
väzbe bez výsluchu 8 dní len preto, že tento senát v obyčajnej kriminálnej veci vyniesol 
rozsudok, ktorý nebol po chuti týmto vznešeným ochrancom právneho poriadku a ústavnosti. 
Tieto orgány a ich partajní majitelia, ktorí v iných prípadoch neváhajú zdôrazňovať 
revolučnosť a ktorí, keď im to vyhovuje, prenesú sa cez každú ústavnú škrupuľu - viď napr. 
interpeláciu posl.(anca) Řehulku a spol. pre porušovanie ústavy, alebo interpeláciu posl.(anca) 
Krajinu a spol. vo veci potlačovania prejavu prezidenta republiky - sú naraz, kde sa vzalo tu 
sa vzalo, ochrancami a prívržencami ústavnosti, zamlčiac pritom českej verejnosti, že v 
prípade daxneriády nejde o ústavu, ale o platný slovensky právny predpis. A v tom je hriech s 
hľadiska utvárania pomeru Čechov a Slovákov. Toto je otravovanie studní, toto je zavádzanie 
českej verejnosti, toto je vo svojich dôsledkoch protištátnosťou.  
Pán posl.(anec) Bacílek nemal vo svojom prejave nič iného na starosti, iba znovu sa starať o 
vnútorné pomery Demokratickej strany, poukazujúc na nejaký pakt z apríla 1946. My 
demokrati sa do vnútorných pomerov Komunistickej strany Slovenska a ani jej materskej 
organizácie zatiaľ nestaráme, hoci mnoho okolností by nám dávalo k tomu podnet. S pomermi 
v Demokratickej strane zapodievajú sa páni od Rudého Práva a Pravdy obyčajne s hľadiska 
štátnej jednoty, štátnej bezpečnosti a spoľahlivosti. My demokrati máme len jednu otázku: 
Kde berú títo páni morálnu legitimáciu k tomuto poručníkovaniu? (Potlesk.) Kde berie rečník 
Komunistickej strany Slovenska morálnu legitimáciu hovoriť o dvoch tvárach Demokratickej 
strany? (Výkriky.) Dáva im túto legitimáciu azda ich postoj k jednote Československej 
republiky, zaujatý v manifeste vtedy ešte spoločnej Komunistickej strany Československa 
začiatkom januára 1926, ktorý je (Hluk. - Rôzne výkriky.) uverejnený v bratislavskej Pravde 
zo dňa 10. januára 1926 a v ktorom sa medzi iným hovorí: "Nie hlinkovskokramářovská 
autonómia, ale úplná samostatnosť Slovenska! Tohto cieľa možno dosiahnuť iba víťaznou 
silou spojených robotníkov a roľníkov všetkých národností". Teda Nemcov aj Maďarov. 
"Komunistická strana Československa, ako jediná strana, združujúca utláčané vrstvy všetkých 
národností tejto republiky, vytyčuje k tomuto boju tieto konkrétne požiadavky a bojovné 
heslá: Chlieb a prácu! Úplnú samostatnosť Slovenska! Slovenský národ nech rozhoduje sám o 
usporiadaní svojich záležitostí, pričom zaručuje to isté právo všetkým ostatným menšinovým 
národom Slovenska. (Rôzne výkriky.) 
Odmietame poručníkovanie pánov, ktorých strana mala takýto postoj k jednote štátu, o čom si 
pri inej príležitosti pohovoríme.  
Najprv zametať pred vlastným prahom! (Potlesk. - Rôzne výkriky. - Hluk.) 

 

Digitální knihovna. Ústavodárné NS RČS 1946 – 1948 – stenoprotokoly. 57. schůze. Středa 
11. června 1947. 
 

 

Dokument č. 111 

Vyjadrenie úradu predsedníctva vlády o Aprílovej dohode 

 

Vyjádření úřadu předsednictva vlády k dohodě členů předsednictva Demokratické strany 
Slovenska. 

Po stránce právní nutno především konstatovati, že nejde o dohodu právní /smlouvu/, která by 
mohla zakládati práva a povinnosti smluvních stran, jejichž výkon nebo splnění by bylo lze 
domáhati se pořadem práva. Dohoda má povahu čistě politickou a jak patrné z jejího obsahu, 
byla uzavřena mezi evangelickým a římskokatolickým křídlem strany. Její obsah je dvojího 
druhu. Jednak upravuje vnitřní poměry Demokratické strany, pokud jde o složení jejího 
užšího předsednictva, ústředního sekretariátu a předsednictva, jakož i o způsobu jejich 



činnosti, a o tisk strany. Na druhé straně obsahuje také ustanovení o tom, jak strana bude 
postupovati při sestavovaní kandidátních listin a při uplatňování svého vlivu ve státních a 
hospodářských institucích a organizacích. 

S hlediska právního nutno považovati za zásadné ustanovení čl. V., podle něhož se zásada 
poměrnosti 7:3 má uplatňovati ve všech hospodářských, finančních a zájmových organizacích 
a institucích a podnicích, na které má strana vliv, pokus se podle dalšího vysvětlujícího 
dodatku těmito institucemi a podniky také rozumějí banky a podniky průmyslové, které jsou 
podniky národními. Dále se stanoví, že se „dle možnosti“ zásada poměrnosti má uplatňovati i 
v úřadech a institucích státních, v jejichž čele jsou činitelé Demokratické strany. Tento bod 
dohody je v přímém rozporu s ustanovením § 128, ods. 2 ústavy, podle něhož rozdíl v 
náboženství, víře a vyznání není žádnému státnímu občanu republiky Československé v 
mezích všeobecných zákonů na závadu, zejména pokud jde o přístup do veřejné služby, k 
úřadům, hodnostem anebo pokud jde o vykonávání jakékoliv živnosti a povolání. 

V tom, že se od činitelů Demokratické strany, kteří jsou v čele státních úřadů a institucí, 
očekává, že při obsazování míst v těchto úřadech a institucích budou přihlížeti k náboženství 
/vyznání/ svých straníků, nutno také spatřovati alespoň nepřímo jakési nabádání k tomu, aby 
dotyčný činitel nepostupoval svědomitě a nestranně. Pokud tu jde o členy vlády, poukazujeme 
na ustanovení § 73 ústavní listiny, podle něhož členové vlády vykonávají do rukou prezidenta 
republiky slib na svou čest a svědomí, že budou svědomitě a nestranně konati své povinnosti a 
budou šetřiti ústavních a jiných zákonů. 

Po stránce politické třeba uvést: 

1. Dohodu s „katolíky“ a přijetím klíče 7:3, resp. 2:1 se Demokratická strana postavila na 
základ konfesijní, byla ovládnutá živlem katolickým a stála se tak přímou pokračovatelkou 
konfesijně podložené Hlinkový strany. 

2. Hlinková strana, kompromitována svým fašistickým kurzem, byla v osvobozené republice 
zakázána, a dohoda katolíků s DS tedy prakticky znamená obejetí tohoto zákazu. Zřetelným 
důkazem tohoto stavu věcí je postoj slovenského biskupského sboru, který dřívější podporu 
Hlinkový strany přenesl po uzavření dohody za DS. 

3. Klíč 7:3 a jeho důsledná aplikace na všechny sféry, politickou, hospodářskou a 
veřejnoprávní dokazuje, že nejde o nic menšího než o úplné ovládnutí DS bývalými stoupenci 
Hlinky, Tisa a Slovenského státu, a prostřednictvím DS o návrat politicky kompromitovaných 
luďáků k moci. 

4. Nepřímý důkaz toho, že symbolem dohody je návrat luďáků k moci, nutno spatřovat ve 
skutečnosti, že dohoda ve své programové části vůbec nemluví o postoji k politice bývalé 
Hlinkový strany, že se ani jediným slovem nedistancuje od fašistického kurzu zakázané 
Hlinkový strany, což bylo samozřejmým politickým příkazem, kdyby skutečně šlo jen o 
dohodu s „nekompromitovanými a demokratickým ideálům oddanými katolíky“. Táto 
politická mezera dohody a .... bedlivý důraz na zajištění mocenského postavení „katolíků„ v 
lůne DS potvrzují výhody ad 1 až 3, že totiž dohodou zajišťuje bývalým luďákům dominující 
postavení v DS a v celém veřejném životě na Slovensku. 

Státní ústřední archiv  Praha, f. ÚV KSČ (100/24), sv.(azek) 41, a. j. 838. 

 
Dokument č. 112 

Prejav poslanca za Demokratickú stranu M. Josku v Ústavodarnom národnom 
zhromaždení z 2. júla 1947 o hospodárskej situácii na Slovensku a vzťahoch Slovákov  a 
Čechov 


