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Témata, která  
v tomto představení 
(spolu s vámi!) řešíme: 

pravidla demokracie

vertikála a horizontála dělby 
moci neboli demokracie 
vs. autokracie nebo též 
demokratický a nedemokratický 
(autoritativní) systém

legislativní proces schválení 
zákonů

Co je víc, hodnoty, nebo 
pravidla?

„Tož demokracii bychom 
už měli, teď ještě nějaké ty 
demokraty.“ 

Tomáš Garrigue Masaryk



Proč ZOMBIE?

Zombie je v kultu voodoo 
a populární kultuře druh 
nadpřirozené bytosti, oživlá 
mrtvola neboli nemrtvý. 
Vystupuje především 
v hororech.  

Co ale vlastně zombie 
představuje? 

Zombie fungují jako barometr 
nálad, slouží jako sociální 
a kulturní metafora dané 
doby a jsou monstry, která 
komentují společnost, jež je 
vyprodukovala.

Pojem zombie se odvozuje od kul-
tu voodoo, ve kterém označuje úplně 
zotročenou osobu nejčastěji pod vlivem 
omamných látek, slepě či nevědomě vy-
konávající příkazy jiného člověka, který 
ji ovládá. Takto byla zombie chápána 
v kultuře od druhé poloviny 20. let  
20. století až do konce 60. let, kdy byl 
natočen film George A. Romera Noc 
oživlých mrtvol (Night of the Living 
Dead, 1968), ve kterém byla zombie 
ukázána jako nemrtvý: mrtvola, která 
vystupuje z hrobu a snaží se uspokojit 
svou touhu po krvi pojídáním čerstvého 
lidského masa nebo mozku. Po úspě-

chu Noci oživlých mrtvol se tento obraz 
zombie rozšířil v masové kultuře. Je 
možné se s nimi setkat ve filmech, ve 
videohrách i v literatuře.

V kontrastu k ostatním monstrům, 
zombie nejsou tajemné díky svým 
lidským kvalitám, ale protože jsou 
groteskní metaforou lidství. stejně jako 
upír, zombie vstává z hrobu, aby se 
živila na lidech. nemluví a nevlastní vě-
domí ani svědomí, ve srovnání s jinými 
monstry je čistě instinktivní. Všechny 
její zájmy jsou manifestovány fyzickou 
akcí. Zombie jsou násilné – trhají, sápou 
a ničí a koušou. Koušou kvůli různým 
skutečnostem. Kousat mohou, aby 
například šířily kouzlo, jímž jsou oča-
rovány, a zotročily tak co největší část 
populace. V případě zombie pandemie 
lační zombie po lidském masu, protože 
potřebují živit bakteriální infekci, která 
jim zatemnila mozek. A tím se šíří dál. 
Důvody jsou různé. Všechny ale končí 
u jediného – čímž je vyhlazení veškeré-
ho lidství ze společnosti.

Mohou demonstrovat strach z otroctví 
(White Zombie) či z rovnoprávnosti 
(night of the Living Dead). Mohou být 
komentářem ke konzumerismu (Dawn 
of the Dead), pubertálního pocitu vyko-
řenění (Zombieland) nebo nově z envi-
ronmentální krize (Game of Thrones). 

Jsou ale také manifestací strachu ze 
ztráty univerzálních jistot. Ze ztráty 
blízkých. Z bolesti. Z nemoci či ze smrti. 

„Demokracie je v krizi!  
To je další oblíbený slogan. 
Demokracie je, promiňte, „furt“ 
v krizi jako opera, protože to je 
její vlastnost.“

Magda Vášáryová

ukazují tu nejtemnější hodinku spo-
lečnosti, co je ale důležitější, ve všech 
příbězích plní funkci vedlejší postavy. 
Jsou katalyzátorem dění a prostředkem 
k předání poselství. V hlavních rolích 
byli, jsou a budou vždy živí lidé. Úkolem 
zombie je pouze poukázat, kdo jsou 
v našich příbězích skutečná monstra, 
zombie jsou pouze následkem. skuteč-
ným nebezpečím jsou si totiž navzájem 
samotní lidé.

„Demokraticky by si mohl 
vládnout jen národ bohů. 
Vláda tak dokonalá se nehodí 
pro lidi.“

Jean Jacques Rousseau



zásada suverenity
1. přímá demokracie
2. nepřímá demokracie

zásada dělby moci
zákonodárná
výkonná
soudní

vůle lidu se uskutečňuje 
cestou svobodných, rovných, 
přímých a tajných voleb

„Naše demokracie 
je ohrožena vždy, 
když ji považujeme 
za samozřejmou.“

Barack Obama

Demokratické 
zásady



Hodnoty 
demokracie
Již ve své reálné formě 
musí být demokracie 
založena na určitých 
zásad ních principech, 
které ji odlišují od 
ostatních forem vlády:

→ státní moc je odvozena od suverenity lidu, to 
znamená, že státní moc ne pochází od panovníka, 
od Boha ani od komunistické strany, ale od všech 
lidí, od všeho lidu;

→ pravidelné svobodné volby založené na všeobec-
ném, přímém a rovném hlasovacím právu, tzn. 
volí všichni plnoletí občané, každý má jeden hlas 
a každý hlas má stejnou hodnotu (aktivní volební 
právo), právo být volen (volební právo pasivní);

→ cílem státní moci je služba všem lidem, stát slou-
ží lidem, nikoliv lidi státu;

→ dodržování všech základních lidských práv a svo-
bod, politická rovnost, rovnost před zákonem;

→ právní stát, tzn. vztah mezi občanem a státem je 
vymezen pomocí práva, vláda práva;

→ dělba státní moci na (vzájemně nezávislou) slož-
ku zákonodárnou, výkonnou a soudní;

→ nezávislost soudní moci, tj. spravedlnost, právo 
na soudní ochranu;

→ politický systém založený na svobodném vzniku 
a konkurenci politických stran, vláda většiny, tzn. 
politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny;

→ práva menšin, možnost ucházet se o přízeň 
většiny;

→ fungující občanská společnost, tzn. společnost 
složená z plurality nestát ních skupin a organizací, 
které se snaží převzít maximum státních funkcí 
(zdravotní pojišťovny, nadace, kulturní instituce 
apod.);

→ decentralizovaná státní správa a samospráva;
→ ekonomický systém založený na svobodném 

podnikání;
→ právo na soukromé vlastnictví;
→ sociální spravedlnost v otázkách ochrany 

a sociálně ekonomického zabezpečení starých, 
nemocných, nezaměstnaných; 

→ nezávislé veřejné mínění.

„Demokracie se musí 
naučit bránit sama sebe.“
 
Michail Sergejevič 
Gorbačov



Ústava 
České republiky

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění 
ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 

300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 
Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 

71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.

Česká národní rada 
se usnesla na tomto 
ústavním zákoně

ze dne 
16. prosince 1992

„Má-li naše demokracie 
své nedostatky, musíme 
překonávat ty nedostatky, 
ale ne překonávat 
demokracii.“

Tomáš Garrigue Masaryk



My, občané České republiky v Čechách, na Moravě 
a ve slezsku, v čase obnovy samostatného českého 
státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí 
Koruny české i státnosti československé, odhodláni 
budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu 
nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody 
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou 
si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti 
vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený 
na úctě k lidským právům a na zásadách občanské 
společnosti, jako součást rodiny evropských a světových 
demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné 
přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, 
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního 
státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců 
přijímáme tuto Ústavu České republiky.

Článek 1
(1) Česká republika je svrchovaný, 

jednotný a demokratický právní 
stát založený na úctě k právům 
a svobodám člověka a občana.

(2) Česká republika dodržuje závazky, 
které pro ni vyplývají z mezinárod-
ního práva.

Článek 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; 

vykonává ji prostřednictvím or-
gánů moci zákonodárné, výkonné 
a soudní.

(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy 
lid vykonává státní moc přímo.

(3) státní moc slouží všem občanům 
a lze ji uplatňovat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví 
zákon.

(4) Každý občan může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí 
být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 3
součástí ústavního pořádku České 
republiky je Listina základních práv 
a svobod.

Článek 4
Základní práva a svobody jsou pod 
ochranou soudní moci.

Článek 5
Politický systém je založen na svobod-
ném a dobrovolném vzniku a volné 
soutěži politických stran respektují-
cích základní demokratické principy 
a odmítajících násilí jako prostředek 
k prosazování svých zájmů.

Článek 6
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle 
většiny vyjádřené svobodným hlasová-
ním. Rozhodování většiny dbá ochrany 
menšin.

Článek 7
stát dbá o šetrné využívání přírodních 
zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Článek 8
Zaručuje se samospráva územních 
samosprávných celků.

Článek 9
(1) Ústava může být doplňována či 

měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí 

demokratického právního státu je 
nepřípustná.

(3) Výkladem právních norem nelze 
oprávnit odstranění nebo ohrožení 
základů demokratického státu.

 

Preambule
HlaVa prVní
Základní ustanovení

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html


Článek 10
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k je-
jichž ratifikaci dal Parlament souhlas 
a jimiž je Česká republika vázána, jsou 
součástí právního řádu; stanoví-li me-
zinárodní smlouva něco jiného než zá-
kon, použije se mezinárodní smlouva.

Článek 10a
(1) Mezinárodní smlouvou mohou být 

některé pravomoci orgánů České 
republiky přeneseny na mezinárod-
ní organizaci nebo instituci.

(2) K ratifikaci mezinárodní smlou-
vy uvedené v odstavci 1 je třeba 
souhlasu Parlamentu, nestanoví-li 
ústavní zákon, že k ratifikaci je 
třeba souhlasu daného v referendu.

Článek 10b
(1) Vláda pravidelně a předem infor-

muje Parlament o otázkách sou-
visejících se závazky vyplývajícími 
z členství České republiky v mezi-
národní organizaci nebo instituci 
uvedené v čl. 10a.

(2) Komory Parlamentu se vyjadřují 
k připravovaným rozhodnutím ta-
kové mezinárodní organizace nebo 
instituce způsobem, který stanoví 
jejich jednací řády.

(3) Zákon o zásadách jednání a styku 
obou komor mezi sebou, jakož i na-
venek, může svěřit výkon působ-
nosti komor podle odstavce  
2 společnému orgánu komor.

Článek 11
Území České republiky tvoří nedílný 
celek, jehož státní hranice mohou být 
měněny jen ústavním zákonem.

Článek 12
(1) nabývání a pozbývání státního 

občanství České republiky stanoví 
zákon.

(2) nikdo nemůže být proti své vůli 
zbaven státního občanství.

Článek 13
Hlavním městem České republiky je 
Praha.

Článek 14
(1) státními symboly České republiky 

jsou velký a malý státní znak, státní 
barvy, státní vlajka, vlajka preziden-
ta republiky, státní pečeť a státní 
hymna.

(2) státní symboly a jejich používání 
upraví zákon.

Článek 15
(1) Zákonodárná moc v České republi-

ce náleží Parlamentu.
(2) Parlament je tvořen dvěma komo-

rami, a to Poslaneckou sněmovnou 
a senátem.

Článek 16
(1) Poslanecká sněmovna má 200 

poslanců, kteří jsou voleni na dobu 
čtyř let.

(2) senát má 81 senátorů, kteří jsou 
voleni na dobu šesti let. Každé dva 
roky se volí třetina senátorů.

Článek 17
(1) Volby do obou komor se konají 

ve lhůtě počínající třicátým dnem 
před uplynutím volebního období 
a končící dnem jeho uplynutí.

(2) Byla-li Poslanecká sněmovna 
rozpuštěna, konají se volby do 
šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Článek 18
(1) Volby do Poslanecké sněmovny 

se konají tajným hlasováním na 
základě všeobecného, rovného 
a přímého volebního práva, podle 
zásady poměrného zastoupení.

(2) Volby do senátu se konají tajným 
hlasováním na základě všeobecného, 
rovného a přímého volebního práva, 
podle zásady většinového systému.

(3) Právo volit má každý občan České 
republiky, který dosáhl věku 18 let.

Článek 19
(1) Do Poslanecké sněmovny může být 

zvolen každý občan České repub-
liky, který má právo volit a dosáhl 
věku 21 let.

(2) Do senátu může být zvolen každý 
občan České republiky, který má 
právo volit a dosáhl věku 40 let.

(3) Mandát poslance nebo senátora 
vzniká zvolením.

Článek 20
Další podmínky výkonu volebního prá-
va, organizaci voleb a rozsah soudního 
přezkumu stanoví zákon.

Článek 21
nikdo nemůže být současně členem 
obou komor Parlamentu.

Článek 22
(1) s funkcí poslance nebo senátora je 

neslučitelný výkon úřadu preziden-
ta republiky, funkce soudce a další 
funkce, které stanoví zákon.

HlaVa druHá
Moc zákonodárná



(2) Dnem, kdy se poslanec nebo sená-
tor ujal úřadu prezidenta republiky, 
nebo dnem, kdy se ujal funkce 
soudce nebo jiné funkce neslučitel-
né s funkcí poslance nebo senáto-
ra, zaniká jeho mandát poslance 
nebo senátora.

Článek 23
(1) Poslanec složí slib na první schůzi 

Poslanecké sněmovny, které se 
zúčastní.

(2) senátor složí slib na první schůzi 
senátu, které se zúčastní.

(3) slib poslance a senátora zní: „slibu-
ji věrnost České republice. slibuji, 
že budu zachovávat její Ústavu 
a zákony. slibuji na svou čest, 
že svůj mandát budu vykonávat 
v zájmu všeho lidu a podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí.“.

Článek 24
Poslanec nebo senátor se může svého 
mandátu vzdát prohlášením učiněným 
osobně na schůzi komory, jejímž je 
členem. Brání-li mu v tom závažné 
okolnosti, učiní tak způsobem stanove-
ným zákonem.

Článek 25
Mandát poslance nebo senátora zaniká

a) odepřením slibu nebo složením 
slibu s výhradou,

b) uplynutím volebního období,
c) vzdáním se mandátu,
d) ztrátou volitelnosti,
e) u poslanců rozpuštěním Posla-

necké sněmovny,

f) vznikem neslučitelnosti funkcí 
podle čl. 22.

Článek 26
Poslanci a senátoři vykonávají svůj 
mandát osobně v souladu se svým 
slibem a nejsou přitom vázáni žádnými 
příkazy.

Článek 27
(1) Poslance ani senátora nelze postih-

nout pro hlasování v Poslanecké 
sněmovně nebo senátu nebo jejich 
orgánech.

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké 
sněmovně nebo senátu nebo v je-
jich orgánech nelze poslance nebo 
senátora trestně stíhat. Poslanec 
nebo senátor podléhá jen discipli-
nární pravomoci komory jejímž je 
členem.

(3) Za přestupky poslanec nebo sená-
tor podléhá jen disciplinární pra-
vomoci komory, jejímž je členem, 
pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Poslance ani senátora nelze trestně 
stíhat bez souhlasu komory, jejímž 
je členem. Odepře-li komora 
souhlas, je trestní stíhání po dobu 
trvání mandátu vyloučeno.

(5) Poslance nebo senátora lze zadr-
žet, jen byl-li dopaden při páchání 
trestného činu nebo bezprostředně 
poté. Příslušný orgán je povinen 
zadržení ihned oznámit předsedovi 
komory, jejímž je zadržený členem; 
nedá-li předseda komory do 24 ho-
din od zadržení souhlas k odevzdá-
ní zadrženého soudu, je příslušný 

orgán povinen ho propustit. na své 
první následující schůzi komora 
rozhodne o přípustnosti stíhání 
s konečnou platností.

Článek 28
Poslanec i senátor má právo odepřít 
svědectví o skutečnostech, které se 
dozvěděl v souvislosti s výkonem 
svého mandátu, a to i poté, kdy přestal 
být poslancem nebo senátorem.

Článek 29
(1) Poslanecká sněmovna volí a od-

volává předsedu a místopředsedy 
Poslanecké sněmovny.

(2) senát volí a odvolává předsedu 
a místopředsedy senátu.

Článek 30
(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu 

může Poslanecká sněmovna zřídit 
vyšetřovací komisi, navrhne-li to 
nejméně pětina poslanců.

(2) Řízení před komisí upraví zákon.

Článek 31
(1) Komory zřizují jako své orgány  

výbory a komise.
(2) Činnost výborů a komisí upraví  

zákon.

Článek 32
Poslanec nebo senátor, který je členem 
vlády, nemůže být předsedou či mís-
topředsedou Poslanecké sněmovny 
nebo senátu ani členem parlament-
ních výborů, vyšetřovací komise nebo 
komisí.

Článek 33
(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké 

sněmovny, přísluší senátu přijímat 
zákonná opatření ve věcech, které 
nesnesou odkladu a vyžadovaly by 
jinak přijetí zákona.

(2) senátu však nepřísluší přijímat zá-
konné opatření ve věcech Ústavy, 
státního rozpočtu, státního závě-
rečného účtu, volebního zákona 
a mezinárodních smluv podle čl. 10.

(3) Zákonné opatření může senátu 
navrhnout jen vláda.

(4) Zákonné opatření senátu podepi-
suje předseda senátu, prezident re-
publiky a předseda vlády; vyhlašuje 
se stejně jako zákony.

(5) Zákonné opatření senátu musí být 
schváleno Poslaneckou sněmovnou 
na její první schůzi. neschválí-li je 
Poslanecká sněmovna, pozbývá 
další platnosti.

Článek 34
(1) Zasedání komor jsou stálá. Zase-

dání Poslanecké sněmovny svolává 
prezident republiky tak, aby bylo 
zahájeno nejpozději třicátý den po 
dni voleb; neučiní-li tak, sejde se 
Poslanecká sněmovna třicátý den 
po dni voleb.

(2) Zasedání komory může být usne-
sením přerušeno. Celková doba, po 
kterou může být zasedání přeruše-
no, nesmí překročit sto dvacet dnů 
v roce.

(3) V době přerušení zasedání může 
předseda Poslanecké sněmovny 
nebo senátu svolat komoru ke 
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schůzi před stanoveným termínem. 
učiní tak vždy, požádá-li jej o to 
prezident republiky, vláda nebo 
nejméně pětina členů komory.

(4) Zasedání Poslanecké sněmovny 
končí uplynutím jejího volebního 
období nebo jejím rozpuštěním.

Článek 35
(1) Poslaneckou sněmovnu může roz-

pustit prezident republiky, jestliže
a) Poslanecká sněmovna nevyslovi-

la důvěru nově jmenované vládě, 
jejíž předseda byl prezidentem 
republiky jmenován na návrh 
předsedy Poslanecké sněmovny,

b) Poslanecká sněmovna se neu-
snese do tří měsíců o vládním 
návrhu zákona, s jehož pro-
jednáním spojila vláda otázku 
důvěry,

c) zasedání Poslanecké sněmovny 
bylo přerušeno po dobu delší, 
než je přípustné,

d) Poslanecká sněmovna nebyla po 
dobu delší tří měsíců způsobilá 
se usnášet, ačkoliv nebylo její 
zasedání přerušeno a ačkoliv 
byla v té době opakovaně svolá-
na ke schůzi.

(2) Prezident republiky Poslaneckou 
sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu 
to Poslanecká sněmovna usne-
sením, s nímž vyslovila souhlas 
třípětinová většina všech poslanců.

(3) Poslaneckou sněmovnu nelze roz-
pustit tři měsíce před skončením 
jejího volebního období.

Článek 36
schůze komor jsou veřejné. Veřejnost 
může být vyloučena jen za podmínek 
stanovených zákonem.

Článek 37
(1) společnou schůzi komor svolává 

předseda Poslanecké sněmovny.
(2) Pro jednání společné schůze komor 

platí jednací řád Poslanecké sně-
movny.

Článek 38
(1) Člen vlády má právo účastnit se 

schůzí obou komor, jejich výborů 
a komisí. udělí se mu slovo, kdyko-
liv o to požádá.

(2) Člen vlády je povinen osobně se 
dostavit do schůze Poslanecké sně-
movny na základě jejího usnesení. 
To platí i o schůzi výboru, komise 
nebo vyšetřovací komise, kde však 
se člen vlády může dát zastupo-
vat svým náměstkem nebo jiným 
členem vlády, není-li výslovně poža-
dována jeho osobní účast.

Článek 39
(1) Komory jsou způsobilé se usnášet 

za přítomnosti alespoň jedné třeti-
ny svých členů.

(2) K přijetí usnesení komory je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny pří-
tomných poslanců nebo senátorů, 
nestanoví-li Ústava jinak.

(3) K přijetí usnesení o vyhlášení vá-
lečného stavu a k přijetí usnesení 
o souhlasu s vysláním ozbrojených 

sil České republiky mimo území 
České republiky nebo s pobytem 
ozbrojených sil jiných států na 
území České republiky, jakož 
i k přijetí usnesení o účasti České 
republiky v obranných systémech 
mezinárodní organizace, jíž je 
Česká republika členem, je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny 
všech poslanců a nadpoloviční 
většiny všech senátorů.

(4) K přijetí ústavního zákona a sou-
hlasu k ratifikaci mezinárodní 
smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je 
třeba souhlasu třípětinové většiny 
všech poslanců a třípětinové větši-
ny přítomných senátorů.

Článek 40
K přijetí volebního zákona a zákona 
o zásadách jednání a styku obou 
komor mezi sebou jakož i navenek 
a zákona o jednacím řádu senátu je 
třeba, aby byl schválen Poslaneckou 
sněmovnou a senátem.

Článek 41
(1) návrhy zákonů se podávají Posla-

necké sněmovně.
(2) návrh zákona může podat po-

slanec, skupina poslanců, senát, 
vláda nebo zastupitelstvo vyššího 
územního samosprávného celku.

Článek 42
(1) návrh zákona o státním rozpočtu 

a návrh státního závěrečného účtu 
podává vláda.

(2) Tyto návrhy projednává na veřejné 
schůzi a usnáší se o nich jen Posla-
necká sněmovna.

Článek 43
(1) Parlament rozhoduje o vyhláše-

ní válečného stavu, je-li Česká 
republika napadena nebo je-li třeba 
plnit mezinárodní smluvní závazky 
o společné obraně proti napadení.

(2) Parlament rozhoduje o účasti 
České republiky v obranných systé-
mech mezinárodní organizace, jíž je 
Česká republika členem.

(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České 

republiky mimo území České 
republiky,

b) s pobytem ozbrojených sil jiných 
států na území České republiky, 
nejsou-li taková rozhodnutí 
vyhrazena vládě.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbro-
jených sil České republiky mimo 
území České republiky a o pobytu 
ozbrojených sil jiných států na 
území České republiky, a to nejdéle 
na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních 

smluv o společné obraně proti 
napadení,

b) účast na mírových operacích 
podle rozhodnutí mezinárodní 
organizace, jíž je Česká repub-
lika členem, a to se souhlasem 
přijímajícího státu,

c) účast na záchranných pracích při 
živelních pohromách, průmyslo-
vých nebo ekologických haváriích.
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(5) Vláda dále rozhoduje
a) o průjezdu ozbrojených sil 

jiných států přes území České 
republiky nebo o jejich přeletu 
nad územím České republiky,

b) o účasti ozbrojených sil České re-
publiky na vojenských cvičeních 
mimo území České republiky 
a o účasti ozbrojených sil jiných 
států na vojenských cvičeních na 
území České republiky.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 
4 a 5 informuje vláda neprodleně 
obě komory Parlamentu. Parlament 
může rozhodnutí vlády zrušit; ke 
zrušení rozhodnutí vlády postačuje 
nesouhlasné usnesení jedné z ko-
mor přijaté nadpoloviční většinou 
všech členů komory.

Článek 44
(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem 

návrhům zákonů.
(2) nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů 

od doby, kdy jí byl návrh zákona 
doručen, platí, že se vyjádřila kladně.

(3) Vláda je oprávněna žádat, aby 
Poslanecká sněmovna skončila pro-
jednávání vládního návrhu zákona 
do tří měsíců od jeho předložení, 
pokud s tím vláda spojí žádost 
o vyslovení důvěry.

Článek 45
návrh zákona, se kterým Poslanecká 
sněmovna vyslovila souhlas, postoupí 
Poslanecká sněmovna senátu bez 
zbytečného odkladu.

Článek 46
(1) senát projedná návrh zákona 

a usnese se k němu do třiceti dnů 
od jeho postoupení.

(2) senát svým usnesením návrh záko-
na schválí nebo zamítne nebo vrátí 
Poslanecké sněmovně s pozměňo-
vacími návrhy anebo vyjádří vůli 
nezabývat se jím.

(3) Jestliže se senát nevyjádří ve lhůtě 
podle odstavce 1, platí, že je návrh 
zákona přijat.

Článek 47
(1) Jestliže senát návrh zákona za-

mítne, hlasuje o něm Poslanecká 
sněmovna znovu. návrh zákona je 
přijat, jestliže je schválen nadpolo-
viční většinou všech poslanců.

(2) Jestliže senát návrh zákona vrátí 
Poslanecké sněmovně s pozmě-
ňovacími návrhy, hlasuje o něm 
Poslanecká sněmovna ve znění 
schváleném senátem. Jejím usnese-
ním je návrh zákona přijat.

(3) Jestliže Poslanecká sněmovna 
neschválí návrh zákona ve znění 
schváleném senátem, hlasuje 
znovu o návrhu zákona ve znění, 
ve kterém byl postoupen senátu. 
návrh zákona je přijat, jestliže je 
schválen nadpoloviční většinou 
všech poslanců.

(4) Pozměňovací návrhy nejsou při 
projednávání zamítnutého nebo 
vráceného návrhu zákona v Posla-
necké sněmovně přípustné.

Článek 48
Jestliže senát vyjádří vůli nezabývat se 
návrhem zákona, je tímto usnesením 
návrh zákona přijat.

Článek 49
K ratifikaci mezinárodních smluv

a) upravujících práva a povinnosti 
osob,

b) spojeneckých, mírových a jiných 
politických,

c) z nichž vzniká členství České re-
publiky v mezinárodní organizaci,

d) hospodářských, jež jsou všeo-
becné povahy,

e) o dalších věcech, jejichž úprava 
je vyhrazena zákonu, je třeba 
souhlasu obou komor Parla-
mentu.

Článek 50
(1) Prezident republiky má právo vrátit 

přijatý zákon s výjimkou zákona 
ústavního, s odůvodněním do 
patnácti dnů ode dne, kdy mu byl 
postoupen.

(2) O vráceném zákonu hlasuje Posla-
necká sněmovna znovu. Pozměňo-
vací návrhy nejsou přípustné. Jestliže 
Poslanecká sněmovna setrvá na vrá-
ceném zákonu nadpoloviční většinou 
všech poslanců, zákon se vyhlásí. 
Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Článek 51
Přijaté zákony podepisuje předseda 
Poslanecké sněmovny, prezident re-
publiky a předseda vlády.

Článek 52
(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl 

vyhlášen.
(2) Způsob vyhlášení zákona a meziná-

rodní smlouvy stanoví zákon.

Článek 53
(1) Každý poslanec má právo inter-

pelovat vládu nebo její členy ve 
věcech jejich působnosti.

(2) interpelovaní členové vlády odpo-
vědí na interpelaci do třiceti dnů 
ode dne jejího podání.



Prezident republiky

Článek 54
(1) Prezident republiky je hlavou státu.
(2) Prezident republiky je volen v pří-

mých volbách.
(3) Prezident republiky není z výkonu 

své funkce odpovědný.

Článek 55
Prezident republiky se ujímá úřadu slo-
žením slibu. Volební období prezidenta 
republiky trvá pět let a začíná dnem 
složení slibu.

Článek 56
(1) Volba prezidenta republiky se koná 

tajným hlasováním na základě 
všeobecného, rovného a přímého 
volebního práva.

(2) Prezidentem republiky je zvolen 
kandidát, který obdržel nadpo-
loviční většinu platných hlasů 
oprávněných voličů. není-li takový 
kandidát, koná se za čtrnáct dnů 
po začátku prvního kola volby 
druhé kolo volby, do kterého po-
stupují dva nejúspěšnější kandidáti 
z prvního kola volby. Při rovnosti 
hlasů postupují do druhého kola 
volby všichni kandidáti, kteří 
v prvním kole volby získali nejvyšší 
počet platných hlasů oprávněných 

voličů, a nejsou-li takoví kandidáti 
alespoň dva, postupují i kandidáti, 
kteří obdrželi druhý nejvyšší počet 
platných hlasů oprávněných voličů.

(3) Prezidentem republiky je zvolen kan-
didát, který obdržel ve druhém kole 
volby nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů. Je-li takových 
kandidátů více, prezident republiky 
není zvolen a do deseti dnů se vyhlá-
sí nová volba prezidenta republiky.

(4) Pokud kandidát, který postoupil do 
druhého kola volby, přestane být 
volitelný za prezidenta republiky 
před druhým kolem volby anebo se 
práva kandidovat vzdá, postupuje 
do druhého kola volby kandidát, 
který v prvním kole volby získal 
další nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů. Druhé kolo 
volby se koná i tehdy, účastní-li se 
ho pouze jeden kandidát.

(5) navrhovat kandidáta je oprávněn 
každý občan České republiky, který 
dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho 
návrh petice podepsaná nejméně 
50 000 občany České republiky 
oprávněnými volit prezidenta 
republiky. navrhovat kandidáta je 
oprávněno nejméně dvacet poslan-
ců nebo nejméně deset senátorů.

(6) Právo volit má každý občan České 
republiky, který dosáhl věku 18 let.

(7) Volba prezidenta republiky se 
koná v posledních šedesáti dnech 
volebního období úřadujícího 
prezidenta republiky, nejpozději 
však třicet dnů před uplynutím 
volebního období úřadujícího 
prezidenta republiky. uvolní-li se 
úřad prezidenta republiky, koná 
se volba prezidenta republiky do 
devadesáti dnů.

(8) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje 
předseda senátu nejpozději devade-
sát dnů před jejím konáním. uvolní-li 
se úřad prezidenta republiky, vyhlásí 
předseda senátu volbu prezidenta 
republiky nejpozději do deseti dnů 
poté a zároveň nejpozději osmdesát 
dnů před jejím konáním.

(9) není-li funkce předsedy senátu ob-
sazena, vyhlašuje volbu prezidenta 
republiky předseda Poslanecké 
sněmovny.

Článek 57
(1) Prezidentem republiky může být 

zvolen občan, který je volitelný do 
senátu.

(2) nikdo nemůže být zvolen více než 
dvakrát za sebou.

Článek 58
Další podmínky výkonu volebního 
práva při volbě prezidenta republiky, 
jakož i podrobnosti navrhování kan-
didátů na funkci prezidenta republiky, 
vyhlašování a provádění volby prezi-
denta republiky a vyhlašování jejího 
výsledku a soudní přezkum stanoví 
zákon.

Článek 59
(1) Prezident republiky složí slib do ru-

kou předsedy senátu na společné 
schůzi obou komor.

(2) slib prezidenta republiky zní: „sli-
buji věrnost České republice. slibu-
ji, že budu zachovávat její Ústavu 
a zákony. slibuji na svou čest, že 
svůj úřad budu zastávat v zájmu 
všeho lidu a podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí.“.

Článek 60
Odmítne-li prezident republiky složit 
slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí 
se na něho, jako by nebyl zvolen.

Článek 61
Prezident republiky se může vzdát své-
ho úřadu do rukou předsedy senátu.

Článek 62
Prezident republiky

a) jmenuje a odvolává předsedu 
a další členy vlády a přijímá 
jejich demisi, odvolává vládu 
a přijímá její demisi,

b) svolává zasedání Poslanecké 
sněmovny,

c) rozpouští Poslaneckou sně-
movnu,

d) pověřuje vládu, jejíž demisi 
přijal nebo kterou odvolal, 
vykonáváním jejích funkcí pro-
zatímně až do jmenování nové 
vlády,

e) jmenuje soudce Ústavního 
soudu, jeho předsedu a místo-
předsedy,

HlaVa třetí
Moc výkonná



f) jmenuje ze soudců předsedu 
a místopředsedy nejvyššího 
soudu,

g) odpouští a zmírňuje tresty 
uložené soudem a zahlazuje 
odsouzení,

h) má právo vrátit Parlamentu 
přijatý zákon s výjimkou zákona 
ústavního,

i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a vicepre-

zidenta nejvyššího kontrolního 
úřadu,

k) jmenuje členy Bankovní rady 
České národní banky.

Článek 63
(1) Prezident republiky dále

a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárod-

ní smlouvy; sjednávání meziná-
rodních smluv může přenést na 
vládu nebo s jejím souhlasem na 
její jednotlivé členy,

c) je vrchním velitelem ozbroje-
ných sil,

d) přijímá vedoucí zastupitelských 
misí,

e) pověřuje a odvolává vedoucí 
zastupitelských misí,

f) vyhlašuje volby do Poslanecké 
sněmovny a do senátu,

g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vy-

znamenání, nezmocní-li k tomu 
jiný orgán,

i) jmenuje soudce,

j) nařizuje, aby se trestní řízení 
nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, 
aby se v něm nepokračovalo,

k) má právo udělovat amnestii.
(2) Prezidentovi republiky přísluší 

vykonávat i pravomoci, které 
nejsou výslovně v ústavním zákoně 
uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky 
vydané podle odstavce 1 a 2 vyža-
duje ke své platnosti spolupodpis 
předsedy vlády nebo jím pověřené-
ho člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, 
které vyžaduje spolupodpis před-
sedy vlády nebo jím pověřeného 
člena vlády, odpovídá vláda.

Článek 64
(1) Prezident republiky má právo účast-

nit se schůzí obou komor Parlamen-
tu, jejich výborů a komisí. udělí se 
mu slovo, kdykoliv o to požádá.

(2) Prezident republiky má právo 
účastnit se schůzí vlády, vyžádat 
si od vlády a jejích členů zprá-
vy a projednávat s vládou nebo 
s jejími členy otázky, které patří do 
jejich působnosti.

Článek 65
(1) Prezidenta republiky nelze po dobu 

výkonu jeho funkce zadržet, trest-
ně stíhat ani stíhat pro přestupek 
nebo jiný správní delikt.

(2) senát může se souhlasem Posla-
necké sněmovny podat ústavní 
žalobu proti prezidentu republi-

ky k Ústavnímu soudu, a to pro 
velezradu nebo pro hrubé poru-
šení Ústavy nebo jiné součásti 
ústavního pořádku; velezradou se 
rozumí jednání prezidenta repub-
liky směřující proti svrchovanosti 
a celistvosti republiky, jakož i proti 
jejímu demokratickému řádu. 
Ústavní soud může na základě 
ústavní žaloby senátu rozhodnout 
o tom, že prezident republiky ztrácí 
prezidentský úřad a způsobilost jej 
znovu nabýt.

(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby se-
nátem je třeba souhlasu třípětinové 
většiny přítomných senátorů. K při-
jetí souhlasu Poslanecké sněmovny 
s podáním ústavní žaloby je třeba 
souhlasu třípětinové většiny všech 
poslanců; nevysloví-li Poslanecká 
sněmovna souhlas do tří měsíců 
ode dne, kdy o něj senát požádal, 
platí, že souhlas nebyl dán.

Článek 66
uvolní-li se úřad prezidenta republiky 
a nový prezident republiky ještě není 
zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemů-
že-li prezident republiky svůj úřad ze 
závažných důvodů vykonávat a usne-
se-li se na tom Poslanecká sněmovna 
a senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 
63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 
63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi 
Poslanecké sněmovny přísluší v době, 
kdy předseda vlády vykonává vymeze-
né funkce prezidenta republiky výkon 
funkcí prezidenta republiky podle čl. 

62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 
1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do 
senátu; uvolní-li se úřad prezidenta 
republiky v době, kdy je Poslanecká 
sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon 
těchto funkcí předsedovi senátu, kte-
rému též přísluší v době, kdy předseda 
vlády vykonává vymezené funkce 
prezidenta republiky, výkon funkce 
prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 
1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do 
Poslanecké sněmovny.

Vláda

Článek 67
(1) Vláda je vrcholným orgánem vý-

konné moci.
(2) Vláda se skládá z předsedy vlády, 

místopředsedů vlády a ministrů.

Článek 68
(1) Vláda je odpovědna Poslanecké 

sněmovně.
(2) Předsedu vlády jmenuje prezident 

republiky a na jeho návrh jmenuje 
ostatní členy vlády a pověřuje je 
řízením ministerstev nebo jiných 
úřadů.

(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po 
svém jmenování před Poslaneckou 
sněmovnu a požádá ji o vyslovení 
důvěry.

(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezís-
ká v Poslanecké sněmovně důvěru, 
postupuje se podle odstavce 2 a 3. 
Jestliže ani takto jmenovaná vláda 
nezíská důvěru Poslanecké sně-



movny, jmenuje prezident republiky 
předsedu vlády na návrh předsedy 
Poslanecké sněmovny.

(5) V ostatních případech prezident 
republiky jmenuje a odvolává na 
návrh předsedy vlády ostatní členy 
vlády a pověřuje je řízením minis-
terstev nebo jiných úřadů.

Článek 69
(1) Člen vlády skládá slib do rukou 

prezidenta republiky.
(2) slib člena vlády zní: „slibuji věrnost 

České republice. slibuji, že budu 
zachovávat její Ústavu a zákony 
a uvádět je v život. slibuji na svou 
čest, že budu zastávat svůj úřad 
svědomitě a nezneužiji svého po-
stavení.“.

Článek 70
Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, 
jejichž povaha odporuje výkonu jeho 
funkce. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 71
Vláda může předložit Poslanecké sně-
movně žádost o vyslovení důvěry.

Článek 72
(1) Poslanecká sněmovna může vyslo-

vit vládě nedůvěru.
(2) návrh na vyslovení nedůvěry vládě 

projedná Poslanecká sněmovna, 
jen je-li podán písemně nejméně 
padesáti poslanci. K přijetí návrhu 
je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech poslanců.

Článek 73
(1) Předseda vlády podává demisi do 

rukou prezidenta republiky. Ostatní 
členové vlády podávají demisi do 
rukou prezidenta republiky pro-
střednictvím předsedy vlády.

(2) Vláda podá demisi, jestliže Po-
slanecká sněmovna zamítla její 
žádost o vyslovení důvěry nebo 
jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda 
podá demisi vždy po ustavující 
schůzi nově zvolené Poslanecké 
sněmovny.

(3) Podá-li vláda demisi podle odstav-
ce 2, prezident republiky demisi 
přijme.

Článek 74
Prezident republiky odvolá člena vlády, 
jestliže to navrhne předseda vlády.

Článek 75
Prezident republiky odvolá vládu, která 
nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna 
podat.

Článek 76
(1) Vláda rozhoduje ve sboru.
(2) K přijetí usnesení vlády je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny 
všech jejích členů.

Článek 77
(1) Předseda vlády organizuje činnost 

vlády, řídí její schůze, vystupuje 
jejím jménem a vykonává další 
činnosti, které jsou mu svěřeny 
Ústavou nebo jinými zákony.

(2) Předsedu vlády zastupuje místo-
předseda vlády nebo jiný pověřený 
člen vlády.

Článek 78
K provedení zákona a v jeho mezích 
je vláda oprávněna vydávat nařízení. 
nařízení podepisuje předseda vlády 
a příslušný člen vlády.

Článek 79
(1) Ministerstva a jiné správní úřady 

lze zřídit a jejich působnost stano-
vit pouze zákonem.

(2) Právní poměry státních zaměst-
nanců v ministerstvech a jiných 
správních úřadech upravuje zákon.

(3) Ministerstva, jiné správní úřady 
a orgány územní samosprávy mo-
hou na základě a v mezích zákona 
vydávat právní předpisy, jsou-li 
k tomu zákonem zmocněny.

Článek 80
(1) státní zastupitelství zastupuje 

veřejnou žalobu v trestním řízení; 
vykonává i další úkoly, stanoví-li 
tak zákon.

(2) Postavení a působnost státního 
zastupitelství stanoví zákon.

Článek 81
soudní moc vykonávají jménem repub-
liky nezávislé soudy.

Článek 82
(1) soudci jsou při výkonu své funkce 

nezávislí. Jejich nestrannost nesmí 
nikdo ohrožovat.

(2) soudce nelze proti jeho vůli odvo-
lat nebo přeložit k jinému soudu; 
výjimky vyplývající zejména z kárné 
odpovědnosti stanoví zákon.

(3) Funkce soudce není slučitelná 
s funkcí prezidenta republiky, člena 
Parlamentu ani s jakoukoli funkcí 
ve veřejné správě; zákon stanoví, se 
kterými dalšími činnostmi je výkon 
soudcovské funkce neslučitelný.

Ústavní soud

Článek 83
Ústavní soud je soudním orgánem 
ochrany ústavnosti.

Článek 84
(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, 

kteří jsou jmenováni na dobu dese-
ti let.

(2) soudce Ústavního soudu jmenuje 
prezident republiky se souhlasem 
senátu.

HlaVa čtVrtá
Moc soudní



(3) soudcem Ústavního soudu může 
být jmenován bezúhonný občan, 
který je volitelný do senátu, má 
vysokoškolské právnické vzdělá-
ní a byl nejméně deset let činný 
v právnickém povolání.

Článek 85
(1) složením slibu do rukou preziden-

ta republiky se soudce Ústavního 
soudu ujímá své funkce.

(2) slib soudce Ústavního soudu zní: 
„slibuji na svou čest a svědomí, 
že budu chránit neporušitelnost 
přirozených práv člověka a práv 
občana, řídit se ústavními zákony 
a rozhodovat podle svého nejlepší-
ho přesvědčení nezávisle a nestran-
ně.“.

(3) Odmítne-li soudce složit slib nebo 
složí-li slib s výhradou, hledí se na 
něho, jako by nebyl jmenován.

Článek 86
(1) soudce Ústavního soudu nelze 

trestně stíhat bez souhlasu senátu. 
Odepře-li senát souhlas, je trestní 
stíhání po dobu trvání funkce soud-
ce Ústavního soudu vyloučeno.

(2) soudce Ústavního soudu lze zadr-
žet jen, byl-li dopaden při spáchání 
trestného činu, anebo bezprostřed-
ně poté. Příslušný orgán je povinen 
zadržení ihned oznámit předsedovi 
senátu. nedá-li předseda senátu 
do 24 hodin od zadržení souhlas 
k odevzdání zadrženého soudu, 
je příslušný orgán povinen ho 

propustit. na své první následující 
schůzi senát rozhodne o přípust-
nosti trestního stíhání s konečnou 
platností.

(3) soudce Ústavního soudu má právo 
odepřít svědectví o skutečnostech, 
které se dozvěděl v souvislosti 
s výkonem své funkce, a to i poté, 
kdy přestal být soudcem Ústavního 
soudu.

Článek 87
(1) Ústavní soud rozhoduje

a) o zrušení zákonů nebo jejich 
jednotlivých ustanovení, jsou-li 
v rozporu s ústavním pořádkem,

b) o zrušení jiných právních předpi-
sů nebo jejich jednotlivých usta-
novení, jsou-li v rozporu s ústav-
ním pořádkem nebo zákonem,

c) o ústavní stížnosti orgánů 
územní samosprávy proti nezá-
konnému zásahu státu,

d) o ústavní stížnosti proti pravo-
mocnému rozhodnutí a jinému 
zásahu orgánů veřejné moci do 
ústavně zaručených základních 
práv a svobod,

e) o opravném prostředku proti 
rozhodnutí ve věci ověření volby 
poslance nebo senátora,

f) v pochybnostech o ztrátě 
volitelnosti a o neslučitelnosti 
výkonu funkcí poslance nebo 
senátora podle čl. 25,

g) o ústavní žalobě senátu proti 
prezidentu republiku podle čl. 65 
odst. 2,

h) o návrhu prezidenta republiky 
na zrušení usnesení Poslanecké 
sněmovny a senátu podle čl. 66,

i) o opatřeních nezbytných k pro-
vedení rozhodnutí mezinárod-
ního soudu, které je pro Českou 
republiku závazné, pokud je 
nelze provést jinak,

j) o tom, zda rozhodnutí o roz-
puštění politické strany nebo 
jiné rozhodnutí týkající se 
činnosti politické strany je ve 
shodě s ústavními nebo jinými 
zákony,

k) spory o rozsah kompetencí stát-
ních orgánů a orgánů územní 
samosprávy, nepřísluší-li podle 
zákona jinému orgánu.

(2) Ústavní soud dále rozhoduje o sou-
ladu mezinárodní smlouvy podle čl. 
10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, 
a to před její ratifikací. Do rozhod-
nutí Ústavního soudu nemůže být 
smlouva ratifikována.

(3) Zákon může stanovit, že namísto 
Ústavního soudu rozhoduje nej-
vyšší správní soud
a) o zrušení právních předpisů nebo 

jejich jednotlivých ustanovení, 
jsou-li v rozporu se zákonem,

b) spory o rozsah kompetencí stát-
ních orgánů a orgánů územní 
samosprávy, nepřísluší-li podle 
zákona jinému orgánu.

Článek 88
(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých 

podmínek je oprávněn podat návrh 

na zahájení řízení a další pravidla 
o řízení před Ústavním soudem.

(2) soudci Ústavního soudu jsou při 
svém rozhodování vázáni pouze 
ústavním pořádkem a zákonem 
podle odstavce 1.

Článek 89
(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vy-

konatelné, jakmile bylo vyhlášeno 
způsobem stanoveným zákonem, 
pokud Ústavní soud o jeho vykona-
telnosti nerozhodl jinak.

(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního 
soudu jsou závazná pro všechny 
orgány i osoby.

(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, 
kterým byl podle čl. 87 odst. 2 
vysloven nesoulad mezinárodní 
smlouvy s ústavním pořádkem, 
brání ratifikaci smlouvy do doby, 
než bude nesoulad odstraněn.

Soudy

Článek 90
soudy jsou povolány především k tomu, 
aby zákonem stanoveným způsobem 
poskytovaly ochranu právům. Jen soud 
rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Článek 91
(1) soustavu soudů tvoří nejvyšší 

soud, nejvyšší správní soud, vrchní, 
krajské a okresní soudy. Zákon 
může stanovit jejich jiné označení.

(2) Působnost a organizaci soudů 
stanoví zákon.



Článek 92
nejvyšší soud je vrcholným soudním 
orgánem ve věcech patřících do pra-
vomoci soudů s výjimkou záležitostí, 
o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo 
nejvyšší správní soud.

Článek 93
(1) soudce je jmenován do funkce 

prezidentem republiky bez časové-
ho omezení. své funkce se ujímá 
složením slibu.

(2) soudcem může být jmenován 
bezúhonný občan, který má 
vysokoškolské právnické vzdělání. 
Další předpoklady a postup stanoví 
zákon.

Článek 94
(1) Zákon stanoví případy, kdy soudci 

rozhodují v senátu a jaké je jeho 
složení. V ostatních případech 
rozhodují jako samosoudci.

(2) Zákon může stanovit, ve kterých 
věcech a jakým způsobem se na 
rozhodování soudů podílejí vedle 
soudců i další občané.

Článek 95
(1) soudce je při rozhodování vázán 

zákonem a mezinárodní smlouvou, 
která je součástí právního řádu; je 
oprávněn posoudit soulad jiného 
právního předpisu se zákonem 
nebo s takovou mezinárodní 
smlouvou.

(2) Dojde-li soud k závěru, že zá-
kon, jehož má být při řešení věci 

použito, je v rozporu s ústavním 
pořádkem, předloží věc Ústavnímu 
soudu.

Článek 96
(1) Všichni účastníci řízení mají před 

soudem rovná práva.
(2) Jednání před soudem je ústní a ve-

řejné; výjimky stanoví zákon. Roz-
sudek se vyhlašuje vždy veřejně.

Článek 97
(1) nejvyšší kontrolní úřad je nezá-

vislý orgán. Vykonává kontrolu 
hospodaření se státním majetkem 
a plnění státního rozpočtu.

(2) Prezidenta a viceprezidenta nejvyš-
šího kontrolního úřadu jmenuje 
prezident republiky na návrh Posla-
necké sněmovny.

(3) Postavení, působnost, organizač-
ní strukturu a další podrobnosti 
stanoví zákon.

Článek 98
(1) Česká národní banka je ústřední 

bankou státu. Hlavním cílem její 
činnosti je péče o cenovou stabi-
litu; do její činnosti lze zasahovat 
pouze na základě zákona.

(2) Postavení, působnost a další po-
drobnosti stanoví zákon.

HlaVa pátá
Nejvyšší kontrolní úřad

HlaVa šestá
Česká národní banka



Článek 106
(1) Dnem účinnosti této Ústavy se 

Česká národní rada stává Posla-
neckou sněmovnou, jejíž volební 
období skončí dnem 6. června 1996. 
(2) Do doby zvolení senátu podle 
Ústavy vykonává funkce senátu 
Prozatímní senát. Prozatímní senát 
se ustaví způsobem, který stanoví 
ústavní zákon. Do nabytí účinnosti 
tohoto zákona vykonává funkce 
senátu Poslanecká sněmovna.

(3) Poslaneckou sněmovnu nelze 
rozpustit, dokud vykonává funkci 
senátu podle odstavce 2.

(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu 
komor se postupuje v jednotlivých 
komorách podle jednacího řádu 
České národní rady.

Článek 107
(1) Zákon o volbách do senátu stano-

ví, jakým způsobem se při prvních 
volbách do senátu určí třetina se-
nátorů, jejichž volební období bude 
dvouleté, a třetina senátorů, jejichž 
volební období bude čtyřleté.

(2) Zasedání senátu svolá prezident 
republiky tak, aby bylo zahájeno 
nejpozději třicátý den po dni voleb; 
neučiní-li tak, sejde se senát třicátý 
den po dni voleb.

Článek 108
Vláda České republiky jmenovaná po 
volbách v roce 1992 a vykonávající 
svou funkci ke dni účinnosti Ústavy se 
považuje za vládu jmenovanou podle 
této Ústavy.

Článek 109
Do doby zřízení státního zastupitelství 
vykonává jeho funkce prokuratura 
České republiky.

Článek 110
Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu 
soudů též vojenské soudy.

Článek 111
soudci všech soudů České republiky 
vykonávající funkci soudce ke dni na-
bytí účinnosti této Ústavy se považují 
za soudce jmenované podle Ústavy 
České republiky.

Článek 112
(1) Ústavní pořádek České republiky 

tvoří tato Ústava, Listina základ-
ních práv a svobod, ústavní zákony 
přijaté podle této Ústavy a ústavní 
zákony národního shromáždění 
Československé republiky, Federál-
ního shromáždění Československé 
socialistické republiky a České ná-

Článek 99
Česká republika se člení na obce, které 
jsou základními územními samospráv-
nými celky, a kraje, které jsou vyššími 
územními samosprávnými celky.

Článek 100
(1) Územní samosprávné celky jsou 

územními společenstvími občanů, 
která mají právo na samosprávu. 
Zákon stanoví, kdy jsou správními 
obvody.

(2) Obec je vždy součástí vyššího 
územního samosprávného celku.

(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní 
samosprávný celek lze jen ústav-
ním zákonem.

Článek 101
(1) Obec je samostatně spravována 

zastupitelstvem.
(2) Vyšší územní samosprávný celek je 

samostatně spravován zastupitel-
stvem.

(3) Územní samosprávné celky jsou 
veřejnoprávními korporacemi, které 
mohou mít vlastní majetek a hos-
podaří podle vlastního rozpočtu.

(4) stát může zasahovat do činnosti 
územních samosprávných celků, jen 
vyžaduje-li to ochrana zákona a jen 
způsobem stanoveným zákonem.

Článek 102
(1) Členové zastupitelstev jsou voleni 

tajným hlasováním na základě 
všeobecného, rovného a přímého 
volebního práva.

(2) Funkční období zastupitelstva je 
čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých 
podmínek se vyhlásí nové volby 
zastupitelstva před uplynutím jeho 
funkčního období.

Článek 103
Zrušen

Článek 104
(1) Působnost zastupitelstev může být 

stanovena jen zákonem.
(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve 

věcech samosprávy, pokud nejsou 
zákonem svěřeny zastupitelstvu 
vyššího územního samosprávného 
celku.

(3) Zastupitelstva mohou v mezích své 
působnosti vydávat obecně závaz-
né vyhlášky.

Článek 105
Výkon státní správy lze svěřit orgánům 
samosprávy jen tehdy, stanoví-li to 
zákon.

HlaVa sedmá
Územní samospráva

HlaVa osmá
Přechodná a závěrečná 
ustanovení
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rodní rady upravující státní hranice 
České republiky a ústavní zákony 
České národní rady přijaté po  
6. červnu 1992.

(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní 
zákon o československé federaci, 
ústavní zákony, které je měnily 
a doplňovaly, a ústavní zákon České 
národní rady č. 67/1990 sb., o stát-
ních symbolech České republiky.

(3) Ostatní ústavní zákony platné na 
území České republiky ke dni účin-
nosti této Ústavy mají sílu zákona.

Článek 113
Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1993.

Uhde v.r.
Klaus v.r.

Listina základních  
práv a svobod

USNESENÍ předsednictva České národní rady 
ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení 

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního 
zákona č. 162/1998 Sb. a ústavního zákona č. 

295/2021 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo 
takto: 

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje 
LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 
součást ústavního pořádku České republiky. 
 
Uhde v.r.



Federální shromáždění na základě návrhů České národní 
rady a slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost 
přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost 
zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na 
demokratické a samosprávné tradice našich národů, 
pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva 
a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc 
naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech 
svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa 
a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl 
odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého 
života na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a slovenská 
Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto 
hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv 
a svobod:

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnos-
ti i v právech. Základní práva a svo-
body jsou nezadatelné, nezcizitelné, 
nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 2
(1)  stát je založen na demokratických 

hodnotách a nesmí se vázat ani na 
výlučnou ideologii, ani na nábožen-
ské vyznání.

(2)  státní moc lze uplatňovat jen v pří-
padech a v mezích stanovených 
zákonem, a to způsobem, který 
zákon stanoví.

(3)  Každý může činit, co není zákonem 
zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá.

Článek 3
(1)  Základní práva a svobody se zaru-

čují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, 
barvy pleti, jazyka, víry a nábožen-
ství, politického či jiného smýšlení, 
národního nebo sociálního původu, 
příslušnosti k národnostní nebo 
etnické menšině, majetku, rodu 
nebo jiného postavení.

(2)  Každý má právo svobodně rozho-
dovat o své národnosti. Zakazuje 
se jakékoli ovlivňování tohoto 
rozhodování a všechny způsoby 
nátlaku směřující k odnárodňování.

(3)  nikomu nesmí být způsobena újma 
na právech pro uplatňování jeho 
základních práv a svobod.

Článek 4
(1)  Povinnosti mohou být ukládány 

toliko na základě zákona a v jeho 
mezích a jen při zachování základ-
ních práv a svobod.

(2)  Meze základních práv a svobod 
mohou být za podmínek stano-
vených Listinou základních práv 
a svobod (dále jen „Listina“) upra-
veny pouze zákonem.

(3)  Zákonná omezení základních práv 
a svobod musí platit stejně pro 
všechny případy, které splňují sta-
novené podmínky.

(4)  Při používání ustanovení o mezích 
základních práv a svobod musí být 
šetřeno jejich podstaty a smys-
lu. Taková omezení nesmějí být 
zneužívána k jiným účelům, než pro 
které byla stanovena.

HlaVa prVní
Obecná ustanovení



ODDíL PRVNí
Základní lidská práva a svobody

Článek 5
Každý je způsobilý mít práva.

Článek 6
(1) Každý má právo na život. Lidský 

život je hoden ochrany již před 
narozením.

(2) nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto člán-

ku není, jestliže byl někdo zbaven 
života v souvislosti s jednáním, 
které podle zákona není trestné. 
Právo bránit život svůj či jiného 
člověka i se zbraní je zaručeno za 
podmínek, které stanoví zákon.

Článek 7
(1) nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí je zaručena. Omezena 
může být jen v případech stanove-
ných zákonem.

(2) nikdo nesmí být mučen ani podro-
ben krutému, nelidskému nebo po-
nižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) nikdo nesmí být stíhán nebo 

zbaven svobody jinak než z důvodů 
a způsobem, který stanoví zákon. 
nikdo nesmí být zbaven svobody 
pouze pro neschopnost dostát 
smluvnímu závazku.

(3) Obviněného nebo podezřelého 
z trestného činu je možno zadr-
žet jen v případech stanovených 
v zákoně. Zadržená osoba musí být 
ihned seznámena s důvody zadržení, 
vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin 
propuštěna na svobodu nebo ode-
vzdána soudu. soudce musí zadrže-
nou osobu do 24 hodin od převzetí 
vyslechnout a rozhodnout o vazbě, 
nebo ji propustit na svobodu.

(4) Zatknout obviněného je možno 
jen na písemný odůvodněný příkaz 
soudce. Zatčená osoba musí být do 
24 hodin odevzdána soudu. soudce 
musí zatčenou osobu do 24 hodin 
od převzetí vyslechnout a rozhod-
nout o vazbě, nebo ji propustit na 
svobodu.

(5) nikdo nesmí být vzat do vazby, leč 
z důvodů a na dobu stanovenou 
zákonem a na základě rozhodnutí 
soudu.

HlaVa druHá
Lidská práva a základní 
svobody

(6) Zákon stanoví, ve kterých přípa-
dech může být osoba převzata 
nebo držena v ústavní zdravotnické 
péči bez svého souhlasu. Takové 
opatření musí být do 24 hodin 
oznámeno soudu, který o tomto 
umístění rozhodne do 7 dnů.

Článek 9
(1) nikdo nesmí být podroben nuce-

ným pracím nebo službám.
(2) ustanovení odstavce 1 se nevzta-

huje na
a) práce ukládané podle zákona 

osobám ve výkonu trestu odnětí 
svobody nebo osobám vyko-
návajícím jiný trest nahrazující 
trest odnětí svobody,

b) vojenskou službu nebo jinou 
službu stanovenou zákonem na-
místo povinné vojenské služby,

c) službu vyžadovanou na základě 
zákona v případě živelních 
pohrom, nehod nebo jiného ne-
bezpečí, které ohrožuje životy, 
zdraví nebo značné majetkové 
hodnoty,

d) jednání uložené zákonem pro 
ochranu života, zdraví nebo práv 
druhých.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachová-

na jeho lidská důstojnost, osobní 
čest, dobrá pověst a chráněno jeho 
jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do 
soukromého a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu před 
neoprávněným shromažďováním, 
zveřejňováním nebo jiným zneuží-
váním údajů o své osobě.

Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. 

Vlastnické právo všech vlastníků 
má stejný zákonný obsah a ochra-
nu. Dědění se zaručuje.

(2) Zákon stanoví, který majetek 
nezbytný k zabezpečování potřeb 
celé společnosti, rozvoje národního 
hospodářství a veřejného zájmu 
smí být jen ve vlastnictví státu, 
obce nebo určených právnických 
osob; zákon může také stanovit, 
že určité věci mohou být pouze ve 
vlastnictví občanů nebo práv-
nických osob se sídlem v České 
a slovenské Federativní Republice.

(3) Vlastnictví zavazuje. nesmí být 
zneužito na újmu práv druhých 
anebo v rozporu se zákonem 
chráněnými obecnými zájmy. Jeho 
výkon nesmí poškozovat lidské 
zdraví, přírodu a životní prostředí 
nad míru stanovenou zákonem.

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení 
vlastnického práva je možné ve 
veřejném zájmu, a to na základě 
zákona a za náhradu.

(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na 
základě zákona.



Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. není 

dovoleno do něj vstoupit bez sou-
hlasu toho, kdo v něm bydlí.

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen 
pro účely trestního řízení, a to na 
písemný odůvodněný příkaz soud-
ce. Způsob provedení domovní 
prohlídky stanoví zákon.

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti 
obydlí mohou být zákonem do-
voleny, jen je-li to v demokratické 
společnosti nezbytné pro ochranu 
života nebo zdraví osob, pro ochra-
nu práv a svobod druhých anebo 
pro odvrácení závažného ohrožení 
veřejné bezpečnosti a pořádku. 
Pokud je obydlí užíváno také pro 
podnikání nebo provozování jiné 
hospodářské činnosti, mohou být 
takové zásahy zákonem dovoleny, 
též je-li to nezbytné pro plnění úko-
lů veřejné správy.

Článek 13
nikdo nesmí porušit listovní tajemství 
ani tajemství jiných písemností a zá-
znamů, ať již uchovávaných v sou-
kromí, nebo zasílaných poštou anebo 
jiným způsobem, s výjimkou případů 
a způsobem, které stanoví zákon. 
stejně se zaručuje tajemství zpráv po-
dávaných telefonem, telegrafem nebo 
jiným podobným zařízením.

Článek 14
(1) svoboda pohybu a pobytu je zaru-

čena.

(2) Každý, kdo se oprávněně zdržu-
je na území České a slovenské 
Federativní Republiky, má právo 
svobodně je opustit.

(3) Tyto svobody mohou být omezeny 
zákonem, jestliže je to nevyhnutel-
né pro bezpečnost státu, udržení 
veřejného pořádku, ochranu zdraví 
nebo ochranu práv a svobod dru-
hých a na vymezených územích též 
z důvodu ochrany přírody.

(4) Každý občan má právo na svobod-
ný vstup na území České a sloven-
ské Federativní Republiky. Občan 
nemůže být nucen k opuštění své 
vlasti.

(5) Cizinec může být vyhoštěn jen 
v případech stanovených zákonem.

Článek 15
(1) svoboda myšlení, svědomí a ná-

boženského vyznání je zaručena. 
Každý má právo změnit své nábo-
ženství nebo víru anebo být bez 
náboženského vyznání.

(2) svoboda vědeckého bádání a umě-
lecké tvorby je zaručena.

(3) nikdo nemůže být nucen vykoná-
vat vojenskou službu, pokud je to 
v rozporu s jeho svědomím nebo 
s jeho náboženským vyznáním. 
Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 16
(1) Každý má právo svobodně proje-

vovat své náboženství nebo víru 
buď sám, nebo společně s jinými, 
soukromě nebo veřejně, bohosluž-

bou, vyučováním, náboženskými 
úkony nebo zachováváním obřadu.

(2) Církve a náboženské společnosti 
spravují své záležitosti, zejména 
ustavují své orgány, ustanovují své 
duchovní a zřizují řeholní a jiné 
církevní instituce nezávisle na stát-
ních orgánech.

(3) Zákon stanoví podmínky vyučování 
náboženství na státních školách.

(4) Výkon těchto práv může být ome-
zen zákonem, jde-li o opatření v de-
mokratické společnosti nezbytná 
pro ochranu veřejné bezpečnosti 
a pořádku, zdraví a mravnosti nebo 
práv a svobod druhých.

ODDíL DRUHý
Politická práva

Článek 17
(1) svoboda projevu a právo na infor-

mace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své 

názory slovem, písmem, tiskem, 
obrazem nebo jiným způsobem, ja-
kož i svobodně vyhledávat, přijímat 
a rozšiřovat ideje a informace bez 
ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) svobodu projevu a právo vyhledávat 

a šířit informace lze omezit zákonem, 
jde-li o opatření v demokratické 
společnosti nezbytná pro ochranu 
práv a svobod druhých, bezpečnost 
státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 
veřejného zdraví a mravnosti.

(5) státní orgány a orgány územní 
samosprávy jsou povinny při-
měřeným způsobem poskytovat 
informace o své činnosti. Podmínky 
a provedení stanoví zákon.

Článek 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve 

věcech veřejného nebo jiného spo-
lečného zájmu má každý právo sám 
nebo s jinými se obracet na státní 
orgány a orgány územní samosprá-
vy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezá-
vislosti soudu.

(3) Peticemi se nesmí vyzývat k poru-
šování základních práv a svobod 
zaručených Listinou.

Článek 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je 

zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem 

v případech shromáždění na 
veřejných místech, jde-li o opatření 
v demokratické společnosti ne-
zbytná pro ochranu práv a svobod 
druhých, ochranu veřejného pořád-
ku, zdraví, mravnosti, majetku nebo 
pro bezpečnost státu. shromáždění 
však nesmí být podmíněno povole-
ním orgánu veřejné správy.

Článek 20
(1) Právo svobodně se sdružovat je 

zaručeno. Každý má právo spolu 
s jinými se sdružovat ve spolcích, 
společnostech a jiných sdruženích.



(2) Občané mají právo zakládat též 
politické strany a politická hnutí 
a sdružovat se v nich.

(3) Výkon těchto práv lze omezit jen 
v případech stanovených záko-
nem, jestliže to je v demokratické 
společnosti nezbytné pro bez-
pečnost státu, ochranu veřejné 
bezpečnosti a veřejného pořádku, 
předcházení trestným činům 
nebo pro ochranu práv a svobod 
druhých.

(4) Politické strany a politická hnutí, 
jakož i jiná sdružení jsou odděleny 
od státu.

Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na 

správě veřejných věcí přímo nebo 
svobodnou volbou svých zástupců.

(2) Volby se musí konat ve lhůtách 
nepřesahujících pravidelná volební 
období stanovená zákonem.

(3) Volební právo je všeobecné a rovné 
a vykonává se tajným hlasováním. 
Podmínky výkonu volebního práva 
stanoví zákon.

(4) Občané mají za rovných podmínek 
přístup k voleným a jiným veřej-
ným funkcím.

Článek 22
Zákonná úprava všech politických práv 
a svobod a její výklad a používání musí 
umožňovat a ochraňovat svobodnou 
soutěž politických sil v demokratické 
společnosti.

Článek 23
Občané mají právo postavit se na 
odpor proti každému, kdo by odstra-
ňoval demokratický řád lidských práv 
a základních svobod, založený Listinou, 
jestliže činnost ústavních orgánů 
a účinné použití zákonných prostředků 
jsou znemožněny.

Článek 24
Příslušnost ke kterékoli národnostní 
nebo etnické menšině nesmí být niko-
mu na újmu.

Článek 25
(1) Občanům tvořícím národní nebo 

etnické menšiny se zaručuje 
všestranný rozvoj, zejména právo 
společně s jinými příslušníky 
menšiny rozvíjet vlastní kulturu, 
právo rozšiřovat a přijímat infor-
mace v jejich mateřském jazyku 
a sdružovat se v národnostních 
sdruženích. Podrobnosti stanoví 
zákon.

(2) Občanům příslušejícím k národ-
nostním a etnickým menšinám se 
za podmínek stanovených záko-
nem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úřed-

ním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týka-

jících se národnostních a etnic-
kých menšin.

Článek 26
(1) Každý má právo na svobodnou 

volbu povolání a přípravu k němu, 
jakož i právo podnikat a provozo-
vat jinou hospodářskou činnost.

(2) Zákon může stanovit podmínky 
a omezení pro výkon určitých 
povolání nebo činností.

(3) Každý má právo získávat prostřed-
ky pro své životní potřeby prací. 
Občany, kteří toto právo nemo-
hou bez své viny vykonávat, stát 
v přiměřeném rozsahu hmotně 
zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

(4) Zákon může stanovit odchylnou 
úpravu pro cizince.

Článek 27
(1) Každý má právo svobodně se 

sdružovat s jinými na ochranu 
svých hospodářských a sociálních 
zájmů.

(2) Odborové organizace vznikají ne-
závisle na státu. Omezovat počet 
odborových organizací je nepří-
pustné, stejně jako zvýhodňovat 
některé z nich v podniku nebo 
v odvětví.

(3) Činnost odborových organizací 
a vznik a činnost jiných sdružení na 
ochranu hospodářských a sociál-
ních zájmů mohou být omezeny 
zákonem, jde-li o opatření v demo-

HlaVa třetí
Práva národnostních 
a etnických menšin

HlaVa čtVrtá
Hospodářská, sociální 
a kulturní práva



kratické společnosti nezbytná pro 
ochranu bezpečnosti státu, veřej-
ného pořádku nebo práv a svobod 
druhých.

(4) Právo na stávku je zaručeno za 
podmínek stanovených zákonem; 
toto právo nepřísluší soudcům, 
prokurátorům, příslušníkům ozbro-
jených sil a příslušníkům bezpeč-
nostních sborů.

Článek 28
Zaměstnanci mají právo na spraved-
livou odměnu za práci a na uspoko-
jivé pracovní podmínky. Podrobnosti 
stanoví zákon.

Článek 29
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně 

postižené mají právo na zvýšenou 
ochranu zdraví při práci a na zvlášt-
ní pracovní podmínky.

(2) Mladiství a osoby zdravotně 
postižené mají právo na zvláštní 
ochranu v pracovních vztazích a na 
pomoc při přípravě k povolání.

(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 30
(1) Občané mají právo na přiměřené 

hmotné zabezpečení ve stáří a při 
nezpůsobilosti k práci, jakož i při 
ztrátě živitele.

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má 
právo na takovou pomoc, která je 
nezbytná pro zajištění základních 
životních podmínek.

(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. 
Občané mají na základě veřejného 
pojištění právo na bezplatnou zdra-
votní péči a na zdravotní pomůcky za 
podmínek, které stanoví zákon.

Článek 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod 

ochranou zákona. Zvláštní ochrana 
dětí a mladistvých je zaručena.

(2) Ženě v těhotenství je zaručena 
zvláštní péče, ochrana v pracovních 
vztazích a odpovídající pracovní 
podmínky.

(3) Děti narozené v manželství i mimo 
ně mají stejná práva.

(4) Péče o děti a jejich výchova je 
právem rodičů; děti mají právo 
na rodičovskou výchovu a péči. 
Práva rodičů mohou být omeze-
na a nezletilé děti mohou být od 
rodičů odloučeny proti jejich vůli 
jen rozhodnutím soudu na základě 
zákona.

(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají 
právo na pomoc státu.

(6) Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 33
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní 

docházka je povinná po dobu, 
kterou stanoví zákon.

(2) Občané mají právo na bezplatné 
vzdělání v základních a středních 
školách, podle schopností obča-
na a možností společnosti též na 
vysokých školách.

(3) Zřizovat jiné školy než státní 
a vyučovat na nich lze jen za pod-
mínek stanovených zákonem; na 
takových školách se může vzdělání 
poskytovat za úplatu.

(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek 
mají občané při studiu právo na 
pomoc státu.

Článek 34
(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní 

činnosti jsou chráněna zákonem.
(2) Právo přístupu ke kulturnímu 

bohatství je zaručeno za podmínek 
stanovených zákonem.

Článek 35
(1) Každý má právo na příznivé životní 

prostředí.
(2) Každý má právo na včasné a úplné 

informace o stavu životního pro-
středí a přírodních zdrojů.

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí 
ohrožovat ani poškozovat životní 
prostředí, přírodní zdroje, druhové 
bohatství přírody a kulturní památ-
ky nad míru stanovenou zákonem.

HlaVa pátá
Právo na soudní a jinou 
právní ochranu

Článek 36
(1) Každý se může domáhat stano-

veným postupem svého práva 
u nezávislého a nestranného soudu 
a ve stanovených případech u jiné-
ho orgánu.

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech 
zkrácen rozhodnutím orgánu 
veřejné správy, může se obrátit na 
soud, aby přezkoumal zákonnost 
takového rozhodnutí, nestanoví-li 
zákon jinak. Z pravomoci soudu 
však nesmí být vyloučeno přezkou-
mávání rozhodnutí týkajících se 
základních práv a svobod podle 
Listiny.

(3) Každý má právo na náhradu škody 
způsobené mu nezákonným roz-
hodnutím soudu, jiného státního or-
gánu či orgánu veřejné správy nebo 
nesprávným úředním postupem.

(4) Podmínky a podrobnosti upravuje 
zákon.

Článek 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, 

jestliže by jí způsobil nebezpečí trest-
ního stíhání sobě nebo osobě blízké.

(2) Každý má právo na právní pomoc 
v řízení před soudy, jinými státními 
orgány či orgány veřejné správy, 
a to od počátku řízení.



(3) Všichni účastníci jsou si v řízení 
rovni.

(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, 
jímž se vede jednání, má právo na 
tlumočníka.

Článek 38
(1) nikdo nesmí být odňat svému zá-

konnému soudci. Příslušnost soudu 
i soudce stanoví zákon.

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla 
projednána veřejně, bez zbyteč-
ných průtahů a v jeho přítomnosti 
a aby se mohl vyjádřit ke všem 
prováděným důkazům. Veřejnost 
může být vyloučena jen v přípa-
dech stanovených zákonem.

Článek 39
Jen zákon stanoví, které jednání je 
trestným činem a jaký trest, jakož 
i jaké jiné újmy na právech nebo majet-
ku lze za jeho spáchání uložit.

Článek 40
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu 

za trestné činy.
(2) Každý, proti němuž je vedeno trest-

ní řízení, je považován za nevinné-
ho, pokud pravomocným odsuzují-
cím rozsudkem soudu nebyla jeho 
vina vyslovena.

(3) Obviněný má právo, aby mu byl 
poskytnut čas a možnost k přípravě 
obhajoby a aby se mohl hájit sám 
nebo prostřednictvím obhájce. 
Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv 
ho podle zákona mít musí, bude mu 

ustanoven soudem. Zákon stanoví, 
v kterých případech má obviněný 
právo na bezplatnou pomoc obhájce.

(4) Obviněný má právo odepřít 
výpověď; tohoto práva nesmí být 
žádným způsobem zbaven.

(5) nikdo nemůže být trestně stíhán 
za čin, pro který již byl pravomocně 
odsouzen nebo zproštěn obžaloby. 
Tato zásada nevylučuje uplatnění 
mimořádných opravných prostřed-
ků v souladu se zákonem.

(6) Trestnost činu se posuzuje a trest 
se ukládá podle zákona účinného 
v době, kdy byl čin spáchán. Poz-
dějšího zákona se použije, jestliže 
je to pro pachatele příznivější.

HlaVa šestá
Ustanovení společná

Článek 41
(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 

4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 
33 a 35 Listiny je možno se domá-
hat pouze v mezích zákonů, které 
tato ustanovení provádějí.

(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, 
rozumí se tím zákon Federálního 
shromáždění, jestliže z ústavního 
rozdělení zákonodárné pravomoci 
nevyplývá, že úprava přísluší záko-
nům národních rad.

Článek 42
(1) Pokud Listina používá pojmu 

„občan“, rozumí se tím státní občan 
České a slovenské Federativní 
Republiky.

(2) Cizinci požívají v České a slovenské 
Federativní Republice lidských práv 
a základních svobod zaručených 
Listinou, pokud nejsou přiznána 
výslovně občanům.

(3) Pokud dosavadní předpisy použí-
vají pojmu „občan“, rozumí se tím 
každý člověk, jde-li o základní práva 
a svobody, které Listina přiznává 
bez ohledu na státní občanství.

Článek 43
Česká a slovenská Federativní Repub-
lika poskytuje azyl cizincům pronásle-
dovaným za uplatňování politických 
práv a svobod. Azyl může být odepřen 
tomu, kdo jednal v rozporu se základ-
ními lidskými právy a svobodami.

Článek 44
Zákon může soudcům a prokurátorům 
omezit právo na podnikání a jinou hos-
podářskou činnost a právo uvedené 
v čl. 20 odst. 2; zaměstnancům státní 
správy a územní samosprávy ve funk-
cích, které určí, též právo uvedené v čl. 
27 odst. 4; příslušníkům bezpečnost-
ních sborů a příslušníkům ozbrojených 
sil též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 
odst. 1 až 3, pokud souvisí s výkonem 
služby. Osobám v povoláních, která 
jsou bezprostředně nezbytná pro 
ochranu života a zdraví, může zákon 
omezit právo na stávku.
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