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Preambule 
My, občané Státu Gymnázium, 

odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Stát Gymnázium 
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody 

jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, 
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, 

jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách 
občanské společnosti, 

jako součást rodiny evropských a světových demokracií, 
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní 

bohatství, 
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, 

přijímáme tuto Ústavu Státu Gymnázium. 
 

 

Hlava první 
Základní ustanovení  

Článek 1 
(1) Stát Gymnázium je svrchovaný, 
jednotný a demokratický právní stát 
založený na úctě k právům a svobodám 
člověka a občana. 
(2) Stát Gymnázium dodržuje závazky, 
které pro něj vyplývají z mezinárodního 
práva. 
Článek 2 
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci 
(2) Lid vykonává státní moc přímo skrze 
Senát. 
(3) Státní moc slouží všem občanům a 
lze ji uplatňovat jen v případech, v 
mezích a způsoby, které stanoví zákon. 
(4) Každý občan může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 
nucen činit, co zákon neukládá. 
Článek 3 
Součástí ústavního pořádku Státu 
Gymnázium je Listina základních práv a 
svobod Státu Gymnázium, není-li řečeno 
jinak. 
 

 
Článek 4 
Základní práva a svobody jsou pod 
ochranou soudní moci. 
Článek 5 
Politický systém je založen na svobodné 
soutěži občanů respektujících základní 
demokratické principy a odmítajících 
násilí jako prostředek k prosazování 
svých zájmů. 
Článek 6 
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle 
většiny vyjádřené svobodným 
hlasováním. Rozhodování 
většiny dbá ochrany menšin. 
Článek 7 
Stát dbá o šetrné využívání přírodních 
zdrojů a ochranu přírodního bohatství. 
Článek 8 
(1) Ústava může být doplňována či 
měněna pouze ústavními zákony. 
(2) Změna podstatných náležitostí 
demokratického právního státu je za 
normálních okolností nepřípustná. 
(3) Výkladem právních norem nelze 
oprávnit odstranění nebo ohrožení 
základů demokratického státu. 
 



Článek 9 
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k 
jejichž ratifikaci dal Senát souhlas a 
jimiž je Stát 
Gymnázium vázán, jsou součástí 
právního řádu; stanoví-li mezinárodní 
smlouva něco jiného než zákon, použije 
se mezinárodní smlouva. 
Článek 9a 
(1) Mezinárodní smlouvou mohou být 
některé pravomoci Senátu Státu 
Gymnázium přeneseny na mezinárodní 
organizaci nebo instituci. 
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy 
uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu 
alespoň poloviny členů Senátu. 
(3) Senát se vyjadřuje k připravovaným 
rozhodnutím takové mezinárodní 
organizace nebo instituce způsobem, 
který stanoví jejich jednací řády. 
 
 

Článek 10 
Území Státu Gymnázium tvoří nedílný 
celek, jehož státní hranice mohou být 
měněny jen 
ústavním zákonem. 
Článek 11 
(1) Nabývání a pozbývání státního 
občanství Státu Gymnázium stanoví 
Zákon o občanství. 
(2) Nikdo nemůže být proti své vůli 
zbaven státního občanství. 
Článek 12 
Hlavním městem Státu Gymnázium je 
Sušice. 
Článek 13 
(1) Státními symboly Státu Gymnázium 
jsou velký a malý státní znak, státní 
vlajka, vlajka 
prezidenta republiky, znak prezidenta a 
premiéra republiky a státní hymna. 
(2) Státní symboly a jejich používání 
upraví Zákon o státních symbolech. 

 

Hlava druhá 
Zákonodárná a výkonná moc 

Článek 14 
Zákonodárná a výkonná moc ve Státě 
Gymnázium náleží Senátu. 
Článek 15 
Senát se skládá ze všech registrovaných 
občanů Státu Gymnázium a jejich vládní 
období je neomezené. 
Článek 16 
Pozici v Senátu lze opustit pouze 
ukončením občanství. 
Článek 17 
Člen Senátu může být zadržen za 
přestupky proti zákonu. 
Článek 18 
Stát Gymnázium reprezentují především 
prezident a premiér. 
Článek 19 
(1) Volby probíhají vždy první pondělí v 
každém druhém měsíci; totiž v září, 
listopadu, lednu,  březnu, květnu a 
červenci. 
(2) Volební právo mají všichni 
registrovaní občané Státu Gymnázium. 

(3) Právo být volen mají všichni 
registrovaní občané Státu Gymnázium. 
Článek 20 
(1) Osoba, která ve volbách získala 
nejvyšší počet hlasů se stává 
prezidentem. 
(2) Osoba, která ve volbách získala 
druhý nejvyšší počet hlasů, se stává 
premiérem. 
(3) Pokud více osob získalo stejný počet  
hlasů, postupují do druhého kola.  
(4) Osoba, která ve druhém kole získala 
nejvyšší počet hlasů, je zvolena na danou 
pozici. 
Článek 21 
(1) Jedna osoba může být prezidentem 
pouze po jedno volební období ročně 
(2) Jedna osoba může být premiérem 
pouze po jedno volební období ročně. 
(3) Premiér může být zvolen 
následujícím prezidentem a naopak. 
(4) Jedna osoba nemůže být zároveň 
prezidentem a premiérem. 



(5) Prezident a premiér po období 
funkce jsou součástí Senátu 
Článek 21a 
(1) Pokud by byla prezidentem zvolena 
osoba, která již prezidentem byla, stává 
se premiérem a osoba, která byla 
zvolena premiérem se stává 
prezidentem, pokud jím již nebyla. 
Pokud již tato osoba byla dříve 
prezidentem, konají se náhradní volby 
(2) Pokud by byla premiérem zvolena 
osoba, která již premiérem byla, 
premiérem se stává osoba, jež ve 
volbách obsadila třetí místo. Pokud již 
tato osoba byla dříve premiérem, koná 
se náhradní druhé kolo voleb o post 
premiéra. 
Článek 22 
Prezident a premiér mohou ukončit 
svou funkci a) ukončením občanství b) 
na základě přestupku přes zákon c) 
svévolnou abdikací na funkci. 
Článek 23 
(1) V případě uvolnění pozice 
prezidenta nebo premiéra se na danou 
funkci konají předčasné volby. 
(2) Toto převzetí funkce během 
volebního období se nezapočítává jako 
volební období pro předčasně zvolenou 
osobu. 
Článek 24 
Práva prezidenta a premiéra a další 
pravomoce Senátu stanoví Zákon o 
vládních právech. 

 
Článek 25 
Kterýkoli občan má právo navrhnout 
nový zákon. 
Článek 26 
(1) Zákon je přijat, pokud pro něj hlasuje 
minimálně 50% přítomných senátorů 
včetně alespoň prezidenta nebo 
premiéra. 
(2) Pokud premiér i prezident hlasují 
proti přijetí zákona, zákon je nepřijat. 
Článek 27 
(1) Ústavní zákon je přijat, pokud pro 
něj hlasuje minimálně 66% přítomných 
senátorů včetně prezidenta a premiéra.  
(2) Pokud prezident a/nebo premiér 
hlasují proti přijetí ústavního zákona, 
zákon je nepřijat.  
Článek 28 
K ratifikaci mezinárodních smluv a) 
upravujících práva a povinnosti osob b) 
spojeneckých, mírových a jiných 
politických c) z nichž vzniká členství 
Státu Gymnázium v mezinárodní 
organizaci d) hospodářských, jež jsou 
všeobecné povahy e) o dalších věcech, 
jejichž úprava je vyhrazena zákonu; je 
třeba souhlasu Senátu.  
Článek 29 
(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl 
vyhlášen. 
(2) Způsob vyhlášení zákona a 
mezinárodní smlouvy stanoví zákon. 
 

Hlava třetí 
Soudní moc 

Článek 30 
Soudy ve Státu Gymnázium zastupuje 
Senát. 
 
 

Článek 31 
V případě porušení zákona občanem 
Státu Gymnázium je Senát povinna 
uvalit na daného občana odpovídající 
trest. 

 

Hlava čtvrtá 
Další ustanovení 

Článek 32 
Stát Gymnázium se již nečlení na menší 
samosprávné jednotky. 
 

Článek 33 
(1) Ústavní pořádek Státu Gymnázium 
tvoří tato Ústava, Listina základních 
práv a svobod Státu Gymnázium a 



ústavní zákony přijaté podle této Ústavy 
upravující státní hranice Státu 
Gymnázium. 
(2) Ostatní ústavní zákony platné na 
území České republiky ke dni účinnosti 
této Ústavy mají sílu zákona. 

(3) Do vyhlášení zákonů, na něž se tato 
Ústava odkazuje, postupuje se v jejich 
ohledu podle usnesených způsobů.  
Článek 34 
Tato verze Ústavy nabývá účinnosti dne 
13. února 2019. 

 
Šperl, v. r. 

Satorie, v. r.  
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