
ČESKÁ REPUBLIKA – ÚSTAVA ČR, STÁTNÍ MOC

HLAVA PRVNÍ (článek 1 – 14)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní 

stát založený na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana.

Článek 3 Listina základních práv a svobod

HLAVA PRVNÍ

Obecná ustanovení

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i 

v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné. Zaručují se všem bez rozdílu pohlaví, 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry, původu, národnosti, 

majetku, postavení.

HLAVA DRUHÁ 

Lidská práva a základní svobody

Oddíl první Základní lidská práva a svobody 

právo na život; soukromí; zákaz mučení; právo 

na osobní svobodu; zákaz nucených prací; právo 

na lidskou důstojnost; právo vlastnit majetek; 

nedotknutelnost obydlí; zákaz porušit listovní 

tajemství; svoboda pohybu a pobytu; svoboda 

myšlení, svědomí a vyznání

Oddíl druhý Politická práva 

svoboda projevu a právo na informace; petiční 

právo; právo pokojně se shromažďovat a 

svobodně se sdružovat; právo podílet se na 

správě veřejných věcí

HLAVA TŘETÍ 
Práva národnostních a etnických menšin 

příslušnost k národnostní nebo etnické menšině 

nesmí být nikomu na újmu; 

právo na všestranný rozvoj příslušníků menšin

HLAVA ČTVRTÁ
Hospodářská, sociální a kulturní práva 

právo na svobodnou volbu povolání; právo na 

spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé 

pracovní podmínky; právo na zvláštní ochranu dětí 

a mladistvých; právo na ochranu zdraví; právo na 

vzdělání; právo na příznivé životní prostředí

HLAVA PÁTÁ
Právo na soudní a jinou právní ochranu

Každý se může domáhat stanoveným postupem 

svého práva u nezávislého a nestranného soudu 

a ve stanovených případech u jiného orgánu. Jen 

soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

HLAVA DRUHÁ (článek 15 – 53)
MOC ZÁKONODÁRNÁ

HLAVA TŘETÍ
MOC VÝKONNÁ
Prezident republiky
Vláda

HLAVA ČTVRTÁ (článek 81 – 96)
MOC SOUDNÍ
Ústavní soud
Soudy

HLAVA PÁTÁ (článek 97)
NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD
Kontroluje hospodaření se státním 
majetkem a plnění státního rozpočtu.

HLAVA ŠESTÁ (článek 98)
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Dbá o cenovou stabilitu.

HLAVA SEDMÁ (článek 99 – 105)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
obec, kraj

HLAVA OSMÁ (článek 103 – 113)
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím 
orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
je základním a nejvýše postaveným zákonem vedle Listiny základních 

práv a svobod v České republice. Byla přijata 16. 12. 1992.

PREAMBULE
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni 
všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit 
a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, 
svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný 
a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny 
evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné 

a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých 
svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

DĚLBA STÁTNÍ MOCI

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
200 poslanců, voleni na 4 roky

SENÁT
81 senátorů, voleni na 6 let – každé 2 roky 
se mění 1/3 senátorů; plní funkci Poslanecké 
sněmovny v době jejího rozpuštění

MOC ZÁKONODÁRNÁ – PARLAMENT (dvoukomorový)

ÚLOHY PARLAMENTU 
• přijímá a mění zákony a Ústavu ČR
• schvaluje státní rozpočet
• schvaluje programové prohlášení vlády

• rozhoduje o vyhlášení válečného stavu
• kontroluje činnost vlády
• dojednává mezistátní dohody

MOC VÝKONNÁ

PREZIDENT – hlava státu, volen v přímých volbách 
na 5 let

ÚLOHY PREZIDENTA
• jmenuje vládu; přijímá demisi vlády 
• svolává zasedání Poslanecké sněmovny 
• rozpouští Poslaneckou sněmovnu 
• podepisuje zákony 
• je vrchní vojenský velitel 
• uděluje amnestii
• zastupuje ČR navenek 
•  jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního 

úřadu 
•  jmenuje členy bankovní rady České národní 

banky

VLÁDA – vrcholný orgán výkonné moci; předseda, 
místopředsedové, ministři; odpovědna Poslanecké 
sněmovně

ÚLOHY VLÁDY
• řídí ministerstva a orgány státní správy 
•  navrhuje zákony v souladu s programovým 

prohlášením vlády 
• vydává nařízení k provedení zákona 
• reprezentuje stát

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
• hájí zájmy státu v souladu s Ústavou ČR

MOC SOUDNÍ

ÚSTAVNÍ SOUD
•  15 soudců – jmenováni prezidentem se 

souhlasem Senátu na 10 let 
•  ústavní soudci – nezávislí, vázáni ústavními 

zákony a mezinárodními smlouvami

ÚLOHY ÚSTAVNÍHO SOUDU
•  rozhoduje o zrušení právních úkonů, které jsou 

v rozporu s ústavními zákony
•  rozhoduje o zásazích orgánů veřejné moci do 

ústavně zaručených základních práv a svobod

SOUDY
•  soudci jmenováni prezidentem, nezávislí, vázáni 

zákonem

ÚLOHY SOUDŮ
•  v trestním řízení rozhodují o vině obžalovaného 

a uložení trestu
•  rozhodují věci občanskoprávní, obchodní 

a pracovní
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SOUSTAVA SOUDŮ
Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud
Vrchní soud

Krajské soudy
Okresní soudy
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