USNESENÍ
edsednictva eské národní rady
ze dne 16. prosince 1992 o vyhlá ení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako sou ásti ústavního po ádku eské republiky.
Ústavní zákon . 2/1993 Sb. ve zn ní ústavního zákona . 162/1998 Sb.

edsednictvo
edsednictvo

eské národní rady se usneslo takto:

eské národní rady vyhla uje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako
sou ást ústavního po ádku eské republiky.
Uhde v.r.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Federální shromá ní na základ návrh
eské národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc
neporu itelnost p irozených práv lov ka, práv ob ana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecn
sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice na ich národ , pam tlivo trpkých
zku eností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v na í vlasti potla ovány, vkládajíc nad je do
zabezpe ení t chto práv spole ným úsilím v ech svobodných národ , vycházejíc z práva eského národa a
slovenského národa na sebeur ení, p ipomínajíc si sv j díl odpov dnosti v i budoucím generacím za
osud ve kerého lidstva na Zemi a vyjad ujíc v li, aby se eská a Slovenská Federativní Republika
stojn za adila mezi státy, je tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listin základních práv a svobod:

Hlava první
Obecná ustanovení
lánek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v d stojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné,
nezcizitelné, neproml itelné a nezru itelné.
lánek 2
(1) Stát je zalo en na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlu nou ideologii, ani na
nábo enské vyznání.
(2) Státní moc lze uplat ovat jen v p ípadech a v mezích stanovených zákonem, a to zp sobem, který
zákon stanoví.
(3) Ka dý m e init, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen init, co zákon neukládá.
lánek 3
(1) Základní práva a svobody se zaru ují v em bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
nábo enství, politického
i jiného smý lení, národního nebo sociálního p vodu, p íslu nosti k
národnostní nebo etnické men in , majetku, rodu nebo jiného postavení.
(2) Ka dý má právo svobodn rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovliv ování tohoto
rozhodování a v echny zp soby nátlaku sm ující k odnárod ování.
(3) Nikomu nesmí být zp sobena újma na právech pro uplat ování jeho základních práv a svobod.

lánek 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základ zákona a v jeho mezích a jen p i zachování
základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a
svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejn pro v echny p ípady, které spl ují
stanovené podmínky.
(4) P i pou ívání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být et eno jejich podstaty a
smyslu. Taková omezení nesm jí být zneu ívána k jiným ú el m, ne pro jaké byla stanovena.

Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody

Oddíl první
Základní lidská práva a svobody
lánek 5
Ka dý je zp sobilý mít práva.
lánek 6
(1) Ka dý má právo na ivot. Lidský ivot je hoden ochrany ji p ed narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven ivota.
(3) Trest smrti se nep ipou tí.
(4) Poru ením práv podle tohoto lánku není, jestli e byl n kdo zbaven ivota v souvislosti s jednáním,
které podle zákona není trestné.
lánek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaru ena. Omezena m e být jen v p ípadech stanovených
zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mu en ani podroben krutému, nelidskému nebo poni ujícímu zacházení nebo trestu.
lánek 8
(1) Osobní svoboda je zaru ena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak ne z d vod a zp sobem, který stanoví zákon.
Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
(3) Obvin ného nebo podez elého z trestného inu je mo no zadr et jen v p ípadech stanovených v
zákon . Zadr ená osoba musí být ihned seznámena s d vody zadr ení, vyslechnuta a nejpozd ji do 48
hodin propu na na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadr enou osobu do 24 hodin od
evzetí vyslechnout a rozhodnout o vazb , nebo ji propustit na svobodu.
(4) Zatknout obvin ného je mo no jen na písemný od vodn ný p íkaz soudce. Zat ená osoba musí být
do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zat enou osobu do 24 hodin od p evzetí vyslechnout a
rozhodnout o vazb nebo ji pustit na svobodu.
(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, le z d vod a na dobu stanovenou zákonem a na základ
rozhodnutí soudu.
(6) Zákon stanoví, ve kterých p ípadech m e být osoba p evzata nebo dr ena v ústavní zdravotnické
pé i bez svého souhlasu. Takové opat ení musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umíst ní
rozhodne do 7 dn .
lánek 9

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo slu bám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
a) práce ukládané podle zákona ve výkonu trestu odn tí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest
nahrazující trest odn tí svobody,
b) vojenskou slu bu nebo jinou slu bu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské slu by,
c) slu bu vy adovanou na základ zákona v p ípad ivelných pohrom, nehod, nebo jiného nebezpe í,
které ohro uje ivoty, zdraví nebo zna né majetkové hodnoty,
d) jednání ulo ené zákonem pro ochranu ivota, zdraví nebo práv druhých.
lánek 10
(1) Ka dý má právo, aby byla zachována jeho lidská d stojnost, osobní est, dobrá pov st a chrán no jeho
jméno.
(2) Ka dý má právo na ochranu p ed neoprávn ným zasahováním do soukromého a osobního ivota.
(3) Ka dý má právo na ochranu p ed neoprávn ným shroma ováním, zve ej ováním nebo jiným
zneu íváním údaj o své osob .
lánek 11
(1) Ka dý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo v ech vlastník má stejný zákonný obsah a
ochranu. D ní se zaru uje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpe ování pot eb celé spole nosti, rozvoje národního
hospodá ství a ve ejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo ur ených právnických osob;
zákon m e také stanovit, e ur ité v ci mohou být pouze ve vlastnictví ob an nebo právnických osob
se sídlem v eské a Slovenské Federativní Republice.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneu ito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem
chrán nými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí po kozovat lidské zdraví, p írodu a ivotní prost edí nad
míru stanovenou zákonem.
(4) Vyvlastn ní nebo nucené omezení vlastnického práva je mo né ve ve ejném zájmu, a to na základ
zákona a za náhradu.
(5) Dan a poplatky lze ukládat jen na základ zákona.
lánek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do n j vstoupit bez souhlasu toho, kdo v n m bydlí.
(2) Domovní prohlídka je p ípustná jen pro ú ely trestního ízení, a to na písemný od vodn ný p íkaz
soudce. Zp sob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické
spole nosti nezbytné pro ochranu ivota nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo
pro odvrácení záva ného ohro ení ve ejné bezpe nosti a po ádku. Pokud je obydlí u íváno také pro
podnikání nebo provozování jiné hospodá ské innosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, té
je-li to nezbytné pro pln ní úkol ve ejné správy.
lánek 13
Nikdo nesmí poru it listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznam , a ji uchovávaných v
soukromí, nebo zasílaných po tou anebo jiným zp sobem, s výjimkou p ípad a zp sobem, které stanoví
zákon. Stejn se zaru uje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným
za ízením.
lánek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaru ena.
(2) Ka dý, kdo se oprávn
zdr uje na území eské a Slovenské Federativní Republiky, má právo
svobodn je opustit.
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestli e je to nevyhnutelné pro bezpe nost státu,
udr ení ve ejného po ádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených
územích té z d vodu ochrany p írody.
(4) Ka dý ob an má právo na svobodný vstup na území eské a Slovenské Federativní Republiky.
Ob an nem e být nucen k opu ní své vlasti.

(5) Cizinec m e být vyho

n jen v p ípadech stanovených zákonem.

lánek 15
(1) Svoboda my lení, sv domí a nábo enského vyznání je zaru ena. Ka dý má právo zm nit své
nábo enství nebo víru anebo být bez nábo enského vyznání.
(2) Svoboda v deckého bádání a um lecké tvorby je zaru ena.
(3) Nikdo nem e být nucen vykonávat vojenskou slu bu, pokud je to v rozporu s jeho sv domím nebo s
jeho nábo enským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.
lánek 16
(1) Ka dý má právo svobodn projevovat své nábo enství nebo víru bu sám nebo spole
s jinými,
soukrom nebo ve ejn , bohoslu bou, vyu ováním, nábo enskými úkony nebo zachováváním ob adu.
(2) Církve a nábo enské spole nosti spravují své zále itosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své
duchovní a z izují eholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
(3) Zákon stanoví podmínky vyu ování nábo enství na státních kolách.
(4) Výkon t chto práv m e být omezen zákonem, jde-li o opat ení v demokratické spole nosti nezbytná
pro ochranu ve ejné bezpe nosti a po ádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Oddíl druhý
Politická práva
lánek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaru eny.
(2) Ka dý má právo vyjad ovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným zp sobem,
jako i svobodn vyhledávat, p ijímat a roz ovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nep ípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a it informace lze omezit zákonem, jde-li o opat ení v
demokratické spole nosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpe nost státu, ve ejnou
bezpe nost, ochranu ve ejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny p im eným zp sobem poskytovat
informace o své innosti. Podmínky a provedení stanové zákon.
lánek 18
(1) Peti ní právo je zaru eno; ve v cech ve ejného nebo jiného spole enského zájmu má ka dý právo
sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s ádostmi, návrhy a
stí nostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k poru ování základních práv a svobod zaru ených Listinou.
lánek 19
(1) Právo pokojn se shroma ovat je zaru eno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v p ípadech shromá ní na ve ejných místech, jde-li o opat ení v
demokratické spole nosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu ve ejného po ádku,
zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpe nost státu. Shromá ní v ak nesmí být podmín no
povolením orgánu ve ejné správy.
lánek 20
(1) Právo svobodn se sdru ovat je zaru eno. Ka dý má právo spolu s jinými se sdru ovat ve spolcích,
spole nostech a jiných sdru eních.
(2) Ob ané mají právo zakládat té politické strany a politická hnutí a sdru ovat se v nich.
(3) Výkon t chto práv lze omezit jen v p ípadech stanovených zákonem, jestli e je to v demokratické
spole nosti nezbytné pro bezpe nost státu, ochranu ve ejné bezpe nosti a ve ejného po ádku,

edcházení trestným in m nebo pro ochranu práv a svobod druhých.
(4) Politické strany a politická hnutí, jako i jiná sdru ení jsou odd leny od státu.
lánek 21
(1) Ob ané mají právo podílet se na správ ve ejných v cí p ímo nebo svobodnou volbou svých
zástupc .
(2) Volby se musí konat ve lh tách nep esahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.
(3) Volební právo je v eobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu voleného
práva stanoví zákon.
(4) Ob ané mají za rovných podmínek p ístup k voleným a jiným ve ejným funkcím.
lánek 22
Zákonná úprava v ech politických práv a svobod a její výklad a pou ívání musí umo ovat a ochra ovat
svobodnou sout politických sil v demokratické spole nosti.
lánek 23
Ob ané mají právo postavit se na odpor proti ka dému, kdo by odstra oval demokratický ád lidských
práv a základních svobod, zalo ený Listinou, jestli e innost ústavních orgán a ú inné pou ití zákonných
prost edk jsou znemo ny.

Hlava t etí
Práva národnostních a etnických men in
lánek 24
íslu nost ke kterékoli národnostní nebo etnické men in nesmí být nikomu na újmu.
lánek 25
(1) Ob an m tvo ícím národnostní nebo etnické men iny se zaru uje v estranný rozvoj, zejména právo
spole
s jinými p íslu níky men iny rozvíjet vlastní kulturu, právo roz ovat a p ijímat informace v
jejich mate ském jazyku a sdru ovat se v národnostních sdru eních. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Ob an m p íslu ejícím k národnostním a etnickým men inám se za podmínek stanovených zákonem
zaru uje té
a) právo na vzd lání v jejich jazyku,
b) právo u ívat jejich jazyka v ú edním styku,
c) právo ú asti na
ení v cí týkajících se národnostních a etnických men in.

Hlava tvrtá
Hospodá ská, sociální a kulturní práva
lánek 26
(1) Ka dý má právo na svobodnou volbu povolání a p ípravu k n mu, jako i právo podnikat a
provozovat jinou hospodá skou innost.
(2) Zákon m e stanovit podmínky a omezení pro výkon ur itých povolání nebo inností.
(3) Ka dý má právo získávat prost edky pro své ivotní pot eby prací. Ob any, kte í toto právo
nemohou bez své viny vykonávat, stát v p im eném rozsahu hmotn zaji uje; podmínky stanoví zákon.
(4) Zákon m e stanovit odchylnou úpravu pro cizince.
lánek 27
(1) Ka dý má právo svobodn se sdru ovat s jinými na ochranu svých hospodá ských a sociálních zájm .

(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat po et odborových organizací je
nep ípustné, stejn jako zvýhod ovat n které z nich v podniku nebo v odv tví.
(3)
innost odborových organizací a vznik a innost jiných sdru ení na ochranu hospodá ských a
sociálních zájm mohou být omezeny zákonem, jde-li o opat ení v demokratické spole nosti nezbytná
pro ochranu a bezpe nost státu, ve ejného po ádku nebo práv a svobod druhých.
(4) Právo na stávku je zaru eno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nep íslu í soudc m,
prokurátor m, p íslu ník m ozbrojených sil a p íslu ník m bezpe nostních sbor .
lánek 28
Zam stnanci mají právo na spravedlivou odm nu za práci a
Podrobnosti stanoví zákon.

na uspokojivé

pracovní podmínky.

lánek 29
(1) eny, mladiství a osoby zdravotn posti ené mají právo na zvý enou ochranu zdraví p i práci a na
zvlá tní pracovní podmínky.
(2) Mladiství a osoby zdravotn posti ené mají právo na zvlá tní ochranu v pracovních vztazích a na
pomoc p i p íprav povolání.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
lánek 30
(1) Ob ané mají právo na p im ené hmotné zabezpe ení ve stá í a p i nezp sobilosti k práci, jako i p i
ztrát ivitele.
(2) Ka dý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zaji ní
základních ivotních podmínek.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
lánek 31
Ka dý má právo na ochranu zdraví. Ob ané mají na základ ve ejného poji
zdravotní pé i a na zdravotní pom cky za podmínek, které stanoví zákon.

ní právo na bezplatnou

lánek 32
(1) Rodi ovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvlá tní ochrana d tí a mladistvých je zaru ena.
(2) en v t hotenství je zaru ena zvlá tní pé e, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní
podmínky.
(3) D ti narozené v man elství i mimo n mají stejná práva.
(4) Pé e o d ti a jejich výchova je právem rodi ; d ti mají právo na rodi ovskou výchovu a pé i. Práva
rodi mohou být omezena a nezletilé d ti mohou být od rodi odlou eny proti jejich v li jen
rozhodnutím soudu na základ zákona.
(5) Rodi e, které pe ují o d ti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon.
lánek 33
(1) Ka dý má právo na vzd lání. kolní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Ob ané mají právo na bezplatné vzd lání v základních a st edních kolách, podle schopností ob ana a
mo ností spole nosti té na vysokých kolách.
(3) Z izovat jiné koly ne státní a vyu ovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na
takových kolách se m e vzd lání poskytovat za úplatu.
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají ob ané p i studiu právo na pomoc státu.
lánek 34
(1) Práva k výsledk m tv í du evní innosti jsou chrán na zákonem. (2) Právo p ístupu ke kulturnímu
bohatství je zaru eno za podmínek stanovených zákonem.
lánek 35
(1) Ka dý má právo na p íznivé ivotní prost edí.

(2) Ka dý má právo na v asné a úplné informace o stavu ivotního prost edí a p írodních zdroj .
(3) P i výkonu svých práv nikdo nesmí ohro ovat ani po kozovat ivotní prost edí, p írodní zdroje,
druhové bohatství p írody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Hlava pátá
Právo na soudní a jinou právní ochranu
lánek 36
(1) Ka dý se m e domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve
stanovených p ípadech u jiného orgánu.
(2) Kdo tvrdí, e byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu ve ejné správy, m e se obrátit na
soud, aby p ezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanové-li zákon jinak. Z pravomoci soudu
ak nesmí být vylou eno p ezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle
Listiny.
(3) Ka dý má právo na náhradu kody zp sobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního
orgánu i orgánu ve ejné správy nebo nesprávným ú edním postupem.
(4) Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.
lánek 37
(1) Ka dý má právo odep ít výpov , jestli e by jí zp sobil nebezpe í trestního stíhání sob nebo osob
blízké.
(2) Ka dý má právo na právní pomoc v ízení p ed soudy, jinými státními orgány i orgány ve ejné
správy, a to od po átku ízení.
(3) V ichni ú astníci jsou si v ízení rovni.
(4) Kdo prohlásí, e neovládá jazyk, jím se vede jednání, má právo na tlumo níka.
lánek 38
(1) Nikdo nesmí být od at svému zákonnému soudci. P íslu nost soudu i soudce stanoví zákon.
(2) Ka dý má právo, aby jeho v c byla projednána ve ejn , bez zbyte ných pr tah a v jeho p ítomnosti a
aby se mohl vyjád it ke v em provád ným d kaz m. Ve ejnost m e být vylou ena jen v p ípadech
stanovených zákonem.
lánek 39
Jen zákon stanoví, které jednání je trestným inem a jaký trest, jako i jaké jiné újmy na právech nebo
majetku, lze za jeho spáchání ulo it.
lánek 40
(1) Jen soud rozhoduje o vin a trestu za trestné iny.
(2) Ka dý, proti n mu je vedeno trestní ízení, je pova ován za nevinného, pokud pravomocným
odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
(3) Obvin ný má právo, aby mu byl poskytnut as a mo nost k p íprav obhajoby a aby se mohl hájit sám
nebo prost ednictvím obhájce. Jestli e si obhájce nezvolí, a koliv ho podle zákona mít musí, bude mu
ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých p ípadech má obvin ný právo na bezplatnou pomoc
obhájce.
(4) Obvin ný má právo odep ít výpov ; tohoto práva nesmí být ádným zp sobem zbaven.
(5) Nikdo nem e být trestn stíhán za in, pro který ji byl pravomocn odsouzen nebo zpro n
ob aloby. Tato zásada nevylu uje uplatn ní mimo ádných opravných prost edk v souladu se zákonem.
(6) Trestnost inu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona ú inného v dob , kdy byl in spáchán.
Pozd ího zákona se pou ije, jestli e je to pro pachatele p ízniv í.

Hlava está

Ustanovení spole ná
lánek 41
(1) Práv uvedených v l. 26, l. 27 odst. 4, l. 28 a 31, l. 32 odst. 1 a 3, l. 33 a 35 Listiny je mo no se
domáhat pouze v mezích zákon , které tato ustanovení provád jí.
(2) Kde se v Listin mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromá ní, jestli e z ústavního
rozd lení zákonodárné pravomoci nevyplývá, e úprava p íslu í zákon m národních rad.
lánek 42
(1) Pokud Listina pou ívá pojmu "ob an", rozumí se tím státní ob an eské a Slovenské Federativní
Republiky.
(2) Cizinci pou ívají v eské a Slovenské Federativní Republice lidských práv a základních svobod
zaru ených Listinou, pokud nejsou p iznána výslovn ob an m.
(3) Pokud dosavadní p edpisy pou ívají pojmu "ob an", rozumí se tím ka dý lov k, jde-li o základní
práva a svobody, které Listina p iznává bez ohledu na státní ob anství.
lánek 43
eská a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizinc m pronásledovaným za uplat ování
politických práv a svobod. Azyl m e být odep en tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými
právy a svobodami.
lánek 44
Zákon m e soudc m a prokurátor m omezit právo na podnikání a jinou hospodá skou innost a právo
uvedené v l. 20 odst. 2; zam stnanc m státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které ur í, té
právo uvedené v l. 27 odst. 4; p íslu ník m bezpe nostních sbor a p íslu ník m ozbrojených sil té
práva uvedená v l. 18, 19 a l. 27 odst. 1 a 3, pokud souvisí s výkonem slu by. Osobám v povoláních,
která jsou bezprost edn nezbytná pro ochranu ivota a zdraví, m e zákon omezit právo na stávku.

