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 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
Č. 2/1993 Sb. 

 
USNESENÍ 

předsednictva České národní rady 
 

ze dne 16. prosince 1992 
 

o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako s oučásti ústavního 
pořádku České republiky 

 
Změna: 162/1998 Sb. 
  
 P ředsednictvo České národní rady se usneslo takto: 
 
 P ředsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH 
PRÁV A SVOBOD jako sou část ústavního po řádku České republiky. 

Uhde v.r. 
 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
 

 Federální shromážd ění na základ ě návrh ů České národní rady a 
Slovenské národní rady, 
 uznávajíc neporušitelnost p řirozených práv člov ěka, práv ob čana a 
svrchovanost zákona, 
 navazujíc na obecn ě sdílené hodnoty lidství a na demokratické a 
samosprávné tradice našich národ ů, 
 pam ětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní 
svobody byly v naší vlasti potla čovány, 
 vkládajíc nad ěje do zabezpe čení t ěchto práv spole čným úsilím 
všech svobodných národ ů, 
 vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na 
sebeur čení, 
 p řipomínajíc si sv ůj díl odpov ědnosti v ůči budoucím generacím za 
osud veškerého života na Zemi 
 a vyjad řujíc v ůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika 
důstojn ě za řadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, 
 usneslo se na této Listin ě základních práv a svobod: 
  

HLAVA PRVNÍ 
 

Obecná ustanovení 
 

Čl.1 
  

 Lidé jsou svobodní a rovní v d ůstojnosti i v právech. Základní 
práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nep roml čitelné a 
nezrušitelné. 
  

Čl.2 
  

 (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat 
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ani na výlu čnou ideologii, ani na náboženské vyznání. 
  
 (2) Státní moc lze uplat ňovat jen v p řípadech a v mezích 
stanovených zákonem, a to zp ůsobem, který zákon stanoví. 
  
 (3) Každý m ůže činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 
nucen činit, co zákon neukládá. 
  

Čl.3 
  

 (1) Základní práva a svobody se zaru čují všem bez rozdílu 
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a nábožens tví, politického či 
jiného smýšlení, národního nebo sociálního p ůvodu, p říslušnosti k 
národnostní nebo etnické menšin ě, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
  
 (2) Každý má právo svobodn ě rozhodovat o své národnosti. Zakazuje 
se jakékoli ovliv ňování tohoto rozhodování a všechny zp ůsoby nátlaku 
směřující k odnárod ňování. 
  
 (3) Nikomu nesmí být zp ůsobena újma na právech pro uplat ňování 
jeho základních práv a svobod. 
  

Čl.4 
  

 (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základ ě zákona a v 
jeho mezích a jen p ři zachování základních práv a svobod. 
  
 (2) Meze základních práv a svobod mohou být za pod mínek 
stanovených Listinou základních práv a svobod (dále  jen "Listina") 
upraveny pouze zákonem. 
  
 (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejn ě 
pro všechny p řípady, které spl ňují stanovené podmínky. 
  
 (4) P ři používání ustanovení o mezích základních práv a s vobod 
musí být šet řeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesm ějí být 
zneužívána k jiným ú čel ům, než pro které byla stanovena. 
  

HLAVA DRUHÁ 
 

Lidská práva a základní svobody 
 

ODDÍL PRVNÍ 
 

Základní lidská práva a svobody 
 

Čl.5 
  

 Každý je zp ůsobilý mít práva. 
  

Čl.6 
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 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden  ochrany již 
před narozením. 
  
 (2) Nikdo nesmí být zbaven života. 
  
 (3) Trest smrti se nep řipouští. 
  
 (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl n ěkdo 
zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle  zákona není 
trestné. 
  

Čl.7 
  

 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zar učena. Omezena 
může být jen v p řípadech stanovených zákonem. 
  
 (2) Nikdo nesmí být mu čen ani podroben krutému, nelidskému nebo 
ponižujícímu zacházení nebo trestu. 
  

Čl.8 
  

 (1) Osobní svoboda je zaru čena. 
  
 (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jin ak než z d ůvodů 
a zp ůsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze 
pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. 
  
 (3) Obvin ěného nebo podez řelého z trestného činu je možno zadržet 
jen v p řípadech stanovených v zákon ě. Zadržená osoba musí být ihned 
seznámena s d ůvody zadržení, vyslechnuta a nejpozd ěji do 48 hodin 
propušt ěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zad rženou osobu 
do 24 hodin od p řevzetí vyslechnout a rozhodnout o vazb ě, nebo ji 
propustit na svobodu. 
  
 (4) Zatknout obvin ěného je možno jen na písemný od ůvodn ěný p říkaz 
soudce. Zat čená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Sou dce musí 
zat čenou osobu do 24 hodin od p řevzetí vyslechnout a rozhodnout o vazb ě 
nebo ji propustit na svobodu. 
  
 (5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, le č z d ůvodů a na dobu 
stanovenou zákonem a na základ ě rozhodnutí soudu. 
  
 (6) Zákon stanoví, ve kterých p řípadech m ůže být osoba p řevzata 
nebo držena v ústavní zdravotnické pé či bez svého souhlasu. Takové 
opat ření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o to mto umíst ění 
rozhodne do 7 dn ů. 
  

Čl.9 
  

 (1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo s lužbám. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:  
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a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu tre stu odn ětí svobody 
nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující tr est odn ětí svobody, 
  
b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zá konem namísto 
povinné vojenské služby, 
  
c) službu vyžadovanou na základ ě zákona v p řípad ě živelních pohrom, 
nehod, nebo jiného nebezpe čí, které ohrožuje životy, zdraví nebo zna čné 
majetkové hodnoty, 
  
d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdra ví nebo práv 
druhých. 
  

Čl.10 
  

 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská  d ůstojnost, 
osobní čest, dobrá pov ěst a chrán ěno jeho jméno. 
  
 (2) Každý má právo na ochranu p řed neoprávn ěným zasahováním do 
soukromého a rodinného života. 
  
 (3) Každý má právo na ochranu p řed neoprávn ěným shromaž ďováním, 
zve řej ňováním nebo jiným zneužíváním údaj ů o své osob ě. 
  

Čl.11 
  

 (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické pr ávo všech 
vlastník ů má stejný zákonný obsah a ochranu. D ědění se zaru čuje. 
  
 (2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezp ečování pot řeb 
celé spole čnosti, rozvoje národního hospodá řství a ve řejného zájmu smí 
být jen ve vlastnictví státu, obce nebo ur čených právnických osob; 
zákon m ůže také stanovit, že ur čité v ěci mohou být pouze ve vlastnictví 
občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní 
Republice. 
  
 (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na új mu práv druhých 
anebo v rozporu se zákonem chrán ěnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí 
poškozovat lidské zdraví, p řírodu a životní prost ředí nad míru 
stanovenou zákonem. 
  
 (4) Vyvlastn ění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné 
ve ve řejném zájmu, a to na základ ě zákona a za náhradu. 
  
 (5) Dan ě a poplatky lze ukládat jen na základ ě zákona. 
  

Čl.12 
  

 (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do n ěj vstoupit bez 
souhlasu toho, kdo v n ěm bydlí. 
  
 (2) Domovní prohlídka je p řípustná jen pro ú čely trestního 
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řízení, a to na písemný od ůvodn ěný p říkaz soudce. Zp ůsob provedení 
domovní prohlídky stanoví zákon. 
  
 (3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou b ýt zákonem 
dovoleny, jen je-li to v demokratické spole čnosti nezbytné pro ochranu 
života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro 
odvrácení závažného ohrožení ve řejné bezpe čnosti a po řádku. Pokud je 
obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodá řské 
činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to 
nezbytné pro pln ění úkol ů ve řejné správy. 
  

Čl.13 
  

 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemst ví jiných 
písemností a záznam ů, a ť již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných 
poštou anebo jiným zp ůsobem, s výjimkou p řípad ů a zp ůsobem, které 
stanoví zákon. Stejn ě se zaru čuje tajemství zpráv podávaných telefonem, 
telegrafem nebo jiným podobným za řízením. 
  

Čl.14 
  

 (1) Svoboda pohybu a pobytu je zaru čena. 
  
 (2) Každý, kdo se oprávn ěně zdržuje na území České a Slovenské 
Federativní Republiky, má právo svobodn ě je opustit. 
  
 (3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestli že je to 
nevyhnutelné pro bezpe čnost státu, udržení ve řejného po řádku, ochranu 
zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vyme zených územích též z 
důvodu ochrany p řírody. 
  
 (4) Každý ob čan má právo na svobodný vstup na území České a 
Slovenské Federativní Republiky. Ob čan nem ůže být nucen k opušt ění své 
vlasti. 
  
 (5) Cizinec m ůže být vyhošt ěn jen v p řípadech stanovených 
zákonem. 
  

Čl.15 
  

 (1) Svoboda myšlení, sv ědomí a náboženského vyznání je zaru čena. 
Každý má právo zm ěnit své náboženství nebo víru anebo být bez 
náboženského vyznání. 
  
 (2) Svoboda v ědeckého bádání a um ělecké tvorby je zaru čena. 
  
 (3) Nikdo nem ůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je 
to v rozporu s jeho sv ědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. 
Podrobnosti stanoví zákon. 
  

Čl.16 
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 (1) Každý má právo svobodn ě projevovat své náboženství nebo víru 
buď sám nebo spole čně s jinými, soukrom ě nebo ve řejn ě, bohoslužbou, 
vyu čováním, náboženskými úkony nebo zachováváním ob řadu. 
  
 (2) Církve a náboženské spole čnosti spravují své záležitosti, 
zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovn í a z řizují řeholní 
a jiné církevní instituce nezávisle na státních org ánech. 
  
 (3) Zákon stanoví podmínky vyu čování náboženství na státních 
školách. 
  
 (4) Výkon t ěchto práv m ůže být omezen zákonem, jde-li o opat ření 
v demokratické spole čnosti nezbytná pro ochranu ve řejné bezpe čnosti a 
pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých . 
  

ODDÍL DRUHÝ 
 

Politická práva 
 

Čl.17 
  

 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaru čeny. 
  
 (2) Každý má právo vyjad řovat své názory slovem, písmem, tiskem, 
obrazem nebo jiným zp ůsobem, jakož i svobodn ě vyhledávat, p řijímat a 
rozši řovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.  
  
 (3) Cenzura je nep řípustná. 
  
 (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a ší řit informace lze 
omezit zákonem, jde-li o opat ření v demokratické spole čnosti nezbytná 
pro ochranu práv a svobod druhých, bezpe čnost státu, ve řejnou 
bezpe čnost, ochranu ve řejného zdraví a mravnosti. 
  
 (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny 
přiměřeným zp ůsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a 
provedení stanoví zákon. 
  

Čl.18 
  

 (1) Peti ční právo je zaru čeno; ve v ěcech ve řejného nebo jiného 
spole čného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obra cet na státní 
orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrh y a stížnostmi. 
  
 (2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soud u. 
  
 (3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základn ích práv a 
svobod zaru čených Listinou. 
  

Čl.19 
  

 (1) Právo pokojn ě se shromaž ďovat je zaru čeno. 
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 (2) Toto právo lze omezit zákonem v p řípadech shromážd ění na 
veřejných místech, jde-li o opat ření v demokratické spole čnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu  ve řejného po řádku, 
zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpe čnost státu. Shromážd ění však 
nesmí být podmín ěno povolením orgánu ve řejné správy. 
  

Čl.20 
  

 (1) Právo svobodn ě se sdružovat je zaru čeno. Každý má právo spolu 
s jinými se sdružovat ve spolcích, spole čnostech a jiných sdruženích. 
  
 (2) Ob čané mají právo zakládat též politické strany a poli tická 
hnutí a sdružovat se v nich. 
  
 (3) Výkon t ěchto práv lze omezit jen v p řípadech stanovených 
zákonem, jestliže to je v demokratické spole čnosti nezbytné pro 
bezpe čnost státu, ochranu ve řejné bezpe čnosti a ve řejného po řádku, 
předcházení trestným čin ům nebo pro ochranu práv a svobod druhých. 
  
 (4) Politické strany a politická hnutí, jakož i ji ná sdružení 
jsou odd ěleny od státu. 
  

Čl.21 
  

 (1) Ob čané mají právo podílet se na správ ě ve řejných v ěcí p římo 
nebo svobodnou volbou svých zástupc ů. 
  
 (2) Volby se musí konat ve lh ůtách nep řesahujících pravidelná 
volební období stanovená zákonem. 
  
 (3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným 
hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví  zákon. 
  
 (4) Ob čané mají za rovných podmínek p řístup k voleným a jiným 
veřejným funkcím. 
  

Čl.22 
  

 Zákonná úprava všech politických práv a svobod a j ejí výklad a 
používání musí umož ňovat a ochra ňovat svobodnou sout ěž politických sil 
v demokratické spole čnosti. 
  

Čl.23 
  

 Ob čané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by 
odstra ňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, 
založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgán ů a ú činné použití 
zákonných prost ředků jsou znemožn ěny. 
  

HLAVA TŘETÍ 
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Práva národnostních a etnických menšin 
 

Čl.24 
  

 P říslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické men šin ě nesmí 
být nikomu na újmu. 
  

Čl.25 
  

 (1) Ob čanům tvo řícím národnostní nebo etnické menšiny se zaru čuje 
všestranný rozvoj, zejména právo spole čně s jinými p říslušníky menšiny 
rozvíjet vlastní kulturu, právo rozši řovat a p řijímat informace v 
jejich mate řském jazyku a sdružovat se v národnostních sdružení ch. 
Podrobnosti stanoví zákon. 
  
 (2) Ob čanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se 
za podmínek stanovených zákonem zaru čuje též  
a) právo na vzd ělání v jejich jazyku, 
  
b) právo užívat jejich jazyka v ú ředním styku, 
  
c) právo ú časti na řešení v ěcí týkajících se národnostních a etnických 
menšin. 
  

HLAVA ČTVRTÁ 
 

Hospodá řská, sociální a kulturní práva 
 

Čl.26 
  

 (1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a p řípravu k n ěmu, 
jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodá řskou činnost. 
  
 (2) Zákon m ůže stanovit podmínky a omezení pro výkon ur čitých 
povolání nebo činností. 
  
 (3) Každý má právo získávat prost ředky pro své životní pot řeby 
prací. Ob čany, kte ří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v  
přiměřeném rozsahu hmotn ě zajiš ťuje; podmínky stanoví zákon. 
  
 (4) Zákon m ůže stanovit odchylnou úpravu pro cizince. 
  

Čl.27 
  

 (1) Každý má právo svobodn ě se sdružovat s jinými na ochranu 
svých hospodá řských a sociálních zájm ů. 
  
 (2) Odborové organizace vznikají nezávisle na stát u. Omezovat 
počet odborových organizací je nep řípustné, stejn ě jako zvýhod ňovat 
některé z nich v podniku nebo v odv ětví. 
  
 (3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných 
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sdružení na ochranu hospodá řských a sociálních zájm ů mohou být omezeny 
zákonem, jde-li o opat ření v demokratické spole čnosti nezbytná pro 
ochranu bezpe čnosti státu, ve řejného po řádku nebo práv a svobod 
druhých. 
  
 (4) Právo na stávku je zaru čeno za podmínek stanovených zákonem; 
toto právo nep řísluší soudc ům, prokurátor ům, p říslušník ům ozbrojených 
sil a p říslušník ům bezpe čnostních sbor ů. 
  

Čl.28 
  

 Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odm ěnu za práci a na 
uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví z ákon. 
  

Čl.29 
  

 (1) Ženy, mladiství a osoby zdravotn ě postižené mají právo na 
zvýšenou ochranu zdraví p ři práci a na zvláštní pracovní podmínky. 
  
 (2) Mladiství a osoby zdravotn ě postižené mají právo na zvláštní 
ochranu v pracovních vztazích a na pomoc p ři p říprav ě k povolání. 
  
 (3) Podrobnosti stanoví zákon. 
  

Čl.30 
  

 (1) Ob čané mají právo na p řiměřené hmotné zabezpe čení ve stá ří a 
při nezp ůsobilosti k práci, jakož i p ři ztrát ě živitele. 
  
 (2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na tako vou pomoc, 
která je nezbytná pro zajišt ění základních životních podmínek. 
  
 (3) Podrobnosti stanoví zákon. 
  

Čl.31 
  

 Každý má právo na ochranu zdraví. Ob čané mají na základ ě 
veřejného pojišt ění právo na bezplatnou zdravotní pé či a na zdravotní 
pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. 
  

Čl.32 
  

 (1) Rodi čovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní 
ochrana d ětí a mladistvých je zaru čena. 
  
 (2) Žen ě v t ěhotenství je zaru čena zvláštní pé če, ochrana v 
pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmín ky. 
  
 (3) D ěti narozené v manželství i mimo n ě mají stejná práva. 
  
 (4) Pé če o d ěti a jejich výchova je právem rodi čů; d ěti mají 
právo na rodi čovskou výchovu a pé či. Práva rodi čů mohou být omezena a 
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nezletilé d ěti mohou být od rodi čů odlou čeny proti jejich v ůli jen 
rozhodnutím soudu na základ ě zákona. 
  
 (5) Rodi če, kte ří pe čují o d ěti, mají právo na pomoc státu. 
  
 (6) Podrobnosti stanoví zákon. 
  

Čl.33 
  

 (1) Každý má právo na vzd ělání. Školní docházka je povinná po 
dobu, kterou stanoví zákon. 
  
 (2) Ob čané mají právo na bezplatné vzd ělání v základních a 
st ředních školách, podle schopností ob čana a možností spole čnosti též 
na vysokých školách. 
  
 (3) Z řizovat jiné školy než státní a vyu čovat na nich lze jen za 
podmínek stanovených zákonem; na takových školách s e může vzd ělání 
poskytovat za úplatu. 
  
 (4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají ob čané p ři studiu 
právo na pomoc státu. 
  

Čl.34 
  

 (1) Práva k výsledk ům tv ůr čí duševní činnosti jsou chrán ěna 
zákonem. 
  
 (2) Právo p řístupu ke kulturnímu bohatství je zaru čeno za 
podmínek stanovených zákonem. 
  

Čl.35 
  

 (1) Každý má právo na p říznivé životní prost ředí. 
  
 (2) Každý má právo na v časné a úplné informace o stavu životního 
prost ředí a p řírodních zdroj ů. 
  
 (3) P ři výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poško zovat 
životní prost ředí, p řírodní zdroje, druhové bohatství p řírody a 
kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 
  

HLAVA PÁTÁ 
 

Právo na soudní a jinou právní ochranu 
 

Čl.36 
  

 (1) Každý se m ůže domáhat stanoveným postupem svého práva u 
nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených p řípadech u jiného 
orgánu. 
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 (2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen roz hodnutím orgánu 
veřejné správy, m ůže se obrátit na soud, aby p řezkoumal zákonnost 
takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pr avomoci soudu však 
nesmí být vylou čeno p řezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních 
práv a svobod podle Listiny. 
  
 (3) Každý má právo na náhradu škody zp ůsobené mu nezákonným 
rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu ve řejné správy nebo 
nesprávným ú ředním postupem. 
  
 (4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon. 
  

Čl.37 
  

 (1) Každý má právo odep řít výpov ěď, jestliže by jí zp ůsobil 
nebezpe čí trestního stíhání sob ě nebo osob ě blízké. 
  
 (2) Každý má právo na právní pomoc v řízení p řed soudy, jinými 
státními orgány či orgány ve řejné správy, a to od po čátku řízení. 
  
 (3) Všichni ú častníci jsou si v řízení rovni. 
  
 (4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má 
právo na tlumo čníka. 
  

Čl.38 
  

 (1) Nikdo nesmí být od ňat svému zákonnému soudci. P říslušnost 
soudu i soudce stanoví zákon. 
  
 (2) Každý má právo, aby jeho v ěc byla projednána ve řejn ě, bez 
zbyte čných pr ůtah ů a v jeho p řítomnosti a aby se mohl vyjád řit ke všem 
provád ěným d ůkaz ům. Ve řejnost m ůže být vylou čena jen v p řípadech 
stanovených zákonem. 
  

Čl.39 
  

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

Čl.40 
  

 (1) Jen soud rozhoduje o vin ě a trestu za trestné činy. 
  
 (2) Každý, proti n ěmuž je vedeno trestní řízení, je považován za 
nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho 
vina vyslovena. 
  
 (3) Obvin ěný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k 
příprav ě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prost řednictvím obhájce. 
Jestliže si obhájce nezvolí, a čkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu 
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ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých p řípadech má obvin ěný právo 
na bezplatnou pomoc obhájce. 
  
 (4) Obvin ěný má právo odep řít výpov ěď; tohoto práva nesmí být 
žádným zp ůsobem zbaven. 
  
 (5) Nikdo nem ůže být trestn ě stíhán za čin, pro který již byl 
pravomocn ě odsouzen nebo zprošt ěn obžaloby. Tato zásada nevylu čuje 
uplatn ění mimo řádných opravných prost ředků v souladu se zákonem. 
  
 (6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona 
účinného v dob ě, kdy byl čin spáchán. Pozd ějšího zákona se použije, 
jestliže je to pro pachatele p řízniv ější. 
  

HLAVA ŠESTÁ 
 

Ustanovení spole čná 
 

Čl.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 domáhat pouze v mezí ch 
zákon ů, které tato ustanovení provád ějí. 
  
 (2) Kde se v Listin ě mluví o zákonu, rozumí se tím zákon 
Federálního shromážd ění, jestliže z ústavního rozd ělení zákonodárné 
pravomoci nevyplývá, že úprava p řísluší zákon ům národních rad. 
  

Čl.42 
  

 (1) Pokud Listina používá pojmu "ob čan", rozumí se tím státní 
občan České a Slovenské Federativní Republiky. 
  
 (2) Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní Republice 
lidských práv a základních svobod zaru čených Listinou, pokud nejsou 
přiznána výslovn ě ob čanům. 
  
 (3) Pokud dosavadní p ředpisy používají pojmu "ob čan", rozumí se 
tím každý člov ěk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina  
přiznává bez ohledu na státní ob čanství. 
  

Čl.43 
  

 Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje az yl cizinc ům 
pronásledovaným za uplat ňování politických práv a svobod. Azyl m ůže být 
odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidským i právy a 
svobodami. 
  

Čl.44 
  

 Zákon m ůže soudc ům a prokurátor ům omezit právo na podnikání a 
jinou hospodá řskou činnost a právo uvedené v čl. 20 odst. 2; 
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zaměstnanc ům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, kt eré ur čí, 
též právo uvedené v čl. 27 odst. 4; p říslušník ům bezpe čnostních sbor ů a 
příslušník ům ozbrojených sil též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 
odst. 1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby. Osobá m v povoláních, 
která jsou bezprost ředně nezbytná pro ochranu života a zdraví, m ůže 
zákon omezit právo na stávku.  


