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PRANOSTIKY 

 

 

ZÁŘÍ 

 Po hojných deštích v září osení zimní se podaří 

 Září - máj podzimu 

 Co srpen nedovařil, září nedosmaží 

 Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů 

 Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří 

 Divoké husy na odletu, konec i babímu létu 

 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom 

 Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří 

ŘÍJEN 

 Teplé září - říjen se mračí 

 Říjnové bouřky ohlašují nestálou zimu 

 Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají 

 Po teplém září, zle se říjen tváří 

 Vznášející se pavučiny babího léta, poslední to pozdrav léta 

 V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů 

 V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý 

 Říjen a březen rovné jsou ve všem 



KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY VE VÝSLEDCÍCH 

 

SOUTĚZ DRUŽSTEV 

1. I.Muži Doksy(V. Pulkrábek,J.Šifta,J. Patrovský, J. Mařík)-542,04 b. 

2. Mimoň II.(B. Janečková, H. Motyčková, M. Psotová, A. Neubauer)-514,47 b. 

3. Maříci(L. Mařík, L. Mařík ml.,H.Maříková, M. Orltová)-474,35 b. 

4. Mimoň I. (M. Antošová, P. Šulc, Z. Vohlídalová, J. Saláková)-468,03 b. 

5. Mimoň III.(E. Janáková, I. Mužíková, J. Janák, J. Mužík)-454,17 b. 

6. Motýlci(P. Žára, M. Landová, V. Landová, Z.Zahrádková)-440,56 b. 

7. Správná čtyřka Lbc(H. Málková, J. Málková, J.Špís, J. Samšiňák)-439,95 b. 

8. Macešky Č.Lípa(M. Křupalová, M. Janouchová, I. Makulová, V. Lenková)-403,40 b. 

9. Doksy-smíšené dr.(J. Pták, J. Váňa, V. Huzilová,J. Zikmundová)-393,20 b. 

10. Pampeliška-Dolmen Lbc(J. Velenská, O. Dvořáková,J. Fabiánek, A. Šimková)-384,51 b. 

11. Mimoň IV.(M. Denizová, J. Fečusová, V. Pácová, V. Čontošová)-363,86 b. 

12. Světlušky-SONS Č.Lípa(J. Wanzl, L. Chalupová, Z. Duchoňová, J. Řehořková)-348,85 b. 

13. II.Muži Doksy(P. Fišer, A. Kočí,V. Záruba, J. Šlouf)-343,26 b. 

14. Zvonek-Dolmen Lbc(T. Musílek, A. Pijanová, S. Karnethová, R. Lancová)-332,73 b. 

15. Prouzovi Jablonec n.N.(Mgr. V. Prouzová, V. Prouzová, L. Prouza, P. Mikulášek)-327,91 b. 

16. Duběnky-Č.Dub(M. Švehlová, Š. Svehlová, B. Pospíšilová, J. Mužáková)-327,79 b. 

17. Slunečnice-Dolmen Lbc(M. Rybová, M. Heřmánková, V. Perglerová, P. Vilimovský)-326,40 b. 

18. Depejsek Lbc(J. Hons,D. Peluňková, M. Gažar, M. Švarc)-324,27 b. 

19. Mimoň-sólisté(Ing. L. Šulcová, L. Policarová, E. Eichler)-317,05 b. 

20. II.Ženy Doksy-smíšené dr.(H. Šloufová, E. Kočová, M. Kommová, J. Macoun)-315,35 b. 

21. Stránčata(F. Stránský, J. Stránská, P. Stránský)-310,23 b. 

22. Myšky-Jablonné v P.,V.Grunov(L.Bittnerová,B. Řeháčková, P. Řeháček)-298,22 b. 

23. Sluničko-N.Oldřichov-Děčín(P. Puflerová, Z. Píchová, M. Žaludová, J. Žalud)-270,20 b. 

24. I.Ženy Doksy(M. Maříková, V. Vojtíšková)-268,63 b. 

25. Kopretiny-Dolmen Lbc(J. Maliariková, D. Juricová, K. Ďuriková)-238,55 b. 

26. Prudiči N. Bor(dětské družstvo)-M.A.Hodrlíková,E.Vlčková, E. Vlček)-231,26 b. 

27. Lípáci-Dolmen CL(V. Krejčík, K. Švarcová, V. Pátková, J. Sůsová)-195,86 b. 

TROJBOJ 

Ženy                                                                                                Muži 

1. Miluše KŘUPALOVÁ-43,15 b.                                        1. Petr ŠULC-61,4 b. 

2. Markéta RYBOVÁ-37,4 b.                                                2. Vladimír PULKRÁBEK-48,1 b. 

3. Zlata VOHLÍDALOVÁ-33,2 b.                                         3. Jaroslav PTÁK-45,6 b. 

 
JÍZDA NA MECH. VOZÍKU  

Ženy                                                                                                            Muži 

1. Ludmila BITTNEROVÁ                                                   1. Tomáš MUSÍLEK 

2. Jana MÁLKOVÁ                                                              2. Petr ŘEHÁČEK 

3. Šárka ŠVEHLOVÁ                                                           3. Petr VILIMOVSKÝ 

SLALOM S LÁHVÍ 

Ženy                                                                                              Muži 

1. Šárka ŠVEHLOVÁ                                                           1.Vladimír PULKRÁBEK 

2. Hana MOTYČKOVÁ                                                        2.Petr ŘEHÁČEK 

3. Vladimíra HUZILOVÁ                                                     3. Luboš MAŘÍK 

DISK 

Ženy                                                                                             Muži 

1. Miluše KŘUPALOVÁ                                                   1.  Petr ŠULC 

2. Markéta RYBOVÁ                                                         2. Tomáš MUSÍLEK  

3. Marie ANTOŠOVÁ                                                        3. Jaroslav PTÁK 

 

OŠTĚP 

Ženy                                                                                               Muži 

1. Miluše KŘUPALOVÁ                                                     1. Vladimír PULKRÁBEK 

2. Markéta RYBOVÁ                                                           2. Jaroslav PTÁK 

3. Zdenka Zahrádková                                                          3. Petr ŠULC  



 

KOULE 

Ženy                                                                                              Muži 

1. Ludmila BITTNEROVÁ                                                1. Petr ŠULC 

2. Markéta RYBOVÁ                                                         2. Petr ŘEHÁČEK  

3. Miluše KŘUPALOVÁ                                                    3. Jiří PATROVSKÝ 

 

VÁLEČEK 

Ženy                                                                                              Muži 

1. Marie ANTOŠOVÁ                                                        1.Vladimír PULKRÁBEK 

2. Zlata VOHLÍDALOVÁ                                                  2. Petr ŠULC 

3. Ludmila BITTNEROVÁ                                                3. Petr ŘEHÁČEK 

 

GRANÁT 

Ženy                                                                                              Muži 

1. Marie MAŘÍKOVÁ                                                        1. Vladimír PULKRÁBEK 

2. Ludmila POLICAROVÁ                                                2. Tomáš MUSÍLEK  

3. Bohumila JANEČKOVÁ                                                3. Vláďa KREJČÍK 

 

CHŮZE NA ZVUK 

Ženy                                                                                             Muži 

1. Milada JANOUCHOVÁ                                                1. Antonín KOČÍ 

2. Vladimíra HUZILOVÁ                                                  2. Jiří PATROVSKÝ  

3. Miluše ORLTOVÁ                                                         3. Vladimír PULKRÁBEK 

 

ŠIPKY 

Ženy                                                                                             Muži 

1. Marie MAŘÍKOVÁ                                                        1. JUDr. Josef VÁŇA 

2. Hana MOTYČKOVÁ                                                     2. Luboš MAŘÍK 

3. Zlata VOHLÍDALOVÁ                                                  3. Jan MUŽÍK 

 

HOD SIRKOU 

Ženy                                                                                               Muži 

1. Šárka ŠVEHLOVÁ                                                         1.Vladimír PULKRÁBEK 

2. Ludmila BITTNEROVÁ                                                 2. Petr ŘEHÁČEK  

3. Marie KOMMOVÁ                                                         3. Jan MUŽÍK 

 

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY 

Ženy                                                                                              Muži 

1. Hana MÁLKOVÁ                                                          1.Petr ŠULC 

2. Šárka ŠVEHLOVÁ                                                        2. Jiří PATROVSKÝ 

3. Blanka ŘEHÁČKOVÁ                                                  3. Josef ŠLOUF 

 

HOD NA KOSTKY 

Ženy                                                                                              Muži 

1. Marie MAŘÍKOVÁ                                                       1.Vladimír PULKRÁBEK 

2. Anna PIJANOVÁ                                                          2. Petr ŠULC 

3. Marie ANTOŠOVÁ                                                       3. Jiří ŽALUD  

KUŽELKY 

Ženy                                                                                             Muži 

1. Inka MUŽÍKOVÁ                                                          1. Erich EICHLER 

2. Markéta RYBOVÁ                                                         2. Jan MACOUN  

3. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ                                               3. Josef JANÁK 



 

HOD PONOŽKOU 

Ženy                                                                                                 Muži 

1. Šárka ŠVEHLOVÁ                                                         1. Jan MUŽÍK  

2. Marie MAŘÍKOVÁ                                                        2. Vláďa KREJČÍK 

3. Ludmila POLICAROVÁ                                                3. Petr VILIMOVSKÝ 

 

KROUŽKY 

Ženy                                                                                               Muži 

1. Miluše PSOTOVÁ                                                          1. Pavel STRÁNSKÝ 

2. Miluše ORLTOVÁ                                                          2. Jiří PATROVSKÝ  

3. Vlasta VOJTÍŠKOVÁ                                                     3. Josef ŠLOUF 

 

VOZÍČKÁŘI 

Ženy                                                                                              Muži 

1. Dagmar PELUŇKOVÁ                                                  1. Jiří HONC 

 
DĚTI 

Dívky                                                                                                Chlapci-starší                          Chlapci-mladší 

1. Martina LANDOVÁ                                                    1. Eduard VLČEK            1. Lukáš PROUZA 

2. Emilie VLČKOVÁ                                                      2. Luboš MAŘÍK              2. Matěj ŠVARC 

3. Magdaléna Annie HUDRLÍKOVÁ                             3. Petr ŽÁRA 

 

 
ZDRAVÍ PŘÍCHOZÍ 

Ženy                                                                                                Muži 

      1. Hana MAŘÍKOVÁ                                                              1. Jaroslav MAŘÍK 

       2. Jarmila VELENSKÁ                                                           2. Josef ŠPÍS 

       3. Anna ŠIMKOVÁ                                                                 3. Jiří ŠIFTA 

 

NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK                                                           NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK 

Zdena PÍCHOVÁ                                                                          Lukáš PROUZA  

 

 

CO PŘIPRAVUJEME 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. připravuje pro zájemce z řad zdravotně postižených a seniorů, ale i ostatní  

následující aktivity: 

 

*kurz „Základy práce s PC“- od září- 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách(1 hod= 45 min.)1x týdně 

*kurz „Práce s PC pro pokročilé“-od poloviny září-10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách(1 hod= 45 min.)1x týdně 

* kurz znakového jazyka- od října- vždy v úterý od 15.00 hod. 

*setkání v arteterapeutické dílně- 2x v měsíci ve středu od 13.00 hod, 2x v měsíci ve středu od 14,30 hod.-začínáme v září, 

první termín bude upřesněn podle zájmu účastníků 

* rekondiční pobyt pro osoby s tělesným postižením v termínu 23. -29. 9.2018 v penzionu Nový Mlýn ve Starých 

Splavech(součástí pobytu je pravidelné cvičení na židlích a karimatkách pod vedením rehabilitační sestry, 2 klasické masáže, 



termoterapie, plavání a cvičení v bazénu, sportovní a společenské soutěže, vycházky). Přihlášky na www.stp.cl.cz nebo přímo 

v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. Cena-občané Č.Lípy 2.800, ostatní 3.200,- 

Kurzy a arteterapie bude probíhat v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. 

Zájemci se mohou hlásit u E. Zemanové(723594459) nebo Z. Zahrádkové(606161859) 

Nadále poskytujeme služby odborného sociálního poradenství vč. půjčovny kompenzačních pomůcek a sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Poskytování sociálních služeb je finančně podpořeno KÚ LK, městem Česká Lípa a městem Doksy 

 

NOVINKY V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí(převzato z časopisu POLIO) 

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 11 000 Kč na 12 200 Kč, výrazně 

se zvyšují i důchody, a to v průměru o 475 korun. Rodičovský příspěvek lze vyčerpat rychleji než dříve, na přídavky na dítě 

dosáhne více rodin. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.  

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA 

Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 

procentům průměrné mzdy. Od ledna se zvyšuje minimální mzda z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová 

mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž 

mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. 

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se od 1. ledna 2018 zvyšuje také příspěvek u zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením o 800 Kč. 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – vyšší tzv. „nemocenská“ 

Dlouhodobě nemocní mají od roku 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky: 

 od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního 

vyměřovacího základu a dále 

 od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního 

vyměřovacího základu. 

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro 

rok 2018 následující: 

 první redukční hranice činí 1 000 Kč, 

 druhá redukční hranice činí 1 499 Kč, 

 třetí redukční hranice činí 2 998 Kč. 

VYŠŠÍ PLATY PRO ZDRAVOTNÍKY 

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě snižuje počet stupnic platových tarifů 

v přílohách k nařízení (ze sedmi na pět). Dále se valorizují stupnice platových tarifů, podle kterých jsou 

odměňováni zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, od 1. ledna 2018 o 10 %. Novelou nařízení vlády o platových 

poměrech státních zaměstnanců byla obdobně od 1. ledna 2018 valorizována o 10 % stupnice platových tarifů pro lékaře 

orgánů sociálního zabezpečení a pro lékaře orgánů ochrany veřejného zdraví; ta byla již od 1. listopadu 2017 dorovnána na 

úroveň stupnice platových tarifů pro lékaře poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

DŮCHODY 

http://www.stp.cl.cz/


Důchody se zvýší v průměru o 475 korun. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není 

třeba o ně žádat. 

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvýší od splátky důchodu splatné 

po 31. prosinci 2017 tak, že se 

 základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč, 

 procentní výměra zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. 

Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2018: 

 všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč, 

 výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který 

činí 1,0612 

 první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč, 

 druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč, 

 výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 

činí 2 700 Kč. 

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE – tzv. „OTCOVSKÁ“ 

 
S účinností od 1. února mají novopečení tatínkové možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní 

péče. Při ní bude otec dítěte dostávat z nemocenského pojištění po dobu jednoho týdne 70 % vyměřovacího základu svého 

výdělku.Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne 

narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit. 

Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak 

významně pomoci matce v obtížném období krátce po porodu. 

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU 

Díky novele zákona o státní sociální podpoře lze čerpat rodičovský příspěvek rychleji. Celkovou částku příspěvku ve výši 

220 000 korun bude tak bude možné vyčerpat mnohem dříve než v minulosti. 

 Ruší se dřívější omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, možné je 

nyní čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). Rodiče s vyššími příjmy tak 

mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. 

 Kdo dosud neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, takže čerpal rodičovský příspěvek v pevných částkách bez 

možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, může nyní nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si 

tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a 

nezaměstnané. 

 Rodiče dvojčat a vícerčat mohou čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto dosavadních 220 000 korun jde nově 

o 330 000 korun, což se týká i rodičů dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale 

podat novou žádost o rodičovský příspěvek. 

 Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše čerpání rodičovského příspěvku podle nové 

právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled. Bez podání žádosti 

o změnu volby nebude výše rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné výši, 

jaká náležela za prosinec 2017. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude zachována dosavadní 

možnost měnit ji jednou za tři měsíce. 

 Možnost změny volby rodičovského příspěvku se bude týkat všech rodičů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo 

před účinností novely zákona, a to samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek 

(pokud např. limit na příspěvek nevyčerpají ještě před účinností novely zákona atd.). 



VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 

 Rozšiřuje se okruh rodin, které mají nárok na přídavek na dítě, neboť se zvyšuje hranice příjmu z 2,4 na 

2,7násobek životního minima. 

 Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít 

příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). 

 Nově činí přídavek na dítě - 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy 

nemají, budou nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách. O navýšení dávky není třeba 

žádat. Při splnění podmínek Úřad práce ČR zvýší dávku po doložení Dokladu o výši čtvrtletního příjmu automaticky. 

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ 

Dlouhodobé ošetřovné se zavádí s účinností od 1. června 2018. Pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného 

blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. 

Podmínky pro nárok: 

 u ošetřovaného se náhle zhoršil zdravotní stav, jenž vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci a zároveň je v den 

propuštění potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů, 

 ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě, 

 pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, dlouhodobé ošetřovné náleží nejen nejbližším příbuzným 

ošetřovaného (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci 

nebo manželce synovce, 

 u ošetřujícího je vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech 

měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících, 

 ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost, 

 v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování, 

 dávka náleží ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních 

dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu 

další hospitalizace), 

 nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče, 

 zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání pouze pokud mu brání vážné provozní důvody, 

 zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď a po skončení ošetřování musí zaměstnance 

zařadit na jeho původní práci a pracoviště. 
 

                                                 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Nejvýznamnější změny: 

 maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 438 992 Kč, 

 rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, 

je 71 950 Kč ročně, 

 minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7 495 Kč – 

z toho minimální záloha na pojistné činí 2 189 Kč, 

 minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 998 Kč – 

z toho minimální záloha na pojistné činí 876 Kč. 



CESTOVNÍ NÁHRADY – SAZBY A STRAVNÉ 

Mění se sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (v případě osobních silničních motorových 

vozidel je oproti roku 2017 vyšší o 0,10 Kč za 1 km), stravné se zvyšuje v jednotlivých časových pásmech v rozmezí od 6 do 

15 Kč a průměrná cena pohonných hmot činí 30,50 Kč a 32,80 Kč u benzinu 95 oktanů a 98 oktanů a 29,80 Kč u motorové 

nafty. Hodnoty jsou stanoveny podle aktuálních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. 

VÝHODNĚJŠÍ PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA 

Mění se způsob stanovení výše dávky „příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla“. Četnost a důvod 

dopravy a celkové sociální a majetkové poměry již nejsou zkoumány. Na výši dávky má vliv pouze příjem osoby a její rodiny.  

Maximální výše dávky zůstává 200 000 Kč, nově je zavedena výše minimální, a to 100 000 Kč. 

 

PLATNOST ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK 

Řidiči senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením věku 65 a 68 

let, pak každé dva roky (v 70, 72, 74, … atd. letech). Prohlídka se může uskutečnit nejdříve 6 měsíců před dosažením 

uvedených věkových limitů a nejpozději v den jejich dovršení, tedy v den narozenin – viz § 87 odst. 3 a násl. zákona č. 

361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů. 

Vypadá to, že tyto povinnosti by měly být všem jasné. Co když např. řidič absolvuje vyšetření ve lhůtě delší než 6 měsíců před 

dovršením předepsaného věku, anebo třeba, ať už z jakéhokoliv důvodu, ve věku 71 či 73 let? 

Přesně takový případ se stal nejmenovanému řidiči, který byl účasten při dopravní nehodě a policistům předložil doklad o 

zdravotní způsobilosti 3 měsíce po dosažení věku 72 let už ve svých 73 letech. Řidič měl jednu ze svých prohlídek až v 69 let 

věku právě 3 měsíce po dosažení věku 68 let. 

Řidič se domníval, že vystavený posudek o zdravotní způsobilosti platí 2 roky od data vystavení. Ovšem Správní orgán 

konstatoval, že litera zákona nebyla ze strany obviněného řidiče dodržena a platnost tohoto posudku vypršela ke dni dosažení 

72 let. 

Jedná se o porušení dle ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 4 zákona o silničním provozu se sankcí 5-10 tisíc Kč a zákaz činnosti 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od 6 do 12 měsíců. 

Naštěstí pro řidiče správní orgán přihlédl k polehčujícím okolnostem a k „Evidenční kartě“ řidiče, kde nebyly evidovány žádné 

záznamy o přestupcích a uložil mu trest, který se pohybuje v dolní polovině možného zákonného rozpětí a to podle ustanovení 

§ 125 c odst. 5 písm. g) zákona o silniční provozu s odkazem k ustanovení § 35 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky 

správní trest pokuty ve výši 1 500 Kč. 

Lze se domnívat, že většina drtivá osob, kterých se to týká, uvažuje podobně, jako výše uvedený řidič. Jedná se o lidský a snad 

i logický názor, ale ne při znění současné legislativy. 

Proto doporučujeme řidičům účastnit se prohlídek dříve nebo nejpozději v den dovršení 65 a 68 letech věku, a ne později. 

Řidič se tak do budoucna v podobných případech vyhne výtkám ze strany kontrolních a správních orgánů, protože na tuto 

problematiku nepanuje jednotný názor na to, kdy potvrzení pozbývá platnosti. V konečném důsledku by v konkrétním případě 

musel rozhodnout až soud. 

Jsou mezi námi lidé, pro něž je i nepovinné očkování nezbytné 
Kromě povinného očkování pro dětský věk existuje v ČR řada volitelných typů očkování. Prakticky všem se doporučuje 

například očkování proti chřipce či proti virovým hepatitidám A a B (jestliže člověk nebyl očkován v dětském věku). U 

některých druhů očkování pak záleží odpověď na otázku „očkovat či neočkovat?“ na tom, kdo se ptá. U ohrožených skupin je 

volitelné očkování prakticky nezbytnost.  
Některá očkování lékaři doporučují především určitým věkovým skupinám. Například lidem nad 50 let očkování proti 

pásovému oparu nebo seniorům nad 65 let očkování proti pneumokokům. Naopak mladým lidem cca do 26 let věku se 

doporučuje očkování proti pohlavně přenosným lidským papilomavirům – i když ideální doba je ještě před započetím 

pohlavního života. 

Dále by se měli dát očkovat cestovatelé mířící do exotických zemí – podle toho, jaké nemoci hrozí v cílové destinaci. Lze 

očkovat třeba proti choleře, břišnímu tyfu, japonské encefalitidě, žluté zimnici či horečce dengue. 

Existuje i řada povolání, která si zasluhují zvláštní ochranu. Samozřejmě jsou to zdravotnická povolání, jejichž představitelé 

často přicházejí do styku s nakaženými. 



Dejme tomu u lesníků a lesních dělníků může být zvláště žádoucí očkovat proti vzteklině či klíšťové encefalitidě. 

Jedno hledisko ale má skutečně zásadní význam, a přitom v praxi bývá někdy opomíjené. 

„Očkování je zvláště důležité pro jedince, kteří mají z nějakého mimořádného důvodu dlouhodobě sníženou imunitu. To může 

být dáno vrozenými předpoklady, chronickou chorobou, náročnou léčbou a podobně. Pro lidi se slabou imunitou představují 

infekční choroby mnohem vyšší riziko než pro běžnou populaci,“ upozorňuje lékař z Nemocnice na Bulovce MUDr. Milan 

Trojánek, Ph.D., působící na Katedře infekčního lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 

Očkování proti rozšířeným infekčním chorobám (chřipka, pneumokokové nákazy) či některým méně rozšířeným nemocem 

(tuberkulóza) by se mělo vždy zvažovat třeba u onkologických pacientů a těch, kdo se z onkologického onemocnění vyléčili. 

„Náchylní k infekcím jsou diabetici, kardiaci, astmatici či lidé s chronickou obstrukční nemocí plic. Respektive, infekce, která 

by u zdravého člověka proběhla jako banální onemocnění, může mít u nich mnohem horší, případně i fatální průběh,“ dodal 

Trojánek. 

Čím dál více pacientů s chronickými autoimunitními nemocemi je léčených biologickými přípravky, jež modifikují imunitu. 

Jsou zde lidé s poškozenou či odoperovanou slezinou, která je jedním z nejdůležitějších orgánů z hlediska imunity těla. 

Pacienti s HIV při správné léčbě již neumírají předčasně a mohou se dožít prakticky normálního věku, stávají se tedy také 

početnou ohroženou skupinou. 

„U všech těchto pacientů je vždy na místě zvážit dostupná očkování. Pokud se třeba onkologům pomocí špičkové inovativní 

léčby povede porazit u pacienta závažné nádorové onemocnění a on pak sejde ze světa na poměrně běžnou bakteriální infekci, 

protože se nepřistoupilo k očkování za pár set korun, je to velmi smutné a zároveň zcela zbytečné. Očkování je sice ve 

vymezených případech jasně indikováno, ale z praxe víme, že realita ve zdravotnických zařízeních ne vždy odpovídá odborným 

doporučením,“ podotýká MUDr. Trojánek. 

U vybraných skupin lidí s oslabeným imunitním systémem se podle doktora Trojánka očkování pochopitelně omezuje na 

inaktivované a subjednotkové vakcíny. V případě vakcín živých by daným jedincům hrozilo nebezpečí vypuknutí choroby, 

proti níž se mělo očkovat. 

  

Typy vakcín 
Inaktivované vakcíny: obsahují „mrtvé“ mikroorganismy, jejichž antigenní povrch vyvolá imunitní reakci (cholera, černý 

kašel, chřipka, hepatitida A). 

Živé oslabené vakcíny: obsahují živé mikroorganismy, které jsou upravené tak, aby nemohly vyvolat onemocnění (příušnice, 

zarděnky, spalničky). 

Subjednotkové vakcíny: jde o poměrně širokou skupinu vakcín, která zahrnuje očkovací látky obsahující části 

mikroorganismů, látky vyrobené rekombinantní technikou (acelulární vakcíny proti černému kašli a hepatitidě B, DNA 

vakcíny). 

(Zpracovala L. Hrušková, převzato z časopisu POLIO) 

Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc 
Od 1. července 2018 platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci. Ta by měla být nyní dostupnější. 

Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může 

jednat až o 120 minut ročně. Podrobnější informace přinášejí stránky Veřejného ochránce práv: 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravni-pomoc/. Zdroj: 

Helpnet.cz 

 

Hepatitidu C už lékaři umějí snadno vyléčit. Jen se na ni musí přijít. 
Virus hepatitidy C (HCV) se přenáší krví. Objeven byl poměrně nedávno, až v roce 1989. Nákaza je rozšířená zejména u 

nitrožilních uživatelů drog. Častými nositeli viru jsou však i lidé, kteří se nakazili při krevní transfuzi v dobách, kdy se krev 

dárců na HCV netestovala. Medicína udělala v posledních letech ohromný skok. Nákazu, kterou dřív bylo těžké z těla 

odstranit, dnes umí účinně léčit. Mnoho nakažených ale o své nemoci neví. Virus jim přesto soustavně a nepozorovaně 

poškozuje játra. Lidé v riziku a s podezřelými příznaky by proto měli zvážit vyšetření. Léčbu mohou zkusit i ti, jimž 

nepomohly starší, méně účinné druhy terapie. Virus je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění jater, orgánu 

naprosto nezbytného pro život. V České republice je podle panelu expertů chronicky infikovaných 0,4 až 0,5 % obyvatel. 

Ročně je však infekce diagnostikována jen asi u 1 tisíce lidí. Ostatní o své nemoci většinou neví. Zůstávají neznámí, šíří 

infekci a nemoc u nich může progredovat do jaterní cirhózy a rakoviny jater. Na přítomnost HCV mohou ukazovat příznaky 

jako únava, hubnutí, dále různé nemoci ledvin, kůže, diabetes, poruchy kognitivních funkcí, deprese, lymfomy, revmatické, 

endokrinologické, cévní choroby atd. Prvním krokem v diagnostice jsou jaterní testy a v návaznosti na ně případně test na 

přítomnost protilátek proti HCV. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/hepatitidu-c-uz-lekari-umeji-snadno-vylecit-

jen-se-na-ni-musi-prijit. Zdroj: Helpnet.cz 

 

 

Úřad vydal desatero obrany před energetickými šmejdy 
Nebrat dárky od podomních obchodníků, nepodepisovat smlouvy bez důkladného prostudování a raději odmítat 

všechny nabídky po telefonu. Takové jsou některé z rad, které v „desateru obrany” vůči agresivním praktikám prodejců 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravni-pomoc/
http://www.helpnet.cz/aktualne/hepatitidu-c-uz-lekari-umeji-snadno-vylecit-jen-se-na-ni-musi-prijit
http://www.helpnet.cz/aktualne/hepatitidu-c-uz-lekari-umeji-snadno-vylecit-jen-se-na-ni-musi-prijit


energií zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ). ERÚ vydáním desatera reaguje na zvyšující se počet případů, kdy 

obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli,  

V současné době, kdy hlavně elektřina zdražuje, mění dodavatele energií stále více lidí. Na obchodníkem vnucené či 

neuvážené změně ale může i prodělat. ERÚ proto zákazníkům doporučuje, aby se nenechali do ničeho nutit a před změnou 

dodavatele využili například různých internetových srovnávačů cen. Podomní prodejci se rádi zaměřují na seniory, u kterých 

čekají menší odpor. Nejdůležitější a nejzásadnější rada zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně 

nepochopili. Úřad také připomíná, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, 

mohou bez sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět do 15. dne po zahájení dodávek. Více informací 

naleznete zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/478135-urad-vydal-desatero-obrany-pred-energetickymi-smejdy.html. 

Zdroj: Novinky.cz 

 

Desatero obrany před šmejdy v energetice 

1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv 

iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete 

dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/ 

2. Vždy se ptejte, zda se bavíte se přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí 

jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci 

na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také 

může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele 

po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce. 

3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie 

neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují 

měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. 

Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu. 

4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii(tel.156) 

5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání 

obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Během telefonického hovoru se k ničemu se nezavazujte. 

6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma". Známým příkladem zneužití „dárků" jsou LED 

žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, 

ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní. 

7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte 

„ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální 

nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce). 

8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud 

cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete. 

https://www.novinky.cz/ekonomika/478135-urad-vydal-desatero-obrany-pred-energetickymi-smejdy.html
http://kalkulator.eru.cz/


9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy 

s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká 

obchodní inspekce (www.coi.cz). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají. 

10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez 

jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek. 

Zdroj: ERÚ 

 

Zkontrolovat si údaje pro budoucí důchod může kdokoliv 
Do konce května měli zaměstnavatelé povinnost odeslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční list 

důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017. Lze si ověřit, zda zaměstnavatel povinnost splnil? Ano, zkontrolovat si, zda máte 

údaje nejen za loňský rok, ale v zásadě za celou pracovní minulost v pořádku zaevidované, je snadné. Jedním ze způsobů je 

požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Bez ohledu na to, zda vám do důchodu 

zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto (přesněji: údaje o svém důchodovém pojištění) můžete 

mít pod kontrolou. O vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění může totiž ČSSZ požádat každý, a to 

jednou za kalendářní rok. Obdrží ho zdarma. Tento přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění 

(odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci 

ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální 

zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o 

dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, 

mohou je včas začít řešit. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zkontrolovat-si-udaje-pro-budouci-duchod-muze-

kdokoliv-kazdorocne-tak-ucini-pres-200-tisic. Zdroj: Helpnet.cz 

 

Slevy na jízdné budou pro důchodce od září 2018 
Na levnější jízdné se mohou studenti a senioři těšit až od září 2018. Sleva se bude týkat jízdného ve vlacích a autobusech a 

činit bude 75 procent. Původně mělo zvýhodnění platit od 10. června 2018. Sleva se bude konkrétně týkat studentů do 26 let 

a seniorů nad 65 let. Více informací: https://www.novinky.cz/ekonomika/470012-slevy-na-jizdne-pro-studenty-a-duchodce-

budou-az-od-zari-oznamil-babis.html. Zdroj: Novinky.cz 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

Vznik Československa 

Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného Československého státu. Československo bylo 

vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v 

rámci versailleského mírového systému. 

 

Souvislosti  

 Důsledkem vyhlášení první světové války 28. července 1914 byly odsunuty národnostní otázky v Rakousko-Uhersku do 

pozadí. Odsunutí národnostní otázky vedlo některé české politiky k upřednostnění požadavku samostatnosti před federálním 

uspořádáním monarchie. Po počátečních represích zůstávali čeští politici doma pasivní a snažili se nevytvářet záminky k 

postupům proti nim. 

Naproti tomu český exil v čele s bývalým říšským poslancem Tomášem Garriguem Masarykem, francouzským 

generálem Milanem Rastislavem Štefánikem a diplomatem Edvardem Benešemprosazoval během války u 

mocností Dohody vznik samostatného státu Čechů a Slováků (Masarykovo a Štefánikovo prohlášení, že Češi jsou Slováci a 
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Slováci Češi, jsme jedno) a územní spojení bývalých Zemí koruny české a Horních Uher. Tomu také napomáhaly různé 

krajanské sbírky (převážně v USA) a československé legie. 

Československé legie byly původně vytvořené z Čechů žijících v Rusku, 28. září 1914 vznikla Česká družina, která měla být 

příkladem ke vstupu do carské armády také dalším slovanským menšinám v Rusku (Chorvatům, Srbům atd. a byla pod ruským 

velením, zpočátku přezíravým a krutým, až příchodem plukovníka Václava Platonoviče Trojanova se poměry zlepšily) a 

posléze byla doplněná o válečné zajatce, kteří odmítali zůstávat v zajateckých táborech a dobrovolně se rozhodli vstoupit do 

československého vojska (po Zborovské bitvě v roce 1917 se vstup do československého vojska téměř zautomatizoval) a 

bojovat proti Rakousku-Uhersku a Německu. I přesto, že jim v případě zajetí hrozil trest smrti za velezradu. Riziko zajetí se 

zvýšilo i tím, že českoslovenští legionáři byli povětšinou nasazeni do první linie bojů (Italské legie) nebo sloužili pro dobrou 

znalost německého i slovanského (čeština) jazyka jako vyzvědači (především v Rusku). Jejich vojenské úspěchy (kupř. 

Zborov, Bachmač, Kazaň) zvýšily povědomí o nespokojenosti českého a slovenského národa. Slováků bylo v legiích kolem 

5500 vojáků. Čechů kolem 100 tisíc vojáků. Původně mělo československé vojsko vzniknout v USA z českých a především 

slovenských krajanů, jelikož otcem myšlenky byl Štefánik, k tomu ale nedošlo (byl tam prováděn jen omezený výcvik 

československého legionářského vojska), a proto československé legie převzaly úlohu československého vojska - armády 

dosud neexistujícího státu. Složit vojsko z původních válečných zajatců bylo velmi problematické (porušení předchozí přísahy, 

v podstatě se jednalo o poddané Rakouska, které v případě zajetí čekala poprava za vlastizradu, únava z předchozích bojů atd.) 

což se projevilo později, a proto T. G. Masaryk zajistil ještě před odjezdem z Ruska v únoru 1918, aby byly Československé 

legie v Rusku součástí Francouzské armády. Roku 1917 kritizovali nečinnost českých poslanců domácí spisovatelé. 

Leden - září 1918  

Domácí politici se objevili na scéně při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Tento dokument reagoval na zdánlivě 

bezvýznamné jednání o separátním míru s Ruskem, na které nebyli pozvání zástupci národů Rakousko-Uherska. Deklarace 

obsahovala požadavek samostatnosti a nebylo v něm ani slovo o Rakousko-Uhersku. Tím byl zahájen společný postup 

osamostatnění doma i v zahraničí. 

8. ledna 1918 bylo vyhlášeno 14 bodů prezidenta USA Woodrowa Wilsona. Jejich význam pro budoucí československý stát je 

nesporný, ale toto prohlášení ještě negarantovalo vznik samostatného státu, pouze požadovalo autonomii pro rakousko-uherské 

národy. Je třeba upozornit na to, že garance samostatnosti přišla až s odpovědí prezidenta Wilsona na nabídku rakouského 

císaře a uherského krále Karla I. ze dne 16. října 1918. 

Masaryk dosáhl v průběhu roku 1918 příslibu uznání nezávislosti od hlavních západních mocností Dohody. V Paříži ustanovil 

prozatímní československou vládu. Mezitím se politické strany na domácím českém území dohodly na vytvoření Národního 

výboru československého, který měl připravovat převzetí moci. 

Maffie se v září 1918 připravovala na možnost převzetí moci nekrvavým vojenským převratem.  

Již v průběhu roku 1918 byl budoucí Československý stát mezinárodně přijat. Československé legie byly de facto uznány za 

spojeneckou armádu. Československou národní radu uznaly za základ budoucí československé vlády postupně následující 

státy: 29. června Francie, 9. srpna 1918 Spojené království (Velká Británie), 3. září 1918 Spojené státy americké, 9. září 

1918 Japonsko a 3. října 1918 Itálie. Prozatímní československou vládu ustavenou dne 14. října 1918 s 

předsedou T. G. Masarykem v čele uznaly 15. října 1918 Francie, 23. října 1918 Spojené království a Srbsko, 24. října 1918 

Itálie, 4. listopadu 1918 Kuba, 12. listopadu 1918 Spojené státy americké a 24. listopadu 1918 Belgie. Uznání dalších 

spojeneckých států následovalo. Československo se tak dostalo do zcela výjimečné pozice, jelikož se stalo jediným 

nástupnickým státem Rakouska-Uherska, jehož budoucí existenci spojenci uznali ještě před konáním Pařížské mírové 

konference v roce 1919.  

Říjen 1918, pokus o federalizaci Rakouska-Uherska a Washingtonská deklarace  

5. října 1918 Německo přišlo s nabídkou příměří, k ní se přidaly Rakousko i Turecko. Rakousko nabídlo příměří ještě téhož 

dne.  

Československo ve skutečnosti vznikalo v podstatě během dvou dnů od 16. do 18. října 1918. Do té doby nebylo zcela jasné, 

zda v Evropě vůbec k nějakým změnám dojde. Na 14. října svolala Socialistická rada generální stávku a řadu demonstrací, kde 

měl být vyhlášen socialistický stát nezávislý na Rakousku. Když se o tom dozvěděl zástupce velitele pražské vojenské 

posádky, maršál Eduard Zanantoni, dal v Praze rozmístit vojsko. Národní výbor se obával krveprolití, snažil se připravené 

demonstrace odvolat a distancoval se od zamýšleného vyhlášení samostatnosti, demonstrace se ale odvolat nepodařilo. K násilí 

ale nedošlo. Někteří z vůdců Socialistické rady byli posléze zatčeni.  

Tyto události vyděsily rakousko-uherskou vládu, která se velmi obávala chaosu a vzestupu bolševismu. 16. října do Prahy 

poslala majora Rudolfa Kalhouse, aby s českými vůdci dohodl udržení kázně u českých pluků. Rašín mu to slíbil výměnou za 

slib lepšího přístupu Vídně vůči Čechům.  

16. říjen 1918 byla zveřejněna poslední rakouská nabídka adresovaná prezidentu Wilsonovi, byla předána Rakouskem švédské 

diplomacii již 7. října, kdy Karel I. se ještě na poslední chvíli snažil zachránit svoji monarchii. Jeho nabídka byla ze strany 

USA za dva dny odmítnuta. Nabídka zahrnovala autonomii pro Čechy, ale pouze pro ně, pro Slováky nikoliv, citát: "...Tato 

nová úprava, která se nijak nedotýká celistvosti zemí Svaté koruny uherské ..." Neřešila řadu problémů: Polsko, národy v 

Uhersku (Uhersko bylo z federalizace úplně vyloučeno a mělo si zachovat centralizovanou monarchii), chybělo také řešení 
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Jihoslovanské otázky atd. Odmítnutím Karlova manifestu jeho hlavními protivníky, tedy Spojenými státy, Francií a Spojeným 

královstvím, došlo k rozpadu monarchie a v této souvislosti ke vzniku Československa. I státy do jisté míry sympatizující 

s Habsburky a jejich státem, jmenovitě Švédsko, Norsko, Nizozemí a Švýcarsko, upozorňovaly na "šílené" načasování 

manifestu, který podle nich měl být zaslán minimálně o rok dříve, tedy již někdy během podzimu 1917. 19. října tuto deklaraci 

odmítl také Národní výbor.  

Poslední slova habsburského panovníka vládnoucího území budoucí Československé republiky, 12 dní před oficiálním 

rozpadem Podunajské monarchie, zněla: "Rakousko se má státi, jak tomu chtějí jeho národové, státem spolkovým, v němž 

každý národní kmen tvoří svůj vlastní státní útvar na území, jež obývá. Tím se nijak nepředbíhá spojení polských území 

Rakouska s polským neodvislým státem. Městu Terstu s obvodem dostane se podle přání jeho obyvatelstva postavení 

zvláštního..." 

17. října bylo T. G. Masarykem zasláno prezidentu Wilsonovi "Prohlášení nezávislosti československého národa", aby se mohl 

připravit na odpověď Habsburkům. Tento text byl později označen jako Washingtonská deklarace. Masaryk o plánech Karla I. 

Habsburského na federalizaci věděl a proto text prohlášení připravil se svými spolupracovníky; z části na něm pracoval přímo 

sám. 

18. října Wilson odepsal Masarykovi, že deklaraci četl, dojala ho a již dává odpověď Rakousku, se kterou bude Masaryk 

spokojen. Washingtonská deklarace Čechoslováků byla ještě téhož dne vyhlášena v Paříži. Důležitější ale je, že 18. října 

obdržel také švédský velvyslanec působící ve Washingtonu Wilsonovu odpověď pro Rakousko-Uhersko (Švédsko bylo 

pověřeno zastupováním zájmů Rakouska-Uherska vůči USA). Na počátku Wilsonovy odpovědi, kterou velvyslanci Švédska 

předal Robert Lansing, nenechal prezident USA rakouské vládní kruhy na pochybách o tom, že pouhá autonomie rakousko-

uherských národů (požadavek, který Wilson zapsal ještě 8. ledna 1918 do svých čtrnácti bodů) nemůže už sloužit jako podklad 

pro mír. Citát: "Mezi Čechoslováky a říší německou i rakousko-uherskou je stav válečný a Národní rada je de facto válčící 

strana ... a ony, ne on (poznámka: Karel I.), mají býti soudci nad tím, které akce na straně vlády rakousko-uherské uspokojí 

aspirace a mínění národů o jejich právech a o určení jejich jakožto členů rodiny národů..." 

20. října ve 3 hodiny odpoledne je americkým velvyslanectvím v Paříži úředně Benešovi sdělena odpověď prezidenta Wilsona 

rakousko-uherské vládě, tedy, že mír bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů. Toho dne 

přestalo Rakousko-Uhersko mezinárodně, právně a diplomaticky pro Spojence existovat, i když fakticky se tento stát ještě 

několik dní udržoval na životě, než kapituloval také vojensky. 

22. října se sešel císař Karel I. s místopředsedou Národního výboru Československého Václavem Klofáčem a žádal ho, aby by 

se následující události obešly bez krveprolití. Také velení pražské vojenské posádky souhlasilo, že nebude klást událostem 

žádný odpor a úloha vojska se omezí pouze na udržení pořádku. 25. října jednali Maďaři s Milanem Hodžou a dalšími 

slovenskými politiky, nabídli vytvoření zvláštního slovenského ministerstva.  

 

Události 28. října 1918  

Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem 

protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Mimo 

jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou (byla uvažována i monarchie), prezidentem se stane Masaryk, Kramář 

bude předsedou vlády. Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního 

výboru převzít Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu, a nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost nově 

vznikajícímu státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem.  

Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva 

se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska.
[7]

 Na Václavském 

náměstí u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát.  

Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého, a poté bylo ještě 

zveřejněno provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem ..."“ Pod oběma dokumenty 

byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup – později zvaní „Muži 28. října“. 

Tentýž den byli do Národního výboru přibráni 4 zástupci, zástupci Němců a Maďarů nebyli přizváni. 

Vyvrcholení převratu  

29. října jednal Národní výbor s českým místodržitelem Maxem Coudenhovem o převzetí moci. Výsledkem byl kompromis, 

když se Národní výbor přihlásil k prozatímnímu zřízení veřejné správy. Navečer se pražské vojenské velitelství pokusilo 

vyprovokovat s Národním výborem střetnutí. Téhož dne se němečtí poslanci usnesli vydělit ze severního 

pohraničí Čech provincii Německé Čechy(Deutschböhmen) a začlenit ji jako autonomní jednotku do příštího Německého 

Rakouska. Ve dnech 29. - 30. října se konstituovala československá státní moc v Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci, Hradci 

Králové, Pardubicích a na dalších místech. 
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Německý generální konzul v Praze a hlavní reprezentant německé vlády v českých zemích v dané době, Fritz Gebsattel, ve 

stejný den blahopřál Národnímu výboru k revoluci a přál si co nejrychlejší navázání diplomatických vztahů se vznikající 

ČSR. Jeho hlavním cílem bylo zajištění bezpečnosti německých občanů, kteří v té době pobývali na území českých zemí. 

30. říjen byl závěrečným dnem pražského převratu. Rakouské vojenské velitelství kapitulovalo před Národním výborem, 

protože maďarští a rumunští vojáci odmítli bojovat. Téhož dne se v Turčianském Svätém Martinu sjelo 200 politických 

vůdců Slovenska, přijali Martinskou deklaraci, na jejímž základě se Slovensko připojilo k českým zemím, a ustanovili 

dvacetičlennou Slovenskou národní radu jako výkonný orgán v čele s předsedou Slovenské národní strany Matúšem 

Dulou. Deklarace byla přijata bez hlasovánání, tedy pouhým hlasitým souhlasem vůdců Slovenska. Tímto aktem se zřekli 

uherské nadvlády a Uhersku odepřeli právo mluvit jménem slovenského národa. 

V Ženevě vyvrcholila jednání představitelů Národního výboru. Sudetoněmecký poslanec R. Lodgmann von Auen jednal s 

Národním výborem, který chtěl získat německé politiky na vytvoření československého státu. Lodgmann však tuto spolupráci 

odmítl. Němečtí poslanci ze severovýchodu Čech, severu Moravy a Slezska v čele s R. Freisslerem vyhlásili zřízení 

provincie Sudetsko (Sudetenland) a její připojení k Rakousku. 

Ve stejný den Fritz Gebsattel doporučoval německé vládě navázání diplomatických vztahů s ČSR. 

31. října byla v podání Maďarské národní rady završena i revoluce v celých Uhrách, vznikla liberální vláda a v jejím čele 

vstanul Mihály Károlyi. Vláda zaslala oficiální pozdrav slovenské politické reprezentaci pozdrav do Martina, ve kterém se 

zřekla dřívější maďarizace prováděné uherskou vládou a nastínila budoucí soužití Maďarů se Slováky v maďarském státě. Tuto 

budoucnost však Slovenská národní rada strikně odmítla. Problémem však bylo, že Slovenská národní rada ovládala jen 

omezené území a bylo tak zapotřebí vojenské pomoci z české části soustátí. Navíc bylo potřeba prakticky zcela vybudovat celý 

slovenský státní aparát, který byl v té době v rozpadu. 

Další události  

 Po vyhlášení samostatnosti Československa se konaly ve městech i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. Lid 

jásal nad nabytou samostatností i nad koncem války. Při těchto oslavách docházelo k ničení státních symbolů Rakouska-

Uherska, ale též k ničení věcí, které habsburskou monarchii byť jen připomínaly. 3. listopadu se vydal dav pod vedením Franty 

Sauera zničit historickou památku - mariánský sloup, který stál na Staroměstském náměstí v Praze jako připomínka na Švédské 

obléhání Prahy roku 1648. 

2. listopadu navštívil Fritz Gebsattel, německý konzul v Praze, Národní výbor, kde ho vyslechli Švehla, Stříbrný a Soukup a 

oznámil jim, že německá vláda uznává ČSR a nemá nic proti navázání diplomatických vztahů. Toto však prohlásil bez 

předchozí konzultace s německou vládou, aby zajistil bezpečí německých obyvatel. Německá vláda toto nakonec potvrdila s 

výhradou, že k uznání ČSR dojde až ve chvíli uznání tzv. Německého Rakouska Československem, a až ČSR vyšle do 

Německa svého zmocněnce. Fritz Gebsattel poté navštívil Národní výbor ještě několikrát. 

3. listopadu zástupci německého obyvatelstva na jižní Moravě proklamovali ustanovení provincie Deutschsüdmähren a 

zástupci Němců v jižních Čechách vznik provincie Böhmerwaldgau, které měly být připojeny k Německému Rakousku. Ve 

stejný den překročily první české vojenské oddíly v celkové síle asi 1100 vojáků a četníků. Jednotky měly sloužit jako předvoj 

větší armády, která měla postupně přicházet z dalších bojišť, především pak z Francie a Itálie. I v takto malém počtu 

osvobodily Malacky a další obce v okolí. 

4. listopadu 1918 byla ustanovena zatímní slovenská vláda ve složení Vávro Šrobár (předseda), Ivan Dérer, Pavel 

Blaho a Anton Štefánek. Vláda úřadovala ve Skalici, která se nachází těsně u moravských hranic. Vláda měla pravomoc 

nabírat nové slovenské vojáky. Spolu s nimi se na Slovensko odebralo i 100 četníků jako jejich ochrana. 

 

9. listopadu 1918 Americká národní rada uherských Rusínů v Scrantonu souhlasila s plánem připojit Podkarpatskou Rus k 

Československu.  

13. listopadu byla schválená prozatimní ústava ČSR, která rozšířila národní výbor na 256 členů a přejmenovala jej 

na Revoluční národní shromáždění. Ve stejný den byl v Bělehradě podepsáno příměří mezi Maďarskem a Spojenci. V 17. 

článku tohoto příměří bylo uvedeno, že se pod správou Maďarska prozatím ponechává veškeré území Uher s 

výjimkou Chorvatska a Slavonie. Na základě tohoto článku pak Maďaři považovali pronikání českých vojáků na slovenské 

území za agresi. Maďarům se navíc dařilo ze slovenského území vytlačovat české vojenské síly. Téhož dne se tak dostali 

do Trnavy, další den do Žiliny a za dva dny i do Martina, kde zajali předsedu Slovenské národní rady Matúše Dulu. Ten však 

byl velmi brzy propuštěn. 

14. listopadu se poprvé sešlo národní shromáždění, kde jeho předseda Karel Kramářoznámil konec vlády Habsburské 

monarchie v českých zemích, vyhlásil republiku československou a zahájil volbu prezidenta. Prezidentem 

byl aklamací zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Následovalo zvolení vedení národního shromáždění a první vlády, do jehož 

čela byl zvolen Karel Kramář. Národní shromáždění dále vydalo zákon o zrušení šlechtických titulů a řádů a zákon o 

osmihodinové pracovní době. 
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17. listopadu přijel do Prahy maďarský emisar Géza Supka s oficiální nótouoznamující právo převzetí 

území Slovenska Maďarskem na základě bělehradského příměří. Československo odpovědělo, že samostatnost ČSR byla 

uznána Spojenci již před podepsáním příměří, a proto v té době nebylo Slovensko součástí Maďarska a nemá na jeho území 

nárok. Následně Edvard Beneš stanovil hranice Slovenska, se kterými souhlasili i představitelé Francie. 

25. listopadu oficiálním dopisem francouzskému ministru Pichonovi požádal Beneš o stažení maďarské vojenské síly z území 

Slovenska, což bylo o dva dny stejným způsobem potvrzeno. 

29. listopadu obsadila rodící se československá armáda Most a zahájila tak vojenskou likvidaci sudetoněmeckých provincií. Do 

konce roku převzala armáda správu těchto území. Nálada se v německých oblastech opět vyostřila v březnu 1919, když české 

úřady zakázaly českým Němcům zúčastnit se voleb do rakouského parlamentu. Při následných demonstracích 4. 3. 1919 bylo 

českou armádou zabito 54 osob a 84 osob bylo zraněno. Tento březnový incident značně poznamenal další česko-německé 

vztahy. 

3. prosince zrušilo Národní shromáždění šlechtické tituly. 

19. prosince 1918 vydalo francouzské ministerstvo zahraničí prohlášení, že Československo jako spojenecký stát má právo 

podržet až do rozhodnutí mírové konference území v rámci historických hranic českých zemí. Ve stejný den uzákonilo 

Národní shromáždění, jako jedno z prvních na světě, osmi hodinovou pracovní dobu. 

 

V pátek 20. prosince 1918 byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk slavnostně uvítán Národním shromážděním v železniční 

stanici Horní Dvořiště a veřejně poprvé vystoupil na zcela zaplněném velkém náměstí v Českých Budějovicích. Ještě v Horním 

Dvořišti si prezident Masaryk postěžoval předsedovi ústavního výboru parlamentu Alfrédu Meissnerovi, že je nespokojen s 

pravomocemi prezidenta, které mu byly dány v prozatimní ústavě. 

21. prosince 1918 se vrátil prezident Masaryk do Prahy. Při jeho triumfální cestě vlakem z Českých Budějovic jej v 

železničních stanicích na trase (zastávky Veselí-Mezimostí, Tábor, Benešov) do hlavního města vítaly tisíce občanů. V jednu 

hodinu odpoledne vystoupil z vlaku na nádraží císaře Františka Josefa, a poté zamířil do tehdejší královské čekárny, kde se 

pozdravil s reprezentací země (mimo jiné na něj čekali ministři, podnikatelé a přátelé). Byl oblečen v zimníku, pod kterým měl 

žaketový oblek s pruhovanými kalhotami. Po přivítání s Karlem Kramářem, prvním premiérem ČSR, pronesl Masaryk svůj 

první proslov. Následně mu Sylva Macharová, dcera básníka Josefa Svatopluka Machara, předala proutek vavřínu s bílou 

stuhou. Tento motiv poté využil Max Švabinský při tvorbě prvního oficiálního prezidentského portrétu. Ve čtyři hodiny 

odpoledne složil ve sněmovně na Malé Straně prezidentský slib, a poté nastoupil do přistaveného vozidla a odjel za svou 

manželkou Charlottou na Veleslavín, kde v tamním sanatoriu již od května 1918 léčila a setrvala zde až do dubna 1919. 

V neděli 22. 12. 1918 přednesl Masaryk na Pražském Hradě své První poselství, ve kterém nastínil koncepci 

Československého státu. 

24. prosince se Maďarsko podvolilo nótě Dohody o stanovení demarkační čáry na Slovensku, do 20. 

ledna 1919 obsadila Československá armáda zbytek Slovenska. 21. ledna zaslala československá vláda polské vládě 

memorandum, které fakticky ohlašovalo vojenské obsazování Těšínska. Boje trvaly do 30. ledna, dohoda o nové demarkační 

čáře byla podepsána 3. února. 

25. února 1919 byl vydán zákon o okolkování bankovek Rakousko-Uherské banky a bylo zahájeno vytváření vlastní 

československé měny. 25. března bylo na Slovensku vyhlášeno stanné právo proti vůdcům bolševického hnutí, což bylo reakcí 

na vznik Maďarské republiky rad. 27. března překročily oddíly československé armády demarkační čáru s Maďarskem a 

zahájily intervenci proti Maďarské republice rad. 16. dubna byl přijat zákon o pozemkové reformě, který rozhodl o záboru 

pozemkového majetku nad 150 hektarů zemědělské půdy nebo 250 hektarů půdy vůbec. 4. května zahynul při letecké 

nehodě Milan Rastislav Štefánik. 8. května se v Užhorodě uskutečnila porada rusínských národních rad, která potvrdila 

výsledek plebiscitu o připojení Podkarpatské Rusi k Československu. 

 

20. května přešla Maďarská republika rad do protiútoku a vtrhla na Slovensko, kde byla na jihu Slovenska 16. 

června vyhlášena Slovenská republika rad. Po bitvě o Zvolen však musela maďarská vojska ze Slovenska postupně ustoupit 

a Slovenská republika rad zanikla. 

Mírová konference v Paříži   

Na mírové konferenci v Paříži zastupoval Československo Edvard Beneš, který předložil státníkům celou řadu memorand 

týkajících se nově vzniklého Československého státu. Jedním z dokumentů, které zde Beneš předložil byla Nóta o 

národnostním režimu v Česko-Slovenské republice, v níž přislíbil, že tato nově vzniklá republika "zamýšlí vybudovat 

organizaci státu na přijetí národních práv a zásad uplatňovaných v ústavě Švýcarské republiky". Dále bylo v nótě uvedeno 

např. to, že oficiálním jazykem v Československu bude čeština a rovnoprávným jazykem s češtinou bude němčina, nebo také, 

že veřejné úřady budou otevřeny všem národnostem obývajícím území republiky. Některé ze slibů daných v této nótě následně 

splněny nebyly, např. v roce 1926 tak bylo v Československu dáno zákonem, že osoby zaměstnané ve státní službě musí 

ovládat státní jazyk – a tím němčina nebyla. Beneš na konferenci předložil také návrh na vytvoření koridoru (pásu země), který 
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by zaručoval spojení Prahy s Terstem, případně s Hamburkem (uvažovalo se ale i o Koblenzi). Tato snaha spojit 

Československo s mořem vycházela z myšlenky T. G. Masaryka, který již v roce 1915 předložil britskému ministrovi 

zahraničních věcí plán na vytvoření společného státu Čechů, Srbů a Chorvatů (přesněji – předpokládané „Svobodné Čechy“ se 

měly spojit s předpokládaným „Srbochorvatskem“). Československý požadavek na vznik koridoru byl na konferenci zamítnut. 

Výsledkem usilovných snah o československo – jugoslávské spojenectví (snaha byla především ze strany Československa, 

které se cítilo ohroženo sousedními státy) se nakonec stala v roce 1920 Malá dohoda. Stejně jako plán s koridorem se stal 

nereálným i další Československý požadavek přednesený na konferenci, a to snaha o začlenění německého území Lužice, 

obývané Lužickými Srby, do hranic Československa. I tento požadavek byl zamítnut, jelikož by Československo muselo spolu 

s Lužickými Srby pojmout i další desetitisíce německého obyvatelstva, které v Lužici žilo. Ohledně hranic vzniklého státu byl 

tedy názor spojenců, a především pak Francie, celkem jednoznačný – zachovat nově vzniklé Československo v historických 

hranicích tzv. zemí Svatováclavské koruny, Čech, Moravy a Slezska, k nimž bylo připojeno Slovensko a Podkarpatská Rus. 

Odmítnuta byla myšlenka na připojení německých oblastí Československa k Německu nebo Rakousku, jelikož by se tím 

Československo oslabilo. O hranicích nového státu tak rozhodly nejen důvody historické, ale také strategické, politické a 

ekonomické. Hranice Československa byly stanoveny na pařížské mírové konferenci a dalšími dokumenty: 

 hranici mezi Československem a Německem určila Versailleská smlouva z 28. 6. 1919, ve které Německo uznávalo 

nezávislost Československa, odstupovalo mu jižní část hornoslezského okresu Ratiboř (Hlučínsko) a zavazovalo se mu 

poskytnout na dobu 99 let svobodná pásma v přístavech Hamburk a Štětín. V článku 86 se Československo zavázalo přijmout 

v budoucnosti případná opatření, která by vítězné mocnosti udělaly k ochraně menšin na jeho území.  

 hranici mezi Československem a Rakouskem určila Saint-Germainská smlouva z 10. 9. 1919. Touto smlouvou byl 

formálně uznán vznik svrchované Česko-Slovenské republiky. Rakousko uznávalo nezávislost a územní nedotknutelnost 

Česko-Slovenské republiky, zříkalo se územních nároků vůči Česko-Slovensku a 

odstupovalo Československu dolnorakouská území (Vitorazsko, Valticko a Dyjský trojúhelník). 

 hranice s Maďarskem byla určena Trianonskou smlouvou 4. 6. 1920. 

 o Těšínsku, Oravě a Spiši rozhodla Rada vyslanců 28. 7. 1920 

 celá hranice Československa byla zdokumentována 10. 8. 1920 Sèvreskou smlouvou, která však nebyla ratifikována. 

Československo tak nakonec zdědilo 21% území zaniklého Rakousko-Uherska a žilo na něm 25% obyvatel této zaniklé 

monarchie
[24]

. 

29. února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavu, která formálně prohlásila Československo za demokratickou republiku, 

v jejímž čele stojí prezident. Zákonodárnou moc vykonávalo Národní shromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny a ze 

senátu. 
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