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                          150/1948 Sb. 
                          ÚSTAVNÍ ZÁKON 
                      ze dne 9. kv tna 1948 
                 Ústava eskoslovenské republiky 
 
     Ústavodárné  Národní   shromážd ní  republiky  eskoslovenské 
usneslo se na tomto ústavním zákon : 
 
                             PROHLÁŠENÍ 
 
     My,   lid   eskoslovenský,   prohlašujeme,   že  jsme  pevn  
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 
zahrani ní reakce, jak jsme znovu p ed celým sv tem osv d ili svým 
vystoupením na obranu lidov  demokratických ád  v únoru 1948. 
 
     Slibujeme si navzájem, že na tomto velkém díle budou pracovat 
spole n   a  ruku  v  ruce  oba  naše  národy,  navazujíce  tak na 
pokrokové a humanitní tradice svých d jin. 

 
     eši  a Slováci,  dva bratrské  národy, lenové  velké rodiny 
Slovanstva, žili  již p ed tisícem  let spole n  v  jednom stát  a 
spole n  p ijali z východu  nejvyšší výtvor tehdejší vzd lanosti - 
k es anství. První  v Evrop  pozdvihli v  husitské revoluci na své 
prapory   myšlenky   svobody    mín ní,   lidovlády   a   sociální 
spravedlnosti. 
 
     Po  staletí bojoval  pak eský  a slovenský  lid s feudálními 
vyko is ovateli a s n meckou dynastií  Habsburk  za své sociální i 
národní  osvobození.  Myšlenky  svobody,  pokroku  a humanity byly 
vedoucími idejemi obou našich národ , když se v XIX. v ku obrodily 
za  spole ného úsilí  slovenských i  eských buditel ,  vzešlých z 
lidu. Pod týmž  praporem zahájily také oba národy  v první sv tové 
válce spole ný  odboj  proti  n meckému  imperialismu, a podníceny 
Velkou  íjnovou revolucí,  z ídily po  staletích poroby,  dne 28. 
íjna   1918,  sv j   spole ný  stát   -  demokratickou  republiku 
eskoslovenskou. 

 
     Již tehdy,  za prvního odboje,  toužil náš lid,  veden velkým 
vzorem  revolu ního  boje  ruských  d lník   a  rolník , po lepším 
spole enském  ádu,  po  socialismu.  Avšak  toto pokrokové úsilí, 
navazující na  naše nejlepší tradice, bylo  zakrátko zma eno, když 
se po  rozkolu d lnického hnutí v prosinci 1920 poda ilo nepo etné 
vrstv  kapitalist   a velkostatká  zvrátit  navzdory demokratické 
ústav   pokrokový vývoj  v naší  republice a  p ivésti k vít zství 
kapitalistické  hospodá ské  z ízení  se  všemi  jeho zly, zejména 
s hr zou nezam stnanosti. 
 
     Když   pak  ob ma   našim  národ m   hrozila  zkáza   z  nové 
imperialistické  expanse v  zlo inné podob   n meckého nacismu, tu 
op t  - jako  kdysi v  husitské revoluci  panská šlechta - zradila 
nyní i  novov ká vládnoucí t ída, buržoasie.  Ve chvíli nejvyššího 
nebezpe í  se  spojila  s  nep ítelem  proti  vlastnímu lidu a tím 
umožnila sv tovému  imperialismu, aby do asn   vy ídil své rozpory 
na ú et obou našich národ  hanebnou dohodou mnichovskou. 
 
     Tím  byla   uvoln na  cesta  k   záke nému  p epadení  našeho 
mírumilovného  státu  odv kému  nep íteli,  jemuž horliv  pomáhali 
potomci  cizích kolonist ,  usazení mezi  námi a  požívající podle 
naší ústavy  všech demokratických práv stejn   s námi. Za hrozných 
událostí druhé sv tové války povstali  oba naši národové k boji za 
osvobození, který po nes etných ob tech našich nejlepších lidí a a 
pomoci  spojenc ,  p edevším  slovanské  velmoci  Svazu sov tských 
socialistických republik, vyvrcholil slovenským a eským povstáním 
let 1944  a 1945 v národní  a demokratické revoluci našeho  lidu a 
byl vít zn  ukon en osvobozením Prahy  Rudou armádou dne 9. kv tna 
1945. 
 
     Nyní  jsme se  rozhodli, že  náš osvobozený  stát bude státem 
národním,  zbaveným všech  nep átelských živl ,  žijícím družn   s 
rodinou slovanských  stát  a v  p átelství se všemi  mírumilovnými 
národy sv ta. Chceme, aby to byl stát lidové demokracie, v n mž si 
lid svými zástupci zákony nejen dává, nábrž je svými zástupci také 
sám vykonává. Chceme, aby to byl stát, v n mž všechno hospodá ství 
slouží  lidu a  je vedeno  tak, aby  vzr stal obecný blahobyt, aby 
nebylo hospodá ských  krisí a aby  byl národní d chod  spravedliv  
rozd lován.  Po této  cest   chceme  dojíti k  spole enskému ádu, 
v n mž bude  úpln  odstran no vyko is ování  lov ka lov kem -  k 
socialismu. 
 
     V tomto  duchu stanovíme v  druhé ásti ústavy  její základní 
lánky v t etí pak je rozvádíme  do podrobností a hodláme tak dáti 

pevný podklad právnímu ádu naší lidové demokracie. 
 
                       ZÁKLADNÍ LÁNKY ÚSTAVY 
 
                               l.I 
 
     (1) eskoslovenský stát je lidov  demokratická republika. 
 
     (2) Lid je jediným zdrojem veškeré moci ve stát .  
 



                               l.II 
 
     (1) eskoslovenská   republika   je    jednotný   stát   dvou 
rovnoprávných slovanských národ , ech  a Slovák . 
 
     (2) Území státu tvo í jednotný a nedílný celek.  
 
                              l.III 
 
     (1) Lidov   demokratická republika  neuznává výsad.  Práce ve 
prosp ch celku a ú ast na obran  státu je obecnou povinností. 
 
     (2) Stát zaru uje  všem svým ob an m, muž m  i ženám, svobodu 
osobnosti  a jejího  projevu a  pe uje o  to, aby  se všem dostalo 
stejných možností a stejných p íležitostí. 
 
     (3) Všichni ob ané mají právo na vzd lání, právo na práci, na 
spravedlivou odm nu  za vykonanou práci  a na odpo inek  po práci. 
Národním   pojišt ním   je   ob an m   zajišt no   zaopat ení  p i 
nezp sobilosti k práci.  
 
                               l.IV 
 
     (1) Svrchovaný lid vykonává státní moc zastupitelskými sbory, 
které jsou lidem voleny, lidem kontrolovány a lidu odpov dny. 
 
     (2) Volební právo do zastupitelských  sbor  je obecné, rovné, 
p ímé  a tajné.  Volit m že  každý ob an,  jakmile dosáhne v ku 18 
let. Zvolen m že být každý ob an, jakmile dosáhne v ku 21 let. 
 
     (3) K  obstarávání  v cí  ve ejných  a  k  uplat ování  svých 
demokratických  práv  vytvá í  lid  dobrovolné organisace, zejména 
politické,  odborové,  družstevní  a  kulturní,  organisace žen  a 
mládeže a organisace t lovýchovné.  
 
                               l.V 
 
     Nejvyšším orgánem  moci zákonodárné je  Národní shromážd ní o 
jedné  sn movn . Má  t i sta  len  (poslanc ),  volených na  dobu 
šesti let.  
 
                               l.VI 
 
     V  ele   státu  je  president   republiky,  volený  Národním 
shromážd ním na dobu sedmi let.  
 
                              l.VII 
 
     Nejvyšším  orgánem  moci  vládní   a  výkonné  je  vláda.  Je 
odpov dna Národnímu  shromážd ní. Jmenuje  ji a odvolává president 
republiky.  
 
                              l.VIII 
 
     (1) Nositelem  a  vykonavatelem  státní  moci  na Slovensku a 
p edstavitelem  svébytnosti  slovenského   národa  jsou  slovenské 
národní orgány. 
 
     (2) Slovenské  národní   orgány  zajiš ují  v   duchu  lidové 
demokracie rovnoprávnost ech  a Slovák . Všechny orgány republiky 
usilují v  souladu s nimi o  to, aby se vytvá ely  stejn  p íznivé 
podmínky pro hospodá ský, kulturní a sociální život obou národ .  
 
                               l.IX 
 
     (1) Národním  orgánem   moci  zákonodárné  na  Slovensku   je 
Slovenská  národní  rada.  Má  sto  len   (poslanc ), volených na 
Slovensku na dobu šesti let. 
 
     (2) Národním orgánem  moci vládní a  výkonné na Slovensku  je 
sbor  pov enc .  Je  odpov dný  Slovenské  národní  rad   a vlád  
republiky. Jmenuje jej a odvolává vláda republiky.  
 

                               l.X 
 
     Nositelem a  vykonavatelem státní moci  v obcích, okresích  a 
krajích a strážcem práv a svobod lidu jsou národní výbory.  
 
                               l.XI 
 
     (1) Moc soudcovskou vykonávají nezávislé soudy. 
 
     (2) Soudcové jsou  jednak soudci z povolání,  jednak soudci z 
lidu; obojí jsou si p i rozhodování rovni. 
 
     (3) Soudcové  vykonávají sv j  ú ad nezávisle,  jsouce vázáni 
jen právním ádem lidové demokracie.  
 
                              l.XII 
 
     (1) Hospodá ská soustava eskoslovenské republiky je založena 
 
  na  znárodn ní  nerostného  bohatství,  pr myslu, velkoobchodu a 
pen žnictví; 
 
  na  vlastnictví p dy  podle zásady  "p da pat í  tomu, kdo na ní 
pracuje"; 
 
  na ochran  drobného a  st edního podnikání a na nedotknutelnosti 
osobního majetku. 
 
     (2) Všechno  národní hospodá ství  v eskoslovenské republice 
nech   slouží  lidu.  V  tomto  ve ejném  zájmu ídí stát veškerou 
hospodá skou innost jednotným hospodá ským plánem.  
 
                     PODROBNÁ USTANOVENÍ ÚSTAVY 
 
                         KAPITOLA PRVNÍ 
                    Práva a povinnosti ob an  
 
                             Rovnost 
 
                               § 1 
 
     (1) Všichni ob ané jsou si p ed zákonem rovni. 
 
     (2) Muži  a  ženy  mají  stejné   postavení  v  rodin   i  ve 
spole nosti  a stejný  p ístup ke  vzd lání i  ke všem  povoláním, 
ú ad m a hodnostem.  
 
                         Svoboda osobní 
 
                               § 2 
 
     Osobní svoboda  se zaru uje. M že být omezena nebo od ata jen 
na základ  zákona.  
 
                               § 3 
 
     (1) Nikdo  nesmí být  stíhán,  le   v p ípadech  podle zákona 
dovolených, a to jen soudem  nebo ú adem podle zákona p íslušným a 
ízením upraveným podle zákona. 

 
     (2) Nikdo  nesmí  být  zat en,  nebude-li  p istižen p i inu 
samém,  le  na  písemný  od vodn ný  p íkaz soudc v.  P íkaz budiž 
doru en p i  zat ení, a není-li to  možné, nejdéle do 48  hodin po 
n m. 
 
     (3) Nikdo  nesmí být  ú edním orgánem  vzat do  vazby, le   v 
p ípadech stanovených  zákonem; musí pak  být nejdéle do  48 hodin 
propušt n  nebo odevzdán  soudu nebo  ú adu, kterému  podle povahy 
v ci p ísluší provésti další ízení.  
 
                         Svoboda domovní 
 
                               § 4 
 



     Domovní svoboda se zaru uje. M že  být omezena jen na základ  
zákona.  
 
                               § 5 
 
     (1) U  nikoho nesmí  být provedena  domovní prohlídka,  le  v 
p ípadech dovolených  podle zákona, a  to jen soudem  nebo ú edním 
orgánem podle zákona p íslušným a ízením upraveným podle zákona. 
 
     (2) Domovní prohlídka  smí být provedena,  nestanoví-li zákon 
jinak, jen na písemný od vodn ný  p íkaz soudce nebo ú adu. P íkaz 
budiž  doru en p i  prohlídce, a  není-li to  možné, nejdéle do 48 
hodin po ní. 
 
     (3) Orgán  vykonávající  prohlídku   nech   se  prokáže  svým 
oprávn ním a vydá osob , u které prohlídku vykonal, na její žádost 
ihned,  a není-li  to možné,  nejdéle do  48 hodin  potom, písemné 
potvrzení  o d vodech  prohlídky a   o jejím  výsledku, jakož  i o 
v cech p i ní zabavených.  
 
       Tajemství listovní a tajemství dopravovaných zpráv 
 
                               § 6 
 
     Nikdo nesmí  porušovat tajemství uzav ených  list  ani jiných 
písemností,  a  chovaných  v soukromí,  a  zasílaných  poštou nebo 
jiným dopravním prost edkem, le  v p ípadech zákonem stanovených a 
zp sobem  podle zákona  upraveným. Obdobn   je chrán no  tajemství 
zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným takovým ve ejným 
za ízením.  
 
                         Svoboda pobytu 
 
                               § 7 
 
     (1) Každý ob an  se m že usazovat nebo  pobývat na kterémkoli 
míst  eskoslovenské republiky. Omezit lze  toto právo jen v zájmu 
ve ejném na základ  zákona. 
 
     (2) Právo  vyst hovat se  do ciziny  m že být  omezeno jen na 
základ  zákona.  
 
                        Svoboda majetková 
 
                               § 8 
 
     V mezích obecných právních  p edpis  m že každý ob an nabývat 
na kterémkoli míst  eskoslovenské  republiky nemovitostí i jiného 
majetku a vykonávat tam výd le nou innost.  
 
                               § 9 
 
     (1) Soukromé vlastnictví lze omezit jen zákonem. 
 
     (2) Vyvlastn ní je možné jen na  základ  zákona a za náhradu, 
není-li  nebo nebude-li  zákonem  stanoveno,  že se  náhrada dávat 
nemá. 
 
     (3) Nikdo nesmí zneužívat vlastnického práva ke škod  celku.  
 
                    Ochrana rodiny a mládeže 
 
                              § 10 
 
     (1) Manželství, rodina a mate ství jsou pod ochranou státu. 
 
     (2) Stát  pe uje  o  to,  aby  rodina  byla zdravou základnou 
rozvoje  národa. Rodinám  s  mnoha  d tmi poskytuje  stát zvláštní 
úlevy a podporu.  
 
                              § 11 
 
     (1) D tem zaru uje stát zvláštní pé i a ochranu, zejména iní 
soustavná opat ení v zájmu popula ního rozvoje národa. 

 
     (2) P vod dít te  nesmí být jeho práv m  na újmu. Podrobnosti 
stanoví zákon. 
 
     (3) Mládeži zaru uje stát všechny možnosti plného t lesného i 
duševního rozvoje.  
 
                        Právo na vzd lání 
 
                              § 12 
 
     (1) Všichni ob ané mají právo na vzd lání. 
 
     (2) Stát  pe uje  o  to,  aby  se  každému dostalo vzd lání a 
výcviku podle jeho schopností a se z etelem k pot ebám celku.  
 
                              § 13 
 
     (1) Školy jsou státní. 
 
     (2) Základní   školní   vzd lání   je   jednotné,  povinné  a 
bezplatné. 
 
     (3) Podrobnosti a výjimky stanoví zákon.  
 
                              § 14 
 
     (1) Veškerá výchova a všechno  vyu ování bu tež za ízeny tak, 
aby byly v souladu s výsledky  v deckého bádání a nebyly v neshod  
s lidov  demokratickým z ízením. 
 
     (2) Vrchní vedení veškeré výchovy  a všeho vyu ování, jakož i 
dozor nad nimi p ísluší státu.  
 
                    Svoboda sv domí a vyznání 
 
                              § 15 
 
     (1) Svoboda sv domí se zaru uje. 
 
     (2) Sv tový názor, víra nebo p esv d ení nem že být nikomu na 
újmu,  nem že však  být d vodem  k tomu,  aby n kdo  odpíral plnit 
ob anskou povinnost uloženou mu zákonem.  
 
                              § 16 
 
     (1) Každý  má  právo  vyznávat  soukrom   i ve ejn  jakoukoli 
náboženskou víru nebo být bez vyznání. 
 
     (2) Všechna  náboženská  vyznání  a  bezvyznání  jsou si p ed 
zákonem rovna.  
 
                              § 17 
 
     (1) Každý  má  volnost  provád t  úkony  spojené  s jakýmkoli 
náboženským  vyznáním nebo  bezvyznáním. Výkon  tohoto práva  
však 
nesmí  být  v  neshod   s  ve ejným  po ádkem  ani  dobrými mravy. 
Nedovoluje se zneužívat ho k nenáboženským ú el m. 
 
     (2) Nikdo  nesmí  být  p ímo  ani  nep ímo  nucen k ú asti na 
takovém úkonu.  
 
           Svoboda projevu a ochrana kulturních statk  
 
                              § 18 
 
     (1) Svoboda projevu se zaru uje. 
 
     (2) Každý m že v mezích  zákona projevovat své mín ní slovem, 
písmem,  tiskem,  obrazem  nebo  jakýmkoli  jiným  zp sobem. Výkon 
tohoto práva nem že být nikomu na újmu.  
 
                              § 19 



 
     (1) Svoboda  tv r í  innosti  duševní  se  zaru uje. V decké 
bádání a hlásání jeho výsledk , jakož  i um ní a jeho projevy jsou 
svobodné, pokud neporušují trestní zákon. 
 
     (2) Kulturní statky  jsou pod ochranou státu.  Stát dbá o to, 
aby byly p ístupny všem, a podporuje  v du i um ní v zájmu rozvoje 
národní kultury,  pokroku a obecného  blahobytu; zejména pe uje  o 
to, aby  byly tv r ím pracovník m zajišt ny  p íznivé podmínky pro 
jejich práci.  
 
                              § 20 
 
     (1) Každý má  právo uvád t své  názory a výsledky  své tv r í 
duševní  innosti  v  obecnou  známost  a  je  jakýmkoli  zp sobem 
rozši ovat a p edvád t. 
 
     (2) Toto právo lze zákonem omezit jen se z etelem k ve ejnému 
zájmu a ke kulturním pot ebám lidu.  
 
                              § 21 
 
     (1) Svoboda tisku  se zaru uje. Není proto  v zásad  dovoleno 
podrobovat tisk p edb žné censu e. 
 
     (2) Zákon  stanoví, kdo  má právo  vydávat noviny  a asopisy 
a za jakých  podmínek, zejména také  se z etelem k  tomu, aby zisk 
nebyl ú elem. 
 
     (3) Zákon  stanoví, jak  bude  p i  zachování svobody  v dy a 
um ní  a se  z etelem k  ochran  hodnotných  d l plánovit   ízeno 
vydávání  a  rozši ování  neperiodických  publikací, zejména knih, 
hudebnin a reprodukcí výtvarných d l.  
 
                              § 22 
 
     (1) Právo k  výrob , ší ení, ve ejnému  promítání, jakož i  k 
dovozu a vývozu filmu je vyhrazeno státu. 
 
     (2) Provozovat rozhlas a televisi je výhradním právem státu. 
 
     (3) Výkon  t chto práv  upravují zákony,  které také  stanoví 
výjimky.  
 
                          Právo peti ní 
 
                              § 23 
 
     Každý  má právo  p edkládat    petice  kterémukoli  ve ejnému 
orgánu.  
 
               Svoboda shromaž ovací a spol ovací 
 
                              § 24 
 
     (1) Právo  shromaž ovací a  spol ovací se  zaru uje, pokud se 
tím neohrožuje  lidov  demokratické z ízení  nebo ve ejný pokoj  a 
ád. 

 
     (2) Výkon t chto práv upravují zákony.  
 
                              § 25 
 
     (1) K zajišt ní  svých práv mohou se  zam stnanci sdružovat v 
jednotné odborové  organisaci a mají  právo hájit své  zájmy jejím 
prost ednictvím. 
 
     (2) Jednotné odborové organisaci se  zaru uje široká ú ast na 
kontrole  hospodá ství a  p i  ešení  všech otázek  týkajících se 
zájm  pracujícího lidu. 
 
     (3) V  jednotlivých   závodech  a  ú adech   zastupuje  zájmy 
zam stnanc  jednotná odborová organisace a její orgány.  
 

                         Práva sociální 
 
                              § 26 
 
     (1) Všem ob an m p ísluší právo na práci. 
 
     (2) Toto právo  se zaru uje zejména  organisací práce ízenou 
státem podle plánovaného hospodá ství. 
 
     (3) Ženy mají  se z etelem k t hotenství,  mate ství a pé i o 
d ti nárok na zvláštní úpravu pracovních podmínek. 
 
     (4) Pro  mládež  stanoví  zákon  zvláštní  pracovní podmínky, 
p ihlížející k pot ebám jejího t lesného a duševního rozvoje.  
 
                              § 27 
 
     (1) Všem pracujícím p ísluší právo  na spravedlivou odm nu za 
vykonanou práci. 
 
     (2) Toto právo se zaru uje  státní mzdovou politikou, ízenou 
v dohod  s jednotnou odborovou organisací a sm ující k neustálému 
zvyšování životní úrovn  pracujícího lidu. 
 
     (3) P i ur ování odm ny za  práci rozhoduje jakost i množství 
práce, jakož i prosp ch, který p ináší celku. 
 
     (4) Za týchž podmínek mají muži i ženy za stejnou práci nárok 
na stejnou odm nu.  
 
                              § 28 
 
     (1) Všem pracujícím p ísluší právo na odpo inek. 
 
     (2) Toto právo  se zaru uje zákonnou úpravou  pracovní doby a 
placené   dovolené  na   zotavenou,  jakož   i  pé í   o  zotavení 
pracujících.  
 
                              § 29 
 
     (1) Každému  p ísluší právo  na ochranu  zdraví. Všem ob an m 
p ísluší právo na lé ebnou pé i a  na zaopat ení jak ve stá í, tak 
i p i nezp sobilosti k práci a p i nemožnosti obživy. 
 
     (2) Ženy  mají  nárok  na  zvláštní  pé i  v  t hotenství a v 
mate ství, d ti a mládež pak na zajišt ní svého plného t lesného a 
duševního rozvoje. 
 
     (3) Tato  práva jsou  zajišt na zákony  o národním pojišt ní, 
jakož i ve ejnou zdravotní a sociální pé í. 
 
     (4) Ochrana života  a zdraví p i  práci je zajišt na  zejména 
státním  dozorem   a  p edpisy  o   bezpe nostních  opat eních  na 
pracovištích.  
 
                Základní povinnosti ob ana k státu 
                        a ke spole nosti 
 
                              § 30 
 
     (1) Každý  ob an  je  povinen  být  eskoslovenské  republice 
v rný,  zachovávat ústavu  i zákony  a ve  všem svém  jednání dbát 
zájm  státu. 
 
     (2) Zejména   je  vlasteneckou   povinností  každého   ob ana 
podporovat udržování a zvelebování národního majetku a dbát  o to, 
aby národní majetek nebyl zkracován a poškozován.  
 
                              § 31 
 
     Ob ané jsou  povinni vykonávat ve ejné  funkce, ke kterým  je 
lid  povolal, sv domit  a  poctiv   v duchu  lidov  demokratického 
z ízení.  
 



                              § 32 
 
     Každý ob an je povinen pracovat podle svých schopností a svou 
prací p ispívat k prosp chu celku.  
 
                              § 33 
 
     Dan  a  ve ejné dávky lze  ukládat toliko na  základ  zákona. 
Rovn ž jenom  na základ  zákona m že  ve ejná moc požadovat osobní 
výkony.  
 
                              § 34 
 
     (1) Obrana  státu  a  jeho  lidov   demokratického z ízení je 
vrcholnou povinností každého ob ana.  Služba v lidov  demokratické 
armád   eskoslovenské republiky  je pro  každého ob ana  nejvyšší 
ctí. 
 
     (2) Každý ob an je povinen  ú astnit se branné výchovy, konat 
vojenskou službu a uposlechnout výzvy k obran  státu. 
 
     (3) Na  obranu  státu  a  k  její  p íprav   lze  od  každého 
požadovat  sou innost a  v cné prost edky  a ukládat  mu omezení i 
v cná pln ní. 
 
     (4) Ú ady  a ve ejné  orgány nech   p i výkonu  své pravomoci 
dbají z moci ú ední též zájm  obrany státu. 
 
     (5) Podrobnosti stanoví zákon.  
 
                        Obecná ustanovení 
 
                              § 35 
 
     Jen na základ  zákona možno tresty hrozit a je ukládat.  
 
                              § 36 
 
     (1) Všechny  ve ejné  orgány  jsou  povinny  spravovat se p i 
výkonu  svého   ú adu  nebo  služby   zákonem  a  zásadami  lidov  
demokratického z ízení. 
 
     (2) Poruší-li   ve ejný  funkcioná    tuto  povinnost,  budiž 
potrestán podle zákona.  
 
                              § 37 
 
     (1) Projevy  a innost sm ující  k  tomu, aby  byla ohrožena 
samostatnost,  celistvost a  jednota státu,  ústava, republikánská 
státní forma a lidov  demokratické z ízení, jsou trestné. 
 
     (2) Zneužívat  práv a  svobod ob anských  k t mto  zám r m je 
nep ípustné.   Zejména  se   zakazuje  ší it   jakýmkoli  zp sobem 
a v  jakékoli podob   nacismus a  fašismus, rasovou  a náboženskou 
nesnášenlivost a nacionální šovinismus.  
 
                              § 38 
 
     Zákon  stanoví,  jakým  omezením  podléhají  práva  a svobody 
ob an   za  války  nebo  tehdy,  dojde-li  k událostem ohrožujícím 
zvýšenou m rou  samostatnost, celistvost a  jednotu státu, ústavu, 
republikánskou  státní formu  a lidov   demokratické z ízení anebo 
ve ejný klid a po ádek.  
 
                         KAPITOLA DRUHÁ 
                       Národní shromážd ní 
 
                              § 39 
 
     (1) Sídlem Národního shromážd ní je Praha. 
 
     (2) P echodn   m že  být  Národní  shromážd ní  svoláno  i do 
jiného místa.  
 

                              § 40 
 
     (1) Podrobnosti  o  podmínkách  volebního  práva do Národního 
shromážd ní a  o jeho výkonu,  jakož i o  provád ní voleb poslanc  
stanoví zákon. 
 
     (2) Zákon ur uje, jaká innost a  které ve ejné funkce jsou s 
funkcí poslance neslu itelné.  
 
                              § 41 
 
     (1) Národní  shromážd ní ov uje  platnost volby jednotlivých 
poslanc  a  rozhoduje o neslu itelnosti  funkce poslance s  funkcí 
jinou. 
 
     (2) Ov ení  budiž  provedeno  nejdéle  do  šesti  m síc   od 
ustavení  sn movny  nebo  do  t í  m síc   ode dne, kdy náhradník, 
nastupující na místo poslance, složí slib.  
 
                              § 42 
 
     (1) V první  sch zi Národního shromážd ní,  které se poslanec 
zú astní,  složí tento  slib:  "Slibuji,  že budu  v ren republice 

eskoslovenské  a  jejímu   lidov   demokratickému  z ízení.  Budu 
zachovávat její  zákony a sv j  mandát vykonávat podle  nejlepšího 
v domí a sv domí k prosp chu lidu a státu." 
 
     (2) Odep ení slibu nebo  slib s výhradou mají samy  o sob  za 
následek ztrátu mandátu.  
 
                              § 43 
 
     Poslanci vykonávají  sv j mandát osobn . Mohou  se ho kdykoli 
vzdát.  
 
                              § 44 
 
     Poslanci  nemohou  být  v bec  stíháni  pro  své hlasování ve 
sn movn  nebo  v sn movních výborech.  Pro výroky u in né  tam p i 
výkonu mandátu podléhají jen kárné moci Národního shromážd ní.  
 
                              § 45 
 
     (1) K jakémukoli trestnímu nebo  kárnému stíhání poslance pro 
jiné iny nebo opominutí  je t eba souhlasu Národního shromážd ní. 
Odep e-li sn movna souhlas, je stíhání navždy vylou eno. 
 
     (2) Tato  ustanovení  se  nevztahují  na trestní odpov dnost, 
kterou má poslanec jako odpov dný zástupce listu.  
 
                              § 46 
 
     (1) Bude-li  poslanec  dopaden  a  zat en  p i  trestném inu 
samém,  je soud  nebo jiný  p íslušný ú ad  povinen oznámit  ihned 
zat ení p edsedovi Národního shromážd ní. 
 
     (2) Neprojeví-li sn movna do 14 dn  ode dne zat ení souhlas s 
další vazbou, budiž poslanec propušt n na svobodu. 
 
     (3) Nezasedá-li   práv   sn movna,   je  zapot ebí   souhlasu 
p edsednictva Národního  shromážd ní.  Souhlasí-li p edsednictvo s 
další vazbou, rozhodne o v ci sn movna  do 14 dn  od toho dne, kdy 
se op t sejde, s kone nou platností.  
 
                              § 47 
 
     Poslanci  mají právo  odep ít sv dectví  o v cech,  které jim 
byly sv eny jako  len m Národního shromážd ní, a to  i když jeho 
leny  být  p estanou.  Vy aty  jsou  p ípady,  kde  jde o svád ní 

poslance k zneužití mandátu.  
 
                              § 48 
 
     (1) Je-li zvolený  poslanec v služebním  pom ru, má nárok  na 



dovolenou  od  toho  dne,  kdy  složí  slib,  po celou dobu trvání 
mandátu. 
 
     (2) Poslanci  mají  po  dobu  výkonu  svého  mandátu nárok na 
náhradu, jejíž výši stanoví zákon. 
 
     (3) Další podrobnosti o postavení  poslanc , zejména o jejich 
nároku na  služební požitky, jsou-li  v služebním pom ru,  stanoví 
zákon.  
 
                              § 49 
 
     (1) President republiky je povinen svolat Národní shromážd ní 
ke dv ma ádným zasedáním v roce: jarnímu a podzimnímu. Jarní musí 
zapo ít v b eznu, podzimní v íjnu. 
 
     (2) President   republiky   prohlašuje   zasedání   Národního 
shromážd ní za skon ené. M že je  odro it nejdéle na jeden m síc a 
nejvýše jednou za rok. 
 
     (3) President  republiky  svolává  Národní  shromážd ní podle 
pot eby k zasedáním mimo ádným.  Žádá-li o to nadpolovi ní v tšina 
poslanc  u p edsedy vlády,  uvád jíc p edm t jednání, je president 
povinen svolat Národní shromážd ní tak, aby  se sešlo do 14 dn  od 
toho  dne, kdy  bude žádost  podána. Kdyby  tak neu inil, sejde se 
Národní   shromážd ní  do   dalších  14   dn   na   vyzvání  svého 
p edsednictva.  
 
                              § 50 
 
     (1) President   republiky   má   právo   rozpoušt t   Národní 
shromážd ní.  Tohoto  práva  nesmí  použít  posledních šest m síc  
svého volebního období. 
 
     (2) Uplyne-li  volební  období   Národního  shromážd ní anebo 
bude-li   Národní  shromážd ní   rozpušt no,  bu tež   nové  volby 
provedeny do 60 dn . 
 
     (3) Rozpušt ním Národního shromážd ní  se nezastavuje trestní 
ízení zahájené podle §§ 78 nebo 91.  

 
                              § 51 
 
     Základní zásady  jednání Národního shromážd ní,  jeho styky s 
vládou a  navenek v bec upravuje  zákon o jednacím  ádu Národního 
shromážd ní. Své  vnit ní pom ry a  další pravidla o  svém jednání 
m že  si  Národní  shromážd ní  upravit  v  mezích  tohoto  zákona 
vlastním usnesením.  
 
                              § 52 
 
     (1) Sch ze sn movny ídí p edseda Národního shromážd ní. 
 
     (2) P edsednictvo  Národního shromážd ní  m že k  obstarávání 
sn movních prací ustanovit další funkcioná e.  
 
                              § 53 
 
     (1) Sch ze Národního shromážd ní jsou zpravidla ve ejné. 
 
     (2) Sch ze   neve ejné  se   mohou  konat   jen  v  p ípadech 
stanovených jednacím ádem.  
 
                              § 54 
 
     (1) Národní  shromážd ní  je   zp sobilé  se  usnášet,  je-li 
p ítomna  aspo  t etina  poslanc . K  platnosti usnesení  je t eba 
souhlasu nadpolovi ní v tšiny p ítomných. 
 
     (2) Usnesení, kterým se m ní  ústava, schvaluje ústavní zákon 
nebo se  rozhoduje o vypov d ní války,  pot ebuje k platnosti, aby 
pro n  hlasovaly nejmén  t i p tiny všech poslanc . Stejné v tšiny 
je  t eba  k  platnosti  usnesení,  kterým  se  vynáší  odsuzující 
rozsudek v trestním ízení  proti presidentu republiky nebo len m 

vlády.  
 
                              § 55 
 
     (1) P edseda i ostatní lenové  vlády mají právo zú astnit se 
kdykoli sch zí  Národního shromážd ní nebo jeho  výbor . Budiž jim 
ud leno slovo, kdykoli o to požádají. 
 
     (2) Požádá-li  o to  Národní shromážd ní,  jeho p edsednictvo 
nebo  kterýkoli  jeho  výbor,  je  len  vlády povinen dostavit se 
osobn  do sch ze. 
 
     (3) Jinak se  len vlády m že  dát zastupovat ú edníky  svého 
ú adu.  
 
                              § 56 
 
     (1) Národní shromážd ní je  oprávn no interpelovat p edsedu i 
ostatní  leny  vlády  ve  v cech  jejich  p sobnosti.  P edseda i 
ostatní  lenové  vlády  jsou  povinni  odpovídat  na  interpelace 
poslanc . 
 
     (2) Národní  shromážd ní  se  m že   usnášet  na  adresách  a 
resolucích.  
 
                              § 57 
 
     (1) Návrhy  zákon   mohou  za  podmínek  stanovených jednacím 
ádem vycházet bu  od vlády, nebo od poslanc . 

 
     (2) Ke každému návrhu zákona podanému poslanci budiž p iložen 
rozpo et o  finan ním dosahu osnovy  a návrh na  úhradu pot ebného 
nákladu.  
 
                              § 58 
 
     President   republiky  má   právo  zákon   usnesený  Národním 
shromážd ním vrátit s p ipomínkami do m síce od toho dne, kdy bude 
usnesení Národního shromážd ní dodáno p edsedovi vlády.  
 
                              § 59 
 
     (1) Setrvá-li  Národní shromážd ní  p i hlasování  podle jmen 
nadpolovi ní  v tšinou všech  poslanc  na  vráceném zákonu,  budiž 
zákon vyhlášen. 
 
     (2) Jde-li  o  zákon,  k  jehož  p ijetí  se vyžaduje souhlas 
t íp tinové  v tšiny všech  poslanc ,  je  t eba, aby  byl vrácený 
zákon schválen touto v tšinou. 
 
     (3) Uplyne-li  volební  období  Národního  shromážd ní  anebo 
bude-li Národní shromážd ní rozpušt no  d íve, než se mohlo usnést 
o vráceném zákonu, m že toto  usnesení u init nov  zvolené Národní 
shromážd ní.  
 
                              § 60 
 
     (1) V  každém zákon   budiž uvedeno,  kterému lenu  vlády se 
ukládá jeho provedení. 
 
     (2) Zákon  podpisuje president  republiky, p edseda Národního 
shromážd ní,  p edseda vlády  a ministr,  kterému je  uloženo jeho 
provedení. Nemá-li  zaneprázdn ný nebo churavý  president nám stka 
(§ 72, odst. 2), podpisuje za n ho p edseda vlády. 
 
     (3) lenové  vlády  se  mohou   p i  podpisování  zákon   dát 
zastupovat jinými leny vlády.  
 
                              § 61 
 
     (1) K  platnosti  zákona  je  t eba,  aby  byl vyhlášen, a to 
zp sobem, jak ustanovuje zákon. 
 
     (2) Zákony  se  vyhlašují  touto  v tou:"Národní  shromážd ní 



republiky eskoslovenské usneslo se na tomto zákon ." 
 
     (3) Zákon  budiž vyhlášen  do osmi  dn  od  toho dne, kdy jej 
president  republiky podepíše,  anebo  ode  dne, kdy  uplyne lh ta 
stanovená  v  § 58.  Užije-li   však  president  svého  práva  tam 
uvedeného, budiž zákon vyhlášen do  osmi dn  poté, kdy bude op tné 
usnesení Národního shromážd ní (§ 59) oznámeno p edsedovi vlády.  
 
                              § 62 
 
     (1) Národnímu shromážd ní p ísluší  usnášet se na rozpo tovém 
zákon  a zkoumat státní  záv re né ú ty. Návrh rozpo tového zákona 
i záv re né  ú ty  p edkládá  Národnímu  shromážd ní vláda. Státní 
rozpo et je jednotný. Další ustanovení obsahuje zákon. 
 
     (2) Kontrolu  ve ejného hospoda ení  upravuje zákon  jednotn  
pro celé státní území.  
 
               P edsednictvo Národního shromážd ní 
 
                              § 63 
 
     (1) Národní shromážd ní si volí ze svého st edu p edsednictvo 
o dvaceti ty ech lenech. 
 
     (2) P edsednictvo Národního shromážd ní  se skládá z p edsedy 
Národního shromážd ní, místop edsed  a z ostatních len . 
 
     (3) P edsedu   Národního  shromážd ní   zastupuje  n který  z 
místop edsed  podle ustanovení jednacího ádu.  
 
                              § 64 
 
     (1) P edsednictvo Národního shromážd ní se  volí vždy na dobu 
jednoho roku. Volba p edsedy Národního shromážd ní a místop edsed  
se koná zvláštním hlasováním. 
 
     (2) První volby  se vykonají ihned,  jakmile se nov   zvolené 
Národní shromážd ní  ustaví. P i dalších  volbách podržují lenové 
p edsednictva své  funkce, dokud není  zvoleno p edsednictvo nové. 
Uplyne-li  volební  období  Národního  shromážd ní  anebo  bude-li 
Národní  shromážd ní rozpušt no,  podrží lenové p edsednictva své 
funkce,   dokud   si   nové   Národní   shromážd ní   nezvolí  své 
p edsednictvo, a platí pro n  nadále ustanovení §§ 43 až 48. 
 
     (3) Uprázdní-li se z jakéhokoli d vodu místo lena d íve, než 
skon í  funk ní období  p edsednictva,  koná  se na  zbytek období 
volba dopl ovací. 
 
     (4) Národní  shromážd ní  m že  své  p edsednictvo nebo  jeho 
jednotlivé leny kdykoli odvolat.  
 
                              § 65 
 
     (1) P edsednictvo Národního  shromážd ní  podává,  je-li  v c 
sporná, závazný výklad zákon  a rozhoduje výlu n  o tom, zda zákon 
nebo zákon  Slovenské národní rady odporuje  ústav  anebo na ízení 
zákonu. 
 
     (2) Provedení upravuje zákon.  
 
                              § 66 
 
     (1) V dob , kdy Národní shromážd ní nezasedá 
 1. bu  proto, že je jeho zasedání skon eno nebo odro eno, 
 2. nebo proto, že uplynulo jeho volební období, 
 3. nebo proto, že je rozpušt no, 
 4. nebo kone n  proto, že je jeho zasedání znemožn no mimo ádnými 
    událostmi, 
 
setrvává p edsednictvo Národního  shromážd ní ve své funkci (§ 64, 
odst.  2).  Pro  sch ze  p edsednictva  platí  v této dob  obdobn  
ustanovení § 55. 
 

     (2) P edsednictvo  Národního  shromážd ní  iní  v  této dob  
neodkladná opat ení, i  kdyby k nim bylo jinak  t eba zákona. Je v 
této  dob  p íslušné  ve všech  v cech náležejících  do p sobnosti 
Národního shromážd ní s výjimkami uvedenými v odstavci 3 a 4. 
 
     (3) Nezasedá-li  Národní   shromážd ní  proto,  že   je  jeho 
zasedání znemožn no mimo ádnými událostmi (odstavec 1, . 4), není 
p edsednictvo Národního shromážd ní oprávn no: 
 
 a) volit presidenta republiky ani jeho nám stka; 
 b) m nit ústavu ani ústavní zákony. 
 
     (4) Nezasedá-li  Národní  shromážd ní  z  d vod   uvedených v 
odstavci 1,  . 1 až  3, není p edsednictvo  Národního shromážd ní 
oprávn no: 
 a) volit presidenta republiky ani jeho nám stka; 
 b) m nit ústavu ani ústavní zákony; 
 c) rozši ovat  brannou  povinnost  ani  trvale  zat žovat  státní 
    finance; 
 d) usnášet se o vypov d ní války. 
 
     (5) Jde-li o opat ení, ke kterému by jinak bylo t eba zákona, 
anebo  má-li být  schváleno vydání  nebo úhrada  mimo rozpo et, je 
t eba souhlasu  nadpolovi ní v tšiny všech  len  p edsednictva. V 
ostatních p ípadech  sta í k usnášení p ítomnost  poloviny len  a 
souhlas nadpolovi ní v tšiny p ítomných. 
 
     (6) Neodkladná  opat ení,  ke  kterým  by  jinak  bylo  t eba 
zákona,  jsou  p ípustná  jen  na  návrh  vlády.  Mají  prozatímní 
platnost  zákona a  musí být  s poukazem  na § 66 ústavy vyhlášena 
podle  obdoby  § 61.  Podpisuje  je  president republiky, p edseda 
Národního  shromážd ní,  p edseda  vlády  a  aspo   polovina len  
vlády. Ta opat ení, kterým president republiky nebo p edseda vlády 
odep e souhlas, nelze vyhlásit. 
 
     (7) Jakmile  se  Národní  shromážd ní  op t  sejde,  podá  mu 
p edseda  zprávu o  innosti p edsednictva.  Bude-li zatím zvoleno 
nové Národní shromážd ní, podá mu  tuto zprávu v ustavující sch zi 
p edseda  d ív jšího  Národního  shromážd ní  nebo  n který z jeho 
místop edsed , a to i když nejsou leny nov  zvolené sn movny. 
 
     (8) Opat ení,  která  neschválí  Národní  shromážd ní do dvou 
m síc  od toho dne, kdy se sejde, pozbývají další platnosti.  
 
                         KAPITOLA T ETÍ 
                       President republiky 
 
                              § 67 
 
     (1) Presidentem republiky  m že být volen  každý ob an, který 
je volitelný do Národního shromážd ní a dosáhl v ku 35 let. 
 
     (2) Hlavním sídlem presidentovým je Praha.  
 
                              § 68 
 
     (1) Presidenta republiky volí Národní shromážd ní. 
 
     (2) K  platnosti volby  je t eba,   aby v  as volby  byla ve 
sch zi p ítomna nadpolovi ní v tšina  poslanc . Zvolen je ten, pro 
koho se vysloví nejmén  t i p tiny p ítomných. 
 
     (3) Nevedla-li by k cíli dvojí volba, koná se volba užší mezi 
t mi  kandidáty, kte í  p i  druhé  volb  dostanou  nejvíce hlas . 
Zvolen je ten,  kdo dostane v tší po et hlas .  P i rovnosti hlas  
rozhoduje los. 
 
     (4) Podrobnosti upravuje zákon.  
 
                              § 69 
 
     (1) Volební období trvá sedm let a po ítá se od toho dne, kdy 
nov  zvolený president složí slib. 
 



     (2) Složí-li  nov  zvolený  president slib  d íve, než uplyne 
volební  období  ú adujícího  presidenta,  a  nejde-li  o  p ípady 
uvedené  v  § 72,  odst.  1,   po ítá  se  volební  období  nového 
presidenta  od  toho  dne,  kdy  uplyne  volební období d ív jšího 
presidenta. 
 
     (3) Volba se  koná v posledních  ty ech týdnech, než  uplyne 
volební období ú adujícího presidenta.  
 
                              § 70 
 
     (1) Nikdo nem že být zvolen více než dvakrát po sob . Kdo již 
byl  presidentem republiky  ve  dvou  volebních obdobích  po sob , 
nem že být  op t zvolen, dokud od  ukon ení jeho druhého volebního 
období neuplyne sedm let. 
 
     (2) Tato  ustanovení se   nevztahují  na  druhého  presidenta 

eskoslovenské republiky.  
 
                              § 71 
 
     (1) President  republiky nesmí  být zárove   lenem Národního 
shromážd ní nebo lenem vlády. 
 
     (2) Bude-li zvolen  presidentem republiky poslanec  nebo len 
vlády,  p estane ode  dne volby  vykonávat svou  dosavadní funkci. 
Dnem složení slibu zaniká jeho mandát nebo lenství ve vlád .  
 
                              § 72 
 
     (1) Zem e-li president nebo vzdá-li se své funkce ve volebním 
období  anebo  ztratí-li  sv j  ú ad  podle  § 78, vykoná se volba 
nového  presidenta  na  celé  volební  období. Národní shromážd ní 
budiž k tomu cíli svoláno do 14 dn . 
 
     (2) Dokud není  nový president zvolen  a nesloží slib,  anebo 
je-li president zaneprázdn n nebo churav  tak, že nem že sv j ú ad 
vykonávat, p ísluší  výkon jeho funkcí  vlád , která m že  pov it 
svého p edsedu jednotlivými úkony;  vrchní velitelství branné moci 
má v této dob  p edseda vlády.  
 
                              § 73 
 
     (1) Je-li  president déle  než šest  m síc  zaneprázdn n nebo 
churav (§ 72, odst. 2), zvolí Národní shromážd ní, usnese-li se na 
tom vláda, presidentova nám stka,  jehož ú ad trvá, dokud p ekážka 
nepomine. 
 
     (2) Bude-li  nám stkem  zvolen  len  Národního  shromážd ní, 
nesmí dotud, dokud je nám stkem, vykonávat sv j mandát.  
 
                              § 74 
 
     (1) President republiky: 
 1. zastupuje  stát  navenek.  Sjednává  a  ratifikuje mezinárodní 
    smlouvy.  Politické  smlouvy   a  hospodá ské  smlouvy  obecné 
    povahy, jakož i smlouvy, k  jejichž provedení je t eba zákona, 
    vyžadují   p ed  ratifikací   souhlas  Národního  shromážd ní. 
    Smlouvy,  kterými  se  m ní  státní  území,  schvaluje Národní 
    shromážd ní   formou  ústavního   zákona  (§ 166).  Sjednávání 
    mezinárodních  smluv  a   dohod,  které  nepot ebují  souhlasu 
    Národního shromážd ní a v nichž se nevymi uje ratifikace, m že 
    president  p enésti na  vládu nebo  s jejím  souhlasem na její 
    jednotlivé leny.  Zákon stanoví, kdy  lze hospodá ské smlouvy 
    obecné  povahy  provád t  ješt   p edtím,  než  s nimi Národní 
    shromážd ní vysloví souhlas; 
 2. p ijímá a pov uje vyslance; 
 3. svolává, odro uje a rozpouští Národní shromážd ní a prohlašuje 
    jeho zasedání za skon ené; 
 4. podpisuje  zákony   Národního  shromážd ní  a   opat ení  jeho 
    p edsednictva   podle   § 66;   má   právo   vracet  zákony  s 
    p ipomínkami; 
 5. m že podávat Národnímu shromážd ní ústn  nebo písemn  zprávy o 
    stavu  republiky  a  doporu ovat  mu  k  úvaze opat ení, která 

    považuje za nutná a ú elná; 
 6. jmenuje p edsedu  i ostatní leny vlády,  stanoví po et jejích 
    len  a ur uje, který z nich ídí které ministerstvo; odvolává 
    vládu, podá-li demisi, i její jednotlivé odstupující leny; 
 7. má právo být p ítomen p i sch zích vlády a p edsedat jim, zvát 
    vládu nebo její leny k poradám,  jakož i vyžadovat od vlády i 
    od jejích jednotlivých len  zprávy o každé v ci, která náleží 
    do  oboru  jejich  p sobnosti.  Vyžádanou  zprávu m že oznámit 
    p edsedovi  vlády s  p ipomínkami, aby  vláda uvážila,  zda je 
    pot eba u init vhodná opat ení; 
 8. jmenuje  všechny   vysokoškolské  profesory,  dále   soudce  z 
    povolání   po ínajíc   V.   stupnicí   funk ního   služného  a 
    d stojníky,  jakož  i  jiné  státní  zam stnance, po ínajíc 3. 
    platovou stupnicí; 
 9. prop j uje vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, a udílí 
    eskoslovenským   ob an m  souhlas   k  p ijetí   cizozemských 
    vyznamenání a titul ; 
10. ud luje  na návrh  vlády estné  dary a  estné platy, jakož i 
    dary a platy z milosti; 
11. má  právo udílet  amnestii,  promíjet  nebo zmir ovat tresty a 
    právní  následky  odsouzení  trestními  soudy  a  na izovat  s 
    vylou ením  trestných  in   soukromožalobních,  aby se soudní 
    ízení trestní nezahajovalo nebo  se v n m nepokra ovalo. Tato 
    práva  mu  nep íslušejí,  bude-li  proti  n mu zavedeno ízení 
    podle § 78,  anebo jde-li o  presidenta republiky obžalovaného 
    nebo odsouzeného podle § 78 nebo o leny vlády obžalované nebo 
    odsouzené podle § 91; 
12. má  vrchní  velitelství  branné  moci;  prohlašuje  na základ  
    usnesení vlády vále ný stav  a vypovídá z rozhodnutí Národního 
    shromážd ní válku. 
 
     (2) Veškerá moc vládní a výkonná, pokud není a nebude ústavou 
nebo  jinými  zákony   výslovn   vyhrazena  presidentu  republiky, 
p ísluší vlád .  
 
                              § 75 
 
     President republiky  skládá p ed Národním  shromážd ním tento 
slib:  "Slibuji  na  svou  est  a  sv domí,  že  budu  konat  své 
povinnosti v duchu lidov  demokratického z ízení podle v le lidu a 
v zájmu  lidu, dbát  blaha republiky  a šet it  ústavních a jiných 
zákon ."  
 
                              § 76 
 
     President republiky  není odpov den z výkonu  svého ú adu. Za 
jeho projevy souvisící s presidentským ú adem odpovídá vláda.  
 
                              § 77 
 
     Jakýkoli president v úkon moci  vládní nebo výkonné pot ebuje 
k své platnosti spolupodpisu odpov dného lena vlády.  
 
                              § 78 
 
     (1) Trestn   m že  být  president  stíhán  jen pro velezradu. 
Žalobu na  presidenta podává p edsednictvo  Národního shromážd ní, 
soudí ho  Národní shromážd ní. Trestem  m že být jen  ztráta ú adu 
presidentského a zp sobilosti tohoto ú adu pozd ji znovu nabýti. 
 
     (2) Podrobnosti upravuje zákon.  
 
                              § 79 
 
     Ustanovení   o  presidentu   republiky  platí   také  o  jeho 
nám stkovi.  
 
                         KAPITOLA TVRTÁ 
                              Vláda 
 
                              § 80 
 
     (1) Vláda  se skládá  z p edsedy  vlády, z  jeho nám stk  a z 
ostatních len  (ministr  a státních tajemník ). 



 
     (2) Které  funkce  jsou  neslu itelné  s  funkcí lena vlády, 
stanoví zákon. 
 
     (3) Pravidelným sídlem vlády je Praha.  
 
                              § 81 
 
     lenové  vlády skládají  do rukou  presidenta republiky tento 
slib:  "Slibuji na  svou est  a sv domí,  že budu v ren republice 

eskoslovenské  a   jejímu  lidov   demokratickému   z ízení.  Své 
povinnosti budu  plnit sv domit  a  nestrann  podle v le  lidu a v 
zájmu lidu i státu. Budu šet it ústavních a jiných zákon ."  
 
                              § 82 
 
     Po  svém  jmenování  presidentem  republiky  je vláda povinna 
p edstoupit p ed Národní shromážd ní,  p edložit mu sv j program a 
požádat je o vyslovení d v ry.  
 
                              § 83 
 
     (1) Vláda  je po  celou dobu  své funkce  odpov dna Národnímu 
shromážd ní, které jí m že vyslovit ned v ru. 
 
     (2) Návrh  na  vyslovení  ned v ry  vlád   musí  být podepsán 
nejmén   sto   poslanci  a  p ikáže   se  p edsednictvu  Národního 
shromážd ní,  které  o  n m  podá  zprávu  nejdéle  do osmi dn . K 
usnesení  o  návrhu  je  t eba  p ítomnosti  nadpolovi ní  v tšiny 
poslanc , nadpolovi ní v tšiny hlas  a hlasování podle jmen. 
 
     (3) Vláda m že kdykoli podat  v Národním shromážd ní návrh na 
vyslovení   d v ry.  O   návrhu   se   jedná,  aniž   je  p ikázán 
p edsednictvu.  
 
                              § 84 
 
     (1) Vláda  m že  odstoupit  a  podává  pak  demisi  do  rukou 
presidenta republiky. 
 
     (2) Vysloví-li  Národní  shromážd ní   vlád   ned v ru  anebo 
zamítne-li vládní  návrh na vyslovení d v ry,  musí vláda podat do 
rukou presidenta republiky demisi. 
 
     (3) Dojde-li k demisi vlády v dob , kdy vláda vykonává funkci 
presidenta republiky (§ 72, odst. 2), p ijímá demisi p edsednictvo 
Národního shromážd ní.  
 
                              § 85 
 
     Vláda, která podá demisi, vede vládní v ci zatímn  dále až do 
té  doby,  kdy  Národní  shromážd ní  vysloví  d v ru  vlád   nov  
jmenované.  
 
                              § 86 
 
     (1) len vlády  m že odstoupit a  podává pak demisi  do rukou 
presidenta republiky. 
 
     (2) Národní   shromážd ní   m že   vyslovit   ned v ru   také 
jednotlivým len m  vlády. Stane-li se  tak, musí onen  len vlády 
podat do rukou presidenta republiky demisi. 
 
     (3) O návrhu na vyslovení ned v ry  a o hlasování o n m platí 
obdobn  § 83, odst. 2.  
 
                              § 87 
 
     (1) Podá-li  demisi  jednotlivý  len  vlády,  ur í president 
republiky, který z ostatních len  vlády povede zatímn  v ci dotud 
spravované  odstouplým  lenem  až  do  té  doby,  kdy  bude vláda 
dopln na. 
 
     (2) Dojde-li k demisi lena vlády  v dob , kdy vláda vykonává 

funkci presidenta republiky (§ 72, odst. 2), p ijímá demisi a iní 
prozatímní opat ení p edsednictvo Národního shromážd ní.  
 
                              § 88 
 
     (1) P edseda  vlády vede  práce  vlády,  svolává a  ídí její 
sch ze  a ur uje  po ad jejich  jednání. Sjednocuje  innost všech 
úst edních ú ad  a bdí nad provád ním vládního programu. 
 
     (2) P edseda vlády  se m že dát zastupovat  n kterým ze svých 
nám stk  nebo jiným lenem vlády.  
 
                              § 89 
 
     (1) Vláda rozhoduje  ve sboru, který  je schopen se  usnášet, 
je-li p ítomna aspo  polovina len  vlády. 
 
     (2) Vláda rozhoduje ve sboru zejména: 
 1. o všech d ležit jších v cech politické povahy; 
 2. o  jmenování  soudc ,  d stojník ,  jakož  i  jiných  státních 
    zam stnanc  od  5. platové stupnice,  pokud p ísluší úst edním 
    ú ad m,  nebo  o  návrzích  na  jmenování  funkcioná ,  které 
    jmenuje president republiky; 
 3. o jmenování a odvolání p edsedy sboru pov enc  i jednotlivých 
    pov enc ; 
 4. o vládních návrzích pro Národní shromážd ní; 
 5. o  návrzích, aby  president užil  svého práva  vracet zákony s 
    p ipomínkami (§ 58); 
 6. o zákonech Slovenské národní rady,  které jí p edloží p edseda 
    vlády podle § 110, odst. 2; 
 7. o vládních na ízeních.  
 
                              § 90 
 
     (1) K provedení  ur itého zákona a  v jeho mezích  m že vláda 
vydávat  na ízení.   Stejn   mohou  vydávat   na ízení  jednotliví 
minist i, jsou-li k tomu zákonem zmocn ni. 
 
     (2) Vládní na ízení  podpisuje p edseda vlády  nebo ú adující 
nám stek  a  lenové  vlády  pov ení  jeho  provedením.  Na ízení 
ministr  vyžadují k své  platnosti spolupodpis p edsedy vlády nebo 
ú adujícího nám stka.  Minist i se mohou  p i podpisování na ízení 
dát zastupovat jinými leny vlády. 
 
     (3) Zákon a v jeho mezích  vládní na ízení m že sv it bližší 
úpravu obecným  právním p edpis m ministerstev,  národních výbor , 
jakož i jiných ú ad .  
 
                              § 91 
 
     (1) Poruší-li lenové  vlády úmysln  nebo  z hrubé nedbalosti 
ústavní  nebo  jiné  zákony  v  oboru  své ú ední p sobnosti, jsou 
trestn  odpov dni. 
 
     (2) Žalobu   podává   p edsednictvo   Národního  shromážd ní, 
trestní ízení provádí sn movna.  
 
                              § 92 
 
     (1) Ministerstva se  z izují zákonem, který  m že podrobn jší 
úpravu, zejména jejich p sobnosti, sv it vládnímu na ízení. 
 
     (2) Také ostatní orgány, kterým p ísluší výkon ve ejné správy 
(§ 124,  odst.  2),  se  z izují  a  jejich  p sobnost se upravuje 
zákonem, který m že podrobn jší úpravu sv it vládnímu na ízení. 
 
     (3) Do oboru  moci na izovací náleží  z izovat ve ejné orgány 
bez výsostné pravomoci a upravovat jejich p sobnost.  
 
             
 
 
 
 



         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 
v cech národní nebo regionální  povahy, pokud vyžadují k zajišt ní 
plného  rozvoje  hmotných  i  duchovních  sil  slovenského  národa 
zvláštní úpravu a pokud nejde o  v ci, u kterých je t eba jednotné 
úpravy zákonem.  
 
                              § 95 
 
     (1) Sboru  pov enc  (pov enc m)  p ísluší v  zásad  veškerá 
moc  vládní a  výkonná na  Slovensku (odstavec  2) s výjimkou v cí 
národní obrany, zahrani ní politiky a zahrani ního obchodu. 
 
     (2) Pokud  nejde  o  výkon  moci  vládní  a  výkonné  v oboru 
zákonodárné  pravomoci  Slovenské  národní  rady  (§ 96, odst. 1), 
p ísluší  tato  moc  sboru  pov enc   (pov enc m) jako výkonnému 
orgánu vlády (ministr ), a to v t chto oborech: 
 1. obecná správa vnit ní; 
 2. správa finan ní; 
 3. správa zdravotní; 
 4. správa sociální a ochrana práce; 
 5. správa technická; 
 6. spravedlnost; 
 7. výživa; 
 8. zem d lství; 
 9. pr mysl; 
10. vnit ní obchod; 
11. školství, osv ta a informace; 
12. doprava a pošty. 
 
     (3) Na ízení  vlády a  ministr  vydávaná  k provedení  zákon  
(§ 90) jsou platná na celém území státu.  
 
                     Slovenská národní rada 
 
                              § 96 
 
     (1) Do zákonodárné pravomoci Slovenské národní rady náleží: 
 1. pé e o  rozvoj národní kultury,  a to v dy,  um ní slovesného, 
    dramatického, hudebního a tane ního,  um ní výtvarných a um ní 
    filmového;   pé e   o   historické   památky;  knihovnictví  a 
    musejnictví; pé e o odbornou výchovu v oboru domácího pr myslu 
    a lidového   um ní;   pé e   o   v ci   slovenských  duševních 
    pracovník ; 
 2. pé e o  národní, st ední, odborné a  um lecké školství v rámci 
    zákon ;  pé e o  školy mate ské  a jesle;  pé e o lidovýchovu, 
    sport, t lovýchovu, cestovní ruch a turistiku; 
 3. ve ejné  zdravotnictví  a  sociální  pé e vyjímajíc v ci,které 
    upravují nebo upraví zákony jednotn  pro celé státní území; 
 4. fondy  a nadace,  pokud se  jejich p sobnost  vztahuje jen  na 
    Slovensko; 
 5. slu ování a rozlu ování obcí a  okres  a zm ny i úpravy jejich 
    hranic; v ci místopisné; 
 6. technické  otázky výstavby  obcí  a  m st a  stavební p edpisy 
    krom  v cí dot ených  jednotným hospodá ským plánem; z izování 
    a udržování   silnic,   cest    a   most    nestátních;   v ci 
    vodohospodá ské  vyjma  v ci  dot ené  jednotným  hospodá ským 
    plánem,  z  nich  pak  zejména  úprava  vodních  tok ,  nádrží 
    a jiných  vodních  d l,  jakož  i  z izování rybník , vodovod  
    a kanalisací; 
 7. zvelebování p dy  krom  v cí dot ených  jednotným hospodá ským 
    plánem;  ochrana   zem d lství  a  lesnictví   p ed  šk dci  a 
    živelními pohromami; veteriná ství a pé e o chov hospodá ského 
    zví ectva; ovocná ství  a pastviná ství, myslivost  a rybolov; 
    ochrana polního a lesního majetku; 

 8. emeslo   a   maloobchod,   pokud   p evažuje   osobní   výkon 
    podnikatele, jakož  i v ci místních trh ,  aniž je tím dot ena 
    celostátní úprava pracovního práva, jakož i úprava distribuce, 
    obchodu a živností; 
 9. statistika   a   výzkumnictví   v   oboru   zvláštních   zájm  
    slovenských; 
10. v ci poru enské a sirot í. 
 
     (2) Slovenská  národní rada  se usnáší  na zákonech Slovenské 
národní rady též ve v cech, jejichž úpravu jí p ikáže zákon.  
 
                              § 97 
 
     (1) Sídlem Slovenské národní rady je Bratislava. 
 
     (2) P echodn  m že  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 provád ní voleb poslanc  
Slovenské národní rady stanoví zákon. 
 
     (2) Zákon ur uje,  jaká innost a  které ve ejné funkce  jsou 
s funkcí poslance Slovenské národní rady neslu itelné.  
 
                              § 99 
 
     (1) Slovenská    národní   rada    ov uje   platnost   volby 
jednotlivých   poslanc    Slovenské   národní   rady  a  rozhoduje 
o neslu itelnosti funkce poslance Slovenské  národní rady s funkcí 
jinou. 
 
     (2) Ov ení  budiž  provedeno  nejdéle  do  šesti  m síc   od 
ustavení Slovenské  národní rady nebo  do t í m síc   od toho dne, 
kdy  náhradník, nastupující  na místo  poslance Slovenské  národní 
rady, složí slib.  
 
                              § 100 
 
     (1) V první sch zi Slovenské  národní rady, které se poslanec 
zú astní, složí  tento slib: "S ubujem,  že budem verný  republike 

eskoslovenskej,  jej  udovodemokratickému   zriadeniu  a  odkazu 
Slovenského  národného  povstania.  Budem  zachováva   jej  zákony 
a vykonáva  svoj  mandát pod a najlepšieho  vedomia a svedomia  na 
prospech udu, štátu a slovenského národa." 
 
     (2) Odep ení slibu nebo  slib s výhradou mají samy  o sob  za 
následek ztrátu mandátu.  
 
                              § 101 
 
     (1) Poslanci  Slovenské národní  rady vykonávají  sv j mandát 
osobn . 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  poslanc   Slovenské   národní  rady, 
o jejich imunit  a  o právu odep ít sv dectví, o  jejich nároku na 
dovolenou a na služební požitky, jsou-li v služebním pom ru, platí 
obdobn   ustanovení o  poslancích (§§ 44   až 47  a § 48,  odst. 1 
a 3).  
 
                              § 102 
 
     (1) Slovenskou  národní  radu  svolává  k  zasedání  p edseda 
vlády. K prvnímu zasedání je  povinen ji svolat nejpozd ji do ty  
týdn  ode dne voleb. 
 
     (2) P edseda  vlády m že  odro it zasedání  Slovenské národní 
rady  nejdéle na  t i m síce   a nejvýše  dvakrát za  rok. Žádá-li 
v této dob  nadpolovi ní v tšina  poslanc  Slovenské národní rady, 



aby byla Slovenská národní rada svolána, je p edseda vlády povinen 
to u init, a to tak, aby se sešla  do 14 dn  od toho dne, kdy bude 
žádost podána. 
 
     (3) Slovenskou  národní  radu  rozpouští  na základ  usnesení 
vlády p edseda vlády. 
 
     (4) Uplyne-li  volební  období  Slovenské  národní rady anebo 
bude-li  Slovenská  národní  rada  rozpušt na,  bu tež  nové volby 
provedeny do 60 dn .  
 
                              § 103 
 
     (1) Slovenská   národní  rada   si  volí   ze  svého   st edu 
p edsednictvo. 
 
     (2) P edsednictvo   ídí   práce   Slovenské   národní   rady 
a obstarává její vnit ní v ci.  
 
                              § 104 
 
     (1) Základní  zásady  jednání  a  styky  se  sborem pov enc  
upraví  si Slovenská  národní rada  zákonem o  jednacím ádu.  Své 
vnit ní pom ry a  další pravidla o svém jednání  m že si Slovenská 
národní rada upravit v mezích tohoto zákona vlastním usnesením. 
 
     (2) Sch ze Slovenské národní rady  ídí p edseda nebo n který 
z místop edsed . 
 
     (3) Sch ze  Slovenské  národní  rady  jsou zpravidla ve ejné. 
Sch ze  neve ejné  se  mohou  konat  jen  v  p ípadech stanovených 
jednacím ádem. 
 
     (4) Slovenská  národní rada  je zp sobilá  se usnášet,  je-li 
p ítomna aspo   polovina poslanc . K  platnosti usnesení je  t eba 
souhlasu nadpolovi ní v tšiny p ítomných.  
 
                              § 105 
 
     P edseda  i  ostatní lenové  vlády  mají  právo zú astnit se 
kdykoli sch zí  Slovenské národní rady  nebo jejích výbor .  Budiž 
jim ud leno slovo, kdykoli o to požádají.  
 
                              § 106 
 
     (1) P edseda  i  ostatní  lenové  sboru  pov enc  mají právo 
zú astnit  se kdykoli  sch zí Slovenské  národní rady  nebo jejích 
výbor . Budiž jim ud leno slovo, kdykoli o to požádají. 
 
     (2) Požádá-li o to Slovenská národní rada, její p edsednictvo 
nebo  kterýkoli  její  výbor,  je  len  sboru  pov enc   povinen 
dostavit se osobn  do sch ze. 
 
     (3) Jinak  se  len  sboru   pov enc   m že  dát  zastupovat 
ú edníky svého ú adu.  
 
                              § 107 
 
     (1) Slovenská národní rada je oprávn na interpelovat p edsedu 
i ostatní  leny  sboru  pov enc   ve  v cech  jejich p sobnosti. 
P edseda i ostatní lenové  sboru pov enc  jsou povinni odpovídat 
na interpelace poslanc  Slovenské národní rady. 
 
     (2) Slovenská  národní  rada  se  m že  usnášet  na  adresách 
a resolucích.  
 
                              § 108 
 
     (1) Návrhy  zákon  Slovenské  národní rady  mohou za podmínek 
stanovených  jednacím ádem  vycházet bu   od vlády  nebo od sboru 
pov enc  anebo od poslanc  Slovenské národní rady. 
 
     (2) Ke  každému návrhu  zákona Slovenské  národní rady  budiž 
p iložen  rozpo et o  finan ním dosahu  osnovy a  návrh na  úhradu 

pot ebného nákladu z té  ásti jednotného státního rozpo tu, která 
p ipadá na Slovensko, a to v souladu s rozpo tovým zákonem. 
 
     (3) V  každém zákon   Slovenské národní  rady budiž  uvedeno, 
kterému lenu sboru pov enc  se ukládá jeho provedení.  
 
                              § 109 
 
     Zákony  Slovenské národní  rady, pokud  odporují ústav   nebo 
ústavnímu zákonu, jsou neplatné.  
 
                              § 110 
 
     (1) Zákony Slovenské  národní rady podpisuje  p edseda vlády, 
p edseda  Slovenské  národní  rady,  p edseda  sboru  pov enc   a 
pov enec, kterému je uloženo provedení. 
 
     (2) Má-li p edseda vlády za to,  že zákon, na n mž se usnesla 
Slovenská  národní  rada  a  který  mu  byl  p edložen  k podpisu, 
odporuje  ústav    nebo  ústavnímu  zákonu,   p ekra uje  pravomoc 
Slovenské národní rady anebo je v rozporu s jednotným hospodá ským 
plánem  nebo rozpo tovým  zákonem, p edloží  jej do  14 dn  vlád , 
která do dvou m síc  rozhodne o v ci s kone nou platností.  
 
                              § 111 
 
     (1) K platnosti  zákona Slovenské národní rady  je t eba, aby 
byl vyhlášen, a to zp sobem, jak ustanovuje zákon. 
 
     (2) Zákony Slovenské  národní rady se  vyhlašují touto v tou: 
"Slovenská národní rada usniesla sa na tomto zákone." 
 
     (3) Zákon Slovenské  národní rady budiž vyhlášen  do osmi dn  
od toho dne, kdy jej podepíše p edseda vlády.  
 
                              § 112 
 
     Slovenská  národní  rada  podává,  je-li  v c sporná, závazný 
výklad zákon  Slovenské národní rady. K platnosti takového výkladu 
je t eba souhlasu p edsedy vlády.  
 
                         Sbor pov enc  
 
                              § 113 
 
     (1) Sbor pov enc   se skládá z p edsedy  a z ostatních len  
(pov enc ). 
 
     (2) Pravidelným sídlem sboru pov enc  je Bratislava. 
 
     (3) Pov enectva se  z izují zákonem, který  m že podrobn jší 
úpravu, zejména jejich p sobnosti, sv it vládnímu na ízení.  
 
                              § 114 
 
     (1) P edsedu  i  ostatní  leny  sboru  pov enc   jmenuje  a 
odvolává  vláda;   ona  též  ur uje,  který   z  nich  ídí  které 
pov enectvo. 
 
     (2) Sbor  pov enc   i  jeho  jednotliví lenové  mohou podat 
demisi do rukou p edsedy vlády.  
 
                              § 115 
 
     (1) len sboru pov enc  nem že být lenem vlády. 
 
     (2) Které další funkce jsou neslu itelné s funkcí lena sboru 
pov enc , stanoví zákon.  
 
                              § 116 
 
     lenové  sboru  pov enc   skládají  do  rukou p edsedy vlády 
tento slib:  "S ubujem, že budem  verný republike eskoslovenskej, 
jej udovodemokratickému zriadeniu  a odkazu Slovenského národného 



povstania.  Svoje  povinnosti  budem  plni   svedomite a nestranne 
pod a vôle udu a v záujme udu, štátu a slovenského národa. Budem 
zachováva   ústavné a  iné zákony,  ako aj  nariadenia a  smernice 
vlády."  
 
                              § 117 
 
     (1) Sbor pov enc  i jeho lenové jsou odpov dni vlád . 
 
     (2) Sbor pov enc  i jeho lenové jsou povinni dbát sm rnic a 
pokyn   vlády, rovn ž  tak jednotliví  pov enci sm rnic  a pokyn  
p íslušných ministr . 
 
     (3) Ministr je však oprávn n  vykonávat s v domím p íslušného 
pov ence svou pravomoc na Slovensku též p ímo.  
 
                              § 118 
 
     V oboru zákonodárné pravomoci  Slovenské národní rady je sbor 
pov enc   ve  v cech  uvedených  v  § 96,  odst. 1 odpov dný také 
Slovenské národní rad .  
 
                              § 119 
 
     (1) Sbor  pov enc   (pov enci)  vydává  v oboru zákonodárné 
pravomoci Slovenské národní rady  (§ 96) na ízení a iní p íslušná 
opat ení na území Slovenska. 
 
     (2) O mezích na izovací pravomoci sboru pov enc  (pov enc ) 
a o zp sobu podpisování na ízení platí obdobn  ustanovení § 90.  
 
                              § 120 
 
     Sbor pov enc   rozhoduje ve sboru, který  je schopen usnášet 
se, je-li p ítomna aspo  polovina pov enc .  
 
                              § 121 
 
     (1) P i   jmenování  vysokoškolských   profesor ,  soudc    a 
ostatních  státních  zam stnanc    na  Slovensku,  které  p ísluší 
presidentovi  republiky,  p edkládá  vlád   p íslušný  návrh  sbor 
pov enc . Vláda jej m že sboru  pov enc  vrátit, je-li v rozporu 
s celostátní personální politikou. 
 
     (2) Jmenování soudc  a  ostatních státních zam stnanc , které 
jinak jmenuje  vláda, p ísluší na Slovensku  sboru pov enc , jenž 
však k n mu pot ebuje p edchozího schválení vlády. 
 
     (3) Jmenování  zam stnanc ,  které   jinak  jmenuje  ministr, 
p ísluší  na  Slovensku  pov enci,  jenž  však  k  n mu  v zásad  
pot ebuje p edchozího souhlasu p íslušného ministra. 
 
     (4) P sobnost sboru pov enc  a pov enc  podle odstavc  1 až 
3 se nevztahuje na jmenování státních zam stnanc  ve sboru národní 
bezpe nosti  a  v  t ch  oborech,  v  kterých  podle § 95, odst. 1 
nep ísluší sboru pov enc  moc vládní  a výkonná, ani na jmenování 
státních zam stnanc   u t ch úst edních  orgán , jejichž p sobnost 
se vztahuje na celé území státu.  
 
                              § 122 
 
     (1) P ekro í-li   na ízení,  usnesení   nebo  opat ení  sboru 
pov enc  (na ízení  nebo opat ení pov ence)  jeho pravomoc anebo 
je v  rozporu s ústavou, zákonem,  zákonem Slovenské národní rady, 
vládním na ízením  nebo na ízením ministra, m že  je vláda zrušit. 
Stejné právo  p ísluší vlád , je-li  usnesení nebo opat ení  sboru 
pov enc  v rozporu s vládním usnesením. 
 
     (2) V p ípadech uvedených v  odstavci 1 m že ministr zastavit 
výkon  pov encova opat ení  až  do  rozhodnutí vlády,  která m že 
pov encovo opat ení zrušit.  
                         
 
 

      KAPITOLA ŠESTÁ 
                         Národní výbory 
 
                              § 123 
 
     Národní  výbory  jsou  podle  správní soustavy eskoslovenské 
republiky: 
 1. místní, 
 2. okresní, 
 3. krajské.  
 
                              § 124 
 
     (1) Národní  výbory  vykonávají  na  území,  pro  které  jsou 
zvoleny, ve ejnou správu ve  všech jejích oborech, zejména obecnou 
správu  vnit ní,  správu  kulturní  a  osv tovou,  ochranu práce a 
správu zdravotní a sociální;  správu finan ní pak podle zvláštních 
ustanovení. 
 
     (2) Jiným orgán m p ísluší výkon ve ejné správy jen výjime n  
a na základ  zákona.  
 
                              § 125 
 
     Národní  výbory  mají  jako  orgány  jednotné  lidové  správy 
zejména tyto úkoly: 
 chrání a posilují lidov  demokratické z ízení; 
 spolup sobí p i pln ní úkol  obrany státu; 
 pe ují o národní bezpe nost; 
 podporují udržování a zvelebování národního majetku; 
 ú astní  se  vypracovávání  a  provád ní jednotného hospodá ského 
 plánu; 
 v   rámci   jednotného   hospodá ského   plánu   plánují  a  ídí 
 hospodá ské,  sociální   a  kulturní  budování   na  svém  území, 
 zajiš ují  p edpoklady  plynulé  zem d lské  a  pr myslové výroby 
 a starají se o zásobování i o výživu obyvatelstva; 
 pe ují o národní zdraví; 
 nalézají  právo  v  oboru  své  p sobnosti,  zejména vykonávají v 
 mezích stanovených zákonem pravomoc trestní.  
 
                              § 126 
 
     (1) Národní výbory jsou p i pln ní svých úkol  povinny opírat 
se  o p ímou  ú ast a  iniciativu lidu  a podléhají jeho kontrole. 
Jejich lenové a  lenové jejich orgán  jsou lidu  ze své innosti 
odpov dni. 
 
     (2) Zp sob,  jakým  lid  provádí  kontrolu  a  uplat uje tuto 
odpov dnost, stanoví zákon.  
 
                              § 127 
 
     (1) Po et len  národních výbor  stanoví zákon. 
 
     (2) Podrobnosti o  podmínkách i o  výkonu volebního práva  do 
národních výbor  a o provád ní voleb jejich len  upravuje zákon.  
 
                              § 128 
 
     (1) lenové národních výbor   skládají p ed nastoupením tento 
slib: "Slibuji, že budu zachovávat  v rnost lidu a republice, svou 
inností  chránit  a  posilovat   lidov   demokratické  z ízení  a 

zachovávat zákony a na ízení." 
 
     (2) Odep ení slibu nebo  slib s výhradou mají samy  o sob  za 
následek ztrátu lenství.  
 
                              § 129 
 
     (1) Zásady organisace národních výbor , jakož i zásady jejich 
jednání a ízení p ed nimi upravuje zákon. 
 
     (2) Organisaci  lidové  správy   v  hlavním  m st   republiky 
upravuje zvláštní zákon.  



 
                              § 130 
 
     (1) Výkon    veškeré    ve ejné     správy    budiž    ú eln  
decentralizován. 
 
     (2) V cná  a místní  p sobnost národních  výbor  budiž  podle 
jejich stup  upravena tak, aby národní výbory mohly v as a ú eln  
ešit všechny v cné i osobní  otázky ve ejné správy, pokud se tyto 

otázky nedotýkají zájm  vyšších celk .  
 
                              § 131 
 
     (1) Národní výbory jsou povinny  zachovávat zákony a na ízení 
a v  zájmu  jednotného  výkonu  ve ejné  správy  a jednotné státní 
politiky dbát sm rnic a pokyn  vyšších orgán . 
 
     (2) Národní výbor nižšího stupn  je pod ízen národnímu výboru 
vyššího stupn . 
 
     (3) Národní  výbory  jsou  pod ízeny  orgán m  moci  vládní a 
výkonné, zejména ministru vnitra.  
 
                              § 132 
 
     (1) Národní výbor  m že být rozpušt n,  zejména neplní-li své 
úkoly nebo ohrožuje-li jeho innost ádný výkon ve ejné správy. 
 
     (2) Nové volby bu tež vypsány ve lh t  stanovené zákonem.  
 
                              § 133 
 
     Finan ní hospoda ení národních výbor  budiž v rámci ve ejného 
hospodá ství  a   podle  pot eb  jednotného   hospodá ského  plánu 
upraveno  zákonem tak,  aby národní  výbory mohly  ádn  plnit své 
úkoly.  
 
                   KAPITOLA SEDMÁ 
                              Soudy 
 
                              § 134 
 
     Nikdo nesmí být od at svému zákonnému soudci.  
 
                              § 135 
 
     (1) Soudní  moc v  právních v cech  civilních p ísluší soud m 
ob anským, a  to bu  soud m  ádným, nebo zvláštním,  anebo soud m 
rozhod ím. 
 
     (2) Soudní moc ve v cech  trestních p ísluší soud m trestním, 
pokud podle obecných p edpis  nemají být trestní v ci projednávány 
v trestním ízení správním. 
 
     (3) V ízení  trestním mohou být zavedeny  soudy výjime né, a 
to  jen na  omezenou dobu  a jen  v p ípadech,  které zákon p edem 
stanovil.  
 
                              § 136 
 
     (1) Pravomoc trestních soud  vojenských je upravena zvláštním 
zákonem. 
 
     (2) Pravomoc soud  vojenských m že být podle zákona rozší ena 
na obyvatelstvo  civilní jen v dob   války nebo zvýšeného ohrožení 
státu, a to jen pro iny spáchané v této dob .  
 
                              § 137 
 
     (1) Pro celé území eskoslovenské republiky jsou z ízeny: 
 1. nejvyšší soud; 
 2. nejvyšší vojenský soud; 
 3. správní soud. 
 

     (2) Složení,  organisaci a  p sobnost t chto  soud , jakož  i 
ízení p ed nimi upravuje zákon.  

 
                              § 138 
 
     (1) Soudnictví je ve všech stolicích odd leno od správy. 
 
     (2) ešení spor  o p íslušnost  mezi soudy a správními orgány 
upravuje zákon.  
 
                              § 139 
 
     Organisaci soud , jejich v cnou i místní p íslušnost, jakož i 
ešení p ed nimi upravuje zákon.  

 
                              § 140 
 
     (1) Soudy vykonávají svou moc zpravidla v senátech. 
 
     (2) Senáty u sborových soud  jsou  po celý rok stálé. Výjimky 
stanoví zákon. 
 
     (3) Soudní senáty se skládají zásadn   ze soudc  z povolání a 
ze soudc  z listu. Podrobnosti a výjimky stanoví zákon.  
 
                              § 141 
 
     (1) Podmínky  pro  dosažení  zp sobilosti  soudce z povolání, 
jakož i služební pom ry soudc  z povolání upravuje zákon. 
 
     (2) Soudcové z  povolání jsou na svá  místa ustanovováni vždy 
trvale; proti své v li mohou  být p eloženi, sesazeni nebo dáni do 
výslužby jen p i nové soudní organisaci po dobu stanovenou zákonem 
nebo na  základ  právoplatného kárného  nálezu; do výslužby  mohou 
být dáni také tehdy,  dosáhnou-li stanoveného v ku nebo služebního 
stá í.  Podrobnosti obsahuje  zákon, který  též ur uje,  za jakých 
podmínek mohou být soudcové z povolání zprošt ní výkonu služby. 
 
     (3) Soudcové z povolání nesm jí zastávat jiné funkce placené, 
a  stálé nebo ob asné, nestanoví-li zákon výjimky.  
 
                              § 142 
 
     (1) Soudce  z  lidu   povolávají  p íslušné  národní  výbory, 
není-li ve zvláštních p ípadech zákonem stanoveno jinak. 
 
     (2) Ustanovení  o  zp sobilosti  k  ú adu  soudce  z  lisu, o 
povolávání a odvolávání t chto  soudc , o jejich právním postavení 
i odpov dnosti a o výkonu jejich funkce obsahuje zákon.  
 
                              § 143 
 
     Soudcové  slibují  p ísahou,  že  budou  zachovávat  zákony a 
na ízení, vykládat je v duchu ústavy i zásad lidov  demokratického 
z ízení a rozhodovat nestrann .  
 
                              § 144 
 
     (1) Lí ení p ed  soudy je zásadn  ústní  a ve ejné. Ve ejnost 
m že být p i lí ení vylou ena jen v p ípadech stanovených zákonem. 
 
     (2) Rozsudky se vyhlašují jménem republiky. 
 
     (3) Rozsudky v trestních v cech se vyhlašují ve ejn . 
 
     (4) V  ízení p ed  soudy trestními  platí zásada obžalovací. 
Obvin nému se zajiš uje právo obhajoby.  
 
                              § 145 
 
     Jak  ru í  stát  a  soudce  za  náhradu  škody, kterou soudce 
zp sobí  tím,  že  poruší  právo  p i  konání svého ú adu, stanoví 
zákon.  
 



                       KAPITOLA OSMÁ 
                       Hospodá ské z ízení 
 
                              § 146 
 
     Výrobní prost edky jsou bu   národním majetkem, nebo majetkem 
lidových družstev, anebo jsou v soukromém vlastnictví jednotlivých 
výrobc .  
 
                              § 147 
 
     Národním  majetkem  jsou  zejména  také  hospodá ské  hodnoty 
znárodn né  podle  ustanovení  zvláštních  zákon   (§ 153), rovn ž 
jakýkoli ve ejný statek, který slouží obecnému prosp chu.  
 
                              § 148 
 
     Nerostné bohatství a jeho t žba; 
     zdroje energie a energetické podniky; 
     doly a hut ; 
     p írodní lé ivé zdroje; 
     výroba p edm t  sloužících zdraví lidu; 
     podniky  ítající  aspo   50  zam stnanc   nebo  osob  v nich 
inných, nejde-li o podniky lidových družstev; 

     banky a pojiš ovny; 
     ve ejná  doprava železni ní  a pravidelná  doprava silni ní a 
letecká; 
     pošta, ve ejný telegraf a telefon; 
     rozhlas, televise a film (§ 22) 
 
mohou být národním majetkem.  
 
                              § 149 
 
     (1) Národní  majetek   je  zásadn   v   rukou  státu  (státní 
vlastnictví). 
 
     (2) ásti   národního  majetku,   které  nejsou  celostátního 
významu  a  slouží  veskrze  nebo  p evážn  obyvatelstvu n kterého 
správního celku  (obce, okresu, kraje),  mohou být v  rukou svazk  
lidové správy (komunální vlastnictví).  
 
                              § 150 
 
     Stát spravuje národní majetek bu  p ímo, nebo prost ednictvím 
národních podnik  (§ 155).  
 
                              § 151 
 
     Hospodá ské podnikání je bu  ve ejné (zejména podnikání státu 
a svazk  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  svazk   lidové správy 
    (§ 149, odst. 2); 
 2. podle zákon  o znárodn ní (§ 153); 
 3. podle zákon  o úprav   vnit ního a zahrani ního obchodu, jakož 
    i mezinárodního zasilatelství. 
 
     (2) Stát  m že  se  z etelem  k  ve ejnému  zájmu  a pot ebám 
národního    hospodá ství     p enechat    využití    jednotlivých 
hospodá ských  nebo  jiných  objekt   svazk m  lidové  správy nebo 
lidovým družstv m nebo jiným právnickým osobám.  
 
                              § 153 
 
     (1) Která hospodá ská  odv tví a které  hospodá ské nebo jiné 
hodnoty jsou znárodn ny a v jakém rozsahu, stanoví zákony. 
 
     (2) Zákonem vymezený rozsah provedeného znárodn ní nem že být 
omezen. 

 
     (3) Znárodn ním  p echází  vlastnictví  dot ených  podnik   a 
jiných hospodá ských  objekt  a majetkových hodnot  a oprávn ní na 
stát.  
 
                              § 154 
 
     (1) Znárodn né  podnikání  organisuje  stát  zásadn  ve form  
národních podnik . 
 
     (2) V  této  form   m že   stát  organisovat  i  jiné  státní 
podnikání,  jakož  i  hospodá ské  objekty,  které  mu  p ipadly a 
p ipadnou do vlastnictví jinak než znárodn ním.  
 
                              § 155 
 
     (1) Národní  podniky  jsou  ástí  národního  majetku  a jsou 
pod ízeny vrchnímu vedení a dozoru státu. 
 
     (2) Národní podniky jsou samostatné osoby právnické.  
 
                              § 156 
 
     Hospodá ství svazk  lidové správy  vedou národní výbory. Toto 
hospodá ství  nebo jeho  ásti  mohou  býti organisovány  ve form  
obdobné národním podnik m.  
 
                              § 157 
 
     (1) Lidová  družstva  jsou  sdružení  pracujících  k spole né 
innosti, jejímž ú elem je zvýšit životní úrove  len  i ostatního 

pracujícího  lidu, nikoli  však  dosáhnout  co nejvyššího  zisku z 
vloženého kapitálu. 
 
     (2) Stát  podporuje  lidové  družstevnictví  v  zájmu rozvoje 
národního hospodá ství a obecného blahobytu.  
 
                              § 158 
 
     (1) Soukromé  vlastnictví  drobných  a  st edních  podnik  do 
50 zam stnanc  je zaru eno. 
 
     (2) Osobní majetek  ob an  je nedotknutelný.  Toto ustanovení 
se týká zejména p edm t  domácí a osobní spot eby, rodinných domk  
a úspor nabytých prací, jakož i d dického práva na n .  
 
                              § 159 
 
     (1) Nejvyšší p ípustná vým ra p dy, která smí být v soukromém 
vlastnictví   jednotlivce   nebo   spoluvlastník    nebo  spole n  
hospoda ící rodiny, je 50 hektar . 
 
     (2) Soukromé  vlastnictví p dy  je u  zem d lc , kte í  na ní 
sami pracují, do vým ry 50 hektar  zaru eno. 
 
     (3) Podrobnosti stanoví zákon.  
 
                              § 160 
 
     Stát ídí  za ú asti rolnictva zem d lskou  politiku tak, aby 
se   postupn   zvyšovala   výrobn   technická   úrove   vesnice  a 
vyrovnával sociální a kulturní rozdíl mezi m stem a venkovem.  
 
                              § 161 
 
     Soukromé  monopolní  organisace  výd le né,  zejména kartely, 
trusty a syndikáty, jsou zakázány.  
 
                    Jednotný hospodá ský plán 
 
                              § 162 
 
     Jednotným hospodá ským plánem ídí stát veškerou hospodá skou 
innost, zejména výrobu, obchod a dopravu, tak, aby byla zajišt na 



ú elná  míra národní  spot eby, aby  množství, jakost  a plynulost 
výroby byly stup ovány a aby tak postupn  vzr stala životní úrove  
obyvatelstva.  
 
                              § 163 
 
     (1) Jednotný hospodá ský  plán se vypracovává  vždy na ur ité 
asové období a vyhlašuje se zákonem. 

 
     (2) P íprava  i  provedení   jednotného  hospodá ského  plánu 
p ísluší vlád   jako jeden z  jejích p edních úkol .  Vláda se p i 
tom opírá o tv r í iniciativu pracujícího lidu a jeho organisací. 
 
     (3) Vláda  podává Národnímu  shromážd ní pravidelné  zprávy o 
provád ní jednotného hospodá ského plánu.  
 
                              § 164 
 
     (1) Každý, komu p ipadá jakýkoli  úkol p i provád ní a pln ní 
jednotného hospodá ského plánu, je povinen vykonávat jej sv domit  
a hospodárn  podle svých osobních a hospodá ských možností. 
 
     (2) Osoby fysické  i právnické jsou  povinny p izp sobit svou 
hospodá skou innost jednotnému hospodá skému plánu.  
 
                      KAPITOLA DEVÁTÁ 
                        Obecná ustanovení 
 
                              § 165 
 
     (1) Státní ob anství  je v eskoslovenské  republice jediné a 
jednotné. 
 
     (2) Podmínky,  za   jakých  se  nabývá   a  pozbývá  státního 
ob anství, stanoví zákon.  
 
                              § 166 
 
     Hranice  eskoslovenské   republiky  mohou  být   m n ny  jen 
ústavním zákonem.  
 
                              § 167 
 
     (1) Územní  správní  celky  bu tež  vytvo eny  se  z etelem k 
pot ebám národního hospodá ství a  ke kulturním a sociálním zájm m 
lidu. 
 
     (2) Správní  soustavu  republiky   je  založena  na  krajském 
z ízení. Kraje se d lí na okresy, okresy na obce.  
 
                              § 168 
 
     Hlavním m stem eskoslovenské republiky je Praha.  
 
                              § 169 
 
     (1) Barvy republiky jsou bílá, ervená a modrá. 
 
     (2) Státní znak a vlajky upravuje zákon.  
 
                         KAPITOLA DESÁTÁ 
                Ustanovení záv re ná a p echodná 
 
                              § 170 
 
     Ústava nabývá ú innosti dnem vyhlášení.  
 
                              § 171 
 
     (1) Všechny ásti této ústavy  (prohlášení, základní lánky a 
podrobná ustanovení) platí jako celek. 
 
     (2) P i výkladu jednotlivých ustanovení  této ústavy je t eba 
vycházet z ducha tohoto celku a ze zásad, na kterých je založen. 

 
     (3) Výklad a používání všech ostatních p edpis  právního ádu 
bu tež vždy v souladu s ústavou.  
 
                              § 172 
 
     (1) Ústava m že   býti m n na a dopl ována  jen zákony, které 
jsou ozna eny jako ústavní a usneseny podle p íslušných ustanovení 
(§ 54, odst. 2). 
 
     (2) Zákony  vydané  po  dni  uvedeném  v  § 170  jsou,  pokud 
odporují této ústav  nebo ústavním zákon m, neplatné.  
 
                              § 173 
 
     (1) Dnem, kdy tato ústava nabude ú innosti, pozbývá platnosti 
ústavní listina  eskoslovenské republiky, uvozená  zákonem ze dne 
29. února 1920, . 121 Sb., jakož i její sou ásti. 
 
     (2) Týmž  dnem  pozbývají  platnosti  všechny  ústavní i jiné 
zákony, pokud  odporují ustanovením této  ústavy a zásadám  lidov  
demokratického z ízení nebo upravují v ci odchyln  od této ústavy. 
 
     (3) Ustanovení  p edchozího  odstavce   se  netýká  zákon   o 
znárodn ní  a  o  pozemkové  reform ,  které  vstoupily v platnost 
d íve, než tato ústava nabyla ú innosti.  
 
                              § 174 
 
     (1) Národní shromážd ní zvolené podle ústavního zákona ze dne 
16. dubna 1948, . 74 Sb., jímž se na p echodnou dobu do ú innosti 
nové  ústavy upravuje  volba  a  pravomoc Národního  shromážd ní a 
innost  Ústavodárného  Národního   shromážd ní,  považuje  se  za 

Národní shromážd ní zvolené podle této ústavy. Jeho volební období 
se po ítá ode dne volby. 
 
     (2) Ustaví-li  se  Národní  shromážd ní  uvedené v p edchozím 
odstavci  d íve, než  tato  ústava  nabude ú innosti,  provedou se 
zm ny jí  vyžadované do 14 dn .  Do téže lh ty složí  jeho lenové 
(poslanci) slib podle této ústavy, i když složili již p edtím slib 
podle ustanovení d íve platných. 
 
     (3) Dokud  nebude  vydán  zákon  o  jednacím   ádu Národního 
shromážd ní  (§ 51),  platí  p im en   ustanovení  zákona  ze dne 
2.  ervence  1947,  .  140  Sb.,  o  jednacím ádu ústavodárného 
Národního shromážd ní.  
 
                              § 175 
 
     (1) Slovenská národní rada v dosavadním složení nebo dopln ná 
podle  výsledk  voleb  do Národního  shromážd ní (§ 174,  odst. 1) 
vykonává  pravomoc, která  p ísluší Slovenské  národní rad   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 ádu 
(§ 104, odst. 1), platí p im en  ustanovení dosavadního jednacího 
ádu Slovenské národní rady. 

 
     (2) Pokud na ízení  Slovenské národní rady  vydaná p ede dnem 
uvedeným v § 170 neodporují ustanovení této ústavy, považují se za 
zákony  Slovenské národní  rady, i  když p ekra ují  její pravomoc 
vymezenou touto ústavou.  
 
                              § 176 
 
     (1) Dokud  nenabudou  ú innosti  zákony  p edvídané  ústavou, 
jimiž  budou upraveny  zásady organisace  národních výbor , jejich 
jednání a  ízení p ed nimi (§ 129),  jejich finan ní hospodá ství 
(§m133)  a  zp sob,  jakým  lid  provádí  jejich kontrolu (§ 126), 
z stávají v platnosti dosavadní p edpisy. 
 
     (2) Národní  výbory   v  dosavadním  složení   nebo  dopln né 
vykonávají  svou pravomoc  do té  doby, dokud  se neustaví národní 
výbory zvolené podle nového zákona (§ 127). 



 
     (3) Zákon  stanoví den,  kdy po nou  p sobit krajské  národní 
výbory a  zaniknou dosavadní zemské  národní výbory; rovn ž  ur í, 
kdy  po nou národní  výbory vykonávat  ve ejnou správu  v oborech, 
které až dosud nenáležejí do jejich p sobnosti (§ 124).  
 
                              § 177 
 
     (1) P sobnost, kterou  podle platných p edpis   vykonávalo až 
dosud  p edsednictvo  vlády,  p echází  dnem  uvedeným  v § 170 na 
p edsedu vlády. 
 
     (2) Ústavní   zákony  upravující   v ci  státního   ob anství 
pozbývají tímto dnem povahy ústavních zákon .  
 
                              § 178 
 
     Ústavu provede vláda. 
 
                         Gottwald v.r., 
                též na míst  presidenta republiky 
             podle § 60 ústavní listiny z roku 1920. 
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