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150/1948 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 9. kvČtna 1948
Ústava ýeskoslovenské republiky
Ústavodárné Národní shromáždČní republiky ýeskoslovenské
usneslo se na tomto ústavním zákonČ:
PROHLÁŠENÍ
My, lid þeskoslovenský, prohlašujeme, že jsme pevnČ
rozhodnuti vybudovat osvobozený stát jako lidovou demokracii,
která nám zajistí pokojnou cestu k socialismu.
Jsme odhodláni bránit všemi svými silami vymoženosti naší
národní a demokratické revoluce proti veškerým snahám domácí i
zahraniþní reakce, jak jsme znovu pĜed celým svČtem osvČdþili svým
vystoupením na obranu lidovČ demokratických ĜádĤ v únoru 1948.
Slibujeme si navzájem, že na tomto velkém díle budou pracovat
spoleþnČ a ruku v ruce oba naše národy, navazujíce tak na
pokrokové a humanitní tradice svých dČjin.

ýeši a Slováci, dva bratrské národy, þlenové velké rodiny
Slovanstva, žili již pĜed tisícem let spoleþnČ v jednom státČ a
spoleþnČ pĜijali z východu nejvyšší výtvor tehdejší vzdČlanosti kĜesĢanství. První v EvropČ pozdvihli v husitské revoluci na své
prapory myšlenky svobody mínČní, lidovlády a sociální
spravedlnosti.
Po staletí bojoval pak þeský a slovenský lid s feudálními
vykoĜisĢovateli a s nČmeckou dynastií HabsburkĤ za své sociální i
národní osvobození. Myšlenky svobody, pokroku a humanity byly
vedoucími idejemi obou našich národĤ, když se v XIX. vČku obrodily
za spoleþného úsilí slovenských i þeských buditelĤ, vzešlých z
lidu. Pod týmž praporem zahájily také oba národy v první svČtové
válce spoleþný odboj proti nČmeckému imperialismu, a podníceny
Velkou Ĝíjnovou revolucí, zĜídily po staletích poroby, dne 28.
Ĝíjna 1918, svĤj spoleþný stát - demokratickou republiku
ýeskoslovenskou.
Již tehdy, za prvního odboje, toužil náš lid, veden velkým
vzorem revoluþního boje ruských dČlníkĤ a rolníkĤ, po lepším
spoleþenském Ĝádu, po socialismu. Avšak toto pokrokové úsilí,
navazující na naše nejlepší tradice, bylo zakrátko zmaĜeno, když
se po rozkolu dČlnického hnutí v prosinci 1920 podaĜilo nepoþetné
vrstvČ kapitalistĤ a velkostatkáĜĤ zvrátit navzdory demokratické
ústavČ pokrokový vývoj v naší republice a pĜivésti k vítČzství
kapitalistické hospodáĜské zĜízení se všemi jeho zly, zejména
s hrĤzou nezamČstnanosti.
Když pak obČma našim národĤm hrozila zkáza z nové
imperialistické expanse v zloþinné podobČ nČmeckého nacismu, tu
opČt - jako kdysi v husitské revoluci panská šlechta - zradila
nyní i novovČká vládnoucí tĜída, buržoasie. Ve chvíli nejvyššího
nebezpeþí se spojila s nepĜítelem proti vlastnímu lidu a tím
umožnila svČtovému imperialismu, aby doþasnČ vyĜídil své rozpory
na úþet obou našich národĤ hanebnou dohodou mnichovskou.
Tím byla uvolnČna cesta k zákeĜnému pĜepadení našeho
mírumilovného státu odvČkému nepĜíteli, jemuž horlivČ pomáhali
potomci cizích kolonistĤ, usazení mezi námi a požívající podle
naší ústavy všech demokratických práv stejnČ s námi. Za hrozných
událostí druhé svČtové války povstali oba naši národové k boji za
osvobození, který po nesþetných obČtech našich nejlepších lidí a a
pomoci spojencĤ, pĜedevším slovanské velmoci Svazu sovČtských
socialistických republik, vyvrcholil slovenským a þeským povstáním
let 1944 a 1945 v národní a demokratické revoluci našeho lidu a
byl vítČznČ ukonþen osvobozením Prahy Rudou armádou dne 9. kvČtna
1945.
Nyní jsme se rozhodli, že náš osvobozený stát bude státem
národním, zbaveným všech nepĜátelských živlĤ, žijícím družnČ s
rodinou slovanských státĤ a v pĜátelství se všemi mírumilovnými
národy svČta. Chceme, aby to byl stát lidové demokracie, v nČmž si
lid svými zástupci zákony nejen dává, nábrž je svými zástupci také
sám vykonává. Chceme, aby to byl stát, v nČmž všechno hospodáĜství
slouží lidu a je vedeno tak, aby vzrĤstal obecný blahobyt, aby
nebylo hospodáĜských krisí a aby byl národní dĤchod spravedlivČ
rozdČlován. Po této cestČ chceme dojíti k spoleþenskému Ĝádu,
v nČmž bude úplnČ odstranČno vykoĜisĢování þlovČka þlovČkem - k
socialismu.
V tomto duchu stanovíme v druhé þásti ústavy její základní
þlánky v tĜetí pak je rozvádíme do podrobností a hodláme tak dáti
pevný podklad právnímu Ĝádu naší lidové demokracie.
ZÁKLADNÍ ýLÁNKY ÚSTAVY
ýl.I
(1) ýeskoslovenský stát je lidovČ demokratická republika.
(2) Lid je jediným zdrojem veškeré moci ve státČ.

ýl.II
(1) ýeskoslovenská republika je jednotný stát dvou
rovnoprávných slovanských národĤ, ýechĤ a SlovákĤ.
(2) Území státu tvoĜí jednotný a nedílný celek.
ýl.III

ýl.X
Nositelem a vykonavatelem státní moci v obcích, okresích a
krajích a strážcem práv a svobod lidu jsou národní výbory.
ýl.XI
(1) Moc soudcovskou vykonávají nezávislé soudy.

(1) LidovČ demokratická republika neuznává výsad. Práce ve
prospČch celku a úþast na obranČ státu je obecnou povinností.

(2) Soudcové jsou jednak soudci z povolání, jednak soudci z
lidu; obojí jsou si pĜi rozhodování rovni.

(2) Stát zaruþuje všem svým obþanĤm, mužĤm i ženám, svobodu
osobnosti a jejího projevu a peþuje o to, aby se všem dostalo
stejných možností a stejných pĜíležitostí.

(3) Soudcové vykonávají svĤj úĜad nezávisle, jsouce vázáni
jen právním Ĝádem lidové demokracie.

(3) Všichni obþané mají právo na vzdČlání, právo na práci, na
spravedlivou odmČnu za vykonanou práci a na odpoþinek po práci.
Národním pojištČním je obþanĤm zajištČno zaopatĜení pĜi
nezpĤsobilosti k práci.
ýl.IV
(1) Svrchovaný lid vykonává státní moc zastupitelskými sbory,
které jsou lidem voleny, lidem kontrolovány a lidu odpovČdny.
(2) Volební právo do zastupitelských sborĤ je obecné, rovné,
pĜímé a tajné. Volit mĤže každý obþan, jakmile dosáhne vČku 18
let. Zvolen mĤže být každý obþan, jakmile dosáhne vČku 21 let.
(3) K obstarávání vČcí veĜejných a k uplatĖování svých
demokratických práv vytváĜí lid dobrovolné organisace, zejména
politické, odborové, družstevní a kulturní, organisace žen a
mládeže a organisace tČlovýchovné.
ýl.V
Nejvyšším orgánem moci zákonodárné je Národní shromáždČní o
jedné snČmovnČ. Má tĜi sta þlenĤ (poslancĤ), volených na dobu
šesti let.
ýl.VI
V þele státu je president republiky, volený Národním
shromáždČním na dobu sedmi let.

ýl.XII
(1) HospodáĜská soustava ýeskoslovenské republiky je založena
na znárodnČní nerostného bohatství, prĤmyslu, velkoobchodu a
penČžnictví;
na vlastnictví pĤdy podle zásady "pĤda patĜí tomu, kdo na ní
pracuje";
na ochranČ drobného a stĜedního podnikání a na nedotknutelnosti
osobního majetku.
(2) Všechno národní hospodáĜství v ýeskoslovenské republice
nechĢ slouží lidu. V tomto veĜejném zájmu Ĝídí stát veškerou
hospodáĜskou þinnost jednotným hospodáĜským plánem.
PODROBNÁ USTANOVENÍ ÚSTAVY
KAPITOLA PRVNÍ
Práva a povinnosti obþanĤ
Rovnost
§1
(1) Všichni obþané jsou si pĜed zákonem rovni.
(2) Muži a ženy mají stejné postavení v rodinČ i ve
spoleþnosti a stejný pĜístup ke vzdČlání i ke všem povoláním,
úĜadĤm a hodnostem.

ýl.VII
Svoboda osobní
Nejvyšším orgánem moci vládní a výkonné je vláda. Je
odpovČdna Národnímu shromáždČní. Jmenuje ji a odvolává president
republiky.
ýl.VIII
(1) Nositelem a vykonavatelem státní moci na Slovensku a
pĜedstavitelem svébytnosti slovenského národa jsou slovenské
národní orgány.
(2) Slovenské národní orgány zajišĢují v duchu lidové
demokracie rovnoprávnost ýechĤ a SlovákĤ. Všechny orgány republiky
usilují v souladu s nimi o to, aby se vytváĜely stejnČ pĜíznivé
podmínky pro hospodáĜský, kulturní a sociální život obou národĤ.
ýl.IX
(1) Národním orgánem moci zákonodárné na Slovensku je
Slovenská národní rada. Má sto þlenĤ (poslancĤ), volených na
Slovensku na dobu šesti let.
(2) Národním orgánem moci vládní a výkonné na Slovensku je
sbor povČĜencĤ. Je odpovČdný Slovenské národní radČ a vládČ
republiky. Jmenuje jej a odvolává vláda republiky.

§2
Osobní svoboda se zaruþuje. MĤže být omezena nebo odĖata jen
na základČ zákona.
§3
(1) Nikdo nesmí být stíhán, leþ v pĜípadech podle zákona
dovolených, a to jen soudem nebo úĜadem podle zákona pĜíslušným a
Ĝízením upraveným podle zákona.
(2) Nikdo nesmí být zatþen, nebude-li pĜistižen pĜi þinu
samém, leþ na písemný odĤvodnČný pĜíkaz soudcĤv. PĜíkaz budiž
doruþen pĜi zatþení, a není-li to možné, nejdéle do 48 hodin po
nČm.
(3) Nikdo nesmí být úĜedním orgánem vzat do vazby, leþ v
pĜípadech stanovených zákonem; musí pak být nejdéle do 48 hodin
propuštČn nebo odevzdán soudu nebo úĜadu, kterému podle povahy
vČci pĜísluší provésti další Ĝízení.
Svoboda domovní
§4

Domovní svoboda se zaruþuje. MĤže být omezena jen na základČ
zákona.

(2) PĤvod dítČte nesmí být jeho právĤm na újmu. Podrobnosti
stanoví zákon.

§5
(1) U nikoho nesmí být provedena domovní prohlídka, leþ v
pĜípadech dovolených podle zákona, a to jen soudem nebo úĜedním
orgánem podle zákona pĜíslušným a Ĝízením upraveným podle zákona.
(2) Domovní prohlídka smí být provedena, nestanoví-li zákon
jinak, jen na písemný odĤvodnČný pĜíkaz soudce nebo úĜadu. PĜíkaz
budiž doruþen pĜi prohlídce, a není-li to možné, nejdéle do 48
hodin po ní.
(3) Orgán vykonávající prohlídku nechĢ se prokáže svým
oprávnČním a vydá osobČ, u které prohlídku vykonal, na její žádost
ihned, a není-li to možné, nejdéle do 48 hodin potom, písemné
potvrzení o dĤvodech prohlídky a o jejím výsledku, jakož i o
vČcech pĜi ní zabavených.
Tajemství listovní a tajemství dopravovaných zpráv

(3) Mládeži zaruþuje stát všechny možnosti plného tČlesného i
duševního rozvoje.
Právo na vzdČlání
§ 12
(1) Všichni obþané mají právo na vzdČlání.
(2) Stát peþuje o to, aby se každému dostalo vzdČlání a
výcviku podle jeho schopností a se zĜetelem k potĜebám celku.
§ 13
(1) Školy jsou státní.
(2) Základní školní vzdČlání je jednotné, povinné a
bezplatné.

§6
(3) Podrobnosti a výjimky stanoví zákon.
Nikdo nesmí porušovat tajemství uzavĜených listĤ ani jiných
písemností, aĢ chovaných v soukromí, aĢ zasílaných poštou nebo
jiným dopravním prostĜedkem, leþ v pĜípadech zákonem stanovených a
zpĤsobem podle zákona upraveným. ObdobnČ je chránČno tajemství
zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným takovým veĜejným
zaĜízením.
Svoboda pobytu

§ 14
(1) Veškerá výchova a všechno vyuþování bućtež zaĜízeny tak,
aby byly v souladu s výsledky vČdeckého bádání a nebyly v neshodČ
s lidovČ demokratickým zĜízením.
(2) Vrchní vedení veškeré výchovy a všeho vyuþování, jakož i
dozor nad nimi pĜísluší státu.

§7
Svoboda svČdomí a vyznání
(1) Každý obþan se mĤže usazovat nebo pobývat na kterémkoli
místČ ýeskoslovenské republiky. Omezit lze toto právo jen v zájmu
veĜejném na základČ zákona.

§ 15
(1) Svoboda svČdomí se zaruþuje.

(2) Právo vystČhovat se do ciziny mĤže být omezeno jen na
základČ zákona.
Svoboda majetková
§8
V mezích obecných právních pĜedpisĤ mĤže každý obþan nabývat
na kterémkoli místČ ýeskoslovenské republiky nemovitostí i jiného
majetku a vykonávat tam výdČleþnou þinnost.
§9
(1) Soukromé vlastnictví lze omezit jen zákonem.
(2) VyvlastnČní je možné jen na základČ zákona a za náhradu,
není-li nebo nebude-li zákonem stanoveno, že se náhrada dávat
nemá.
(3) Nikdo nesmí zneužívat vlastnického práva ke škodČ celku.
Ochrana rodiny a mládeže

(2) SvČtový názor, víra nebo pĜesvČdþení nemĤže být nikomu na
újmu, nemĤže však být dĤvodem k tomu, aby nČkdo odpíral plnit
obþanskou povinnost uloženou mu zákonem.
§ 16
(1) Každý má právo vyznávat soukromČ i veĜejnČ jakoukoli
náboženskou víru nebo být bez vyznání.
(2) Všechna náboženská vyznání a bezvyznání jsou si pĜed
zákonem rovna.
§ 17
(1) Každý má volnost provádČt úkony spojené s jakýmkoli
náboženským vyznáním nebo bezvyznáním. Výkon tohoto práva
však
nesmí být v neshodČ s veĜejným poĜádkem ani dobrými mravy.
Nedovoluje se zneužívat ho k nenáboženským úþelĤm.
(2) Nikdo nesmí být pĜímo ani nepĜímo nucen k úþasti na
takovém úkonu.

§ 10
Svoboda projevu a ochrana kulturních statkĤ
(1) Manželství, rodina a mateĜství jsou pod ochranou státu.
§ 18
(2) Stát peþuje o to, aby rodina byla zdravou základnou
rozvoje národa. Rodinám s mnoha dČtmi poskytuje stát zvláštní
úlevy a podporu.
§ 11
(1) DČtem zaruþuje stát zvláštní péþi a ochranu, zejména þiní
soustavná opatĜení v zájmu populaþního rozvoje národa.

(1) Svoboda projevu se zaruþuje.
(2) Každý mĤže v mezích zákona projevovat své mínČní slovem,
písmem, tiskem, obrazem nebo jakýmkoli jiným zpĤsobem. Výkon
tohoto práva nemĤže být nikomu na újmu.
§ 19

Práva sociální
(1) Svoboda tvĤrþí þinnosti duševní se zaruþuje. VČdecké
bádání a hlásání jeho výsledkĤ, jakož i umČní a jeho projevy jsou
svobodné, pokud neporušují trestní zákon.

§ 26
(1) Všem obþanĤm pĜísluší právo na práci.

(2) Kulturní statky jsou pod ochranou státu. Stát dbá o to,
aby byly pĜístupny všem, a podporuje vČdu i umČní v zájmu rozvoje
národní kultury, pokroku a obecného blahobytu; zejména peþuje o
to, aby byly tvĤrþím pracovníkĤm zajištČny pĜíznivé podmínky pro
jejich práci.

(2) Toto právo se zaruþuje zejména organisací práce Ĝízenou
státem podle plánovaného hospodáĜství.
(3) Ženy mají se zĜetelem k tČhotenství, mateĜství a péþi o
dČti nárok na zvláštní úpravu pracovních podmínek.

§ 20
(1) Každý má právo uvádČt své názory a výsledky své tvĤrþí
duševní þinnosti v obecnou známost a je jakýmkoli zpĤsobem
rozšiĜovat a pĜedvádČt.
(2) Toto právo lze zákonem omezit jen se zĜetelem k veĜejnému
zájmu a ke kulturním potĜebám lidu.
§ 21
(1) Svoboda tisku se zaruþuje. Není proto v zásadČ dovoleno
podrobovat tisk pĜedbČžné censuĜe.
(2) Zákon stanoví, kdo má právo vydávat noviny a þasopisy
a za jakých podmínek, zejména také se zĜetelem k tomu, aby zisk
nebyl úþelem.
(3) Zákon stanoví, jak bude pĜi zachování svobody vČdy a
umČní a se zĜetelem k ochranČ hodnotných dČl plánovitČ Ĝízeno
vydávání a rozšiĜování neperiodických publikací, zejména knih,
hudebnin a reprodukcí výtvarných dČl.
§ 22
(1) Právo k výrobČ, šíĜení, veĜejnému promítání, jakož i k
dovozu a vývozu filmu je vyhrazeno státu.

(4) Pro mládež stanoví zákon zvláštní pracovní podmínky,
pĜihlížející k potĜebám jejího tČlesného a duševního rozvoje.
§ 27
(1) Všem pracujícím pĜísluší právo na spravedlivou odmČnu za
vykonanou práci.
(2) Toto právo se zaruþuje státní mzdovou politikou, Ĝízenou
v dohodČ s jednotnou odborovou organisací a smČĜující k neustálému
zvyšování životní úrovnČ pracujícího lidu.
(3) PĜi urþování odmČny za práci rozhoduje jakost i množství
práce, jakož i prospČch, který pĜináší celku.
(4) Za týchž podmínek mají muži i ženy za stejnou práci nárok
na stejnou odmČnu.
§ 28
(1) Všem pracujícím pĜísluší právo na odpoþinek.
(2) Toto právo se zaruþuje zákonnou úpravou pracovní doby a
placené dovolené na zotavenou, jakož i péþí o zotavení
pracujících.
§ 29

(2) Provozovat rozhlas a televisi je výhradním právem státu.
(3) Výkon tČchto práv upravují zákony, které také stanoví
výjimky.

(2) Ženy mají nárok na zvláštní péþi v tČhotenství a v
mateĜství, dČti a mládež pak na zajištČní svého plného tČlesného a
duševního rozvoje.

Právo petiþní
§ 23
Každý má právo pĜedkládat
orgánu.

(1) Každému pĜísluší právo na ochranu zdraví. Všem obþanĤm
pĜísluší právo na léþebnou péþi a na zaopatĜení jak ve stáĜí, tak
i pĜi nezpĤsobilosti k práci a pĜi nemožnosti obživy.

petice kterémukoli veĜejnému

Svoboda shromažćovací a spolþovací
§ 24
(1) Právo shromažćovací a spolþovací se zaruþuje, pokud se
tím neohrožuje lidovČ demokratické zĜízení nebo veĜejný pokoj a
Ĝád.

(3) Tato práva jsou zajištČna zákony o národním pojištČní,
jakož i veĜejnou zdravotní a sociální péþí.
(4) Ochrana života a zdraví pĜi práci je zajištČna zejména
státním dozorem a pĜedpisy o bezpeþnostních opatĜeních na
pracovištích.
Základní povinnosti obþana k státu
a ke spoleþnosti
§ 30

(2) Výkon tČchto práv upravují zákony.
§ 25
(1) K zajištČní svých práv mohou se zamČstnanci sdružovat v
jednotné odborové organisaci a mají právo hájit své zájmy jejím
prostĜednictvím.
(2) Jednotné odborové organisaci se zaruþuje široká úþast na
kontrole hospodáĜství a pĜi Ĝešení všech otázek týkajících se
zájmĤ pracujícího lidu.
(3) V jednotlivých závodech a úĜadech zastupuje zájmy
zamČstnancĤ jednotná odborová organisace a její orgány.

(1) Každý obþan je povinen být ýeskoslovenské republice
vČrný, zachovávat ústavu i zákony a ve všem svém jednání dbát
zájmĤ státu.
(2) Zejména je vlasteneckou povinností každého obþana
podporovat udržování a zvelebování národního majetku a dbát o to,
aby národní majetek nebyl zkracován a poškozován.
§ 31
Obþané jsou povinni vykonávat veĜejné funkce, ke kterým je
lid povolal, svČdomitČ a poctivČ v duchu lidovČ demokratického
zĜízení.

§ 32
Každý obþan je povinen pracovat podle svých schopností a svou
prací pĜispívat k prospČchu celku.

§ 40
(1) Podrobnosti o podmínkách volebního práva do Národního
shromáždČní a o jeho výkonu, jakož i o provádČní voleb poslancĤ
stanoví zákon.

§ 33
DanČ a veĜejné dávky lze ukládat toliko na základČ zákona.
RovnČž jenom na základČ zákona mĤže veĜejná moc požadovat osobní
výkony.
§ 34
(1) Obrana státu a jeho lidovČ demokratického zĜízení je
vrcholnou povinností každého obþana. Služba v lidovČ demokratické
armádČ ýeskoslovenské republiky je pro každého obþana nejvyšší
ctí.
(2) Každý obþan je povinen úþastnit se branné výchovy, konat
vojenskou službu a uposlechnout výzvy k obranČ státu.
(3) Na obranu státu a k její pĜípravČ lze od každého
požadovat souþinnost a vČcné prostĜedky a ukládat mu omezení i
vČcná plnČní.
(4) ÚĜady a veĜejné orgány nechĢ pĜi výkonu své pravomoci
dbají z moci úĜední též zájmĤ obrany státu.
(5) Podrobnosti stanoví zákon.
Obecná ustanovení
§ 35

(2) Zákon urþuje, jaká þinnost a které veĜejné funkce jsou s
funkcí poslance nesluþitelné.
§ 41
(1) Národní shromáždČní ovČĜuje platnost volby jednotlivých
poslancĤ a rozhoduje o nesluþitelnosti funkce poslance s funkcí
jinou.
(2) OvČĜení budiž provedeno nejdéle do šesti mČsícĤ od
ustavení snČmovny nebo do tĜí mČsícĤ ode dne, kdy náhradník,
nastupující na místo poslance, složí slib.
§ 42
(1) V první schĤzi Národního shromáždČní, které se poslanec
zúþastní, složí tento slib: "Slibuji, že budu vČren republice
ýeskoslovenské a jejímu lidovČ demokratickému zĜízení. Budu
zachovávat její zákony a svĤj mandát vykonávat podle nejlepšího
vČdomí a svČdomí k prospČchu lidu a státu."
(2) OdepĜení slibu nebo slib s výhradou mají samy o sobČ za
následek ztrátu mandátu.
§ 43
Poslanci vykonávají svĤj mandát osobnČ. Mohou se ho kdykoli
vzdát.

Jen na základČ zákona možno tresty hrozit a je ukládat.
§ 44
§ 36
(1) Všechny veĜejné orgány jsou povinny spravovat se pĜi
výkonu svého úĜadu nebo služby zákonem a zásadami lidovČ
demokratického zĜízení.

Poslanci nemohou být vĤbec stíháni pro své hlasování ve
snČmovnČ nebo v snČmovních výborech. Pro výroky uþinČné tam pĜi
výkonu mandátu podléhají jen kárné moci Národního shromáždČní.
§ 45

(2) Poruší-li veĜejný funkcionáĜ tuto povinnost, budiž
potrestán podle zákona.
§ 37
(1) Projevy a þinnost smČĜující k tomu, aby byla ohrožena
samostatnost, celistvost a jednota státu, ústava, republikánská
státní forma a lidovČ demokratické zĜízení, jsou trestné.

(1) K jakémukoli trestnímu nebo kárnému stíhání poslance pro
jiné þiny nebo opominutí je tĜeba souhlasu Národního shromáždČní.
OdepĜe-li snČmovna souhlas, je stíhání navždy vylouþeno.
(2) Tato ustanovení se nevztahují na trestní odpovČdnost,
kterou má poslanec jako odpovČdný zástupce listu.
§ 46

(2) Zneužívat práv a svobod obþanských k tČmto zámČrĤm je
nepĜípustné. Zejména se zakazuje šíĜit jakýmkoli zpĤsobem
a v jakékoli podobČ nacismus a fašismus, rasovou a náboženskou
nesnášenlivost a nacionální šovinismus.
§ 38
Zákon stanoví, jakým omezením podléhají práva a svobody
obþanĤ za války nebo tehdy, dojde-li k událostem ohrožujícím
zvýšenou mČrou samostatnost, celistvost a jednotu státu, ústavu,
republikánskou státní formu a lidovČ demokratické zĜízení anebo
veĜejný klid a poĜádek.
KAPITOLA DRUHÁ
Národní shromáždČní
§ 39
(1) Sídlem Národního shromáždČní je Praha.
(2) PĜechodnČ mĤže být Národní shromáždČní svoláno i do
jiného místa.

(1) Bude-li poslanec dopaden a zatþen pĜi trestném þinu
samém, je soud nebo jiný pĜíslušný úĜad povinen oznámit ihned
zatþení pĜedsedovi Národního shromáždČní.
(2) Neprojeví-li snČmovna do 14 dnĤ ode dne zatþení souhlas s
další vazbou, budiž poslanec propuštČn na svobodu.
(3) Nezasedá-li právČ snČmovna, je zapotĜebí souhlasu
pĜedsednictva Národního shromáždČní. Souhlasí-li pĜedsednictvo s
další vazbou, rozhodne o vČci snČmovna do 14 dnĤ od toho dne, kdy
se opČt sejde, s koneþnou platností.
§ 47
Poslanci mají právo odepĜít svČdectví o vČcech, které jim
byly svČĜeny jako þlenĤm Národního shromáždČní, a to i když jeho
þleny být pĜestanou. VyĖaty jsou pĜípady, kde jde o svádČní
poslance k zneužití mandátu.
§ 48
(1) Je-li zvolený poslanec v služebním pomČru, má nárok na

dovolenou od toho dne, kdy složí slib, po celou dobu trvání
mandátu.

vlády.
§ 55

(2) Poslanci mají po dobu výkonu svého mandátu nárok na
náhradu, jejíž výši stanoví zákon.
(3) Další podrobnosti o postavení poslancĤ, zejména o jejich
nároku na služební požitky, jsou-li v služebním pomČru, stanoví
zákon.
§ 49
(1) President republiky je povinen svolat Národní shromáždČní
ke dvČma Ĝádným zasedáním v roce: jarnímu a podzimnímu. Jarní musí
zapoþít v bĜeznu, podzimní v Ĝíjnu.

(1) PĜedseda i ostatní þlenové vlády mají právo zúþastnit se
kdykoli schĤzí Národního shromáždČní nebo jeho výborĤ. Budiž jim
udČleno slovo, kdykoli o to požádají.
(2) Požádá-li o to Národní shromáždČní, jeho pĜedsednictvo
nebo kterýkoli jeho výbor, je þlen vlády povinen dostavit se
osobnČ do schĤze.
(3) Jinak se þlen vlády mĤže dát zastupovat úĜedníky svého
úĜadu.
§ 56

(2) President republiky prohlašuje zasedání Národního
shromáždČní za skonþené. MĤže je odroþit nejdéle na jeden mČsíc a
nejvýše jednou za rok.
(3) President republiky svolává Národní shromáždČní podle
potĜeby k zasedáním mimoĜádným. Žádá-li o to nadpoloviþní vČtšina
poslancĤ u pĜedsedy vlády, uvádČjíc pĜedmČt jednání, je president
povinen svolat Národní shromáždČní tak, aby se sešlo do 14 dnĤ od
toho dne, kdy bude žádost podána. Kdyby tak neuþinil, sejde se
Národní shromáždČní do dalších 14 dnĤ na vyzvání svého
pĜedsednictva.
§ 50
(1) President republiky má právo rozpouštČt Národní
shromáždČní. Tohoto práva nesmí použít posledních šest mČsícĤ
svého volebního období.
(2) Uplyne-li volební období Národního shromáždČní anebo
bude-li Národní shromáždČní rozpuštČno, bućtež nové volby
provedeny do 60 dnĤ.
(3) RozpuštČním Národního shromáždČní se nezastavuje trestní
Ĝízení zahájené podle §§ 78 nebo 91.

(1) Národní shromáždČní je oprávnČno interpelovat pĜedsedu i
ostatní þleny vlády ve vČcech jejich pĤsobnosti. PĜedseda i
ostatní þlenové vlády jsou povinni odpovídat na interpelace
poslancĤ.
(2) Národní shromáždČní se mĤže usnášet na adresách a
resolucích.
§ 57
(1) Návrhy zákonĤ mohou za podmínek stanovených jednacím
Ĝádem vycházet buć od vlády, nebo od poslancĤ.
(2) Ke každému návrhu zákona podanému poslanci budiž pĜiložen
rozpoþet o finanþním dosahu osnovy a návrh na úhradu potĜebného
nákladu.
§ 58
President republiky má právo zákon usnesený Národním
shromáždČním vrátit s pĜipomínkami do mČsíce od toho dne, kdy bude
usnesení Národního shromáždČní dodáno pĜedsedovi vlády.
§ 59

§ 51
Základní zásady jednání Národního shromáždČní, jeho styky s
vládou a navenek vĤbec upravuje zákon o jednacím Ĝádu Národního
shromáždČní. Své vnitĜní pomČry a další pravidla o svém jednání
mĤže si Národní shromáždČní upravit v mezích tohoto zákona
vlastním usnesením.

(1) Setrvá-li Národní shromáždČní pĜi hlasování podle jmen
nadpoloviþní vČtšinou všech poslancĤ na vráceném zákonu, budiž
zákon vyhlášen.
(2) Jde-li o zákon, k jehož pĜijetí se vyžaduje souhlas
tĜípČtinové vČtšiny všech poslancĤ, je tĜeba, aby byl vrácený
zákon schválen touto vČtšinou.

§ 52
(1) SchĤze snČmovny Ĝídí pĜedseda Národního shromáždČní.
(2) PĜedsednictvo Národního shromáždČní mĤže k obstarávání
snČmovních prací ustanovit další funkcionáĜe.

(3) Uplyne-li volební období Národního shromáždČní anebo
bude-li Národní shromáždČní rozpuštČno dĜíve, než se mohlo usnést
o vráceném zákonu, mĤže toto usnesení uþinit novČ zvolené Národní
shromáždČní.
§ 60

§ 53
(1) SchĤze Národního shromáždČní jsou zpravidla veĜejné.
(2) SchĤze neveĜejné se mohou konat jen v pĜípadech
stanovených jednacím Ĝádem.
§ 54
(1) Národní shromáždČní je zpĤsobilé se usnášet, je-li
pĜítomna aspoĖ tĜetina poslancĤ. K platnosti usnesení je tĜeba
souhlasu nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných.

(1) V každém zákonČ budiž uvedeno, kterému þlenu vlády se
ukládá jeho provedení.
(2) Zákon podpisuje president republiky, pĜedseda Národního
shromáždČní, pĜedseda vlády a ministr, kterému je uloženo jeho
provedení. Nemá-li zaneprázdnČný nebo churavý president námČstka
(§ 72, odst. 2), podpisuje za nČho pĜedseda vlády.
(3) ýlenové vlády se mohou pĜi podpisování zákonĤ dát
zastupovat jinými þleny vlády.
§ 61

(2) Usnesení, kterým se mČní ústava, schvaluje ústavní zákon
nebo se rozhoduje o vypovČdČní války, potĜebuje k platnosti, aby
pro nČ hlasovaly nejménČ tĜi pČtiny všech poslancĤ. Stejné vČtšiny
je tĜeba k platnosti usnesení, kterým se vynáší odsuzující
rozsudek v trestním Ĝízení proti presidentu republiky nebo þlenĤm

(1) K platnosti zákona je tĜeba, aby byl vyhlášen, a to
zpĤsobem, jak ustanovuje zákon.
(2) Zákony se vyhlašují touto vČtou:"Národní shromáždČní

republiky ýeskoslovenské usneslo se na tomto zákonČ."
(3) Zákon budiž vyhlášen do osmi dnĤ od toho dne, kdy jej
president republiky podepíše, anebo ode dne, kdy uplyne lhĤta
stanovená v § 58. Užije-li však president svého práva tam
uvedeného, budiž zákon vyhlášen do osmi dnĤ poté, kdy bude opČtné
usnesení Národního shromáždČní (§ 59) oznámeno pĜedsedovi vlády.

(2) PĜedsednictvo Národního shromáždČní þiní v této dobČ
neodkladná opatĜení, i kdyby k nim bylo jinak tĜeba zákona. Je v
této dobČ pĜíslušné ve všech vČcech náležejících do pĤsobnosti
Národního shromáždČní s výjimkami uvedenými v odstavci 3 a 4.
(3) Nezasedá-li Národní shromáždČní proto, že je jeho
zasedání znemožnČno mimoĜádnými událostmi (odstavec 1, þ. 4), není
pĜedsednictvo Národního shromáždČní oprávnČno:

§ 62
(1) Národnímu shromáždČní pĜísluší usnášet se na rozpoþtovém
zákonČ a zkoumat státní závČreþné úþty. Návrh rozpoþtového zákona
i závČreþné úþty pĜedkládá Národnímu shromáždČní vláda. Státní
rozpoþet je jednotný. Další ustanovení obsahuje zákon.
(2) Kontrolu veĜejného hospodaĜení upravuje zákon jednotnČ
pro celé státní území.
PĜedsednictvo Národního shromáždČní

a) volit presidenta republiky ani jeho námČstka;
b) mČnit ústavu ani ústavní zákony.
(4) Nezasedá-li Národní shromáždČní z dĤvodĤ uvedených v
odstavci 1, þ. 1 až 3, není pĜedsednictvo Národního shromáždČní
oprávnČno:
a) volit presidenta republiky ani jeho námČstka;
b) mČnit ústavu ani ústavní zákony;
c) rozšiĜovat brannou povinnost ani trvale zatČžovat státní
finance;
d) usnášet se o vypovČdČní války.

§ 63
(1) Národní shromáždČní si volí ze svého stĜedu pĜedsednictvo
o dvaceti þtyĜech þlenech.
(2) PĜedsednictvo Národního shromáždČní se skládá z pĜedsedy
Národního shromáždČní, místopĜedsedĤ a z ostatních þlenĤ.
(3) PĜedsedu Národního shromáždČní zastupuje nČkterý z
místopĜedsedĤ podle ustanovení jednacího Ĝádu.
§ 64
(1) PĜedsednictvo Národního shromáždČní se volí vždy na dobu
jednoho roku. Volba pĜedsedy Národního shromáždČní a místopĜedsedĤ
se koná zvláštním hlasováním.
(2) První volby se vykonají ihned, jakmile se novČ zvolené
Národní shromáždČní ustaví. PĜi dalších volbách podržují þlenové
pĜedsednictva své funkce, dokud není zvoleno pĜedsednictvo nové.
Uplyne-li volební období Národního shromáždČní anebo bude-li
Národní shromáždČní rozpuštČno, podrží þlenové pĜedsednictva své
funkce, dokud si nové Národní shromáždČní nezvolí své
pĜedsednictvo, a platí pro nČ nadále ustanovení §§ 43 až 48.
(3) Uprázdní-li se z jakéhokoli dĤvodu místo þlena dĜíve, než
skonþí funkþní období pĜedsednictva, koná se na zbytek období
volba doplĖovací.
(4) Národní shromáždČní mĤže své pĜedsednictvo nebo jeho
jednotlivé þleny kdykoli odvolat.
§ 65
(1) PĜedsednictvo Národního shromáždČní podává, je-li vČc
sporná, závazný výklad zákonĤ a rozhoduje výluþnČ o tom, zda zákon
nebo zákon Slovenské národní rady odporuje ústavČ anebo naĜízení
zákonu.
(2) Provedení upravuje zákon.

(5) Jde-li o opatĜení, ke kterému by jinak bylo tĜeba zákona,
anebo má-li být schváleno vydání nebo úhrada mimo rozpoþet, je
tĜeba souhlasu nadpoloviþní vČtšiny všech þlenĤ pĜedsednictva. V
ostatních pĜípadech staþí k usnášení pĜítomnost poloviny þlenĤ a
souhlas nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných.
(6) Neodkladná opatĜení, ke kterým by jinak bylo tĜeba
zákona, jsou pĜípustná jen na návrh vlády. Mají prozatímní
platnost zákona a musí být s poukazem na § 66 ústavy vyhlášena
podle obdoby § 61. Podpisuje je president republiky, pĜedseda
Národního shromáždČní, pĜedseda vlády a aspoĖ polovina þlenĤ
vlády. Ta opatĜení, kterým president republiky nebo pĜedseda vlády
odepĜe souhlas, nelze vyhlásit.
(7) Jakmile se Národní shromáždČní opČt sejde, podá mu
pĜedseda zprávu o þinnosti pĜedsednictva. Bude-li zatím zvoleno
nové Národní shromáždČní, podá mu tuto zprávu v ustavující schĤzi
pĜedseda dĜívČjšího Národního shromáždČní nebo nČkterý z jeho
místopĜedsedĤ, a to i když nejsou þleny novČ zvolené snČmovny.
(8) OpatĜení, která neschválí Národní shromáždČní do dvou
mČsícĤ od toho dne, kdy se sejde, pozbývají další platnosti.
KAPITOLA TěETÍ
President republiky
§ 67
(1) Presidentem republiky mĤže být volen každý obþan, který
je volitelný do Národního shromáždČní a dosáhl vČku 35 let.
(2) Hlavním sídlem presidentovým je Praha.
§ 68
(1) Presidenta republiky volí Národní shromáždČní.
(2) K platnosti volby je tĜeba, aby v þas volby byla ve
schĤzi pĜítomna nadpoloviþní vČtšina poslancĤ. Zvolen je ten, pro
koho se vysloví nejménČ tĜi pČtiny pĜítomných.

§ 66
(1) V dobČ, kdy Národní shromáždČní nezasedá
1. buć proto, že je jeho zasedání skonþeno nebo odroþeno,
2. nebo proto, že uplynulo jeho volební období,
3. nebo proto, že je rozpuštČno,
4. nebo koneþnČ proto, že je jeho zasedání znemožnČno mimoĜádnými
událostmi,

(3) Nevedla-li by k cíli dvojí volba, koná se volba užší mezi
tČmi kandidáty, kteĜí pĜi druhé volbČ dostanou nejvíce hlasĤ.
Zvolen je ten, kdo dostane vČtší poþet hlasĤ. PĜi rovnosti hlasĤ
rozhoduje los.
(4) Podrobnosti upravuje zákon.
§ 69

setrvává pĜedsednictvo Národního shromáždČní ve své funkci (§ 64,
odst. 2). Pro schĤze pĜedsednictva platí v této dobČ obdobnČ
ustanovení § 55.

(1) Volební období trvá sedm let a poþítá se od toho dne, kdy
novČ zvolený president složí slib.

(2) Složí-li novČ zvolený president slib dĜíve, než uplyne
volební období úĜadujícího presidenta, a nejde-li o pĜípady
uvedené v § 72, odst. 1, poþítá se volební období nového
presidenta od toho dne, kdy uplyne volební období dĜívČjšího
presidenta.
(3) Volba se koná v posledních þtyĜech týdnech, než uplyne
volební období úĜadujícího presidenta.
§ 70
(1) Nikdo nemĤže být zvolen více než dvakrát po sobČ. Kdo již
byl presidentem republiky ve dvou volebních obdobích po sobČ,
nemĤže být opČt zvolen, dokud od ukonþení jeho druhého volebního
období neuplyne sedm let.
(2) Tato ustanovení se nevztahují na druhého presidenta
ýeskoslovenské republiky.
§ 71
(1) President republiky nesmí být zároveĖ þlenem Národního
shromáždČní nebo þlenem vlády.
(2) Bude-li zvolen presidentem republiky poslanec nebo þlen
vlády, pĜestane ode dne volby vykonávat svou dosavadní funkci.
Dnem složení slibu zaniká jeho mandát nebo þlenství ve vládČ.
§ 72
(1) ZemĜe-li president nebo vzdá-li se své funkce ve volebním
období anebo ztratí-li svĤj úĜad podle § 78, vykoná se volba
nového presidenta na celé volební období. Národní shromáždČní
budiž k tomu cíli svoláno do 14 dnĤ.
(2) Dokud není nový president zvolen a nesloží slib, anebo
je-li president zaneprázdnČn nebo churav tak, že nemĤže svĤj úĜad
vykonávat, pĜísluší výkon jeho funkcí vládČ, která mĤže povČĜit
svého pĜedsedu jednotlivými úkony; vrchní velitelství branné moci
má v této dobČ pĜedseda vlády.
§ 73
(1) Je-li president déle než šest mČsícĤ zaneprázdnČn nebo
churav (§ 72, odst. 2), zvolí Národní shromáždČní, usnese-li se na
tom vláda, presidentova námČstka, jehož úĜad trvá, dokud pĜekážka
nepomine.
(2) Bude-li námČstkem zvolen þlen Národního shromáždČní,
nesmí dotud, dokud je námČstkem, vykonávat svĤj mandát.
§ 74
(1) President republiky:
1. zastupuje stát navenek. Sjednává a ratifikuje mezinárodní
smlouvy. Politické smlouvy a hospodáĜské smlouvy obecné
povahy, jakož i smlouvy, k jejichž provedení je tĜeba zákona,
vyžadují pĜed ratifikací souhlas Národního shromáždČní.
Smlouvy, kterými se mČní státní území, schvaluje Národní
shromáždČní formou ústavního zákona (§ 166). Sjednávání
mezinárodních smluv a dohod, které nepotĜebují souhlasu
Národního shromáždČní a v nichž se nevymiĖuje ratifikace, mĤže
president pĜenésti na vládu nebo s jejím souhlasem na její
jednotlivé þleny. Zákon stanoví, kdy lze hospodáĜské smlouvy
obecné povahy provádČt ještČ pĜedtím, než s nimi Národní
shromáždČní vysloví souhlas;
2. pĜijímá a povČĜuje vyslance;
3. svolává, odroþuje a rozpouští Národní shromáždČní a prohlašuje
jeho zasedání za skonþené;
4. podpisuje zákony Národního shromáždČní a opatĜení jeho
pĜedsednictva podle § 66; má právo vracet zákony s
pĜipomínkami;
5. mĤže podávat Národnímu shromáždČní ústnČ nebo písemnČ zprávy o
stavu republiky a doporuþovat mu k úvaze opatĜení, která

považuje za nutná a úþelná;
6. jmenuje pĜedsedu i ostatní þleny vlády, stanoví poþet jejích
þlenĤ a urþuje, který z nich Ĝídí které ministerstvo; odvolává
vládu, podá-li demisi, i její jednotlivé odstupující þleny;
7. má právo být pĜítomen pĜi schĤzích vlády a pĜedsedat jim, zvát
vládu nebo její þleny k poradám, jakož i vyžadovat od vlády i
od jejích jednotlivých þlenĤ zprávy o každé vČci, která náleží
do oboru jejich pĤsobnosti. Vyžádanou zprávu mĤže oznámit
pĜedsedovi vlády s pĜipomínkami, aby vláda uvážila, zda je
potĜeba uþinit vhodná opatĜení;
8. jmenuje všechny vysokoškolské profesory, dále soudce z
povolání poþínajíc V. stupnicí funkþního služného a
dĤstojníky, jakož i jiné státní zamČstnance, poþínajíc 3.
platovou stupnicí;
9. propĤjþuje vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, a udílí
þeskoslovenským obþanĤm souhlas k pĜijetí cizozemských
vyznamenání a titulĤ;
10. udČluje na návrh vlády þestné dary a þestné platy, jakož i
dary a platy z milosti;
11. má právo udílet amnestii, promíjet nebo zmirĖovat tresty a
právní následky odsouzení trestními soudy a naĜizovat s
vylouþením trestných þinĤ soukromožalobních, aby se soudní
Ĝízení trestní nezahajovalo nebo se v nČm nepokraþovalo. Tato
práva mu nepĜíslušejí, bude-li proti nČmu zavedeno Ĝízení
podle § 78, anebo jde-li o presidenta republiky obžalovaného
nebo odsouzeného podle § 78 nebo o þleny vlády obžalované nebo
odsouzené podle § 91;
12. má vrchní velitelství branné moci; prohlašuje na základČ
usnesení vlády váleþný stav a vypovídá z rozhodnutí Národního
shromáždČní válku.
(2) Veškerá moc vládní a výkonná, pokud není a nebude ústavou
nebo jinými zákony výslovnČ vyhrazena presidentu republiky,
pĜísluší vládČ.
§ 75
President republiky skládá pĜed Národním shromáždČním tento
slib: "Slibuji na svou þest a svČdomí, že budu konat své
povinnosti v duchu lidovČ demokratického zĜízení podle vĤle lidu a
v zájmu lidu, dbát blaha republiky a šetĜit ústavních a jiných
zákonĤ."
§ 76
President republiky není odpovČden z výkonu svého úĜadu. Za
jeho projevy souvisící s presidentským úĜadem odpovídá vláda.
§ 77
Jakýkoli presidentĤv úkon moci vládní nebo výkonné potĜebuje
k své platnosti spolupodpisu odpovČdného þlena vlády.
§ 78
(1) TrestnČ mĤže být president stíhán jen pro velezradu.
Žalobu na presidenta podává pĜedsednictvo Národního shromáždČní,
soudí ho Národní shromáždČní. Trestem mĤže být jen ztráta úĜadu
presidentského a zpĤsobilosti tohoto úĜadu pozdČji znovu nabýti.
(2) Podrobnosti upravuje zákon.
§ 79
Ustanovení o presidentu republiky platí také o jeho
námČstkovi.
KAPITOLA ýTVRTÁ
Vláda
§ 80
(1) Vláda se skládá z pĜedsedy vlády, z jeho námČstkĤ a z
ostatních þlenĤ (ministrĤ a státních tajemníkĤ).

(2) Které funkce jsou nesluþitelné s funkcí þlena vlády,
stanoví zákon.

funkci presidenta republiky (§ 72, odst. 2), pĜijímá demisi a þiní
prozatímní opatĜení pĜedsednictvo Národního shromáždČní.
§ 88

(3) Pravidelným sídlem vlády je Praha.
§ 81
ýlenové vlády skládají do rukou presidenta republiky tento
slib: "Slibuji na svou þest a svČdomí, že budu vČren republice
ýeskoslovenské a jejímu lidovČ demokratickému zĜízení. Své
povinnosti budu plnit svČdomitČ a nestrannČ podle vĤle lidu a v
zájmu lidu i státu. Budu šetĜit ústavních a jiných zákonĤ."
§ 82
Po svém jmenování presidentem republiky je vláda povinna
pĜedstoupit pĜed Národní shromáždČní, pĜedložit mu svĤj program a
požádat je o vyslovení dĤvČry.
§ 83
(1) Vláda je po celou dobu své funkce odpovČdna Národnímu
shromáždČní, které jí mĤže vyslovit nedĤvČru.
(2) Návrh na vyslovení nedĤvČry vládČ musí být podepsán
nejménČ sto poslanci a pĜikáže se pĜedsednictvu Národního
shromáždČní, které o nČm podá zprávu nejdéle do osmi dnĤ. K
usnesení o návrhu je tĜeba pĜítomnosti nadpoloviþní vČtšiny
poslancĤ, nadpoloviþní vČtšiny hlasĤ a hlasování podle jmen.
(3) Vláda mĤže kdykoli podat v Národním shromáždČní návrh na
vyslovení dĤvČry. O návrhu se jedná, aniž je pĜikázán
pĜedsednictvu.
§ 84
(1) Vláda mĤže odstoupit a podává pak demisi do rukou
presidenta republiky.

(1) PĜedseda vlády vede práce vlády, svolává a Ĝídí její
schĤze a urþuje poĜad jejich jednání. Sjednocuje þinnost všech
ústĜedních úĜadĤ a bdí nad provádČním vládního programu.
(2) PĜedseda vlády se mĤže dát zastupovat nČkterým ze svých
námČstkĤ nebo jiným þlenem vlády.
§ 89
(1) Vláda rozhoduje ve sboru, který je schopen se usnášet,
je-li pĜítomna aspoĖ polovina þlenĤ vlády.
(2) Vláda rozhoduje ve sboru zejména:
1. o všech dĤležitČjších vČcech politické povahy;
2. o jmenování soudcĤ, dĤstojníkĤ, jakož i jiných státních
zamČstnancĤ od 5. platové stupnice, pokud pĜísluší ústĜedním
úĜadĤm, nebo o návrzích na jmenování funkcionáĜĤ, které
jmenuje president republiky;
3. o jmenování a odvolání pĜedsedy sboru povČĜencĤ i jednotlivých
povČĜencĤ;
4. o vládních návrzích pro Národní shromáždČní;
5. o návrzích, aby president užil svého práva vracet zákony s
pĜipomínkami (§ 58);
6. o zákonech Slovenské národní rady, které jí pĜedloží pĜedseda
vlády podle § 110, odst. 2;
7. o vládních naĜízeních.
§ 90
(1) K provedení urþitého zákona a v jeho mezích mĤže vláda
vydávat naĜízení. StejnČ mohou vydávat naĜízení jednotliví
ministĜi, jsou-li k tomu zákonem zmocnČni.

(2) Vysloví-li Národní shromáždČní vládČ nedĤvČru anebo
zamítne-li vládní návrh na vyslovení dĤvČry, musí vláda podat do
rukou presidenta republiky demisi.

(2) Vládní naĜízení podpisuje pĜedseda vlády nebo úĜadující
námČstek a þlenové vlády povČĜení jeho provedením. NaĜízení
ministrĤ vyžadují k své platnosti spolupodpis pĜedsedy vlády nebo
úĜadujícího námČstka. MinistĜi se mohou pĜi podpisování naĜízení
dát zastupovat jinými þleny vlády.

(3) Dojde-li k demisi vlády v dobČ, kdy vláda vykonává funkci
presidenta republiky (§ 72, odst. 2), pĜijímá demisi pĜedsednictvo
Národního shromáždČní.

(3) Zákon a v jeho mezích vládní naĜízení mĤže svČĜit bližší
úpravu obecným právním pĜedpisĤm ministerstev, národních výborĤ,
jakož i jiných úĜadĤ.

§ 85
Vláda, která podá demisi, vede vládní vČci zatímnČ dále až do
té doby, kdy Národní shromáždČní vysloví dĤvČru vládČ novČ
jmenované.
§ 86
(1) ýlen vlády mĤže odstoupit a podává pak demisi do rukou
presidenta republiky.
(2) Národní shromáždČní mĤže vyslovit nedĤvČru také
jednotlivým þlenĤm vlády. Stane-li se tak, musí onen þlen vlády
podat do rukou presidenta republiky demisi.
(3) O návrhu na vyslovení nedĤvČry a o hlasování o nČm platí
obdobnČ § 83, odst. 2.
§ 87
(1) Podá-li demisi jednotlivý þlen vlády, urþí president
republiky, který z ostatních þlenĤ vlády povede zatímnČ vČci dotud
spravované odstouplým þlenem až do té doby, kdy bude vláda
doplnČna.
(2) Dojde-li k demisi þlena vlády v dobČ, kdy vláda vykonává

§ 91
(1) Poruší-li þlenové vlády úmyslnČ nebo z hrubé nedbalosti
ústavní nebo jiné zákony v oboru své úĜední pĤsobnosti, jsou
trestnČ odpovČdni.
(2) Žalobu podává pĜedsednictvo Národního shromáždČní,
trestní Ĝízení provádí snČmovna.
§ 92
(1) Ministerstva se zĜizují zákonem, který mĤže podrobnČjší
úpravu, zejména jejich pĤsobnosti, svČĜit vládnímu naĜízení.
(2) Také ostatní orgány, kterým pĜísluší výkon veĜejné správy
(§ 124, odst. 2), se zĜizují a jejich pĤsobnost se upravuje
zákonem, který mĤže podrobnČjší úpravu svČĜit vládnímu naĜízení.
(3) Do oboru moci naĜizovací náleží zĜizovat veĜejné orgány
bez výsostné pravomoci a upravovat jejich pĤsobnost.

KAPITOLA PÁTÁ
Slovenské národní orgány
§ 93
Slovenské národní orgány vykonávají moc zákonodárnou, vládní
a výkonnou na území Slovenska podle ústavy.
§ 94
Slovenská národní rada vykonává moc zákonodárnou (§ 96) ve
vČcech národní nebo regionální povahy, pokud vyžadují k zajištČní
plného rozvoje hmotných i duchovních sil slovenského národa
zvláštní úpravu a pokud nejde o vČci, u kterých je tĜeba jednotné
úpravy zákonem.
§ 95
(1) Sboru povČĜencĤ (povČĜencĤm) pĜísluší v zásadČ veškerá
moc vládní a výkonná na Slovensku (odstavec 2) s výjimkou vČcí
národní obrany, zahraniþní politiky a zahraniþního obchodu.
(2) Pokud nejde o výkon moci vládní a výkonné v oboru
zákonodárné pravomoci Slovenské národní rady (§ 96, odst. 1),
pĜísluší tato moc sboru povČĜencĤ (povČĜencĤm) jako výkonnému
orgánu vlády (ministrĤ), a to v tČchto oborech:
1. obecná správa vnitĜní;
2. správa finanþní;
3. správa zdravotní;
4. správa sociální a ochrana práce;
5. správa technická;
6. spravedlnost;
7. výživa;
8. zemČdČlství;
9. prĤmysl;
10. vnitĜní obchod;
11. školství, osvČta a informace;
12. doprava a pošty.
(3) NaĜízení vlády a ministrĤ vydávaná k provedení zákonĤ
(§ 90) jsou platná na celém území státu.
Slovenská národní rada
§ 96
(1) Do zákonodárné pravomoci Slovenské národní rady náleží:
1. péþe o rozvoj národní kultury, a to vČdy, umČní slovesného,
dramatického, hudebního a taneþního, umČní výtvarných a umČní
filmového; péþe o historické památky; knihovnictví a
musejnictví; péþe o odbornou výchovu v oboru domácího prĤmyslu
a lidového umČní; péþe o vČci slovenských duševních
pracovníkĤ;
2. péþe o národní, stĜední, odborné a umČlecké školství v rámci
zákonĤ; péþe o školy mateĜské a jesle; péþe o lidovýchovu,
sport, tČlovýchovu, cestovní ruch a turistiku;
3. veĜejné zdravotnictví a sociální péþe vyjímajíc vČci,které
upravují nebo upraví zákony jednotnČ pro celé státní území;
4. fondy a nadace, pokud se jejich pĤsobnost vztahuje jen na
Slovensko;
5. sluþování a rozluþování obcí a okresĤ a zmČny i úpravy jejich
hranic; vČci místopisné;
6. technické otázky výstavby obcí a mČst a stavební pĜedpisy
kromČ vČcí dotþených jednotným hospodáĜským plánem; zĜizování
a udržování silnic, cest a mostĤ nestátních; vČci
vodohospodáĜské vyjma vČci dotþené jednotným hospodáĜským
plánem, z nich pak zejména úprava vodních tokĤ, nádrží
a jiných vodních dČl, jakož i zĜizování rybníkĤ, vodovodĤ
a kanalisací;
7. zvelebování pĤdy kromČ vČcí dotþených jednotným hospodáĜským
plánem; ochrana zemČdČlství a lesnictví pĜed škĤdci a
živelními pohromami; veterináĜství a péþe o chov hospodáĜského
zvíĜectva; ovocnáĜství a pastvináĜství, myslivost a rybolov;
ochrana polního a lesního majetku;

8. Ĝemeslo a maloobchod, pokud pĜevažuje osobní výkon
podnikatele, jakož i vČci místních trhĤ, aniž je tím dotþena
celostátní úprava pracovního práva, jakož i úprava distribuce,
obchodu a živností;
9. statistika a výzkumnictví v oboru zvláštních zájmĤ
slovenských;
10. vČci poruþenské a sirotþí.
(2) Slovenská národní rada se usnáší na zákonech Slovenské
národní rady též ve vČcech, jejichž úpravu jí pĜikáže zákon.
§ 97
(1) Sídlem Slovenské národní rady je Bratislava.
(2) PĜechodnČ mĤže být Slovenská národní rada svolána i do
jiného místa.
§ 98
(1) Podrobnosti o podmínkách volebního práva do Slovenské
národní rady a o jeho výkonu, jakož i o provádČní voleb poslancĤ
Slovenské národní rady stanoví zákon.
(2) Zákon urþuje, jaká þinnost a které veĜejné funkce jsou
s funkcí poslance Slovenské národní rady nesluþitelné.
§ 99
(1) Slovenská národní rada ovČĜuje platnost volby
jednotlivých poslancĤ Slovenské národní rady a rozhoduje
o nesluþitelnosti funkce poslance Slovenské národní rady s funkcí
jinou.
(2) OvČĜení budiž provedeno nejdéle do šesti mČsícĤ od
ustavení Slovenské národní rady nebo do tĜí mČsícĤ od toho dne,
kdy náhradník, nastupující na místo poslance Slovenské národní
rady, složí slib.
§ 100
(1) V první schĤzi Slovenské národní rady, které se poslanec
zúþastní, složí tento slib: "SĐubujem, že budem verný republike
ýeskoslovenskej, jej Đudovodemokratickému zriadeniu a odkazu
Slovenského národného povstania. Budem zachovávaĢ jej zákony
a vykonávaĢ svoj mandát podĐa najlepšieho vedomia a svedomia na
prospech Đudu, štátu a slovenského národa."
(2) OdepĜení slibu nebo slib s výhradou mají samy o sobČ za
následek ztrátu mandátu.
§ 101
(1) Poslanci Slovenské národní rady vykonávají svĤj mandát
osobnČ. Mohou se ho kdykoli vzdát.
(2) Mají po dobu výkonu mandátu nárok na náhradu, jejíž výši
stanoví zákon Slovenské národní rady.
(3) O výkonu mandátu poslancĤ Slovenské národní rady,
o jejich imunitČ a o právu odepĜít svČdectví, o jejich nároku na
dovolenou a na služební požitky, jsou-li v služebním pomČru, platí
obdobnČ ustanovení o poslancích (§§ 44 až 47 a § 48, odst. 1
a 3).
§ 102
(1) Slovenskou národní radu svolává k zasedání pĜedseda
vlády. K prvnímu zasedání je povinen ji svolat nejpozdČji do þtyĜ
týdnĤ ode dne voleb.
(2) PĜedseda vlády mĤže odroþit zasedání Slovenské národní
rady nejdéle na tĜi mČsíce a nejvýše dvakrát za rok. Žádá-li
v této dobČ nadpoloviþní vČtšina poslancĤ Slovenské národní rady,

aby byla Slovenská národní rada svolána, je pĜedseda vlády povinen
to uþinit, a to tak, aby se sešla do 14 dnĤ od toho dne, kdy bude
žádost podána.
(3) Slovenskou národní radu rozpouští na základČ usnesení
vlády pĜedseda vlády.

potĜebného nákladu z té þásti jednotného státního rozpoþtu, která
pĜipadá na Slovensko, a to v souladu s rozpoþtovým zákonem.
(3) V každém zákonČ Slovenské národní rady budiž uvedeno,
kterému þlenu sboru povČĜencĤ se ukládá jeho provedení.
§ 109

(4) Uplyne-li volební období Slovenské národní rady anebo
bude-li Slovenská národní rada rozpuštČna, bućtež nové volby
provedeny do 60 dnĤ.
§ 103
(1) Slovenská národní rada si volí ze svého stĜedu
pĜedsednictvo.
(2) PĜedsednictvo Ĝídí práce Slovenské národní rady
a obstarává její vnitĜní vČci.
§ 104
(1) Základní zásady jednání a styky se sborem povČĜencĤ
upraví si Slovenská národní rada zákonem o jednacím Ĝádu. Své
vnitĜní pomČry a další pravidla o svém jednání mĤže si Slovenská
národní rada upravit v mezích tohoto zákona vlastním usnesením.

Zákony Slovenské národní rady, pokud odporují ústavČ nebo
ústavnímu zákonu, jsou neplatné.
§ 110
(1) Zákony Slovenské národní rady podpisuje pĜedseda vlády,
pĜedseda Slovenské národní rady, pĜedseda sboru povČĜencĤ a
povČĜenec, kterému je uloženo provedení.
(2) Má-li pĜedseda vlády za to, že zákon, na nČmž se usnesla
Slovenská národní rada a který mu byl pĜedložen k podpisu,
odporuje ústavČ nebo ústavnímu zákonu, pĜekraþuje pravomoc
Slovenské národní rady anebo je v rozporu s jednotným hospodáĜským
plánem nebo rozpoþtovým zákonem, pĜedloží jej do 14 dnĤ vládČ,
která do dvou mČsícĤ rozhodne o vČci s koneþnou platností.
§ 111

(2) SchĤze Slovenské národní rady Ĝídí pĜedseda nebo nČkterý
z místopĜedsedĤ.

(1) K platnosti zákona Slovenské národní rady je tĜeba, aby
byl vyhlášen, a to zpĤsobem, jak ustanovuje zákon.

(3) SchĤze Slovenské národní rady jsou zpravidla veĜejné.
SchĤze neveĜejné se mohou konat jen v pĜípadech stanovených
jednacím Ĝádem.

(2) Zákony Slovenské národní rady se vyhlašují touto vČtou:
"Slovenská národní rada usniesla sa na tomto zákone."

(4) Slovenská národní rada je zpĤsobilá se usnášet, je-li
pĜítomna aspoĖ polovina poslancĤ. K platnosti usnesení je tĜeba
souhlasu nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných.
§ 105
PĜedseda i ostatní þlenové vlády mají právo zúþastnit se
kdykoli schĤzí Slovenské národní rady nebo jejích výborĤ. Budiž
jim udČleno slovo, kdykoli o to požádají.
§ 106
(1) PĜedseda i ostatní þlenové sboru povČĜencĤ mají právo
zúþastnit se kdykoli schĤzí Slovenské národní rady nebo jejích
výborĤ. Budiž jim udČleno slovo, kdykoli o to požádají.

(3) Zákon Slovenské národní rady budiž vyhlášen do osmi dnĤ
od toho dne, kdy jej podepíše pĜedseda vlády.
§ 112
Slovenská národní rada podává, je-li vČc sporná, závazný
výklad zákonĤ Slovenské národní rady. K platnosti takového výkladu
je tĜeba souhlasu pĜedsedy vlády.
Sbor povČĜencĤ
§ 113
(1) Sbor povČĜencĤ se skládá z pĜedsedy a z ostatních þlenĤ
(povČĜencĤ).
(2) Pravidelným sídlem sboru povČĜencĤ je Bratislava.

(2) Požádá-li o to Slovenská národní rada, její pĜedsednictvo
nebo kterýkoli její výbor, je þlen sboru povČĜencĤ povinen
dostavit se osobnČ do schĤze.
(3) Jinak se þlen sboru povČĜencĤ mĤže dát zastupovat
úĜedníky svého úĜadu.
§ 107
(1) Slovenská národní rada je oprávnČna interpelovat pĜedsedu
i ostatní þleny sboru povČĜencĤ ve vČcech jejich pĤsobnosti.
PĜedseda i ostatní þlenové sboru povČĜencĤ jsou povinni odpovídat
na interpelace poslancĤ Slovenské národní rady.

(3) PovČĜenectva se zĜizují zákonem, který mĤže podrobnČjší
úpravu, zejména jejich pĤsobnosti, svČĜit vládnímu naĜízení.
§ 114
(1) PĜedsedu i ostatní þleny sboru povČĜencĤ jmenuje a
odvolává vláda; ona též urþuje, který z nich Ĝídí které
povČĜenectvo.
(2) Sbor povČĜencĤ i jeho jednotliví þlenové mohou podat
demisi do rukou pĜedsedy vlády.
§ 115

(2) Slovenská národní rada se mĤže usnášet na adresách
a resolucích.
§ 108
(1) Návrhy zákonĤ Slovenské národní rady mohou za podmínek
stanovených jednacím Ĝádem vycházet buć od vlády nebo od sboru
povČĜencĤ anebo od poslancĤ Slovenské národní rady.
(2) Ke každému návrhu zákona Slovenské národní rady budiž
pĜiložen rozpoþet o finanþním dosahu osnovy a návrh na úhradu

(1) ýlen sboru povČĜencĤ nemĤže být þlenem vlády.
(2) Které další funkce jsou nesluþitelné s funkcí þlena sboru
povČĜencĤ, stanoví zákon.
§ 116
ýlenové sboru povČĜencĤ skládají do rukou pĜedsedy vlády
tento slib: "SĐubujem, že budem verný republike ýeskoslovenskej,
jej Đudovodemokratickému zriadeniu a odkazu Slovenského národného

povstania. Svoje povinnosti budem plniĢ svedomite a nestranne
podĐa vôle Đudu a v záujme Đudu, štátu a slovenského národa. Budem
zachovávaĢ ústavné a iné zákony, ako aj nariadenia a smernice
vlády."
§ 117
(1) Sbor povČĜencĤ i jeho þlenové jsou odpovČdni vládČ.
(2) Sbor povČĜencĤ i jeho þlenové jsou povinni dbát smČrnic a
pokynĤ vlády, rovnČž tak jednotliví povČĜenci smČrnic a pokynĤ
pĜíslušných ministrĤ.
(3) Ministr je však oprávnČn vykonávat s vČdomím pĜíslušného
povČĜence svou pravomoc na Slovensku též pĜímo.
§ 118
V oboru zákonodárné pravomoci Slovenské národní rady je sbor
povČĜencĤ ve vČcech uvedených v § 96, odst. 1 odpovČdný také
Slovenské národní radČ.
§ 119
(1) Sbor povČĜencĤ (povČĜenci) vydává v oboru zákonodárné
pravomoci Slovenské národní rady (§ 96) naĜízení a þiní pĜíslušná
opatĜení na území Slovenska.
(2) O mezích naĜizovací pravomoci sboru povČĜencĤ (povČĜencĤ)
a o zpĤsobu podpisování naĜízení platí obdobnČ ustanovení § 90.
§ 120
Sbor povČĜencĤ rozhoduje ve sboru, který je schopen usnášet
se, je-li pĜítomna aspoĖ polovina povČĜencĤ.
§ 121
(1) PĜi jmenování vysokoškolských profesorĤ, soudcĤ a
ostatních státních zamČstnancĤ na Slovensku, které pĜísluší
presidentovi republiky, pĜedkládá vládČ pĜíslušný návrh sbor
povČĜencĤ. Vláda jej mĤže sboru povČĜencĤ vrátit, je-li v rozporu
s celostátní personální politikou.
(2) Jmenování soudcĤ a ostatních státních zamČstnancĤ, které
jinak jmenuje vláda, pĜísluší na Slovensku sboru povČĜencĤ, jenž
však k nČmu potĜebuje pĜedchozího schválení vlády.
(3) Jmenování zamČstnancĤ, které jinak jmenuje ministr,
pĜísluší na Slovensku povČĜenci, jenž však k nČmu v zásadČ
potĜebuje pĜedchozího souhlasu pĜíslušného ministra.
(4) PĤsobnost sboru povČĜencĤ a povČĜencĤ podle odstavcĤ 1 až
3 se nevztahuje na jmenování státních zamČstnancĤ ve sboru národní
bezpeþnosti a v tČch oborech, v kterých podle § 95, odst. 1
nepĜísluší sboru povČĜencĤ moc vládní a výkonná, ani na jmenování
státních zamČstnancĤ u tČch ústĜedních orgánĤ, jejichž pĤsobnost
se vztahuje na celé území státu.
§ 122
(1) PĜekroþí-li naĜízení, usnesení nebo opatĜení sboru
povČĜencĤ (naĜízení nebo opatĜení povČĜence) jeho pravomoc anebo
je v rozporu s ústavou, zákonem, zákonem Slovenské národní rady,
vládním naĜízením nebo naĜízením ministra, mĤže je vláda zrušit.
Stejné právo pĜísluší vládČ, je-li usnesení nebo opatĜení sboru
povČĜencĤ v rozporu s vládním usnesením.

KAPITOLA ŠESTÁ
Národní výbory
§ 123
Národní výbory jsou podle správní soustavy ýeskoslovenské
republiky:
1. místní,
2. okresní,
3. krajské.
§ 124
(1) Národní výbory vykonávají na území, pro které jsou
zvoleny, veĜejnou správu ve všech jejích oborech, zejména obecnou
správu vnitĜní, správu kulturní a osvČtovou, ochranu práce a
správu zdravotní a sociální; správu finanþní pak podle zvláštních
ustanovení.
(2) Jiným orgánĤm pĜísluší výkon veĜejné správy jen výjimeþnČ
a na základČ zákona.
§ 125
Národní výbory mají jako orgány jednotné lidové správy
zejména tyto úkoly:
chrání a posilují lidovČ demokratické zĜízení;
spolupĤsobí pĜi plnČní úkolĤ obrany státu;
peþují o národní bezpeþnost;
podporují udržování a zvelebování národního majetku;
úþastní se vypracovávání a provádČní jednotného hospodáĜského
plánu;
v rámci jednotného hospodáĜského plánu plánují a Ĝídí
hospodáĜské, sociální a kulturní budování na svém území,
zajišĢují pĜedpoklady plynulé zemČdČlské a prĤmyslové výroby
a starají se o zásobování i o výživu obyvatelstva;
peþují o národní zdraví;
nalézají právo v oboru své pĤsobnosti, zejména vykonávají v
mezích stanovených zákonem pravomoc trestní.
§ 126
(1) Národní výbory jsou pĜi plnČní svých úkolĤ povinny opírat
se o pĜímou úþast a iniciativu lidu a podléhají jeho kontrole.
Jejich þlenové a þlenové jejich orgánĤ jsou lidu ze své þinnosti
odpovČdni.
(2) ZpĤsob, jakým lid provádí kontrolu a uplatĖuje tuto
odpovČdnost, stanoví zákon.
§ 127
(1) Poþet þlenĤ národních výborĤ stanoví zákon.
(2) Podrobnosti o podmínkách i o výkonu volebního práva do
národních výborĤ a o provádČní voleb jejich þlenĤ upravuje zákon.
§ 128
(1) ýlenové národních výborĤ skládají pĜed nastoupením tento
slib: "Slibuji, že budu zachovávat vČrnost lidu a republice, svou
þinností chránit a posilovat lidovČ demokratické zĜízení a
zachovávat zákony a naĜízení."
(2) OdepĜení slibu nebo slib s výhradou mají samy o sobČ za
následek ztrátu þlenství.
§ 129

(2) V pĜípadech uvedených v odstavci 1 mĤže ministr zastavit
výkon povČĜencova opatĜení až do rozhodnutí vlády, která mĤže
povČĜencovo opatĜení zrušit.

(1) Zásady organisace národních výborĤ, jakož i zásady jejich
jednání a Ĝízení pĜed nimi upravuje zákon.
(2) Organisaci lidové správy v hlavním mČstČ republiky
upravuje zvláštní zákon.

(2) Složení, organisaci a pĤsobnost tČchto soudĤ, jakož i
Ĝízení pĜed nimi upravuje zákon.

§ 130
(1) Výkon veškeré
decentralizován.

veĜejné

správy

budiž

úþelnČ

§ 138
(1) Soudnictví je ve všech stolicích oddČleno od správy.

(2) VČcná a místní pĤsobnost národních výborĤ budiž podle
jejich stupĖĤ upravena tak, aby národní výbory mohly vþas a úþelnČ
Ĝešit všechny vČcné i osobní otázky veĜejné správy, pokud se tyto
otázky nedotýkají zájmĤ vyšších celkĤ.

(2) ěešení sporĤ o pĜíslušnost mezi soudy a správními orgány
upravuje zákon.
§ 139

§ 131
(1) Národní výbory jsou povinny zachovávat zákony a naĜízení
a v zájmu jednotného výkonu veĜejné správy a jednotné státní
politiky dbát smČrnic a pokynĤ vyšších orgánĤ.
(2) Národní výbor nižšího stupnČ je podĜízen národnímu výboru
vyššího stupnČ.
(3) Národní výbory jsou podĜízeny orgánĤm moci vládní a
výkonné, zejména ministru vnitra.
§ 132
(1) Národní výbor mĤže být rozpuštČn, zejména neplní-li své
úkoly nebo ohrožuje-li jeho þinnost Ĝádný výkon veĜejné správy.
(2) Nové volby bućtež vypsány ve lhĤtČ stanovené zákonem.
§ 133
Finanþní hospodaĜení národních výborĤ budiž v rámci veĜejného
hospodáĜství a podle potĜeb jednotného hospodáĜského plánu
upraveno zákonem tak, aby národní výbory mohly ĜádnČ plnit své
úkoly.
KAPITOLA SEDMÁ
Soudy

Organisaci soudĤ, jejich vČcnou i místní pĜíslušnost, jakož i
Ĝešení pĜed nimi upravuje zákon.
§ 140
(1) Soudy vykonávají svou moc zpravidla v senátech.
(2) Senáty u sborových soudĤ jsou po celý rok stálé. Výjimky
stanoví zákon.
(3) Soudní senáty se skládají zásadnČ ze soudcĤ z povolání a
ze soudcĤ z listu. Podrobnosti a výjimky stanoví zákon.
§ 141
(1) Podmínky pro dosažení zpĤsobilosti soudce z povolání,
jakož i služební pomČry soudcĤ z povolání upravuje zákon.
(2) Soudcové z povolání jsou na svá místa ustanovováni vždy
trvale; proti své vĤli mohou být pĜeloženi, sesazeni nebo dáni do
výslužby jen pĜi nové soudní organisaci po dobu stanovenou zákonem
nebo na základČ právoplatného kárného nálezu; do výslužby mohou
být dáni také tehdy, dosáhnou-li stanoveného vČku nebo služebního
stáĜí. Podrobnosti obsahuje zákon, který též urþuje, za jakých
podmínek mohou být soudcové z povolání zproštČní výkonu služby.
(3) Soudcové z povolání nesmČjí zastávat jiné funkce placené,
aĢ stálé nebo obþasné, nestanoví-li zákon výjimky.

§ 134
§ 142
Nikdo nesmí být odĖat svému zákonnému soudci.
§ 135
(1) Soudní moc v právních vČcech civilních pĜísluší soudĤm
obþanským, a to buć soudĤm Ĝádným, nebo zvláštním, anebo soudĤm
rozhodþím.
(2) Soudní moc ve vČcech trestních pĜísluší soudĤm trestním,
pokud podle obecných pĜedpisĤ nemají být trestní vČci projednávány
v trestním Ĝízení správním.
(3) V Ĝízení trestním mohou být zavedeny soudy výjimeþné, a
to jen na omezenou dobu a jen v pĜípadech, které zákon pĜedem
stanovil.
§ 136
(1) Pravomoc trestních soudĤ vojenských je upravena zvláštním
zákonem.
(2) Pravomoc soudĤ vojenských mĤže být podle zákona rozšíĜena
na obyvatelstvo civilní jen v dobČ války nebo zvýšeného ohrožení
státu, a to jen pro þiny spáchané v této dobČ.

(1) Soudce z lidu povolávají pĜíslušné národní výbory,
není-li ve zvláštních pĜípadech zákonem stanoveno jinak.
(2) Ustanovení o zpĤsobilosti k úĜadu soudce z lisu, o
povolávání a odvolávání tČchto soudcĤ, o jejich právním postavení
i odpovČdnosti a o výkonu jejich funkce obsahuje zákon.
§ 143
Soudcové slibují pĜísahou, že budou zachovávat zákony a
naĜízení, vykládat je v duchu ústavy i zásad lidovČ demokratického
zĜízení a rozhodovat nestrannČ.
§ 144
(1) Líþení pĜed soudy je zásadnČ ústní a veĜejné. VeĜejnost
mĤže být pĜi líþení vylouþena jen v pĜípadech stanovených zákonem.
(2) Rozsudky se vyhlašují jménem republiky.
(3) Rozsudky v trestních vČcech se vyhlašují veĜejnČ.
(4) V Ĝízení pĜed soudy trestními platí zásada obžalovací.
ObvinČnému se zajišĢuje právo obhajoby.

§ 137
§ 145
(1) Pro celé území ýeskoslovenské republiky jsou zĜízeny:
1. nejvyšší soud;
2. nejvyšší vojenský soud;
3. správní soud.

Jak ruþí stát a soudce za náhradu škody, kterou soudce
zpĤsobí tím, že poruší právo pĜi konání svého úĜadu, stanoví
zákon.

KAPITOLA OSMÁ
HospodáĜské zĜízení
§ 146
Výrobní prostĜedky jsou buć národním majetkem, nebo majetkem
lidových družstev, anebo jsou v soukromém vlastnictví jednotlivých
výrobcĤ.

(3) ZnárodnČním pĜechází vlastnictví dotþených podnikĤ a
jiných hospodáĜských objektĤ a majetkových hodnot a oprávnČní na
stát.
§ 154
(1) ZnárodnČné podnikání organisuje stát zásadnČ ve formČ
národních podnikĤ.

§ 147
Národním majetkem jsou zejména také hospodáĜské hodnoty
znárodnČné podle ustanovení zvláštních zákonĤ (§ 153), rovnČž
jakýkoli veĜejný statek, který slouží obecnému prospČchu.

(2) V této formČ mĤže stát organisovat i jiné státní
podnikání, jakož i hospodáĜské objekty, které mu pĜipadly a
pĜipadnou do vlastnictví jinak než znárodnČním.
§ 155

§ 148
Nerostné bohatství a jeho tČžba;
zdroje energie a energetické podniky;
doly a hutČ;
pĜírodní léþivé zdroje;
výroba pĜedmČtĤ sloužících zdraví lidu;
podniky þítající aspoĖ 50 zamČstnancĤ nebo osob v nich
þinných, nejde-li o podniky lidových družstev;
banky a pojišĢovny;
veĜejná doprava železniþní a pravidelná doprava silniþní a
letecká;
pošta, veĜejný telegraf a telefon;
rozhlas, televise a film (§ 22)
mohou být národním majetkem.
§ 149
(1) Národní majetek je zásadnČ v rukou státu (státní
vlastnictví).
(2) ýásti národního majetku, které nejsou celostátního
významu a slouží veskrze nebo pĜevážnČ obyvatelstvu nČkterého
správního celku (obce, okresu, kraje), mohou být v rukou svazkĤ
lidové správy (komunální vlastnictví).
§ 150
Stát spravuje národní majetek buć pĜímo, nebo prostĜednictvím
národních podnikĤ (§ 155).

(1) Národní podniky jsou þástí národního majetku a jsou
podĜízeny vrchnímu vedení a dozoru státu.
(2) Národní podniky jsou samostatné osoby právnické.
§ 156
HospodáĜství svazkĤ lidové správy vedou národní výbory. Toto
hospodáĜství nebo jeho þásti mohou býti organisovány ve formČ
obdobné národním podnikĤm.
§ 157
(1) Lidová družstva jsou sdružení pracujících k spoleþné
þinnosti, jejímž úþelem je zvýšit životní úroveĖ þlenĤ i ostatního
pracujícího lidu, nikoli však dosáhnout co nejvyššího zisku z
vloženého kapitálu.
(2) Stát podporuje lidové družstevnictví v zájmu rozvoje
národního hospodáĜství a obecného blahobytu.
§ 158
(1) Soukromé vlastnictví drobných a stĜedních podnikĤ do
50 zamČstnancĤ je zaruþeno.
(2) Osobní majetek obþanĤ je nedotknutelný. Toto ustanovení
se týká zejména pĜedmČtĤ domácí a osobní spotĜeby, rodinných domkĤ
a úspor nabytých prací, jakož i dČdického práva na nČ.
§ 159

§ 151
HospodáĜské podnikání je buć veĜejné (zejména podnikání státu
a svazkĤ lidové správy), nebo lidových družstev, anebo soukromé.
§ 152
(1) Státu je vyhrazeno podnikání:
1. v oboru výhradního národního majetku (§ 148), není-li
tento majetek podle zákona v rukou svazkĤ lidové správy
(§ 149, odst. 2);
2. podle zákonĤ o znárodnČní (§ 153);
3. podle zákonĤ o úpravČ vnitĜního a zahraniþního obchodu, jakož
i mezinárodního zasilatelství.
(2) Stát mĤže se zĜetelem k veĜejnému zájmu a potĜebám
národního hospodáĜství pĜenechat využití jednotlivých
hospodáĜských nebo jiných objektĤ svazkĤm lidové správy nebo
lidovým družstvĤm nebo jiným právnickým osobám.

(1) Nejvyšší pĜípustná výmČra pĤdy, která smí být v soukromém
vlastnictví jednotlivce nebo spoluvlastníkĤ nebo spoleþnČ
hospodaĜící rodiny, je 50 hektarĤ.
(2) Soukromé vlastnictví pĤdy je u zemČdČlcĤ, kteĜí na ní
sami pracují, do výmČry 50 hektarĤ zaruþeno.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.
§ 160
Stát Ĝídí za úþasti rolnictva zemČdČlskou politiku tak, aby
se postupnČ zvyšovala výrobnČ technická úroveĖ vesnice a
vyrovnával sociální a kulturní rozdíl mezi mČstem a venkovem.
§ 161
Soukromé monopolní organisace výdČleþné, zejména kartely,
trusty a syndikáty, jsou zakázány.

§ 153
Jednotný hospodáĜský plán
(1) Která hospodáĜská odvČtví a které hospodáĜské nebo jiné
hodnoty jsou znárodnČny a v jakém rozsahu, stanoví zákony.
(2) Zákonem vymezený rozsah provedeného znárodnČní nemĤže být
omezen.

§ 162
Jednotným hospodáĜským plánem Ĝídí stát veškerou hospodáĜskou
þinnost, zejména výrobu, obchod a dopravu, tak, aby byla zajištČna

úþelná míra národní spotĜeby, aby množství, jakost a plynulost
výroby byly stupĖovány a aby tak postupnČ vzrĤstala životní úroveĖ
obyvatelstva.
§ 163
(1) Jednotný hospodáĜský plán se vypracovává vždy na urþité
þasové období a vyhlašuje se zákonem.
(2) PĜíprava i provedení jednotného hospodáĜského plánu
pĜísluší vládČ jako jeden z jejích pĜedních úkolĤ. Vláda se pĜi
tom opírá o tvĤrþí iniciativu pracujícího lidu a jeho organisací.
(3) Vláda podává Národnímu shromáždČní pravidelné zprávy o
provádČní jednotného hospodáĜského plánu.
§ 164
(1) Každý, komu pĜipadá jakýkoli úkol pĜi provádČní a plnČní
jednotného hospodáĜského plánu, je povinen vykonávat jej svČdomitČ
a hospodárnČ podle svých osobních a hospodáĜských možností.
(2) Osoby fysické i právnické jsou povinny pĜizpĤsobit svou
hospodáĜskou þinnost jednotnému hospodáĜskému plánu.
KAPITOLA DEVÁTÁ
Obecná ustanovení

(3) Výklad a používání všech ostatních pĜedpisĤ právního Ĝádu
bućtež vždy v souladu s ústavou.
§ 172
(1) Ústava mĤže býti mČnČna a doplĖována jen zákony, které
jsou oznaþeny jako ústavní a usneseny podle pĜíslušných ustanovení
(§ 54, odst. 2).
(2) Zákony vydané po dni uvedeném v § 170 jsou, pokud
odporují této ústavČ nebo ústavním zákonĤm, neplatné.
§ 173
(1) Dnem, kdy tato ústava nabude úþinnosti, pozbývá platnosti
ústavní listina ýeskoslovenské republiky, uvozená zákonem ze dne
29. února 1920, þ. 121 Sb., jakož i její souþásti.
(2) Týmž dnem pozbývají platnosti všechny ústavní i jiné
zákony, pokud odporují ustanovením této ústavy a zásadám lidovČ
demokratického zĜízení nebo upravují vČci odchylnČ od této ústavy.
(3) Ustanovení pĜedchozího odstavce se netýká zákonĤ o
znárodnČní a o pozemkové reformČ, které vstoupily v platnost
dĜíve, než tato ústava nabyla úþinnosti.
§ 174

§ 165
(1) Státní obþanství je v ýeskoslovenské republice jediné a
jednotné.
(2) Podmínky, za jakých se nabývá a pozbývá státního
obþanství, stanoví zákon.
§ 166
Hranice ýeskoslovenské republiky mohou být mČnČny jen
ústavním zákonem.

(1) Národní shromáždČní zvolené podle ústavního zákona ze dne
16. dubna 1948, þ. 74 Sb., jímž se na pĜechodnou dobu do úþinnosti
nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždČní a
þinnost Ústavodárného Národního shromáždČní, považuje se za
Národní shromáždČní zvolené podle této ústavy. Jeho volební období
se poþítá ode dne volby.
(2) Ustaví-li se Národní shromáždČní uvedené v pĜedchozím
odstavci dĜíve, než tato ústava nabude úþinnosti, provedou se
zmČny jí vyžadované do 14 dnĤ. Do téže lhĤty složí jeho þlenové
(poslanci) slib podle této ústavy, i když složili již pĜedtím slib
podle ustanovení dĜíve platných.

§ 167
(1) Územní správní celky bućtež vytvoĜeny se zĜetelem k
potĜebám národního hospodáĜství a ke kulturním a sociálním zájmĤm
lidu.
(2) Správní soustavu republiky je založena na krajském
zĜízení. Kraje se dČlí na okresy, okresy na obce.
§ 168
Hlavním mČstem ýeskoslovenské republiky je Praha.
§ 169
(1) Barvy republiky jsou bílá, þervená a modrá.
(2) Státní znak a vlajky upravuje zákon.
KAPITOLA DESÁTÁ
Ustanovení závČreþná a pĜechodná
§ 170
Ústava nabývá úþinnosti dnem vyhlášení.
§ 171
(1) Všechny þásti této ústavy (prohlášení, základní þlánky a
podrobná ustanovení) platí jako celek.
(2) PĜi výkladu jednotlivých ustanovení této ústavy je tĜeba
vycházet z ducha tohoto celku a ze zásad, na kterých je založen.

(3) Dokud nebude vydán zákon o jednacím Ĝádu Národního
shromáždČní (§ 51), platí pĜimČĜenČ ustanovení zákona ze dne
2. þervence 1947, þ. 140 Sb., o jednacím Ĝádu ústavodárného
Národního shromáždČní.
§ 175
(1) Slovenská národní rada v dosavadním složení nebo doplnČná
podle výsledkĤ voleb do Národního shromáždČní (§ 174, odst. 1)
vykonává pravomoc, která pĜísluší Slovenské národní radČ podle
této ústavy dotud, dokud se neustaví Slovenská národní rada, která
bude zvolena podle nového volebního zákona (§ 98, odst. 1). Dokud
nebude vydán zákon Slovenské národní rady o jejím jednacím Ĝádu
(§ 104, odst. 1), platí pĜimČĜenČ ustanovení dosavadního jednacího
Ĝádu Slovenské národní rady.
(2) Pokud naĜízení Slovenské národní rady vydaná pĜede dnem
uvedeným v § 170 neodporují ustanovení této ústavy, považují se za
zákony Slovenské národní rady, i když pĜekraþují její pravomoc
vymezenou touto ústavou.
§ 176
(1) Dokud nenabudou úþinnosti zákony pĜedvídané ústavou,
jimiž budou upraveny zásady organisace národních výborĤ, jejich
jednání a Ĝízení pĜed nimi (§ 129), jejich finanþní hospodáĜství
(§m133) a zpĤsob, jakým lid provádí jejich kontrolu (§ 126),
zĤstávají v platnosti dosavadní pĜedpisy.
(2) Národní výbory v dosavadním složení nebo doplnČné
vykonávají svou pravomoc do té doby, dokud se neustaví národní
výbory zvolené podle nového zákona (§ 127).

(3) Zákon stanoví den, kdy poþnou pĤsobit krajské národní
výbory a zaniknou dosavadní zemské národní výbory; rovnČž urþí,
kdy poþnou národní výbory vykonávat veĜejnou správu v oborech,
které až dosud nenáležejí do jejich pĤsobnosti (§ 124).
§ 177
(1) PĤsobnost, kterou podle platných pĜedpisĤ vykonávalo až
dosud pĜedsednictvo vlády, pĜechází dnem uvedeným v § 170 na
pĜedsedu vlády.
(2) Ústavní zákony upravující vČci státního obþanství
pozbývají tímto dnem povahy ústavních zákonĤ.
§ 178
Ústavu provede vláda.
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