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Preambule 
Senát Státu Gymnázium 

uznávaje neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona,  

navazuje na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice 

národů, 

pamatuje na trpké zkušenosti z dob a míst, kdy lidská práva a základní svobody byly a 
jsou ve světě  potlačovány, 

vkládaje naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, 

vycházeje z práva světových národů na sebeurčení, 
připomínaje si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života 

na Zemi 

a vyjadřuje vůli, aby se Stát Gymnázium důstojně zařadil mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, 

přijal tuto Listinu základních práv a svobod: 
 

Hlava první 

Obecná ustanovení 
Článek 1 
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti 

i v právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. 
 

Článek 2 

(1) Stát je založen na demokratických 

hodnotách a nesmí se vázat ani na 
výlučnou ideologii, ani na náboženské 

vyznání.  

(2) Státní moc lze uplatňovat jen 
v případech a v mezích stanovených 

zákonem, a to způsobem, který zákon 

stanoví. 

(3) Každý může činit, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá. 

 

Článek 3 
(1) Základní práva a svobody se zaručují 

všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního 

nebo sociálního původu, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení. 

(2) Každý má právo svobodně 

rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se 

jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování 

a všechny způsoby nátlaku směřující k 

odnárodňování. 

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma 

na právech pro uplatňování jeho 

základních práv a svobod. 

 

 

 

Článek 4 

(1) Povinnosti mohou být ukládány 

toliko na základě zákona a v jeho mezích 

a jen při zachování základních práv a 

svobod. 

(2) Meze základních práv a svobod 

mohou být za podmínek stanovených 

Listinou základních práv a svobod (dále 

jen "Listina") upraveny pouze zákonem. 



(3) Zákonná omezení základních práv a 

svobod musí platit stejně pro všechny 

případy, které splňují stanovené 

podmínky. 

(4) Při používání ustanovení o mezích 

základních práv a svobod musí být 

šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková 

omezení nesmějí být zneužívána k jiným 

účelům, než pro které byla stanovena. 

 

Hlava druhá 

Lidská práva a základní svobody 
Článek 5 

Každý je způsobilý mít práva. 

 

Článek 6 

(1) Každý má právo na život. Lidský 

život je hoden ochrany již před 

narozením. 

(2) Nikdo nesmí být zbaven života. 

(3) Trest smrti se nepřipouští. 

 

Článek 7 

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí je zaručena. Omezena může 

být jen v případech stanovených 

zákonem. 

(2) Nikdo nesmí být mučen ani 

podroben krutému, nelidskému nebo 

ponižujícímu zacházení nebo trestu. 

 

Článek 8 

(1) Osobní svoboda je zaručena. 

(2) Osobní svoboda může být omezena 

jen v rámci trestného stíhání a výkonu 

trestu, a to způsobem, který určí 

odpovídající zákon. 

 

Článek 9 

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným 

pracím nebo službám. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje 

na: a) práce ukládané podle zákona 

osobám ve výkonu trestu omezení 

svobody nebo osobám vykonávajícím 

jiný trest nahrazující trest omezení 

svobody b) službu vyžadovanou na 

základě zákona v případě živelních 

pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, 

které ohrožuje životy, zdraví nebo 

značné majetkové hodnoty c) jednání 

uložené zákonem pro ochranu života, 

zdraví nebo práv druhých. 

 

Článek 10 

(1) Každý má právo, aby byla zachována 

jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 

(2) Každý má právo na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života. 

(3) Každý má právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním 

údajů o své osobě. 

 

Článek 11 

(1) Každý má právo vlastnit majetek. 

Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění 

se zaručuje. 

(2) Zákon stanoví, který majetek 

nezbytný k zabezpečování potřeb celé 

společnosti, rozvoje národního 

hospodářství a veřejného zájmu smí být 

jen ve vlastnictví státu nebo určených 

právnických osob; zákon může také 

stanovit, že určité věci mohou být pouze 

ve vlastnictví občanů Státu Gymnázium 



nebo právnických osob s právním 

sídlem ve Státě Gymnázium.  

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být 

zneužito na újmu práv druhých anebo 

v rozporu se zákonem chráněnými 

obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a 

životní prostředí nad míru stanovenou 

zákonem. 

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva je možné ve 

veřejném zájmu, a to na základě zákona 

a za náhradu. 

(5) Vlastnictví občanů Státu Gymnázium 

nenacházející se na jeho území spadá jak 

pod zákony Státu Gymnázium i státu, na 

jehož území se obydlí nachází. Při 

porušení zákona se aplikuje zákoník 

státu, jehož zákon byl porušen.  

(6) Daně a poplatky lze ukládat jen na 

základě zákona. 

 

Článek 12 

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není 

dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí. 

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen 

pro účely trestního řízení, a to podle 

určeného zákona.  

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti 

obydlí mohou být zákonem dovoleny, 

jen je-li to v demokratické společnosti 

nezbytné pro ochranu života nebo 

zdraví osob, pro ochranu práv a svobod 

druhých anebo pro odvrácení závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. 

Pokud je obydlí užíváno také pro 

podnikání nebo provozování jiné 

hospodářské činnosti, mohou být takové 

zásahy zákonem dovoleny, též je-li to 

nezbytné pro plnění úkolů veřejné 

správy. 

(4) Obydlí ve vlastnictví občanů Státu 

Gymnázium nenacházející se na jeho 

území spadají jak pod zákony Státu 

Gymnázium i státu, na jehož území se 

obydlí nachází. Při porušení zákona se 

aplikuje zákoník státu, jehož zákon byl 

porušen.  

 

Článek 13 

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství 

ani tajemství jiných písemností a 

záznamů, ať již uchovávaných 

v soukromí, nebo zasílaných poštou 

anebo jiným způsobem, s výjimkou 

případů a způsobem, které stanoví 

zákon. Stejně se zaručuje tajemství 

zpráv podávaných telefonem, telegrafem 

nebo jiným podobným zařízením. 

 

Článek 14 

(1) Svoboda pohybu a pobytu je 

zaručena. 

(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na 

území Státu Gymnázium, má právo 

svobodně je opustit, není-li řečeno 

zákonem jinak.  

(3) Tyto svobody mohou být omezeny 

zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro 

bezpečnost státu, udržení veřejného 

pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu 

práv a svobod druhých a na vymezených 

územích též z důvodu ochrany přírody. 

(4) Každý občan má právo na svobodný 

vstup na území Státu Gymnázium.  

(5) Cizinec může být vyhoštěn jen 

v případech stanovených zákonem. 

 

Článek 15 

(1) Svoboda myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání je zaručena. 

Každý má právo změnit své náboženství 

nebo víru anebo být bez náboženského 

vyznání. 



(2) Svoboda vědeckého bádání a 

umělecké tvorby je zaručena. 

 

Článek 16 

(1) Každý má právo svobodně 

projevovat své náboženství nebo víru 

buď sám nebo společně s jinými, 

soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, 

vyučováním, náboženskými úkony nebo 

zachováváním obřadu. 

(2) Církve a náboženské společnosti 

spravují své záležitosti, zejména ustavují 

své orgány, ustanovují své duchovní a 

zřizují řeholní a jiné církevní instituce 

nezávisle na státních orgánech. 

(3) Výkon těchto práv může být omezen 

zákonem, jde-li o opatření 

v demokratické společnosti nezbytná 

pro ochranu veřejné bezpečnosti a 

pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a 

svobod druhých. 

 

Článek 17 

(1) Svoboda projevu a právo na 

informace jsou zaručeny. 

(2) Každý má právo vyjadřovat své 

názory slovem, písmem, tiskem, 

obrazem nebo jiným způsobem, jakož i 

svobodně vyhledávat, přijímat a 

rozšiřovat ideje a informace bez ohledu 

na hranice státu. 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat 

a šířit informace lze omezit zákonem, 

jde-li o opatření v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu práv a 

svobod druhých, bezpečnost státu, 

veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného 

zdraví a mravnosti. 

(5) Státní orgány a orgány územní 

samosprávy jsou povinny přiměřeným 

způsobem poskytovat informace o své 

činnosti. Podmínky a provedení stanoví 

zákon. 

Článek 19 

(1) Právo pokojně se shromažďovat je 

zaručeno. 

(2) Toto právo lze omezit zákonem 

v případech shromáždění na veřejných 

místech, jde-li o opatření 

v demokratické společnosti nezbytná 

pro ochranu práv a svobod druhých, 

ochranu veřejného pořádku, zdraví, 

mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost 

státu. Shromáždění však nesmí být 

podmíněno povolením orgánu veřejné 

správy. 

 

Článek 20 

(1) Právo svobodně se sdružovat je 

zaručeno. Každý má právo spolu s jinými 

se sdružovat ve spolcích, společnostech 

a jiných sdruženích. 

(2) Občané mají právo zakládat též 

politické strany a politická hnutí a 

sdružovat se v nich. 

(3) Výkon těchto práv lze omezit jen 

v případech stanovených zákonem, 

jestliže to je v demokratické společnosti 

nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu 

veřejné bezpečnosti a veřejného 

pořádku, předcházení trestným činům 

nebo pro ochranu práv a svobod 

druhých. 

(4) Politické strany a politická hnutí, 

jakož i jiná sdružení jsou odděleny od 

státu. 

 

Článek 21 

(1) Občané mají právo podílet se na 

správě veřejných věcí přímo skrze 

pozice v Senátu Státu Gymnázium. 

(2) Volby volených zástupců se musí 

konat ve lhůtách nepřesahujících 



pravidelná volební období stanovená 

zákonem. 

(3) Volební právo je všeobecné a rovné a 

vykonává se hlasováním. Podmínky 

výkonu volebního práva stanoví zákon. 

(4) Občané mají za rovných podmínek 

přístup k voleným a jiným veřejným 

funkcím. 

 

Článek 22 

Zákonná úprava všech politických práv a 

svobod a její výklad a používání musí 

umožňovat a ochraňovat svobodnou 

soutěž politických sil v demokratické 

společnosti. 

 

Článek 23 

Občané mají právo postavit se na odpor 

proti každému, kdo by odstraňoval 

demokratický řád lidských práv a 

základních svobod, založený Listinou, 

jestliže činnost ústavních orgánů a 

účinné použití zákonných prostředků 

jsou znemožněny. 

 

Hlava třetí 

Práva národnostních a etnických menšin  
Článek 24 

Příslušnost ke kterékoli národnostní 

nebo etnické menšině nesmí být nikomu 

na újmu. 

 

Článek 25 

(1) Občanům tvořícím národnostní nebo 

etnické menšiny se zaručuje všestranný 

rozvoj, zejména právo společně s jinými 

příslušníky menšiny rozvíjet vlastní 

kulturu, právo rozšiřovat a přijímat 

informace v jejich mateřském jazyku a 

sdružovat se v národnostních 

sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon. 

(2) Občanům příslušejícím k 

národnostním a etnickým menšinám se 

za podmínek stanovených zákonem 

zaručuje též a) právo užívat jejich jazyka 

v úředním styku, a to přímo, nebo přes 

nějaký způsob překladu b) právo účasti 

na řešení věcí týkajících se 

národnostních a etnických menšin. 

 

Hlava čtvrtá  

Hospodářská, sociální a kulturní práva 
Článek 26 

Hospodářská, sociální a kulturní práva jsou specifikována odpovídajícím zákonem.  

 

Hlava pátá 

Práva na soudní a jinou právní ochranu 
Článek 27 

Práva na soudní a jinou právní ochranu jsou specifikována odpovídajícím zákonem. 

 

 

 



Hlava šestá 

Společná ustanovení 
Článek 28 

(1) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Státu Gymnázium vydaný 

Senátem nebo předchozím oprávněným útvarem Státu Gymnázium. 

(2) Neexistuje-li odpovídající zákon Státu Gymnázium, platí odpovídající zákon či jeho 

část České republiky. 

 

Článek 29 

(1) Pokud Listina používá pojmu „občan“, rozumí se tím státní občan Státu Gymnázium. 

(2) Cizinci požívají v Státě Gymnázium lidských práv a základních svobod zaručených 

Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům. 

(3) Pokud dosavadní předpisy vydané Senátem nebo předchozím oprávněným útvarem 

Státu Gymnázium používají pojmu „občan“, rozumí se tím státní občan Státu 

Gymnázium.  

 

Článek 30 

Stát Gymnázium poskytuje diplomatickou ochranu cizincům pronásledovaným za 

uplatňování politických práv a svobod coby náhradu za azyl. Diplomatická ochrana může 

být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami. 

Podrobnosti stanoví odpovídající zákon. 

 

Článek 31 

Tato listina vstupuje v platnost 25. dubna 2019. 

 

Švíka, v. r.  

Prášek, v. r.  
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