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Vyhláška 
ministra zahraničních věcí 

 
ze dne 10. května 1976 

 
o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a 

Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech 

 
 
 Dne 19. prosince 1966 byl v New Yorku otevřen k podpisu Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
  
 Jménem Československé socialistické republiky byly oba pakty podepsány v New Yorku dne 7. 
října 1968. 
  
 S oběma pakty vyslovilo souhlas dne 11. listopadu 1975 Federální shromáždění 
Československé socialistické republiky. President republiky ratifikoval Mezinárodní pakt o občanských 
a politických právech s prohlášením k článku 48 odstavci 1 a Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech s prohlášením k článku 26 odstavci 1. Ratifikační listiny 
Československé socialistické republiky byly uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených 
národů, depozitáře obou paktů, dne 23. prosince 1975. 
  
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech vstoupil v platnost na základě svého 
článku 49 dnem 23. března 1976 a tímto dnem vstoupil v platnost pro Československou socialistickou 
republiku. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech vstoupil v platnost na 
základě svého článku 27 dnem 3. ledna 1976 a pro Československou socialistickou republiku vstoupil 
v platnost dnem 23. března 1976. 
  
 České překlady obou paktů se vyhlašují současně. 
  
Ministr:  
Ing. Chňoupek v. r. 
 
 

Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech 

 
 Státy, smluvní strany tohoto Paktu, 
 majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání 
přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny základem svobody, 
spravedlnosti a míru ve světě, 
 uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské bytosti, 



 uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv je ideálu svobodné lidské bytosti 
těšící se občanské a politické svobodě a svobodě od strachu a nedostatku možno dosáhnout jen 
tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívati svých občanských 
a politických práv, jakož i svých práv hospodářských, sociálních a kulturních, 
 majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat 
všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, 
 uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k jiným a ke společenství, ke kterému 
přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu, 
 ujednávají tímto, jak dále stanoveno: 
.  
. 
. 

 
Část II 

 
Čl.2 

 
1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat práva uznaná v tomto 

Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a podléhajícím jeho jurisdikci, bez 
jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 
národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
  
 2. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje, pokud tak již nestanoví existující 
zákonodárná nebo jiná opatření, že podnikne nutné kroky v souladu se svými ústavními postupy a 
ustanoveními tohoto Paktu k tomu, aby schválil taková zákonodárná nebo jiná opatření nutná k 
tomu, aby byla uplatněna práva uznaná v Paktu. 
  
 3. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje: 
a) zajistit, aby se kterékoli osobě, jejíž práva nebo svobody tímto Paktem uznané byly porušeny, 
dostalo účinné ochrany bez ohledu na to, zda se porušení jejího práva nebo svobody dopustily osoby 
jednající v úřední funkci; 
  
b) zajistit, aby každá osoba, jež se domáhá takové ochrany, měla na ni právo stanovené příslušnými 
právními, správními nebo zákonodárnými orgány nebo jakýmkoli jiným orgánem ustanoveným 
právním systémem státu, a aby měla možnost právní ochrany; 
  
c) zajistit, aby příslušné orgány tuto ochranu prosazovaly, jakmile je poskytnuta. 
  
 

Čl.3  

Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují zajistit stejná práva mužů a žen na požívání všech 
občanských a politických práv stanovených v tomto Paktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mezinárodní pakt 
 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
 

 
 Státy, smluvní strany tohoto Paktu, 
 majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené důstojnosti a 
rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve 
světě, 
 uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské osobnosti, 
 uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv, ideálu svobodné lidské bytosti, 
osvobozené od strachu a nouze je možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové 
podmínky, v nichž bude moci každý požívat svých hospodářských, sociálních a kulturních práv, jakož i 
svých práv občanských a politických, 
 majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat 
všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, 
 uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k druhým a ke společenství, ke kterému 
přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu, 
 ujednávají tímto, jak dále stanoveno: 
 . 
. 
. 
 

Část II. 
  

Čl.2.  

 
1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje podniknout při maximálním využití svých 
zdrojů samostatně, i prostřednictvím mezinárodní součinnosti a spolupráce kroky hospodářské a 
technické k postupnému dosažení plného uskutečnění práv uznaných v tomto Paktu, a to všemi 
vhodnými prostředky, včetně přijetí zákonodárných opatření. 
  
 2. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zaručí, že práva formulovaná v tomto Paktu 
budou se uskutečňovat bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, 
politického nebo jiného smýšlení, národnostního a sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného 
postavení. 
  
 3. Rozvojové země mohou s patřičným zřetelem na lidská práva a jejich národní hospodářství 
určit, v jakém rozsahu by zaručily hospodářská práva uznaná v tomto Paktu cizím státním 
příslušníkům. 
  
 

Čl.3.  

Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zajistí rovná práva mužů a žen při požívání všech 
hospodářských, sociálních a kulturních práv uvedených v tomto Paktu. 


