PREZIDENT REPUBLIKY
POSLANCI A SENÁTOŘI
VLÁDA
SOUDCI ÚS
Čl. 59 odstavec 2 Ústavy ČR: Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".
Čl. 23 odst. 3 Ústavy ČR: Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".
Čl. 69 odst. 2 Ústavy ČR: Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.".
Čl. 85 odst. 2 Ústavy ČR: Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.".
- věrnost - dbát zájmů svého státu
- imunita nic nemění na tom, že je prezident vázán zákony, musí je zachovávat
- je reprezentantem všeho lidu, musí zastávat úřad v zájmu všeho lidu
- věrnost - nesloužit cizí moci
- možnost zákony přijímat, měnit, rušit, ale musí se jimi i sami řídit, jsou podrobeni platným zákonům
- výkon mandátu v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí - nejen v zájmu svých voličů, nebo politické strany, která je kandidovala
- věrnost - dbát zájmů svého státu
- vázáni zákony, musí je zachovávat
- uvádět zákony v život - vyplývá z funkce moci výkonné (vlády)
- svědomitě zastávat úřad, nezneužívat svého postavení - souvislost se střetem zájmů a politickou morálkou (zákaz protekce, korupce apod.) - důsledky v politické odpovědnosti vůči Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
- nemůže být vázán politicky věrností ČR, musí být vázán povinností k ochraně práva
- řídí se pouze ústavními zákony (nikoliv „jen“ zákony), ale také Listinou, protože obsahuje přirozená práva
- porušení slibu - žaloba z velezrady podaná Senátem PČR
- porušení slibu - nesložením slibu nebo složením s výhradou zaniká mandát
- porušení slibu - vyslovení nedůvěry/nevyslovení důvěry PS PČR
- porušení slibu - kárná žaloba
- slib je konstitutivní
- slib je deklaratorní
- slib je deklaratorní
- slib je konstitutivní
- slib skládá do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na společné schůzi obou komor
- předsedající první schůze slib skládají před shromážděním poslanců (senátorů), ostatní do rukou předsedajícího schůze
- slib skládají do rukou prezidenta republiky
- slib skládají do rukou prezidenta republiky



PREZIDENT A VICEPREZIDENT  NKÚ
SOUDCI OBECNÝCH SOUDŮ
VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
166/1993 Sb. - § 10 odst. 4: „Slib prezidenta Úřadu a viceprezidenta Úřadu zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že budu svoji funkci vykonávat nezávisle a nestranně a nezneužiji svého postavení.“.“
6/2002 Sb. - §62 odst. 1: „Soudci po jmenování do funkce a přísedící po zvolení do funkce skládají tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“.“
349/1999 Sb. - §4 odst. 2: „Slib ochránce zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu s Ústavou a ostatními zákony a že budu chránit neporušitelnost práv.“.“
- slib je deklaratorní
- slib je konstitutivní
- slib je konstitutivní
- slib se skládá do rukou prezidenta republiky
- slib se skládá do rukou prezidenta republiky
- slib se skládá do rukou předsedy Poslanecké sněmovny PČR





Pojem ústavní činitel není nikde explicitně stanoven. Výkladem se můžeme dobrat k tomu, že se zřejmě jedná o činitele, kteří jsou zmíněni přímo v Ústavě, nebo kteří materiálně přímo s Ústavou  souvisí. Nejedná se tedy jen o prezidenta republiky, členy vlády, poslance, senátory, soudce Ústavního soudu a nejvyšší představitele ČNB a NKÚ (ačkoliv slib prezidenta a viceprezidenta NKÚ není uveden přímo v Ústavě a bankovní rada ČNB žádný slib neskládá), ale také pravděpodobně o běžné soudce, protože mají přímou vazbu na prezidenta republiky - jsou jím jmenováni a jedná se o představitele veřejné moci (na rozdíl např. od rektorů vysokých škol, profesorů apod., kteří jsou rovněž jmenováni prezidentem republiky) a dále o veřejného ochránce práv, jakožto kontrolní orgán veřejné moci.

