
Příloha 1. 

Ukázka textu španské ústavy – originál: 

 

PREÁMBULO 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 

cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden 

económico y social justo. 

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad 

popular. 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas 

y tradiciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada, y 

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los 

pueblos de la Tierra. 

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente 

 

CONSTITUCIÓN 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo 1.  

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.  

 
Artículo 2.  

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 

indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

 

Artículo 3.  

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de 

conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de 

acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será 

objeto de especial respeto y protección. 

 

Artículo 4.  

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la 

amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se 

utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 



 

Artículo 5.  

La capital del Estado es la villa de Madrid. 

 

Artículo 6.  

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la 

voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de 

su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y 

funcionamiento deberán ser democráticos. 

 

Artículo 7.  

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de 

los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres 

dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 

democráticos. 

 

Artículo 8.  

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen 

como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 

ordenamiento constitucional. 

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente 

Constitución. 

 

Artículo 9.  

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos.   



Příloha 2. 

Ukázka textu španské ústavy – český překlad: 

PREAMBULE 

Španělský národ veden přáním zavést spravedlnost, svobodu a bezpečnost a podporovat blaho všech 

svých občanů, vyhlašuje jako výraz své suverenity svou vůli: 

Zajistit v rámci ústavy a zákonů a na základě spravedlivého hospodářského a sociálního řádu 

demokratické souřižití. 

Upevnit právní stát, který zajišťuje zákonnost jako výraz vůle lidu. 

Chránit všechny Španěly a národy ve Španělsku při výkonu svých lidských práv a v péči o vlastní 

kulturu a tradice, řeč a instituce. 

Podporovat pokrok kultury a hospodářství, aby byly zajištěny důstojné podmínky života pro všechny. 

Zřídit pokrokovou demokratickou společnost. 

Spolupůsobit při posilování márových vztahů mezi všemi národy země, založených na úspěšné 

spolupráci. 

Jako výraz těchto snah usnáší se Cortes a ratifikuje španělský lid tuto 

ÚSTAVU: 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1. 

(1) Španělsko se ustavuje jako demokratický a sociální právní stát a hlásí se ke svobodě, spravedlnosti, 

rovnosti a politickému pluralismu, jako nejvyšším hodnotám právního lidu. 

(2) Španělský lid, z něhož vychází veškerá státní moc je nositelem národní suverenity. 

(3) Politickou formou španělského státu je parlamentní monarchie. 

Čl. 2. 

Ústava je založena na nezrušitelné jednotě španělského národa, společné a nedělitelné vlasti všech 

Španělů; uznává a zaručuje právo na autonomii národností a regionů, z nichž se skládá a na vzájemnou 

jejich solidaritu. 

Čl. 3. 

(1) Kastiliština je úředním státním jazykem. Všichni Španělé mají povinnost ji znát a právo ji používat. 

(2) Ostatní jazyky Španělska jsou v autonomních společenstvích a podle jejich příslušných statutů 

rovněž úředními jazyky. 

(3) Bohatství jazykových rozmanitostí Španělska je kulturním statkem, hodným zvláštního uznání a 

ochrany. 

Čl. 4. 

 (1) Španělskou vlajku tvoří tři podélné pruhy: červený, žlutý, červený; žlutý pruh má dvojitou šířku 

každého červeného. 

(2) Autonomní statuty mohou přiznat autonomním společenstvím vlastní vlajky a znaky. Vyvěšují se na 

veřejných budovách a při oficiálních příležitostech spolu se španělskou vlajkou. 

Čl. 5. 

Hlavním městem státu je Madrid. 

Čl. 6. 

Politické strany jsou výrazem politického pluralismu, spolupůsobí při tvorbě a projevu vůle lidu a jsou 

hlavními nástroji politické účasti. Jejich zákládání a výkon jejich činnosti jsou v rámci ústavy a zákonů 

svobodné. Jejich vnitřní struktura a způsoby musí být demokratické. 

Čl. 7. 

Odborová sdružení pracujících a zaměstnavatelské svazy přispívají k obraně a podpoře svých 

hospodářských a sociálních zájmů. Jejich zakládání a výkon jejich činnosti jsou v rámci ústavy a zákonů 

svobodné. Jejich vnitřní struktura a způsoby činnosti musí být demokratické. 



Čl. 8. 

 (1) Branné síly, složené z pozemního vojska, námořnictva a letectva, mají za úkol zaručit suverenitu a 

nezávislost Španělska a jeho územní nedotknutelnost a bránit ústavní řád. 

(2) Organickým zákonem se upravují základy vojenské organizace v souladu se zásadami této ústavy. 

Čl. 9. 

(1) Občané a veřejná moc podléhají ústavě a ostatnímu právnímu řádu. 

(2) Veřejné moci přísluší vytvořit podmínky, aby svoboda a rovnost jednotlivce, jakož i skupin k nimž 

byly reálné a účinné, odstraňovat překážky, jež brání a stěžují její plný rozvoj a podporovat účast všech 

občanů na politickém, hodpodářském, kulturním a společenském životě. 

(3) Ústava zaručuje zásadu zákonnosti, hierarchii norem, věřejnost norem, zákaz zpětné účinnosti těch 

sankčních ustanovení, která jsou pro práva jednotlivce nepříznivější nebo restriktivní, jakož i zákaz 

libovůle veřejné moci. 

 

 



Příloha 3. 

Španělsko-český slovníček vybraných pojmů ústavního práva 

 

abolido adj 1. odvoláný, zrušenený 

acción f 1. jednání, konání, čin 2. žaloba 

acuerdo m dohoda 

~ internacional mezinárodní dohoda 

acto m 1. akt, čin 2. dokument 

~ de terrorismo – teroristický čin 

acusación f – žaloba 

Administración f 1. správa 2. úřad 

~ civil civilní správa; A. civil del Estado státní správa  

apátrida m osoba bez státní příslušnosti, apatrida 

Armada f námořnictvo, válečné lodstvo 

artículo m článek 

al amparo de este ~ podle tohoto článku 

asociación f sdružení, svaz, společnost, spolek 

~ empresarial zaměstnavatelský svaz 

~ secreta tajný spolek 

~ de carátcter paramilitar paramilitaristické sdružení, polovojenské sdružení 

asistencia f de letrado účast právního zástupce 

asunto m público veřejná záležitost, věc veřejná 

autoridad f judicial soudní orgán 

 

cargo m público veřejný úřad 

censura f cenzura 

ciudadano m občan 

Comunidad f Autónoma autonomní společenství, autonomní oblast, samosprávné území 

corte f 1. královský dvůr 2. soud 

~ de apelación odvolací soud 

~ de las cuentas národní revizní kancelář  

Cortes f pl Cortes, Kortésy, parlament 



cuerpo m 1. tělo 2. těleso 3. sbor 

~ del delito skutková podstata trestného činu, doličná věc 

 

delito m 1. protiprávní jednání, delikt 2. zločin, trestný čin 3. přestupek, přečin 

~ político politický přečin, trestný čin politického rázu 

flagrante ~ dopadení při činu, zjevný trestný čin 

deber m 1. povinnost 2. dluh 

-es fundamentales základní povinnosti 

derecho m právo, nárok 

~ al honor právo na čest 

~ a expresar los pensamiento libremente právo na svobodný výraz myšlenek 

~ a difundir libremente los pensamientos právo na šíření myšlenek 

~ a la autonomía právo na autonomii 

~ a la huelga právo na stávku 

~ a la intimidad personal právo na osobní soukromí 

~ a la intimidad familiar právo na rodinné soukromí 

~ a la propia imagen právo na vlastní výraz své osobnosti 

~ a la educación právo na vzdělání 

~ a la integridad física tělesná nedotknutelnost 

~ a la integridad moral duševní nedotknutelnost 

~ a la libertad právo na svobodu 

~ a la seguridad právo na bezpečnost 

~ a la vida právo na život 

~ a participar en los asuntos públicos 

~ a un trabajo remunerado právo na placenou práci 

~ a sindicarse libremente právo se svobodně odborově organizovat 

~ civil civilní právo, občanské právo 

~ de asociación právo vytvářet sdružení, právo svobodně se sdružovat, sdružovací právo 

~ de asilo právo azylu 

~ de legítima defensa právo na sebeobranu, právo na nutnou obranu 

~ de gracia právo udělovat milost 

~ de petición petiční právo 

~de reunión pacífica právo na pokojné shromáždění, právo shromažďovací 

~ de sufragio activo aktivní volební právo, právo volit 



~de sufragio pasivo pasivní volební právo, právo být volen 

~ recíproco vzájemné právo 

derechos pl práva 

~ impresribtibles nezadatelná práva 

~ analienables nezcitelná práva 

~ fundamentales základní práva 

~ humanos lidská práva 

~ individuales práva jednotlivce 

~ cívicos/civiles/de ciuadadno občanská práva, politická práva 

titular de los ~ nositel práv 

declaración f deklarace 

Declaración Universal de Derechos Humanos Všeobecné prohlášení lidských práv, 

Všeobecná deklarace lidských práv 

detención f preventiva předběžné zadržení, vzetí do vazby, detence 

dignidad f de la persona důstojnost člověka, lidská důstojnost 

disposición f sancionadora sankční ustanovení 

 

elecciones f pl municipalesvolby do obecního zastupitelstva, obecní volby 

Ejército m armáda, vojsko 

~ de Tierra pozemní vojsko 

~ del Aire letectvo 

Estado m stát 

~ de Derecho právní stát 

~ social sociální stát 

español m de orígen rodilý Španěl 

Estatuto m autonomní statut 

extradición f vydání do ciziny, extradice 

 

falta f 1. přečin, přestupek 2. chyba 

Fuerzas f pl Armadas branné síly 

hecho m presuntamente delictivo domnělý trestný čin 

forma f política politická forma, státní zřízení 

 

igualdad f del individuo rovnost jednotlivce 



indemnización f náhrada, odškodnení, kompenzace, vyrovnání 

infracción f administrativa přestupek, správní delikt 

Institutos f pl armados 

integridad f nedotknutelnost 

~ física tělesná nedotknutelnost 

~ moral duševní nedotknutelnost 

~ territorial – územní nedotknutelnost 

interdicción f zákaz 

interés m zájem 

~ legítimo zákonný zájem 

~ público veřejný zájem 

irretroactividad f zákaz zpětné účinnosti, vyloučení zpětné působnosti, zákaz 

retroaktivity 

 

jerarquía f normativa hierarchie norem 

Juez m soudce 

~ ordinario predeterminado por la ley zákonný soudce 

 

legalidad f zákonnost, legalita 

legislación f 1. sbírka právních norem, sbírka zákonů 2. právní řád 

~ vigente platný právní řád 

ley f zákon 

~ orgánica ústavní zákon, organický zákon 

~ penitenciaria zákon o výkonu trestu 

en los términos que establezca la ~ podle ustanovení zákona 

-es penales militares vojenské trestní zákony 

libertad f svoboda 

~ de enseñanza svoboda výuky 

~ a creación de cetros docentes svoboda založit střediska výuky 

~ del individuo svoboda jednotlivce 

~ ideológica svoboda světového názoru 

~ de cátedra svoboda učení 

~ religiosa náboženská svoboda 

~ de culto svoboda vyznání 



~ de imprenta svoboda tisku 

~ de expresión svoboda projevu 

-es públicas veřejné svobody 

 

mayor m de edad plnoletý 

 

nacionalidad f 1. státní příslušnost, státní občanství 2. národnost, národní příslušnost 

~española španělská státní příslušnost 

doble ~ dvojí státní občanství 

naturalizarse získat postavení občana, získat občanství 

norma f 1. norma, pravidlo 2. uzance 

 

organización f organizace 

~ profesional svaz organizovaný podle povolání,  

~ sindical odborová organizace 

orden m 1. pořádek 2. systém 3. řehole 

~ político politické zřízení 

~ público veřejný pořádek 

omisión f opomenutí 

~ de actuar nečinnost 

ordenamiento m 1. uspořádání 2. nařízení 

~ constitucional ústavní řád 

~ jurídico právní řád 

 

patrimonio m cultural kulturní statek, kulturní dědictví 

paz f social sociální smír 

pena f 1. trest 2. lítost 

~ de muerte trest smrti 

~ privativa de libertad trest odnění svobody 

poderes m pl públicos veřejná moc 

arbitrariedad de los ~ libovůle/svévole/zlovůle veřejné moci 

pluralismo m político politický pluralismus 

presunción f de inocencia presumpce neviny 

procedimiento m de Habeas Corpus procesní postup Habeas Corpus 



proceso m público veřejný proces 

principio m princip, zásada 

~ de legalidad zásada zákonnosti, zásada legality 

~ de reciprocidad princip vzájemnosti, zásada reciprocity 

prisión f provisional vyšetřovací vazba, prozatimní vazba 

publicidad  f de las normasveřejnost norem 

pueblo m español španělský lid 

-os de España národy v Španělsku 

 

reciprocidad f vzájemnost, reciprocita 

resolución f judicial soudní rozhodnutí 

residencia f 1. místo bydliště 2. trvalý i přechodný pobyt 3. sídlo firmy 

 

sanción f 1. sankce 2. potvrzení, schválení 

imponer ~ vyhlásit sankce 

secreto m tajemství 

~ de las comuniaciones tajemství dopravovaných zpráv, listovní tajemství 

~ profesional tajemství spojená s výkonem povolání, služební tajemství 

seguridad f 1. jistota 2. zabezpečení 

~ jurídica právní jistota 

~ social 1. sociální zabezpečení 2. služby sociálního pojištění 3. správa sociálního 

zabezpečení 

sindicato m de trabajadores odborové sdružení pracujících, odborová organizace, 

odborový svaz 

soberanía f suverenita, svrchovanost 

~ nacional národní suverenita 

sufragio m universal všeobecné volby 

 

tratado m internacional mezinárodní smlouva 

tutela f 1. poručnictví, opatrovnictví 2. ochrana 

Tribunal m de Honor Čestný soud 

 

voluntad f popular vůle lidu 

 


