
TISKOVÁ ZPRÁVA: KONFERENCE 

Česká národní rada: Kořeny a tváře národního parlamentu  

(17.-18. 5. 2018, Praha) 

 

Vědecká konference připomínající padesát let od ustavení České národní rady, pořádaná 
Kanceláří Poslanecké sněmovny a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve dnech 17.-18. 
května 2018 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Sněmovní 4, Praha 1). 
Konference se koná pod záštitou předsedy PSP ČR Mgr. Radka Vondráčka. 

V roce 2018 uplyne již padesát let od chvíle, kdy vznikl zastupitelský sbor, jenž je přímým 
předchůdcem dnešní Poslanecké sněmovny. Česká národní rada byla vůbec prvním 
parlamentem, jehož působnost vymezovaly hranice České republiky. Po zániku 
československé federace se stala základnou, na níž vyrostl parlamentní život samostatné 
České republiky. Její poslanci se významně podíleli na tvorbě ústavy a dalších pravidel 
upravujících fungování parlamentní demokracie, do nichž promítli své názory a zkušenosti. 
Právě oni je také začali prakticky naplňovat. 

České dějiny parlamentarismu se obvykle vyprávějí od devatenáctého století a některá 
období se v nich často zcela vynechávají. Letošní jubileum je příležitostí, abychom soustředili 
pozornost na Českou národní radu jako na dosud nedostatečně reflektovanou vlivnou tradici 
soudobého českého parlamentarismu.  

Dvoudenní jednání v budově Poslanecké sněmovny nabídne možnost diskuse mezi aktéry a 
pamětníky těchto událostí a historičkami a historiky, zkoumajícími český parlamentarismus z 
různých perspektiv a ve všech etapách od zřízení České národní rady v roce 1968 do nedávné 
minulosti. 

do sněmovního sálu znovu zavítají někteří z těch, kteří Českou národní radu v roce 1968 
zakládali (např. Zdeněk Jičínský). Pozornost bude věnována také ČNR v období tzv. 
normalizace, což je téma, které nebylo v rámci soudobých dějin dosud reflektováno. Poslední 
panel nabídne účastníkům zajímavou sondu do období, v němž se regionální sněm 
federálního Československa přerodí nejprve v sebevědomého vyjednavače se  
Slovenskem a poté v parlament samostatné České republiky. 
 
Na konferenci je nutné se předem registrovat na emailové adrese pi@psp.cz nebo na tel. 
257 172 225. Pro vstup do budovy je nutný občanský průkaz! 
 
Kontakt pro média: 
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