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 A. PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE USTANOVENÍ 
ÚSTAVY 

P�ednost práva EU 1. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU I-6 

P�ednost práva EU dnes 
platí na základ� 
judikatury Soudního 
dvora EU 

Konference konstatuje, že ustanovení �lánku I-6 odrážejí stávající 
judikaturu Soudního dvora Evropských spole�enství a Soudu prvního 
stupn�. 
 

 
Lidská práva 2. PROHLÁŠENÍ K �L. I-9 ODST. 2 

Dialog mezi Soudním 
dvorem EU a Soudem 
pro lidská práva 

Konference se dohodla, že p�istoupení Unie k Evropské úmluv� o ochran� 
lidských práv a základních svobod se uskute�ní tak, aby byly zachovány 
zvláštnosti právního �ádu Unie. Konference bere v této souvislosti na 
v�domí existenci pravidelného dialogu mezi Soudním dvorem Evropské 
unie a Evropským soudem pro lidská práva; tento dialog m�že být posílen 
po p�istoupení Evropské unie k této úmluv�. 
 

 
Demografické rozdíly 3. PROHLÁŠENÍ K �LÁNK�M I-22, I-27 A I-28 

Zohledn�ní geografické a 
demografické 
rozmanitosti p�i volb� 
p�edsed� - nikoli u EP 

P�i výb�ru osob vyzvaných k vykonávání funkcí p�edsedy Evropské rady, 
p�edsedy Komise a ministra zahrani�ních v�cí Unie se vezme náležit� v 
úvahu nezbytnost dodržování zem�pisné a demografické rozmanitosti 
Unie a jejích �lenských stát�. 

 
P�edsednictví Rady 
 

4. PROHLÁŠENÍ K �L. I-24 ODST. 7 O ROZHODNUTÍ 
EVROPSKÉ RADY TÝKAJÍCÍM SE VÝKONU P�EDSEDNICTVÍ 

RADY 
Ihned po podpisu Ústavy 
bude p�ipraveno 
rozhodnutí o výkonu 
p�edsednictví Rady 
 

Konference prohlašuje, že Evropská rada by m�la za�ít p�ipravovat 
evropské rozhodnutí, kterým se stanoví provád�cí opat�ení pro evropské 
rozhodnutí Evropské rady o výkonu p�edsednictví Rady, ihned po podpisu 
Smlouvy o Ústav� pro Evropu a politicky ho schválit do šesti m�síc�. 
Návrh evropského rozhodnutí Evropské rady, které má být p�ijato v den 
vstupu uvedené smlouvy v platnost, je uveden dále: 
 
Návrh evropského rozhodnutí Evropské rady o výkonu p�edsednictví Rady 
 

�LÁNEK 1 
 

1.   P�edsednictví Rady, s výjimkou složení pro zahrani�ní záležitosti, je 
vykonáváno p�edem ur�enými skupinami t�í �lenských stát� po dobu 18 
m�síc�. Tyto skupiny jsou vytvo�eny rovnou rotací �lenských stát�, 
p�i�emž se vezme v úvahu jejich rozmanitost a zem�pisná rovnováha v 
Unii. 2. Každý �len skupiny postupn� p�edsedá po dobu šesti m�síc� všem 
složením Rady, s výjimkou složení pro zahrani�ní záležitosti. Ostatní 
�lenové skupiny jsou p�edsedajícímu �lenovi nápomocni ve všech jeho 
funkcích na základ� spole�ného programu. �lenové skupiny mohou mezi 
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sebou dohodnout jinou úpravu. 
 

�LÁNEK 2 
 
Výboru stálých zástupc� vlád �lenských stát� p�edsedá zástupce �lenského 
státu, který p�edsedá Rad� pro obecné záležitosti. Politickému a 
bezpe�nostnímu výboru p�edsedá zástupce ministra zahrani�ních v�cí 
Unie. P�ípravným orgán�m r�zných složení Rady, s výjimkou složení pro 
zahrani�ní záležitosti, p�edsedá �len skupiny vykonávající p�edsednictví 
doty�ného složení, není-li podle �lánku 4 rozhodnuto jinak. 
 

�LÁNEK 3 
 
Rada pro obecné záležitosti zajiš�uje soudržnost a pokra�ování prací 
jednotlivých složení Rady v rámci víceletých program� ve spolupráci s 
Komisí. �lenské státy vykonávající p�edsednictví p�ijmou s pomocí 
generálního sekretariátu Rady veškerá ú�elná opat�ení pro organizaci a 
hladké fungování prací Rady. 
 

�LÁNEK 4 
 
Rada p�ijme evropské rozhodnutí, kterým stanoví provád�cí opat�ení pro 
toto rozhodnutí. 
 

 
Hlasování v Rad� 5. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU I-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niceský systém do 31. 
�íjna 2009 
(Kvalifikovaná v�tšina = 
232 z 321 hlasu) 
 
 
 
 
 
 

Konference prohlašuje, že evropské rozhodnutí o provád�ní �lánku I-25 
bude p�ijato Radou v den vstupu Smlouvy o Ústav� pro Evropu v platnost. 
Návrh rozhodnutí je uveden dále: 
 
Návrh evropského rozhodnutí Rady o provád�ní �lánku I-25 
 
RADA EVROPSKÉ UNIE, 
 
vzhledem k t�mto d�vod�m: 
 
(1) Je t�eba p�ijmout ustanovení, která umožní hladký p�echod ze systému 
rozhodování v Rad� kvalifikovanou v�tšinou, jak je vymezen v Niceské 
smlouv� a p�evzat v �l. 2 odst. 2 Protokolu o p�echodných ustanoveních 
týkajících se orgán� a institucí Unie p�ipojeného k Ústav� a který bude 
nadále použitelný až do 31. �íjna 2009, na systém hlasování podle �lánku 
I-25 Ústavy, který bude použitelný ode dne 1. listopadu 2009. 
 
(2) P�ipomíná se, že je zvyklostí Rady vynakládat veškeré možné úsilí k 
posílení demokratické legitimity akt� p�ijímaných kvalifikovanou 
v�tšinou. 
 
(3) Pokládá se za vhodné zachovat v platnosti stávající rozhodnutí tak 
dlouho, jak bude t�eba k zajišt�ní hladkého p�echodu na nový systém 
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Od 1. listopadu 2009 
bude v zásad� platit �l. I-
25 
 
Je však možné politické 
blokování, pokud 
menšina p�edstavuje ¾  
všech obyvatel EU nebo 
po�tu �lenských stát�, 
které jsou nutné 
k vytvo�ení bloka�ní 
menšiny 
 
 
Rada poté musí vynaložit 
nejvyšší možné úsilí, aby 
dosáhla uspokojivého 
�ešení 
 
 
P�edseda Rady a Komise 
se pokusí nalézt 
kompromis 
 
 
Toto rozhodnutí nabývá 
ú�innosti v roce 2009 a 
z�stává v platnosti 
nejmén� do roku 2014 
 

hlasování uvedený v Ústav�, 
 
ROZHODLA TAKTO: 
 

�LÁNEK 1 
 
Pokud �lenové Rady, kte�í zastupují 
 
a) alespo	 t�i �tvrtiny po�tu obyvatel nebo 
 
b) alespo	 t�i �tvrtiny po�tu �lenských stát�, 
 
nutných k vytvo�ení bloka�ní menšiny vyplývající z použití �l. I-25 odst. 1 
prvního pododstavce nebo odst. 2, oznámí Rad� sv�j nesouhlas s p�ijetím 
aktu kvalifikovanou v�tšinou, Rada tuto otázku projedná. 
 

�LÁNEK 2 
 

V pr�b�hu tohoto jednání Rada vynaloží nejvyšší možné úsilí, aby v 
p�im��ené dob� a aniž jsou dot�eny povinné lh�ty stanovené právem Unie, 
dosáhla uspokojivého �ešení problém� vyjád�ených �leny Rady 
uvedenými v �lánku 1. 
 

�LÁNEK 3 
 
Za tímto ú�elem p�edseda Rady s pomocí Komise a p�i dodržení jednacího 
�ádu Rady vynaloží veškerou iniciativu nezbytnou k usnadn�ní širšího 
základu shody v Rad�. �lenové Rady jsou mu nápomocni. 
 

�LÁNEK 4 
 
Toto rozhodnutí nabývá ú�innosti dne 1. listopadu 2009. Z�stává v 
platnosti nejmén� do roku 2014. Rada poté m�že p�ijmout evropské 
rozhodnutí, kterým se toto rozhodnutí zruší. 
 
 

 
Menší Komise 6. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU I-26 

 
Vzhledem k tomu, že 
nejsou zastoupeny 
všechny �lenské státy, 
musí Komise zajistit 
naprostou pr�hlednost ve 
vztazích se všemi 
�lenskými státy... 
 
 
... a p�ihlížet ke skute�né 
politické, sociální a 

Konference se domnívá, že pokud již v Komisi nebudou zastoupeni státní 
p�íslušníci všech �lenských stát�, m�la by Komise v�novat zvláštní 
pozornost pot�eb� zajistit naprostou pr�hlednost ve vztazích se všemi 
�lenskými státy. V souladu s tím by Komise m�la udržovat úzké styky se 
všemi �lenskými státy bez ohledu na to, zda jejich státní p�íslušník 
vykonává funkci �lena Komise �i nikoliv, a m�la by v této souvislosti 
v�novat zvláštní pozornost pot�eb� p�edávat si vzájemn� informace se 
všemi �lenskými státy a tyto státy konzultovat. 
 
Konference má rovn�ž za to, že by Komise m�la p�ijmout všechna 
nezbytná opat�ení k tomu, aby bylo v plném rozsahu p�ihlíženo ke 
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hospodá�ské situaci ve 
všech státech 

skute�né politické, sociální a hospodá�ské situaci ve všech �lenských 
státech, v�etn� t�ch �lenských stát�, jejichž státní p�íslušník nevykonává 
funkci �lena Komise. Tato opat�ení by m�la zahrnovat záruku toho, že 
postavení t�chto �lenských stát� bude upraveno vhodnou organiza�ní 
úpravou. 
 

 
P�edseda Komise 7. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU I-27 

 
Rada i Parlament se 
podílejí na hledání 
kandidáta na p�edsedu 
Komise 

Konference má za to, že v souladu s ustanoveními Ústavy mají Evropský 
parlament a Evropská rada spole�nou odpov�dnost za hladký pr�b�h 
postupu vedoucího k volb� p�edsedy Evropské komise. P�ed rozhodnutím 
Evropské rady povedou tedy zástupci Evropského parlamentu a Evropské 
rady nezbytné konzultace v rámci, který považují za nejvhodn�jší. Tyto 
konzultace se zam��í na profil kandidát� na funkci p�edsedy Komise, 
p�i�emž se p�ihlédne k volbám do Evropského parlamentu v souladu s �l. 
I-27 odst. 1. Podrobnosti t�chto konzultací mohou být ve vhodnou dobu 
blíže ur�eny spole�nou dohodou Evropského parlamentu a Evropské rady.  
 

 
Vnitrostátní odborníci 8. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU I-36 

 
Postup „Lamfalussy" Konference bere na v�domí zám�r Komise pokra�ovat v souladu se svými 

zavedenými postupy v konzultacích odborník� jmenovaných �lenskými 
státy p�i vypracovávání svých návrh� evropských na�ízení v p�enesené 
pravomoci v oblasti finan�ních služeb. 
 

 
Solidaritou proti teroru 9. PROHLÁŠENÍ K �LÁNK�M I-43 A III-329 

 
�lenské státy se mohou 
svobodn� rozhodnout, jak 
splní sv�j závazek 
solidarity 

Aniž jsou dot�ena opat�ení Unie p�ijatá ke spln�ní jejího závazku 
solidarity v��i �lenskému státu, který je cílem teroristického útoku nebo 
ob�tí p�írodní nebo �lov�kem zp�sobené pohromy, není žádné z 
ustanovení �lánk� I-43 a III-329 ur�eno k tomu, aby ovliv	ovalo právo 
jiného �lenského státu na volbu nejvhodn�jšího prost�edku ke spln�ní 
svého závazku solidarity v��i uvedenému �lenskému státu. 
 

 
Osobní údaje a národní 
bezpe�nost 

10. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU I-51 
 

Pravidla pro ochranu 
osobních údaj� 
zohled�ují otázky 
národní bezpe�nosti 

Konference prohlašuje, že p�i p�ijímaní pravidel o ochran� osobních údaj� 
na základ� �lánku I-51, která mohou mít p�ímé d�sledky pro národní 
bezpe�nost, bude zvláštní charakter této otázky náležit� zohledn�n. 
P�ipomíná, že platné právní p�edpisy (viz zejména sm�rnici 95/46/ES) 
obsahují v tomto ohledu zvláštní odchylky.  
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Prohlášení o malých 
sousedských zemích 

11. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU I-57 
 
 
 

Zvláštní ohled na malé 
sousedské zem� 
(Andorra, Monako, San 
Marino, Vatikán a 
Lichtenštejnsko) 
 

Unie bere v úvahu zvláštní situaci malých stát�, které s ní udržují 
specifické blízké vztahy. 
 

 
Vysv�tlení Listiny 12. PROHLÁŠENÍ O VYSV�TLENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV 
 

Vysv�tlení vypracovaná 
Konventem s ohledem 
ustanovení Listiny jsou 
používána p�i výkladu 
Listiny 
 
Cenný nástroj p�i 
výkladu 

Konference bere na v�domí dále uvedená vysv�tlení k Listin� základních 
práv vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, který vypracoval 
Listinu, a dopln�ná pod vedením prezídia Evropského konventu. 
 
VYSV
TLENÍ K LISTIN
 ZÁKLADNÍCH PRÁV 
 
Tato vysv�tlení byla p�vodn� vyhotovená pod vedením prezídia 
Konventu, který vypracoval Listinu základních práv Evropské unie. Byla 
aktualizována pod vedením prezídia Evropského konventu s ohledem na 
zm�ny návrhu zn�ní Listiny provedených Konventem (zejména �lánk� 51 
a 52 1) a na vývoj práva Unie. A�koliv samy nemají právní závaznost, jsou 
cenným výkladovým nástrojem pro vyjasn�ní ustanovení Listiny. 
 

1 �lánky II-111 a II-112 Ústavy. 
 

PREAMBULE 
 

Národy Evropy, vytvá�ejíce mezi sebou stále t�sn�jší unii, se rozhodly 
sdílet mírovou budoucnost založenou na spole�ných hodnotách. 
 
Unie, v�doma si svého duchovního a morálního d�dictví, se zakládá na 
ned�litelných a všeobecných hodnotách lidské d�stojnosti, svobody, 
rovnosti a solidarity; spo�ívá na zásadách demokracie a právního státu. Do 
st�edu své �innosti staví jednotlivce tím, že zavádí ob�anství Unie a 
vytvá�í prostor svobody, bezpe�nosti a práva. 
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Lidská d�stojnost 
sou�ástí práva EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unie p�ispívá k zachování a rozvíjení t�chto spole�ných hodnot p�i 
rozmanitosti kultur a tradic národ� Evropy, národní identity �lenských 
stát� a uspo�ádání jejich ve�ejné moci na státní, regionální a místní úrovni; 
usiluje o podporu vyváženého a udržitelného rozvoje a zajiš�uje volný 
pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svobodu usazování. 
 
K tomuto ú�elu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na 
spole�enský vývoj, sociální pokrok a v�deckotechnologický rozvoj 
z�eteln�jším vyjád�ením t�chto práv v podob� listiny. 
 
P�i respektování pravomocí a úkol� Unie i zásady subsidiarity potvrzuje 
tato listina práva, která vyplývají p�edevším z ústavních tradic a 
mezinárodních závazk� spole�ných �lenským stát�m, z Evropské úmluvy 
o ochran� lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart p�ijatých 
Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a 
Evropského soudu pro lidská práva. Tuto listinu budou v této souvislosti 
soudy Unie a �lenských stát� vykládat s náležitým z�etelem na vysv�tlení 
vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, 
a dopln�ná pod vedením prezídia Evropského konventu. 
 
 
Uplat	ování t�chto práv s sebou nese odpov�dnost a povinnosti, jak ve 
vztahu k druhým, tak ve vztahu k lidskému spole�enství a budoucím 
generacím. 
 
V d�sledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou 
vyhlášeny níže. 
 

HLAVA I 
 

D�STOJNOST 
 

�LÁNEK 1 2 

 
Lidská d�stojnost 

 
2 �lánek II-61 Ústavy. 
 
Lidská d�stojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chrán�na. 
 
Vysv�tlení 
 
Lidská d�stojnost není jen základním právem jako takovým, ale 
p�edstavuje samotný základ základních práv. Všeobecná deklarace 
lidských práv z roku 1948 zakotvila lidskou d�stojnost ve své preambuli: 
„ …že uznání p�irozené d�stojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech 
�len� lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve sv�t�“ . 
Soudní dv�r v rozsudku ze dne 9. �íjna 2001 ve v�ci C-377/98 
Nizozemsko vs. Evropský parlament a Rada, [2001] Sb. rozh. 7079 v 70. 
až 77. odstavci od�vodn�ní potvrdil, že základní právo na lidskou 
d�stojnost je sou�ástí práva Unie. 
 
Z toho vyplývá, že žádné z práv stanovených v této listin� nesmí být 
použito na újmu d�stojnosti jiného a že lidská d�stojnost je sou�ástí 
podstaty práv stanovených touto listinou. Musí být proto respektována, a 
to i tam, kde ur�ité právo omezuje. 
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�LÁNEK 2 3 

 
Právo na život 

 
3 �lánek II-62 Ústavy 
 
1. Každý má právo na život. 
 
2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven. 
 
Vysv�tlení 
 

 

1. Odstavec 1 tohoto �lánku je založen na první v�t� �l. 2 odst. 1 
Evropské úmluvy o ochran� lidských práv a základních svobod 
(dále jen „ EÚLP“ ), která zní: 

 „ 1. Právo každého na život je chrán�no zákonem...“  
 
2 Druhá v�ta uvedeného ustanovení, která pojednávala o trestu smrti, 

byla p�ekonána vstupem v platnost �lánku 1 protokolu �. 6 k 
EÚLP, který zní: 

 „ Trest smrti se zrušuje. Nikdo nem�že být k takovému trestu 
odsouzen ani popraven.“  

 Na tomto ustanovení se zakládá �l. 2 odst. 2 Listiny 4. 
 
4 �l. II-62 odst. 2 Ústavy. 
 

 3. Ustanovení �lánku 2 5 odpovídají ustanovením výše uvedených 
�lánk� EÚLP a dodatkového protokolu k ní. Mají stejný smysl a 
rozsah v souladu s �l. 52 odst. 3 Listiny6. „ Negativní“  definice 
obsažené v EÚLP musí být proto rovn�ž považovány za obsažené 
v Listin�: 

 
5 �lánek II-62 Ústavy. 
6 
�l. II-112 odst. 3 Ústavy. 

 

Výjimky: 
 
 
 
 
 
- p�i obran� jiné osoby 
 
- p�i provád�ní 
zákonného zat�ení 
 
- p�i potla�ování 
nepokoj� nebo vzpoury 
 
 

a) �l. 2 odst. 2 EÚLP: 
 

„ Zbavení života se nebude považovat za zp�sobené v rozporu s 
tímto �lánkem, jestliže bude vyplývat z použití síly, které není víc 
než zcela nezbytné, p�i: 
 
a) obran� každé osoby proti nezákonnému násilí; 
 
b) provád�ní zákonného zat�ení nebo zabrán�ní út�ku osoby 
zákonn� zadržené; 
 
c) zákonn� uskute�n�né akci za ú�elem potla�ení nepokoj� nebo 
vzpoury.“  
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Trest smrti je p�ípustný 
v dob� války 

b) �lánek 2 protokolu �. 6 k EÚLP: 
 

„ Stát m�že zákonem stanovit trest smrti za �iny spáchané v dob� 
války nebo bezprost�ední hrozby války; tento trest bude uložen 
pouze v p�ípadech, které p�edvídá zákon a v souladu s jeho 
ustanoveními…“ . 

 
 
 
 
 
 
 
Fyzická a duševní 
nedotknutelnost 

�LÁNEK 3 7 
 

Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti 
 
7 
�lánek II-63 Ústavy.  

 
1. Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní 
nedotknutelnost. 
 

 2. V léka�ství a biologii se musí dodržovat zejména 
 

a) svobodný a informovaný souhlas dot�ené osoby poskytnutý 
zákonem stanoveným zp�sobem, 

 
b) zákaz eugenických praktik, zejména t�ch, jejichž cílem je 

výb�r lidských jedinc�, 
 
c) zákaz využívat lidské t�lo a jeho �ásti jako takové jako zdroj 

finan�ního prosp�chu, 
 
d) zákaz reproduk�ního klonování lidských bytostí 

 
 
 
Sou�ást práva EU 
 
 
 
 
 
 
Klonování 

Vysv�tlení 
 
1. Soudní dv�r v rozsudku ze dne 9. �íjna 2001 ve v�ci C-377/98 
Nizozemsko vs. Evropský parlament a Rada, [2001] Sb. rozh. 7079 v 70. a 
78. až 80.odstavci od�vodn�ní potvrdil, že základní právo na 
nedotknutelnost lidské osobnosti je sou�ástí práva Unie a v léka�ství a 
biologii zahrnuje právo na svobodný a informovaný souhlas dárce a 
p�íjemce. 
 
2. Zásady �lánku 3 8 jsou již obsaženy v Úmluv� o lidských právech a 
biomedicín�, p�ijaté Radou Evropy (�. 164 a dodatkový protokol �. 168). 
Cílem Listiny není odchýlit se od t�chto zásad, a proto zakazuje pouze 
reproduk�ní klonování. Jiné formy klonování nepovoluje ani nezakazuje. 
V žádném p�ípad� tedy nebrání zákonodárci zakázat jiné formy klonování. 
 
8 �lánek II-63 Ústavy. 
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 3. Odkaz na eugenické praktiky, zejména ty, jejichž cílem je výb�r 
lidských jedinc�, se týká možné organizace a provád�ní výb�rových 
program� zahrnujících mimo jiné sterilizaci, nucená t�hotenství, nucené 
etnické s	atky, tedy �iny, které jsou všechny považovány za mezinárodní 
zlo�iny Statutem Mezinárodního trestního soudu, p�ijatým v �ím� dne 17. 
�ervence 1998 (viz �l. 7 odst. 1 písm. g) uvedeného statutu). 
 

 
 
Mu�ení a nelidské 
zacházení 

�LÁNEK 4 9 
 

Zákaz mu�ení a nelidského �i ponižujícího zacházení anebo trestu 
 
9 �lánek II-64 Ústavy. 
 
Nikdo nesmí být mu�en ani podroben nelidskému �i ponižujícímu 
zacházení anebo trestu. 
 
Vysv�tlení 
 

 Právo uvedené v �lánku 4 10 je právem zaru�eným �lánkem 3 EÚLP, který 
má totožné zn�ní: „ Nikdo nesmí být mu�en nebo podrobován nelidskému 
�i ponižujícímu zacházení anebo trestu“ . Na základ� �l. 52 odst. 3 Listiny 

11 má proto tento �lánek stejný smysl a rozsah jako �lánek EÚLP. 
 

10 �lánek II-64 Ústavy. 
11 �l. II-112 odst. 3 Ústavy. 
 

 
 
Otroctví a nucené práce 

�LÁNEK 5 12 
 

Zákaz otroctví a nucené práce 
 

12 �lánek II-65 Ústavy. 
 
1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné 
práce. 
 
3. Obchod s lidmi je zakázán. 
 
Vysv�tlení 
 
1. Právo v �l. 5 odst. 1 a 2 13 odpovídá �l. 4 odst. 1 a 2 EÚLP, které mají 
totožné zn�ní. Na základ� �l. 52 odst. 3 Listiny 14 má proto tento �lánek 
stejný smysl a rozsah jako uvedený �lánek EÚLP. Z toho vyplývá, že 
 
13 �lánek II-65 Ústavy. 
14 �l. II-112 odst. 3 Ústavy. 
 
- právo podle odstavce 1 nesmí být žádným zp�sobem zákonn� 
omezováno; 
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- V�zení 
 
 
 
- Vojenská služba 
 
 
 
 
- Nouze 
 
 
- Ob�anské povinnosti 
 
 
Obchod s lidmi 
 
Nedovolené 
p�ist�hovalectví 
Pohlavní vyko�is�ování 

 
- výraz „ nucená nebo povinná práce“  se musí vykládat s ohledem na 
„ negativní“  vymezení obsažené v �l. 4 odst. 3 EÚLP: 
 
„ Za „ nucenou nebo povinnou práci“  se pro ú�ely tohoto �lánku 
nepovažuje: 
 

a) práce b�žn� požadovaná p�i výkonu trestu uloženého podle 
�lánku 5 této Úmluvy, nebo v dob� podmín�ného propušt�ní z 
tohoto trestu; 

 
b) služba vojenského charakteru nebo v p�ípad� osob, které 

odmítají vojenskou službu z d�vodu sv�domí v zemích, kde je 
takové odmítnutí vojenské služby uznáváno, jiná služba 
vyžadovaná místo povinné vojenské služby; 

 
c) služba vyžadovaná v p�ípad� nouze nebo pohromy, která 

ohrožuje život nebo blaho spole�enství; 
 
d) práce nebo služba, která tvo�í sou�ást b�žných ob�anských 

povinností.“  
 
2. Odstavec 3 je p�ímo odvozen z práva na lidskou d�stojnost a zohled	uje 
poslední vývoj v oblasti organizovaného zlo�inu, nap�íklad organizace 
výnosných sítí nedovoleného p�ist�hovalectví nebo pohlavního 
vyko�is�ování. P�íloha úmluvy o Europolu obsahuje v p�íloze tuto definici 
obchodu s lidmi za ú�elem pohlavního vyko�is�ování: „ Obchodem s 
lidmi“  se rozumí podrobení n�jaké osoby skute�nému a nedovolenému 
zajetí pomocí násilí, výhružek, zneužití pravomoci nebo pletich za ú�elem 
vyko�is�ování formou prostituce, pohlavního vyko�is�ování a násilí na 
nezletilých osobách �i obchodu s opušt�nými d�tmi“ . Kapitola VI úmluvy 
o provád�ní Schengenské dohody, za�len�ná do acquis Unie, kterého se 
ú�astní Spojené království a Irsko, obsahuje �l. 27 odst. 1, který odkazuje 
na sít� zabývající se nedovoleným p�ist�hovalectvím a který zní: „ Smluvní 
strany se zavazují, že zavedou odpovídající sankce proti osobám, které z 
výd�le�ných d�vod� pomáhají nebo se snaží pomoci cizinci ke vstupu 
nebo pobytu na území n�které smluvní strany v rozporu s jejími právními 
p�edpisy týkajícími se vstupu a pobytu cizinc�.“  Dne 19. �ervence 2002 
p�ijala Rada rámcové rozhodnutí o boji proti obchodování s lidmi (Ú�. 
v�st. L 203, s. 1), jehož �lánek 1 podrobn� vymezuje trestné �iny v oblasti 
obchodování s lidmi pro ú�ely využívání jejich práce nebo pohlavního 
vyko�is�ování, jejichž trestnost musí �lenské státy podle uvedeného 
rámcového rozhodnutí zajistit. 
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Svoboda a bezpe�nost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výjimky:  
 
zákonné uv�zn�ní 
 
- zákonné zat�ení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prevence nemocí 
 
 
- nepovolený vstup do 
zem� 
 

HLAVA II 
 

SVOBODY 
 
 

�LÁNEK 6 15 
 

Právo na svobodu a bezpe�nost 
 
15 �lánek II-66 Ústavy. 
 
Každý má právo na svobodu a osobní bezpe�nost. 
 
 
Vysv�tlení 
 
Práva uvedená v �lánku 61 odpovídají práv�m zaru�eným �lánkem 5 
EÚLP a v souladu s �l. 52 odst. 3 Listiny2 mají stejný smysl a rozsah. Z 
toho vyplývá, že omezení, která na n� mohou být oprávn�n� uvalena, 
nesm�jí p�ekro�it meze povolené �lánkem 5 EÚLP:  
 
16 �lánek II-66 Ústavy. 
17 �l. II-112 odst. 3 Ústavy. 
 
„ 1. Každý má právo na svobodu a osobní bezpe�nost. Nikdo nesmí být 
zbaven svobody krom� následujících p�ípad�, pokud se tak stane v 
souladu s �ízením stanoveným zákonem: 
 
a) zákonné uv�zn�ní po odsouzení p�íslušným soudem; 
 
b) zákonné zat�ení nebo jiné zbavení svobody osoby proto, že se 
nepodrobila rozhodnutí vydanému soudem podle zákona, nebo proto, aby 
bylo zaru�eno spln�ní povinnosti stanovené zákonem; 
 
c) zákonné zat�ení nebo jiné zbavení svobody osoby za ú�elem p�edvedení 
p�ed p�íslušný soudní orgán pro d�vodné podez�ení ze spáchání trestného 
�inu nebo jsou-li oprávn�né d�vody k domn�nce, že je nutné zabránit jí ve 
spáchání trestného �inu nebo v út�ku po jeho spáchání; 
 
d) jiné zbavení svobody nezletilého na základ� zákonného rozhodnutí pro 
ú�ely výchovného dohledu nebo jeho zákonné zbavení svobody pro ú�ely 
jeho p�edvedení p�ed p�íslušný orgán; 
 
e) zákonné držení osob, aby se zabránilo ší�ení nakažlivé nemoci, nebo 
osob duševn� nemocných, alkoholik�, narkoman� nebo tulák�; 
 
f) zákonné zat�ení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se zabránilo 
jejímu nepovolenému vstupu na území nebo osoby, proti níž probíhá �ízení 
o vyhošt�ní nebo vydání. 
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Práva zat�ených nebo 
uv�zn�ných osob 
 
- právo být p�edveden 
p�ed soudce 
 
 
 
 
 
- právo podat návrh na 
�ízení 

 
2. Každý, kdo je zat�en, musí být seznámen neprodlen� a v jazyce jemuž 
rozumí, s d�vody svého zat�ení a s každým obvin�ním proti n�mu. 
 
3. Každý, kdo je zat�en nebo jinak zbaven svobody v souladu s 
ustanovením odstavce 1 písm. c) tohoto �lánku, musí být ihned p�edveden 
p�ed soudce nebo jinou ú�ední osobu zmocn�nou zákonem k výkonu 
soudní pravomoci a má právo být souzen v p�im��ené lh�t� nebo 
propušt�n b�hem �ízení. Propušt�ní m�že být podmín�no zárukou, že se 
dot�ená osoba dostaví k p�elí�ení. 
 
4. Každý, kdo byl zbaven svobody zat�ením nebo jiným zp�sobem, má 
právo podat návrh na �ízení, ve kterém by soud urychlen� rozhodl o 
zákonnosti jeho zbavení svobody a na�ídil propušt�ní, je-li zbavení 
svobody nezákonné. 
 

- nárok na odškodn�ní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respektování soukromí 

5. Každý, kdo byl ob�tí zat�ení nebo zadržení v rozporu s ustanoveními 
tohoto �lánku, má nárok na odškodn�ní.“  
 
Práva zakotvená v �lánku 6 18 musí být respektována zvlášt� p�i p�ijímání 
zákon� a rámcových zákon� Evropským parlamentem a Radou v oblasti 
soudní spolupráce v trestních v�cech na základ� �lánk� III-270, III-271 a 
III-273 Ústavy, mimo jiné za ú�elem vymezení spole�ných minimálních 
ustanovení, pokud jde o kvalifikace trestných �in� a trest� a n�kterých 
hledisek procesního práva. 
 
18 �lánek II-66 Ústavy. 
 
 

�LÁNEK 7 19 

 
Respektování soukromého a rodinného života 

 
19 
�lánek II-67 Ústavy. 

 
Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, 
obydlí a komunikace. 
 
Vysv�tlení 
 
Práva zaru�ená �lánkem 7 20 odpovídají práv�m zaru�eným �lánkem 8 
EÚLP. Za ú�elem zohledn�ní technologického pokroku bylo slovo 
„ korespondence“  nahrazeno slovem „ komunikace“ . 
 
20 �lánek II-67 Ústavy. 
 

 
 
 
 

V souladu s �l. 52 odst. 3 Listiny 21 je smysl a rozsah tohoto práva stejný 
jako práva uvedeného v odpovídajícím �lánku EÚLP. 
 
Z toho vyplývá, že omezení, která na toto právo mohou být oprávn�n� 
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Výjimky: 
 
- národní bezpe�nost 
- ve�ejná bezpe�nost 
- hospodá�ský blahobyt 
zem� 

uvalena, jsou stejná jako omezení povolená zmín�ným �lánkem 8 EÚLP: 
 
21 �l. II-112 odst. 3 Ústavy. 
 
„ 1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného 
života, obydlí a korespondence. 
 
2. Státní orgán nem�že do výkonu tohoto práva zasahovat krom� p�ípad�, 
kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické spole�nosti v 
zájmu národní bezpe�nosti, ve�ejné bezpe�nosti, hospodá�ského blahobytu 
zem�, p�edcházení nepokoj�m a zlo�innosti, ochrany zdraví nebo morálky 
nebo ochrany práv a svobod jiných.“  
 

 
 
Ochrana osobních údaj� 
 
 
 
 
 
Právo na p�ístup 
k vlastním údaj�m 
 
 
 
Nezávislá kontrola 

�LÁNEK 8 22 
 

Ochrana osobních údaj� 
 

22 �lánek II-68 Ústavy. 
 
1. Každý má právo na ochranu osobních údaj�, které se ho týkají. 
 
2. Tyto údaje musí být zpracovány poctiv�, k p�esn� stanoveným ú�el�m a 
na základ� souhlasu dot�ené osoby nebo na základ� jiného oprávn�ného 
d�vodu stanoveného zákonem. Každý má právo na p�ístup k údaj�m, které 
o n�m byly shromážd�ny, a má právo na jejich opravu. 
 
3. Na dodržování t�chto pravidel dohlíží nezávislý orgán. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je založen na �lánku 286 Smlouvy o založení Evropského 
spole�enství a sm�rnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o 
ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj� a o 
volném pohybu t�chto údaj� (Ú�. v�st. L 281, 23. 11. 1995), a rovn�ž na 
�lánku 8 EÚLP a na Úmluv� Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o 
ochran� osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údaj�, 
která byla ratifikována všemi �lenskými státy. �lánek 286 Smlouvy o ES 
je nyní nahrazen �lánkem I-51 Ústavy. Odkazuje se rovn�ž na na�ízení 
Evropského parlamentu a Rady �. 45/2001 o ochran� fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údaj� orgány a institucemi 
Spole�enství a o volném pohybu t�chto údaj� (Ú�. v�st. L 8, 12. 1. 2001). 
Sm�rnice a na�ízení uvedené výše obsahují podmínky a omezení pro 
výkon práv na ochranu osobních údaj�. 
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Právo založit rodinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listina nezakazuje ani 
nep�ikazuje uznávat 
s�atky stejného pohlaví 

�LÁNEK 9 23 
 

Právo uzav�ít manželství a právo založit rodinu 
 
23 �lánek II-69 Ústavy. 
 
Právo uzav�ít manželství a založit rodinu je zaru�eno v souladu s 
vnitrostátními zákony, které upravují výkon t�chto práv. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je založen na �lánku 12 EÚLP, který zní: „ Muži a ženy, 
zp�sobilí v�kem k uzav�ení manželství, mají právo uzav�ít manželství a 
založit rodinu v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon 
tohoto práva.“  Zn�ní tohoto �lánku bylo aktualizováno, aby zohlednilo 
p�ípady, ve kterých vnitrostátní právní p�edpisy uznávají pro založení 
rodiny jiné zp�soby než s	atek. Tento �lánek nezakazuje ani nep�ikazuje 
ud�lit status s	atku spojení osob stejného pohlaví. Toto právo je tak 
obdobné právu ud�lenému EÚLP, avšak jeho rozsah m�že být širší, 
stanoví-li to vnitrostátní právní p�edpisy. 

 
 
 
Svoboda myšlení, 
sv�domí a náboženského 
vyznání 
 
 
 
 
 
 
 
Odmítnutí vojenské 
služby z d�vodu sv�domí 

�LÁNEK 10 24 

 
Svoboda myšlení, sv�domí a náboženského vyznání 

 
24 �lánek II-70 Ústavy. 
 
1. Každý má právo na svobodu myšlení, sv�domí a náboženského vyznání. 
Toto právo zahrnuje svobodu zm�nit své náboženské vyznání nebo 
p�esv�d�ení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo 
p�esv�d�ení sám nebo spole�n� s jinými, a� ve�ejn� nebo soukrom�, 
bohoslužbou, vyu�ováním, provád�ním úkon� a zachováváním ob�ad�. 
 
2. Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z d�vodu sv�domí se 
uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto 
práva. 

 
 
 
 
 
Omezení 

Vysv�tlení 
 
Právo zaru�ené v odstavci 1 odpovídá právu zaru�enému v �lánku 9 EÚLP 
a v souladu s �l. 52 odst. 3 Listiny 25 má stejný smysl a rozsah. Omezení 
proto musí respektovat �l. 9 odst. 2 úmluvy, který zní: „ Svoboda 
projevovat náboženské vyznání a p�esv�d�ení m�že podléhat jen 
omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná v 
demokratické spole�nosti v zájmu ve�ejné bezpe�nosti, ochrany ve�ejného 
po�ádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“  
 
25 
�l. II-112 odst. 3 Ústavy. 

 
Právo zaru�ené v odstavci 2 odpovídá ústavním tradicím �lenských stát� a 
vývoji vnitrostátních právních p�edpis� v této oblasti. 
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vývoji vnitrostátních právních p�edpis� v této oblasti. 
 

 
 
Svoboda projevu a 
informací 
 
 
 
 
 
 
Svoboda a pluralita 

�LÁNEK 11 26 
 

Svoboda projevu a informací 
 

26 �lánek II-71 Ústavy. 
 

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu 
zastávat názory a p�ijímat a rozši�ovat informace nebo myšlenky bez 
zasahování ve�ejné moci a bez ohledu na hranice. 
 
2. Svoboda a pluralita sd�lovacích prost�edk� musí být respektována. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omezení 

Vysv�tlení 
 
1. �lánek 11 27 odpovídá �lánku 10 EÚLP, který zní: 
 
27 �lánek II-71 Ústavy. 
 
„ 1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu 

zastávat názory a p�ijímat a rozši�ovat informace nebo myšlenky bez 
zasahování státních orgán� a bez ohledu na hranice. Tento �lánek 
nebrání stát�m, aby vyžadovaly ud�lování povolení rozhlasovým, 
televizním nebo filmovým spole�nostem. 

 
2. Výkon t�chto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpov�dnost, 

m�že podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo 
sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické 
spole�nosti v zájmu národní bezpe�nosti, územní celistvosti nebo 
ve�ejné bezpe�nosti, p�edcházení nepokoj�m a zlo�innosti, ochrany 
zdraví nebo morálky, ochrany pov�sti nebo práv jiných, zabrán�ní 
úniku d�v�rných informací nebo zachování autority a nestrannosti 
soudní moci.“  

 
Podle �l. 52 odst. 3 Listiny28 je smysl a rozsah tohoto práva stejný jako 
práva zaru�eného EÚLP. Omezení, která na n�j mohou být uvalena, proto 
nesm�jí p�ekro�it omezení stanovená v �l. 10 odst. 2 úmluvy, aniž jsou 
dot�ena p�ípadná omezení, která m�že sout�žní právo Unie uvalovat na 
právo �lenských stát� zavést opat�ení pro ud�lování povolení uvedených 
ve t�etí v�t� �l. 10 odst. 1 EÚLP. 
 
28 �l. II-112 odst. 3 Ústavy. 
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 2. Odstavec 2 tohoto �lánku vyjad�uje d�sledky odstavce 1 pro svobodu 
sd�lovacích prost�edk�. Je založen zejména na judikatu�e Soudního dvora 
v oblasti televizního vysílání, zejména ve u (rozsudek ze dne 25. �ervence 
1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda a další [1991] Sb. 
rozh. I-4007) a na Protokolu o systému ve�ejnoprávního vysílání v 
�lenských státech, p�ipojeném ke Smlouv� o ES a nyní k Ústav�, a na 
sm�rnici Rady 89/552/ES (zejména na sedmnáctém bodu jejího 
od�vodn�ní). 
 

 
 
Svoboda shromaž�ování 
a sdružování 
 
 
Politické - 
odbory 
a ob�anské záležitosti 
 
 
EU – politické strany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omezení: 
- národní bezpe�nost 
- ve�ejná bezpe�nost 
- prevence zlo�innosti 
- ochrana zdraví nebo 
morálky 
- ochrana práv a svobod 

�LÁNEK 12 29 
 

Svoboda shromaž�ování a sdružování 
 

29 �lánek II-72 Ústavy. 
 

1. Každý má právo na svobodu pokojného shromaž�ování a na svobodu 
sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti 
politické, odborové �i ob�anské, což zahrnuje právo každého zakládat na 
ochranu svých zájm� odbory a vstupovat do nich. 
 
2. Politické strany na úrovni Unie p�ispívají k vyjad�ování politické v�le 
ob�an� Unie. 
 
Vysv�tlení 
 
1. Odstavec 1 tohoto �lánku odpovídá �lánku 11 EÚLP, který zní: 
 
„ 1. Každý má právo na svobodu pokojného shromaž�ování a na svobodu 
sdružovat se s jinými, v�etn� práva zakládat na obranu svých zájm� 
odbory nebo vstupovat do nich. 
 
2. Na výkon t�chto práv nemohou být uvalena žádná omezení krom� t�ch, 
která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické spole�nosti v zájmu 
národní bezpe�nosti, ve�ejné bezpe�nosti, p�edcházení nepokoj�m a 
zlo�innosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod 
jiných. Tento �lánek nebrání uvalení zákonných omezení na výkon t�chto 
práv p�íslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy.“  
 
Smysl odstavce 1 tohoto �lánku 12 je stejný jako v EÚLP, ale jeho rozsah 
je širší, nebo� jej lze uplat	ovat na všech úrovních, v�etn� evropské. V 
souladu s �l. 52 odst. 3 Listiny 30 nesm�jí omezení tohoto práva p�ekro�it 
omezení považovaná podle �l. 11 odst. 2 EÚLP za zákonná. 
 
30 �l. II-112 odst. 3 Ústavy. 
 
2. Toto právo je rovn�ž založeno na �lánku 11 Charty základních 
sociálních práv pracovník� Spole�enství. 
 
3. Odstavec 2 tohoto �lánku odpovídá �l. I-46 odst. 4 Ústavy. 
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Svoboda um�ní a v�d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omezení 
 
 
 

�LÁNEK 13 31 

 
Svoboda um�ní a v�d 

 
31 �lánek II-73 Ústavy. 
 
Um�lecká tvorba a v�decké bádání nesm�jí být omezovány. Akademická 
svoboda musí být respektována. 
 
Vysv�tlení 
 
Toto právo je odvozeno zejména od práva na svobodu myšlení a projevu. 
Vykonává se s ohledem na �lánek 1 32 a m�že být p�edm�tem omezení 
povolených �lánkem 10 EÚLP. 

 
32 �lánek II-61 Ústavy. 

 
 
 
Právo na vzd�lání 
 
 
 
 
 
 
Bezplatná povinná školní 
docházka 
 

�LÁNEK 14 33 

 
Právo na vzd�lání 

 
33 �lánek II-74 Ústavy. 
 
1. Každý má právo na vzd�lání a p�ístup k odbornému a dalšímu 
vzd�lávání. 
 
2. Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky. 

 

Svoboda zakládat 
vzd�lávací za�ízení 

3. Svoboda zakládat vzd�lávací za�ízení p�i náležitém respektování 
demokratických zásad a právo rodi�� zajiš�ovat vzd�lání a výchovu svých 
d�tí ve shod� s jejich náboženským, filozofickým a pedagogickým 
p�esv�d�ením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními zákony, 
které upravují jejich výkon. 
 
Vysv�tlení 
 
1. Tento �lánek je založen na spole�ných ústavních tradicích �lenských 
stát� a na �lánku 2 dodatkového protokolu k EÚLP, který zní: 
 
„ Nikomu nesmí být odep�eno právo na vzd�lání. P�i výkonu jakýchkoli 
funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude respektovat 
právo rodi�� zajiš�ovat tuto výchovu a vzd�lání ve shod� s jejich vlastním 
náboženským a filozofickým p�esv�d�ením“ . Bylo považováno za ú�elné 
rozší�it tento �lánek na p�ístup k odbornému a dalšímu vzd�lání (viz bod 
15 Charty základních sociálních práv pracovník� Spole�enství a �lánek 10 
Sociální charty) a p�idat zásadu bezplatné povinné školní docházky. Ze 
zn�ní posledn� jmenované zásady pouze vyplývá, že pokud jde o 
povinnou školní docházku, má každé dít� možnost navšt�vovat za�ízení, 
které ji nabízí bezplatn�. Nepožaduje, aby všechna za�ízení poskytující 
vzd�lání nebo odborné a další vzd�lání, zejména soukromá, byla 



Jens-Peter Bonde: Ústava – verze pro �tená�e  
 

Externí p�eklad 21

vzd�lání nebo odborné a další vzd�lání, zejména soukromá, byla 
bezplatná. Rovn�ž tak nevylu�uje n�které zvláštní formy placeného 
vzd�lání, p�ijmou-li �lenské státy opat�ení na ud�lení finan�ní náhrady. V 
rozsahu, v jakém se Listina vztahuje na Unii, to znamená, že ve své 
politice vzd�lávání musí Unie respektovat bezplatnou povinnou školní 
docházku, avšak samoz�ejm� to nevytvá�í nové pravomoci. Právo rodi�� 
musí být vykládáno ve spojení s �lánkem 24 34. 
 
34 �lánek II-84 Ústavy. 
 
2. Svoboda zakládat ve�ejná nebo soukromá vzd�lávací za�ízení je 
zaru�ena jako jedno z hledisek svobody podnikání, je však omezena 
dodržováním demokratických zásad a je vykonávána zp�soby 
stanovenými vnitrostátní právní p�edpisy. 

 
 
 
Svobodná volba povolání 
 
 
 
 
 
 
-  v kterémkoli �lenském 
státu 

�LÁNEK15 35 
 

Právo svobodné volby povolání a právo pracovat 
 
35 �lánek II-75 Ústavy. 
 
1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodn� zvolené nebo p�ijaté 
povolání. 
 
2. Každý ob�an Unie m�že svobodn� hledat zam�stnání, pracovat, usadit 
se nebo poskytovat služby v kterémkoli �lenském stát�. 
 
3. Ob�ané t�etích zemí, kte�í jsou oprávn�ni pracovat na území �lenských 
stát�, mají právo na pracovní podmínky rovnocenné pracovním 
podmínkám ob�an� Unie. 
 
Vysv�tlení 
 
Právo svobodné volby povolání, zakotvené v odstavci 1 �lánku 15 36, je 
uznáno v judikatu�e Soudního dvora (viz mimo jiné rozsudek ze dne 14. 
kv�tna 1974, v�c 4/73 Nold [1974] Sb. rozh. 491, 12. až 14. odstavec 
od�vodn�ní; rozsudek ze dne 13. prosince 1979, v�c 44/79, Hauer [1979] 
Sb. rozh. 3727; rozsudek ze dne 8. �íjna 1986, v�c 234/85 Keller [1986] 
Sb. rozh. 2897, 8. odstavec od�vodn�ní). 
 
36 
�lánek II-75 Ústavy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento odstavec rovn�ž �erpá z �l. 1 odst. 2 Evropské sociální charty, 
podepsané dne 18. �íjna 1961 a ratifikované všemi �lenskými státy, a z 
bodu 4 Charty základních sociálních práv pracovník� Spole�enství ze dne 
9. prosince 1989. Výraz „ pracovní podmínky“  je t�eba vykládat ve smyslu 
�lánku III-213 Ústavy. 
 
Odstavec 2 se zabývá t�emi svobodami zaru�enými �lánky I-4 a III-133, 
III-137 a III-144 Ústavy, jmenovit� volným pohybem pracovník�, 
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Svoboda podnikání 
 
 
 

svobodou usazování a svobodou poskytovat služby. 
 
Odstavec 3 je založen na �l. 137 odst. 3 �tvrté odrážce Smlouvy o ES, nyní 
nahrazené �l. III-210 odst. 1 písm. g) Ústavy, a na �l. 19 odst. 4 Evropské 
sociální charty, podepsané dne 18. �íjna 1961 a ratifikované všemi 
�lenskými státy. Použije se proto �l. 52 odst. 2 Listiny 37. Otázka najímání 
námo�ník� se státní p�íslušností t�etích stát� do posádek plavidel plujících 
pod vlajkou �lenského státu Unie se �ídí právem Unie a vnitrostátními 
právními p�edpisy a zvyklostmi. 
 
37 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 

 
�LÁNEK 16 38 

 
Svoboda podnikání 

 
38 �lánek II-76 Ústavy. 
 
Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními 
zákony a zvyklostmi. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je založen na judikatu�e Soudního dvora, která uznala 
svobodu vykonávat hospodá�skou nebo obchodní �innost (viz rozsudky ze 
dne 14. kv�tna 1974, v�c 4/73 Nold [1974] Sb. rozh. 491, 14. odstavec 
od�vodn�ní, a ze dne 27. zá�í 1979, v�c 230-78 Eridiana a další [1979] Sb. 
rozh. 2749, 20. a 31. odstavec od�vodn�ní), a smluvní svobodu (viz mimo 
jiné rozsudek Sukkerfabriken Nykobing, v�c 151/78 [1979] Sb. rozh. 1, 
19. odstavec od�vodn�ní, a rozsudek ze dne 5. �íjna 1999, C-240-97 
Špan�lsko vs. Komise, [1999] Sb. rozh. I-6571, 99. odstavec od�vodn�ní) 
a na �l. I-3 odst. 2 Ústavy, který uznává volnou sout�ž. Toto právo je 
p�irozen� vykonáváno p�i dodržení práva Unie a vnitrostátních právních 
p�edpis�. M�že být p�edm�tem omezení uvedených v �l. 52 odst. 1 
Listiny39. 
 
39 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 
 

 
 
Právo na vlastnictví 
 
 
 
Vyvlastn�ní je možné 
pouze ve ve�ejném zájmu 
a za „spravedlivou 
náhradu“ 
 
 

�LÁNEK 17 40 
 

Právo na vlastnictví 
 
40 �lánek II-77 Ústavy. 
 
1. Každý má právo vlastnit zákonn� nabytý majetek, užívat jej, nakládat s 
ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou 
ve�ejného zájmu, v p�ípadech a za podmínek, které stanoví zákon, a p�i 
poskytnutí spravedlivé náhrady v p�im��ené lh�t�. Užívání majetku m�že 
rovn�ž být upraveno zákonem v mí�e nezbytné z hlediska obecného 
zájmu. 
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Duševní vlastnictví 

 
2. Duševní vlastnictví je chrán�no. 
 

 Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je založen na �lánku 1 dodatkového protokolu k EÚLP: 
 
„ Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojn� užívat sv�j 
majetek. Nikdo nem�že být zbaven svého majetku s výjimkou ve�ejného 
zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního 
práva. 
 
P�edchozí ustanovení nebrání právu stát� p�ijímat zákony, které považují 
za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a 
zajistily placení daní a jiných poplatk� nebo pokut.“  
 
Jedná se o základní právo spole�né všem ústavám �lenských stát�. Bylo 
mnohokrát uznáno judikaturou Soudního dvora, poprvé v rozsudku ve v�ci 
Hauer (ze dne 13. prosince 1979, [1979] Sb. rozh. 3727). Zn�ní bylo 
aktualizováno, avšak v souladu s �l. 52 odst. 3 Listiny 41 jsou smysl a 
rozsah stejné jako smysl a rozsah práva zaru�eného EÚLP a omezení 
nesmí p�ekro�it omezení tam uvedená. 
 
41 �l. II-112 odst. 3 Ústavy. 
 
Ochrana duševního vlastnictví, jedno z majetkových práv, je výslovn� 
zmín�no v odstavci 2 z d�vodu jeho rostoucího významu a sekundárního 
práva Spole�enství. Duševní vlastnictví zahrnuje vedle vlastnictví k 
literárním a um�leckým díl�m také mimo jiné práva k patent�m a 
ochranným známkám a práva p�íbuzná. Záruky stanovené v odstavci 1 se 
vhodným zp�sobem použijí na duševní vlastnictví. 
 

 
 
Azyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvláštní p�ípady 
 
- Spojené království 
 
- Dánsko 
 

ARTICLE 18 42 
 

Právo na azyl 
 
42 �lánek II-78 Ústavy. 
 
Právo na azyl je zaru�eno p�i dodržování Ženevské úmluvy ze dne 28. 
�ervence 1951 a Protokolu ze dne 31. ledna 1967 týkajícího se právního 
postavení uprchlík� a v souladu s Ústavou. 
 
Vysv�tlení 
 
Zn�ní tohoto �lánku je založeno na �lánku 63 Smlouvy o ES, nyní 
nahrazeném �lánkem III-266 Ústavy, který vyžaduje, aby Unie dodržovala 
ustanovení Ženevské úmluvy o uprchlících. Je t�eba u�init odkaz na 
protokoly týkající se Spojeného království a Irska, p�ipojené k 
Amsterodamské smlouv� a nyní k Ústav�, a Dánska a ur�it rozsah, v 
jakém tyto �lenské státy uplat	ují právo Unie v této oblasti, a rozsah, v 
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Vyst�hování, vyhošt�ní, 
vydání osob 
 
 
Hromadné vyhošt�ní je 
zakázáno 
 
Zákaz vyst�hování, 
vyhošt�ní a vydání 
v p�ípad�, že hrozí 
nebezpe�í mu�ení nebo 
trestu smrti 

jakém se tento �lánek na n� vztahuje. Tento �lánek je v souladu s 
Protokolem o azylu p�ipojeným k Ústav�. 
 

�LÁNEK 19 43 

 
Ochrana v p�ípad� vyst�hování, vyhošt�ní nebo vydání 

 
43 �lánek II-79 Ústavy. 
 
1. Hromadné vyhošt�ní je zakázáno. 
 
2. Nikdo nesmí být vyst�hován, vyhošt�n ani vydán do státu, v n�mž mu 
hrozí vážné nebezpe�í, že by mohl být vystaven trestu smrti, mu�ení nebo 
jinému nelidskému �i ponižujícímu zacházení anebo trestu. 
 
Vysv�tlení 
 
Odstavec 1 tohoto �lánku má stejný smysl a rozsah jako �lánek 4 
protokolu �. 4 k EÚLP, který se týká hromadného vyhošt�ní cizinc�. Jeho 
ú�elem je zajistit, aby každé rozhodnutí bylo založeno na konkrétním 
šet�ení a aby nebylo možné p�ijmout jediné rozhodnutí o vyhošt�ní všech 
osob se státní p�íslušností ur�itého státu (viz též �lánek 13 Mezinárodního 
paktu o ob�anských a politických právech). 
 
Odstavec 2 zahrnuje související judikaturu Evropského soudu pro lidská 
práva týkající se �lánku 3 EÚLP (viz Ahmed vs. Rakousko, rozsudek ze 
dne 17. prosince 1996, [1996] Sb. rozh. VI-2206 a Soering, rozsudek ze 
dne 7. �ervence 1989). 
 

 
 
 
 
 
 
Rovnost p�ed zákonem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLAVA III 
 

ROVNOST 
 

�LÁNEK 20 44 

 
Rovnost p�ed zákonem 

 
44 
�lánek II-80 Ústavy. 

 
P�ed zákonem jsou si všichni rovni. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek odpovídá obecné právní zásad�, která je obsažena ve všech 
evropských ústavách a která byla rovn�ž uznána Soudním dvorem jako 
základní zásada práva Spole�enství (rozsudek ze dne 13. listopadu 1984, 
v�c 283/83 Racke [1984] Sb. rozh. 3791, rozsudek ze dne 17. dubna 1997, 
v�c 15/95 EARL [1997] Sb. rozh. I–1961, a rozsudek ze dne 13. dubna 
2000, v�c 292/97 Karlsson, [2000] Sb. rozh. 2737). 
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Zákaz diskriminace 
 
 
Zakázány jsou všechny 
druhy diskriminace 

 
�LÁNEK 21 45 

 
Zákaz diskriminace 

 
45 �lánek II-81 Ústavy. 
 
1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, 
barv� pleti, etnickém nebo sociálním p�vodu, genetických rysech, jazyku, 
náboženském vyznání nebo p�esv�d�ení, politických názorech �i 
jakýchkoli jiných názorech, p�íslušnosti k národnostní menšin�, majetku, 
narození, zdravotním postižení, v�ku nebo sexuální orientaci. 

 
Diskriminace na základ� 
státní p�íslušnosti 

2. V oblasti p�sobnosti Ústavy, a aniž jsou dot�ena její zvláštní 
ustanovení, se zakazuje jakákoli diskriminace na základ� státní 
p�íslušnosti. 
 
Vysv�tlení 
 
Odstavec 1 �erpá z �lánku 13 Smlouvy o ES, nyní nahrazeného �lánkem 
III-124 Ústavy, �lánku 14 EÚLP a �lánku 11 Úmluvy o lidských právech a 
biomedicín�, pokud jde o genetické d�dictví. Použije se v souladu s 
�lánkem 14 EÚLP v mí�e, v jaké mu odpovídá. 
 
Odstavec 1 a �lánek III-124 Ústavy, který má jiný smysl a rozsah, si 
neodporují a jsou navzájem slu�itelné: �lánek III-124 sv��uje Unii 
pravomoc p�ijímat právní akty, v�etn� harmonizace právních p�edpis� 
�lenských stát�, a bojovat proti n�kterým formám diskriminace v n�m 
vy�erpávajícím zp�sobem vyjmenovaným. Takové právní p�edpisy mohou 
zahrnovat �innost orgán� �lenského státu (a také vztahy mezi soukromými 
osobami) ve všech oblastech v rámci pravomocí Unie. Odstavec 1 �lánku 
211 naproti tomu nevytvá�ejí žádné pravomoci p�ijímat antidiskrimina�ní 
právní p�edpisy v oblastech pravomocí �lenského státu nebo v soukromé 
sfé�e ani nestanoví obecný zákaz diskriminace v t�chto širokých oblastech. 
Místo toho upravují pouze diskriminaci ze strany orgán� a institucí 
samotné Unie p�i výkonu pravomocí, které jí sv��ují ostatní �lánky �ástí I 
a III Ústavy, a ze strany �lenských stát�, pouze provád�jí-li právo Unie. 
Odstavec 1 proto nem�ní rozsah pravomocí ud�lených �lánkem III-124 ani 
jeho výklad. 
 
Odstavec 2 odpovídá �l. I-4 odst. 2 Ústavy a musí být uplat	ován v 
souladu s ním. 
 

 
 
Kulturní, náboženská a 
jazyková rozmanitost 
 
 
 

�LÁNEK 22 46 
 

Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost 
 
46 �lánek II-82 Ústavy. 
 
Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. 
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Rovnost žen a muž� 
 
 
 
 
 
Positivní diskriminace 
 

 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je založen na �lánku 6 Smlouvy o Evropské unii a na �l. 151 
odst. 1 a 4 Smlouvy o ES, nyní nahrazených �l. III-280 odst. 1 a 4 Ústavy, 
které se týkají kultury. Respektování kulturní a jazykové rozmanitosti je 
nyní rovn�ž zakotveno v �l. I-3 odst. 3 Ústavy. �lánek rovn�ž �erpá z 
prohlášení �. 11 k záv�re�nému aktu Amsterodamské smlouvy o postavení 
církví a nekonfesních organizací, nyní p�evzatému v �lánku I-52 Ústavy. 
 

�LÁNEK 23 47 

 
Rovnost žen a muž� 

 
47 �lánek II-83 Ústavy. 
 
Rovnost žen a muž� musí být zajišt�na ve všech oblastech v�etn� 
zam�stnání, práce a odm�ny za práci. 
 
Zásada rovnosti nebrání zachování nebo p�ijetí opat�ení poskytujících 
zvláštní výhody ve prosp�ch nedostate�n� zastoupeného pohlaví. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysv�tlení 
 
První pododstavec je založen na �lánku 2 a �l. 3 odst. 2 Smlouvy o ES, 
nyní nahrazených �lánky I-3 a III-116 Ústavy, které Unii ukládají 
podporovat rovnoprávnost mezi ženami muži, a na �l. 141 odst. 1 Smlouvy 
o ES, nyní nahrazeném �l. III-214 odst. 1 Ústavy. �erpá z �lánku 20 
revidované Evropské sociální charty ze dne 3. kv�tna 1996 a z bodu 16 
Charty základních sociálních práv pracovník� Spole�enství. 
 
Je rovn�ž založen na �l. 141 odst. 3 Smlouvy o ES, nyní nahrazeném �l. 
III-214 odst. 3 Ústavy, a na �l. 2 odst. 4 sm�rnice Rady 76/207/EHS o 
zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o p�ístup 
k zam�stnání, odbornému vzd�lávání a postupu v zam�stnání a o pracovní 
podmínky. 
 
Druhý pododstavec p�ebírá ve zkrácené podob� �l. u Ústavy, který 
stanoví, že zásada rovného zacházení nebrání �lenskému státu zachovat 
nebo zavést opat�ení poskytující zvláštní výhody pro usnadn�ní profesní 
�innosti mén� zastoupeného pohlaví nebo pro p�edcházení �i vyrovnávání 
nevýhod v profesní karié�e. V souladu s �l. 52 odst. 2 Listiny 48 tento 
pododstavec nem�ní �l. III-214 odst. 4. 
 
48 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 
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Práva d�tí 
 
 
 
Ochrana a pé�e 
 
Svoboda vyjad�ování 
názor� 
 
 
 
 
Právo na styk s ob�ma 
rodi�i 

�LÁNEK 24 49 

 
Práva dít�te 

 
49 �lánek II-84 Ústavy. 
 
1. D�ti mají právo na ochranu a pé�i nezbytnou pro jejich blaho. Mohou 
svobodn� vyjad�ovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se 
k t�mto názor�m musí p�ihlížet s ohledem na jejich v�k a vysp�lost. 
 
2. P�i všech �innostech týkajících se d�tí, a� už uskute�	ované ve�ejnými 
orgány nebo soukromými institucemi, musí být nejvlastn�jší zájem dít�te 
prvo�adým hlediskem. 
 
3. Každé dít� má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a p�ímý styk s 
ob�ma rodi�i, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je založen na Úmluv� o právech dít�te, podepsané v New 
Yorku dne 20. listopadu 1989 a ratifikované všemi �lenskými státy, 
zejména na �láncích 3, 9, 12 a 13 uvedené dohody. Odstavec 3 zohled	uje 
skute�nost, že v rámci z�ízení prostoru svobody, bezpe�nosti a práva 
mohou právní p�edpisy Unie o ob�anských v�cech s mezinárodním 
prvkem, ke kterým zmoc	uje �lánek III-269 Ústavy, zahrnovat zejména 
právo na navšt�vování, které zajiš�uje, že d�ti mohou pravideln� udržovat 
osobní vztahy a p�ímý styk s ob�ma rodi�i. 
 

 
 
Práva starších osob 
 
 
 
Právo na d�stojný život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za�len�ní osob se 
zdravotním postižením 
 
 

�LÁNEK 25 50 
 

Práva starších osob 
 
50 �lánek II-85 Ústavy. 
 
Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly d�stojný a 
nezávislý život a podílely se na spole�enském a kulturním život�. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek �erpá z �lánku 23 revidované Evropské sociální charty a 
�lánk� 24 a 25 Charty základních sociálních práv pracovník� 
Spole�enství. Ú�ast na sociálním a kulturním život� samoz�ejm� zahrnuje 
i ú�ast na politickém život�. 
 

�LÁNEK 26 51 

 
Za�len�ní osob se zdravotním postižením 

 
51 �lánek II-86 Ústavy. 
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Formální a profesní 
za�len�ní 

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na 
opat�ení, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní 
za�len�ní a jejich ú�ast na život� spole�nosti. 
 
Vysv�tlení 
 
Zásada stanovená v tomto �lánku je založena na �lánku 15 Evropské 
sociální charty a rovn�ž �erpá z bodu 26 Charty základních sociálních práv 
pracovník� Spole�enství. 
 

 
 
Solidarita 
 
 
 
Právo pracovníka na 
projednávání 

HLAVA IV 
 

SOLIDARITA 
 

�LÁNEK 27 52 

 
Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku 

 
52 �lánek II-87 Ústavy. 
 
Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaru�eno 
právo na v�asné informování a projednávání v p�ípadech a za podmínek, 
které stanoví právo Unie a vnitrostátní právní p�edpisy a zvyklosti. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je obsažen v revidované Evropské sociální chart� (�lánek 21) 
a v Chart� základních sociálních práv pracovník� Spole�enství (body 17 a 
18). Použije se za podmínek stanovených právem Unie a vnitrostátními 
právy. Odkaz na vhodné úrovn� je odkazem na úrovn� stanovené právem 
Unie nebo vnitrostátními právními p�edpisy a zvyklostmi, což m�že 
zahrnovat evropskou úrove	, pokud to právní p�edpisy Unie stanoví. V 
této oblasti existuje rozsáhlé acquis Unie: �lánky III-211 a III-212 Ústavy 
a sm�rnice 2002/14/ES (obecný rámec pro informování zam�stnanc� a 
projednávání se zam�stnanci v Evropském spole�enství), 98/59/ES 
(hromadné propoušt�ní), 2001/23/ES (p�evody podnik�) a 94/45/ES 
(evropské rady zam�stnanc�). 
 

 
 
Kolektivní vyjednávání a 
stávky 

�LÁNEK 28 53 
 

Právo na kolektivní vyjednávání a akce 
 
53 �lánek II-88 Ústavy. 
 
Pracovníci a zam�stnavatelé �i jejich p�íslušné organizace mají v souladu s 
právem Unie a vnitrostátními p�edpisy a zvyklostmi právo sjednávat a 
uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v p�ípad� konfliktu 
zájm� vést kolektivní akce na obranu svých zájm�, v�etn� stávky. 
 
Vysv�tlení 
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Tento �lánek je založen na �lánku 6 Evropské sociální charty a na Chart� 
základních sociálních práv pracovník� Spole�enství (body 12 až 14). 
Právo na kolektivní vyjednávání bylo uznáno Evropským soudem pro 
lidská práva jako jeden z prvk� práva zakládat odbory stanoveného 
�lánkem 11 EÚLP. Pokud jde o vhodné úrovn�, na kterých se m�že 
kolektivní vyjednávání uskute�nit, viz vysv�tlení k výše uvedenému 
�lánku. Zp�soby a omezení výkonu práva kolektivního vyjednávání, 
v�etn� stávky, upravují vnitrostátní právní p�edpisy a zvyklostí, v�etn� 
otázky, zda m�že být soub�žn� provád�no ve více �lenských státech. 
 

 
 
P�ístup ke službám 
zam�stnanosti 

�LÁNEK 29 54 
 

Právo na p�ístup ke službám zam�stnanosti 
 
54 �lánek II-89 Ústavy. 
 
Každý má právo na bezplatné služby zam�stnanosti. 
 
Vysv�tlení 

 
Tento �lánek je založen na �l. 1 odst. 3 Evropské sociální charty a bodu 13 
Charty základních sociálních práv pracovník� Spole�enství 

 
 
 
Ochrana proti 
neoprávn�nému 
propušt�ní 

�LÁNEK 30 55 
 

Ochrana v p�ípad� neoprávn�ného propušt�ní 
 
55 �lánek II-90 Ústavy. 
 
Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními 
p�edpisy a zvyklostmi právo na ochranu p�ed neoprávn�ným propušt�ním. 
 
Vysv�tlení 

 
Tento �lánek �erpá z �lánku 24 revidované Evropské sociální charty. Viz 
též sm�rnici 2001/23/ES o ochran� práv zam�stnanc� v p�ípad� p�evod� 
podnik� a sm�rnici 80/987/EHS o ochran� zam�stnanc� v p�ípad� platební 
neschopnosti zam�stnavatele, ve zn�ní sm�rnice 2002/74/ES.  
 

 
 
Slušné a spravedlivé 
pracovní podmínky 
 
 
Zdraví, bezpe�nost a 
d�stojnost 
 
 

�LÁNEK 31 56 
 

Slušné a spravedlivé pracovní podmínky 
 
56 �lánek II-91 Ústavy. 
 
1. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho 
zdraví, bezpe�nost a d�stojnost. 
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Pracovní doba, placená 
dovolená 

2. Každý pracovník má právo na stanovení maximální p�ípustné pracovní 
doby, na denní a týdenní odpo�inek a na každoro�ní placenou dovolenou. 
 
Vysv�tlení 
 
1. Odstavec 1 tohoto �lánku je založen na sm�rnici 89/391/EHS o 
zavád�ní opat�ení pro zlepšení bezpe�nosti a ochrany zdraví zam�stnanc� 
p�i práci. Rovn�ž �erpá z �lánku 3 Sociální charty, bodu 19 Charty 
základních sociálních práv pracovník� Spole�enství, a pokud jde o 
d�stojnost p�i práci, z �lánku 26 revidované Evropské sociální charty. 
Výraz „ pracovní podmínky“  musí být vykládán ve smyslu �lánku III-213 
Ústavy. 
 
2. Odstavec 2 je založen na sm�rnici 93/104/ES o n�kterých aspektech 
úpravy pracovní doby, �lánku 2 Evropské sociální charty a bodu 8 Charty 
základních sociálních práv pracovník� Spole�enství. 
 

 
 
Zákaz d�tské práce 

�LÁNEK 32 57 
 

Zákaz d�tské práce a ochrana mladých lidí p�i práci 
 
57 �lánek II-92 Ústavy. 
 
D�tská práce se zakazuje. Minimální v�k pro p�ijetí do zam�stnání nesmí 
být nižší než v�k pro ukon�ení povinné školní docházky, aniž jsou dot�ena 
pravidla, která jsou p�ízniv�jší pro mladé lidi, a omezené výjimky. 
 
Mladí lidé p�ijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek 
odpovídajících jejich v�ku a být chrán�ni p�ed hospodá�ským 
vyko�is�ováním a p�ed jakoukoli prací, která by mohla ohrozit jejich 
bezpe�nost, zdraví nebo t�lesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj 
nebo narušit jejich vzd�lávání. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je založen na sm�rnici 94/33/ES o ochran� mladistvých 
pracovník�, �lánku 7 Evropské sociální charty a bodech 20 až 23 Charty 
základních sociálních práv pracovník� Spole�enství. 

 
 
 
Slu�itelnost rodinného a 
pracovního života 
 
 
Ochrana rodiny 
 
Mate�ství 
 
Rodi�ovská dovolená 

ARTICLE 33 58 
 

Rodinný a pracovní život 
 
58 �lánek II-93 Ústavy. 
 
1. Rodina požívá právní, hospodá�ské a sociální ochrany. 
 
2. V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má 
každý právo na ochranu p�ed propušt�ním z d�vodu spojeného s 
mate�stvím a právo na placenou mate�skou dovolenou a na rodi�ovskou 
dovolenou po narození nebo osvojení dít�te. 
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dovolenou po narození nebo osvojení dít�te. 
 
Vysv�tlení 
 
Odstavec 1 �lánku 33 59 je založen na �lánku 16 Evropské sociální charty. 
Odstavec 2 �erpá ze sm�rnice Rady 92/85/EHS o zavád�ní opat�ení pro 
zlepšení bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci t�hotných zam�stnanky	 a 
zam�stnanky	 krátce po porodu nebo kojících zam�stnanky	 a sm�rnice 
96/34/ES o rámcové dohod� o rodi�ovské dovolené uzav�ené mezi 
organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Je rovn�ž založen na �lánku 8 
(ochrana v p�ípad� mate�ství) Evropské sociální charty a �erpá z �lánku 27 
(právo pracovník� s povinnostmi k rodin� na stejné p�íležitosti a rovné 
zacházení). „ Mate�ství“  zahrnuje období od po�etí do odstavení. 
 
59 �lánek II-93 Ústavy. 
 

 
 
Sociální zabezpe�ení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chudoba: 
- právo na sociální 
pomoc a pomoc v oblasti 
bydlení 

ARTICLE 34 60 
 

Sociální zabezpe�ení a sociální pomoc 
 
60 �lánek II-94 Ústavy. 
 
1. Unie uznává a respektuje nárok na p�ístup k dávkám sociálního 
zabezpe�ení a k sociálním službám zajiš�ujícím ochranu v takových 
p�ípadech, jako je mate�ství, nemoc, pracovní úrazy, závislost nebo stá�í, 
jakož i v p�ípad� ztráty zam�stnání, podle pravidel stanovených právem 
Unie a vnitrostátními právními p�edpisy a zvyklostmi. 
 
2. Každý, kdo oprávn�n� pobývá a pohybuje se uvnit� Evropské unie, má 
nárok na dávky sociálního zabezpe�ení a na sociální výhody v souladu s 
právem Unie a vnitrostátními právními p�edpisy a zvyklostmi. 
 
3. Za ú�elem boje proti sociálnímu vylou�ení a chudob� Unie uznává a 
respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž 
cílem je zajistit d�stojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostate�né 
prost�edky, v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a 
vnitrostátními právními p�edpisy a zvyklostmi. 
 
Vysv�tlení 
 
Zásada stanovená v odstavci 1 �lánku 34 61 je založena na �láncích 137 a 
140 Smlouvy o ES, nyní nahrazených �lánky III-210 a III-213, a na �lánku 
12 Evropské sociální charty a bodu 10 Charty základních sociálních práv 
pracovník� Spole�enství. Unie ji musí respektovat p�i výkonu pravomocí, 
které jí jsou sv��eny �lánky III-210 a III-213 Ústavy. Odkaz na sociální 
služby se vztahuje na p�ípady, ve kterých byly takové služby zavedeny, 
aby poskytly ur�ité výhody, avšak neznamená, že takové služby musí být 
zavedeny, pokud neexistují. „ Mate�ství“  je t�eba vykládat ve stejném 
smyslu jako v p�edchozím �lánku. 
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61 �lánek II-94 Ústavy. 
 
Odstavec 2 je založen na �l. 12 odst. 4 a �l. 13 odst. 4 Evropské sociální 
charty a bodu 2 Charty základních sociálních práv pracovník� 
Spole�enství a odráží pravidla plynoucí z na�ízení �. 1408/71 a na�ízení �. 
1612/68. 
 
Odstavec 3 �erpá z �lánku 13 Evropské sociální charty a �lánk� 30 a 31 
revidované Evropské sociální charty a bodu 10 Charty základních 
sociálních práv pracovník� Spole�enství. Unie jej musí dodržovat v rámci 
politik založených na �lánku III-210 Ústavy. 
 

 
 
Ochrana zdraví 

ARTICLE 35 62 
 

Ochrana zdraví 
 
62 �lánek II-96 Ústavy 
 
Každý má právo na p�ístup k preventivní zdravotní pé�i a na obdržení 
léka�ské pé�e za podmínek stanovených vnitrostátními právními p�edpisy 
a zvyklostmi. P�i vymezování a provád�ní všech politik a �inností Unie je 
zajišt�n vysoký stupe	 ochrany lidského zdraví. 
 
Vysv�tlení 
 
Zásady stanovené v tomto �lánku jsou založeny na �lánku 152 Smlouvy o 
ES, nyní nahrazeném �lánkem III-278 Ústavy, a na �láncích 11 a 13 
Evropské sociální charty. Druhá v�ta �lánku je p�ejata z �l. III-278 odst. 1. 
 

 
 
Služby obecného 
hospodá�ského zájmu 

ARTICLE 36 63 
 

P�ístup ke službám obecného hospodá�ského zájmu 
 
63 �lánek II-96 Ústavy. 
 
Unie v souladu s Ústavou a s cílem podpo�it sociální a územní soudržnost 
Unie uznává a respektuje p�ístup ke službám obecného hospodá�ského 
zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními právními p�edpisy a zvyklostmi. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek je pln� v souladu s �lánkem III-122 Ústavy a nezakládá 
vznik žádného nového práva. Pouze stanoví zásadu, že Unie respektuje 
p�ístup ke službám obecného hospodá�ského zájmu, podle vnitrostátních 
právních p�edpis�, jsou-li tyto p�edpisy slu�itelné s jejím právem. 
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Životní prost�edí 

�LÁNEK 37 64 
 

Ochrana životního prost�edí 
 
64 �lánek II-97 Ústavy. 
 
Vysoká úrove	 ochrany životního prost�edí a zvyšování jeho kvality musí 
být za�len�ny do politik Unie a zajišt�ny v souladu se zásadou 
udržitelného rozvoje. 
 
Vysv�tlení 
 
Zásady stanovené v tomto �lánku jsou založeny na �láncích 2, 6 a 174 
Smlouvy o ES, které byly nyní nahrazeny �l. I-3 odst. 3 a �lánky III-119 a 
III-233 Ústavy. 
 
Rovn�ž �erpá z n�kterých ústav �lenských stát�. 
 

 
 
Ochrana spot�ebitele 

�LÁNEK 38 65 
 

Ochrana spot�ebitele 
 
65 �lánek II-98 Ústavy. 
 
V politikách Unie je zajišt�na vysoká úrove	 ochrany spot�ebitele. 
 
Vysv�tlení 
 
Zásada stanovená v tomto �lánku je založena na �lánku 153 Smlouvy o 
ES, nyní nahrazeném �lánkem III-235 Ústavy. 

 
 
 
 
 
 
 
Evropské volby 

HLAVA V 
 

OB�ANSKÁ PRÁVA 
 

�LÁNEK 39 66 
 

Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu 
 
66 �lánek II-99 Ústavy. 
 
1. Každý ob�an Unie má právo volit a být volen ve volbách do 
Evropského parlamentu v �lenském stát�, v n�mž má bydlišt�, za stejných 
podmínek jako státní p�íslušníci tohoto státu. 
 
2. �lenové Evropského parlamentu jsou voleni v p�ímých a všeobecných 
volbách svobodným a tajným hlasováním. 
 
Vysv�tlení 
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�lánek 39 67 se uplat	uje za podmínek stanovených v �ástech I a III 
Ústavy v souladu s �l. 52 odst. 2 Listiny 68. Odstavec 1 �lánku 39 67 
odpovídá právu zaru�enému v �l. I-10 odst. 2 Ústavy (viz rovn�ž právní 
základ pro p�ijetí opat�ení pro výkon tohoto práva v �lánku III-126) a 
odstavec 2 uvedeného �lánku 67 odpovídá �l. I-20 odst. 2 Ústavy. Odstavec 
2 �lánku 39 67 p�ejímá základní zásady volebního systému v 
demokratickém stát�. 
 
67 �lánek II-99 Ústavy. 
68 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 
 

 
 
Obecní volby 

�LÁNEK 40 69 
 

Právo volit a být volen v obecních volbách 
 
69 �lánek II-100 Ústavy. 
 
Každý ob�an Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v 
�lenském stát�, v n�mž má bydlišt�, za stejných podmínek jako státní 
p�íslušníci tohoto státu. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek odpovídá právu zaru�enému �l. I-10 odst. 2 Ústavy (viz 
rovn�ž právní základ pro p�ijetí opat�ení pro výkon tohoto práva v �lánku 
III-126). V souladu s �l. 52 odst. 2 Listiny 70 se uplat	uje za podmínek 
stanovených v uvedených �láncích �ásti I a III Ústavy. 
 
70 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 

 
 
 
	ádná správa 
 
 
 
Nestrannost 
 
 
 
 
Právo být vyslechnut 
 
 
P�ístup ke spisu 
 
 
Od�vodn�ní 
 
 

�LÁNEK 41 71 
 

Právo na �ádnou správu 
 
71 �lánek II-101 Ústavy. 
 
1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a 
subjekty Unie �ešeny nestrann�, spravedliv� a v p�im��ené lh�t�. 
 
2. Toto právo zahrnuje p�edevším 
 
a) právo každého být vyslechnut p�ed p�ijetím jemu ur�eného 
individuálního opat�ení, které by se jej mohlo nep�ízniv� dotknout; 
 
b) právo každého na p�ístup ke spisu, který se jej týká, p�i respektování 
oprávn�ných zájm� d�v�rnosti a profesního a obchodního tajemství; 
 
c) povinnost správních orgán� od�vod	ovat svá rozhodnutí. 
 
3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami 
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Škody 
 
 
Jazyky 

spole�nými právním �ád�m �lenských stát� nahradila škodu zp�sobenou 
jejími orgány nebo jejími zam�stnanci p�i výkonu jejich funkce. 
 
4. Každý se m�že písemn� obracet na orgány Unie v jednom z jazyk� 
Ústavy a musí obdržet odpov�� ve stejném jazyce. 
 

 
 
Judikatura 

Vysv�tlení 
 
�lánek 41 72 je založen na skute�nosti, že Unie je právním spole�enstvím, 
jehož znaky byly vymezeny v judikatu�e, která mimo jiné zakotvila �ádnou 
správu jako obecnou právní zásadu (viz mimo jiné rozsudek Soudního 
dvora ze dne 31. b�ezna 1992 ve v�ci C-255/90 P, Burban [1992] Sb. rozh. 
1992, I-2253, a rozsudky Soudu prvního stupn� ze dne 18. zá�í 1995 ve 
v�ci T-167/94 Nölle [1995] Sb. rozh. II-2589, a ze dne 9. �ervence 1999 
ve v�ci T-231/97 New Europe Consulting a další [1999] Sb. rozh. II-
2403). Zn�ní tohoto práva uvedené v prvních dvou odstavcích vychází z 
judikatury (rozsudek Soudního dvora ze dne 15. �íjna 1987 ve v�ci 222/86 
Heylens [1987] Sb. rozh. 4097, 15. odstavec od�vodn�ní, rozsudek ze dne 
18. �íjna 1989 ve v�ci 374/87 Orkem [1989] Sb. rozh. 3283, rozsudek ze 
dne 21. listopadu 1991 ve v�ci C-269/90 TU München [1991] Sb. rozh. I-
5469 a rozsudky Soudu prvního stupn� ze dne 6. prosince 1994 ve v�ci T-
450/93 Lisrestal [1994] Sb. rozh. II-1177, 18. zá�í 1995 ve v�ci T-167/94 
Nölle [1995] Sb. rozh. II-258), pokud jde o povinnosti podat od�vodn�ní, 
z �lánku 253 Smlouvy o ES, nyní nahrazeném �l. I-38 odst. 2 Ústavy (viz 
též právní základ pro p�ijetí právních p�edpis� v zájmu otev�ené, efektivní 
a nezávislé evropské správy v �lánku III-398). 
 
72 �lánek II-101 Ústavy. 
 
Odstavec 3 opakuje právo, které nyní zaru�uje �lánek III-431 Ústavy. 
Odstavec 4 opakuje právo, které nyní zaru�uje �l. I-10 odst. 2 písm. d) a 
�lánek III-129 Ústavy. V souladu s �l. 52 odst. 2 Listiny73 jsou tato práva 
vykonávána za podmínek a v rámci, jež jsou vymezeny v �ásti III Ústavy.  
 
73 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 
 

Právo na ú�innou soudní ochranu, které p�edstavuje d�ležitou sou�ást této 
otázky, je zaru�eno v �lánku 47 této listiny74. 
 
74 �lánek II-107 Ústavy. 
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Transparentnost 

�LÁNEK 42 75 
 

Právo na p�ístup k dokument�m 
 
75 �lánek II-102 Ústavy. 
 
Každý ob�an Unie a každá fyzická osoba s bydlišt�m nebo právnická 
osoba se sídlem v �lenském stát� má právo na p�ístup k dokument�m 
orgán�, institucí a subjekt� Unie bez ohledu na použitý nosi�. 
 
Vysv�tlení 
 
Právo zaru�ené tímto �lánkem je p�evzato z �lánku 255 Smlouvy o ES, na 
jehož základ� bylo pozd�ji p�ijato na�ízení �. 1049/2001. Evropský 
konvent rozší�il toto právo na dokumenty orgán�, institucí a subjekt� 
obecn�, bez ohledu na jejich podobu (viz �l. I-50 odst. 3 Ústavy). V 
souladu s �l. 52 odst. 2 Listiny 76 je právo na p�ístup k dokument�m 
vykonáváno za podmínek a v rámci omezení stanovených v �l. I-50 odst. 3 
a �lánku III-399. 
 
76 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 
 

 
 
Ombudsman 

�LÁNEK 43 77 
 

Evropský ve�ejný chránce práv 
 
77 �lánek II-103 Ústavy. 
 
Každý ob�an Unie a každá fyzická osoba s bydlišt�m nebo právnická 
osoba se sídlem v �lenském stát� má právo obracet se na evropského 
ve�ejného ochránce práv v p�ípad� nesprávného ú�edního postupu orgán�, 
institucí nebo subjekt� Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie 
p�i výkonu jeho soudních pravomocí. 
 
Vysv�tlení 
 
Právo zaru�ené v tomto �lánku je právem zaru�eným �lánky I-10 a III-335 
Ústavy. V souladu s �l. 52 odst. 2 Listiny 78 je vykonáváno za podmínek 
vymezených v uvedených dvou �láncích. 
 
78 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 
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Petice 

�LÁNEK 44 79 
 

Peti�ní právo 
 
79 �lánek II-104 Ústavy. 
 
Každý ob�an Unie a každá fyzická osoba s bydlišt�m nebo právnická 
osoba se sídlem v �lenském stát� má peti�ní právo k Evropskému 
parlamentu. 
 
Vysv�tlení 
 
Právo zaru�ené v tomto �lánku je právem zaru�eným �lánky I-10 a III-334 
Ústavy. V souladu s �l. 52 odst. 2 Listiny 80 je vykonáváno za podmínek 
vymezených v uvedených dvou �láncích. 

 
80 
�lánek II-104 Ústavy. 

 
 
 
Volný pohyb a pobyt 
ob�an� EU 
 
 
 
 
 
Státní p�íslušníci t�etích 
zemí 

�LÁNEK 45 81 
 

Volný pohyb a pobyt 
 
81 �lánek II-105 Ústavy. 
 
1. Každý ob�an Unie má právo voln� se pohybovat a pobývat na území 
�lenských stát�. 
 
2. Volný pohyb a pobyt m�že být v souladu s Ústavou p�iznán státním 
p�íslušník�m t�etích zemí oprávn�n� pobývajícím na území �lenského 
státu. 
 
Vysv�tlení 
 
Právo zaru�ené odstavcem 1 je právem zaru�eným �l. I-10 odst. 2 písm. a) 
Ústavy (viz rovn�ž právní základ v �lánku III-125 a rozsudek Soudního 
dvora ze dne 17. zá�í 2002,C-413/99 Baumbast, [2002] Sb. rozh. 709). V 
souladu s �l. 52 odst. 2 Listiny 82 je vykonáváno za podmínek a v rámci 
omezení vymezených v �ásti III Ústavy. 
 
82 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 
 
Odstavec 2 odkazuje na pravomoc sv��enou Unii �lánky III-265 až III-267 
Ústavy. Z toho vyplývá, že ud�lení tohoto práva závisí na výkonu této 
pravomoci orgány. 
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Diplomatická ochrana 

�LÁNEK 46 83 
 

Diplomatická a konzulární ochrana 
 
83 �lánek II-106 Ústavy. 
 
Každý ob�an Unie má na území t�etí zem�, kde �lenský stát, jehož je 
státním p�íslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou nebo 
konzulární ochranu kterýmkoli �lenským státem za stejných podmínek 
jako státní p�íslušníci tohoto státu. 
 
Vysv�tlení 
 
Právo zaru�ené v tomto �lánku je právem zaru�eným �lánkem I-10 
Ústavy; viz rovn�ž právní základ v �lánku III-127. V souladu s �l. 52 odst. 
2 Listiny 84 je vykonáváno za podmínek vymezených v uvedených 
�láncích. 
 
84 �l. II-112 odst. 2 Ústavy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ú�inné prost�edky 
nápravy proti 
nezákonnému postupu 
 
 
Právo na spravedlivý 
proces 
 
  

HLA VA VI 
 

SOUDNICTVÍ 
 

�LÁNEK 47 85 
 

Právo na ú�innou právní ochranu a spravedlivý proces 
 
85 �lánek II-107 Ústavy. 
 
Každý, jehož práva a svobody zaru�ené právem Unie byly porušeny, má 
za podmínek stanovených tímto �lánkem právo na ú�inné prost�edky 
nápravy p�ed soudem. 
 
Každý má právo, aby jeho v�c byla spravedliv�, ve�ejn� a v p�im��ené 
lh�t� projednána nezávislým a nestranným soudem, p�edem z�ízeným 
zákonem. Každému musí být umožn�no poradit se, být obhajován a být 
zastupován. 
 
Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostate�né 
prost�edky, pokud je to nezbytné k tomu, aby jim byl zajišt�n skute�ný 
p�ístup ke spravedlnosti. 
 
Vysv�tlení 
 
První pododstavec je založen na �lánku 13 EÚLP: 
 
„ Každý, jehož práva a svobody p�iznané touto Úmluvou byly porušeny, 
musí mít ú�inné právní prost�edky nápravy p�ed národním orgánem, i 
když se porušení dopustily osoby p�i pln�ní ú�edních povinností.“  
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Avšak v právu Unie je ochrana širší, nebo� je zaru�eno právo na ú�innou 
soudní ochranu. Soudní dv�r zakotvil toto právo ve svém rozsudku ze dne 
15. kv�tna 1986 jako obecnou zásadu práva Unie (v�c 222/84 Johnston 
[1986] Sb. rozh. 1651; viz rovn�ž rozsudek ze dne 15. �íjna 1987, v�c 
222/86 Heylens [1987] Sb. rozh. 4097 a rozsudek ze dne 3. prosince 1992, 
v�c C-97/91 Borelli [1992] Sb. rozh. I-6313). Podle názoru Soudu se 
uvedená obecná zásada práva Unie vztahuje rovn�ž na �lenské státy, když 
uplat	ují právo Unie. Zahrnutím této judikatury do Listiny není sledována 
zm�na systému soudního p�ezkumu stanoveného smlouvami, a zejména 
pravidel p�ípustnosti p�ímých žalob k Soudnímu dvoru Evropské unie. 
Evropský konvent posoudil systém soudního p�ezkumu v Unii, v�etn� 
pravidel p�ípustnosti, a potvrdil je s úpravami v n�kterých oblastech, jak 
odrážejí �lánky III-353 až III-381 Ústavy, a zejména �l. III-365 odst. 4. 
�lánek 471 se vztahuje na orgány Unie a �lenských stát�, provád�jí-li 
právo Unie, a to pro všechna práva zaru�ená právem Unie. 
 
86 �lánek II-107 Ústavy. 
 

 Druhý pododstavec odpovídá �l. 6 odst. 1 EÚLP, který zní: 
 
„ Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedliv�, ve�ejn� a v 
p�im��ené lh�t� projednána nezávislým a nestranným soudem, z�ízeným 
zákonem, který rozhodne o jeho ob�anských právech nebo závazcích nebo 
o oprávn�nosti jakéhokoli trestního obvin�ní proti n�mu. Rozsudek musí 
být vyhlášen ve�ejn�, avšak tisk a ve�ejnost mohou být vylou�eny bu� po 
dobu celého nebo �ásti procesu v zájmu mravnosti, ve�ejného po�ádku 
nebo národní bezpe�nosti v demokratické spole�nosti, nebo když to 
vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života ú�astník� 
anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, 
vzhledem ke zvláštním okolnostem, ve�ejnost �ízení mohla být na újmu 
zájm�m spravedlnosti.“  
 
V právu Unie není právo na soudní projednání omezena na spory týkající 
se ob�anských práv nebo závazk�. Je to jeden z d�sledk� skute�nosti, že 
Unie je právním spole�enstvím, jak prohlásil Soudní dv�r ve v�ci 294/83, 
„ Les Verts“  vs. Evropský parlament (rozsudek ze dne 23. dubna 1986, 
[1988] Sb. rozh. 1339). Avšak ve všech jiných hlediscích než rozsah se 
záruky p�iznané EÚLP uplat	ují v Unii obdobným zp�sobem. 
 
Pokud jde o t�etí pododstavec, je t�eba poznamenat, že v souladu s 
judikaturou Evropského soudu pro lidská práva by m�la být poskytnuta 
právní pomoc v p�ípadech, kdy by její neexistence znemožnila zajistit 
ú�innou právní ochranu (rozsudek ESD ze dne 9. 10. 1979, Airey, �ada A, 
svazek 32, 11). U v�cí projednávaných p�ed Soudním dvorem Evropské 
unie rovn�ž existuje systém právní pomoci. 
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Presumpce neviny 

�LÁNEK 48 87 
 

Presumpce neviny a právo na obhajobu 
 
87 �lánek II-108 Ústavy. 
 
1. Každý obvin�ný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla 
prokázána zákonným zp�sobem. 
 
2. Každému obvin�nému je zaru�eno respektování práv na obhajobu. 
 
Vysv�tlení 
 
�lánek 48 88 má totožné zn�ní jako �l. 6 odst. 2 a 3 EÚLP, které zn�jí: 
 
„ 2. Každý, kdo je obvin�n z trestného �inu, se považuje za nevinného, 
dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným zp�sobem. 
 
3. Každý, kdo je obvin�n z trestného �inu, má tato minimální práva: 
 
a) být neprodlen� a v jazyce, jemuž rozumí, podrobn� seznámen s 
povahou a d�vodem obvin�ní proti n�mu; 
 
b)  mít p�im��ený �as a možnosti k p�íprav� své obhajoby; 
 
c) obhajovat se osobn� nebo za pomoci obhájce podle vlastního 
výb�ru nebo, pokud nemá prost�edky na zaplacení obhájce, aby mu byl 
poskytnut bezplatn�, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; 
 
d) vyslýchat nebo dát vyslýchat sv�dky proti sob� a dosáhnout 
p�edvolání a výslech sv�dk� ve sv�j prosp�ch za stejných podmínek, jako 
sv�dk� proti sob�; 
 
e) mít bezplatnou pomoc tlumo�níka, jestliže nerozumí jazyku 
používanému p�ed soudem nebo tímto jazykem nemluví.“  
 
V souladu s �l. 52 odst. 3 Listiny 89 má toto právo stejný smysl a rozsah 
jako právo zaru�ené EÚLP. 
 
89 
�l. II-112 odst. 3 Ústavy. 

 
 
 
Zákaz retroaktivního 
trestání 

�LÁNEK 49 90 
 

Zásady zákonnosti a p�im��enosti trestných �in� a trest� 
 
90 �lánek II-109 Ústavy. 
 
1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v dob�. 
kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva 
trestným �inem. Rovn�ž nesmí být uložen trest p�ísn�jší, než jaký bylo 
možno uložit v dob� spáchání trestného �inu. Pokud poté, co již byl trestný 
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možno uložit v dob� spáchání trestného �inu. Pokud poté, co již byl trestný 
�in spáchán, stanoví zákon mírn�jší trest, uloží se tento mírn�jší trest. 
 
2. Tento �lánek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, 
které v dob�, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných zásad 
uznávaných mezinárodním spole�enstvím. 
 
3. Výše trestu nesmí být nep�im��ená trestnému �inu. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek p�ebírá tradi�ní pravidlo, že zákony a tresty nelze uplat	ovat 
zp�tn�. Bylo dopln�no pravidlo retroaktivity mírn�jšího trestu, které platí 
v �ad� �lenských stát� a které je obsaženo v �lánku 15 Mezinárodního 
paktu o ob�anských a politických právech. 
 
�lánek 7 EÚLP zní takto: 
 
„ 1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v dob�, 
kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva 
trestným �inem. Rovn�ž nesmí být uložen trest p�ísn�jší, než jaký bylo 
možno uložit v dob� spáchání trestného �inu. 
 
2. Tento �lánek nebrání souzení a potrestání osoby za jednání nebo 
opomenutí, které v dob�, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných 
právních zásad uznávaných civilizovanými národy.“  
 
V odstavci 2 bylo pouze zrušeno slovo „ civilizovanými“ ; nem�ní to však 
smysl tohoto odstavce, který se týká zejména zlo�in� proti lidskosti. V 
souladu s �l. 52 odst. 3 Listiny 91 má zde zaru�ené právo stejný smysl a 
rozsah jako právo zaru�ené EÚLP. 
 
91 �l. II-112 odst. 3 Ústavy. 
 
Odstavec 3 p�ebírá obecnou zásadu p�im��enosti mezi trestnými �iny a 
tresty, která je zakotvena ve spole�ných ústavních tradicích �lenských 
stát� a v judikatu�e Soudního dvora Spole�enství. 
 

 
 
Nikdo nesmí být stíhán 
nebo potrestán dvakrát 
za tentýž trestný �in 

�LÁNEK 50 92 
 

Právo nebýt dvakrát trestn� stíhán nebo trestán za stejný trestný �in 
 
92 �l. II-110 Ústavy. 
 
Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním �ízení za �in, za který již 
byl v Unii osvobozen nebo odsouzen kone�ným trestním rozsudkem podle 
zákona. 
 
Vysv�tlení 
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�lánek 4 protokolu �. 7 k EÚLP zní: 
 
„ 1. Nikdo nem�že být stíhán nebo potrestán v trestním �ízení podléhajícím 
pravomoci téhož státu za trestný �in, za který již byl osvobozen nebo 
odsouzen kone�ným rozsudkem podle zákona a trestního �ádu tohoto státu. 
 
2. Ustanovení p�edchozího odstavce nejsou na p�ekážku obnov� �ízení 
podle zákona a trestního �ádu p�íslušného státu, jestliže nové nebo nov� 
odhalené skute�nosti nebo podstatná vada v p�edešlém �ízení mohly 
ovlivnit rozhodnutí ve v�ci. 
 
3. Od tohoto �lánku nelze odstoupit podle �lánku 15 Úmluvy.“  
 
V právu Unie platí pravidlo„ non bis in idem“  (z rozsáhlé judikatury viz 
rozsudek ze dne 5. kv�tna 1996, v�ci 18/65 a 35/65, Gutmann vs. Komise 
[1966] Sb. rozh. 103 a nedávnou v�c, rozhodnutí Soudu prvního stupn� ze 
dne 20. dubna 1999, spojené v�ci T-305/94 a další, Limburgse Vinyl 
Maatschappij NV vs. Komise [1999] Sb. rozh. II-931). Je up�esn�no, že 
pravidlo zakazující kumulaci se týká kumulace dvou sankcí stejného 
druhu, v tomto p�ípad� trest�. 
 
V souladu s �lánkem 50 93 platí pravidlo „ non bis in idem“  nejen v rámci 
soudní pravomoci jednoho �lenského státu, ale též mezi soudními 
pravomocemi více �lenských stát�. To odpovídá acquis práva Unie; viz 
�lánky 54 až 58 Schengenské úmluvy a rozsudek Soudního dvora ze dne 
11. února 2003, C- 187/01 Gözütok (dosud nezve�ejn�ný), �lánek 7 
Úmluvy o ochran� finan�ních zájm� Evropských spole�enství a �lánek 10 
Úmluvy o boji proti korupci. Na velmi omezené výjimky v uvedených 
úmluvách, které umož	ují �lenským stát�m odchylku od pravidla „ non bis 
in idem“ , se vztahuje horizontální ustanovení v �l. 52 odst. 1 Listiny 94 o 
omezeních. Pokud jde o situace uvedené v �lánku 4 protokolu 7, totiž 
použití zásady v rámci jednoho �lenského státu, mají zaru�ená práva 
stejný smysl a stejný rozsah jako odpovídající právo v EÚLP. 
 
93 �lánek II-110 Ústavy. 
94 �l. II-112 odst. 1 Ústavy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLAVA VII 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A 
POUŽITÍ LISTINY 

 
�LÁNEK 51 95 

 
Oblast použití 

 
95 �lánek II-111 Ústavy 
 
1. Ustanovení této listiny jsou p�i dodržení zásady subsidiarity ur�ena 
orgán�m, institucím a subjekt�m Unie, a dále �lenským stát�m, výhradn� 
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Listina zavazuje orgány 
EU a �lenské státy p�i 
provád�ní práva EU 

orgán�m, institucím a subjekt�m Unie, a dále �lenským stát�m, výhradn� 
pokud uplat	ují právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a 
podporují jejich uplat	ování v souladu se svými pravomocemi, p�i 
zachování mezí pravomocí, které jsou Unii sv��eny v dalších �ástech 
Ústavy. 
 
2. Tato listina nerozši�uje oblast p�sobnosti práva Unie nad rámec 
pravomocí Unie, ani nevytvá�í žádnou novou pravomoc �i úkol pro Unii, 
ani nem�ní pravomoc a úkoly stanovené v dalších �ástech Ústavy. 
 

 Vysv�tlení 
 
Ú�elem �lánku 51 96 je ur�it oblast použití Listiny. Jeho cílem je jasn� 
stanovit, že Listina se v prvé �ad� vztahuje na orgány a instituce Unie, v 
souladu se zásadou subsidiarity. Toto ustanovení bylo vypracováno v 
souladu s �l. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, podle kterého Unie musí 
respektovat základní lidská práva, a v souladu s mandátem daným 
Evropskou radou na zasedání v Kolín� nad Rýnem. Pojem „ orgány“  je 
zakotven v �ásti I Ústavy. Výraz „ instituce a subjekty“  je b�žn� používán 
v Ústav� jako odkaz na všechny subjekty z�ízené Ústavou nebo 
sekundárními právními p�edpisy (viz nap�íklad �lánek I-50 nebo I-51 
Ústavy). 
 
96 �lánek II-111 Ústavy. 
 
Pokud jde o �lenské státy, z judikatury Soudního dvora jednozna�n� 
vyplývá, že požadavek respektovat základní práva definovaná v rámci 
Unie je pro n� závazný, pouze jednají-li v oblasti p�sobnosti práva Unie 
(rozsudek ze dne 13. �ervence 1989, v�c 5/88 Wachauf [1989] Sb. rozh. 
2609; rozsudek ze dne 18. �ervna 1991, ERT [1991] Sb. rozh. I-2925); 
rozsudek ze dne 18. prosince 1997 (C-309/96 Annibaldi [1997] Sb. rozh. 
I-7493). Soudní dv�r potvrdil tuto judikaturu takto: „ Dále je t�eba mít na 
pam�ti, že požadavky vyplývající z ochrany základních práv právního 
po�ádku Spole�enství jsou rovn�ž závazné pro �lenské státy, provád�jí-li 
p�edpisy Spole�enství…“  (rozsudek ze dne 13. dubna 2000, v�c C-292/97, 
[2000] Sb. rozh. 2737, 37. odstavec od�vodn�ní). Toto pravidlo, 
zakotvené v této listin�, se samoz�ejm� vztahuje na úst�ední orgány i na 
regionální nebo místní orgány a na ve�ejné subjekty, provád�jí-li právo 
Unie. 
 

 Odstavec 2 ve spojení s druhou v�tou odstavce 1 potvrzuje, že Listina 
nem�že mít rozši�ující ú�inek na pravomoci a úkoly, které ostatní �ásti 
Ústavy sv��ují Unii. Jsou zde výslovn� uvedeny logické d�sledky zásady 
subsidiarity a skute�nosti, že Unie má pouze ty pravomoci, které jí byly 
sv��eny. Základní práva zaru�ená v Unii nemají jiný ú�inek než v rámci 
pravomocí stanovených �ástmi I a III Ústavy. Z toho vyplývá, že 
povinnost podle druhé v�ty odstavce 1, která ukládá orgán�m Unie 
prosazovat zásady stanovené v Listin�, m�že existovat pouze v mezích 
t�chto pravomocí. 
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Odstavec 2 rovn�ž potvrzuje, že Listina nesmí rozši�ovat oblast p�sobnosti 
práva Unie nad rámec pravomocí Unie stanovených jinými �ástmi Ústavy. 
Soudní dv�r již stanovil toto pravidlo v p�ípad� základních práv 
uznávaných jako sou�ást práva Unie (rozsudek ze dne 17. února 1998, C-
249/96 Grant, 1998 Sb. rozh. I-621, 45. odstavec od�vodn�ní). Podle 
tohoto pravidla je zjevné, že za�len�ní Listiny do Ústavy nelze vykládat 
jako rozší�ení rozsahu �inností �lenských stát� považovaných za 
„ provád�ní práva Unie“  (ve smyslu odstavce 1 a judikatury uvedené výše).   
 

 
 
 
 
 
 
Zákonná omezení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vždy je p�ípustná širší 
ochrana v EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�LÁNEK 52 97 
 

Rozsah a výklad práv a zásad 
 
97 �lánek II-112 Ústavy. 
 
1. Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být 
stanoveno zákonem a respektovat podstatu t�chto práv a svobod. P�i 
dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze 
tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skute�n� odpovídají cíl�m obecného 
zájmu, které uznává Unie, nebo pot�eb� ochrany práv a svobod druhého. 
 
2. Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobn�ji upravena v dalších 
�ástech Ústavy, jsou vykonávána za podmínek a v mezích v nich 
stanovených. 
 
3. Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající práv�m zaru�eným 
Úmluvou o ochran� lidských práv a základních svobod, jsou smysl a 
rozsah t�chto práv stejné jako ty, které jim p�ikládá uvedená úmluva. Toto 
ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu. 
 
4. Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních 
tradic spole�ných �lenským stát�m, musí být tato práva vykládána v 
souladu s t�mito tradicemi. 
 
5. Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být provád�na 
akty p�ijímanými orgány, institucemi a subjekty Unie a akty �lenských 
stát�, provád�jí-li právo Unie, p�i výkonu jejich pravomocí. P�ed soudem 
se jich lze dovolávat pouze pro ú�ely výkladu a kontroly zákonnosti t�chto 
akt�. 
 
6. K vnitrostátním právním p�edpis�m a zvyklostem musí být pln� 
p�ihlíženo tak, jak je stanoveno v této listin�. 
 
7. Soudy Unie a �lenských stát� náležit� p�ihlížejí k vysv�tlením 
vypracovaným jako pom�cka pro výklad Listiny základních práv 
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 Vysv�tlení 
 
Ú�elem �lánku 52 98 je stanovit rozsah práv a zásad obsažených v Listin� a 
stanovit pravidla pro jejich výklad. Odstavec 1 se zabývá omezením práv. 
Zn�ní je založeno na judikatu�e Soudního dvora: „ … v judikatu�e je jasn� 
stanoveno, že na výkon základních práv je možné uvalit omezení, mimo 
jiné v rámci spole�né organizace trhu, pokud tato omezení skute�n� 
odpovídají cíl�m obecného zájmu sledovaným Spole�enstvím a 
nep�edstavují vzhledem ke sledovanému cíli nep�im��ené a 
neopodstatn�né omezování ohrožující samu podstatu t�chto práv“  
(rozsudek ze dne 13. dubna 2000, v�c C-292/97, 45. odstavec 
od�vodn�ní). Odkaz na obecné zájmy uznávané Unií zahrnuje jak cíle 
uvedené v �lánku I-2 Ústavy, tak další zájmy chrán�né zvláštními 
ustanoveními Ústavy, jako �l. I-5 odst. 1, �l. III-133 odst. 3 a �lánky III-
154 a III-436. 
 
98 �lánek II-112 Ústavy. 
 
Odstavec 2 odkazuje na práva, která již byla výslovn� zaru�ena Smlouvou 
o založení Evropského spole�enství a uznána Listinou a která jsou nyní 
obsahem jiných �astí Ústavy (zejména práva vyplývající z ob�anství 
Unie). Stanoví, že taková práva nadále podléhají podmínkám a omezením 
platným pro právo Unie, na kterém jsou založeny a které je nyní sou�ástí 
�ástí I a III Ústavy. Tato Listina nem�ní systém práv sv��ených Smlouvou 
o ES a nyní p�ejatých �ástí I a III Ústavy. 
 

 
 Odstavec 3 má zajistit nezbytný soulad mezi Listinou a EÚLP stanovením 

pravidla, že pokud práva zaru�ená Listinou odpovídají práv�m zaru�eným 
EÚLP, je jejich smysl a rozsah v�etn� povolených omezení stejný jako 
stanoví EÚLP. To zejména znamená, že zákonodárce p�i stanovování 
omezení t�chto práv musí spl	ovat stejné normy, které jsou stanoveny v 
ustanoveních o omezeních EÚLP a které se tak �iní použitelnými na práva 
zahrnutá tímto odstavcem, aniž by narušily autonomii práva Unie a 
Soudního dvora Evropské unie. 
 
Odkaz na EÚLP zahrnuje jak úmluvu, tak její protokoly. Smysl a rozsah 
zaru�ených práv jsou ur�eny nejen zn�ním t�chto akt�, ale též judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. 
Poslední v�ta odstavce umož	uje Unii zaru�it širší ochranu. Úrove	 
ochrany poskytovaná Listinou nesmí být v žádném p�ípad� nižší než 
úrove	 zaru�ená EÚLP. 
 
Listina neovliv	uje možnost �lenských stát� využít �lánku 15 EÚLP, který 
v p�ípad� války nebo jiného ve�ejného ohrožení státní existence umož	uje 
odchylky od práv zaru�ených EÚLP v oblasti národní obrany v p�ípad� 
války a zachování práva a po�ádku, v souladu s jejich povinnostmi 
stanovenými v �l. I-5 odst. 1 a �láncích III-131 a III-262 Ústavy. 
 
Seznam práv, která mohou být považována za odpovídající práv�m v 
EÚLP ve smyslu tohoto odstavce, aniž je dot�en budoucí vývoj práva, 



Jens-Peter Bonde: Ústava – verze pro �tená�e  
 

Externí p�eklad 46

EÚLP ve smyslu tohoto odstavce, aniž je dot�en budoucí vývoj práva, 
právních p�edpis� a smluv, je uveden níže. Nezahrnuje práva dopl	ující 
práva v EÚLP. 
 

 1. �lánky Listiny, jejichž smysl i rozsah je stejný jako u odpovídajících 
�lánk� EÚLP: 
 
- �lánek 2 99 odpovídá �lánku 2 EÚLP; 
 
99 �lánek II-62 Ústavy. 
 
- �lánek 4 100 odpovídá �lánku 3 EÚLP; 
 
100 
�lánek II-64 Ústavy. 

 
- �lánek 5 odst. 1 a odst. 2 101 odpovídá �lánku 4 EÚLP; 
 
101 
�lánek II-65 Ústavy. 

 
- �lánek 6 102 odpovídá �lánku 5 EÚLP; 
 
102 
�lánek II-66 Ústavy. 

 
- �lánek 7 103 odpovídá �lánku 8 EÚLP; 
 
103 �lánek II-67 Ústavy. 
 
- �lánek 10 odst. 1 104 odpovídá �lánku 9 EÚLP; 
 
104 
�lánek II-70 Ústavy. 

 
- �lánek 11 105 odpovídá �lánku 10 EÚLP aniž jsou dot�ena jakákoliv 
omezení, která m�že Unie uvalit na právo �lenských stát� zavést povolení 
uvedená ve t�etí v�t� �l. 10 odst. 1 EÚLP; 
 
105 �lánek II-71 Ústavy. 
 
- �lánek 17 106 odpovídá �lánku 1 protokolu k EÚLP; 
 
106 
�lánek II-77 Ústavy. 

 
- �lánek 19 odst.1 107 odpovídá �lánku 4 protokolu �. 4; 
 
107  �lánek II-79 Ústavy. 
 
- �lánek 19 odst. 2 108 odpovídá �lánku 3 EÚLP, jak je vykládán 
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Evropským soudem pro lidská práva; 
 
108  �lánek II-79 Ústavy. 
 
- �lánek 48 109 odpovídá �l. 6 odst. 2 a 3 EÚLP; 
 

109 �lánek II-108 Ústavy. 
 
- �lánek 49 odst. 1 (s výjimkou poslední v�ty) a 2 110 odpovídají �lánku 7 
EÚLP 
 

110 �lánek II-109 Ústavy. 
 2. �lánky, které mají stejný smysl jako odpovídající �lánky EÚLP, ale 

které mají širší rozsah: 
 
- �lánek 9 111 zahrnuje stejnou oblast jako �lánek 12 EÚLP, ale jeho rozsah 
m�že být rozší�en na jiné formy s	atku, jsou-li vnitrostátními právními 
p�edpisy zavedeny; 
 
111 �lánek II-69 Ústavy. 
 
- �lánek 12 odst. 1 112 odpovídá �lánku 11 EÚLP, ale jeho rozsah je 
rozší�en na úrove	 Evropské unie; 
 
112 �lánek II-72 Ústavy. 
 
- �lánek 14 odst. 1 113 odpovídá �lánku 2 protokolu k EÚLP, ale jeho 
rozsah je rozší�en, aby zahrnoval p�ístup k odbornému a dalšímu vzd�lání; 
 
113 �lánek II-74 Ústavy. 
 
- �lánek 14 odst. 3 114 odpovídá �lánku 2 protokolu k EÚLP, pokud jde o 
práva rodi��; 
 
114 �lánek II-74 Ústavy. 
 
- �lánek 47 odst. 2 a 3 115 odpovídá �l. 6 odst. 1 EÚLP, ale omezení na 
ur�ení ob�anských práv a závazk� nebo trestního obvin�ní neplatí pro 
právo Unie a jeho uplat	ování; 
 
115 �lánek II-107Ústavy. 
 
- �lánek 50 116 odpovídá �lánku 4 protokolu �. 7 k EÚLP, ale jeho rozsah 
je rozší�en na úrove	 Evropské unie mezi soudy �lenských stát�; 
 
116 �lánek II-110 Ústavy. 
 
- kone�n�, ob�ané Evropské unie nesm�jí být v oblasti p�sobnosti práva 
Evropské unie považováni za cizince z d�vodu zákazu jakékoliv 
diskriminace na základ� státní p�íslušnosti. Omezení podle �lánku 16 
EÚLP, pokud jde o práva cizinc�, se na n� tedy v této souvislosti 
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EÚLP, pokud jde o práva cizinc�, se na n� tedy v této souvislosti 
nevztahují. 
Pravidlo výkladu obsažené v odstavci 4 je založeno na zn�ní �l. 6 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii (viz nyní zn�ní �l. I-9 odst. 3 Ústavy) a bere 
�ádn� v úvahu p�ístup ke spole�ným ústavním tradicím, který zvolil 
Soudní dv�r (nap�íklad rozsudek ze dne 13. prosince 1979, v�c 44/79 
Hauer [1979] Sb. rozh. 3727; rozsudek ze dne 18. kv�tna 1982, v�c 
155/79, AM&S, [1982] Sb. rozh. 1575). Podle tohoto pravidla, spíše než 
zvolením postupu „ nejnižšího spole�ného jmenovatele“ , by se m�la 
dot�ená práva Listiny vykládat zp�sobem, který nabízí vysoký standard 
ochrany, dostate�ný pro právo Unie a v souladu se spole�nými ústavními 
tradicemi. 
 

 Odstavec 5 vyjas	uje rozdíl mezi „ právy“  a „ zásadami“  stanovenými v 
Listin�. Podle tohoto rozlišení musí být subjektivní práva respektována, 
zatímco zásady musí být dodržovány (odstavec 1 �lánku 51) 117. Zásady 
mohou být provád�ny prost�ednictvím legislativních nebo výkonných akt� 
(p�ijatých Unií v souladu s jejími pravomocemi a �lenskými státy, pouze 
provád�jí-li právo Unie); v souladu s tím získávají zvláštní význam pro 
soudy, pouze když jsou takové akty vykládány nebo p�ezkoumávány. Na 
jejich základ� však nelze podávat p�ímé žaloby požadující �innost orgán� 
Unie nebo orgán� �lenských stát�, což odpovídá jak judikatu�e Soudního 
dvora (viz zejména judikatura o „ zásad� p�edb�žné opatrnosti“  v �l. 174 
odst. 2 Smlouvy o ES (nahrazeném �lánkem III-233 Ústavy): rozsudek 
Soudu prvního stupn� ze dne 11. zá�í 2002, T-13/99, Pfizer vs. Rada, s 
mnoha odkazy na d�ív�jší judikaturu; a �ada rozsudk� o �lánku 33 (d�íve 
39) o zásadách zem�d�lského práva, nap�íklad rozsudek Soudního dvora 
C-265/85, Van den Berg, 1987 Sb. rozh. 1155: p�ezkum zásady stabilizace 
trhu a oprávn�ných o�ekávání), tak p�ístupu ústavních systém� �lenských 
stát� k „ zásadám“ , zejména v oblasti sociálního práva. P�íklady zásad 
uznaných Listinou obsahují nap�íklad �lánky 25, 26 a 37 118. V n�kterých 
p�ípadech m�že �lánek Listiny obsahovat prvky práva i zásady, nap�íklad 
�lánky 23, 33, a 34 119. 
 
117 �lánek II-111 Ústavy.  
118 
�lánky II-85, II-86 a II-97 Ústavy. 

119 
�lánky II-83, II-93 a II-94 Ústavy. 

 
Odstavec 6 odkazuje na r�zné �lánky Listiny, které v duchu subsidiarity 
odkazují na vnitrostátní právní p�edpisy a zvyklosti. 
 

 
 
 
 
 
 
Žádné ustanovení nelze 
vykládat jako omezení 
jiných práv 

�LÁNEK 53 120 
 

Úrove	 ochrany 
 
120 �lánek II-113 Ústavy. 
 
Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo 
narušení lidských práv a základních svobod, které v oblasti své p�sobnosti 
uznávají právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž 
stranou je Unie nebo všechny �lenské státy, v�etn� Evropské úmluvy o 
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Zákaz zneužití práv 

stranou je Unie nebo všechny �lenské státy, v�etn� Evropské úmluvy o 
ochran� lidských práv a základních svobod, a ústavy �lenských stát�. 
 
Vysv�tlení 
 
Cílem tohoto ustanovení je zachovat úrove	 ochrany, kterou nyní 
poskytují ve své oblasti p�sobnosti právo Unie, vnitrostátní a mezinárodní 
právo. Kv�li jejímu významu se uvádí odkaz na EÚLP. 
 

�LÁNEK 54 121 
 

Zákaz zneužití práv 
 
121 �lánek II-114 Ústavy. 
 
Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo 
jakékoli právo vyvíjet �innost nebo dopustit se �inu zam��eného na 
zma�ení kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listin�, nebo na jejich 
omezení ve v�tším rozsahu, než tato listina stanoví. 
 
Vysv�tlení 
 
Tento �lánek odpovídá �lánku 17 EÚLP: 
 
„ Nic v této Úmluv� nem�že být vykládáno tak, jako by dávalo státu, 
skupin� nebo jednotlivci jakékoliv právo vyvíjet �innost nebo dopoušt�t se 
�in� zam��ených na zni�ení kteréhokoli ze zde p�iznaných práv a svobod 
nebo na omezování t�chto práv a svobod ve v�tším rozsahu, než to 
Úmluva stanoví.“  
 

 
Domácí násilí 13. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-116 

 
Unie by m�la bojovat 
proti všem formám 
domácího násilí 

Konference se dohodla, že v rámci celkového úsilí Unie odstranit 
nerovnosti mezi ženami a muži bude Unie usilovat ve svých r�zných 
politikách o boj proti veškerým formám domácího násilí. �lenské státy by 
m�ly p�ijmout veškerá nezbytná opat�ení pro p�edcházení t�mto trestným 
�in�m a jejich trestání, jakož i pro podporu a ochranu ob�tí. 
 

 
Sociální zabezpe�ení 14. PROHLÁŠENÍ K �LÁNK�M III-136 A III-267 

 
Budou-li dot�eny 
základní aspekty systému 
sociálního zabezpe�ení, 
zohlední se zájmy daného 
�lenského státu 

Konference má za to, že pokud by se návrh evropského zákona nebo 
rámcového zákona založený na �l. III-267 odst. 2 dotkl základních aspekt� 
systému sociálního zabezpe�ení �lenského státu, v�etn� oblasti p�sobnosti, 
náklad� nebo finan�ní struktury, nebo by se dotkl finan�ní rovnováhy 
tohoto systému, jak je stanoveno v �l. III-136 odst. 2, budou zájmy daného 
�lenského státu pln� zohledn�ny. 
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Restriktivní opat�ení 15. PROHLÁŠENÍ K �LÁNK�M III-160 A III-322 

 
Ochrana práv na �ádný 
proces 

Konference p�ipomíná, že dodržování základních práv a svobod vyžaduje 
zejména v�nování dostate�né pozornosti ochran� a dodržování práva 
dot�ených fyzických osob nebo subjekt� na �ádné soudní �ízení. Za tímto 
ú�elem a s cílem zajistit p�ísnou soudní kontrolu evropských rozhodnutí, 
jež pod�izují fyzické osoby nebo subjekty omezujícím opat�ením, musí být 
tato rozhodnutí založena na jasných a jednozna�ných kritériích. Tato 
kritéria by m�la být p�izp�sobena charakteristickým vlastnostem každého 
omezujícího opat�ení. 
 

 
Rozd�lení N�mecka - 
podpora 

16. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-167(2)(C) 
 

Podpora východnímu 
N�mecku pokra�uje 
v sou�asném rozsahu 

Konference bere na v�domí, že �l. III-167 odst. 2 písm. c) se vykládá v 
souladu se stávající judikaturou Soudního dvora Evropských spole�enství 
a Soudu prvního stupn� o použitelnosti ustanovení na podporu 
poskytovanou ur�itým oblastem Spolkové republiky N�mecko postiženým 
bývalým rozd�lením N�mecka. 
 

 
Pakt stability a r�stu 17. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-184 

 
R�st a rozpo�tová 
stabilita jsou dva pilí�e 
hospodá�ské politiky 
Unie 
 
Op�tovné potvrzení 
oddanosti paktu 
 
 
Systém musí být založen 
na pravidlech 
 
 
Op�tovné potvrzení 
Lisabonské strategie 
pracovních míst 
 
Cíl: dosažení 
vyrovnaného 
hospodá�ského r�stu a 
cenové stability 
 
 
 

Pokud jde o �lánek III-184, konference potvrzuje, že zvyšování r�stového 
potenciálu a zajišt�ní zdravého rozpo�tového stavu jsou dva pilí�e 
hospodá�ské a rozpo�tové politiky Unie a �lenských stát�. Pakt stability a 
r�stu je významným nástrojem pro dosažení t�chto cíl�. 
 
Konference znovu potvrzuje svou oddanost ustanovením týkajícím se 
Paktu stability a r�stu, která tvo�í rámec pro koordinaci rozpo�tových 
politik �lenských stát�. 
 
Konference potvrzuje, že systém založený na pravidlech je nejlepší 
zárukou dodržování závazk� a rovného zacházení se všemi �lenskými 
státy. 
 
V tomto rámci konference rovn�ž znovu potvrzuje svou oddanost cíl�m 
Lisabonské strategie: vytvá�ení pracovních míst, strukturálním reformám a 
sociální soudržnosti. 
 
Cílem Unie je dosažení vyrovnaného hospodá�ského r�stu a cenové 
stability. Proto je t�eba, aby hospodá�ské a rozpo�tové politiky stanovily 
správné priority v oblasti hospodá�ských reforem, inovace, 
konkurenceschopnosti a posílení soukromých investic a spot�eby v 
obdobích slabého hospodá�ského r�stu. To by se m�lo odrážet ve 
sm��ování rozpo�tových rozhodnutí na vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Unie, zejména prost�ednictvím restrukturalizace p�íjm� a výdaj� ve�ejných 
rozpo�t�, za sou�asného dodržování rozpo�tové kázn� v souladu s 
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Konsolidace ve�ejných 
financí a zlepšení 
rozpo�tového stavu 
 
 
 
 
Návrhy Komise a 
�lenských stát� týkající 
se paktu 

rozpo�t�, za sou�asného dodržování rozpo�tové kázn� v souladu s 
Ústavou a Paktem stability a r�stu. 
 
Rozpo�tové a hospodá�ské výzvy, kterým �lenské státy �elí, podtrhují 
význam zdravé rozpo�tové politiky v celém hospodá�ském cyklu. 
 
Konference se dohodla, že by �lenské státy m�ly aktivn� vyžívat období 
hospodá�ského oživení za ú�elem konsolidace ve�ejných financí a zlepšení 
rozpo�tového stavu. Cílem je postupn� docílit rozpo�tového p�ebytku v 
�asech konjunktury, který vytvo�í nezbytnou rezervu pro období 
hospodá�ského poklesu, a p�isp�t tak k dlouhodobé udržitelnosti ve�ejných 
financí. 
 
�lenské státy o�ekávají p�ípadné návrhy Komise a další p�ísp�vky 
�lenských stát� ur�ené k posílení a vyjasn�ní provád�ní Paktu stability a 
r�stu. �lenské státy p�ijmou veškerá nezbytná opat�ení k posílení 
r�stového potenciálu svých ekonomik. Tento cíl by mohla podpo�it lepší 
koordinace hospodá�ských politik. Toto prohlášení nep�edjímá budoucí 
rozhovory o Paktu stability a r�stu. 
 

 
Pracovní právo 18. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-213 

 
Opat�ení pouze dopl�ují 
sociální politiku 

Konference potvrzuje, že politiky popsané v �lánku III–213 spadají 
výhradn� do pravomoci �lenských stát�. Podp�rná a koordina�ní opat�ení 
uskute�	ovaná na úrovni Unie v souladu s ustanoveními tohoto �lánku 
jsou dopl	kové povahy. Slouží k posílení spolupráce mezi �lenskými státy 
a nikoliv k harmonizaci vnitrostátních systém�. Záruky a zvyklosti 
existující v každém �lenském stát� týkající se odpov�dnosti sociálních 
partner� nejsou dot�eny. 
 
Tímto prohlášením nejsou dot�ena ustanovení Ústavy, která sv��ují 
pravomoc Unii, v�etn� oblasti sociálních v�cí. 
 

 
Ostrovy 19. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-220 

 
Ostrovní státy mohou být 
zahrnuty do pojmu 
ostrovní regiony 

Konference má za to, že odkaz na ostrovní regiony uvedený v �l. III-220 
m�že zahrnovat ostrovní státy jako celek, s výhradou spln�ní nezbytných 
kritérií. 
 

 
Rozd�lení N�mecka – 
doprava 

20. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-243 
 

Podpora východnímu 
N�mecku pokra�uje 
v sou�asném rozsahu 

Konference bere na v�domí, že ustanovení �lánku III-141 se použijí v 
souladu se sou�asnou praxí. Slova „  opat�ení (...) nutná k vyrovnání 
hospodá�ských nevýhod, jež byly hospodá�ství ur�itých oblastí Spolkové 
republiky zp�sobeny rozd�lením N�mecka“  se vykládají v souladu se 
stávající judikaturou Soudního dvora Evropských spole�enství a Soudu 
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stávající judikaturou Soudního dvora Evropských spole�enství a Soudu 
prvního stupn�. 
 

 
Politika výzkumu 21. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-248 

 
 Konference souhlasí, že �innost Unie v oblasti výzkumu a 

technologického rozvoje bude v�novat �ádnou pozornost základním 
sm�r�m a politikám výzkumu �lenských stát�. 
 

 
Energetika 22. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-256 

 
�lenské státy mohou 
p�ijmout opat�ení 
k zajišt�ní dodávek 
energie 
 

Konference se domnívá, že �lánek III-256 se nedotýká práva �lenských 
stát� p�ijímat nezbytná ustanovení k zajišt�ní jejich dodávek energie za 
podmínek uvedených v �lánku III-131. 
 

 
Stíhání trestné �innosti 23. PROHLÁŠENÍ K �L. III-273 ODST. 1 DRUHÉMU 

PODODSTAVCI 
 

Zohled�uje vnitrostátní 
p�edpisy 

Konference má za to, že evropský zákon podle �l. III-273 odst. 1 druhého 
pododstavce by m�l zohlednit vnitrostátní p�edpisy a postupy týkající se 
zahájení trestního stíhání. 
 

 
Útvar EU pro vn�jší 
�innost 

24. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-296 
 

P�íprava evropského 
útvaru pro vn�jší �innost 
ihned po podpisu Ústavy 

Konference prohlašuje, že jakmile bude podepsána Smlouva o Ústav� pro 
Evropu, generální tajemník Rady, vysoký p�edstavitel pro spole�nou 
zahrani�ní a bezpe�nostní politiku, Komise a �lenské státy by m�li za�ít 
p�ípravné práce týkající se evropského útvaru pro vn�jší �innost. 
 

 
Mezinárodní smlouvy 25. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-325 O SJEDNÁVÁNÍ A 

UZAVÍRÁNÍ MEZINÁRODNÍCH DOHOD �LENSKÝMI STÁTY 
TÝKAJÍCÍCH SE PROSTORU SVOBODY, BEZPE�NOSTI A 

PRÁVA 
 

Právo �lenských stát� 
uzavírat mezinárodní 
dohody v oblastech 
svobody, bezpe�nosti a 
spravedlnosti 

Konference potvrzuje, že �lenské státy mohou sjednávat a uzavírat dohody 
s t�etími zem�mi nebo mezinárodními organizacemi v oblastech 
zahrnutých �ástí III hlavou III kapitolou IV oddíly 3, 4 a 5, pokud jsou tyto 
dohody v souladu s právem Unie. 
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Finan�ní rámce 26. PROHLÁŠENÍ K �L. III-402 ODST. 4 
 

Nebyl-li p�ijat nový 
finan�ní rámec, 
prodlužuje se platnost 
starého rámce 
 
 
 
Od roku 2007 se uplatní 
stejná kritéria na všechny 
�lenské státy,skon�í-li 
roku 2006 postupné 
zavád�ní nového systému 
a nebude-li p�ijat nový 
rámec 

�l. III-402 odst. 4 stanoví, že nebyl-li do uplynutí p�edcházejícího 
finan�ního rámce p�ijat evropský zákon Rady, který stanoví nový finan�ní 
rámec, prodlouží se horní hranice a další ustanovení odpovídající 
poslednímu roku p�edcházejícího rámce až do p�ijetí tohoto zákona. 
 
Konference prohlašuje, že pokud do konce roku 2006 nebude p�ijat žádný 
evropský zákon Rady, který stanoví nový finan�ní rámec, bude v p�ípad�, 
kdy smlouva o p�istoupení ze dne 16. dubna 2003 stanoví období 
postupného zavád�ní pro p�id�lování prost�edk� novým �lenským stát�m, 
jež skon�í v roce 2006, p�id�lování finan�ních prost�edk� od roku 2007 
vypracováno na základ� uplatn�ní stejných kritérií na všechny �lenské 
státy. 
 

 
Klauzule o posílení 
spolupráce 

27. PROHLÁŠENÍ K �LÁNKU III-419 
 

P�ed navázáním posílené 
spolupráce by m�li 
�lenové uvést, zda cht�jí 
p�ejít od jednomyslného 
hlasování k hlasování 
kvalifikovanou v�tšinou 
 

Konference prohlašuje, že �lenské státy mohou ve své žádosti o navázání 
posílené spolupráce uvést, zda již v této fázi zamýšlejí uplatnit �lánek III-
422 o rozší�ení hlasování kvalifikovanou v�tšinou nebo použití �ádného 
legislativního postupu. 
 

 
Status Mayotte 28. PROHLÁŠENÍ K �L. IV-440 ODST. 7 

 
Mayotte bude mít status 
nejvzdálen�jšího regionu 

Vysoké smluvní strany souhlasí s tím, že Evropská rada p�i provád�ní �l. 
IV-440 odst. 7 p�ijme evropské rozhodnutí, jež povede ke zm�n� postavení 
Mayotte ve vztahu k Unii tak, že se toto území stane nejvzdálen�jším 
regionem ve smyslu �l. IV-440 odst. 2 a �lánku III-424, jakmile 
francouzské orgány Evropské rad� a Komisi oznámí, že to probíhající 
vývoj vnit�ního postavení ostrova umož	uje. 
 

 
Ú�ední jazyky 29. PROHLÁŠENÍ K �L. IV-448 ODST. 2 

 
Jazyková rozmanitost 
 
 
 
 
 
 
 

�lenské státy oznámí 
Rad� do 6 m�síc�, pokud 

Konference má za to, že možnost p�eklad� Smlouvy o Ústav� pro Evropu 
do jazyk� uvedených v �l. IV-448 odst. 2 p�ispívá k napln�ní cíle Unie 
respektovat svou bohatou kulturní a jazykovou r�znorodost podle �l. I-3 
odst. 3 �tvrtého pododstavce. V této souvislosti konference potvrzuje 
oddanost Unie evropské kulturní r�znorodosti a zvláštní pozornost, kterou 
bude nadále v�novat uvedeným a jiným jazyk�m. 
 
Konference doporu�uje, aby �lenské státy, které si p�ejí využít možnosti 
uvedené v �l. IV-448 odst. 2 oznámily Rad� do šesti m�síc� ode dne 



Jens-Peter Bonde: Ústava – verze pro �tená�e  
 

Externí p�eklad 54

Rad� do 6 m�síc�, pokud 
cht�jí vyhotovit p�eklad 

podpisu smlouvy jazyk nebo jazyky, do nichž má být tato smlouva 
p�eložena. 
 

 
Summit EU po zamítnutí 30. PROHLÁŠENÍ O RATIFIKACI SMLOUVY O ÚSTAV� PRO 

EVROPU 
 

Pokud po dvou letech 
ratifikují Ústavu 4/5 
stát�, avšak nikoli 
všechny zem�, Evropská 
rada nalezne �ešení 

Konference konstatuje, že pokud po dvou letech od podpisu Smlouvy o 
Ústav� pro Evropu tuto smlouvu ratifikovaly �ty�i p�tiny �lenských stát� a 
jeden nebo více �lenských stát� se p�i její ratifikaci setkalo s obtížemi, 
bude se touto otázkou zabývat Evropská rada. 
 

 
 
 
 
Prohlášení k protokol�m 
 

B. PROHLÁŠENÍ O PROTOKOLECH 
P�IPOJENÝCH K ÚSTAV
 

 
Prohlášení k Protokolu o smlouvách a aktech o p�istoupení Dánského 
království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska, �ecké republiky, Špan�lského království a Portugalské 
republiky a Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského 

království 
 

Alandské ostrovy 31. PROHLÁŠENÍ O ALANDÁCH 
 

 Konference uznává, že režim, jež se vztahuje na Alandy podle �l. IV-440 
odst. 5, je založen na zohledn�ní zvláštního postavení t�chto ostrov� podle 
mezinárodního práva. 
 
Za tímto ú�elem Konference zd�raz	uje, že do hlavy V oddílu 5 Protokolu 
o smlouvách a aktech o p�istoupení Dánského království, Irska a 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, �ecké republiky, 
Špan�lského království a Portugalské republiky a Rakouské republiky, 
Finské republiky a Švédského království byla za�len�na p�íslušná zvláštní 
ustanovení. 
 

 
Saamové 32. PROHLÁŠENÍ O SAAMECH 

 
 S ohledem na �lánky 60 a 61 Protokolu o smlouvách a aktech o 

p�istoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska, �ecké republiky, Špan�lského království a 
Portugalské republiky a Rakouské republiky, Finské republiky a 
Švédského království, konference uznává povinnosti a závazky Švédska a 
Finska v��i Saam�m, vyplývající z vnitrostátních a mezinárodních 
právních p�edpis�. 
 
Konference zd�raz	uje, že Švédsko a Finsko se zavázaly chránit a rozvíjet 
prost�edky obživy, jazyk, kulturu a zp�sob života Saam� a bere v úvahu, 
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že tradi�ní kultura a zp�sob života Saam� jsou závislé na základních 
hospodá�ských �innostech, jako je chov sob� v oblastech tradi�n� 
osídlených Saamy. 
 
Za tímto ú�elem Konference zd�raz	uje, že do hlavy V oddílu 6 Protokolu 
o smlouvách a aktech o p�istoupení Dánského království, Irska a 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, �ecké republiky, 
Špan�lského království a Portugalské republiky a Rakouské republiky, 
Finské republiky a Švédského království byla za�len�na p�íslušná zvláštní 
ustanovení. 
 

 
 
Zem� p�istupující v roce 
2004 

 
Prohlášení k Protokolu o smlouv� a aktu o p�istoupení �eské 

republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, 
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma	arské republiky, 

Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a 
Slovenské republiky 

 
Výsostná oblast 
Spojeného království na 
Kypru 

33. PROHLÁŠENÍ O VÝSOSTNÝCH OBLASTECH SPOJENÉHO 
KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA NA 

KYPRU 
 

 KONFERENCE, 
 
p�ipomínajíc, že spole�né prohlášení o výsostných oblastech Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska na Kypru p�iložené k 
záv�re�nému aktu smlouvy o p�istoupení Spojeného království k 
Evropským spole�enstvím stanovilo, že právní úprava, kterou se budou 
�ídit vztahy mezi Evropským hospodá�ským spole�enstvím a výsostnými 
oblastmi, bude stanovena v rámci p�ípadné dohody mezi Spole�enstvím a 
Kyperskou republikou, 
 
berouc v úvahu ustanovení Smlouvy o založení Kyperské republiky (dále 
jen „ zakládající smlouva“ ) a související vým�ny nót ze dne 16. srpna 1960 
týkající se výsostných území, 
 
p�ihlížejíc k vým�n� nót mezi vládou Spojeného království a vládou 
Kyperské republiky týkající se správy výsostných oblastí ze dne 16. srpna 
1960 a p�ipojeného prohlášení vlády Spojeného království, že jedním z 
hlavních cíl�, jichž je t�eba dosáhnout, je ochrana zájm� osob s bydlišt�m 
nebo pracujících ve výsostných oblastech, a domnívajíc se v této 
souvislosti, že uvedené osoby by m�ly v co nejširší mí�e podléhat 
stejnému zacházení jako osoby s bydlišt�m nebo pracující v Kyperské 
republice, 
 
p�ihlížejíc dále k ustanovením zakládající smlouvy týkajícím se celní 
úpravy mezi výsostnými oblastmi a Kyperskou republikou, a zejména k 
p�íloze F uvedené smlouvy, 
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p�ihlížejíc rovn�ž k závazku Spojeného království nevytvá�et celní 
stanovišt� ani jiné hrani�ní p�ekážky mezi výsostnými oblastmi a 
Kyperskou republikou a k ujednáním u�in�ným podle zakládající 
smlouvy, podle nichž orgány Kyperské republiky spravují široký sortiment 
ve�ejných služeb ve výsostných oblastech, v�etn� oblastí zem�d�lství, 
celnictví a daní, 
 
potvrzujíc, že p�istoupení Kyperské republiky k Unii se nedotkne práv a 
povinností stran zakládající smlouvy, 
 
uznávajíc proto pot�ebu uplat	ovat n�která ustanovení Ústavy a akt� Unie 
na výsostné oblasti a p�ijmout zvláštní opat�ení pro provád�ní t�chto 
ustanovení ve výsostných oblastech, 
 
zd�raz	uje, že za tímto ú�elem byla do �ásti druhé hlavy III Protokolu o 
smlouv� a aktu o p�istoupení �eské republiky, Estonské republiky, 
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma�arské 
republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a 
Slovenské republiky za�len�na zvláštní ustanovení. 
 

 
Komise o Kypru 34. PROHLÁŠENÍ KOMISE O VÝSOSTNÝCH OBLASTECH 

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO 
IRSKA NA KYPRU 

 
 Komise potvrzuje sv�j výklad, že právní p�edpisy Unie vztahující se na 

výsostné oblasti podle �ásti druhé hlavy III Protokolu o smlouv� a aktu o 
p�istoupení �eské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, 
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma�arské republiky, Republiky 
Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky 
zahrnují 
 
a) na�ízení Rady (ES) �. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úprav� 
obchodování s n�kterým zbožím vzniklým zpracováním zem�d�lských 
produkt�, 
 
b) na�ízení Rady (ES) �. 1260/1999 ze dne 21. �ervna 1999 o obecných 
ustanoveních o strukturálních fondech, v rozsahu vyžadovaném na�ízením 
Rady (ES) �. 1257/1999 ze dne 17. kv�tna 1999 o podpo�e pro rozvoj 
venkova z Evropského zem�d�lského orienta�ního a záru�ního fondu 
(EZOZF) pro ú�ely financování opat�ení na rozvoj venkova ve výsostných 
oblastech v rámci záru�ní sekce EZOZF. 
 

 
Jaderná elektrárna 
Ignalina 

35. PROHLÁŠENÍ O JADERNÉ ELEKTRÁRN� IGNALINA V 
LITV� 
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 KONFERENCE, 
 
prohlašujíc ochotu Unie pokra�ovat v poskytování p�im��ené dodate�né 
pomoci na úsilí Litvy p�i vy�azování jaderných za�ízení z provozu rovn�ž 
po p�istoupení Litvy k Unii v období do roku 2006 a poté a berouc v 
úvahu, že se Litva, v�doma si tohoto výrazu solidarity Unie, zavázala 
uzav�ít blok 1 Jaderné elektrárny Ignalina p�ed rokem 2005 a blok 2 do 
roku 2009, 
 
uznávajíc, že vy�azení z provozu Jaderné elektrárny Ignalina se dv�ma 
reaktory typu RBMK o výkonu 1500 MW zd�d�né po bývalém Sov�tském 
svazu nemá obdoby a p�edstavuje pro Litvu výjime�nou finan�ní zát�ž, 
neúm�rnou velikosti a hospodá�ské síle zem�, a že toto vy�azování z 
provozu bude pokra�ovat i po skon�ení stávajícího finan�ního výhledu 
vymezeného v interinstitucionální dohod� ze dne 6. kv�tna 1999, 
 
berouc v úvahu, že je t�eba p�ijmout provád�cí p�edpisy pro dodate�nou 
pomoc Unie a na �ešení d�sledk� uzav�ení a vy�azování z provozu Jaderné 
elektrárny Ignalina, 
 
berouc v úvahu, že Litva bude v�novat �ádnou pozornost pot�ebám 
region� nejvíce postižených uzav�ením Jaderné elektrárny Ignalina p�i 
jejím využívání pomoci Unie, 
 
prohlašujíc, že ur�itá opat�ení, která budou podporována prost�ednictvím 
ve�ejné podpory, se považují za slu�itelná s vnit�ním trhem, jako jsou 
vy�azení Jaderné elektrárny Ignalina z provozu, zlepšování životního 
prost�edí v souladu s acquis a modernizace kapacity konven�ní výroby 
elekt�iny nezbytné k nahrazení dvou reaktor� Jaderné elektrárny Ignalina 
po jejich uzav�ení, 
 
zd�raz	uje, že za tímto ú�elem byla do �ásti druhé hlavy IV Protokolu o 
smlouv� a aktu o p�istoupení �eské republiky, Estonské republiky, 
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma�arské 
republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a 
Slovenské republiky za�len�na zvláštní ustanovení. 
 

 
P�echod Kaliningrad 36. PROHLÁŠENÍ O POZEMNÍM PR�JEZDU OSOB MEZI 

KALININGRADSKOU OBLASTÍ A OSTATNÍMI �ÁSTMI RUSKÉ 
FEDERACE 

 
 KONFERENCE, 

 
berouc v úvahu zvláštní situaci Kaliningradské oblasti Ruské federace v 
souvislosti s rozší�ením Unie, 
 
uznávajíc povinnosti a závazky Litvy ve vztahu k acquis vytvá�ejícímu 
prostor svobody, bezpe�nosti a práva, 
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poznamenávajíc zejména, že Litva bude nejpozd�ji od p�istoupení pln� 
uplat	ovat a provád�t acquis Unie týkající se seznamu zemí, jejichž státní 
p�íslušníci musí mít p�i p�echodu vn�jších hranic vízum, a zemí, jejichž 
státní p�íslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, jakož i acquis Unie 
týkající se jednotného vzoru víza, 
 
uznávajíc, že pozemní pr�jezd osob mezi Kaliningradskou oblastí a 
ostatními �ástmi Ruské federace p�es území Unie je v�cí Unie jako celku a 
m�l by být jako takový �ešen a nesmí ústit v žádné nep�íznivé d�sledky 
pro Litvu, 
 
berouc v úvahu, že Rada má p�ijmout rozhodnutí o odstran�ní kontrol na 
vnit�ních hranicích, poté co ov��í, že byly spln�ny nezbytné podmínky 
stanovené k tomuto ú�elu, 
 
rozhodnuta být Litv� nápomocna, aby co nejd�íve splnila podmínky pro 
plnou ú�ast v schengenském prostoru bez vnit�ních hranic, 
 
zd�raz	uje, že za tímto ú�elem byla do �ásti druhé hlavy V Protokolu o 
smlouv� a aktu o p�istoupení �eské republiky, Estonské republiky, 
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma�arské 
republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a 
Slovenské republiky za�len�na zvláštní ustanovení. 
 

 
Jaderná elektrárna na 
Slovensku 

37. PROHLÁŠENÍ O BLOCÍCH 1 A 2 JADERNÉ ELEKTRÁRNY 
BOHUNICE V1 NA SLOVENSKU 

 
 KONFERENCE, 

 
p�ihlížejíc k závazku Slovenska uzav�ít blok 1 Jaderné elektrárny V1 do 
konce roku 2006 a blok 2 do konce roku 2008 a vyhlašujíc ochotu Unie 
pokra�ovat v poskytování finan�ní podpory do roku 2006 jako 
pokra�ování p�edvstupní podpory plánované podle programu Phare na 
podporu úsilí Slovenska o vy�azení uvedených blok� z provozu, 
 
berouc v úvahu, že je t�eba p�ijmout provád�cí p�edpisy týkající se 
pokra�ující pomoci Unie, 
 
zd�raz	uje, že za tímto ú�elem byla do �ásti druhé hlavy IX Protokolu o 
smlouv� a aktu o p�istoupení �eské republiky, Estonské republiky, 
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma�arské 
republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a 
Slovenské republiky za�len�na zvláštní ustanovení. 
 

 
Rozd�lení Kypru 38. PROHLÁŠENÍ O KYPRU 
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 KONFERENCE, 
 
potvrzujíc sv�j závazek celkového vy�ešení kyperské otázky v souladu s 
rezolucemi Rady bezpe�nosti Organizace spojených národ� a pevnou 
podporu úsilí generálního tajemníka Organizace spojených národ� 
sm��ujícího k tomuto ú�elu, 
 
berouc na v�domí, že takového celkového �ešení kyperské otázky dosud 
nebylo dosaženo, 
 
berouc na v�domí, že je proto nezbytné stanovit pozastavení uplat	ování 
acquis na t�ch územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské 
republiky nevykonává skute�nou kontrolu, 
 
berouc na v�domí, že v p�ípad� vy�ešení kyperské otázky bude toto 
pozastavení zrušeno, 
 
berouc na v�domí, že Evropská unie je p�ipravena p�izp�sobit podmínky 
takového �ešení v souladu se zásadami, na nichž je Unie založena, 
 
berouc na v�domí, že je nezbytné stanovit podmínky, za kterých se 
p�íslušná ustanovení právních p�edpis� Unie uplat	ují v linii mezi 
uvedenými územími a územími, na kterých vláda kyperské republiky 
vykonává skute�nou kontrolu, a Východními výsostnými oblastmi 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 
 
p�ejíc si, aby p�istoupení Kypru k Evropské unii p�ineslo prosp�ch všem 
kyperským ob�an�m a p�isp�lo k ob�anskému míru a smí�ení, 
 
berouc proto na v�domí, že nic v �ásti druhé hlav� X Protokolu o smlouv� 
a aktu o p�istoupení �eské republiky, Estonské republiky, Kyperské 
republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma�arské republiky, 
Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské 
republiky nebrání p�ijetí opat�ení sm��ujícím k tomuto cíli, 
 
berouc na v�domí, že tato opat�ení se nedotknou uplat	ování acquis za 
podmínek stanovených v uvedeném protokolu v žádné jiné �ásti Kyperské 
republiky, 
 
zd�raz	uje, že za tímto ú�elem byla do �ásti druhé hlavy X Protokolu o 
smlouv� a aktu o p�istoupení �eské republiky, Estonské republiky, 
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma�arské 
republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a 
Slovenské republiky za�len�na zvláštní ustanovení. 
 

 
Dánské výjimky 39. PROHLÁŠENÍ K PROTOKOLU O POSTAVENÍ DÁNSKA 

 
Dánsko nebude blokovat 
rozhodnutí, která nejsou 

Konference bere na v�domí, že Dánsko s ohledem na právní akty, které 
p�ijme Rada bu� sama, nebo spole�n� s Evropským parlamentem, a které 
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na Dánsko použitelná obsahují jak ustanovení použitelná na Dánsko, tak i ustanovení, jež na 
Dánsko použitelná nejsou, protože se na jejich právní základ vztahuje �ást 
I Protokolu o postavení Dánska, prohlašuje, že nevyužije svého 
hlasovacího práva k tomu, aby zabránilo p�ijetí ustanovení, která na 
Dánsko nejsou použitelná. 
 
Dále konference bere na v�domí, že na základ� Prohlášení konference k 
�lánk�m I-43 a III-329 Dánsko prohlašuje, že dánská ú�ast na �innostech 
nebo právních aktech podle �lánk� I-43 a III- 329 se uskute�ní v souladu s 
�ástí I a �ástí II Protokolu o postavení Dánska. 
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Bulharsko a Rumunsko 40. PROHLÁŠENÍ K PROTOKOLU O P�ECHODNÝCH 

USTANOVENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE ORGÁN� A INSTITUCÍ 
UNIE 

 
 Spole�ný postoj, který zaujmou �lenské státy na konferencích o 

p�istoupení Rumunska nebo Bulharska k Unii, pokud se jedná o rozd�lení 
míst v Evropském parlamentu a p�id�lování váhy hlas�m v Evropské rad� 
a v Rad�, bude následující. 
 
1. Pokud se p�istoupení Rumunska nebo Bulharska k Unii uskute�ní p�ed 
vstupem rozhodnutí Evropské rady podle �l. I-20 odst. 2 v platnost, bude 
rozd�lení míst v Evropském parlamentu ve volebním období 2004 – 2009 
odpovídat následující tabulce pro Unii s 27 �lenskými státy. 
 

�LENSKÉ STÁTY: MÍSTA V EP: 
N�mecko 
Spojené království 

Francie 

Itálie 
Špan�lsko 
Polsko 
Rumunsko 
Nizozemsko 
�ecko 
�eská republika 
Belgie 

Ma�arsko 
Portugalsko 
Švédsko 
Bulharsko 
Rakousko 
Slovensko 
Dánsko 
Finsko 
Irsko 
Litva 
Lotyšsko 
Slovinsko 
Estonsko 
Kypr 
Lucembursko 
Malta 

99 
78 
78 
78 
54 
54 
35 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
19 
18 
18 
14 
14 
14 
13 
13 
9 
7 
6 
6 
6 
5 

 

CELKEM 785 
  

Smlouva o p�istoupení k Unii proto odchyln� od �l. I-20 odst. 2 Ústavy 
stanoví, že po�et �len� Evropského parlamentu m�že po zbytek volebního 
období 2004 až 2009 do�asn� p�ekro�it 750. 
 



Jens-Peter Bonde: Ústava – verze pro �tená�e  
 

Externí p�eklad 62

2. V �l. 2 odst. 2 Protokolu o p�echodných ustanoveních týkajících se 
orgán� a institucí Unie se stanoví váha hlas� v Evropské rad� a v Rad� pro 
Rumunsko na 14 a pro Bulharsko na 10. 
 
3. P�i každém p�istoupení se práh uvedený v Protokolu o p�echodných 
ustanoveních týkajících se orgán� a institucí Unie vypo�te v souladu s �l. 
2 odst. 3 uvedeného protokolu. 
 

 
Mén� rozvinuté regiony 
v Itálii 

41. PROHLÁŠENÍ O ITÁLII 
 

 Konference bere na v�domí, že Protokol o Itálii p�ipojený v roce 1957 ke 
Smlouv� o založení Evropského hospodá�ského spole�enství, pozm�n�ný 
p�i p�ijetí Smlouvy o Evropské unii, uvád�l toto: 
 
„ VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, 
 
P�EJÍCE SI vy�ešit n�které zvláštní otázky týkající se Itálie, 
 
SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se p�ipojují k této 
smlouv�: 
 
�LENSKÉ STÁTY SPOLE�ENSTVÍ 
 
BEROU NA V
DOMÍ skute�nost, že italská vláda zahájila desetiletý 
program hospodá�ského rozvoje zam��eného na vyrovnání strukturální 
nerovnováhy italského hospodá�ství, zejména vybavením mén� 
rozvinutých oblastí na jihu a na italských ostrovech a vytvo�ením nových 
pracovních míst s cílem odstranit nezam�stnanost; 
 
P�IPOMÍNAJÍ, že zásady a cíle tohoto programu italské vlády byly vzaty 
na v�domí a schváleny organizacemi pro mezinárodní spolupráci, jichž 
jsou �lenské státy �leny; 
 
UZNÁVAJÍ, že dosažení cíl� italského programu je v jejich spole�ném 
zájmu; 
 
SHODUJÍ SE na tom, aby orgán�m Spole�enství bylo doporu�eno s cílem 
usnadnit italské vlád� spln�ní tohoto úkolu p�ijmout všechny prost�edky a 
postupy umožn�né Smlouvou, zejména p�im��ené využití zdroj� Evropské 
investi�ní banky a Evropského sociálního fondu; 
 
DOMNÍVAJÍ SE, že orgány Spole�enství musí p�i uplat	ování Smlouvy 
brát v úvahu úsilí, které musí italské hospodá�ství vyvinout b�hem 
nadcházejících let, a vhodnou p�íležitost k odvrácení nebezpe�ného nap�tí, 
zejména v platební bilanci a úrovni zam�stnanosti, které by mohlo ohrozit 
uplat	ování Smlouvy v Itálii; 
 
UZNÁVAJÍ zejména, že v p�ípad� použití �lánk� 109h a 109i je t�eba 
dbát, aby opat�ení požadovaná od italské vlády zajiš�ovala napln�ní jejího 
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programu hospodá�ského rozvoje a zvýšení životní úrovn� obyvatelstva.“  
 

 
 PROHLÁŠENÍ �LENSKÝCH STÁT� 

 
�isté platby Nizozemska 42. PROHLÁŠENÍ NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ K �LÁNKU 

I-55 
 

Nizozemsko podpo�í 
kvalifikovanou v�tšinu 
s ohledem na víceletý 
rámec, sníží-li se jeho 
p�ísp�vek do rozpo�tu 
Unie 

Nizozemské království bude souhlasit s evropským rozhodnutím 
uvedeným v �lánku I-55 odst. 4, pokud revize evropského zákona 
uvedeného v �l. I-54 odst. 3 p�inese Nizozemsku uspokojivé �ešení jeho 
nadm�rného záporného �istého p�ísp�vku do rozpo�tu Unie. 
 

 
Status Nizozemských 
Antil a Aruby 

43. PROHLÁŠENÍ NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ K �LÁNKU 
IV-440 

 
Nizozemsko má právo 
veta ohledn� statusu 
Nizozemských Antil nebo 
Aruby 

Nizozemské království prohlašuje, že podn�t k evropskému rozhodnutí 
uvedenému v �l. IV-440 odst. 7, ur�enému ke zm�n� statusu 
Nizozemských Antil nebo Aruby vzhledem k Unii, bude p�edložen pouze 
na základ� rozhodnutí p�ijatého v souladu s ústavou Nizozemského 
království. 
 

 
Smlouva o EURATOM 44. PROHLÁŠENÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY N�MECKO, 

IRSKA,MA
ARSKÉ REPUBLIKY, RAKOUSKÉ REPUBLIKY A 
ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ 

 
 N�mecko, Irsko, Ma�arsko, Rakousko a Švédsko berou na v�domí, že 

zásadní ustanovení Smlouvy o založení Evropského spole�enství pro 
atomovou energii nebyla podstatn� zm�n�na od vstupu uvedené smlouvy v 
platnost a musejí být aktualizována. Podporují myšlenku konference 
zástupc� vlád �lenských stát�, jež by m�la být svolána co nejd�íve. 
 

 
Gibraltar 45. PROHLÁŠENÍ ŠPAN�LSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A 

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO 
IRSKA 

 
 Smlouva o Ústav� se použije na Gibraltar jako na evropské území, za 

jehož vn�jší vztahy p�evzal odpov�dnost �lenský stát. To nemá za 
následek zm�nu p�íslušných postoj� doty�ných �lenských stát�. 
 

 
 „Ob�ané“ Spojeného 
království 

46. PROHLÁŠENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ 
BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA O POJMU „STÁTNÍ 

P�ÍSLUŠNÍCI“ 
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 S ohledem na Smlouvu o Ústav� pro Evropu a na Smlouvu o založení 
Evropského spole�enství pro atomovou energii a jiné akty z t�chto smluv 
odvozených nebo jejichž platnost tyto smlouvy zachovávají, trvá Spojené 
království na svém prohlášení ze dne 31. prosince 1982 o definici pojmu 
„ státní p�íslušníci“  s tou výjimkou, že odkazem na „ ob�any britských 
závislých území“  se rozumí „ ob�ané britských zámo�ských území“ . 
 

 
Špan�lsko o ob�anství 
EU 

47. PROHLÁŠENÍ ŠPAN�LSKÉHO KRÁLOVSTVÍ O DEFINICI 
POJMU „STÁTNÍ P�ÍSLUŠNÍCI“ 

 
 Špan�lsko konstatuje, že v souladu s �lánkem I-10 Ústavy je každá osoba, 

která má státní p�íslušnost n�kterého �lenského státu, ob�anem Unie. 
Špan�lsko bere rovn�ž na v�domí skute�nost, že za sou�asného stavu 
evropské integrace, jak jej odráží Ústava, jsou zvláštní práva vyplývající z 
evropského ob�anství p�iznávána pouze státním p�íslušník�m �lenských 
stát�, nestanoví-li výslovn� právo Unie jinak. V této souvislosti Špan�lsko 
záv�rem zd�raz	uje, že podle �lánk� I-20 a I-46 Ústavy Evropský 
parlament v sou�asné dob� zastupuje ob�any Unie. 
 

 
Spojené království o 
volebním právu do EP 

48. PROHLÁŠENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ 
BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA O VOLEBNÍM PRÁVU PRO 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

 Spojené království bere na v�domí, že ú�elem �lánku I-20 a jiných 
ustanovení Smlouvy o Ústav� pro Evropu není m�nit základ volebního 
práva pro volby do Evropského parlamentu. 
 

 
 
Belgické komory 49 PROHLÁŠENÍ BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ O 

VNITROSTÁTNÍCH PARLAMENTECH 
 

 Belgie up�es	uje, že podle jejího ústavního práva jak Sn�movna 
zastupitel� a Senát Federálního parlamentu, tak i parlamentní shromážd�ní 
spole�enství a region� jednají, z hlediska pravomocí vykonávaných Unií, 
jako složky vnitrostátního parlamentního systému nebo jako komory 
vnitrostátního parlamentu. 
 

 
Psaní slova euro 50. PROHLÁŠENÍ LOTYŠSKÉ REPUBLIKY A MA
ARSKÉ 

REPUBLIKY O PSANÍ NÁZVU JEDNOTNÉ M�NY VE SMLOUV� 
O ÚSTAV� PRO EVROPU 

 
 Aniž by tím bylo dot�eno jednotné psaní názvu jednotné m�ny Evropské 

unie uvedené ve Smlouv� o Ústav� pro Evropu a na bankovkách a 
mincích, Lotyšsko a Ma�arsko prohlašují, že psaní názvu jednotné m�ny, 
v�etn� jeho odvozenin používaných v celém lotyšském a ma�arském 
zn�ní Smlouvy o Ústav� pro Evropu, nemá žádný vliv na stávající pravidla 
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lotyšského a ma�arského jazyka 
 

 


