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Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. února 1991 byla v Madridu podepsána 
jménem České a Slovenské Federativní Republiky Úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950, a tyto další smluvní 
dokumenty na tuto Úmluvu navazující: 
 
Dodatkový protokol, sjednaný v Paříži dne 20. března 1952, 
  
Protokol č. 2 sjednaný ve Štrasburku dne 6. května 1963, 
  
Protokol č. 4, sjednaný ve Štrasburku dne 16. září 1963, 
  
Protokol č. 6 sjednaný ve Štrasburku dne 28. dubna 1983 a 
  
Protokol č. 7, sjednaný ve Štrasburku dne 22. listopadu 1984. 
  
 S Úmluvou i Protokoly vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní 
Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky je ratifikoval s tím, že Česká a 
Slovenská Federativní Republika podle článku 64 Úmluvy činí výhradu k článkům 5 a 6 Úmluvy v tom 
smyslu, že tato ustanovení nebrání ukládání kázeňského trestu vězení podle § 17 zákona č. 76/1959 
Sb., o některých služebních poměrech vojáků. Ratifikační listiny byly uloženy u generálního tajemníka 
Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 18. března 1992. 
  
 Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno prohlášení: Česká a Slovenská Federativní Republika 
prohlašuje, že po dobu pěti let, která se bude mlčky prodlužovat vždy o období dalších pěti let, pokud 
Česká a Slovenská Federativní Republika své prohlášení neodvolá před uplynutím probíhajícího 
období: 
a) uznává pravomoc Evropské komise pro lidská práva přijímat podle článku 25 Úmluvy stížnosti 
osob, nevládních organizací nebo skupin osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv 
přiznaných Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, články 1-4 Protokolu č. 4 a články 
1-5 Protokolu č. 7, pokud k porušení práv vyplývajících z těchto dokumentů došlo po nabytí jejich 
platnosti pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku; 
  
b) uznává na základě vzájemnosti pravomoc Evropského soudu pro lidská práva podle článku 46 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod k výkladu a použití Úmluvy, článků 1-4 Protokolu 
č. 4 a článků 1-5 Protokolu č. 7, pokud k porušení práv vyplývajících z těchto dokumentů došlo po 
nabytí jejich platnosti pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku. 
  



 Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 66 odst. 2 dnem 3. září 1953. Pro 
Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost v souladu s článkem 66 odst. 3 dnem 
18. března 1992. 
  
 Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem 18. května 1954 a 
pro ČSFR vstoupil v platnost na základě téhož článku dnem 18. března 1992. 
  
 Protokol č. 4 vstoupil v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem 2. května 1968 a pro 
ČSFR vstoupil v platnost podle téhož článku dnem 18. března 1992. 
  
 Protokol č. 6 vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem 1. března 1985 a pro 
ČSFR podle téhož článku odst. 2 dnem 1. dubna 1992. 
  
 Protokol č. 7 vstoupil v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 1. listopadu 1988 a 
pro ČSFR podle téhož článku odst. 2 vstoupí v platnost dnem 1. června 1992. 
  
 Protokol č. 9 vstoupil v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem 1. října 1994 a tímtéž 
dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku. 
  
 České překlady Úmluvy i Protokolů se vyhlašují samostatně. 
  

 
ÚMLUVA  

o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění 
protokolů č. 3, 5 a 8 

 
  
Podepsané vlády, členové Rady Evropy, 
 majíce na zřeteli Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním 
Organizace spojených národů 10. prosince 1948; 
 majíce na zřeteli, že tato deklarace směřuje k zabezpečení všeobecného a účinného uznávání 
a dodržování práv v ní vyhlášených; 
 majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy, a že jedním 
ze způsobů, jak se má tento cíl uskutečňovat, je ochrana a další rozvoj lidských práv a základních 
svobod; 
 znovu potvrzujíce svou hlubokou víru v ty základní svobody, které jsou základem 
spravedlnosti a míru ve světě a které jsou nejlépe zachovávány na jedné straně účinnou politickou 
demokracií a na druhé straně společným pojetím a dodržováním lidských práv, na němž závisí; 
 rozhodnuty, jakožto vlády evropských států, které jsou stejného smýšlení a mají společné 
dědictví politických tradic, ideálů, svobody a právního státu, podniknout první kroky ke kolektivnímu 
zaručení některých práv vyhlášených ve Všeobecné deklaraci; 
 dohodly se na následujícím: 
 

Čl.1  
Povinnost respektovat lidská práva 

 
 Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody 
uvedené v Hlavě I této Úmluvy. 



HLAVA I 
 

PRÁVA A SVOBODY 
. 
. 
. 

 
Čl.14  

Zákaz diskriminace 
 
 Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 
založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo 
jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod 
nebo jiné postavení. 


