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Přílohy 

Příloha č. 1: Adolf Hoffmeister: Karel Kramář jako „Monsieur Poire“ (obrázek) 
zdroj: CHROBÁK, Ondřej; WINTER, Tomáš. V okovech smíchu : karikatura a české 
umění 1900-1950. Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2006. s. 58. 
 

 
 
 
Příloha č. 2: Charles Philipon: Les Poires (obrázek) 
- jde o verzi publikovanou v roce 1834 v časopise Le Charivari 
zdroj: Super I.T.C.H. : International Team of Comics Historians [online]. [cit. 2011-05-
19]. Caricature vs. the Censor: QUESTION: When is a Pear Not a Pear? ANSWER: 
When It’s the King of France – Part 2: Philipon Violates the Dignity of the King. 
Dostupné z WWW: <http://superitch.com/?p=11199>. 
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Příloha č. 3: Viliam Pauliny-Tóth: Aj toto je „zastupiteľ“ ľudu (obrázek) 
zdroj: ŠVEC, Andrej. Bič smiechu : politická karikatúra na Slovensku (1861-1985) . 
Bratislava : Tatran, 1988. s. 24. 

 
 
 
Příloha č. 4: Benjamin Franklin: Join, or Die (obrázek) 
zdroj: The Collonial Williamsburg Official History Site [online]. 2006 [cit. 2011-05-19]. 
Primary Source: "Join, or Die" Snake. Dostupné z WWW: 
<http://www.history.org/history/teaching/enewsletter/volume5/november06/primsource.
cfm>. 
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Příloha č. 5: Thomas Nast: „Boss“ Tweed (obrázek) 
- popisek říká: „ „Mozek“, který přinesl Tammany vítězství na rochesterském 
demokratickém mítinku 
zdroj: APATOFF, David . Illustration Art [online]. 2011 [cit. 2011-05-19]. Words that 
shouldn't be illustrated. Dostupné z WWW: 
<http://illustrationart.blogspot.com/2011/03/words-that-shouldnt-be-illustrated.html>. 

 
 
 
Příloha č. 6: Česká verze Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (text) 
zdroj: Česká advokátní komora [online]. [cit. 2011-05-19]. Úmluva o ochraně lidských 
práv a základních svobod. Dostupné z WWW: 
<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=745>. 
 

209/1992 Sb. 
 

SDĚLENÍ 
federálního ministerstva zahraničních věcí 

 
Změna: 41/1996 Sb. 
Změna: 243/1998 Sb. 
  
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. února 1991 byla v Madridu podepsána jménem České a 
Slovenské Federativní Republiky Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, 
sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950, a tyto další smluvní dokumenty na tuto Úmluvu navazující: 
 
Dodatkový protokol, sjednaný v Paříži dne 20. března 1952, 
  
Protokol č. 2 sjednaný ve Štrasburku dne 6. května 1963, 
  
Protokol č. 4, sjednaný ve Štrasburku dne 16. září 1963, 
  
Protokol č. 6 sjednaný ve Štrasburku dne 28. dubna 1983 a 
  
Protokol č. 7, sjednaný ve Štrasburku dne 22. listopadu 1984. 
  
 S Úmluvou i Protokoly vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 
a prezident České a Slovenské Federativní Republiky je ratifikoval s tím, že Česká a Slovenská Federativní 
Republika podle článku 64 Úmluvy činí výhradu k článkům 5 a 6 Úmluvy v tom smyslu, že tato ustanovení nebrání 
ukládání kázeňského trestu vězení podle § 17 zákona č. 76/1959 Sb. , o některých služebních poměrech vojáků. 
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Ratifikační listiny byly uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 18. března 1992. 
  
 Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno prohlášení: Česká a Slovenská Federativní Republika prohlašuje, že po 
dobu pěti let, která se bude mlčky prodlužovat vždy o období dalších pěti let, pokud Česká a Slovenská Federativní 
Republika své prohlášení neodvolá před uplynutím probíhajícího období:  
a) uznává pravomoc Evropské komise pro lidská práva přijímat podle článku 25 Úmluvy stížnosti osob, nevládních 
organizací nebo skupin osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod, články 1-4 Protokolu č. 4 a články 1-5 Protokolu č. 7, pokud k porušení práv 
vyplývajících z těchto dokumentů došlo po nabytí jejich platnosti pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku; 
  
b) uznává na základě vzájemnosti pravomoc Evropského soudu pro lidská práva podle článku 46 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod k výkladu a použití Úmluvy, článků 1-4 Protokolu č. 4 a článků 1-5 Protokolu č. 7, 
pokud k porušení práv vyplývajících z těchto dokumentů došlo po nabytí jejich platnosti pro Českou a Slovenskou 
Federativní Republiku. 
  
 Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 66 odst. 2 dnem 3. září 1953. Pro Českou a 
Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost v souladu s článkem 66 odst. 3 dnem 18. března 1992. 
  
 Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem 18. května 1954 a pro ČSFR 
vstoupil v platnost na základě téhož článku dnem 18. března 1992. 
  
 Protokol č. 4 vstoupil v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem 2. května 1968 a pro ČSFR 
vstoupil v platnost podle téhož článku dnem 18. března 1992. 
  
 Protokol č. 6 vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem 1. března 1985 a pro ČSFR podle 
téhož článku odst. 2 dnem 1. dubna 1992. 
  
 Protokol č. 7 vstoupil v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 1. listopadu 1988 a pro ČSFR 
podle téhož článku odst. 2 vstoupí v platnost dnem 1. června 1992. 
  
 Protokol č. 9 vstoupil v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem 1. října 1994 a tímtéž dnem 
vstoupil v platnost i pro Českou republiku. 
  
 České překlady Úmluvy i Protokolů se vyhlašují samostatně. 
  

ÚMLUVA 
o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 

 
 Podepsané vlády, členové Rady Evropy, majíce na zřeteli Všeobecnou deklaraci lidských práv 
vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených národů 10. prosince 1948; 
 majíce na zřeteli, že tato deklarace směřuje k zabezpečení všeobecného a účinného uznávání a dodržování 
práv v ní vyhlášených; 
 majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy, a že jedním ze 
způsobů, jak se má tento cíl uskutečňovat, je ochrana a další rozvoj lidských práv a základních svobod; 
 znovu potvrzujíce svou hlubokou víru v ty základní svobody, které jsou základem spravedlnosti a míru ve 
světě a které jsou nejlépe zachovávány na jedné straně účinnou politickou demokracií a na druhé straně společným 
pojetím a dodržováním lidských práv, na němž závisí; 
 rozhodnuty, jakožto vlády evropských států, které jsou stejného smýšlení a mají společné dědictví 
politických tradic, ideálů, svobody a právního státu, podniknout první kroky ke kolektivnímu zaručení některých práv 
vyhlášených ve Všeobecné deklaraci; 
 dohodly se na následujícím: 
  

Čl.1 
Povinnost respektovat lidská práva 

 Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě 
I této Úmluvy. 
  

HLAVA I 
 

PRÁVA A SVOBODY 
 

Čl.2 
Právo na život 

 1. Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu 
soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest. 
  
 2. Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, jestliže bude vyplývat z 
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použití síly, které není víc než zcela nezbytné, při:  
a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí; 
  
b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené; 
  
c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury. 
  

Čl.3 
Zákaz mučení 

 Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. 
  

Čl.4 
Zákaz otroctví a nucené práce 

 1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. 
  
 2. Od nikoho se nebude vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. 
  
 3. Za "nucenou nebo povinnou práci" se pro účely tohoto článku nepovažuje:  
a) práce běžně požadovaná při výkonu trestu uloženého podle článku 5 této Úmluvy, nebo v době podmíněného 
propuštění z tohoto trestu; 
  
b) služba vojenského charakteru nebo v případě osob, které odmítají vojenskou službu z důvodů svědomí v zemích, 
kde je takové odmítnutí vojenské služby uznáváno, jiná služba vyžadovaná místo povinné vojenské služby; 
  
c) služba vyžadovaná v případě nouze nebo pohromy, která ohrožuje život nebo blaho společenství; 
  
d) práce nebo služba, která tvoří součást běžných občanských povinností. 
  

Čl.5 
Právo na svobodu a osobní bezpečnost 

 1. Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě následujících 
případů, pokud se tak stane v souladu s řízením stanoveným zákonem:  
a) zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem; 
  
b) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby proto, že se nepodrobila rozhodnutí vydanému soudem podle 
zákona, nebo proto, aby bylo zaručeno splnění povinnosti stanovené zákonem; 
  
c) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání 
trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání; 
  
d) jiné zbavení svobody nezletilého na základě zákonného rozhodnutí pro účely výchovného dohledu nebo jeho 
zákonné zbavení svobody pro účely jeho předvedení před příslušný orgán; 
  
e) zákonné držení osob, aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, nebo osob duševně nemocných, alkoholiků, 
narkomanů nebo tuláků; 
  
f) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se zabránilo jejímu nepovolenému vstupu na území nebo 
osoby, proti níž probíhá řízení o vyhoštění nebo vydání. 
  
 2. Každý, kdo je zatčen, musí být seznámen neprodleně a v jazyce jemuž rozumí, s důvody svého zatčení a 
s každým obviněním proti němu. 
  
 3. Každý, kdo je zatčen nebo jinak zbaven svobody v souladu s ustanovením odstavce 1 písm. c) tohoto 
článku, musí být ihned předveden před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní 
pravomoci a má právo být souzen v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštění může být podmíněno 
zárukou, že se dotčená osoba dostaví k přelíčení. 
  
 4. Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve 
kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody 
nezákonné. 
  
 5. Každý, kdo byl obětí zatčení nebo zadržení v rozporu s ustanoveními tohoto článku, má nárok na 
odškodnění. 
  

Čl.6 
Právo na spravedlivý proces 
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 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána 
nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích 
nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a 
veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo 
národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého 
života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním 
okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 
  
 2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána 
zákonným způsobem. 
  
 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:  
a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; 
  
b) mít přiměřený čas a možnost k přípravě své obhajoby; 
  
c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení 
obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; 
  
d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za 
stejných podmínek, jako svědků proti sobě; 
  
e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem 
nemluví. 
  

Čl.7 
Zákaz trestu bez zákona 

 1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle 
vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo 
možno uložit v době spáchání trestného činu. 
  
 2. Tento článek nebrání souzení a potrestání osoby za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo 
spácháno, bylo trestné podle obecných právních zásad uznávaných civilizovanými národy. 
  

Čl.8 
Právo na respektování rodinného a soukromého života 

 1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 
  
 2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a 
nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu 
země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 
  

Čl.9 
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 

 1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje svobodu 
změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo 
přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním 
náboženských úkonů a zachováváním obřadů. 
  
 2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen omezením, která jsou 
stanovena zákony a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného 
pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 
  

Čl.10 
Svoboda projevu 

 1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a 
rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání 
státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. 
  
 2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, 
podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 
národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany 
zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování 
autority a nestrannosti soudní moci. 
  

Čl.11 
Svoboda shromažďování a sdružování 
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 1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva 
zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich. 
  
 2. Na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě těch, která stanoví zákon a jsou 
nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a 
zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. Tento článek nebrání uvalení 
zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy. 
  

Čl.12 
Právo uzavřít manželství 

 Muži a ženy, způsobilí věkem k uzavření manželství, mají právo uzavřít manželství a založit rodinu v 
souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva. 
  

Čl.13 
Právo na účinné opravné prostředky 

 Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky 
nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností. 
  

Čl.14 
Zákaz diskriminace 

 Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na 
jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní 
nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. 
  

Čl.15 
Odstoupení od závazků v případě ohrožení 

 1. V případě války nebo jakéhokoli jiného veřejného ohrožení státní existence, může každá Vysoká smluvní 
strana přijmout opatření k odstoupení od závazků stanovených v této Úmluvě v rozsahu přísně vyžadovaném 
naléhavostí situace, pokud tato opatření nebudou neslučitelná s ostatními závazky podle mezinárodního práva. 
  
 2. Podle tohoto ustanovení nelze odstoupit od článku 2, kromě úmrtí vyplývajících z dovolených válečných 
činů, a článku 3, 4 (odstavec 1) a 7. 
  
 3. Každá Vysoká smluvní strana, využívající svého práva na odstoupení, bude v plném rozsahu informovat 
generálního tajemníka Rady Evropy o opatřeních, která přijala a o jejich důvodech. Generálního tajemníka Rady 
Evropy bude rovněž informovat o tom, kdy tato opatření pozbyla platnosti a kdy ustanovení Úmluvy budou znovu 
prováděna v plném rozsahu. 
  

Čl.16 
Omezení politické činnosti cizinců 

 Nic v článcích 10, 11 a 14 nemůže být považováno za bránící Vysokým smluvním stranám uvalit omezení 
na politickou činnost cizinců. 
  

Čl.17 
Zákaz zneužití práv 

 Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo 
vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na 
omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví. 
  

Čl.18 
Ohraničení možnosti omezení práv 

 Omezení, jež tato Úmluva připouští pro uvedená práva a svobody, nesmí být využívána k jinému účelu než 
k tomu, pro který byla určena. 
  

HLAVA II 
 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA 
 

Čl.19 
Ustavení Soudu 

 K zajištění plnění závazků, přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní, se 
zřizuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen "Soud"). Soud vykonává svou činnost jako stálý úřad. 
  

nadpis vypuštěn 
 

Čl.20 
Počet soudců 
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 Počet soudců tvořících Soud je roven počtu Vysokých smluvních stran. 
  

Čl.21 
Podmínky výkonu funkce 

 1. Soudci musí mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon vysokých 
soudních funkcí nebo být uznávanými právníky. 
  
 2. Soudci zasedají v Soudu jako soukromé osoby. 
  
 3. Ve svém funkčním období nemohou soudci vykonávat činnost neslučitelnou s jejich nezávislostí a 
nestranností nebo s požadavky stálého úřadu; o všech otázkách vyvolaných použitím tohoto odstavce rozhoduje 
Soud. 
  

Čl.22 
Volby soudců 

 1. Soudci jsou Parlamentním shromážděním voleni za každou Vysokou smluvní stranu většinou 
odevzdaných hlasů ze seznamu tří kandidátů předložených Vysokou smluvní stranou. 
  
 2. Stejný postup se použije při doplňování Soudu v případě přistoupení nových Vysokých smluvních stran a 
při obsazování příležitostně uvolněných míst. 
  

Čl.23 
Funkční období 

 1. Soudci jsou voleni na období šesti let. Mohou být zvoleni znovu. Funkční období poloviny soudců 
zvolených při prvních volbách však skončí koncem třetího roku. 
  
 2. Soudci, jejichž funkční období skončí uplynutím počátečního tříletého období, budou určeni losem 
generálního tajemníka Rady Evropy ihned poté, co budou zvoleni. 
  
 3. Aby se v rámci možností zabezpečilo, že dojde k obměně jedné poloviny soudců každé tři roky, může 
Parlamentní shromáždění rozhodnout, dříve než přikročí k jakékoliv další volbě, že funkční období jednoho nebo více 
soudců, kteří mají být zvoleni, bude mít jinou délku než šest let, avšak ne více než devět let a ne méně než tři roky. 
  
 4. V případě, kdy se jedná o více než jedno funkční období a kdy Parlamentní shromáždění bude postupovat 
podle předchozího odstavce, přidělí se tato období losem generálního tajemníka Rady Evropy ihned po volbách. 
  
 5. Soudce, který byl zvolen, aby nahradil soudce, jehož funkční období neskončilo, zastává funkci po 
zbytek funkčního období svého předchůdce. 
  
 6. Funkční období soudců skončí dosažením věku 70 let. 
  
 7. Soudci zastávají funkci, dokud nejsou nahrazeni. Poté co byli nahrazeni však pokračují v projednávání 
těch případů, které již posuzují. 
  

Čl.24 
Odvolání  

 Žádný soudce nesmí být zbaven svého úřadu, pokud ostatní soudci dvoutřetinovou většinou nerozhodnou o 
tom, že přestal splňovat požadované podmínky. 
  

Čl.25 
Kancelář a referendáři 

 Soud má kancelář, jejíž úkoly a organizaci stanoví jednací řád Soudu. Soudu pomáhají referendáři. 
  

Čl.26 
Plénum Soudu 

 Plénum Soudu  
a) volí na tříleté období svého předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy; tito mohou být zvoleni znovu, 
  
b) zřizuje senáty na pevně stanovené období, 
  
c) volí předsedy senátů Soudu; tito mohou být zvoleni znovu, 
  
d) přijímá jednací řád Soudu, 
  
e) volí vedoucího kanceláře a jednoho nebo více zástupců vedoucího kanceláře. 
  

Čl.27 
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Výbory, senáty a Velký senát 
 1. K projednání předložených případů zasedá Soud ve výborech složených ze tří soudců, v senátech 
složených ze sedmi soudců a ve Velkém senátu složeném ze sedmnácti soudců. Senáty Soudu zřizují výbory na pevně 
stanovené období. 
  
 2. Členem senátu a Velkého senátu bude ex officio soudce zvolený za dotčenou smluvní stranu nebo, pokud 
takový není nebo není schopen zasedat, osoba jím určená, aby zasedala jako soudce. 
  
 3. Velký senát se dále skládá z předsedy soudu, místopředsedů, předsedů senátů a dalších soudců vybraných 
v souladu s jednacím řádem Soudu. Je-li případ podle článku 43 předán Velkému senátu, nemůže v něm zasedat 
soudce ze senátu, který vydal rozsudek, s výjimkou předsedy senátu a soudce, který zasedal za dotčenou smluvní 
stranu. 
  

Čl.28 
Prohlášení výboru o nepřijatelnosti 

 Výbor může jednomyslně prohlásit za nepřijatelnou nebo vyškrtnout ze svého seznamu případů individuální 
stížnost podanou podle článku 34, pokud takové rozhodnutí může být učiněno bez dalšího přezkoumání. Toto 
rozhodnutí je konečné. 
  

Čl.29 
Rozhodnutí senátu o přijatelnosti a ve věci 

 1. Není-li učiněno rozhodnutí podle článku 28, rozhodne senát o přijatelnosti a ve věci individuálních 
stížností podaných podle článku 34. 
  
 2. Senát rozhodne o přijatelnosti a meritu mezistátních stížností podaných podle článku 33. 
  
 3. Rozhodnutí o přijatelnosti se přijímá odděleně, pokud Soud ve výjimečných případech nerozhodne jinak. 
  

Čl.30 
Vzdání se pravomoci ve prospěch Velkého senátu 

 Pokud případ projednávaný senátem vyvolává závažnou otázku týkající se výkladu Úmluvy nebo Protokolů 
k ní nebo pokud by se rozhodnutí senátu o otázce jím projednávané mohlo dostat do rozporu s rozsudkem dříve 
Soudem vyneseným, může se senát v kterémkoliv okamžiku před vynesením rozsudku vzdát pravomoci ve prospěch 
Velkého senátu, pokud proti tomu ani jedna strana případu nic nenamítá. 
  

Čl.31 
Pravomoci velkého senátu 

 Velký senát  
a) rozhoduje o stížnostech podaných buď podle článku 33, nebo článku 34, jestliže se senát vzdal své pravomoci 
podle článku 30 nebo pokud mu byl případ postoupen podle článku 43, a 
  
b) posuzuje stížnosti o posudky předkládané podle článku 47. 
  

Čl.32 
Pravomoc Soudu 

 1. Pravomoc Soudu se vztahuje na všechny věci týkající se výkladu a použití Úmluvy a Protokolů k ní, 
které jsou Soudu předkládány podle ustanovení článků 33, 34 a 47. 
  
 2. Spory o pravomoc Soudu rozhodne Soud. 
  

Čl.33 
Mezistátní případy 

 Každá vysoká smluvní strana může oznámit Soudu každé údajné porušení ustanovení Úmluvy a Protokolů 
k ní jinou Vysokou smluvní stranou. 
  

Čl.34 
Individuální stížnosti 

 Soud může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny jednotlivců 
považujících se za oběti v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a Protokoly k ní jednou z Vysokých 
smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva. 
  

Čl.35 
Podmínky přijatelnosti 

 1. Soud se může věcí zabývat až po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně 
uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí. 
  
 2. Soud se nebude zabývat žádnou individuální stížností předloženou podle článku 34, která je  
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a) anonymní, nebo 
  
b) v podstatě stejná jako stížnost již předtím projednávaná Soudem anebo již předložená jinému mezinárodnímu 
vyšetřovacímu nebo smírčímu orgánu a pokud neobsahuje žádné nové důležité skutečnosti. 
  
 3. Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální stížnost předloženou podle článku 34, kterou pokládá 
za neslučitelnou s ustanoveními Úmluvy nebo Protokolů k ní, zjevně nepodloženou nebo za zneužívající právo podat 
stížnost. 
  
 4. Soud zamítne každou stížnost, kterou považuje za nepřijatelnou podle tohoto článku. Může tak učinit v 
kterémkoliv stadiu řízení. 
  

Čl.36 
Intervence třetí strany 

 1. Vysoká smluvní strana, jejímž státním příslušníkem je stěžovatel, má ve všech případech projednávaných 
před senátem nebo Velkým senátem právo předložit písemná vyjádření a účastnit se slyšení. 
  
 2. Předseda Soudu může v zájmu řádného výkonu spravedlnosti vyzvat každou Vysokou smluvní stranu, 
která není stranou v řízení, nebo každou dotčenou osobu, která není stěžovatelem, aby předložily písemná vyjádření 
nebo se účastnily slyšení. 
  

Čl.37 
Vyškrtnutí stížností 

 1. Soud může v kterémkoliv stadiu řízení rozhodnout o vyškrtnutí stížnosti ze svého seznamu případů, 
jestliže okolnosti vedou k závěru, že  
a) stěžovatel netrvá na své stížnosti, nebo 
  
b) věc již byla vyřešena, nebo 
  
c) z jakéhokoliv jiného Soudem zjištěného důvodu již nadále není důvodné pokračovat v posuzování stížnosti. 
 Soud však pokračuje v posuzování stížnosti, vyžaduje-li to dodržování lidských práv zaručených Úmluvou a 
Protokoly k ní. 
  
 2. Soud může rozhodnout o navrácení stížnosti do svého seznamu případů, jestliže se domnívá, že okolnosti 
takový krok odůvodňují. 
  

nadpis vypuštěn 
 

Čl.38 
Posouzení případu a řízení o smírném urovnání 

 1. Jestliže Soud uzná stížnost jako přijatelnou,  
a) za účelem zjištění skutečností pokračuje v projednávání případu společně se zástupci stran, a je-li to zapotřebí, 
provede šetření, pro jehož účinné provedení poskytnou zúčastněné státy všechny nezbytné prostředky, 
  
b) poskytuje všestrannou pomoc zúčastněným stranám s cílem dosáhnout smírného urovnání záležitosti na základě 
dodržování lidských práv, jak jsou stanovena Úmluvou a Protokoly k ní. 
  
 2. Řízení vedené podle odstavce 1 b) je důvěrné. 
  

Čl.39 
Dosažení smírného urovnání 

 Je-li dosaženo smírného urovnání, vyškrtne Soud případ ze svého seznamu formou rozhodnutí, které se 
omezí na stručné vylíčení skutečností a přijatého řešení. 
  

Čl.40 
Veřejnost slyšení a přístup k dokumentům 

 1. Slyšení jsou veřejná, pokud Soud z důvodu výjimečných okolností nerozhodne jinak. 
  
 2. Dokumenty uložené u vedoucího kanceláře jsou přístupné veřejnosti, pokud předseda Soudu nerozhodne 
jinak. 
  

Čl.41 
Spravedlivé zadostiučinění 

 Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené 
Vysoké smluvní strany umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná Soud v případě potřeby poškozené straně 
spravedlivé zadostiučinění. 
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Čl.42 
Rozsudky senátu 

 Rozsudky senátu se stávají konečnými v souladu s ustanoveními článku 44 odst. 2. 
  

Čl.43 
Postoupení Velkému senátu 

 1. V tříměsíční lhůtě ode dne rozsudku senátu mohou strany případu požádat ve výjimečných případech o 
postoupení případu Velkému senátu. 
  
 2. Kolegium pěti soudců Velkého senátu žádosti vyhoví, jestliže případ vyvolává závažnou otázku týkající 
se výkladu nebo použití Úmluvy nebo Protokolů k ní nebo závažný problém obecného významu. 
  
 3. Pokud porota žádost přijme, Velký senát o případu rozhodne formou rozsudku. 
  

Čl.44 
Konečnost rozsudku 

 1. Rozsudek Velkého senátu je konečný. 
  
 2. Rozsudek senátu se stane konečným,  
a) jakmile strany prohlásí, že nebudou žádat o postoupení případu Velkému senátu, nebo 
  
b) po uplynutí tříměsíční lhůty ode dne vynesení rozsudku, jestliže nebylo požádáno o postoupení případu Velkému 
senátu, nebo 
  
c) jakmile kolegium soudců Velkého senátu zamítne žádost podle článku 43. 
  
 3. Konečný rozsudek se zveřejní. 
  

Čl.45 
Odůvodnění rozsudku a rozhodnutí 

 1. Rozsudky a rozhodnutí o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti stížnosti musí být zdůvodněny. 
  
 2. Jestliže rozsudek nebo jeho část nevyjadřuje jednomyslný názor soudců, je každý soudce oprávněn 
připojit k němu svůj odlišný názor. 
  

Čl.46 
Závaznost a výkon rozsudku 

 1. Vysoké smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečným rozsudkem Soudu ve všech případech, 
jichž jsou stranami. 
  
 2. Konečný rozsudek Soudu se doručuje Výboru ministrů, který dohlíží na jeho výkon. 
  

Čl.47 
Posudky 

 1. Soud může na žádost Výboru ministrů vydávat posudky o právních otázkách týkajících se výkladu 
Úmluvy a Protokolů k ní. 
  
 2. Takové posudky se nesmí zabývat otázkami, které se vztahují k obsahu nebo rozsahu práv či svobod 
stanovených v hlavě I Úmluvy a v Protokolech k ní, ani jinými otázkami, které by Soud nebo Výbor ministrů mohly 
posuzovat v důsledku jakéhokoliv řízení, jež může být zahájeno v souladu s Úmluvou. 
  
 3. Rozhodnutí Výboru ministrů požádat o posudek Soud vyžaduje většinu hlasů zástupců oprávněných 
zasedat ve Výboru. 
  

Čl.48 
Poradní pravomoc Soudu 

 Soud rozhodne, zda žádost o posudek podaná Výborem ministrů spadá do jeho pravomoci stanovené v 
článku 47. 
  

Čl.49 
Odůvodnění posudků 

 1. Soud svůj posudek odůvodní. 
  
 2. Jestliže posudek nevyjadřuje zcela nebo částečně jednomyslný názor soudců, má každý soudce právo k 
němu připojit svůj vlastní názor. 
  
 3. Posudky Soudu se zasílají Výboru ministrů. 
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Čl.50 

Výlohy Soudu 
 Výlohy Soudu hradí Rada Evropy. 
  

Čl.51 
Výsady a imunity soudců 

 Soudci požívají během výkonu svých funkcí výsad a imunit uvedených v článku 40 Statutu Rady Evropy a 
v dohodách na jeho základě uzavřených. 
  

HLAVA III 
 

RŮZNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl.52 
Žádost generálního tajemníka 

 
 Každá Vysoká smluvní strana poskytne na žádost generálního tajemníka Rady Evropy požadované 
vysvětlení o způsobu, jak její vnitrostátní právo zajišťuje účinné provádění všech ustanovení této Úmluvy. 
  

Čl.53 
Ochrana zaručených lidských práv 

 Nic v této Úmluvě nebude vykládáno tak, jako by omezovalo nebo rušilo lidská práva a základní svobody, 
které mohou být uznány zákony každé Vysoké smluvní strany nebo každou jinou Úmluvou, jíž je stranou. 
  

Čl.54 
Pravomoci Výboru ministrů 

 Nic v této Úmluvě nebrání pravomocem, které přiznal Výboru ministrů Statut Rady Evropy . 
  

Čl.55 
Vyloučení jiného způsobu urovnání sporu 

 S výhradou zvláštního ujednání Vysoké smluvní strany souhlasí, že mezi sebou nepoužijí smluv, Úmluv 
nebo prohlášení, které jsou mezi nimi v platnosti k tomu, aby předkládaly formou žalob spory vyplývající z výkladu 
nebo provádění této Úmluvy jiným způsobem urovnání, než je stanoveno v této Úmluvě. 
  

Čl.56 
Územní působnost 

 1. Každý stát může při ratifikaci nebo kdykoli později prohlásit sdělením generálnímu tajemníkovi Rady 
Evropy, že tato Úmluva se bude podle odstavce 4 tohoto článku vztahovat na všechna nebo kterékoli z území, za 
jejichž mezinárodní styky je odpovědna. 
  
 2. Úmluva se bude vztahovat na jedno nebo více území uvedených ve sdělení počínaje třicátým dnem 
následujícím po přijetí tohoto sdělení generálním tajemníkem Rady Evropy. 
  
 3. Na uvedených územích budou ustanovení této Úmluvy prováděna s přihlédnutím k místním potřebám. 
  
 4. Každý stát, který učiní prohlášení podle prvního odstavce tohoto článku, může kdykoli později prohlásit 
jménem jednoho nebo více území, kterých se toto prohlášení týká, že uznává pravomoc Soudu k tomu, aby přijímal 
stížnosti osob, nevládních organizací nebo skupin jednotlivců podle ustanovení článku 34 Úmluvy. 
  

nadpis vypuštěn 
 

Čl.57 
Výhrady  

 1. Každý stát může při podpisu této Úmluvy nebo uložení své ratifikační listiny učinit výhradu ke 
kterémukoli ustanovení Úmluvy, pokud zákon, který v té době platí na jeho území, není v souladu s tímto 
ustanovením. Výhrady všeobecné povahy nejsou podle tohoto článku povoleny. 
  
 2. Každá výhrada učiněná podle tohoto článku musí obsahovat stručný popis příslušného zákona. 
  

Čl.58 
Vypovězení 

 1. Vysoká smluvní strana může vypovědět tuto Úmluvu až po uplynutí pěti let od data, kdy se stala její 
stranou a po šesti měsících od zaslání sdělení generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, který o tom informuje ostatní 
Vysoké smluvní strany. 
  
 2. Tato výpověď nemůže zprostit Vysokou smluvní stranu závazků z této Úmluvy pokud jde o jakékoli 
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jednání, které by mohlo znamenat porušení těchto závazků a mohlo být způsobeno touto smluvní stranou před datem, 
k němuž výpověď nabývá účinnosti. 
  
 3. Každá Vysoká smluvní strana, která přestane být členem Rady Evropy, přestane být stranou této Úmluvy 
za stejných podmínek. 
  
 4. Úmluva může být vypovězena podle ustanovení předcházejících odstavců pokud jde o kterákoli území, 
pro něž byla rozšířena (článek 56). 
  

Čl.59 
Podpis a ratifikace 

 1. Tato Úmluva je otevřena k podpisu členům Rady Evropy. Bude ratifikována. Ratifikační listiny budou 
uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy. 
  
 2. Tato Úmluva vstoupí v platnost po uložení deseti ratifikačních listin. 
  
 3. Pro každý stát, který Úmluvu podepsal a který ji bude ratifikovat později, vstoupí Úmluva v platnost 
ihned po uložení ratifikační listiny. 
  
 4. Generální tajemní Rady Evropy oznámí všem členům Rady Evropy vstup Úmluvy v platnost, jména 
Vysokých smluvních stran, které ji ratifikovaly, jakož i uložení každé ratifikační listiny, k němuž dojde později. 
  

Čl.60 
zrušen 

  
Čl.61 

zrušen 
  

Čl.62 
zrušen 

  
Čl.63 

zrušen 
  

Čl.64 
zrušen 

  
Čl.65 

zrušen 
  

Čl.66 
zrušen 

  
 Dáno v Římě 4. listopadu 1950 ve francouzštině a angličtině, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v 
jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Jeho ověřené kopie zašle generální tajemník všem 
státům, které Úmluvu podepsaly. 
 

Příl.1 
Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

 Podepsané vlády, členové Rady Evropy rozhodnuty přijmout opatření k zajištění kolektivního 
provádění práv a svobod odlišných od těch, které jsou již uvedeny v hlavě I Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod, podepsané v Římě 4. listopadu 1950 (dále "Úmluva"), 
 dohodly se na následujícím: 
  

Čl.1 
Ochrana vlastnictví 

 Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven 
svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního 
práva. 
  
 Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání 
majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut. 
  

Čl.2 
Právo na vzdělání 

 Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, 
které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním 
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náboženským a filozofickým přesvědčením. 
  

Čl.3 
Právo na svobodné volby 

 Vysoké smluvní strany se zavazují konat v rozumných intervalech svobodné volby s tajným hlasováním za 
podmínek, které zajistí svobodné vyjádření názorů lidu při volbě zákonodárného sboru. 
  

Čl.4 
Územní působnost 

 Každá Vysoká smluvní strana může při podpisu nebo ratifikaci tohoto protokolu nebo kdykoliv později 
sdělit generálnímu tajemníkovi Rady Evropy prohlášení, v němž uvede, v jakém rozsahu se budou vztahovat 
ustanovení tohoto protokolu na území uvedená v tomto prohlášení, za jejichž mezinárodní styky je odpovědna. 
  
 Každá Vysoká smluvní strana, která sdělila prohlášení podle předchozího odstavce, může čas od času sdělit 
další prohlášení pozměňující znění kteréhokoli předchozího prohlášení nebo ukončující používání ustanovení tohoto 
protokolu ve vztahu ke kterémukoliv území. 
  
 Prohlášení učiněné podle tohoto článku bude považováno za učiněné podle odstavce 1 článku 56 Úmluvy. 
  

Čl.5 
Vztah k Úmluvě 

 Vysoké smluvní strany budou považovat články 1, 2, 3 a 4 tohoto protokolu za dodatkové články k Úmluvě 
a všechna ustanovení Úmluvy budou plnit v souladu s tím. 
  

Čl.6 
Podpis a ratifikace 

 Tento protokol je otevřen k podpisu členům Rady Evropy, kteří podepsali Úmluvu; podléhá ratifikaci 
současně s Úmluvou nebo po její ratifikaci. Vstoupí v platnost po uložení deseti ratifikační listin. Pro každý stát, 
který jej podepsal a bude jej ratifikovat později, vstoupí protokol v platnost ihned po uložení ratifikačních listin. 
  
 Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, který sdělí všem členům jména 
těch, kteří jej ratifikovali. 
  
 Dáno v Paříži dne 20. března 1952 ve francouzštině a angličtině, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v 
jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Jeho ověřené kopie zašle generální tajemník Rady 
Evropy všem signatářům. 
  

Příl.2 
zrušena 

  
Příl.3 

Protokol č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod přiznávající některá práva a svobody jiné 
než ty, které jsou již uvedeny v Úmluvě a v prvním dodatkovém protokolu k Úmluvě 

 Podepsané vlády, členové Rady Evropy, rozhodnuty přijmout opatření k zajištění kolektivního 
provádění určitých práv a svobod odlišných od těch, které jsou již uvedeny v hlavě I Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, podepsané v Římě 4. listopadu 1950 (dále "Úmluva") a v článcích 1 až 3 prvního dodatkového 
protokolu k Úmluvě, podepsaného v Paříži 20. března 1952, 
 dohodly se na následujícím: 
  

Čl.1 
Zákaz uvěznění pro dluh 

 Nikdo nemůže být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. 
  

Čl.2 
Svoboda pohybu 

 1. Každý, kdo se právoplatně zdržuje na území některého státu, má na tomto území právo svobody pohybu 
a svobody zvolit si místo pobytu. 
  
 2. Každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní. 
  
 3. Žádná omezení nemohou být uvalena na výkon těchto práv kromě těch, která stanoví zákon a jsou 
nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, udržení veřejného pořádku, 
předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných. 
  
 4. Práva uvedená v odstavci 1 mohou v určitých oblastech podléhat omezením stanoveným podle zákona a 
odůvodněným veřejným zájmem v demokratické společnosti. 
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Čl.3 
Zákaz vyhoštění státních občanů 

 1. Nikdo nebude, ať individuálně nebo hromadně, vyhoštěn z území státu, jehož je státním občanem. 
  
 2. Nikdo nebude zbaven práva vstoupit na území státu, jehož je státním občanem. 
  

Čl.4 
Zákaz kolektivního vyhoštění cizinců 

 Hromadné vyhoštění cizinců je zakázáno. 
  

Čl.5 
Územní působnost 

 1. Každá Vysoká smluvní strana může při podpisu nebo ratifikaci tohoto protokolu nebo kdykoliv později 
sdělit generálnímu tajemníkovi Rady Evropy prohlášení, v němž uvede, v jakém rozsahu se budou vztahovat 
ustanovení tohoto protokolu na území uvedená v tomto prohlášení, za jejichž mezinárodní styky je odpovědna. 
  
 2. Každá Vysoká smluvní strana, která sdělila prohlášení podle předchozího odstavce, může čas od času 
sdělit další prohlášení pozměňující znění kteréhokoli předchozího prohlášení nebo ukončující používání ustanovení 
tohoto protokolu ve vztahu ke kterémukoli území. 
  
 3.Prohlášení učiněné podle tohoto článku bude považováno za učiněné podle odstavce 1 článku 56 Úmluvy. 
  
 4. Území každého státu, na které se vztahuje tento protokol vzhledem k jeho ratifikaci nebo jeho přijetí 
tímto státem, a každé území, na něž se protokol vztahuje vzhledem k prohlášení učiněnému tímto státem podle tohoto 
článku, budou považována za různá území pokud jde o odkazy na území státu učiněné v článcích 2 a 3. 
  
 5. Každý stát, jenž učinil prohlášení v souladu s odstavcem 1 nebo 2 tohoto článku, může kdykoliv později 
prohlásit jménem jednoho nebo více území, jichž se prohlášení týká, že uznává pravomoc Soudu přijímat stížnosti od 
jednotlivců, nevládních organizací nebo skupin jednotlivců podle ustanovení článku 34 Úmluvy ve vztahu k článkům 
1 až 4 tohoto protokolu nebo ke kterémukoliv z nich. 
  

Čl.6 
Vztah k Úmluvě 

 Vysoké smluvní strany budou považovat články 1 až 5 tohoto protokolu za dodatkové články k Úmluvě a 
všechna ustanovení Úmluvy budou plnit v souladu s tím. 
  

Čl.7 
Podpis a ratifikace 

 1. Tento protokol je otevřen k podpisu členům států Rady Evropy, které podepsaly Úmluvu; podléhá 
ratifikaci současně s Úmluvou nebo po její ratifikaci. Vstoupí v platnost po uložení pěti ratifikačních listin. Pro každý 
stát, který jej podepsal a který jej bude ratifikovat později, vstoupí protokol v platnost ihned po uložení ratifikačních 
listin. 
  
 2. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, který sdělí všem členům jména 
těch, kteří jej ratifikovali. Na důkaz toho podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsali tento protokol. 
 Dáno ve Štrasburku 16. září 1963 ve francouzštině a angličtině, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v 
jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Jeho ověřené kopie zašle generální tajemník Rady 
Evropy všem státům, které Úmluvu podepsaly. 
  

Příl.4 
Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti 

 Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tento protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod, podepsané v Římě 4. listopadu 1950 (dále "Úmluva"), berouce v úvahu, že vývoj, k němuž došlo v 
některých členských státech Rady Evropy, vyjadřuje všeobecnou tendenci ve prospěch zrušení trestu smrti, 
 dohodly se na následujícím: 
  

Čl.1 
Zákaz trestu smrti 

 Trest smrti se zrušuje. Nikdo nemůže být k takovému trestu odsouzen ani popraven. 
  

Čl.2 
Trest smrti v době války 

 Stát může zákonem stanovit trest smrti za činy spáchané v době války nebo bezprostřední hrozby války; 
tento trest bude uložen pouze v případech, které předvídá zákon a v souladu s jeho ustanoveními. Stát sdělí 
generálnímu tajemníkovi Rady Evropy příslušná ustanovení tohoto zákona. 
  

Čl.3 
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Zákaz odstoupení 
 Od ustanovení tohoto protokolu nelze odstoupit podle článku 15 Úmluvy. 
  

Čl.4 
Zákaz výhrad 

 K ustanovením tohoto protokolu není přípustná žádná výhrada podle článku 57 Úmluvy. 
  

Čl.5 
Územní působnost 

 1. Každý stát může při podpisu nebo uložení ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení, určit jedno 
nebo více území, na která se tento protokol bude vztahovat. 
  
 2. Každý stát může kdykoliv později prohlášením zaslaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy rozšířit 
provádění tohoto protokolu na kterékoli jiné území uvedené v tomto prohlášení. Protokol vstoupí ve vztahu k tomuto 
území v platnost první den měsíce, který následuje po přijetí takového prohlášení generálním tajemníkem. 
  
 3. Každé prohlášení učiněné podle obou předchozích odstavců bude moci být odvoláno pokud jde o 
kterékoliv území uvedené v tomto prohlášení sdělením zaslaným generálnímu tajemníkovi. Odvolání nabude 
účinnosti první den měsíce, který následuje po přijetí takového sdělení generálním tajemníkem. 
  

Čl.6 
Vztah k Úmluvě 

 Členské státy považují články 1 až 5 tohoto protokolu za dodatkové články k Úmluvě a všechna ustanovení 
Úmluvy se plní v souladu s tím. 
  

Čl.7 
Podpis a ratifikace 

 Tento protokol je otevřen k podpisu členům Rady Evropy, kteří podepsali Úmluvu. Podléhá ratifikaci, 
přijetí nebo schválení. Členský stát Rady Evropy nebude moci ratifikovat, přijmout nebo schválit tento protokol, aniž 
by zároveň nebo dříve ratifikoval Úmluvu. Ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u 
generálního tajemníka Rady Evropy. 
  

Čl.8 
Vstup v platnost 

 1. Tento protokol vstoupí v platnost první den měsíce, který následuje po dni, kdy pět členských států Rady 
Evropy vyjádří svůj souhlas být vázán protokolem v souladu s ustanovením článku 7. 
  
 2. Pro každý členský stát, který vyjádří dodatečně svůj souhlas být vázán protokolem, vstoupí tento 
protokol v platnost první den měsíce, který následuje po datu uložení ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo 
schválení. 
  

Čl.9 
Úkoly depozitáře 

 Generální tajemník Rady Evropy sdělí členským státům Rady:  
a) každý podpis; 
  
b) uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení; 
  
c) datum vstupu tohoto protokolu v platnost podle jeho článků 5 a 8; 
  
d) jakýkoli jiný úkon, oznámení nebo sdělení týkající se tohoto protokolu. 
  
 Na důkaz toho podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsali tento protokol. 
  
 Dáno v Štrasburku 28. dubna 1983 ve francouzštině a angličtině, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v 
jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy všem členským státům Rady Evropy. 
  

Příl.5 
Protokol č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

 Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tento protokol, rozhodnuty podniknout další opatření k 
zajištění kolektivního provádění určitých práv a svobod prostřednictvím Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod podepsané v Římě 4. listopadu 1950 (dále "Úmluva"), 
 dohodly se na následujícím: 
  

Čl.1 
Procesní záruky týkající se vyhoštění cizinců 

 1. Cizinec, který má povolen pobyt na území některého státu, může být vyhoštěn pouze na základě výkonu 
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rozhodnutí přijatého v souladu se zákonem a musí mít možnost:  
a) uplatnit námitky proti svému vyhoštění; 
  
b) dát přezkoumat svůj případ; 
  
c) dát se zastupovat za tímto účelem před příslušným úřadem nebo před osobou nebo osobami tímto úřadem 
určenými. 
  
 2. Cizinec může být vyhoštěn před výkonem práv uvedených v odstavci 1 a), b) a c) tohoto článku, je-li 
takové vyhoštění nutné v zájmu veřejného pořádku nebo je odůvodněno zájmy národní bezpečnosti. 
  

Čl.2 
Právo na odvolání v trestních věcech 

 1. Každý, koho soud uzná vinným z trestného činu, má právo dát přezkoumat výrok o vině nebo trestu 
soudem vyššího stupně. Výkon tohoto práva, včetně důvodů, pro něž může být vykonáno, stanoví zákon. 
  
 2. Z tohoto práva jsou přípustné výjimky v případě méně závažných trestných činů, které jako takové 
kvalifikuje zákon, nebo jestliže byla příslušná osoba souzena v prvním stupni nejvyšším soudem nebo byla uznána 
vinnou a odsouzena na základě odvolání proti osvobozujícímu rozsudku. 
  

Čl.3 
Odškodnění za nezákonné odsouzení 

 Je-li konečný rozsudek v trestní věci později zrušen nebo je-li udělena milost, protože nová nebo nově 
odhalená skutečnost dokazuje, že došlo k justičnímu omylu, je osoba, na níž byl vykonán trest podle tohoto rozsudku, 
odškodněna podle zákona nebo praxe platných v příslušném státu, pokud se neprokáže, že k včasnému odhalení 
neznámé skutečnosti nedošlo úplně nebo částečně vinou této osoby. 
  

Čl.4 
Právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát 

 1. Nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný 
čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu. 
  
 2. Ustanovení předchozího odstavce nejsou na překážku obnově řízení podle zákona a trestního řádu 
příslušného státu, jestliže nové nebo nově odhalené skutečnosti nebo podstatná vada v předešlém řízení mohly 
ovlivnit rozhodnutí ve věci. 
  
 3. Od tohoto článku nelze odstoupit podle článku 15 Úmluvy. 
  

Čl.5 
Rovnost mezi manželi 

 Při uzavírání manželství, za jeho trvání a při rozvodu mají manželé rovná práva a povinnosti 
občanskoprávní povahy mezi sebou a ve vztazích ke svým dětem. Tento článek nebrání státům přijmout opatření, jež 
jsou nezbytná v zájmu dětí. 
  

Čl.6 
Územní působnost 

 1. Každý stát může při podpisu nebo uložení ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení, určit jednoho 
nebo více území, na něž se tento protokol bude vztahovat, přičemž určí rozsah, v jakém se zavazuje plnit ustanovení 
protokolu na tomto nebo na těchto územích. 
  
 2. Každý stát může kdykoli později prohlášením zaslaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy rozšířit 
provádění tohoto protokolu na kterékoli jiné území uvedené v tomto prohlášení. Protokol vstoupí ve vztahu k tomuto 
území v platnost první den měsíce, který následuje po uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne, kdy generální tajemník 
obdržel prohlášení. 
  
 3. Každé prohlášení učiněné podle obou předchozích odstavců může být odvoláno nebo pozměněno pokud 
jde o kterékoli území uvedené v tomto prohlášení sdělením zaslaným generálnímu tajemníkovi. Odvolání nebo změna 
nabude účinnosti první den měsíce, který následuje po uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne, kdy generální tajemník 
obdržel oznámení. 
  
 4. Prohlášení učiněné podle tohoto článku bude považováno za učiněné podle odstavce 1 článku 56 
Úmluvy. 
  
 5. Území každého státu, na něž se tento protokol vztahuje na základě ratifikace, přijetí nebo schválení tímto 
státem, a každé z území, na něž se protokol vztahuje vzhledem k prohlášení, které tento stát podle tohoto článku 
učinil, mohou být považována za různá území, pokud jde o odkaz na území státu učiněný v článku 1. 
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 6. Každý stát, jenž učinil prohlášení v souladu s odstavcem 1 nebo 2 tohoto článku, může kdykoliv později 
prohlásit jménem jednoho nebo více území, jichž se prohlášení týká, že uznává pravomoc Soudu přijímat stížnosti od 
jednotlivců, nevládních organizací nebo skupin jednotlivců podle ustanovení článku 34 Úmluvy ve vztahu k článkům 
1 až 5 tohoto protokolu nebo ke kterémukoliv z nich. 
  

Čl.7 
Vztah k Úmluvě 

 Členské státy považují články 1 až 6 tohoto protokolu za dodatkové články k Úmluvě a všechna ostatní 
ustanovení Úmluvy se provádějí v souladu s tím. 
  

Čl.8 
Podpis a ratifikace 

 Tento protokol je otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy, které podepsaly Úmluvu. Podléhá 
ratifikaci, přijetí nebo schválení. Členský stát Rady Evropy nemůže ratifikovat, přijmout nebo schválit tento protokol, 
aniž by zároveň nebo dříve ratifikoval Úmluvu. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u 
generálního tajemníka Rady Evropy. 
  

Čl.9 
Vstup v platnost 

 1. Tento protokol vstoupí v platnost první den měsíce, který následuje po uplynutí dvouměsíční lhůty od 
data, kdy sedm členských států Rady Evropy vyjádří svůj souhlas být vázán protokolem podle ustanovení článku 8. 
  
 2. Pro každý členský stát, který vyjádří dodatečně svůj souhlas být vázán protokolem, vstoupí tento 
protokol v platnost první den měsíce, který následuje po uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne uložení ratifikační 
listiny, listiny o přijetí nebo schválení. 
  

Čl.10 
Úkoly depozitáře 

 Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady:  
a) každý podpis; 
  
b) uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení; 
  
c) datum vstupu tohoto protokolu v platnost v souladu s články 6 a 9; 
  
d) jakýkoli jiný úkon, oznámení nebo prohlášení týkající se tohoto protokolu. 
  
 Na důkaz toho podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsali tento protokol. 
  
 Dáno ve Štrasburku 22. listopadu 1984 ve francouzštině a angličtině, přičemž obě znění mají stejnou 
platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Jeho ověřené kopie zašle generální 
tajemník Rady Evropy všem členským státům Rady Evropy. 
 
 
Příloha č. 7: Listina základních práv a svobod (text) 
zdroj: Parlament České republiky : Poslanecká sněmovna [online]. 1998 [cit. 2011-05-
19]. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o 
vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního 
pořádku České republiky. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>. 
 
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.  
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.  
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LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
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 lidstva 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: 
 
Hlava první 
Obecná ustanovení 
Článek 1 
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody 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 náboženské 
vyznání. 
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech 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 zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 
politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 
majetku, rodu nebo jiného postavení. 
(2) Každý má právo svobodně rozhodovat 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 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 stejně pro všechny případy, které splňují stanovené 
podmínky. 
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková 
omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 
 
Hlava druhá 
Lidská práva a základní svobody 
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 článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle 
zákona není trestné. 
 
Článek 7 
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. 
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 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 zadržet 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 odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou 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 rozhodnout o vazbě nebo ji 
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propustit na svobodu. 
(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu. 
(6) Zákon stanoví, ve kterých případech 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 nuceným pracím nebo službám. 
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:  
  a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest 
nahrazující trest odnětí svobody, 
  b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby, 
  c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, 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 zachována 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 zneužíváním údajů 
o své osobě. 
 
Článek 11 
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 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 právnických 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 souhlasu toho, kdo v něm bydlí. 
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob 
provedení domovní prohlídky stanoví zákon. 
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti 
nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu 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 úkolů veřejné 
správy. 
 
Článek 13 
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, 
nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se 
zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 
 
Článek 14 
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 
(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo svobodně je 
opustit. 
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného 
pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany 
přírody. 
(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské 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 náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo 
víru anebo být bez náboženského vyznání. 
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. 
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho 
náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon. 
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Článek 16 
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo 
veřejně, bohoslužbou, 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 státních orgánech. 
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách. 
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické 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 informace jsou zaručeny. 
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož 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 přiměřeným způsobem poskytovat informace o své 
činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 
 
Článek 18 
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými 
se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. 
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování 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 nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku 
nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením 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 zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti 
nezbytné pro bezpečnost 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 veřejným 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 odstraňoval demokratický řád lidských práv a 
základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou 
znemožněny. 
 
Hlava třetí 
Práva národnostních a etnických menšin 
Článek 24 
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. 
 
Článek 25 
(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými 
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příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a 
sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon. 
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též 
  a) právo na vzdělání v jejich jazyku, 
  b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku, 
  c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin. 
 
Hlava čtvrtá 
Hospodářská, sociální a kulturní práva 
Článek 26 
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou 
hospodářskou činnost. 
(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. 
(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou 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 nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je nepřípustné, 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 sociálních zájmů 
mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, 
veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. 
(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, 
příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. 
 
Článek 28 
Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví 
zákon. 
 
Článek 29 
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní 
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 zdravotní 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 omezena 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 občana a možností 
společnosti též na vysokých školách. 
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek 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. 
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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 prostředí a přírodních zdrojů. 
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství 
přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 
 
Hlava pátá 
Právo na soudní a jinou právní ochranu 
Článek 36 
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených 
případech u jiného 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 
přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. 
(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu 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 trestního 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 zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. 
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se 
mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem. 
 
Článek 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. 
 
Článek 40 
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím 
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 prostředků v souladu se zákonem. 
(6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího 
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 domáhat 
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 zákonům 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 používají pojmu "občan", rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní práva a 
svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství. 
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Článek 43 
Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv 
a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.  
 
Článek 44 
Zákon může soudcům a prokurátorům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost a právo uvedené v čl. 
20 odst. 2; zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí, též právo uvedené v čl. 27 odst. 
4; příslušníkům bezpečnostních 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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Příloha č. 8: Hustler: Reklama na Campari (obrázek) 
zdroj: HECHT, Anthony. The Stranger : Seattle [online]. 17.5.2007 [cit. 2011-05-19]. 
Falwell’s First Time. Dostupné z WWW: 
<http://slog.thestranger.com/2007/05/falwells_first_time>. 
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Příloha č. 9: Americká listina práv (text) 
zdroje:  

- Klempera.tripod [online]. 1998 [cit. 2011-05-19]. Ústava Spojených států amerických. 
Dostupné z WWW: <http://klempera.tripod.com/usustava.htm>.  
- TINDALL, George B.; SHI, David E. Dějiny Spojených států amerických. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 904 s.  
 

LISTINA PRÁV 

DODATKY ÚSTAVY 
Články přičleněné a dodatky Ústavy Spojených států amerických byly navrženy Kongresem a ratifikovány 
zákonodárnými sbory jednotlivých států ve shodě s pátým článkem původní ústavy.  
 
DODATEK I. 
Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání 
nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se 
shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.  
 
DODATEK II. 
Dobře organizovaná domobrana je nezbytná v zájmu bezpečnosti svobodného státu; právo lidu držet a nosit zbraně 
nesmí být proto omezováno.  
 
DODATEK III. 
Žádný voják nesmí být v době míru ubytován v žádném domě bez souhlasu jeho vlastníka; to platí i v době války, 
ledaže by se tak stalo způsobem předepsaným zákonem.  
 
DODATEK IV. 
Právo národa na ochranu svobody osobní a domovní, písemností a majetku nesmí být porušováno neoprávněnými 
prohlídkami a konfiskacemi; nesmí být vydán rovněž žádný příkaz, který by se neopíral o zdůvodněná zjištění, 
doložená přísahou nebo jiným způsobem potvrzená, a který by neobsahoval přesné určení místa, které má být 
prohledáno, přesný popis osob, které mají být vzaty do vazby, a věcí, jež mají být zabaveny.  
 
DODATEK V. 
Na každého občana, který se má zodpovídat z hrdelního zločinu nebo jiného těžkého zločinu, musí být podána řádná 
žaloba ze strany velké poroty - výjimkou tu mohou být případy občanů sloužících v činné službě v pozemních nebo 
námořních ozbrojených silách nebo v domobraně, a to v době války nebo vážného ohrožení veřejné bezpečnosti; 
nikdo nesmí být dvakrát trestán ohrožením života nebo zdraví pro týž poklesek; nikdo nesmí být nucen svědčit sám 
proti sobě; nikdo nesmí být zbaven života, svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu; soukromý majetek 
může být vyvlastněn pouze za náhradu.  
 
DODATEK VI. 
V každém trestním procesu má obžalovaný právo na rychlé a veřejné přelíčení před nestrannou porotou státu a 
obvodu, na jejichž území měl být trestný čin spáchán a které jsou podle zákona příslušné. Obžalovaný má právo být 
informován o příčině a povaze obžaloby a konfrontován se svědky obžaloby. Má též právo dát obeslat 
prostřednictvím státních orgánů svědky ve svůj prospěch a mít na svou obranu obhájce.  
 
DODATEK VII. 
V soudních přích podle obecného práva, přesahuje-li výše pohledávky dvacet dolarů, je zajištěno právo žádat 
rozhodnutí porotního soudu a žádná skutečnost, již přezkoumaná porotním soudem, nemůže podléhat dalšímu 
přezkoumání jakýmkoli soudem Spojených států, pokud tak nestanoví obecné právo.  
 
DODATEK VIII. 
Nesmějí být vyžadovány nadměrné kauce, ukládány nadměrné pokuty nebo kruté a mimořádné tresty.  
 
DODATEK IX. 
Výpočet určitých práv ústavou nesmí být vykládán jako popírání nebo zlehčování ostatních práv náležejících lidu.  
 
DODATEK X. 
Práva, která ústava výslovně nepřiznává Unii ani je nevylučuje z pravomoci států, náležejí jednotlivým státům nebo 
lidu. (Prvních deset dodatků nabylo platnosti 15. prosince 1791.)  
 
DODATEK XI. 
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Soudní moc Spojených států nesmí být vykládána v tom smyslu, že se vztahuje na jakýkoli soudní proces, 
rozhodovaný podle obecného práva nebo spravedlnosti, započatý nebo vedený občany jednoho státu proti jinému 
státu nebo občany nebo poddanými cizího státu. (8. ledna 1798)  
 
DODATEK XII. 
Volitelé se sejdou v rámci svých států a hlasují hlasovacími lístky o prezidentovi a viceprezidentovi, z nichž alespoň 
jeden není obyvatelem státu, jehož jsou sami příslušníky; označí na lístku osobu, pro niž hlasují, jako prezidenta, a na 
jiném lístku osobu pro niž hlasují, jako viceprezidenta; sestaví zvláštní listiny všech osob, které získaly hlasy pro 
místo viceprezidenta s udáním počtu hlasů, které kandidáti obdrželi; tyto listiny podepíší a ověří a opatřené pečetí je 
předají do sídla vlády Spojených států k rukám předsedy Senátu; předseda Senátu za přítomnosti Senátu a Sněmovny 
reprezentantů otevře všechny ověřené listiny a pak jsou sečteny hlasy; osoba, jež obdržela jako kandidát na 
prezidenta největší počet hlasů, se stane prezidentem, jestliže je tento počet větší než polovina celkového počtu 
volitelů; nezíská-li nikdo většinu, zvolí prezidenta hned hlasovacími lístky Sněmovna reprezentantů ze tří kandidátů, 
kteří získali největší počet hlasů. Při této volbě prezidenta se odevzdávají hlasy podle států, a to tak, že představitelé 
každého státu mají celkem jeden hlas; pro toto hlasování je nezbytná přítomnost jednoho nebo více zástupců ze dvou 
třetin států, přičemž pro zvolení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech států. Jestliže Sněmovna reprezentantů, 
přejde-li na ni právo volby, nezvolí prezidenta do nejbližšího 4. března, pak viceprezident zastává úřad prezidenta, jak 
tomu má být v případě úmrtí prezidenta nebo v případě jiných ústavou stanovených příčin jeho nezpůsobilosti 
vykonávat svou funkci. 
      Kandidát na viceprezidenta, který obdrží největší počet hlasů, je zvolen viceprezidentem, jestliže je tento počet 
větší než polovina celkového počtu volitelů; nezíská-li žádná osoba takovou většinu, zvolí Senát viceprezidenta ze 
dvou osob, které dostaly největší počet hlasů; pro toto hlasování se vyžaduje přítomnost dvou třetin celkového počtu 
senátorů a ke zvolení souhlas nadpoloviční většiny jejich celkového počtu. Kdo není ve smyslu ústavy volitelný na 
úřad prezidenta, nemůže být zvolen viceprezidentem Spojených států. (25. září 1804)  
 
DODATEK XIII. 
Oddíl 1. Ve Spojených státech a na veškerém území, podléhajícím jejich jurisdikci, je zakázáno otroctví i nevolnictví, 
pokud nejde o výkon trestu za spáchaný a řádně dokázaný zločin. 
Oddíl 2. Kongres podpoří ustanovení tohoto článku příslušným zákonodárstvím. (18. prosince 1865)  
 
DODATEK XIV. 
Oddíl 1. Všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a podřízené jejich jurisdikci jsou občany 
Spojených států a státu, jehož jsou obyvateli. Žádný stát nemá právo vydat nebo provádět zákon, který by omezoval 
svobody nebo výsady občanů Spojených států; žádný stát nemá právo zbavit jakoukoli osobu života, osobní svobody 
nebo majetku bez řádného soudního procesu; nemá také právo zbavit jakoukoli osobu, podléhající jeho pravomoci, 
stejné ochrany zákona. 
Oddíl 2. Členové Sněmovny reprezentantů musí být rozděleni mezi jednotlivé státy podle počtu jejich obyvatelstva; 
přitom třeba počítat všechny obyvatele každého státu s výjimkou Indiánů, neplatících daně. Avšak kdyby bylo přece 
v některém státě odepřeno nebo jakýmkoli způsobem omezeno právo volit některým mužským obyvatelům nad 
jednadvacet let, občanům Spojených států (nebylo-li jim ovšem odňato pro účast na vzpouře nebo jiný zločin) - a to 
ať jde o volby volitelů prezidenta a jeho zástupce, volby do Sněmovny reprezentantů nebo volby úředníků a soudců v 
jednotlivých státech -, musí být zmenšeno zastoupení takového státu ve Sněmovně reprezentantů v té míře, o jakou 
byl v tomto státě snížen počet oprávněných voličů. 
Oddíl 3. Nikdo se nemůže stát senátorem nebo zástupcem v Kongresu, volitelem prezidenta a viceprezidenta, zastávat 
jakoukoli občanskou nebo vojenskou funkci ve službě Spojených států nebo kteréhokoli státu, jestliže jako člen 
Kongresu nebo funkcionář Spojených států, jako člen zákonodárného sboru kteréhokoli státu nebo jako výkonný 
nebo soudní funkcionář kteréhokoli státu složil přísahu, že bude dodržovat ústavu Spojených států, a potom se 
zúčastnil povstání nebo vzpoury proti této ústavě a pomáhal nebo poskytoval podporu jejím nepřátelům. Kongres 
však může dvěma třetinami hlasů v každé komoře zrušit takové omezení práv. 
Oddíl 4. Závaznost státního dluhu Spojených států, učiněného v souladu se zákonem včetně dluhů v důsledku 
uhrazení důchodů a odměn za služby vykonané při potlačení povstání nebo vzpoury, je nepopiratelná. Ale ani 
Spojené státy, ani žádný jednotlivý stát nevezme na sebe závazek k zaplacení dluhů, učiněných k podpoře povstání 
nebo vzpoury proti Spojeným státům, nebo nebude platit požadovanou náhradu za ztrátu nebo osvobození otroka; 
všechny takové dluhy, závazky a finanční nároky budou se považovat za nezákonné a neplatné. 
Oddíl 5. Kongres má právo provést tento článek přijetím odpovídajících norem. (28. července 1868)  
 
DODATEK XV. 
Oddíl 1. Spojené státy ani jakýkoli jednotlivý stát nesmějí popřít ani omezit volební právo žádného občana Spojených 
států z důvodů rasových, barvy pleti nebo bývalého otroctví. 
Oddíl 2. Kongres je zmocněn provést ustanovení tohoto článku v příslušném zákonodárství. (30. března 1870)  
 
DODATEK XVI. 
Kongres má právo stanovit a vybírat daně z příjmů z jakéhokoli zdroje, aniž by je rozděloval mezi jednotlivé státy a 
bez ohledu na jakékoli sčítání obyvatelstva. (25. února 1913)  
 
DODATEK XVII. 
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Členy Senátu Spojených států jsou vždy dva senátoři za každý jednotlivý stát; jsou voleni obyvatelstvem příslušného 
státu, a to na šest let. Každý senátor má jeden hlas. Volitelé v každém státě musí splňovat požadavky kladené na 
voliče nejpočetnější komory zákonodárného sboru příslušného státu. 
      Uvolní-li se místa v zastoupení některého státu v Senátě, výkonná moc tohoto státu vydá příkaz k provedení voleb 
pro obsazení takových volných míst; předpokládá se, že zákonodárný sbor jednotlivého státu může pověřit výkonný 
orgán státu, aby provedl dočasné jmenování do Senátu až do doby, kdy lid volbami obsadí volná místa způsobem 
určeným zákonodárným sborem. 
      Tento článek nesmí být vykládán tak, jako by se týkal volby a funkčního období kteréhokoli senátora, zvoleného 
do té doby, než tento článek vejde v platnost jako součást ústavy. (31. května 1913)  
 
DODATEK XVIII. 
Oddíl 1. Rok po ratifikaci tohoto článku se zakazuje výroba, prodej nebo doprava omamných nápojů, jejich dovoz a 
vývoz s clem jejich použití na území Spojených států a všech územích podléhajících jejich jurisdikci. 
Oddíl 2. Kongres i jednotlivé státy mají jednotné právo provést ustanovení tohoto článku v příslušném zákonodárství. 
Oddíl 3. Tento článek bude neplatný, nebude-li ratifikován jako doplněk k ústavě zákonodárnými sbory jednotlivých 
států, jak to předpokládá ústava, během sedmi let od okamžiku, kdy jej Kongres předložil státům ke schválení. (29. 
ledna 1919)  
 
DODATEK XIX. 
Spojené státy ani jakýkoli jednotlivý stát nesmějí popřít ani omezit volební právo občanů Spojených států z důvodů 
pohlaví. Kongres provede ustanovení tohoto článku v příslušném zákonodárství. (26. srpna 1920)  
 
DODATEK XX. 
Oddíl 1. Funkční období prezidenta a viceprezidenta skončí v poledne 20. ledna a funkční období senátorů a členů 
Sněmovny reprezentantů skončí v poledne 3. ledna toho roku, ve kterém by tato funkční období skončila, kdyby tento 
článek nebyl ratifikován; funkční období jejich nástupců započne tímto okamžikem. 
Oddíl 2. Kongres se bude scházet přinejmenším jednou za rok; jeho zasedání započne v poledne 3. ledna, nestanoví-li 
Kongres zákonem jiný den. 
Oddíl 3. Jestliže zvolený prezident zemře před začátkem svého funkčního období, zvolený viceprezident se stane 
prezidentem. Jestliže prezident nebude zvolen před začátkem funkčního období nebo jestliže zvolený prezident 
nepřevezme funkci, pak zvolený viceprezident bude vykonávat úřad prezidenta, dokud prezident nepřevezme funkci; 
Kongres může zákonem rozhodnout, jak se bude postupovat v případě, kdy ani zvolený prezident, ani zvolený 
viceprezident nepřevezme funkci, a kdo převezme funkci prezidenta nebo jakým způsobem bude zvolen ten, kdo má 
převzít jeho funkci, a tato osoba bude vykonávat funkci do doby, kdy prezident nebo viceprezident nastoupí do své 
funkce. 
Oddíl 4. Kongres může zákonem řešit ten případ, kdy zemře jedna z osob, z nichž Sněmovna reprezentantů může 
zvolit prezidenta, přejde-li na ni toto právo, a případ, kdy zemře jedna z osob, z nichž může Senát zvolit 
viceprezidenta, přejde-li na Senát toto právo. 
Oddíl 5. Oddíly 1 a 2 vejdou v platnost 15. října následujícího po ratifikaci tohoto článku. Oddíl 6. Tento článek 
nevstoupí v platnost, nebude-li ratifikován jako dodatek k ústavě shromážděními zástupců jednotlivých států v 
souladu s ustanoveními ústavy během sedmi let od okamžiku, kdy jej Kongres předloží státům k ratifikaci. (6. února 
1933)  
 
DODATEK XXI. 
Oddíl 1. XVIII. dodatek k Ústavě Spojených států se tímto ruší. 
Oddíl 2. Převoz nebo dovoz alkoholických nápojů do kteréhokoli státu nebo na kterékoli území Spojených států s 
účelem jejich spotřeby se tímto zakazuje, odporuje-li zákonům těchto států. 
Oddíl 3. Tento článek se nestane účinným, nebude-li ratifikován jako dodatek k ústavě legislaturami jednotlivých 
států v souladu s ústavou do sedmi let ode dne, kdy jej Kongres předloží státům k ratifikaci. (5. prosince 1933)  
 
DODATEK XXII. 
Oddíl 1. Nikdo nemůže být zvolen prezidentem více než dvakrát a žádná osoba, která byla prezidentem nebo 
vykonávala jeho funkce déle než dva roky z údobí, na nějž byla prezidentem zvolena jiná osoba, nemůže být zvolena 
prezidentem více než jednou. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu vykonávající funkce prezidenta od doby, kdy 
toto ustanovení bylo navrženo Kongresem, a nemůže zabránit osobě, která zaujímá nebo vykonává funkci prezidenta 
v okamžiku, kdy vstoupí v platnost toto ustanovení, zachovat si tuto funkci i po zbytek doby, během níž ji měla 
vykonávat. 
Oddíl 2. Tento článek nevstoupí v platnost, nebude-li ratifikován jako dodatek k ústavě zákonodárnými sbory tří 
čtvrtin států během sedmi let ode dne, kdy bude Kongresem předán státům. (27. února 1951)  
 
DODATEK XXIII. 
Oddíl 1. Okrsek, který je sídlem vlády Spojených států, určuje způsobem, který stanoví Kongres, volitele prezidenta a 
viceprezidenta v počtu, který se rovná úhrnu senátorů a poslanců, na který by měl nárok, kdyby byl státem. Nesmí 
však převýšit počet volitelů státu s nejmenším počtem obyvatel. Tito volitelé se připojují k těm, kteří jsou určeni státy 
a jsou pro účel volby prezidenta a viceprezidenta pokládáni za volitele určené státem; scházejí se v okrsku k úkonům 
podle Dvacátého dodatku. 
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Oddíl2. Kongres je zmocněn učinit zákonodárná opatření k provedení tohoto dodatku. (29. března 1961)  
 
DODATEK XXIV. 
Oddíl 1. Volební právo občanů Spojených států nesmí být popíráno nebo zkracováno Spojenými státy nebo 
kterýmkoli státem z důvodu nezaplacení jakékoli volební daně nebo jiné daně. 
Oddíl2. Kongres je oprávněn učinit zákonodárná opatření k provedení tohoto dodatku. (23. ledna 1964)  
 
DODATEK XXV. 
Oddíl 1. V případě zbavení prezidenta úřadu nebo v případě jeho smrti nebo rezignace stane se prezidentem 
viceprezident. 
Oddíl 2. Kdykoli nastane uvolnění úřadu viceprezidenta, jmenuje prezident viceprezidenta, který se ujme úřadu, ihned po schválení 
většinou hlasů obou komor Kongresu. 
Oddíl 3. Kdykoli prezident postoupí prozatímnímu předsedovi Senátu a předsedovi Sněmovny reprezentantů písemné prohlášení, že 
není způsobilý vykonávat pravomoci a povinnosti svého úřadu, a dokud jim nepředá písemné prohlášení o opaku, vykonává takové 
pravomoci a povinnosti viceprezident jako úřadující prezident. 
Oddíl 4. Kdykoli viceprezident a bud' většina vedoucích sekcí exekutivy, nebo jiného takového útvaru, který může Kongres 
zákonem zřídit, postoupí prozatímnímu předsedovi Senátu a předsedovi Sněmovny reprezentantů písemné prohlášení, že prezident 
není způsobilý vykonávat pravomoci a povinnosti svého úřadu, ujme se pravomocí a povinností úřadu viceprezident jako úřadující 
prezident. 
      Posléze když prezident předá dočasnému předsedovi Senátu a předsedovi Sněmovny reprezentantů písemné prohlášení, že 
nezpůsobilost pominula, ujme se prezident opět pravomocí a povinnosti svého úřadu, pokud viceprezident a většina bud' vedoucích 
sekcí exekutivy, nebo jiného takového útvaru, který může Kongres zákonem zřídit, nepředá do čtyř dnů prozatímnímu předsedovi 
Senátu a předsedovi Sněmovny reprezentantů písemné prohlášení, že prezident není způsobilý vykonávat pravomoci a povinnosti 
svého úřadu. V tomto případě rozhodne spornou otázku Kongres v zasedání, které se - jestliže Kongres nezasedá - za tímto účelem 
sejde do čtyřiceti osmi hodin. Pokud Kongres během jednadvaceti dnů po přijetí uvedeného písemného prohlášení nebo - jestliže 
Kongres nezasedá - během jednadvaceti dnů po jeho svolání rozhodne dvoutřetinovou většinou v obou komorách, že prezident je 
nezpůsobilý vykonávat pravomoci a povinnosti svého úřadu, pokračuje viceprezident v jejich vykonávání jako úřadující prezident. 
Nestane-li se tak, ujme se opět prezident pravomocí a povinností svého úřadu. (10. února 1967)  
 
DODATEK XXVI. 
Oddíl 1. Spojené státy ani kterýkoli jednotlivý stát nesmějí omezit volební právo občanů Spojených států starších osmnácti let z 
důvodů věku. 
Oddíl 2. Kongres je zmocněn provést ustanovení tohoto článku v příslušném zákonodárství. (30. června 1971)  
 
DODATEK XXVII. 
Žádný zákon měnící odměny za práci senátorů a reprezentantů nenabude účinnosti, dokud neproběhnou volby reprezentantů. (8. 
května 1992) 
 

Příloha č. 10: Reisenauer: TGM I (obrázek) 

zdroj: ZAHRADNÍČEK, Tomáš. Hledání ztraceného ráje : Co chceme vědět o první 
republice a co nám o ní říkají knihy Věry Olivové, Zdeňka Kárníka a Antonína Klimka. 
Lidové noviny. 4.8.2001, XIV, 180, s. 21. 
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Příloha č. 11: Reisenauer: TGM II (obrázek) 

zdroj: ZAHRADNÍČEK, Tomáš. Hledání ztraceného ráje : Co chceme vědět o první 
republice a co nám o ní říkají knihy Věry Olivové, Zdeňka Kárníka a Antonína Klimka. 
Lidové noviny. 4.8.2001, XIV, 180, s. 22. 

 

 

Příloha č. 12: Reisenauer: TGM III (obrázek) 

zdroj: ZAHRADNÍČEK, Tomáš. Hledání ztraceného ráje : Co chceme vědět o první 
republice a co nám o ní říkají knihy Věry Olivové, Zdeňka Kárníka a Antonína Klimka. 
Lidové noviny. 4.8.2001, XIV, 180, s. 23. 

 



   32

Příloha č. 13: Vyjádření Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ke stížnosti 

Českého svazu bojovníků za svobodu (text) 

zdroj: Česká republika. Komise pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky. 
Vyjádření Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ke stížnosti Českého svazu 
bojovníků za svobodu. In Zápis Komise pro etiku ze dne 12. prosince 2001. 2001. 
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Příloha č. 14: Stanovisko redakce Lidových novin (text) 

zdroj: Kresby Pavla Reisenauera nás velmi rozhořčily…. Lidové noviny. 1.9.2001, XIV, 
204, s. 22. 
 
Tři karikatury Pavla Reisenauera publikované v příloze Orientace jako ilustrace k 
článku Tomáše Zahradníčka Hledání ztraceného ráje vyvolaly u několika čtenářů velmi 
zápornou reakci. Jak ukazují publikované dopisy, považují je někteří za netaktní a 
nevtipné, jiní dokonce za nechutné nebo skandální. Hlavní argument uváděný proti 
kresbám je ten, že jsou "lživé". Příloha Orientace je určena lidem vzdělaným a 
přemýšlivým. Ti dobře vědí, že Masaryk nekouřil, nepil whisky a nezpíval si 
antisemitské popěvky o Anežce Hrůzové. Stejně jako to ví Pavel Reisenauer 
mimochodem jeden z nejlepších současných českých kreslířů, jehož originální ilustrace 
jsou projevem kritického myšlení a umělecké nadsázky. Konkrétně ty masarykovské 
navíc vůbec nezesměšňují osobu prvního prezidenta, ale karikují pozdější černobílé 
vidění první republiky, o kterém píše ve svém velmi inspirativním článku Tomáš 
Zahradníček. Svoboda projevu je také svobodou kritizovat velikány přítomnosti i 
minulosti. Masaryk byl ostatně prvním, kdo u nás tuto zásadu – někdy s téměř 
bezohlednou důsledností – aplikoval. 
 
Petr Zídek 
 
 

 

Příloha č. 15: Martin „Shooty“ Šútovec: Ficova (neexistující?) páteř (obrázek) 

zdroj: <http://komentare.sme.sk/c/4925685/shooty.html> 
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Příloha č. 16: Martin „Shooty“ Šútovec: Polská orlice (obrázek) 

zdroj: < http://komentare.sme.sk/c/5324024/shooty.html> 

 

 

 

 

Příloha č. 17: Martin „Shooty“ Šútovec: Papež (obrázek) 

zdroj: <http://komentare.sme.sk/c/1987925/shooty.html> 
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Příloha č. 18: Sean Delonas: Šimpanzí karikatura (obrázek) 

zdroj: <http://www.nypost.com/opinion/cartoons/delonas/2009/02/02182009.jpg> 

 

 

Příloha č. 19: Omluva deníku New York Post (text) 

zdroj: NYPOST.com [online]. 19.2.2009 [cit. 2011-05-20]. That Cartoon. Dostupné z 
WWW: 
<http://www.nypost.com/p/news/opinion/editorials/that_cartoon_ERniJv5qDYlyvDwS
EF82W>. 
 

   Středeční karikatura na straně šest – karikující pondělní zastřelení opice policií 
v Connecticutu – způsobila značnou kontroverzi.  
   Ukazuje dva policisty stojící nad tělem šimpanze: „Budou si muset najít někoho 
jiného na napsání dalšího stimulačního zákona,“ říká jeden z nich. 
   Karikatura měla zesměšňovat nešikovně napsaný federální stimulační balíček.  
   Tečka. 
   Avšak byla přijata jako něco jiného – jako zobrazení prezidenta Obamy, jako slabě 
zakrytý výraz rasismu.  
   To celkem určitě nebylo záměrem; těm, koho obrázek urazil, se omlouváme. 
   Avšak, v médiích a veřejném životě jsou tací, kdo měli neshody s deníkem New York 
Post i v minulosti – a tento incident vidí jako možnost odplaty. 
   Těm žádná omluva nepatří.  
   Někdy je karikatura prostě jen karikatura – i když se ji oportunisté snaží prezentovat 
jako něco jiného. 

http://www.nypost.com/opinion/cartoons/delonas/2009/02/02182009.jpg
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Příloha č. 20: Omluva Ruperta Murdocha (text) 

zdroj: IDNES.cz [online]. 24.2.2009 [cit. 2011-05-20]. Mediální magnát Murdoch se 
omluvil za karikaturu „šimpanze Obamy“. Dostupné z WWW: 
<http://zpravy.idnes.cz/medialni-magnat-murdoch-se-omluvil-za-karikaturu-simpanze-
obamy-p89-/domaci.asp?c=A090224_183003_media_dp>. 
 

Plné znění omluvy Ruperta Murdocha z druhé strany úterního New York Post: 
Jako šéf New York Post nesu konečnou odpovědnost za to, co bude otištěno na jeho 
stránkách. Dál už cesta nevede. (pozn. red: Murdoch použil frázi "the buck stops here", 
kterou měl na stole prezident Harry Truman jako znak odpovědnosti za USA.) 
Minulý týden jsme udělali chybu. Otiskli jsme karikaturu, která mohla pohoršit řadu 
lidí. Dnes bych se chtěl osobně omluvit všem čtenářům, kteří se cítili pohoršeni, či 
dokonce uraženi. 
V minulých několik dnech jsem mluvil s řadou lidí a lépe rozumím tomu, co tato 
karikatura způsobila. Mluvil jsem s vedoucími redakce o této situaci a mohu vás ujistit, 
že - bez pochyby - jediným záměrem karikatury bylo posmívat se špatně napsanému 
zákonu. (pozn. red: balíček na podporu americké ekonomiky) Nebyla myšlena 
rasisticky, ale bohužel tak byla často interpretována. 
Všichni si velice vážíme čtenářů New York Post a slibuji vám, že budeme více 
respektovat citlivá místa naší společnosti.  
 

 

Příloha č. 21: Pat Oliphant (obrázek) 

- Karikatura reagovala na aktivity republikánských členů Kongresu vedených senátorem 
Jesse Helmsem, kteří se snažili zamezit státnímu financování agentury National 
Endowment for the Arts. 
zdroj: <http://www.gocomics.com/patoliphant/1992/03/06> 
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Příloha č. 22: Vladimír Jiránek: Josef Lux (obrázek) 

zdroj: Mladá fronta DNES, 6.11.1997 

 

 

 

 

 

 

 

 


