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ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 27. februára 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava
Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968

Zb. o československej federácii

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom
zákone:

Čl. I

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky sa mení takto:

1. Článok 2 odsek 2 znie:

„(2) Štátnu moc vykonáva ľud zastupiteľskými zbormi, ktoré volí.“.

2. Článok 3 odsek 2 znie:

„(2) Členovia zastupiteľských zborov – poslanci – sú povinní vykonávať svoj mandát osobne,
podľa svojho svedomia a najlepšieho presvedčenia; nie sú viazaní príkazmi, ktoré sa týkajú
výkonu mandátu.“.
Doterajší odsek 3 sa vypúšťa.

3. Článok 88 odsek 4 znie:

„(4) Znenie sľubu poslanca národného výboru ustanovia ústavné zákony národných rád.“.

Čl. II

Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 30 odsek 1 znie:

„(1) Snemovňa ľudu má 150 poslancov, ktorí sú volení v celej Československej socialistickej
republike priamou voľbou.“.

2. Článok 103 odsek 1 znie:

„(1) Počet poslancov Českej národnej rady ustanoví ústavný zákon Českej národnej rady.
Počet poslancov Slovenskej národnej rady ustanoví ústavný zákon Slovenskej národnej rady.“.

3. V článku 47 sa dopĺňa odsek 1 tohto znenia:

„(1) Výkon poslaneckého mandátu je nezlúčiteľný s výkonom poslaneckého mandátu
národnej rady a s výkonom funkcií sudcu, prokurátora, štátneho arbitra, vojaka z povolania,
príslušníka Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy.“.
Doterajší text článku 47 sa označuje ako odsek 2.
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4. V článku 113 sa dopĺňa odsek 1 tohto znenia:

„(1) Výkon poslaneckého mandátu je nezlúčiteľný s výkonom poslaneckého mandátu
Federálneho zhromaždenia a s výkonom funkcií sudcu, prokurátora, štátneho arbitra, vojaka z
povolania, príslušníka Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy.“.
Doterajší text článku 113 sa označuje ako odsek 2.

5. V článku 48 v odseku 1 text prvej vety sľubu znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť
Československej socialistickej republike.“.

6. V článku 68 text prvej vety sľubu znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť
Československej socialistickej republike.“.

7. V článku 114 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Poslanec Českej národnej rady skladá sľub, ktorého znenie ustanoví ústavný zákon
Českej národnej rady.

(3) Poslanec Slovenskej národnej rady skladá sľub, ktorého znenie ustanoví ústavný zákon
Slovenskej národnej rady.“.

8. Článok 126 znie:

„Čl. 126

(1) Členovia vlády Českej socialistickej republiky skladajú do rúk predsedu Českej národnej
rady sľub, ktorého znenie ustanoví ústavný zákon Českej národnej rady.

(2) Členovia vlády Slovenskej socialistickej republiky skladajú do rúk predsedu Slovenskej
národnej rady sľub, ktorého znenie ustanoví ústavný zákon Slovenskej národnej rady.“.

Čl. III

Česká národná rada a Slovenská národná rada upravia ústavnými zákonmi národných rád
názov, štátny znak, štátnu vlajku, štátnu pečať a štátnu hymnu Českej socialistickej republiky a
Slovenskej socialistickej republiky.

Čl. IV

Ustanovenia uvedené v článku I bodoch 1 a 2 nadobúdajú účinnosť dňom volieb, ustanovenia
uvedené v článku I bode 3 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

Ustanovenia uvedené v článku II bodoch 1, 3 a 4 nadobúdajú účinnosť dňom volieb,
ustanovenia uvedené v článku II bodoch 2, 5 až 8 a článku III nadobúdajú účinnosť dňom
vyhlásenia.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
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