
1968, 2. červenec, Praha. -  Návrh ústavního zákona o Národní frontě Československé socialistické 
republiky předložený ke schválení předsednictvu ÚV KSČ. 

 
Ústavní zákon 

o Národní frontě Československé socialistické republiky (návrh) 
 

Vzhledem k tomu, že příprava federativního uspořádání Československé socialistické republiky 
předpokládá, aby jí byla přizpůsobena i výstavba Národní fronty, 

vzhledem k tomu, že při rozvíjení demokratických zásad uspořádání státu a společnosti roste význam a 
úloha Národní fronty, 

a vzhledem k tomu, že dosavadní ústavní vyjádření postavení Národní fronty v článku 6 ústavy 
neodpovídá již nynější úloze Národní fronty, 

je třeba na dobu do přijetí nové ústavy stanovit a ústavně zakotvit základní zásady postavení Národní 
fronty, a proto se Národní shromáždění usnáší na tomto 

ústavním zákoně: 
 

§ 1 
Národní frontu Československé socialistické republiky tvoří Česká národní fronta a Slovenská národní 

fronta; Národní fronta Československé socialistické republiky vytváří své vlastní orgány. 
 

§ 2 
(1) Národní fronta jako politický výraz svazku sociálních vrstev, zájmových skupin i národů a národností 

Československé socialistické republiky sdružuje politické strany a jiné organizace občanů. 
(2) Politické strany nebo organizace plnící jejich funkci mohou vznikat a působit výlučně jen jako 

organizace Národní fronty. 
 

§ 3 
Národní fronta se ve své činnosti řídí vlastním statutem, v němž určí zejména: 

a) závazné podmínky členství v Národní frontě, jimiž je vyjádřena v základních rysech společná 
socialistická základna politické činnosti všech složek Národní fronty; 

b) pravomoc, způsob vytváření a vzájemné vztahy orgánů Národní fronty Československé socialistické 
republiky, České národní fronty a Slovenské národní fronty; 

c) výstavbu Národní fronty a způsob, jímž se jednotlivé organizace podílejí na tvorbě její politiky; 
d) pravidla jednání mezi organizacemi Národní fronty a způsob řešení rozporů mezi nimi; 

e) zásady hospodaření Národní fronty. 
 

§ 4 
(1) Nejvyšší soud rozhoduje v pětičlenném senátě složeném ze soudců z povolání o námitkách proti 

odmítnutí členství v Národní frontě nebo o vyloučení z Národní fronty. Námitky podává organizace, jíž 
se takové rozhodnutí týká, a to do 15 dnů proti orgánu Národní fronty, jenž rozhodnutí vydal. 

(2) Ve stejném složení rozhoduje Nejvyšší soud i o návrhu orgánu Národní fronty, aby bylo zjištěno, zda 
organizace, která není jejím členem, má povahu politické strany nebo organizace plnící její funkci ve 
smyslu § 2, odst. 2 tohoto zákona. Uzná-li Nejvyšší soud, že jde o takovou organizaci, je její činnost 

protizákonná a výkonné orgány státu jsou oprávněny zamezit její činnosti. 
 

§ 5 
Důležité otázky své politiky může Národní fronta předložit lidovému hlasování. 

 
§ 6 

Ruší se čl. 6 Ústavy Československé socialistické republiky. 



 
§ 7 

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
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