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 Předmluva

Otázku, jak učit ve školách o lidských právech, si 
nepochybně čas od času položí každý učitel zákla-
dů společenských věd. Tím spíše pak ten, kterého 
zajímá, jak o nich učit dobře, tj. tak, aby své stu-
denty pro myšlenku lidských práv spíš nadchnul, 
než aby lidská práva „zabil“ tím, že z nich pro 
studenty udělá tuctovou (a tím i nudnou) školní 
látku. Ta koneckonců nebude příliš bavit ani jeho 
samotného.

Z vlastní zkušenosti víme, jak je podstatné, aby 
možné odpovědi na výše uvedenou otázku (a nejen 
na ni) hledali studenti učitelství už v rámci přípra-
vy na povolání učitele a ne až v situaci, kdy musí 
druhý den předstoupit před třídu. Proto jsme se 
rozhodli oslovit Pedagogickou fakultu UK s nabíd-
kou semináře, v rámci kterého by studenti fakulty 
pod vedením někoho, kdo má zkušenosti se středo-
školskou výukou i aplikací práva, měli příležitost 
o tématu lidských práv přemýšlet. V akademickém 
roce 2012/2013 jsme pod názvem Jak učit lidská 
práva na školách? seminář nakonec opravdu ote-
vřeli a mezi studenty navazujícího magisterského 
programu se našlo 18 statečných, kteří naše peda-
gogické působení vydrželi až do konce.

Výsledkem semináře je i tato metodika, do které 
většina studentů zpracovala svou odpověď na to, 
jak je možné o lidských právech učit. Každou z de-
víti hodin, které v metodice najdete, si studenti 
(zpravidla ve dvojicích) připravili, představili ji na 
semináři a na základě zpětné vazby od ostatních 
studentů i vyučujících kurzu vypracovali do finál-
ního tvaru. Inspirativní grafickou podobu vtisklo 
hodinám studio MAKE*detail, kterému jsme vděč-
ní za příkladnou spolupráci i po redakční stránce.

Všechny hodiny jsou určeny pro studenty středních 
škol a pokud se je rozhodnete vyzkoušet, bude vám 
na jejich realizaci stačit jedna vyučovací hodina 
(s výjimkou hodiny o lidských právech v Rusku, 
která je navržena na hodiny dvě). Vedle základního 

popisu plánu hodiny najdete v metodice i řadu 
pracovních listů a k necelé polovině hodin i power-
pointové prezentace. Veškeré materiály jsou k dis-
pozici také na přiloženém CD, což ocení nejen ti, 
kteří občas zapomenou tištěnou učebnici doma 
(jako editoři této metodiky), ale i ti, kteří chtějí 
pracovní listy tisknout ekologičtěji – na CD jsou 
bez podkladových barev. Časem budou dostup-
né i na webových stránkách. Hodiny samozřejmě 
není nutné přebírat celé, mohou posloužit „jen“ 
jako inspirace. Využijte pracovní listy a zbytek 
hodiny naplánujte podle sebe, převezměte základ-
ní strukturu hodiny a navržené aktivity upravte 
nebo nahraďte jinými, z přiložených prezentací 
vymažte některé informace a doplňte naopak nové 
otázky… Konečná podoba hodiny pak bude (tak 
jako nakonec vždy) výsledkem spolupráce autora 
hodiny v metodice a kreativity vyučujícího.

Závěrem bychom rádi poděkovali studentům PedF 
UK za to, že si náš kurz (o kterém dopředu mimo 
základní anotace nic nevěděli) zapsali, nenechali 
se odradit prvním setkáním s námi, odučili před 
přísnými zraky kolegů svoji hodinu a nakonec ji 
dotáhli i do tisknutelné podoby. Naše díky míří 
i k těm, bez nichž by tento seminář nebyl možný, 
a to k vedoucí Katedry občanské výchovy a filozofie 
PedF UK, Doc. PhDr. Naděždě Pelcové, CSc., která 
zařadila seminář do nabídky předmětů pro studen-
ty, a PhDr. Josefu Stracenému, CSc. za všestrannou 
pomoc při organizaci semináře.

Finanční zaštítění semináře a zejména pak celé 
metodiky zajistil grant Národní a kulturní identi-
ty (NAKI) s tématem Problémy právního postavení 
menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj, který je 
realizován na Právnické fakultě UK týmem pod 
vedením prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc.

Inspirativní čtení a učení přejí
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Mgr. Tomáš Friedel
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Pracovní list

Přílohy

Popis hodiny najdete v každé kapitole. Rozvíjí strukturu hodiny podle témat a harmonogramu, uvede-
ných na titulní straně kapitoly. Obsahuje návodné postupy práce se studenty, a tak slouží jako praktická 
opora učitele pro snadné a plynulé vedení hodiny.

Fakta pro učitele
V rámci některých Popisů hodin se objeví fakticky zaměřená podkapitola. Obsahuje doplňující informace 
pro učitele a je vhodné ji nastudovat před začátkem samotné hodiny. Fakta se týkají zejména historického 
kontextu látky, případně obsahu a reálií konkrétních právních dokumentů. K některým hodinám není 
dodatečných informací třeba, u jiných je učitel nastuduje v rámci kontextu k powerpointovým prezentacím. 

Za Popisem hodiny obvykle následuje Pracovní list. Je výrazně graficky odlišen – učitel jej rychle nalis-
tuje díky barevnému okraji. K plynulosti hodiny poslouží Řešení pracovního listu, které vypadá stejně, 
ale jsou v něm doplněny správné odpovědi. Pracovní list je v metodice upraven tak, aby bylo snadné 
pořizovat jeho kopie a případně je dále stříhat na části a rozdávat jednotlivým pracovním skupinkám. 
Pro ekologičtější variantu tisku bez plnobarevných okrajů, může učitel využít pdf verzi Pracovního listu 
uloženou na CD. 

Nutnou přílohou metodiky jsou texty právních dokumentů. V několika kapitolách jsou ale 
učiteli k dispozici i další pracovní materiály – to vše určené k pořizování kopií, stříhaní 
a rozdávaní studentům (hlasovací lístky, příklady kazuistiky apod.).

Zvláštním grafickým způsobem (štos papírů) jsou vyznačeny právní texty, které jsou 
součástí širšího právního dokumentu a v metodice jsou uvedeny pouze formou výňatku 
z plného znění. 

 Popis hodiny
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01. Listina základních 
práv a svobod

Cíl hodiny Seznámit studenty s obsahem Listiny základních práv 
a svobod (LZPS). Student má pochopit důležitost a právní 
sílu tohoto dokumentu, orientovat se v něm, vlastními slovy 
vysvětlit, jaká práva patří do jednotlivých hlav Listiny.

Harmonogram 5 minut – Řazení právních předpisů dle jejich právní síly
5 minut – Zadání úkolu – práce s lzps a pracovním listem
10 minut – Práce s textem ve dvojici
15 minut – Prezentace výsledků
10 minut – Závěrečná diskuse, ukončení hodiny

Metody a formy Samostatná práce, práce s textem ve dvojici, vyplňování 
pracovního listu, prezentace výsledků, diskuse

Materiály 
a pomůcky

Listina základních práv a svobod, pracovní list 

Přílohy Pracovní list, str. 8
Řešení pracovního listu, str. 9
Listina základních práv a svobod v plném znění, str. 10
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Zdroje Wintr, J.: Principy českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.



 Popis hodiny
Řazení předpisů dle právní síly 
Na začátku hodiny si studenti zopakují dělení 
právních předpisů dle jejich právní síly. Pedagog 
nakreslí na tabuli prázdnou pyramidu a vyzna-
čí v ní pět úrovní. Studenti samostatně („pro 
sebe“) přiřazují jednotlivé předpisy od právně 
nejsilnějšího po nejslabší (ústavní zákony, 
mezinárodní smlouvy, zákony, nařízení vlády, 
vyhlášky ministerstev). Následně učitel spolu 
se třídou provede kontrolu řazení předpisů a do 
jednotlivých úrovní pyramidy doplní odpoví-
dající předpis. Zmíní i pojem „ústavní pořádek 
České republiky“, tj. souhrn ústavních zákonů 
a dalších pramenů ústavního práva České re-
publiky, které mají nejvyšší právní sílu (Ústava 
ČR, Listina základních práv a svobod, ostatní 
ústavní zákony – viz článek 112 Ústavy ČR).

Práce s textem
Poté učitel rozdá do dvojic nakopírované části 
lzps (jednotlivé hlavy, případně jejich části) 
tak, že každá dvojice dostane jednu z hlav lzps, 
resp. jejich část (záleží na počtu studentů ve 
třídě, jedná-li se o třídu o 30 žácích, doporuču-
jeme rozdělit hlavy 2–5 na více částí, případně 
vždy jednu dvojici pověřit, aby udělala obecnou 
charakteristiku dané hlavy, a ostatní, aby se 
soustředily na jednotlivé články). Hlava šestá 
obsahuje zejména technická a zpřesňující usta-
novení, tuto hlavu shrne učitel. 
Současně s hlavami lzps studenti dostanou pra-
covní listy. Prostudují si obsah zadané hlavy a do 
pracovního listu zapíší její stručnou charakte-
ristiku. Dále do pracovního listu uvedou články 
dané hlavy, které považují za nejdůležitější. 
Úvodní části pracovního listu (oddíl A – kdy 
byla listina přijata, čeho je součástí a z čeho se 
skládá, a první otázku oddílu B – Preambule) 
vyplní se studenty učitel (buď hned poté, co jim 
pracovní listy rozdá nebo až na začátku prezen-
tací).

Prezentace výsledků
Následně každá dvojice před třídou prezentu-
je výsledek své práce tak, aby si ostatní mohli 

dělat poznámky do volných míst v pracovním 
listě. Pokud obsah jedné hlavy zpracovává více 
skupin, učitel vždy zdůrazní, o které části hlavy 
prezentující studenti mluví.

Závěrečná diskuse
Na závěr ve společné diskusi studenti odůvodní, 
proč je dobré znát obsah lzps, co pro ně bylo 
v této hodině nové, které právo považují za ob-
zvláště důležité. Na závěr shrne hodinu učitel.

Fakta pro učitele

Historický kontext
Listina základních práv a svobod byla přijata ješ-
tě za dob federálního Československa – 16. pro-
since 1992. Ačkoliv byla později potvrzena jako 
součást ústavního pořádku České republiky, 
v jejím znění nadále zůstává státní název platný 
v době přijetí, tedy Česká a Slovenská Federativ-
ní Republika.

Preambule LZPS:
Federální shromáždění na základě návrhů České 
národní rady a Slovenské národní rady,
uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, 
práv občana a svrchovanost zákona,
navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na de-
mokratické a samosprávné tradice našich národů,
pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská prá-
va a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány,
vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společ-
ným úsilím všech svobodných národů,
vycházejíc z práva českého národa a slovenského 
národa na sebeurčení,
připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím 
generacím za osud veškerého lidstva na Zemi
a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federa-
tivní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež 
tyto hodnoty ctí,
usneslo se na této Listině základních práv  
a svobod:
... (následuje vlastní znění LZPS – viz přílohu)
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Listina základních 
práv a svobod

A Doplňte

Listina základních práv a svobod byla přijata roku
LZPS je součástí  
LZPS je složena z                                   a  

B Listina základních práv a svobod se dělí na tematické části, kterým se říká hlavy. Přečtěte si znění 
hlavy (nebo její části), kterou jste dostali přidělenu, a do patřičného políčka (podle čísla hlavy) 
ji stručně charakterizujte (2–3 věty). Dále si zapište několik jejích článků, které vám připadají 
nejdůležitější nebo vás nejvíce zaujaly.

Preambule:

Hlava první:
Charakteristika:

Nejvýznamnější články:

Hlava druhá:
Charakteristika:

Nejvýznamnější články:

Hlava třetí:
Charakteristika:

Nejvýznamnější články:

Hlava čtvrtá:
Charakteristika:

Nejvýznamnější články:

Hlava pátá:
Charakteristika:

Nejvýznamnější články:

Hlava šestá:
Charakteristika:

Nejvýznamnější články:



Listina základních 
práv a svobod

A Doplňte

Listina základních práv a svobod byla přijata roku
LZPZ je součástí 
LZPZ je složena z                       a  

B Listina základních práv a svobod se dělí na tematické části, kterým se říká hlavy. Přečtěte si znění 
hlavy (nebo její části), kterou jste dostali přidělenu, a do patřičného políčka (podle čísla hlavy) 
ji stručně charakterizujte (2–3 věty). Dále si zapište několik jejích článků, které vám připadají 
nejdůležitější nebo vás nejvíce zaujaly.

Preambule: Preambule Listiny představuje hodnotová východiska, ze kterých vychází Česká republika. Jedná se 
o zásadu respektu k přirozeným právům člověka a právům občana, uznání svrchovanosti zákona, tradic humanismu, 
demokracie a samosprávy.

Hlava první: Obecná ustanovení
Charakteristika: Zásady obsažené v úvodních článcích Listiny mají charakter základních ustanovení, která se vztahují 
na všechna základní práva a svobody v Listině a jsou východiskem jejich výkladu. Obsahují základní principy, na 
kterých je založený demokratický právní stát, za který se Česká republika prohlašuje ve své Ústavě.

Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody
Charakteristika: Hlava druhá definuje katalog základních práv a svobod, která Listina garantuje. Tyto základní lidská 
práva a svobody vyjadřují místo jednotlivce v občanské společnosti a vytvářejí prostor pro to, aby jednotlivec mohl 
žít život podle svých představ, bez nepatřičných zásahů státu nebo jiných lidí do sféry jeho svobody.

Hlava třetí: Práva národnostních a etnických menšin
Charakteristika: Tato hlava obsahuje základní antidiskriminační ustanovení, která podmiňuje státním občanstvím 
České republiky. Určuje základní práva, která Listina zaručuje národnostním a etnickým menšinám.

Hlava čtvrtá: Hospodářská, sociální a kulturní práva
Charakteristika: Obsahuje práva, která vyžadují plnění od státu, a tím pádem znamenají zátěž pro státní rozpočet. 
Tato práva se v plné míře začala přijímat až po druhé světové válce jako reakce na špatné sociální podmínky před-
válečných zemí, které posílily ochotu lidí volit autoritářské politiky. Jedná se o práva, která mají každému zaručit 
základní životní úroveň, tj. zabránit chudobě (majetkové, myšlenkové). 

Hlava pátá: Právo na soudní a jinou ochranu
Charakteristika: Obsahuje ustanovení, která každému garantují, že se může ve své věci obrátit na nezávislý soud, 
který jeho věc spravedlivě posoudí. Bez těchto práv by občané nemohli na druhých, ale zejména na státu vymoci 
nápravu porušování svých práv a svobod. Bez dobře fungujícího nezávislého a odpovědného soudnictví nemůže 
existovat žádná demokratická společnost.

Hlava šestá: Ustanovení společná
Charakteristika: Obsahuje informace technického charakteru, např. definice („občan“ apod.) či omezení práva stáv-
kovat některým profesím.

 1993.
ústavního pořádku.

preambule šesti hlav. (Případně doplnit, že jednotlivé hlavy se dále dělí na články a odstavce.)



Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní 
práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 
a nezrušitelné.

Článek 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat 
ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanove-
ných zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí 
být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu po-
hlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 
jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení.

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Za-
kazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny 
způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování 
jeho základních práv a svobod.

Článek 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona 
a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek sta-
novených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) 
upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně 
pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod 
musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmě-
jí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Listina základních práv a svobod
Ústavní zákon č. 23/1991 Sb.

Hlava první
Obecná ustanovení

Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody

Oddíl první
Základní lidská práva a svobody

Článek 5
Každý je způsobilý mít práva.

Článek 6
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již 
před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo 
zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není 
trestné.

Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omeze-
na může být jen v případech stanovených zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému 
nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z dů-
vodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven 
svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno 
zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená oso-
ba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta 
a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána 
soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí 
vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.

(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný 
příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána 
soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí 
vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu.
(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stano-
venou zákonem a na základě rozhodnutí soudu.
(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata 
nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. 
Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který 
o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.

Článek 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí 
svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest 
odnětí svobody,
b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem 
namísto povinné vojenské služby,
c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních 
pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, 
zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo 
práv druhých.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, 
osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním 
do soukromého a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďo-
váním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
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Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech 
vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb 
celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného 
zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených práv-
nických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou 
být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem 
v České a Slovenské Federativní Republice.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých 
anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho 
výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí 
nad míru stanovenou zákonem.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné 
ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez 
souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, 
a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení 
domovní prohlídky stanoví zákon.
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem 
dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro 
ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod 
druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bez-
pečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání 
nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové 
zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů 
veřejné správy.

Článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písem-
ností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných 
poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, 
které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podáva-
ných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské 
Federativní Republiky, má právo svobodně je opustit.
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to 
nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, 
ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vyme-
zených územích též z důvodu ochrany přírody.
(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České 
a Slovenské Federativní Republiky. Občan nemůže být nucen 
k opuštění své vlasti.
(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zá-
konem.

Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaru-
čena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo 
být bez náboženského vyznání.
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud 
je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyzná-
ním. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo 
víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, 
bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachová-
váním obřadu.
(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejmé-
na ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní 
a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních 
školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření 
v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpeč-
nosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Oddíl druhý
Politická práva

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, 
obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, při-
jímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze 
omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, 
veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přimě-
řeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky 
a provedení stanoví zákon.

Článek 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného 
společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet 
na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy 
a stížnostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svo-
bod zaručených Listinou.

Článek 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na 
veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného 
pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. 
Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu ve-
řejné správy.

Článek 20
(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo 
spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných 
sdruženích. 
(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická 
hnutí a sdružovat se v nich.
(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených 
zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné 
pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného 
pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv 
a svobod druhých.
(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou 
odděleny od státu.

Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo 
nebo svobodnou volbou svých zástupců.
(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná 
volební období stanovená zákonem.
(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným 
hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným 
veřejným funkcím.

Článek 22
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad 
a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž 
politických sil v demokratické společnosti.

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by 
odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, 
založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné 
použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
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Článek 24
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí 
být nikomu na újmu.

Článek 25
(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje 
všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky 
menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat infor-

mace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních 
sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám 
se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a et-
nických menšin.

Hlava třetí
Práva národnostních a etnických menšin

Článek 26
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu 
k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodář-
skou činnost.
(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých 
povolání nebo činností.
(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby 
prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, 
stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví 
zákon.
(4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.

Článek 27
(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu 
svých hospodářských a sociálních zájmů.
(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat 
počet odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhod-
ňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.
(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdru-
žení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být 
omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo 
práv a svobod druhých.
(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených záko-
nem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům 
ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Článek 28
Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na 
uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 29
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvý-
šenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní 
ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 30
(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří 
a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.
(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, 
která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřej-
ného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní 
pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Hlava čtvrtá
Hospodářská, sociální a kulturní práva

Článek 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochra-
na dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pra-
covních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo 
na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena 
a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli 
jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 33
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po 
dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a střed-
ních školách, podle schopností občana a možností společnosti 
též na vysokých školách.
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za 
podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může 
vzdělání poskytovat za úplatu.
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu 
právo na pomoc státu.

Článek 34
(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna 
zákonem.
(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za pod-
mínek stanovených zákonem.

Článek 35
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního 
prostředí a přírodních zdrojů.
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozo-
vat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody 
a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.
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Článek 36
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva 
u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech 
u jiného orgánu.
(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím or-
gánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal 
zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. z pravo-
moci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí 
týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.
(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným 
rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné 
správy nebo nesprávným úředním postupem.
(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.

Článek 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebez-
pečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými 
státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má 
právo na tlumočníka.

Článek 38
(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost 
soudu i soudce stanoví zákon.
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez 
zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit 

ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena 
jen v případech stanovených zákonem.

Článek 39
Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, 
jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spá-
chání uložit.

Článek 40
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za 
nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu 
nebyla jeho vina vyslovena.
(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost 
k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednic-
tvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona 
mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých 
případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.
(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být 
žádným způsobem zbaven.
(5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl 
pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada ne-
vylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu 
se zákonem.
(6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona 
účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se po-
užije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

Hlava pátá
Právo na soudní a jinou právní ochranu

Hlava šestá
Ustanovení společná

Článek 41
(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 
1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích 
zákonů, které tato ustanovení provádějí.
(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Fede-
rálního shromáždění, jestliže z ústavního rozdělení zákonodárné 
pravomoci nevyplývá, že úprava přísluší zákonům národních rad.

Článek 42
(1) Pokud Listina používá pojmu „občan“, rozumí se tím státní 
občan České a Slovenské Federativní Republiky.
(2) Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní Republice 
lidských práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud 
nejsou přiznána výslovně občanům.
(3) Pokud dosavadní předpisy používají pojmu „občan“, rozumí se 
tím každý člověk, jde-li o základní práva a svobody, které Listina 
přiznává bez ohledu na státní občanství.

Článek 43
Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům 
pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl 
může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními 
lidskými právy a svobodami.

Článek 44
Zákon může soudcům a prokurátorům omezit právo na podniká-
ní a jinou hospodářskou činnost a právo uvedené v čl. 20 odst. 
2; zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funk-
cích, které určí, též právo uvedené v čl. 27 odst. 4; příslušníkům 
bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil též práva 
uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst. 1 až 3, pokud souvisí s výkonem 
služby. Osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná 
pro ochranu života a zdraví, může zákon omezit právo na stávku.





02. Práva dítěte

Cíl hodiny Seznámit studenty s textem Úmluvy o právech dítěte, aby 
dokázali informace obsažené v textu aplikovat na konkrétní 
situace (v pracovním listu) a uvést odpovídající argumentaci.
 

Harmonogram 5 minut – Úvodní aktivita
10 minut – Výklad
25 minut – Vyplňování pracovního listu 
5 minut – Závěrečné shrnutí

Metody a formy Samostatná práce, výklad, práce s textem, práce ve dvojicích, 
diskuse

Materiály 
a pomůcky

Pracovní list, Úmluva o právech dětí

Přílohy Pracovní list, str. 20
Řešení pracovního listu, str. 21
Úmluva o právech dítěte (výtah z textu), str. 22
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Zdroje Úmluva o právech dítěte. (online) Dostupné z: <http://www.osn.cz/dokumenty-
osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf>

Ondráčková, J.: Co je úmluva o právech dítěte. Praha: Český helsinský výbor, 2001.



 Popis hodiny
Úvodní aktivita
Hodinu zahájí učitel výzvou ke studentům: 
„Napište na papír co nejvíc práv, která děti podle 
vás mají.“ Následně spolu se třídou odpovědi 
projde a případně komentuje a naváže výkladem 
o právech dítěte.

Výklad
Učitel rozdá kopie Úmluvy o právech dítěte. 
Výklad může vést podle „Faktů pro učitele“ uve-
dených níže. 

Pracovní list
Následuje vyplňování pracovního listu se dvě-
ma cvičeními. První se skládá z jednoduchého 
dotazníku, který si každý vyplní sám. Ve dvojici 
si potom studenti dotazník přečtou jako svůj 
příběh. Ve druhém cvičení studenti analyzují 
konkrétní případy porušování práv. Přečtou si 
čtyři krátké příběhy dětí, jejichž práva byla nějak 
porušena, krátce představí hlavní hrdiny každé-
ho příběhu a vysvětlí, která práva byla porušena, 
případně kterého práva aktér příběhu využil. 
Během celé této aktivity mohou studenti praco-
vat s výňatkem z Úmluvy o právech dítěte, který 
dostali na začátku hodiny.

Závěrečné shrnutí
Závěr hodiny je možno provést ve dvou  
variantách:

a) Formou otázek zaměřených na konkrétní 
dětská práva.

b) Diskusí o filmech či knihách popisující dítě 
v tíživé životní situaci. (Cílem je studenty 
motivovat, aby si některou z těchto knih 
přečetli nebo se podívali na film.)  

Doporučení:
Knihy – Oliver Twist, My děti ze stanice ZOO 
(i film), Holčička, která nechtěla vyrůst, Bez 
sestry neodejdu, Květ pouště (i film); 
Filmy – Děti ze stanice Leningradská, Milionář 
z chatrče, Dětský voják 

Fakta pro učitele

Úvod, historický kontext
Člověk by měl vědět, jaká má práva. Na dru-
hou stranu z práv vyplývají i určité povinnosti 
a odpovědnosti. Práva jednoho člověka nesmí 
zasahovat do práv druhého.
V minulých staletích děti žádná práva neměly, 
musely pracovat na polích, v továrnách, pomá-
hat rodičům s živobytím, nemohly si hrát, ani 
chodit do školy. Dítě bylo považováno za malé-
ho dospělého a dětství, tak jak ho známe dnes, 
neexistovalo.
Ve 20. století se někteří pedagogové a lékaři za-
čali věnovat dítěti jako vyvíjející se bytosti, která 
má své potřeby a práva. Trvalo však ještě dlouho, 
než se odborníci z různých zemí v rámci orga-
nizace OSN dohodli na oficiálním textu, který 
by práva dětí zaručoval právně. V roce 1989 byla 
přijata Úmluva o právech dítěte, u nás je sou-
částí právního řádu České republiky, stejně jako 
např. Listina základních práv a svobod, a platí 
od 6. února 1991.

Konkrétní práva dětí podle Úmluvy

Každé dítě má právo na život.
Právo na život je základním právem každého člo-
věka, tedy i dítěte. Bez práva na život by žádná 
další práva nebyla možná. 

Toto právo bývá nejčastěji porušováno v období 
válek. Po 2. světové válce, ve které děti umíraly při 
bombardování a mnoho jich zahynulo hladem a žíz-
ní v koncentračních táborech, se toto právo stává 
celospolečenským tématem.

Každé dítě má právo na jméno 
a statní příslušnost.
Naše narození je úředně potvrzeno rodným 
listem, na kterém je mimo jiné uvedeno jmé-
no, příjmení a rodné číslo. Statní příslušnost 
svazuje jedince s určitým státem, její náplní 
jsou vzájemná práva a povinnosti občana a státu 
vyplývající z právních norem daného státu.
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Naše jméno nám dává identitu, tzn. víme, kdo jsme, 
odkud pocházíme, kdo je naše rodina. Představte 
si, že by na Vás někdo volal „Hej, ty tam!“ V ČR 
dostává každý nově narozený občan křestní jméno 
a příjmení. Ne u všech národů tomu je stejně. Různé 
národy dávají různá jména, např. podle biblických 
předků, rodinných příslušníků, názvů rostlin, zvířat, 
místa narození atd.

Každé dítě má právo na rodinu.
Dítě má právo znát své rodiče, má právo na je-
jich péči a má právo stýkat se s oběma rodiči. 

Bohužel ne vždy se dostává dítěti péče obou rodičů. 
Takovými případy jsou rozvody nebo ztráta jednoho 
či obou rodičů, někdy se o své děti rodiče nechtějí 
nebo nemohou starat. O takové děti se u nás mohou 
postarat dětské domovy, SOS vesničky, mohou být 
svěřeny do pěstounské rodiny nebo adoptovány.

Každé dítě má právo na ochranu zdraví.
Dítě má právo na dosažení nejvýše dosažitelné 
úrovně zdravotního stavu a na využívání léčeb-
ných a rehabilitačních zařízení. To zahrnuje:

> Předcházení nemocem – prevence (očkování, 
preventivní prohlídky)

> Dodržování základních pravidel hygieny
> Poskytování dostatečně výživné stravy a čisté 

pitné vody
> Poskytnutí odpovídající péče matkám před 

i po porodu

V mnoha zemích světa umírá spousta dětí na nemo-
ci z hladu, špatné hygieny, na nakažlivé nemoci jako 
je AIDS, syfilis, žloutenka, tuberkulóza. U nás jsme 
na většinu nakažlivých nemocí očkováni v prvních 
měsících po narození (dětská obrna, černé neštovi-
ce, černý dávivý kašel, záškrt, žloutenka, tuberkuló-
za), a nemocem, na které očkování ještě neexistuje, 
se můžeme vyhýbat včasnou prevencí, správnou živo-
tosprávou a hygienou. Jednou z organizací, která se 
zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek 
dětí na celém světě je Dětský fond OSN – UNICEF.

Každé dítě má právo na vzdělání.
Je povinností státu zaručit dítěti bezplatné 
a povinné základní vzdělání a podněcovat rozvoj 
různých forem středního vzdělání a činit je při-
jatelné a dostupné pro každé dítě. To zahrnuje:

> Rozvíjet osobnost, nadání, duševní a tělesné 
schopnosti

> Připravovat dítě pro život ve svobodné zemi 
a respektovat jeho zvláštnosti, důstojnost, 
jazyk, hodnoty a kulturní prostředí a naučit 
ho ctít hodnoty druhých

Děti všech národností, náboženství a sociálních 
skupin mají stejná práva na vzdělání, stejně tak 
jako děti postižené

Povinnou školní docházku u nás zavedla císařovna 
Marie Terezie, a to už roku 1774. Určitě tím děti 
nechtěla potrestat nebo se jich zbavit a zavřít je ve 
škole. Důvod byl prostý, Marie Terezie si uvědomova-
la, že zemědělství a průmysl se neobejde bez vzděla-
ných lidí. Všimněte si, že země, ve kterých se dodnes 
zanedbává školní docházka, patří mezi nejchudší 
a nejzaostalejší na světě, např. země střední Afriky.

Dítě má právo vyslovovat své názory, a to ve 
všech záležitostech, které se ho týkají.
Názorům dítěte by měla být věnována patřičná 
pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.

V praxi to znamená, že dítě má být informováno 
a může se vyjadřovat ke všem důležitým rozhodnu-
tím o svém životě, např. jakou střední školu bude 
studovat, komu z rodičů bude svěřeno do péče 
apod.

Dítě má právo na svobodu projevu, vyhledává-
ní, přijímání a rozšiřování myšlenek a infor-
mací, dítě má právo na pokojné shromažďo-
vání.
Dítě má nejen právo na svůj názor, ale má též 
právo jej vyslovit.

Se svými názory, námitkami a přáními může dítě jít 
za rodičem, učitelem, ředitelem, starostou i poslan-
cem, aniž by se mělo bát odmítnutí či ponížení. 
Musí to však být s patřičnou slušností a úctou 
k autoritě.

Dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí 
a náboženství, na svobodu sdružování.
Dítě má právo vyznávat náboženství či myš-
lenkový směr, který si vybere. Může, ale také 
nemusí, věřit v Boha a má právo se sdružovat 
v různých skupinách a organizacích. 

Znamená to, že dítě má právo na to být členem 
sportovního klubu, který si vybere; může být či nebýt 
členem jakékoliv církve, nemusí chodit do kostela 
nebo na náboženská shromáždění, když nechce. 
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Rodiče, kteří jsou členy nějaké církve, by tedy neměli 
své děti nutit, aby se účastnili náboženských aktivit 
proti své vůli.

Dítě má právo na soukromí.
Každé dítě má právo na ochranu svého soukro-
mí. Nikdo např. nemá právo zasahovat do jeho 
korespondence.

Každá rodina má svá pravidla, každý člen by se v ní 
měl cítit bezpečně a mít v ní svůj intimní prostor 
pro odpočinek, zábavu a soukromí. Rodiče se 
možná někdy dívají dětem do mobilu, do emailové 
schránky nebo otevřou dopis, na což opravdu ne-
mají právo, stejně jako nikdo jiný. Je jen na členech 
dané rodiny, jaká pravidla si v této oblasti nastaví 
a na kolik si její členové navzájem věří.

Dítě má právo na ochranu před týráním 
a zanedbáváním, sexuálním vykořisťováním 
a zneužíváním.
Stát je povinen chránit dítě před ubližováním, 
před týráním, před nezákonnými sexuálními 
praktikami rodičů i jiných lidí.

Bohužel je na světě mnoho zemí, kde jsou děti 
unášeny nebo prodávány vlastními rodiči, kteří ne-
mohou uživit sebe, natož své děti. Takové děti se ve 
většině případů stávají oběťmi násilníků, jsou zneu-
žívány pro prostituci nebo natáčení pornografických 
filmů. Stejně tak je celospolečenským problémem 
pedofilie.

Dítě má právo na volný čas, má právo si hrát 
a účastnit se kulturních, sportovních a umě-
leckých činností.

To znamená, že nikdo nemá právo dětem zakazovat 
hrát si, číst, chodit do kina, bavit se s kamarády, 
sportovat, věnovat se koníčkům, jezdit na výlety… Je 
pochopitelné, že záliby a zájmy dítěte nesmí ohrožo-
vat jeho zdraví, vzdělání, příznivý mravní vývoj.
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Práva dítěte
A Vyplňte dotazník a následně ho převyprávějte spolužákovi jako příběh.

Jmenuji se

Mé jméno se mi líbí/nelíbí (?)

Proč?

Proč mi rodiče toto jméno dali? (je po předcích, po svatých, biblické, bylo módní atd.)  

Nejraději bych se jmenoval/-a

Proč?

Mé příjmení je

O svém nejstarším předkovi vím, že to byl/-a

Byl/-a to můj/moje

Moji rodiče a prarodiče pochází z    a

Otec se křestním jménem jmenuje

Matka se křestním jménem jmenuje

B Přečtěte si následující příběhy a zamyslete se, jaké právo nebo práva byla v daném případě poru-
šena, popřípadě které právo dítě využilo a proč. Na poznámky použijte druhou stranu listu.

1. Malého Martínka maminka odložila nejprve do dětského domova a pak do pěstounské rodiny. Ta se o Martínka 
vzorně starala. Když mu bylo 12 let, rozhodli se jeho pěstouni, že jej adoptují, a že se tak stane jejich právoplat-
ným synem. Martin své pěstouny velice miloval a s jejich návrhem plně souhlasil. Stejně jim říkal ‚maminko‘ 
a ‚tatínku‘ a nikdy ho nenapadlo, že by mohl žít s jinou rodinou. Jeho pěstouni měli též dvě svoje děti, ale 
Martin nikdy nepocítil, že je nevlastní. Žili šťastně. Krátce před jeho dvanáctými narozeninami a Martinovou 
adopcí se najednou objevila jeho původní matka a žádala ho, aby se k ní vrátil. Martin však odmítl.

2.  Studenti 8. B jedné venkovské školy nesouhlasili s tím, že na místě hřiště, kam si chodili hrát a v zimě sáňkovat 
a lyžovat, naplánoval obecní úřad stavbu velikého supermarketu. Děti z 8. B přesvědčily ostatní děti ve škole, 
aby se k nim přidaly. Našly si důležité informace o tom, kde a jak se bude stavět. Napsaly petici, zorganizovaly 
shromáždění před obecním úřadem, namalovaly plakáty. Všechno proběhlo slušně a spořádaně.

3.  Pavel byl velmi nadaný na jazyky a chtěl se stát překladatelem a spisovatelem. Leč jeho rodiče, oba matema-
tici, se rozhodli, že půjde studovat matematiku a fyziku. Nejen, že mu to moc nešlo, ale byl otrávený a často 
ho bolela hlava. Pak se rozhodl zúčastnit dětské literární soutěže a vyhrál. Ani to rodiče nepřesvědčilo. Až 
když téměř propadl u závěrečných zkoušek z matematiky, nakonec s velikou podporou své učitelky přemluvil 
rodiče, aby ho nechali studovat na jazykovém gymnáziu. Pak šel na vysokou školu stejného zaměření. Dnes je 
to vynikající a známý překladatel a novinář.

4.  Petře bylo pět let, když se její maminka rozvedla a znovu vdala. Nový tatínek neměl Petru rád. Překážela mu. 
Petřina maminka chodila do práce a někdy musel dítě hlídat nový tatínek. Byl velký kuřák a malou Petru kouř 
z jeho cigaret dusil. Plakala a prosila maminku, aby tatínek nekouřil. Ale tatínek si poradil po svém. Malou 
Petru bil. Bil ji čím dál surověji, až ji jednou ve vzteku hodil na topení. Petra se uhodila do hlavy, ztratila vědomí 
a už se nikdy neprobrala. Zemřela.



Práva dítěte
B Práva, která byla porušena nebo kterých bylo využito v jednotlivých případech:

1. Martínek oprávněně využil svého práva na vyjádření názoru k záležitosti, která se ho výsostně týkala, tzn. 
s kým chce strávit svůj budoucí život. Martínek byl natolik zralý, aby sám dokázal nejlépe posoudit, s kým chce 
a nechce žít. Uvědomil si, že jeho pravými rodiči byli jeho pěstouni a svou biologickou matku vlastně neznal.

2.  Děti vyjádřily svůj názor k věci, která se jich nejen jako dětí ale i jako občanů dotýkala. Také využily svoje právo 
na svobodu projevu, vyhledávání, přijímání a rozšiřování myšlenek a informací a pokojné shromažďování.

3.  Pavlovi rodiče porušili jeho právo svobodně se rozhodnout, čemu se bude v budoucnosti věnovat a co mu také 
předurčí jeho budoucí povolání. Rodiče ignorovali Pavlovo přání a zájem o to, co ho opravdu baví. Pavel byl 
dost starý na to, aby sám zvážil, čemu by se chtěl věnovat. To měli jeho rodiče respektovat a nerozhodovat za 
něj.

4.   Zde bylo porušeno nejvíce práv. Petřina matka a její nevlastní otec nebrali ohled na to, že kouř z cigaret Petru 
dusil, a tudíž zanedbávali ochranu jejího zdravotního stavu. Také porušili její právo na ochranu před týráním 
a zanedbáváním, ale především porušili její základní lidské právo na život, bez kterého nemají ostatní práva 
smysl. Lidská důstojnost dítěte v tomto případě nebyla vůbec brána v potaz.



Úmluva o právech dítěte
výňatek z textu

1. 
Každé dítě má právo na život

Právo na život je základním právem každého člověka, 
tedy i dítěte. Bez práva na život by žádná další práva 
nebyla možná. 

2. 
Každé dítě má právo na jméno a statní přísluš-

nost
Naše narození je úředně potvrzeno rodným listem, na 
kterém je mimo jiné uvedeno jméno, příjmení a rodné 
číslo. 
Statní příslušnost svazuje jedince s určitým státem; 
jeho náplní jsou vzájemná práva a povinnosti občana 
a státu vyplývající z právních norem daného státu.

3. 
Každé dítě má právo na rodinu

Dítě má právo znát své rodiče, má právo na jejich péči 
a má právo stýkat se s oběma rodiči. 

4. 
Každé dítě má právo na ochranu zdraví

Dítě má právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně 
zdravotního stavu a na využívání léčebných a rehabi-
litačních zařízení. 
Předcházení nemocem = prevence (očkování, preven-
tivní prohlídky).
Dodržování základních pravidel hygieny, např. mýt si 
ruce před jídlem, nosit čisté prádlo.
Poskytování dostatečně výživné stravy a čisté pitné 
vody.
Poskytnutí odpovídající péče matkám před i po porodu.

5. 
Každé dítě má právo na vzdělání

Je povinností státu zaručit dítěti bezplatné a povinné 
základní vzdělání a podněcovat rozvoj různých forem 
středního vzdělání a činit je přijatelné a dostupné pro 
každé dítě.
Rozvíjet osobnost, nadání, duševní a tělesné schop-
nosti.
Připravovat dítě pro život ve svobodné zemi a respek-
tovat jeho zvláštnosti, důstojnost, jazyk, hodnoty a kul-
turní prostředí a naučit ctít hodnoty druhých.
Děti všech národností, náboženství a sociálních sku-
pin mají stejná práva na vzdělání, stejně tak jako děti 
postižené.

6.
Dítě má právo vyslovovat své názory, a to ve 

všech záležitostech, které se ho týkají
Názorům dítěte musí být věnována patřičná pozor-
nost odpovídající jeho věku a úrovni.

7. 
Dítě má právo na svobodu projevu, vyhledávání, 

přijímání a rozšiřování myšlenek a informací, 
dítě má právo na pokojné shromažďování

Dítě má nejen právo na svůj názor, ale má též právo 
jej vyslovit.

8. 
Dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí 

a náboženství, na svobodu sdružování
Dítě má právo vyznávat náboženství či myšlenkový 
směr, který si vybere. Může, ale také nemusí věřit 
v Boha, a má právo se sdružovat v různé skupiny a or-
ganizace. 

9. 
Dítě má právo na soukromí

Každé dítě má právo na ochranu svého soukromí. Nikdo 
nemá právo zasahovat do jeho korespondence, nikdo 
nemá právo dítě pomlouvat, ponižovat, nadávat mu, 
špinit jeho jméno.

10. 
Dítě má právo na ochranu před týráním  

a zanedbáváním, sexuálním vykořisťováním  
a zneužíváním

Stát je povinen chránit dítě před ubližováním, před 
týráním a nezákonnými sexuálními praktikami rodičů 
i jiných lidí.

11. 
Dítě má právo na volný čas, má právo si hrát 

a účastnit se kulturních, sportovních a umělec-
kých činností
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03. Morální dilemata 
v právu – otázka 
lidského života

Cíl hodiny Ukázat studentům, že k některým otázkám v právu nelze 
přistupovat jednoznačně a že různé společenské skupiny 
(etnické, politické, náboženské či kulturní) i jednotliví lidé, se 
k těmto otázkám staví odlišným způsobem.

Harmonogram 7 minut – Úvodní video a práce ve dvojici
13 minut – Powerpointová prezentace 
20 minut – Skupinová práce
5 minut – Závěrečná diskuse, ukončení

Metody a formy Práce ve dvojici a ve skupinách, výklad, diskuse

Materiály 
a pomůcky

Počítač s připojením k internetu, projektor, powerpointová 
prezentace, nastříhané lístečky 

Přílohy Powerpointová prezentace (CD)
Komentář pro učitele k prezentaci, str. 26
Stříhací lístečky pro rozdělení do skupin, str. 30
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pdf>
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Interrupce 

Lojková, J.: Právo na život: Interrupce jako právní problém? Brno: Masarykova 
univerzita, 2007. Diplomová práce. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/61215/
pravf_m/DP_Jana_Lojkova.pdf>
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<http://prochoicecz.blogspot.cz/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Interrupce#Spor_o_opr.C3.A1vn.C4.9Bnost_
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 Popis hodiny
Úvodní video a práce ve dvojici
Učitel vysvětlí studentům, že se v této lekci 
pokusí aplikovat teoretické poznatky o právu na 
praktické situace. Téma hodiny uvede videem 
o statistikách trestu smrti v roce 2010, dostupné 
na <http://www.lidskaprava.cz/student/trest
-smrti/foto-video/trest-smrti-v-roce->. Studenti 
si při sledování videa samostatně poznamená-
vají důležitá fakta a po jeho skončení ve dvojici 
diskutují a vzájemně porovnávají zaznamenané 
informace. Na závěr učitel nebo studenti shr-
nou, co se z videa dozvěděli.

Powerpointová prezentace
Učitel studenty seznámí prostřednictvím 
powerpointové prezentace se základními fakty 
o trestu smrti, euthanasii a interrupci. Na závěr 
prezentace jsou jen pro přehled zařazeny sním-
ky, které mapují nejdůležitější „pro“ a „proti“ 
jednotlivým činnostem. Studenti by měli tato 
„pro“ a „proti“ vymyslet sami v rámci následující 
aktivity.

Skupinová práce
Studenti se rozdělí do šesti skupin, každá sku-
pina si vylosuje lísteček s jednou z následujících 
variant: 

Trest smrti – pro 
Trest smrti – proti 
Euthanasie – pro 
Euthanasie – proti 
Interrupce – pro 
Interrupce – proti

Studenti ve skupině společně vymýšlí argumenty 
„pro“ nebo „proti“ v rámci dané problematiky. 
Nezáleží na tom, zda vylosované téma kores- 
ponduje s jejich osobním názorem. Studenti si 
případně vyzkouší, jak obtížné je hájit názor, se 
kterým se neztotožňují.
Učitel poté v každé skupině vybere jednoho 
studenta, aby argumenty, na kterých se jeho 
skupina shodla, prezentoval před třídou. Každý 

student by měl být připraven, že bude k prezen-
taci argumentů učitelem vybrán.

Závěrečná diskuse
Na jednotlivé prezentace může navázat diskuse. 
Jaké argumenty publiku připadaly nejpřesvědči-
vější? Změnil někdo na základě diskuse názor?
Na závěr učitel společně se studenty shrne 
nejdůležitější body, ke kterým dospěli a zdůraz-
ní, že na řešení probíraných témat neexistuje 
definitivní shoda ani mezi odborníky.
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Komentář pro učitele k prezentaci
„Morální dilemata v právu“
Následující tabulka by měla sloužit jako zdroj vysvětlujících, případně doplňujících informací k pre-
zentaci. Zdroje, ze kterých byly informace získány, jsou uvedeny níže.

Snímek 1 MORáLNí DILEMATA V PRáVU

Snímek 2 Trest smrti 

Snímek 3 Podle zásady „oko za oko, zub za zub“ byl uplatňován trest na základě odplaty. 
Moc není v tomto případě vykonána zákonnou cestou, ale jednotlivci berou 
spravedlnost do svých rukou. 
K prvnímu zrušení trestu smrti došlo krátkodobě v 1. století př. n. l. ve sta-
rověkém Římě a v 8. století v Číně. 
Od 16. století postupně docházelo ke snižování fyzických trestů ve prospěch 
odnětí svobody. 
Jedním z nejvýznamnějších odpůrců trestu smrti byl osvícenský filosof Vol-
taire.
Prvním státem, kde byl trest smrti definitivně zrušen, se stalo v roce 1786 
Toskánsko. V habsburské monarchii byl trest smrti krátkodobě zrušen za 
panování Josefa II., po jeho smrti byl však dekretem z roku 1795 znovu ob-
noven. Na americkém kontinentu trest smrti jako první zrušil v roce 1846 
stát Michigan. V roce 1853 ho zrušila Venezuela a v roce 1867 Portugalsko.  

Snímek 4 Stíhány byly zejména náboženské delikty (např. kacířství, rouhání, čaroděj-
nictví).
Během 18. století patřily mezi nejtěžší zločiny převážně delikty proti Bohu 
a panovníkovi. Začínalo se omezovat trestání za čarodějnictví. Poslední 
čarodějnický proces se konal v českých zemích v roce 1756.
Roku 1787 vydal Josef II. Všeobecný zákoník o zločinech a trestech, dle 
kterého byla například zkoumána otázka, zda je přísnost trestu úměrná 
společenské nebezpečnosti trestného činu. Tresty měly sloužit hlavně k pře-
výchově pachatele. Tresty smrti byly ponechány jen pro případ výjimečného 
stavu podle stanného práva, byly ovšem hojně využívány tělesné tresty. Trest 
smrti byl obnoven dekretem z roku 1795 po smrti Josefa II. Uděloval se za 
velezradu nebo za pokus o ni.

Snímek 5 V období první republiky se trest smrti stal spíše formální záležitostí a mnoho 
udělených trestů smrti bylo zrušeno milostí prezidenta republiky.
Počet poprav se rapidně zvýšil po 15. březnu 1939. K popravám byla využívána 
gilotina v pankrácké věznici. 
Bezprostředně po skončení druhé světové války vznikly tzv. mimořádné lidové 
soudy, které měly za úkol řešit provinění nacistických zločinců. Právně je upra-
vovaly dekrety prezidenta republiky. Prezident je schvaloval na návrh vlády. 
Koncem 40. let a v první polovině 50. let sloužil trest smrti jako prostředek 
fyzické likvidace politických protivníků a k zastrašení společnosti. Popra-
vováni byli nejenom příslušníci opozičních stran, ale i církevní a armádní 
činitelé či dokonce vysocí funkcionáři komunistické strany. 
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V roce 1978 podepsalo 350 lidí petici (součást Charty 77) žádající zrušení 
trestu smrti. Petici podepsali mnohé známé osobnosti (např. Václav Havel, 
Jaroslav Seifert a další).
Poslední poprava v Československu se konala 2. února 1989, kdy byl v pan-
krácké věznici popraven pětinásobný vrah.

Snímek 6 Mapa – trest smrti v současnosti
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Death_Penalty_World_Map.png)

Snímek 7 Euthanasie

Snímek 8 (K dalším definicím a jejich vysvětlení viz uvedené zdroje.)

Dobrovolná euthanasie je prováděna na žádost osoby, která chce být usmr-
cena. 
Aktivní euthanasie – lékař ukončí život pacienta na jeho vlastní žádost a na 
základě pacientova dobrovolného souhlasu.
Pasivní euthanasie – lékař s pacientovým souhlasem ukončí léčbu. 
Sebevražda s asistencí lékaře – lékař poskytne pacientovi na jeho žádost 
prostředky k ukončení života. 
Nedobrovolná euthanasie se liší tím, že není možné získat pacientův souhlas 
ani nesouhlas. 
(Někteří autoři rozlišují ještě tzv. nevyžádanou euthanasii. V tomto případě 
pacient není schopen projevit souhlas či nesouhlas s provedením euthanasie, 
avšak k jejímu provedení postačuje domněnka, že by s jejím uskutečněním 
souhlasil.)

Snímek 9 Lékaři skládají Hippokratovu přísahu. Obsahuje základní etické principy, 
které musí lékaři v rámci svého povolání dodržovat. Autorství bývá připiso-
váno starověkému lékaři Hippokratovi. Dnešní text se však od původního 
textu liší v rámci konkrétních zemí. V Hippokratově přísaze stojí: „Nepodám 
nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu 
tuto možnost nenavrhnu.“ 
Podle tradice křesťanství je lidem dán život od Boha a tedy jen Bůh má právo 
o lidském životě rozhodovat. 
V nacistickém Německu byly vytvořeny dva programy související s euthanasií. 
V rámci jednoho byly usmrcovány hendikepované děti. Druhý program se 
týkal euthanasie dospělých. 
Každá země si obvykle stanovuje vlastní podmínky, za kterých je tento zákrok 
legální, a má vymezena pravidla, která brání, aby byl zneužit.

Snímek 10 Mapa – euthanasie (Mapy, které jsou v prezentaci použity, zobrazují aktuální 
informace v době jejího vzniku. Při použití je dobré ověřit, zda stále platí.)

Snímek 11 Interrupce

Snímek 12 Interrupce je umělé přerušení (ukončení) těhotenství. Bývá též nazývána 
potratem, toto slovo ovšem v původním významu znamená samovolné (ne-
zamýšlené) předčasné vypuzení plodu neschopného života.
Interrupce může být provedena chemickou látkou (do devátého týdne těho-
tenství) nebo chirurgickým zákrokem. 

27Jak učit o lidských právech? / Morální dilemata v právu – otázka lidského života



Česká republika patří mezi země s liberálním zákonem ohledně interrupcí. 
Ukončení těhotenství je možné na žádost do 12. týdne těhotenství, při ge-
netické indikaci do 24. týdne těhotenství.

Snímek 13 Mapa – interrupce

Snímek 14 PRO a PROTI

Snímek 15 Trest smrti

PRO
Zabránění recidivy – Argument, který zdůrazňuje preventivní účinek trestu 
– zločinec již nikomu neublíží. 
Jediný ekvivalentní trest – Argument, který ctí zásadu „oko za oko, zub za 
zub“.
Veřejné mínění je pro – Podle mnohých průzkumů se obvykle veřejné mínění 
vyslovuje pro trest smrti. Tato tendence stoupá, pokud dojde k nějakému 
zvlášť brutálnímu případu.

PROTI 
Nemorálnost trestu, msta – Dle tohoto argumentu je i trest smrti považován 
za vraždu. Odpůrci trestu smrti tvrdí, že žádný systém neprokázal schopnost 
spravedlivě posoudit, kdy by trest měl být uplatněn a kdy nikoliv. Otázkou 
také zůstává problematika trestu smrti u některých skupin obyvatel – duševně 
nemocní, těhotné ženy, nezletilí atd. 
Právo na život – Listina základních práv a svobod a Evropská úmluva o ochra-
ně lidských práv a základních svobod garantují právo na život. Může tedy 
někdo člověka tohoto práva zbavit? 
Justiční omyl – Pokud by se soud ve své rozhodovací pravomoci dopustil omy-
lu, trest smrti je již nevratný a mohl by být zbaven života i naprosto nevinný 
člověk. Tento argument je z argumentů proti trestu smrti asi nejzásadnější 
a nejhůře vyvratitelný. 
Diskriminace (politická či náboženská, etnická atp.) – Trest smrti může 
být využit například jako prostředek k odstranění politické opozice. (Jako 
příklad náboženské diskriminace lze uvést Dreyfusovu aféru či případ Leo-
polda Hilsnera.)

SPORNÉ OTáZKY
Odstrašující efekt – Argument, že trest smrti brání pachateli v opětovném 
páchání trestné činnosti a zároveň odrazuje od trestných činů i ostatní možné 
pachatele. Odstrašující efekt však nebyl nikdy jednoznačně dokázán, jelikož 
pachatelé obvykle jednají v afektu, a tak pravděpodobně nepřemýšlí nad 
odstrašujícím účinkem trestu. Je-li trestem smrt, nemusí se také tolik bát, 
jako je tomu v případě doživotního vězení (tj. i víc riskovat). 
Ekonomická (ne)výhodnost – Lze jen těžko spočítat, zda je finančně „nároč-
nější“ doživotní vězení či trest smrti. 

Snímek 16 Euthanasie

PRO
Humanita, ochrana před bolestí – Zastánci tohoto argumentu soudí, že i vel-
mi trpící člověk je schopný svobodně rozhodovat o svém životě. Euthanasie 
člověka uchrání před nesnesitelnou bolestí a dlouhým umíráním.
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Každý člověk má právo rozhodovat o svém životě. 
Ekonomická stránka – Tento utilitaristický argument se týká přesvědčení, že 
poskytnutí euthanasie nevyléčitelně nemocnému člověku je pro společnost 
„levnější“ než jeho dlouhodobá nákladná léčba.

PROTI
Hippokratova přísaha – Viz výše. 
Objektivní určení – Zastánci tohoto argumentu tvrdí, že lékař nemůže nikdy 
100% poznat, zda již doopravdy neexistuje žádná naděje na vyléčení zdánlivě 
nevyléčitelného pacienta. Stejně tak pacient trpící velkými bolestmi se může 
ve svém rozhodnutí „unáhlit“ pod vidinou úlevy.
Zneužití příbuznými či pojišťovnami – Lidský život by se díky euthanasii 
mohl stát prostředkem obchodu. Euthanasie by také mohla být zneužita 
jako prostředek „zbavení se“ člověka jeho příbuznými, ať už z jakéhokoli 
důvodu – touha po penězích, osobní msta atp. 
Nesvéprávné osoby – Má někdo právo za ně rozhodovat v otázce jejich života? 

Snímek 17 Interrupce

PRO
Ohrožení zdraví matky – Tento argument je pravděpodobně nejsilnějším 
argumentem vyslovujícím se pro interrupci. 
Fyzická či psychická deformace plodu – Velmi problematická otázka. Větši-
nou zůstává rozhodnutí na ženě, zdali je schopna nést zvýšené úsilí při péči 
o takovéto dítě. 
Znásilnění, incest. 
Ještě se nejedná o lidskou bytost – Tento argument je spojen s otázkou, kdy 
přesně začíná lidský život. Kdy se člověk stává člověkem? Většina zastánců 
práva na interrupci argumentuje tím, že embryo nelze považovat za jedince 
schopného samostatného života mimo tělo matky. 
Ekonomická situace – Argument schvalující potrat v případě, že rodina ne-
bude schopna dítě materiálně zabezpečit. 

PROTI
Plnohodnotná lidská bytost, potrat jako vražda – k nejběžnějším argumentům 
odpůrců interrupcí patří argument, že plod se člověkem stává již v momentě 
početí a jelikož každý člověk má právo na život, toto právo musí náležet 
i lidskému plodu.
Možné psychické i fyzické následky – Viz např. postinterrupční syndrom 
(soubor příznaků a obtíží, které se u části žen dostavují po prodělaném 
potratu, např. deprese, zvýšená konzumace alkoholu a drog, návaly úzkosti 
a zlosti, noční můry…) atp. 
Víra – Některá náboženství (např. katolická církev) interrupce výslovně 
zakazují. 
Právo otce na rozhodnutí – Pokud se matka dítěte rozhodne podstoupit in-
terrupci, nemá otec žádné legální právo jí v tom zabránit a rozhodnout tak 
o osudu svého dítěte. 

Seznam uvedených „pro“ a „proti“ samozřejmě není vyčerpávající. Uvádíme 
zde ta nejčastější.
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Trest smrti – PRO

Trest smrti – PROTI

Euthanasie – PRO

Euthanasie – PROTI

Interrupce – PRO

Interrupce – PROTI
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04. Veřejný  
ochránce práv

Cíl hodiny Představit studentům roli veřejného ochránce práv – kdo se 
jím může stát a za jakých podmínek, jaká je působnost jeho 
úřadu a jaký má dosah. 

Harmonogram 5 minut – Úvodní otázky 
10 minut – Výklad
25 minut – Skupinová práce a její prezentace 
5 minut – Zadání domácího úkolu, shrnutí hodiny

Metody a formy Motivační otázky, samostatná práce, práce ve skupině, výklad, 
domácí úkol

Materiály 
a pomůcky

Kazuistiky (případy + řešení), pracovní list – domácí úkol

Přílohy Případy z portálu veřejného ochránce práv, str. 34
Řešení případů, str. 36
Výňatek ze zákona o veřejném ochránci práv, str. 37
Pracovní list – domácí úkol, str. 38 
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Zdroje <http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces>

<http://www.vop.gov.sk/>

<http://www.ochrance.cz/>

<http://dum.rvp.cz/materialy/verejny-ochrance-prav.html#material_files>

Krasová, M. et al.: Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004.



 Popis hodiny
Úvodní otázky
Hodina začne otázkou: „S pojmem ‚veřejný 
ochránce práv‘ nebo ‚ombudsman‘ už jste se 
určitě setkali. V jaké to bylo souvislosti? Kde 
se s tímto označením (úřední funkcí) můžeme 
setkat nejčastěji?“ 

Výklad
K výkladu může učitel použít informace ze záko-
na o veřejném ochránci práv, uvedeném v přílo-
ze k této kapitole.

Skupinová práce
V následující části hodiny studenti pracují ve 
skupinách s konkrétními případy vybranými 
z portálu veřejného ochránce práv ČR. Studenti 
se rozdělí do pěti skupin. Každá skupina dosta-
ne lístek s popisem situace, kdy se občané obrá-
tili na ombudsmana. Studenti mají zhodnotit, 
zda šlo skutečně o diskriminaci a jak podle nich 
ombudsman odpověděl. Následně dostane kaž-
dá skupina lístek s textem skutečného rozhod-
nutí ombudsmana (abstrakt z oficiální odpovědi 
či zprávy o šetření, kterou veřejný ochránce práv 
v tomto případě vydal). Svá stanoviska a výsled-
ky konfrontace se skutečným řešením pak jed-
notlivé skupiny představují v diskusi ostatním. 
Učitel má k dispozici také znění zákona o veřej-
ném ochránci práv, který může být nápomocný 
ve sporných situacích a když ho studenti potře-
bují k samotnému řešení kazuistiky.

Domácí úkol, shrnutí
Závěrečná část hodiny je věnovaná zadání 
domácího úkolu a shrnutí hodiny. Vypracování 
pracovního listu – domácího úkolu – má učiteli 
sloužit jako zpětná vazba od studentů, zda učivu 
porozuměli.
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(výňatek z odpovědi Veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Vejvařovského z března 2012)

Mgr. M. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na postup Úřadu práce. Poté, 
co se stěžovatelce narodila dcera, začala pobírat rodičovský příspěvek, následně uzavřela regis-
trované partnerství a později se i její partnerce narodila dcera. Jelikož jsou registrované partnerky 
považovány za rodinu a rodičovský příspěvek může pobírat pouze jeden rodič za péči o nejmladší 
dítě v rodině, Úřad práce rozhodl o odejmutí dalších splátek a povinnosti stěžovatelky vrátit pře-
platek za období, kdy s partnerkou obě současně pobíraly rodičovský příspěvek.

(výňatek z odpovědi Veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Vejvařovského z ledna 2012)

Pan S. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv s upozorněním na uplatňování rozdílného 
vstupného v závislosti na tělesné výšce dítěte. Dotazoval se, jestli není jeho dvanáctiletá dcera, 
která měří 153 cm, diskriminována za to, že příliš vyrostla.

(výňatek ze zprávy o šetření Veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Vejvařovského z května 2012)

Zástupkyně stěžovatelky a stěžovatele (manželé V.) z řad neziskových organizací požádala veřejného 
ochránce práv o stanovisko k případu neposkytnutí ošetření v zubní ordinaci. Nezisková organizace 
provedla testování v případě lékařky, u níž měla podezření, že systematicky odmítá Romy. V rámci 
testování skutečně romští pacienti nebyli ošetřeni a testujícím z majoritní společnosti se ošetření 
dostalo.

Veřejný
ochránce práv

1. Odpovězte na následující otázky:

a. Jedná se v tomto případě o diskriminaci? 
b. Jak myslíte, že rozhodl ombudsman? 

Veřejný
ochránce práv

2. Odpovězte na následující otázky:

a. Jedná se v tomto případě o diskriminaci? 
b. Jak myslíte, že rozhodl ombudsman? 

Veřejný
ochránce práv

3. Odpovězte na následující otázky:

a. Jedná se v tomto případě o diskriminaci? 
b. Jak myslíte, že rozhodl ombudsman? 



(výňatek ze zprávy o šetření Veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Vejvařovského z listopadu 2010)

Stěžovatelé X. Z. a Y. Z., se obrátili na veřejného ochránce práv dne 23. 2. 2010 s podnětem, 
v němž namítají diskriminační jednání ze strany obchodní sítě M., ke kterému má opakova-
ně docházet zavedením opatření zákazu vstupu dětí do věku 12 let do prostor prodejen M. 
Stěžovatelům a jejich dítěti byl pracovníkem společnosti M. dne 28. 2. 2010 zamezen vstup 
do prostor prodejny v F. Stěžovatelé jednak namítají, že byli neoprávněně znevýhodněni 
v přístupu do prodejny, současně konstatují nepotřebnost tohoto opatření jednak vzhledem 
ke skutečnosti, že dosud, pokud chtěli do prodejny vstoupit, jim byl i s dítětem vždy vstup 
povolen, a dále vzhledem k tomu, že v obdobné prodejně téže společnosti, která se nachází 
ve Spojeném království, zákaz vstupu dětí neplatí. Z uvedeného stěžovatelé dovozují nepo-
třebnost opatření a naopak se domnívají, že jde o diskriminační praxi.

(výňatek ze zprávy o šetření Veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Vejvařovského z května 2011)

Dne 20. prosince 2011 se na veřejného ochránce práv obrátily se stížností na diskriminaci 
z důvodu náboženského vyznání sestry A. a D. S. (dále také „stěžovatelky“). Obě jsou členkami 
Církve adventistů sedmého dne, pro které sobota představuje den odpočinku (odpočinek 
začíná v pátek večer a končí v sobotu večer). Od roku 1991 byly zaměstnané v Ústavu S. v K. 
Se zaměstnavatelem se domluvily, že bude respektovat jejich požadavek na volné soboty 
a nebude jim přidělovat práci. Na oplátku nabídly, že místo sobot mohou nastupovat na 
celodenní směny v neděli. Změna nastala v květnu roku 2010, kdy byly přeřazeny do nepře-
tržitého provozu, a od července 2010 jim byly nařizovány směny i na soboty. Zaměstnavatel 
trval na tom, že volné soboty pro ně by představovaly nerovné zacházení – méně příznivé 
zacházení se zaměstnanci, kteří podobné požadavky nemají. Z důvodu opakovaných ab-
sencí v září 2010 dostaly výpověď a jejich pracovní poměr skončil dne 31. prosince 2010. 
Sestry S. se dne 14. září 2010 obrátily na Oblastní inspektorát práce pro XX a YY. Oblastní 
inspektorát práce podnět bez provedení kontroly odložil, protože jednání zaměstnavatele 
neshledal diskriminačním – stěžovatelky vyžadovaly preferenční režim, kterému podle 
něho zaměstnavatel nebyl povinen vyhovět.

Veřejný
ochránce práv

4. Odpovězte na následující otázky:

a. Jedná se v tomto případě o diskriminaci? 
b. Jak myslíte, že rozhodl ombudsman? 

Veřejný
ochránce práv

5. Odpovězte na následující otázky:

a. Jedná se v tomto případě o diskriminaci? 
b. Jak myslíte, že rozhodl ombudsman? 



Ochránce dospěl k závěru, že o namítanou diskriminaci z důvodu sexuální orientace se nejedná, 
protože zákon nerozlišuje mezi heterosexuálními a homosexuálními svazky, a naopak zavádí rov-
noprávné postavení registrovaných partnerů a manželů.

Ochránce dospěl k závěru, že se o diskriminaci nejedná, protože tělesná výška není zakázaným 
důvodem. Kromě toho, poskytovatel služby se může rozhodnout, zda dětem slevu poskytne či 
nikoliv (nemají na ni automatický nárok), a pokud tak učiní, má právo stanovit, jakým způsobem 
„děti“ vymezí.

Ochránce dospěl k závěru, že lékař má právo odmítnout pacienta či pacientku pouze z důvodů 
vymezených zákonem, nemůže se přitom rozhodnout až při osobním kontaktu s pacientem či 
pacientkou, zda je přijme k registraci. Jako důkaz v soudním řízení lze použít nahrávky jednání 
s lékařkou i záznam telefonického hovoru při vyjednávání o možné návštěvě, neboť se nejedná 
o projevy osobní povahy.

Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že toto pravidlo není odůvodněné a nezbytné, a nere-
spektuje zásadu rovného zacházení. Proto v tomto případě jde o nepřímou diskriminaci podnikatelů 
(příjemců zboží) na základě rodičovství.

Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že se o diskriminaci z důvodu náboženského vyznání 
nejedná, protože bylo prokázáno, že zaměstnavatel vůči nim podnikl vstřícné kroky, a není možné 
po něm požadovat, aby zaměstnankyním plně vyhověl. Ochránce nicméně souhlasí s tím, že by si 
zaměstnanec a zaměstnavatel měli vyjít v těchto věcech vstříc.

1. Jak odpověděl veřejný ochránce práv:

2. Jak odpověděl veřejný ochránce práv:

3. Jak odpověděl veřejný ochránce práv:

4. Jak odpověděl veřejný ochránce práv:

5. Jak odpověděl veřejný ochránce práv:



§ 1
(1) Veřejný ochránce práv (dále jen „ochránce“ působí 
k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí 
uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, 
neodpovídá principům demokratického právního státu 
a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá 
k ochraně základních práv a svobod.

(2) Působnost ochránce podle odstavce 1 se vztahuje na 
ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé 
území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní 
banku, pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhla-
sové a televizní vysílání, okresní úřady a města při výkonu 
působnosti okresního úřadu, obce při výkonu státní správy, 
dále na Policii České republiky, Armádu České republiky, 
Hradní stráž, Vězeňskou službu České republiky, zařízení, 
v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná 
nebo ústavní výchova, ochranné léčení, jakož i na veřejné 
zdravotní pojišťovny (dále jen „úřad“).

(7) Působnost ochránce se nevztahuje na Parlament, pre-
zidenta republiky a vládu, na Nejvyšší kontrolní úřad, na 
zpravodajské služby České republiky, na vyšetřovatele 
Policie České republiky, státní zastupitelství a na soudy, 
s výjimkou orgánů státní správy soudů.

(9) Ochránce není oprávněn zasahovat do činnosti a rozho-
dování úřadů jinak, než jak stanoví tento zákon.

§ 2
(1) Ochránce je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční 
období šesti let z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje 
prezident republiky a Senát; shodné návrhy jsou přípustné. 
Ochránce může být zvolen pouze na dvě bezprostředně po 
sobě jdoucí funkční období.
(2) Ochráncem může být zvolen každý, kdo je volitelný 
do Senátu. 
(3) Sídlem ochránce je Brno.

§ 7
(1) Ochránce nelze trestně stíhat bez souhlasu Poslanecké 
sněmovny. Odepře-li Poslanecká sněmovna souhlas, je 
trestní stíhání do skončení funkčního období ochránce 
vyloučeno.

§ 9
Ochránce jedná
a) na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby jemu 
adresovaného,
b) na základě podnětu adresovaného poslanci nebo sená-
torovi, který jej ochránci postoupil,
c) na základě podnětu adresovaného některé z komor Par-
lamentu, která jej ochránci postoupila, anebo
d) z vlastní iniciativy.

§ 10
(1) Každý má právo obrátit se s písemným podnětem na 
ochránce ve věci, která patří do jeho působnosti; podnět 
lze učinit také ústně do protokolu.
(2) Podnět nesmí být podroben úřední kontrole.
(3) Podnět nepodléhá poplatku.

§ 11
(1) Podnět musí obsahovat
a) vylíčení podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda 
věc byla předložena také jinému státnímu orgánu, popří-
padě s jakým výsledkem,
b) označení úřadu, popřípadě jméno a příjmení nebo jiné 
údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká,
c) doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neú-
spěšně vyzván k nápravě,
d) jméno, příjmení a bydliště, u právnické osoby název, 
sídlo a osoby oprávněné jejím jménem jednat, toho, kdo 
podnět podává (dále jen „stěžovatel“).
(2) Pokud se podnět týká rozhodnutí, stěžovatel přiloží 
jeho stejnopis.

§ 18
(1) Zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů 
či jiná pochybení (§ 1 odst. 1), vyzve úřad, aby se k jeho 
zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.
(2) Pokud úřad na výzvu podle odstavce 1 sdělí, že provedl 
nebo provádí opatření k nápravě a ochránce tato opatření 
shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. 
Jinak ochránce po obdržení vyjádření nebo marném uply-
nutí lhůty sdělí písemně své závěrečné stanovisko úřadu 
a stěžovateli; součástí tohoto stanoviska je návrh opatření 
k nápravě.

§ 19
Ochránce může navrhnout zejména tato opatření k ná-
pravě:
a) zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo 
postupu úřadu, lze-li je zahájit z úřední moci,
b) provedení úkonů k odstranění nečinnosti,
c) zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení,
d) zahájení stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný 
správní delikt,
e) poskytnutí náhrady škody nebo uplatnění nároku na 
náhradu škody.

§ 20
(1) Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného 
stanoviska sdělit ochránci, jaká opatření k nápravě provedl.
(2) Jestliže úřad povinnost podle odstavce 1 nesplní, nebo 
jsou-li opatření k nápravě podle názoru ochránce nedo-
statečná, ochránce
a) vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu,
b) může informovat veřejnost; utajované skutečnosti 
a údaje o totožnosti stěžovatele a zaměstnanců úřadu se 
neuvádějí.

Zákon o veřejném ochránci práv
výňatek z textu zákona č. 349/1999 Sb. 
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Veřejný  
ochránce práv

A Odpovězte písemně na následující otázky a zopakujte si základní informace.

1. Kdo muže být veřejným ochráncem práv?

2. Kde je sídlo úřadu veřejného ochránce?

3. Jaká je působnost ochránce práv?

4. Kdo muže podat podnět veřejnému ochránci práv?

5. Popište způsob, jakým veřejný ochránce práv vyřizuje stížnosti.

B  Rozhodněte, zda je v následujících situacích možné požádat o pomoc veřejného ochránce práv.

1.  Stavební úřad nevydal povolení ke stavbě bez udání důvodu.

2.  Při povolené demonstraci policista použil nepřiměřené násilí a účastníkovi vážně zranil ruku.

3.  V občanskoprávním projednávání vydal soud zamítavé rozhodnutí o návrhu účastníka.

4.  Zdravotní pojišťovna odmítla informovat klienta o finanční částce, kterou zaplatila za jeho léčbu.

5.  Účastník soudního řízení není spokojen s tím, že projednávání jeho případu je velmi zdlouhavé.

6.  Státní zástupce navrhl uvalit vazbu na danou osobu.

7.  Nejvyšší kontrolní úřad vydal zprávu o provedené kontrole na krajském úřadě.

8.  Ministerstvo vnitra zrušilo rozhodnutí obecního úřadu.

9.  Vedení věznice odmítlo povolit návštěvu advokáta u jeho klienta-vězně.

10.  Účastník soudního sporu není spokojen s výsledkem odvolání v trestním řízení.

C Přečtěte si následující hypotézu a odpovězte písemně na otázku. Můžete použít druhou stranu 
listu.

Představte si, že máte nepříjemný pocit, že ve vaší třídě dochází k šikaně. Své podezření oznámíte třídnímu učiteli 
i vedení školy, ale oni s tím nezačnou nic dělat. Rozhodnete se proto obrátit na ombudsmana (veřejného ochránce 
práv). Jak byste zformulovali svou stížnost?

ano ne



05. Lidská práva 
v Ruské federaci

Cíl hodiny Na základě konkrétního případu (Pussy Riot) naučit studenty 
pracovat s oficiálními dokumenty (zkrácenou a upravenou 
verzí 2. Hlavy Ústavy Ruské federace a Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod), vyhledávat 
v nich informace a dále je aplikovat na daný případ.

Harmonogram 1. vyučovací hodina
15 minut – Úvodní opakování tématiky Lidských práv
5 minut – Brainstorming
25 minut – Výklad

2. vyučovací hodina
10 minut – Úvodní opakování případu Pussy Riot 
30 minut – Práce s pracovním listem ve dvojicích 
5 minut – Závěrečné shrnutí

Metody a formy Téma na dvě vyučovací hodiny, brainstorming, práce s textem, 
práce s pracovním listem, výklad, diskuse ve dvojicích, 
powerpointová prezentace

Materiály 
a pomůcky

Text Ústavy Ruské federace (do dvojice), text Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod (do dvojice), 
pracovní list, počítač, projektor

Přílohy Powerpointová prezentace č. 1 (na CD)
Komentář pro učitele k powerpointové prezentaci č. 1, str. 42
Powerpointová prezentace č. 2 (na CD)
Komentář pro učitele k powerpointové prezentaci č. 2, str. 44
Pracovní list, str. 48
Ústava Ruské federace, str. 49
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod, str. 50
Případ Pussy Riot, str. 51
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Zdroje <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/200185-pussy-riot-musi-do-vezeni-bez-
odkladu-a-bez-ohledu-na-deti/>

<http://www.lidovky.cz/zpravy-svet.aspx?c=A120817_104549_ln_zahranici_mtr>

Konstitucija Rossijskoj Federacii (online). Dostupné z: <http://www.constitution.
ru/index.htm> 

Blahot, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI, 2003. 

Gluškova, S. I.: Prava čelověka v Rossii. Moskva: Prava čelověka, 2004. 

Koudelka, Z., Vlčková, R.: Ústavní systém Ruska. Ústava Ruské federace. Brno: 
Masarykova univerzita, 1996.

Moskalenko, K. A.: Meždunarodnaja zaščita prav čelověka s ispoľzovaniem 
někotorych meždunarodno-pravovych mechanizmov. Moskva: Centr sodějstvija 
meţdunarodnoj zaščitě, 2006. 

Šišková, N.: Základy ruského práva a ruské právnické terminologie. Praha: Linde, 
2006.



 Popis hodin
1. hodina

Úvodní opakování
Lekce započne úvodním opakováním temati-
ky lidských práv pomocí první powerpointové 
prezentace. Prezentace obsahuje otázky a na 
následujícím snímku vždy správnou odpověď.

Brainstorming a výklad
Následuje brainstorming na téma „Lidská práva 
a Ruská federace“, na který naváže učitel výkla-
dem za pomoci druhé powerpointové prezenta-
ce („Lidská práva v Ruské federaci“). 

Příprava na příště
Pro následující hodinu je potřeba, aby se stu-
denti již doma částečně připravili. Učitel jim 
zadá úkol, aby se zaměřili na případ Pussy Riot, 
konkrétně na důvod uvěznění členek této sku-
piny, soudní proces, který byl proti nim veden 
a argumenty obhajoby i obžaloby. Doporučí 
také studentům, kde mohou čerpat informace 
(například na webu České televize a na zpravo-
dajských serverech), případně rozdá kopii textu 
uvedeného v příloze a požádá je, aby si ho do 
příště přečetli.

2. hodina

Úvodní opakování
Na začátku druhé hodiny si studenti společně 
s učitelem zopakují vývoj celého případu Pussy 
Riot. (Mohou si například postupně předávat 
slovo, tak jak sedí v lavicích – tím se zajistí, že 
se zapojí všichni a případně se ukáže, kdo ne-
splnil úkol a na hodinu se nepřipravil.)

Pracovní list
Následně studenti pracují ve dvojicích s pra-
covním listem. Polovina současně dostane text 
2. Hlavy Ústavy Ruské federace a zpracovává prv-
ní otázku. Druhá polovina studentů (také vždy 
do dvojice) dostane text Evropské úmluvy o ochra-
ně lidských práv a základních svobod a bude na 
jeho základě zpracovávat druhou otázku v pra-
covním listu.

Následně vystoupí několik studentů a třídě sdělí 
své závěry k první a druhé otázce. Otázky 3, 4 
a 5 jsou případně postupně diskutovány v celé 
třídě.

Závěrečné shrnutí
Na závěr lekce učitel společně se studenty zreka-
pituluje, co se o problematice lidských práv nau-
čili. Pokládá například následující otázky: „Jaký 
je stav a úroveň ochrany lidských práv v Ruské 
federaci? Proč je těžké prosadit změnu v nahlí-
žení na lidská práva? Kdo přispívá k ochraně 
lidských práv na vnitrostátní a na mezinárodní 
úrovni?“ Případně může učitel studentům zadat 
za domácí úkol, aby napsali, co se v hodině nau-
čili, co si uvědomili a pochopili.
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Komentář pro učitele k powerpointové prezentaci 
„Lidská práva – opakování“

Snímek 1 LIDSKá PRáVA – OPAKOVáNí

Snímek 2 1) Jak byste charakterizovali LP?
> souhrn práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti
> suma národních a mezinárodních právnických ustanovení
> především ale:

stěžejní a nezbytný atribut otevřené demokratické společnosti
systém morálně-etických principů a norem
systém humanitních hodnot

Snímek 3 2) Vysvětlení pojmu LP
> vrozená – patří každému člověku od jeho narození
> přirozená – vyplývají z přirozenosti člověka
> všeobecná – týkají se všech lidí bez ohledu na jejich barvu pleti, národ-

nost, jazyk či vyznání
> individuální – náleží pouze jedinci a nikoli skupině či společnosti jako 

celku

Snímek 4 2) Vysvětlení pojmu LP
> nezrušitelná – stát je nemůže zrušit, nelze je fakticky odejmout
> nepromlčitelná – člověk o ně nemůže přijít, když je nevykonává (např. 

je ve vězení), stále trvají
> nezcizitelná– každý má stále svá práva, nemůže se jich vzdát
> bezprostředně vymahatelná – stačí na jejich porušení pouze upozornit

Snímek 5 3) Na kolik generací se LP obvykle rozdělují? 
 1. generace – práva politická a občanská
> právo na život, svobodu, osobní bezpečnost, právo na svobodu myšlení, 

vyznání a náboženství, právo na svobodu od svévolného zatýkání, zadr-
žování a vyhnanství, právo na rovnost před zákonem a soudem, právo 
na veřejné a spravedlivé posouzení případu nezávislým a nestranným 
soudem,…

> původ ve starověké společnosti → během staletí se postupně transfor-
movaly a dnes jsou zakotveny ve formě práv v zákonech a ústavách 
demokratických států 

Snímek 6  2. generace – práva sociální, hospodářská a kulturní
> právo na práci a svobodnou volbu zaměstnání, právo na sociální zabez-

pečení, právo na odpočinek a volný čas, právo na vzdělání, právo na 
ochranu mateřství a dětství, právo na účast v kulturním životě společ-
nosti,…

> vznikla na sklonku 19. a počátku 20. století

Snímek 7  3. generace – práva kolektivní/práva národů/práva ekologická
> práva nově se utvářející, jejich povaha je smíšená
> právo na mír, právo na čisté životní prostředí, právo na sociální a eko-

nomický rozvoj,…
> vytvářejí se po 2. světové válce
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Snímek 8 4) Chronologicky seřaďte dokumenty vztahující se k problematice LP
> Deklarace práv člověka a občana
> Všeobecná deklarace LP
> Magna Charta Libertatum
> Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
> Listina základních práv EU
> Deklarace nezávislosti
> Evropská Úmluva o ochraně LP a základních svobod
> Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
> Listina základních práv a svobod
> Charta 77

Snímek 9 4) Chronologické pořadí dokumentů vztahujících se k problematice 
LP

> Magna Charta Libertatum (1215)
> Deklarace nezávislosti (1776)
> Deklarace práv člověka a občana (1789)
> Všeobecná deklarace lidských práv (1948)
> Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950)
> Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

(1966)
> Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966)
> Charta 77 (1977)
> Listina základních práv a svobod (1992)
> Listina základních práv EU (2000)

Snímek 10 5) Jaké znáte vnitrostátní i mezinárodní organizace věnující se pro-
blematice LP?

vnitrostátní
> ADRA
> Člověk v tísni

mezinárodní
> Amnesty International
> Dětský fond UNICEF
> Human Rights Watch
> Mezinárodní organizace práce dohlížející na ochranu práv pracujících
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Komentář pro učitele k powerpointové prezentaci 
„Lidská práva v Ruské federaci“

Snímek 1 LIDSKá PRáVA V RUSKÉ FEDERACI

Snímek 2 Obsah
1) Lidská práva v Ruské federaci – Historie
2) Lidská práva v Ruské federaci – Současnost
3) Právní úprava ochrany LP v RF
4) Mezinárodní ochrana LP
5) Prostředky ochrany LP v RF
6) Problém porušování LP v RF

Snímek 3 Lidská práva v Ruské federaci
> 21. století – stále není pro celou řadu států uznávání LP a svobod samo-

zřejmostí
> zakotvení LP v zákonech formální
> pouze sporadicky jejich faktické naplňování a ochrana
> nedostatečná informovanost lidí v té které zemi

Kontext ke snímku 4 Lidská práva v Ruské federaci – Historie
1917 – mezník
> dvě revoluce
> pád carismu, nástup nové sovětské epochy

1918
> III. všeruský sjezd sovětů – vyhlášení RSFSR a vyhlášení ústavy
> 1. část Ústavy: Deklarace práv pracujícího a vykořisťovaného obyvatelstva 
> právo na rovné přidělení půdy, … pouze formální práva
> pracující lid nevzdělaný – nedožadoval se svých práv

1924 (SSSR), 1925 (RSFSR)
> nová Ústava – vytvořena na základě vzniku SSSR (30. 12. 1922)
> scházela část věnovaná právům obyvatel

1936 (SSSR), 1937 (RSFSR)
> nová Ústava – opět se objevila část věnovaná právům obyvatel
> právo na práci (dříve jako povinnost!), právo na odpočinek, zavedení 

každoroční dovolené, právo na vzdělání, rovnost mužů a žen, svoboda 
vyznání, …

> snaha ukázat výhody sovětského uspořádání oproti kapitalistickému
> ve skutečnosti hluboké porušování práv – čistky, gulagy

1948 Všeobecná deklarace lidských práv a svobod 
> SSSR odmítl, požadoval větší moc státu nad jedincem

2. pol. 50. let 20. století
> N. S. Chruščov – doba tání
> změna Trestního zákona SSSR – zákaz některých trestů, nová formula-

ce trestů
> vznik samizdatu a tamizdatu
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60.–80. léta 20. století
> zformovalo se hnutí za LP – v SSSR i za hranicemi
> časté protesty proti porušování LP – potlačování ze strany státu
> za hranicemi: inteligence vydávala svědectví o politických vězních, … 

– narušila mýtus o „sovětské demokracii“, kterou se SSSR snažil před 
Západem po desetiletí vybudovat

> Západ začal vyvíjet na SSSR tlak

1976 SSSR ratifikoval
> Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech
> Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

1977 nová Ústava SSSR
> 2. část Stát a jedinec – články upravující práva a svobody občanů
> např. rovnost všech před zákonem, rovnost práv mužů a žen, právo na 

práci, právo na ochranu zdraví, svoboda slova, …
> nové: právo odvolat se proti jednání úředníků státních i veřejných 

orgánů, právo na náhradu škody způsobenou protiprávním jednáním 
státních a veřejných organizací, …

80. léta 20. století
> silné represe
> změna s příchodem M. S. Gorbačova – pozvolné osvobozování vězňů 

(1987–1988 propuštěny až tři tisíce vězněných)
> povolení návratu inteligence (např. A. D. Sacharov)
> stále zákaz publikovat

od 90. let 20. století
> rozvoj aktivity veřejnosti: kulaté stoly, politické strany, veřejné spolky, 

diskusní kluby

1991
> založen Memorial (nevládní organizace mapující zločiny stalinismu)
> rozšíření spolupráce mezi LP organizacemi a SSSR/RF
> podílení se ochránců LP na tvorbě zákonů
> nová Ústava – její součástí Deklarace práv a svobod člověka  

a občana RSFSR

1993
> změna – Jelcin – rozpuštění parlamentu
> nová Ústava – její součástí Práva a svobody člověka a občana
> 1994–1996 válka v Čečně

Snímek 4 Lidská práva v Ruské federaci – Historie
> problematika LP v ruském prostředí sahá hluboko do minulosti
> LP nikdy nebyla státem dodržována → pouze formální a symbolická 

funkce
> jedinec utlačován
> jedinec sloužil jako nástroj k naplnění záměrů a cílů státu
> nevzdělanost a neznalost Rusů
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Kontext ke snímku 5 Lidská práva v Ruské federaci – Současnost
> v 90. letech RF svobodnější než dnes
> rozpad SSSR, liberalizace, perestrojka, glasnosť, přechod k demokracii 

využit k prosazení LP
> 90. léta plná reforem, změn – nejistota, rozkolísanost, ztráta identity – 

Rusko nikdy nemělo přímou zkušenost s demokracií
> Putin přislíbil stabilitu – společnost za ni neváhala postoupit část svých 

občanských práv

Snímek 5 Lidská práva v Ruské federaci – Současnost
> právní úprava není naplňována
> LP organizace – snaha o změnu – nepochopení a odpor k jejich činnosti 

od samotných Rusů
> důvody: neznalost, neinformovanost, národní hrdost, pohodlnost setr-

vávat ve známém prostředí a stavu
> dnes je cítit jistý kvas

Kontext ke snímku 6 Právní úprava ochrany LP v RF
> v 90. letech zákony i zákoníky – s úpravami platí dodnes

1991–1993
> Zákon o rehabilitaci politických represí
> Zákon o občanství RF
> Zákon o právu občanů RF na svobodu přemisťování a výběru místa 

pobytu v hranicích RF

1993 nová Ústava 
> 2. Hlava Práva a svobody člověka a občana 
> ve 46 článcích reglementuje práva a svobody člověka

1996 
> zákon o soudním systému RF
> Trestní zákoník – oddíl VII, hlava 19: Trestné činy proti ústavním prá-

vům a svobodám člověka a občana

2001
> Trestní řád

Snímek 6 Právní úprava ochrany LP v RF
> vnitrostátní právní úprava se potýká s problémy – v RF není dostatečně 

naplňována
> dysfunkce státu v oblasti právního pořádku
> např. soudy nejsou nestranné – korupce, porušování jednotlivých člán-

ků 2. hlavy Ústavy RF, …
> řešení: periodické střídání soudců v regionu, otevření justičního systé-

mu mladým právníkům, …

Kontext ke snímku 7 Mezinárodní ochrana LP
Výbor pro lidská práva při OSN:
> RF neplní jeho doporučení
> žádá od ní alespoň zprávy týkající se nově přijatých opatření na základě 

jeho doporučení  
(nejúčinnější prostředek tlaku na stát, který Výbor má)
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Evropský soud pro LP
> kontrolu nad dodržováním rozhodnutí plní Výbor ministrů Rady Evropy
> RF implementuje jeho rozhodnutí do svého právního řádu pozvolna, 

ačkoli jsou pro ni závazná – sankce

Snímek 7 Mezinárodní ochrana LP
> 1950 počátek – Rada Evropy přijala Úmluvu o ochraně LP a základních 

svobod – nastavení mechanismů mezinárodní ochrany
> občané RF se mohou obrátit k Výboru pro lidská práva při OSN a Ev-

ropskému soudu pro lidská práva

Snímek 8 Prostředky ochrany LP v RF
Státní
> Rada pro rozvoj občanské společnosti a LP prezidenta RF

Nevládní ruské lidskoprávní organizace
> Moskevská helsinská skupina, Memorial, Muzeum a veřejné centrum 

Andreje Sacharova

Mezinárodní LP organizace působící v RF
> Amnesty International, Člověk v tísni, Human Rights Watch

Kontext ke snímku 9 Problém porušování LP v RF
> oficiální statistiky se zmiňují pouze okrajově
> zhoršení LP po nástupu V. Putina do úřadu prezidenta v roce 2000
> RF jako „imitační demokracie“
> politolog Dmitrij Furman
> navenek stát zachovává nejdůležitější rysy demokracie
> nepsaná omezení – nastavuje je vládnoucí elita
> oporou jedna silná strana (Jednotné Rusko)
> opozice tolerována – nemožnost projevit se
> „svobodné volby“ – výsledek dopředu předvídatelný
> závislost soudů na státní moci

Snímek 9 Problém porušování LP v RF
nejčastější:
> porušení svobody slova a projevu
> porušení svobody náboženského vyznání
> porušení svobody shromažďování
> odnětí svobody na základě jasně motivovaného politického rozhodnutí 

– obviněný neporušil právo a byl uvězněn
> délka trestu a podmínky ve vězení nepřiměřené ve srovnání s tím, za co 

byl seznán vinným
> jasné procesuální porušení norem během líčení
> laxní přístup státu k vypátrání zločinců, objasnění motivu trestných činů

tlaku ze strany státu vystaveni:
> novináři, ochránci LP, právníci, opoziční politici, členové opozičních 

hnutí

Snímek 10 Seznam literatury
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Lidská práva 
v Ruské federaci

A Vyhledejte v textu Hlavy 2. Ústavy Ruské federace a v textu Evropské úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod odpovědi na následující otázky a zapište je na tento list (můžete použít 
i druhou stranu nebo vlastní papír). 

1. Byly v případě Pussy Riot porušeny některé články z Hlavy 2. Ústavy Ruské federace? Svou odpověď zdůvodněte.

2. Byly v případě Pussy Riot porušeny některé články v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod? Svou odpověď zdůvodněte.

3. Jak by byl celý případ Pussy Riot podle vás hodnocen a řešen v západních demokratických zemích a jak by byl 
řešen v České republice?

4. Znáte konkrétní případ v Ruské federaci, v němž došlo k porušení lidských práv? Pokud ano, tento příklad 
uveďte a pokuste se najít v textech obou oficiálních dokumentů články, které byly porušeny.

5. Jaká je podle vás úroveň dodržování a ochrany lidských práv v Ruské federaci?



Článek 19
1. Všichni jsou si rovni před zákonem a soudem.
2. Stát garantuje rovnost práv a povinností člověka a ob-

čana bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, jazyk, 
původ, majetkové a hodnostní postavení, místo poby-
tu, náboženskou příslušnost, přesvědčení, příslušnost 
k společenským sdružením a jiné okolnosti. Zakazují 
se jakékoliv formy omezení práv občanů podle znaků 
sociální, rasové, národní, jazykové nebo náboženské 
příslušnosti.

3. Muž a žena mají rovná práva a svobody a rovné možnosti 
na jejich realizaci.

Článek 22
1. Každý má právo na svobodu a osobní nedotknutelnost.
2. Vazba, zatčení a vězení je možné pouze na základě roz-

hodnutí soudu. Do rozhodnutí soudu nemůže být osoba 
podrobena zadržení na dobu delší než 48 hodin.

Článek 28
Každému se zaručuje svoboda svědomí, svoboda vyznání 
včetně práva vyjadřovat jednotlivě nebo společně s jinými 
libovolnou víru nebo nevyznávat žádnou, svobodně volit, 
mít a rozšiřovat náboženská a jiná přesvědčení a konat 
v souladu s nimi.

Článek 29
1. Každému se zaručuje svoboda myšlení a slova.
2. Nedovoluje se propaganda nebo agitace podněcující 

sociální, rasovou, národní nebo náboženskou nenávist 
a nepřátelství. Zakazuje se propaganda sociální, rasové, 
národní, náboženské nebo jazykové nadřazenosti.

3. Nikdo nemůže být přinucen k vyjádření svého mínění 
a přesvědčení nebo jejich odmítnutí.

4. Každý má právo svobodně vyhledávat, získávat, předá-
vat, vydávat a rozšiřovat informace libovolným zákon-
ným způsobem. Výčet zpráv tvořících státní tajemství 
se stanoví federálním zákonem.

5. Zaručuje se svoboda masových informací. Cenzura se 
zakazuje.

Článek 30
1. Každý má právo na sdružování včetně práva zakládat 

odborové svazy na obranu svých zájmů. Svoboda čin-
nosti společenských sdružení se zaručuje.

2. Nikdo nemůže být nucen k vstupu do nějakého sdružení 
nebo setrvání v něm.

Článek 31
Občané Ruské federace mají právo na poklidné shromaž-
ďování beze zbraní, konat shromáždění, mítinky a demon-
strace, průvody a stávky.

Článek 38
1. Mateřství, dětství a rodina je pod ochranou státu.
2. Péče o děti a jejich výchova je rovným právem a povin-

ností rodičů.
3. Práce schopné děti starší 18 let jsou povinni pečovat 

o své práce neschopné rodiče.

Článek 44
1. Každému se zaručuje svobody literární, umělecké, vědec-

ké, technické a jiných druhů tvorby a bádání. Duševní 
vlastnictví je chráněno zákonem.

2. Každý má právo na účast v kulturním životě, užívání 
kulturních zařízení a na přístup ke kulturním statkům.

3. Každý je povinen starat se o zachování historického 
a kulturního dědictví, chránit památky historie a kul-
tury.

Článek 45
1. Státní ochrana práv a svobod člověk a občana v Ruské 

federaci se zaručuje.
2. Každý má právo chránit svá práva a svobody všemi 

způsoby ne zakázanými zákonem.

Článek 46
1. Každému se zaručuje soudní ochrana jeho práv a svobod.
2. Rozhodnutí a činnost (nebo nečinnost) orgánů státní 

moci, orgánů místní samosprávy, společenských sdru-
žení a úředních osob mohou být žalovány u soudu.

3. Každý má právo v souladu s mezinárodními smlouvami 
ratifikované Ruskou federací obracet se na mezinárodní 
orgány na ochranu práv a svobod člověka, a jestliže jsou 
vyčerpány všechny existující vnitrostátní prostředky 
právní ochrany.

Článek 47
1. Nikdo nemůže být zbaven práva na projednání své věci 

zákonem příslušnému soudu a soudci.
2. Obviněný ze spáchání trestného činu má právo na pro-

jednání své věci před soudem s účastí přísežných příse-
dících v případech stanovených federálním zákonem.

Článek 48
1. Každému se zaručuje právo na poskytnutí kvalifikované 

právní pomoci. v případech stanovených zákonem se 
právní pomoc poskytuje bezplatně.

2. Každý zadržený a vězněný obviněný ze spáchání trest-
ného činu má právo použít pomoc advokáta (obhájce) 
od okamžiku zadržení, uvěznění nebo sdělení obvinění.

Článek 49
1. Každý obviněný ze spáchání trestného činu se považuje 

za nevinného, pokud jeho vina není prokázána podle 
federálního zákona a stanovena pravomocným rozhod-
nutím soudu.

2. Obviněný není povinný dokazovat svou nevinu.
3. Neodstranitelné pochybnosti o vině se vykládají ve pro-

spěch obviněného.

Článek 50
1. Nikdo nemůže být opakovaně souzen za jeden a tentýž 

trestný čin.
2. Při výkonu soudnictví se nepřipouští použití důkazů 

získaných v rozporu s federálním zákonem.
3. Každý odsouzený za trestný čin má právo na přezkoumá-

ní rozsudku vyšším soudem podle ustanovení federál-
ního zákona a také právo žádat o milost nebo zmírnění 
trestu.

Článek 52
Práva poškozených trestným činem a zneužitím moci jsou 
chráněna zákonem. Stát zabezpečuje poškozeným dostup 
k soudnictví a kompenzaci způsobené škody.

Ústava Ruské federace 
výňatek z textu Hlavy 2. Práva a svobody člověka a občana
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Článek 1 – Povinnost respektovat lidská práva 
Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich juri-
sdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy. 

Článek 3 – Zákaz mučení 
Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižují-
címu zacházení anebo trestu. 

Článek 5 - Právo na svobodu a osobní bezpečnost 
1.  Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí 

být zbaven svobody kromě následujících případů, pokud se tak 
stane v souladu s řízením stanoveným zákonem: 

a)  zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem; 
b)  zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby proto, že se 

nepodrobila rozhodnutí vydanému soudem podle zákona, nebo 
proto, aby bylo zaručeno splnění povinnosti stanovené zákonem; 

c) zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem 
předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné podezře-
ní ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody 
k domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání trestného činu 
nebo v útěku po jeho spáchání; 

d)  jiné zbavení svobody nezletilého na základě zákonného rozhod-
nutí pro účely výchovného dohledu nebo jeho zákonné zbavení 
svobody pro účely jeho předvedení před příslušný orgán; 

e)  zákonné držení osob, aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, 
nebo osob duševně nemocných, alkoholiků, narkomanů nebo 
tuláků; 

f)  zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se zabrá-
nilo jejímu nepovolenému vstupu na území, nebo osoby, proti 
níž probíhá řízení o vyhoštění nebo vydání. 

3.  Každý, kdo je zatčen nebo jinak zbaven svobody v souladu 
s ustanovením odstavce 1 písm. c tohoto článku, musí být ihned 
předveden před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou 
zákonem k výkonu soudní pravomoci, a má právo být souzen 
v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštění 
může být podmíněno zárukou, že se dotyčná osoba dostaví 
k přelíčení. 

4. Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, 
má právo podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně 
rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, 
je-li zbavení svobody nezákonné. 

5. Každý, kdo byl zatčen nebo zadržen v rozporu s ustanoveními 
tohoto článku, má nárok na odškodnění. 

Článek 6 – Právo na spravedlivé řízení 
1.  Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, ve-

řejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným 
soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských 
právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trest-
ního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, 
avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého 
nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo 
národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to 
vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života 
účastníků, anebo v rozsahu považovaném soudem za zcela ne-
zbytný pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost 
řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 

2.  Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, 
dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 

3.  Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: 
a)  být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen 

s povahou a důvodem obvinění proti němu; 
b)  mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; 
c)  obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního 

výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, 
aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti 
vyžadují; 

d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout 
předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných pod-
mínek, jako svědků proti sobě; 

e)  mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku 
používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví. 

Článek 7 – Uložení trestu jen na základě zákona 
1.  Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které 

v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo 
mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být ulo-
žen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání 
trestného činu. 

2.  Tento článek nebrání souzení a potrestání osoby za jednání nebo 
opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle 
obecných právních zásad uznávaných civilizovanými národy. 

Článek 8 – Právo na respektování
 soukromého a rodinného života 

1.  Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného 
života, obydlí a korespondence. 

2.  Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kro-
mě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v de-
mokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 
bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku 
a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 
ochrany práv a svobod jiných. 

Článek 9 – Svoboda myšlení, 
svědomí a náboženského vyznání 

1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své nábo-
ženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať 
veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním 
náboženských úkonů a zachováváním obřadů. 

2.  Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může 
podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a kte-
rá jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné 
bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky 
nebo ochrany práv a svobod jiných. 

Článek 10 – Svoboda projevu 
1.  Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svo-

bodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo 
myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hra-
nice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování 
povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. 

2.  Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpověd-
nost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, ome-
zením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbyt-
né v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, 
územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku 
a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany 
pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací 
nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci. 

Článek 13 – Právo na účinný právní prostředek nápravy 
Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, 
musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, 
i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností. 

Článek 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. 

Článek 34 – Individuální stížnosti 
Soud může přijímat stížnosti každé fyzické osoby, nevládní orga-
nizace nebo skupiny osob považujících se za poškozené v důsled-
ku porušení práv přiznaných Úmluvou a jejími protokoly jednou 
z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že 
nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 
výňatek z textu Úmluvy
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Případ Pussy Riot

Ženská punková hudební skupina Pussy Riot byla zalo-
žena v Moskvě roku 2011 a je známá provokativními 
vystoupeními, která balancují na hranici legálnosti. 

Během vystoupení se členky kapely nahrávají na video a zá-
znamy umisťují na internet. Ruskou společnost provokují 
jednak svým zevnějškem (součástí image jsou pestrobarevné 
šaty, punčochy a lyžařské kukly), ale především texty, které 
otevřeně kritizují společensko-politické poměry v Ruské fe-
deraci a často obsahují vulgarismy. Prezentují se jako skupina 
feministická, usilující o rovnoprávnost pohlaví a odstranění 
všech forem diskriminace v ruské společnosti. Silně kritizují 
Vladimira Putina – bývalého předsedu vlády (2008–2012) 
a současného prezidenta (2000–2008 a znovu od května 2012) 
– a propojenost představitelů Ruské pravoslavné církve s vr-
cholnými politiky a šéfy bezpečnostních služeb.

„Punková modlitba“ v katedrále
Několik dní před volbami, v nichž měl být ruským preziden-
tem znovu zvolen Putin, 21. února 2012, se pět členek kapely 
zúčastnilo happeningu v katedrále Krista Spasitele v Moskvě. 
Pokusily se zahrát protiputinovskou píseň, ve které se také 
ozvala kritika představitelů Ruské pravoslavné církve. Při 
vystoupení však vstoupily do míst, která jsou vyhrazena pouze 
duchovním (těsně před pravoslavné ikony), a na výzvy ostrahy 
katedrály, aby svou činnost okamžitě ukončily, nereagovaly. 
Z písně, kterou nazvaly Punková modlitba (viz text písně), 
však stačily zazpívat pouze první sloku, než byly z katedrály 
vyvedeny. 3. března 2012 byly zatčeny dvě členky kapely po-
dezřelé z účasti na vystoupení: Naděžda Tolokonnikovová (22 
let, studentka filosofie na Lomonosovově univerzitě v Moskvě, 
vdaná, matka čtyřleté dcery, se svým manželem Pjotrem Ver-
zilovem jsou členy radikální umělecké skupiny Vojna) a Marija 
Aljochinová (24 let, studentka Institutu žurnalistiky a tvůrčího 
psaní v Moskvě, svobodná, matka pětiletého syna). 16. března 
2012 pak byla zatčena třetí členka Pussy Riot Jekatěrina Sa-
mucevičová (30 let, programátorka, absolventka Rodčenkovy 
školy fotografie a multimédií v Moskvě, svobodná, bezdětná). 
Dvě zbylé členky kapely, které se happeningu zúčastnily, 
z Ruska uprchly, aby se vyhnuly případnému trestnímu stí-
hání. Prokuratura kvalifikovala vystoupení jako výtržnictví 
s charakterem organizovaného zločinu a všem třem ženám 
hrozilo až sedmileté vězení.

Proti Putinovi, nebo proti věřícím?
Chystaný soudní proces rozdělil ruskou společnost na dvě 
části. Zastánci kapely mluvili o svobodě slova a vyjadřování 
politických názorů, odpůrci pak o urážce věřících a zhano-
bení pravoslavného chrámu. Celá kauza dostala ve státních 
médiích punc náboženské nesnášenlivosti a odstartovala 
kampaň na „ochranu víry“, která koncem dubna vyvrcholila 
v několikatisícovou demonstraci věřících v Moskvě. Nega-
tivní ohlas vzbudil happening také v Německu, kde proti 
dívkám vystoupilo několik evangelických teologů. Sympatie 
s postojem Ruské pravoslavné církve, která vystoupení ozna-
čila za svatokrádež, vyjádřil také papež Benedikt XVI. Podle 
Tolokonnikovové jsou za vyznění případu odpovědná politi-
ky kontrolovaná média, říká: „To vůbec neodpovídá pravdě. 

Většina lidí se necítila dotčena naším vystoupením, ale tím, 
co z toho udělala putinovská média.“ Samucevičová dodává: 
„Nechtěla jsem nikoho urazit a omlouvám se, pokud jsem se 
věřících dotkla. Ale naše akce byla politická, proti režimu 
prezidenta Putina.“

Rozpory v soudním procesu
Obhájci dívek několikrát poukazovali na špatnou kvalifikaci 
činu. Rozpory vzbudilo přelíčení, během něhož byla dívkám – 
na rozdíl od obžaloby – zamítnuta většina svědků a přizvaných 
expertů. Pro obžalobu byl jedním z hlavních zdrojů obvinění 
celý text písně, ve skutečnosti z něj však byla zazpívána jen 
první sloka (hned po ní byla vypnuta zesilovací aparatura 
a kapela vyvedena). Hlavním důkazním materiálem byl vi-
deozáznam, který byl po happeningu umístěn na internet. 
Hudba a text však k videu přibyly až dodatečně. Podle obhájců 
Pussy Riot je celá kauza zpolitizovaná a jednalo se maximálně 
o přestupek, za který by měla následovat peněžitá pokuta. 
Dívky vzkazovaly prostřednictvím obhájců veřejnosti, že byly 
vyšetřujícími přemlouvány, aby se přiznaly s tím, že když tak 
učiní, budou propuštěny. Podle Putina byla jejich vystoupením 
narušena morálka a náboženské cítění všech Rusů. Na západě 
se členky kapely setkaly s příznivější odezvou: několik poli-
tiků a umělců jim vyjádřilo sympatie a poslanci Evropského 
parlamentu je dokonce navrhli na Sacharovovu cenu, která je 
udělována za přínos v oblasti svobody a lidských práv.
17. srpna 2012 byly tři členky kapely moskevským soudem 
shledány vinnými ze spáchání výtržnictví v pravoslavném 
chrámu a odsouzeny na dva roky odnětí svobody nepodmí-
něně. Ve zdůvodnění rozsudku se opět objevila slova o urážce 
Boha a znesvěcení, a také to, že se členky kapely chovaly neu-
ctivě a nesnášenlivě vůči náboženským a sociálním skupinám, 
jednaly provokativně a s cílem narušit náboženský a spole-
čenský pořádek. Dívky se proti verdiktu odvolaly. Moskevský 
odvolací soud vynesl verdikt 10. října 2012: Samucevičové byl 
dvouletý trest změněn na podmíněný, ale ostatním dvěma byl 
předchozí rozsudek potvrzen.

(Text zpracován na základě článků ze serverů Lidovky.cz, iDnes.
cz, iHNed.cz, ct24.cz.)

Svoboda slova jako organizovaný zločin

Foto: Igor M
ukhin (W

ikipedie)





06. Trestný čin 
a přestupek

Cíl hodiny Vysvětlit studentům rozdíl mezi trestným činem 
a přestupkem, naučit je zorientovat se v textu zákona, 
zhodnotit konkrétní případy a umět svá rozhodnutí 
zdůvodnit.

Harmonogram 5 minut – Úvodní otázky
20 minut – Vyplňování pracovního listu
10 minut – Práce ve dvojici
10 minut – Závěrečná kontrola, shrnutí

Metody a formy Práce ve dvojici, práce s textem, práce s pracovním listem, 
řešení, diskuse

Materiály 
a pomůcky

Pracovní listy, úryvky textů zákona

Přílohy Pracovní list „Trestný čin“, str. 57
Řešení pracovního listu „Trestný čin“, str. 58
Pracovní list „Přestupek“, str. 59
Řešení pracovního listu „Přestupek“, str. 60
Úryvky textů zákona, str. 61
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Zdroje Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád)

ÚZ (Úplná znění) č. 924, Přestupky a další správní delikty

Fenyk J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád – Průvodce trestně právními předpisy 
a judikaturou. Praha: Linde, 2010. 



 Popis hodiny
Úvodní otázky
Učitel na úvod položí otázku: „Co si vybavíte 
pod pojmy ‚trestný čin‘ a ‚přestupek‘?“ Po něko-
lika odpovědích učitel otázku doplní: „Slyšeli 
jste o nějakém konkrétním příkladu, např. ve 
zprávách?“ Nechá studentům přibližně minutu 
na promyšlení, poté jednotlivě studenty vyvolává 
a zapisuje jejich odpovědi na tabuli.

Dále se učitel ptá na následující pojmy a vysvět-
luje jejich význam:

1. „Jak rozumíte pojmu ‚sankce‘?“ Je to postih, 
důsledek za porušení normy nebo obecně 
závažného pravidla chování. 

2. „Co je to ‚zavinění z nedbalosti‘?“ Rozlišuje-
me nedbalost vědomou – tedy vím, že mohu 
způsobit určitý následek, ale bez přiměře-
ných důvodů spoléhám, že jej nezpůsobím, 
a nedbalost nevědomou, při které nevím, že 
mohu způsobit určitý následek, ač vzhledem 
k okolnostem a ke svým poměrům bych to 
vědět měl/-a a mohl/-a. 

3. „Co je to ‚retroaktivita‘?“ Zpětné působení 
práva; zákaz retroaktivity znamená, že mů-
žeme být souzeni za trestný čin pouze tehdy, 
pokud byl trestným činem už v okamžiku, 
kdy jsme ho spáchali. 

Pracovní list, práce s textem
Učitel uvede další činnost: „Teď vám rozdám pra-
covní listy s otázkami a výňatky z textu skuteč-
ných zákonů platných v České republice. Budete 
pracovat ve dvojicích, na vyplnění pracovních 
listů máte 10 minut a poté si společně zkontro-
lujeme řešení.“ Polovina třídy dostane pracovní 
list na téma „trestný čin“, druhá polovina na 
téma „přestupek“. Všichni dostanou list s výňat-
ky zákonů.
Po vyplnění pracovních listů učitel vyzve ke kon-
trole pracovního listu o přestupcích. Vyvolává 
studenty a reaguje na jejich odpovědi. Při třetím 
úkolu („shrnutí“) si učitel nejprve poslechne 
vybrané informace od jednoho studenta, kterého 
vyvolá, poté se zeptá, zdali by ostatní ještě něco 

doplnili nebo co by naopak nezmiňovali. Poté 
vybere jednoho studenta, aby ostatním, kteří 
pracovali na pracovním listě o trestných činech, 
nadiktoval své poznámky k této otázce. Ti, co 
pracovali na témže pracovním listě (o přestup-
cích) si své výpisky doplní o případné chybějící 
podstatné informace. Je-li to zapotřebí, učitel 
doplní chybějící podstatné informace sám. 
Stejně se postupuje i při kontrole pracovního 
listu o trestných činech. 

Práce ve dvojici
Následující aktivita by měla studenty dovést 
k pochopení rozdílu mezi trestným činem a pře-
stupkem. Učitel vyzve studenty, aby se rozdělili 
do dvojic tak, aby pracovali ti, kdo vyplňovali 
odlišný pracovní list. „Sdělte si navzájem, o čem 
pojednával váš pracovní list. Poté srovnejte 
podstatu přestupku a trestného činu a společně 
promyslete, v čem se liší.“ 
Učitel studenty postupně vyvolává a jejich odpo-
vědi píše na tabuli. Poté je vyzve, aby si (správ-
né) informace, které se během hodiny dozvěděli, 
zapsali (informace by měly odpovídat „Faktům 
pro učitele“ uvedeným níže). 

Závěrečné shrnutí
Na závěr učitel položí otázku: „Co jste se dnes 
dozvěděli o trestném činu a přestupku?“ Vyvo-
lává studenty a reaguje na to, co říkají. V pří-
padném zbývajícím čase je prostor na diskusi 
o uvedených příkladech.“
Nakonec může učitel zadat domácí úkol – vybrat 
konkrétní příklad přestupku a trestného činu, 
ať z již zmíněných zpráv nebo i vymyšlený, a na 
začátku příští hodiny ho představit ostatním 
včetně zdůvodnění, proč se jedná o přestupek 
nebo trestný čin.

Fakta pro učitele

V čem se liší trestný čin a přestupek:
> ve stupni škodlivosti pro společnost – pře-

stupky jsou méně závažná porušení než 
trestné činy,
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> v orgánech, které pojednávají o dotyčném 
provinění – o trestných činech rozhodují 
soudy, o přestupcích příslušné správní orgá-
ny (např. ministerstvo financí, celní úřady, 
Česká obchodní inspekce),

> v sankcích – sankce za trestný čin se zapi-
sují do Rejstříku trestů, u přestupků nikoliv 
(typické sankce pro trestný čin jsou např. 
odnětí svobody, domácí vězení, zákaz činnos-
ti, typické sankce pro přestupek jsou např. 
napomenutí, pokuta, propadnutí věci).

Společné rysy:
> činy pro společnost škodlivé, porušující zá-

kon,
> pro odpovědnost je nutné zavinění jednají-

cího + příčetnost (duševní stav, při kterém je 
plná rozpoznávací a rozhodovací schopnost 
v okamžiku spáchání trestného činu) + dosa-
žení věku 15 let

Příklady trestných činů:
> zabití
> účast na sebevraždě
> ublížení na zdraví
> mučení
...

Příklady přestupků:
> překročení povolené rychlosti
> rušení nočního klidu
> nepovolená skládka
...
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Trestný čin
A Přečtěte si paragrafy §1, 13, 22, 23, 25, 26 a 52 trestního zákoníku a vyberte správnou odpověď. 

1. Můžeme být souzeni zpětně, i když dotyčný čin, který jsme např. před dvěma lety spáchali, 
nebyl tehdy zakázán zákonem, ale před pár měsíci se zákon změnil?

  
2. Spolupachatel nemusí být za spáchání trestného činu souzen.  
 

 
3. Za spáchání trestného činu může být potrestán (podle trestního zákoníku) i chlapec, kterému 

bude za týden patnáct let.
       
4. Za trestný čin není odpovědná osoba trpící duševní poruchou v době spáchání činu. 

 

5. Možnou sankcí může být zaplacení stanovené finanční částky. 

B Přiřaďte uvedené druhy trestných činů ke konkrétním příkladům.

a. hospodářský trestný čin  
b. trestný čin proti životu a zdraví
c. trestný čin proti svobodě a lidské důstojnosti

1. Pan Tichý úmyslně srazil ze schodů svého kolegu pana Jirského, protože si nepřál jeho povýšení. Pan Jirský 
poté strávil měsíc v nemocnici.

2. Pan Novák padělal peníze.
3. Pan Bílý potřeboval peníze, začal proto vydírat svou sousedku. Pohrozil jí, že pokud mu nedá 50 000 Kč, 

zmlátí ji.

a.   b.  c.

C Napište několika větami, co jste se dozvěděli o trestných činech a přestupcích.

ano ne



A Přečtěte si paragrafy §1, 13, 22, 23, 25, 26 a 52 trestního zákoníku a vyberte správnou odpověď. 

1. Můžeme být souzeni zpětně, i když dotyčný čin, který jsme např. před dvěma lety spáchali, 
nebyl tehdy zakázán zákonem, ale před pár měsíci se zákon změnil?

  
2. Spolupachatel nemusí být za spáchání trestného činu souzen.  
 

 
3. Za spáchání trestného činu může být potrestán (podle trestního zákoníku) i chlapec, kterému 

bude za týden patnáct let.
       
4. Za trestný čin není odpovědná osoba trpící duševní poruchou v době spáchání činu. 

 

5. Možnou sankcí může být zaplacení stanovené finanční částky. 

B Přiřaďte uvedené druhy trestných činů ke konkrétním příkladům.

a. hospodářský trestný čin  
b. trestný čin proti životu a zdraví
c. trestný čin proti svobodě a lidské důstojnosti

1. Pan Tichý úmyslně srazil ze schodů svého kolegu pana Jirského, protože si nepřál jeho povýšení. Pan Jirský 
poté strávil měsíc v nemocnici.

2. Pan Novák padělal peníze.
3. Pan Bílý potřeboval peníze, začal proto vydírat svou sousedku. Pohrozil jí, že pokud mu nedá 50 000 Kč, 

zmlátí ji.

a)   b)  c)

C Napište několika větami, co jste se dozvěděli o trestných činech a přestupcích.

ano ne

 Příklad shrnutí: Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Od-
povědnost nenese osoba mladší patnácti let. Spolupachatel je stíhán tak, jakoby trestný čin spáchal sám. Za 
trestný čin není odpovědná osoba trpící duševní poruchou. Existují různé druhy trestných činů (např. trestný čin 
proti životu a zdraví) a různé sankce podle povahy trestného činu (např. domácí vězení, peněžitý trest). 

Trestný čin
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A Přečtěte si paragrafy § 2, 5, 11, 16 a 17 zákona o přestupcích a vyberte správnou odpověď.

1. Přestupek je jakékoli jednání, které se nelíbí policejním orgánům.

2. Za přestupek (podle zákona o přestupcích) může být potrestán i chlapec, kterému bude  
za týden patnáct let.  

 
3. Za přestupek je odpovědný i ten, kdo ho spáchal pod vlivem alkoholu či drog a bylo mu  

již patnáct let.
       
4. Možnou sankcí může být zaplacení stanovené finanční částky.  

 

5. Tomu, kdo se dopustil přestupku, nelze zakázat navštěvovat jakákoli místa. 

B Přiřaďte uvedené druhy trestných činů ke konkrétním příkladům.

a. Přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
b. Přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
c. Přestupek na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství.

1. Pan Tichý si chtěl ulovit pořádnou rybu a protože chtěl mít klid, šel rybařit na místo, kde byl rybolov zakázaný.
2. Pan Novák při řízení vozidla držel v ruce mobil a telefonoval.
3.  Petr s Pavlem, kterým bylo jen něco málo přes 15 let, šli do hospody, že vyzkouší pivo. Prodavačka jim ho 

ochotně prodala.

a.   b.  c.

C Napište několika větami, co jste se dozvěděli o trestných činech a přestupcích.

ano ne

Přestupek



Přestupek
A Přečtěte si paragrafy § 2, 5, 11, 16 a 17 zákona o přestupcích a vyberte správnou odpověď.

1. Přestupek je jakékoli jednání, které se nelíbí policejním orgánům.

2. Za přestupek (podle zákona o přestupcích) může být potrestán i chlapec, kterému bude  
za týden patnáct let.  

 
3. Za přestupek je odpovědný i ten, kdo ho spáchal pod vlivem alkoholu či drog a bylo mu  

již patnáct let.
       
4. Možnou sankcí může být zaplacení stanovené finanční částky.  

 

5. Tomu, kdo se dopustil přestupku, nelze zakázat navštěvovat jakákoli místa. 

B Přiřaďte uvedené druhy trestných činů ke konkrétním příkladům.

a. Přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
b. Přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
c. Přestupek na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství.

1. Pan Tichý si chtěl ulovit pořádnou rybu a protože chtěl mít klid, šel rybařit na místo, kde byl rybolov zakázaný.
2. Pan Novák při řízení vozidla držel v ruce mobil a telefonoval.
3.  Petr s Pavlem, kterým bylo jen něco málo přes 15 let, šli do hospody, že vyzkouší pivo. Prodavačka jim ho 

ochotně prodala.

a.   b.  c.

C Napište několika větami, co jste se dozvěděli o trestných činech a přestupcích.

ano ne

Příklad shrnutí: Přestupek je zaviněné jednání, které ohrožuje společnost, ale není trestným činem. Odpovědnost 
nenese osoba mladší patnácti let. Odpovědný je i ten, kdo přestupek spáchal pod vlivem alkoholu či jiných omamných 
látek. Existují různé druhy přestupků, např. stran řízení vozidla, prodeje alkoholu nezletilým osobám. 
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Trestní zákoník
výňatek ze zákona č. 40/2009 Sb.

§1 
Zákaz retroaktivity

Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem 
stanovena dříve, než byl spáchán.

§ 13
Trestný čin

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon 
označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené 
v takovém zákoně.
(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmy-
slného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že 
postačí zavinění z nedbalosti. […] 

§ 22
Pachatel 

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním 
naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo 
jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. […]

§ 23
Spolupachatel 

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jedná-
ním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako 
by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

§ 25
Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého 
věku, není trestně odpovědný.

§ 26
Nepříčetnost

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl 
rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, 
není za tento čin trestně odpovědný.

§ 52
Druhy trestů 

a) odnětí svobody, b) domácí vězení, c) obecně prospěšné 
práce,
d) propadnutí majetku, e) peněžitý trest, f) propadnutí 
věci nebo jiné majetkové hodnoty,
g) zákaz činnosti, h) zákaz pobytu, i) zákaz vstupu na 
sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, k) ztrátu 
vojenské hodnosti, l) vyhoštění.

Zákon o přestupcích
výňatek ze zákona č. 200/1990 Sb.

§ 2 
Pojem přestupku

(1) Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo 
ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 
označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný 
správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 
předpisů anebo o trestný čin [...]

§ 5 
Věk a nepříčetnost

(1) Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spá-
chání nedovršil patnáctý rok svého věku. 
(2) Za přestupek není odpovědný, kdo pro duševní po-
ruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat, že jde 
o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, 
nebo nemohl ovládat své jednání. Odpovědnosti se však 
nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, 
byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné 
návykové látky. 

§ 11
Sankce

(1) Za přestupek lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí, b) pokutu, c) zákaz činnosti, d) propad-
nutí věci. […]

§ 16
Ochranná opatření

Ochrannými opatřeními jsou:
a) omezující opatření, b) zabrání věci.

§ 17
(1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat 
určená veřejně přístupná místa a místnosti, v nichž se 
podávají alkoholické nápoje nebo se konají veřejné tělo-
výchovné, sportovní nebo kulturní podniky. Lze je uložit 
pachateli přestupku na úseku ochrany před alkoholi-
smem a jinými toxikomaniemi, přestupku proti veřej-
nému pořádku a přestupku proti občanskému soužití.
(2) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a zá-
važnosti spáchaného přestupku; lze je uložit jen spolu 
se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku. [...]





07. Okolnosti 
vylučující 
protiprávnost činu

Cíl hodiny Seznámit studenty s jednotlivými druhy okolností vylučujících 
protiprávnost činu a naučit je na konkrétních příkladech tyto 
okolnosti rozeznávat.

Harmonogram 5 minut – Úvodní otázka
10 minut – Powerpointová prezentace
25 minut – Skupinová práce
5 minut – Závěrečné shrnutí

Metody a formy Práce ve skupinách, práce s textem a s konkrétními příklady, 
výklad (pomocí powerpointové prezentace), vyplňování 
pracovního listu

Materiály 
a pomůcky

Počítač, projektor, powerpointová prezentace, pracovní listy,
lístky s příklady

Přílohy Powerpointová prezentace (CD)
Komentář pro učitele k prezentaci, str. 66 
Pracovní list, str. 69
Lístky s příklady, str. 70
Řešení pracovního listu, str. 72
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Zdroje Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Praha: Leges, 2010.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů



 Popis hodiny
Úvodní otázka
Učitel začne hodinu úvodní otázkou podněcující 
rozličné odpovědi: „Kdy můžeme spáchat trest-
ný čin a nebýt za to potrestáni?“

Powerpointová prezentace
Na úvodní otázku a odpovědi učitel naváže 
výkladem pomocí powerpointové prezentace. 
Informace obsažené v PPT prezentaci kopírují 
reálný učitelův výklad, tj. doporučujeme dle 
konkrétní třídy prezentaci upravit, zejména z ní 
vyjmout příliš podrobné části, které stačí sdělit 
ústně. Prezentace nicméně obsahuje dostatek 
informací na to, aby učitel nemusel vyhledávat 
další informace.

Skupinová práce
Studenti ve skupinách procvičují látku na kon-
krétních příkladech, ve kterých určují a zdů-
vodňují, zda byla či nebyla naplněna okolnost 
vylučující protiprávnost, a která to byla. Každá 
skupina dostane k vyřešení dva příklady (lístky 
s příklady): první příklad ze sekce 1–6 (zaměřu-
jící se pouze na nutnou obranu) a druhý pří-
klad ze sekce 7–12. Z každé skupiny pak jeden 
zástupce prezentuje výsledky diskuse. Ostatní 
skupiny reagují a hledají argumenty ve pro-
spěch i neprospěch tvrzení dané skupiny. Takto 
se povinnost prezentace přesouvá ze skupiny 
na skupinu, dokud nejsou „vyřešeny“ všechny 
případy. (Počet skupin a studentů v každé z nich 
je možné upravit podle aktuální situace ve třídě. 
Případně může také více skupin pracovat se 
stejnými příklady.)

Vzhledem ke stručnosti a zjednodušení příkladů 
se dá očekávat, že „správné výsledky“ mohou 
u studentů vyvolat diskusi. V reálných situacích 
je vždy důležitý kontext a konkrétní detaily da-
ného případu. Učitel by měl být na tuto diskusi 
připraven a být otevřen jiným argumentům.

Závěrečné shrnutí
Na závěr učitel diskusi uzavře a shrne a zhodno-
tí skupinovou práci studentů.
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Komentář pro učitele k prezentaci
„Okolnosti vylučující protiprávnost činu“

Snímek 1 OKOLNOSTI VYLUČUJíCí PROTIPRáVNOST

Snímek 2 Okolnosti vylučující protiprávnost – okolnosti, které pachatele činu jinak 
trestného zbavují trestní odpovědnosti

> existuje-li ospravedlňující důvod činu, stává se určité jednání dovoleným, 
není společensky škodlivé

> od počátku nejde o trestný čin, nejedná se o protiprávnost

Snímek 3 Trestní zákoník uvádí 5 okolností vylučujících protiprávnost:
1. krajní nouze (§ 28)
2. nutná obrana (§ 29)
3. svolení poškozeného (§ 30)
4. přípustné riziko (§ 31)
5. oprávněné použití zbraně (§ 32)

Snímek 4 1. KRAJNí NOuzE
> dochází ke střetu dvou zájmů chráněných trestním právem, kdy jednomu 

hrozí porucha, která může být odvrácena pouze poruchou druhého zájmu
> je přípustné zasáhnout i do sféry třetích, nezúčastněných osob
> Příklad: Zaútočí na mě cizí pes a já ke své obraně použiji cizí tenisovou 

raketu, kterou zničím. V tomto případě se nejedná o trestný čin poškození 
cizí věci, protože jsem jednal v rámci krajní nouze.

> oprávněn zasáhnout je každý, i vůči ostatním (pomoc v nouzi)

Snímek 5 Podmínky
a. odvracení nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému zákonem
> nebezpečí – stav hrozící poruchou (např. přírodní síly, útoky zvířat – ne 

však zvířata někým poštvaná!)
> Příklad: Napadne mě toulavý pes, jsem oprávněn se vůči němu bránit, 

případně jej zranit.

Snímek 6 b. nebezpečí hrozí přímo a bezprostředně
> nejde o krajní nouzi, pokud nebezpečí již pominulo, nebo jej teprve oče-

kávám někdy v budoucnu
> ale jedná se o krajní nouzi, pokud vývoj rychle spěje k poruše
> Příklad: V bytě rychle uniká plyn a brzy může dojít k výbuchu.

Snímek 7 c. nebezpečí nebylo možno odvrátit jinak
> ohrožený má využít možnost vyhnout se nebezpečí (např. útěkem), po-

suzují se však možnosti ohroženého (fyzické/psychické)
> Příklad: Lyžař zabloudí ve sněhové vánici a hrozí mu umrznutí. Nalezne 

opuštěnou horskou chatu, ve které by se mohl ukrýt. Aby se dostal dovnitř, 
stačí mu rozbít malé sklepní okénko a ne obrovské vstupní dveře.
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Snímek 8 d. způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější 
než ten, který hrozil

> požadavek proporcionality
> nutno posoudit jednotlivé případy zvlášť, zdraví je obecně stavěno nad 

majetek
> Příklad: Lékař při resuscitaci zlomí pacientovi žebro. Jelikož odvracel 

závažnější nebezpečí (smrt), nejedná se o trestný čin ublížení na zdraví.

Snímek 9 e. ten, komu nebezpečí hrozilo, neměl povinnost jej snášet
> povinnost snášet ukládají určitým kategoriím osob zvláštní právní předpisy
> Příklad: Lékař a zdravotní personál, hasiči při požárech, policisté, atd.

Snímek 10 2. NuTNá OBRANA
> nejedná se o nebezpečí, ale o útok – úmyslné protiprávní jednání člověka 

nebezpečné pro společnost
> k nutné obraně oprávněn kdokoliv
> útok je veden od člověka, ne od zvířat (pouze pokud by majitel své zvíře 

proti někomu poštval, anebo byl přítomen a nezasáhl v případě, že jeho 
vlastní zvíře někoho napadlo, pak by se jednalo o případ upravený tímto 
bodem)

Snímek 11 Podmínky
a. přímo hrozící nebo trvající útok
> proti již ukončenému útoku není nutná obrana přípustná
> Příklad: Pachatel A napadne osobu B a uteče. Osoba B zajde pro své sil-

nější kamarády a později večer přijde osobě A tento útok „vrátit“. To je 
nepřípustné.

Snímek 12 b. útok směřuje proti zájmu chráněnému trestním zákoníkem
> jedná se o útok na život, zdraví, svobodu, majetek, atd.

Snímek 13 c. obrana nesmí být zjevně nepřiměřená
> neplatí přesná proporcionalita, zákon dovoluje, aby obrana byla intenziv-

nější než „přiměřená“ (proto nutná obrana), není rovnost principu zbraní 
> Příklad: Někdo mě napadne nožem, mohu v obraně na něj (v rámci mezí) 

použít střelnou zbraň.
> je tu ale krajní mez – „zcela zjevně nepřiměřená“
> přiměřenost hodnocena také dle představy obránce (jak se mu útok jevil)

Snímek 14 3. SVOLENí POšKOzENéHO
> čin, který by jinak byl nedovoleným zásahem do práv poškozeného, se 

svolením stává činem dovoleným, oprávněným

Snímek 15 Podmínky
a. jde o zájmy jednotlivce, o nichž on sám může rozhodovat a jejichž porušení 

se nedotýká zájmů společnosti
b. nelze udělit souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení (vyjma svolení 

k lékařským zákrokům)
c. svolení dáno před nebo při činu (po činu pouze v případě, kdy pachatel 

mohl důvodně předpokládat, že by osoba vzhledem k okolnostem souhlas 
jinak udělila)
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Snímek 16 d. svolení je vážné, dobrovolné, určité a srozumitelné
e. dáno osobou, která je v tomto směru schopna učinit závažný projev

Snímek 17 4. PříPuSTNé RIzIKO
> v souvislosti s nevyhnutelnou nebezpečností některých společensky vysoce 

ceněných činností (důležitá společenská prospěšnost!)
> v oblastech činností, kde je třeba činit důležitá rozhodnutí (riziko ve výrobě 

a výzkumu, lékařské, hospodářské, atd.)
> Příklad: Lékař při resuscitaci zlomí pacientovi žebro. Jelikož odvracel 

závažnější nebezpečí (smrt), nejedná se o trestný čin ublížení na zdraví.

Snímek 18 Podmínky
a. vykonávání společensky prospěšné činnosti v rámci svého povolání, za-

městnání, postavení, funkce
b. jednání v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl 

jednající v době rozhodování o dalším postupu
c. nesmí dojít k ohrožení života nebo zdraví člověka, aniž by byl dán dotčenou 

osobou souhlas v souladu s jiným právním předpisem

Snímek 19 e. výsledku nelze dosáhnout jinak, společensky prospěšný výsledek musí 
odpovídat míře rizika

f. činnost nesmí zřejmě odporovat požadavkům jiného právního předpisu, 
veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčit dobrým mravům

Snímek 20 5. OPRáVNěNé POužITí zBRANě
> trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným 

právním předpisem:
> o ozbrojených silách ČR
> o Policii ČR
> o obecné policii
> o Vojenské policii
> o Vězeňské službě a justiční stráži ČR
> celní zákon
> o Bezpečnostní informační službě

Snímek 21 > typ zbraně se posuzuje dle konkrétního právního předpisu
> u střelné zbraně je nutné dodržet odstupňovaný způsob použití (varování 

– výstřel do vzduchu – prostřelení pneumatiky – postřelení nohy)
> mimo uvedené případy musí ozbrojené osoby jednat dle zásad krajní 

nouze a nutné obrany

Snímek 22 zDROJE
> Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Praha: Leges, 2010.
> Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Okolnosti vylučující 
protiprávnost činu

A Přečtěte si příklady, které dostala vaše skupina, a rozhodněte, jaký druh okolnosti vylučující pro-
tiprávnost činu v daném případě připadá v úvahu.

B Ve skupině najděte odpověď na to, zda byla tato okolnost naplněna.

C Své rozhodnutí zdůvodněte. (Která pasáž textu vás k tomuto rozhodnutí vedla?)



6.  Mezi manžely Hlučnými došlo k prudké hádce poté, co se muž vrátil domů opilý. Rozepře vyvrcholila tím, že muž 
ženu začal škrtit. Žena se pokoušela ubránit, ale muž byl silnější. Když už téměř nemohla dýchat, uchopila nůž ležící 
na kuchyňské lince a bodla muže do břicha, čímž mu způsobila vážné zranění. Státní zástupce v obžalobě spatřoval 
nepřiměřenost obrany v tom, že žena použila nůž proti neozbrojenému útočníkovi, navíc muže bodla do břicha, 
ačkoli i bodnutí do nohy by spolehlivě vedlo k tomu, aby by ji pustil.

5.  Po hádce napadl Žibřid Myrtila železnou tyčí. Myrtil se bránil nožem a způsobil Žibřidovi řeznou ránu na ruce. Ži-
břid tyč odhodil a vzal nohy na ramena. Myrtil ho dohnal a několikrát ho bodl nožem do prsou. Žibřid na následky 
zranění při převozu do nemocnice zemřel.

4. Pan Hladový přepadl na lesní cestě poštovní doručovatelku, která nesla značnou peněžní částku. Pod pohrůžkou 
usmrcení, zdůrazněnou břitvou, kterou držel v ruce, požadoval pan Hladový vydání peněz. Doručovatelka útočníkovi 
stříkla do obličeje slzný plyn, čímž mu způsobila popálení očí.

3.  Podnapilý motorkář se v noci dobýval do domku, kde chtěl přečkat studenou noc a opravit závadu na motorce. 
Manželé Skočdopolovi se domnívali, že jde o lupiče, neboť v nedávné době bylo v blízkosti hlášeno několik krádeží. 
Pan Skočdopole byl náruživý myslivec, a tak i se svou zbraní a manželkou vykročil ven, kde uviděl temnou postavu, 
která nereagovala na volání: „Co chcete?“ a stále se k manželům blížila. Paní Skočdopolová manžela vybídla: „Na 
co čekáš, střílej.“ Kulka zasáhla domnělého útočníka do nohy, ten se skácel na zem a nehýbal se, nato zasadila paní 
Skočdopolová ležícímu muži ještě několik ran do hlavy motykou.

2. Pan Chudý žádal pana Bohatého, aby mu půjčil 10 000 Kč. Když mu tento obnos pan Bohatý odmítl vyplatit, pan 
Chudý vytáhl legálně drženou pistoli, kterou namířil proti paní Bohaté a svůj požadavek opakoval. Vyděšený pan 
Bohatý uchopil nedaleko ležící sekeru a pana Chudého těžce zranil.

1. V parku napadli tři mladíci důchodce a způsobili mu poranění hlavy. Důchodce nebyl sto se účinně bránit, pro-
to se dal na útěk, ale mladíci ho pronásledovali. Důchodce vytáhl legálně drženou zbraň a aniž by se ohlédl, 
vystřelil za sebe a těžce zranil jednoho z mladíků (šlo však o toho, který se útoku účastnil pouze sporadicky).
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9.  Pan Nešikovný silně krvácel, zavolal si proto záchranku, než však záchranáři dorazili na místo, upadl do bezvědomí. 
Vstupu do domu navíc bránil jeho agresivní pes. Soused pana Nešikovného záchranáře varoval že se jedná o velmi 
agresivního psa, který nikoho jiného než svého pána neposlouchá. Aby se záchranná služba mohla dostat do domu, 
psa zastřelila.

10.  Komik pan Směšný cvičil na zahradě svého jorkšíra se slovy: „Ó bytosti lidská, svou přítomností mě zachraňující, 
zastřel tuto bytost, která svou bytností ohrožuje mé jsoucí jsoucno.“ Jeho monolog uslyšel kolemjdoucí a jorkšíra 
pobíhajícího okolo pana Směšného zastřelil.

11.  Pan Dlouhoprstý ukradl z obchodu dva luxusní mobilní telefony. Prodavač na pachatele upozornil hlídku městské 
policie, která právě procházela kolem obchodu. Policista pana Dlouhoprstého vyzval, aby se legitimoval, ten ale 
vytáhl nůžky, snažil se je použít jako nůž a pokusil se policistu zranit, ten však stihl uskočit. Dlouhoprstý se dal na 
útěk. Následovala výzva: „Stůj nebo střelím!“ a střelba do vzduchu. Nakonec policista pana Dlouhoprstého postřelil 
do lýtka.

12.  Střelmistr likvidoval komín, dodržel všechna bezpečnostní demoliční opatření, vše udělal podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí. Komín však při pádu poškodil vedlejší budovu. 

7.  Pan Prudký poslal na malého Arnošta, který mu soustavně chodil na hrušky, svého rotvajlera. Nedaleko pracující 
dělník šel dítě bránit před prudkým napadením a udeřil psa lopatou do hlavy. Pes na následky zranění pošel.

8.  Hasiči přijeli k požáru domu, ve kterém bylo uvízlé malé dítě. Službu konající hasič Xaver Bojácný odmítnul do domu 
vstoupit s odůvodněním, že by mu uvnitř hrozilo nebezpečí na životě, a tak není povinen nasazovat svůj život pro 
záchranu jiného. Dům sice hořel, ale při použití ochranných pomůcek nebyl vstup do něj zatím životu nebezpečný.
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1. nutná obrana (ANO): Přímo hrozící nebezpečí, stále trvající. Jelikož jeho předchozí obrana nebyla účinná, ne-
měl v daném případě jinou možnost obrany. Vzhledem ke svým fyzickým možnostem jeho obrana nebyla zjevně 
nepřiměřená.

2. nutná obrana (ANO): Přímo hrozící nebezpečí, možnost chránit i druhého.

3. nutná obrana (NE): Jelikož útok již netrval, v případě ženy se nejednalo o nutnou obranu, jednání pana Skoč-
dopole by okolnosti nutné obrany naplnit mohlo.

4. nutná obrana (ANO): Přímo hrozící, stále trvající nebezpečí.

5. nutná obrana (NE): Nebezpečí již netrvalo, prvotní obrana nožem byla ale přípustná.

6. nutná obrana (ANO): Přímo hrozící nebezpečí, stále trvající. Žena se nemohla bránit jinak (menší fyzická síla), 
těžko mohla ve svém stavu přesně mířit nebo si vůbec uvědomit, že by neměla bodat do břicha.

7. nutná obrana (ANO): Pes byl poslán člověkem na jeho povel, takže byl určitým zprostředkovatelem jeho vůle 
(proto nutná obrana), přímo hrozící nebezpečí, stále trvající.

8. krajní nouze (NE): Okolnost nenastala, protože hasič je kvůli svému pracovnímu úvazku povinen nebezpečí 
snášet.

9.  svolení poškozeného (ANO): Svolení poškozeného „dáno po“ – záchranář důvodně předpokládal, že by osoba 
tento souhlas udělila vzhledem k okolnostem případu.

10.  svolení poškozeného (NE): Svolení musí být dáno dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, z hrané scénky bylo 
zřejmé, že žádost nebyla myšlena vážně, byla neurčitá a nebyla směřována k pozorujícímu.

11.  oprávněné použití zbraně (ANO): Byly splněny všechny kroky nutné k upozornění (varování, střelba do 
vzduchu).

12.  přípustné riziko (ANO): Střelmistr vykonával práci v rámci svého zaměstnání v souladu s dosaženým stavem 
poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu. Úhrada škody je poté předmětem 
občanského zákoníku (§ 420/3).

Okolnosti vylučující 
protiprávnost činu



08. Volby 
demokratické 
a nedemokratické

Cíl hodiny Seznámit studenty s tématem voleb a volebních systémů. 
Studenti si zjednodušenou formou vyzkouší, jak volby 
probíhají, a na základě toho definují principy svobodných 
voleb. 
Hodina je koncipovaná jako simulace volebního aktu.

Harmonogram 5 minut – Brainstorming na téma „demokratické volby“
25 minut – Simulace volebního aktu
10 minut – Výklad
5 minut – Závěrečná diskuse, shrnutí

Metody a formy Domácí příprava, simulace volebního aktu, výklad, diskuse

Domácí příprava učitele:
volební urna (krabice), plenta (závěs), za kterou budou 
studenti chodit kroužkovat své kandidáty, letáky kandidátů 
(inspirace v příloze), hlasovací lístky, případně obálky (lze 
vyřešit i přehnutím hlasovacího lístku)

Materiály 
a pomůcky

Občanské průkazy, letáky kandidátů, hlasovací lístky, volební 
urna, volební plenta

Přílohy Volební letáky kandidátů, str. 80
Hlasovací lístky, str. 81
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 Popis hodiny
Brainstorming
Učitel v úvodu hodiny zjišťuje, co studenti vědí 
o demokratických volbách a co jim tento pojem 
asociuje (forma brainstormingu). Asociace stu-
dentů zapisuje učitel na tabuli.

Simulace volebního aktu
Učitel seznámí studenty s tím, že v dnešní ho-
dině se (simulovaných) demokratických voleb 
sami zúčastní a vyzve je, aby ukázali své občan-
ské průkazy. Studenti, kteří OP nemají, nemo-
hou volit, proto budou tvořit volební (sčítací) 
komisi. Studenti ve volební komisi si vezmou 
něco na psaní a sesednou si k sobě, nejlépe do 
předních lavic. Učitel jim přede všemi (nahlas) 
představí jejich roli: dohlížet na správnost vo-
leb, kontrolovat občanské průkazy, sčítat hlasy. 

Poté učitel provede rychlý průzkum a píše na 
tabuli: „Co má obsahovat občanský průkaz?“ 
Studenti si navzájem ve dvojici OP kontrolují. 

Učitel rozdá do dvojic volební letáky a dá stu-
dentům čas, aby si je přečetli a vybrali svého 
favorita. Poté studenti jednotlivě přistupují 
k volební urně. Ostatní kontrolují, zda jsou 
dodržovány zásady demokratických voleb, např. 
zda volební komise kontroluje OP, zda voliči 
kroužkují kandidáty za plentou, zda vhazují líst-
ky do urny přeložené či v obálkách (aby nebylo 
poznat, koho volí) atd.

Průběh volby: Student-volič obdrží od volební 
komise hlasovací lístek (učitel průběh nahlas 
komentuje, např. že hlasovací lístky by měli 
voliči dostat v předstihu do schránky, ale mají 
možnost je získat také až na místě), za plentou 
zakroužkuje vybraného kandidáta, přehne hla-
sovací lístek (nebo jej vloží do obálky) a vhodí 
do urny.
Studentům, kteří již odvolili, může učitel zadat 
drobnější cvičení, aby udržel jejich pozornost. 
Např. Vyhledejte ve slovníku či na internetu, co 
znamenají slova „kvorum“ a „census“. Jak tyto 
pojmy souvisí s volbami?

Když odvolí všichni studenti, komise rozpečetí 
urnu a sečte hlasy (do seznamu kandidátů se za 
každý hlas udělá ke jménu kandidáta čárka a ty 
se pak spočítají).
Nakonec se veřejně vyhlásí výsledky. Extrovertní 
student může napodobit televizního moderátora 
nebo se toho ujme učitel.
Na závěr učitel spolu se třídou krátce zhodnotí 
kandidáty – kdo byl věrohodný, jaké následky by 
mělo zvolení toho kterého kandidáta atd., a zo-
pakuje správný průběh voleb.

Výklad
K výkladu může učitel použít informace z násle-
dující části „Fakta pro učitele“.

Závěrečná diskuse, shrnutí
Hodinu uzavírá shrnutí a diskuse s otázkami 
týkajícími se principů demokratických voleb: 

1. Měli jste pocit, že se můžete v těchto našich 
volbách svobodně rozhodnout? Jak se tato 
možnost projevovala?

2. Měli jste dojem, že byly volby poctivé, tj. 
nikdo vámi nemanipuloval? 

3. Mohli jste se voleb účastnit všichni?
4. Byly podle vás volby tajné?
5. Byli jste obeznámeni s výsledky?
6. Byly volby soutěživé? V čem se soutěživost 

projevila?

Fakta pro učitele 

Základním předpokladem demokracie jsou 
všeobecné, rovné a tajné volby. Avšak existence 
svobodných a soutěživých voleb ještě nemusí 
znamenat, že se skutečně dodržují demokratic-
ké principy. Musí se sledovat ještě to, co se děje 
mezi volbami – zda jsou jejich výsledky respekto-
vány a zda jsou naplňovány ještě ostatní atributy 
demokratického vládnutí. 

Charakteristika demokratických voleb 
V procesu demokratických voleb mohou voliči 
vyjádřit svou vůli svobodně, se znalostí věci  
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a tajně; jsou respektována lidská práva a pře-
devším svoboda slova, shromažďování a takřka 
neomezená možnost registrovat se jako kandi-
dát. Je tedy dodržován princip svobody. 
Demokratické volby by měly zaručit absenci 
vlivu politických stran na organizaci a průběh 
voleb. Všeobecné volební právo by mělo být chrá-
něno ústavou. Měl by být zajištěn přístup k hla-
sovacím místnostem a k různým nezkresleným 
informacím. Ze strany státu by nemělo docházet 
k násilnému přístupu ke kandidátům a voličům. 
Stát by měl zajistit možnost vést volební kampa-
ně a otevřený a průhledný způsob sčítání hlasů. 
Obecně by měl být zaručen princip poctivosti. 
O jeden mandát se v demokratických volbách 
musí ucházet alespoň dva kandidáti různých 
politických názorů, musí být zajištěna soutě-
živost voleb a dále musí být volby pravidelné – 
volby se konají pravidelně v předem stanovených 
lhůtách. Princip definitivnosti – tento princip 
předpokládá, že po skončení voleb a vyhlášení 
výsledků všichni účastníci výsledky akceptují. 

Volební právo 
Ústava a volební zákony stanovují způsob a pro-
ceduru voleb (volební systém) a také podmínky, 
za kterých se mohou občané účastnit voleb. 
Volební právo občanů lze rozdělit na aktivní 
volební právo (právo volit) a pasivní volební 
právo (právo být volen). Součástí volebního prá-
va je dále volební proces – volební řád a soudní 
přezkoumání voleb. 
Univerzální zásady volebního práva jsou zakot-
veny na nejvyšší možné úrovni – v ústavě. Podle 
ústavy se svobodné volby konají, je-li zajištěné 
všeobecné, rovné, přímé a tajné volební právo. 
Všeobecné volební právo označuje, že se voleb 
mohou účastnit všichni občané dané země, kteří 
jsou právně způsobilí. V současné době existují 
dva volební censy – census věku a census ob-
čanství. Rovné volební právo můžeme chápat 
dvojím způsobem – formálním a materiálním. 
Formálně znamená princip rovnosti: jeden 
volič rovná se jeden hlas. Materiální význam 
spočívá v principu „hlasy mají stejnou váhu“. 
Přímé volební právo znamená, že voliči volí své 
zástupce přímo, bez prostředníků. Avšak mnoho 
parlamentů – zejména horních komor – a hlav 
států je voleno nepřímo, aniž by to narušovalo 
princip demokratičnosti. Tajné volební právo 
odkazuje na diskrétnost hlasování, respektive 
při volebním procesu nesmí být možné spojit 
voliče s odevzdaným hlasem. 

Cíle svobodných voleb 

1. Získat moc legitimním procesem. 
2. Utvořit reprezentaci – moc je svěřena tomu, 

kdo získal podporu většiny.
3. Docílit politické stability – snaha utvořit vět-

šinu, která je schopna efektivně vládnout.
4. Dosáhnout shody mezi mocí a preferencemi 

a očekáváními většiny obyvatel-voličů. 
5. Zajistit reprezentace politických menšin –  

ti, kteří prohrají volby, se mohou účastnit 
příštích voleb.

Typy volebních systémů
Základní dělení volebních systémů vymezuje vět-
šinový volební systém, proporční volební systém 
a smíšený volební systém. Tato klasifikace není 
jediná možná, ale patří mezi nejužívanější. Kon-
krétní volební systém je vždy definován v ústavě 
a v zákonech dané země. 

Většinový volební systém
Většinový volební systém funguje na principu 
„vítěz bere vše“ – mandát získává pouze vítězná 
politická strana nebo kandidát. Ostatní kandi-
dáti nezískávají nic, přestože mohou dosahovat 
velkého počtu hlasů. Většinové volební systémy 
se dělí na několik typů.

1. Systém prosté většiny – nejjednodušší voleb-
ní systém. Koná se v jednomandátových ob-
vodech. Vítězem je ten, kdo obdržel nejvíce 
hlasů. Dnes tento systém není příliš rozšířen. 
Spojen je s anglosaským světem – USA, Vel-
kou Británií, některými zeměmi Jižní  
Ameriky. 

2. Systém absolutní většiny – k dosažení 
mandátu ve volebním obvodě je nutné získat 
absolutní, tedy nadpoloviční většinu hlasů. 
Volební obvody jsou většinou jednomandáto-
vé. Systém má dvě varianty: 

a. Dvoukolová varianta (dále se dělí podle 
způsobu řešení volebních kol) – tato vari-
anta je nejčastější. Pokud žádný z kandi-
dátů nezískal v prvním kole absolutní vět-
šinu (50% + 1 hlas), koná se kolo druhé, 
ve kterém ke zvolení stačí prostá většina 
hlasů – více než získal druhý kandidát 
v pořadí. Ve většině případů postupují do 
druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti. 
Tento systém se velmi často používá pro 
prezidentské volby. 
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b. Alternativní hlasování – specifická a málo 
užívaná varianta. Podle svého původu 
nazývána též „australským volebním sys-
témem“. Jedná se o velmi složitý systém. 
V jednomandátových volebních obvodech 
volič uděluje preference čísly jedna, dvě, 
tři atd. Číslo jedna uděluje kandidátovi, 
kterého chce nejvíce podpořit. Volič může 
udělit tolik preferencí, kolik je kandidátů, 
ale může také udělit pouze jednu prefe-
renci. Nejprve jsou sečteny první prefe-
rence. Pokud někdo z kandidátů získá 
50% plus jeden hlas, pak je zvolen. Pokud 
nikdo není zvolen, pokračuje sčítání dál, 
přičemž se rozdělují hlasy kandidáta 
s nejnižším počtem prvních preferencí. 
Jeho hlasy jsou rozděleny podle toho, 
komu volič dal druhou preferenci. Opět se 
po přerozdělení hlasů spočítá, zda něja-
ký kandidát nepřekročil 50%. Pokud ne, 
pokračuje se opět v přerozdělování hlasů 
prvních preferencí nejméně úspěšného 
kandidáta, dokud se nedosáhne u některé-
ho z kandidátů většiny. V Austrálii se takto 
volí zástupci do dolní komory (Sněmovna 
reprezentantů).

Proporční volební systém
Podstatou tohoto systému je rovnováha mezi 
získanými hlasy a obdrženými mandáty. Snahou 
je, aby se procentuální počet hlasů rovnal pro-
centuálnímu počtu mandátů. Vždy se konají ve 
vícemandátových volebních obvodech. Pro urče-
ní výsledků nestačí prosté sečtení hlasů. K zisku 
mandátů je nutné překonat tzv. přirozený práh, 
neboli procentuálně stanovenou hranici hlasů. 
V ČR je překročení volebního prahu určeno celo-
státní uzavírací klauzulí 5%. Pokud ji strana pře-
kročí, ještě nemá jistotu, že mandát získá, neboť 
na to má vliv několik proměnných. V ČR zejmé-
na velikost volebního obvodu a volební formule 
– metody, kterými se převádějí počty hlasů na 
počty mandátů (nejčastěji v podobě vzorců s vo-
lebními kvótami a volebními děliteli).
Proporční volební systémy se vyskytují ve dvou 
základních variantách:

1. Systém kandidátních listin – jedná se o nej-
rozšířenější variantu voleb, která se dále dělí 
podle druhu kandidátních listin. Ve volbách 
kandidují politické strany, nikoli jednotlivci. 
Kandidátní listiny se dělí podle toho, nako-
lik v nich mohou voliči zasahovat do pořadí 

kandidátů – otevřené (připouští zasahování 
voličů do pořadí) a uzavřené (neumožňují 
jakýkoli zásah voličů).

2. Systém jednoho přenosného hlasu – tento typ 
proporčního volebního systému nepoužívá 
kandidátní listiny, voliči hlasují pro indivi-
duální kandidáty. Volby se konají ve více-
mandátových volebních obvodech. Volič na 
hlasovacím lístku může udělovat preference 
jednotlivým kandidátům bez ohledu na jejich 
stranickou příslušnost. Tento systém umož-
ňuje hlasování pro individuální kandidáty 
a zároveň proporční volbu. V praxi je málo 
využíván, ačkoli je odborníky vyzdvihován. 

Smíšený volební systém 
Smíšený volební systém kombinuje prvky výše 
uvedených typů. Je originální, poměrně složitý 
a má řadu druhů. Aby se volební systém mohl 
označovat jako smíšený, musí být voleno odlišně 
alespoň 5% mandátů. Občané obvykle disponují 
dvěma hlasy. Smíšené volební systémy se rozší-
řily zejména v 90. letech 20. století. Existují dva 
základní typy:

1. Smíšený volební systém závislé kombinace 
– proporční a většinová složka jsou na sobě 
závislé, úkolem jedné je, aby vyvažovala dru-
hou. Dále se dělí na vyrovnávací, podmíněný 
a supersmíšený. 

2. Smíšený volební systém nezávislé kombinace 
– obě složky jsou na sobě naprosto nezávis-
lé. Dále se dělí na koexistenční, navrstvující 
a fúzní.

Volební systém České republiky 

Volby do Parlamentu ČR 
Pravidla voleb do Poslanecké sněmovny ČR (dále 
PSP ČR) a Senátu ČR upravuje Ústava, články 
18–20 a Zákon o volbách. Právo volit do Parla-
mentu ČR mají státní občané ČR, kteří dosáhli 
v den voleb 18 let.

Volby do PSP ČR se konají podle zásad poměrné-
ho volebního systému. Do PSP ČR je možné volit 
i na zastupitelských úřadech ČR v cizině. Poslan-
cem může být zvolen každý občan ČR, který do-
sáhl věku 21 let. Volby se konají každé čtyři roky. 
Strany podávají v jednotlivých volebních krajích 
kandidátní listiny. PSP ČR má dvě stě křesel, 
o která usilují politické strany, jež překonaly ve 
volbách pětiprocentní klauzuli.
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Volby do Senátu se konají podle většinového vo-
lebního systému. Do Senátu není možné volit ze 
zahraničí. Věková hranice pasivního volebního 
práva do Senátu je 40 let. Každé dva roky se volí 
jedna třetina jednaosmdesátičlenného Sená-
tu. Mandát senátora je vždy šestiletý. Volby se 
konají v jednomandátových volebních obvodech, 
zpravidla ve dvou kolech. Jednokolové volby do 
Senátu se konají tehdy, získá-li kandidát nadpo-
loviční většinu hlasů ve volebním obvodě. 

Prezidentské volby
Prezident ČR je od roku 2013 volen přímo, a to 
většinovým volebním systémem. Došlo tak ke 
změně Ústavy, článku 54. Kandidovat může 
občan ČR, který má právo volit a dosáhl 40 let 
věku. Volit může občan ČR starší 18 let. Funkční 
období prezidenta ČR je pět let. Prezident nemů-
že být zvolen více než dvakrát za sebou. Volba 
probíhá zpravidla ve dvou kolech. V prvním kole 
vítězí kandidát, který získal nadpoloviční větši-
nu hlasů. V případě, že žádný kandidát nadpolo-
viční většinu nezískal, koná se kolo druhé, kam 
postupují nejúspěšnější dva kandidáti z kola 
prvního. V druhém kole vítězí kandidát, jenž 
získal větší počet hlasů.

Obecní a krajské volby 
Funkční období obecního zastupitelstva činí čty-
ři roky. Volby se konají přímo na základě poměr-
ného volebního systému. Pro aktivní i pasivní 
volební právo platí stejný census – 18 let a trvalé 
bydliště v obci. Volit mohou i lidé, kteří nejsou 
občany ČR, pocházejí však ze země, která je čle-
nem Evropské unie (dále EU). O mandát mohou 
usilovat politické strany, jejich koalice a tzv. 
nezávislí kandidáti, případně jejich sdružení či 
koalice těchto sdružení. Existují tedy kandidátní 
listiny, na kterých jsou uvedeny všechny v obci 
kandidující politické strany a v rámci každé 
z nich seznam kandidátů této strany. Volič může 
označit jednu volební stranu nebo jednotlivé 
kandidáty z různých politických stran, či označit 
jednu politickou stanu a dále jednotlivé kandidá-
ty z různých politických stran. Uzavírací klauzu-
le je 5%.
Krajské zastupitelstvo se volí přímo na čtyři roky. 
Zastupitelstvo kraje je voleno občanem ČR, který 
je starší 18 let a v kraji má trvalé bydliště. Volby 
vycházejí z poměrného volebního systému a voli-
či mohou udělit až čtyři preferenční hlasy v rámci 
jedné kandidátky. Uzavírací klauzule je 5%.

Volby do Evropského parlamentu
Občané členských zemí EU mohou volit do 
Evropského parlamentu (dále EP). Volby se 
uskutečňují každých pět let a každý členský 
stát si může volby upravit, avšak za dodržení 
základních pravidel EU. Obecně volby do EP 
probíhají podle zásad poměrného volebního 
systému. Volební právo aktivní i pasivní je pro 
všechny občany, kteří mají ve státě trvalé bydli-
ště a dosáhli nejpozději v den voleb 18 let. V ČR 
mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí 
či koalice. V těchto volbách platí 5% uzavírací 
klauzule. Voliči mohou, ale nemusejí, udělovat 
preferenční hlasy (tzv. kroužkováním), a to až 
dvěma kandidátům volené strany.

Nedemokratické volby 
V současné době mají volby velmi významné 
postavení. Řada nedemokratických politických 
systémů volby pořádá, ačkoliv v nich nehrají 
žádnou reálnou roli. Volby mají v očích občanů 
zajistit zdání legitimity systému – proto země 
volby organizují, a to v různé míře svobody 
a soutěživosti. Vzhledem k tomu, že společným 
rysem nedemokratických voleb je neprůhled-
nost, je obtížné tento fenomén objektivně zma-
povat a zanalyzovat. Přesto nelze zpochybnit, 
že v některých zemích nejsou (v různé míře) 
principy demokratických voleb dodržovány. 
Nejméně demokratickými zeměmi světa jsou 
Čína a Kuba. V obou zemích vládne (a ve vol-
bách se nabízí) pouze jediná (komunistická) 
strana – je tak porušen princip soutěživosti 
a svobody rozhodování (voliči nemají jinou 
možnost, než volit zástupce komunistické 
strany). Do průběhu voleb mohou zahraniční 
pozorovatelé proniknout jen velmi obtížně, 
volby tedy nelze označit ani jako transparentní. 
Od této ,,formální“ volby (výsledek je předem 
znám) se odvíjí obsazování dílčích postů uvnitř 
strany přibližně takto: nejvyšší zástupce volí 
tzv. ústřední výbor, členy ústředního výboru pak 
zase volí strana (zástupci jednotlivých komunis-
tických provincií) atd.
Netransparentnost je typická také pro volby 
v Severní Koreji, kde vítězí předem vybraní 
kandidáti. 
Dalšími zeměmi, kde jsou porušovány přinej-
menším některé zásady demokratických voleb, 
jsou například Bělorusko, Rusko nebo Barma 
(kde se však v posledních letech situace  
zlepšuje). 
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Nejčastější znaky nedemokratických voleb:
> voliči vůbec nemají možnost volit,
> voliči mohou volit, ale nemají možnost výbě-

ru alespoň ze dvou kandidátů nebo politic-
kých stran,

> voliči mohou volit, ale při sčítání je zfalšován 
výsledek ve prospěch předem určeného kan-
didáta,

> průběh voleb je neprůhledný,
> ženám je upřeno volební právo,
> volby jsou zrušeny nebo odloženy (Severní 

Korea).

Obvyklé nástroje nedemokratických voleb:
> zákaz přítomnosti zahraničních pozorovate-

lů, novinářů u voleb,
> zastrašování opozičních kandidátů,
> média v rukou režimu.
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Zvolte mne! Zvolte mne! Zvolte mne!
Proč? Zajistím všem práci! Jak? Tuto 
starost přenechejte mně! Dále upev-
ním kontroly na hranicích. Zasáhnu 
proti těm, kteří nesouhlasí s mými 
postoji – tedy i postoji těch, kteří 
mne volí. Ti, kteří s námi nesouhlasí, 
jsou pro nás nejnebezpečnější. Další 
hrozbou, a to zejména pro naši mlá-
dež, jsou média. Proto zajistím, aby 
byla ustanovena trvalá kontrolní ko-
mise, která bude dohlížet nad jejich 
činností. Těším se na vaše hlasy!!!

Kandidát č. 1: Josef Novák

Přátelé, žijeme jen jednou! Nejen 
chlebem živ je člověk! Když už to sto-
jí za prd, pojďme se bavit. Tančeme, 
zpívejme, zkrátka bavme se! Pokud 
mi dáte hlas, zajistím Vám hudbu 
zdarma až do domu! Nemáte na elek-
třinu? Nevadí! Můj nízkoenergetický 
agregát, který Vám dodám zdarma, 
Vám tu hudbu zajistí! Se mnou se 
budete mít skvěle!!! Šúvapdubap… 
tadááá…

Kandidát č. 3: Oscar Dancer

Milí občané, znáte mne z několika-
letého působení v oblasti lidských 
práv. Ekonomická situace není jed-
noduchá, ale nezlepší se, pokud ne-
budeme otevřeni světu, kterému by-
chom mohli mnoho nabídnout. Mezi 
námi se nachází nesčetně talentů. Je 
proto důležité, abychom ukázali, co 
v nás je. Nesouhlasím s kontrolami 
na hranicích. Svoboda pohybu, stej-
ně jako svoboda slova, jsou pro náš 
smysluplný život nezbytné. Zruším 
přijímací zkoušky na střední i vyso-
ké školy. A zejména budu usilovat 
o to, abychom se stali členy Evrop-
ského sdružení pro rozvoj. Děkuji 
Vám za hlas!

Kandidát č. 2: Ing. Karel Svoboda

Víte, že souhlasím s mnoha názory 
Josefa Nováka. Ale v tomto klání mu-
sím podotknout, že jsou jeho postoje 
slabé! Hrozbou jsou etnické menšiny 
– pro ty zřídím koncentrační tábory. 
Hrozbou je svět kolem nás, proto na 
hranice rozmístím jaderné hlavice. 
Opozice je také nebezpečná. Proto 
ji zruším, aby politika byla jasná 
a jednotná. Žádná alternativa!!! Až 
bude zajištěn pořádek, budeme se 
mít lépe! Zbrojení nám zajistí práci, 
a to i dětem. Povinná školní docház-
ka skončí s desátým věkem dítěte. 
Podle průzkumů mi důvěřujete! Nyní 
důvěřuji já Vám! Každý hlas rozho-
duje! Rozhodněte!

Kandidát č. 4:  
brig. gen., JUDr. Hans Simon

80 Volby demokratické a nedemokratické / Jak učit o lidských právech?



1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

1. Josef Novák
2. Ing. Karel Svoboda
3. Oscar Dancer
4. brig. gen., JUDr. Hans Simon

Volím

kandidáta č. 1 

kandidáta č. 2

kandidáta č. 3     

kandidáta č. 4

81Jak učit o lidských právech? / Volby demokratické a nedemokratické





09. Přímá volba 
prezidenta

Cíl hodiny Seznámit studenty s tématem přímé volby prezidenta, přiblížit 
průběh kampaně, která volbě předchází.

Harmonogram 10 minut – Úvodní otázka s diskusí
10 minut – Výklad, powerpointová prezentace
20 minut – Práce ve skupinách
5 minut – Závěrečné hlasování, shrnutí

Metody a formy Výklad (pomocí powerpointové prezentace), práce ve 
skupinách, diskuse 

Materiály 
a pomůcky

Počítač, projektor, powerpointová prezentace, krabice

Přílohy Powerpointová prezentace (CD)
Komentář pro učitele k powerpointové prezentaci, str. 86
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Zdroje Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů

Zákon č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., o zavedení přímé volby prezidenta

<http://www.zakonyprolidi.cz>



 Popis hodiny
Úvodní otázka s diskusí
Na úvod učitel položí tyto otázky: „Co si myslíte 
o přímé volbě prezidenta? Vidíte nějaké výhody 
a nevýhody oproti volbě nepřímé? Co vás nejvíce 
zaujalo na prezidentské kampani?“ Učitel sle-
duje, co studenti o tématu vědí, včetně srovnání 
„starého“ (nepřímá volba) a „nového“ (přímá vol-
ba) systému volby prezidenta v České republice.

Výklad, powerpointová prezentace
Učitel vyloží základní fakta pomocí power- 
pointové prezentace. Nejprve vysvětlí základní 
náležitosti a druhy voleb, a poté se soustředí na 
volbu prezidenta v České republice – nepřímou 
a přímou.

Skupinová práce
Studenti se rozdělí do skupin po pěti nebo po 
třech, podle počtu ve třídě. Jeden ze skupiny 
vždy představuje prezidentského kandidáta, 
ostatní jsou jeho poradci. Každá skupina si při-
praví volební program – názor na dvě témata. Na 
prvním tématu se má shodnout celá třída (co je 
pro všechny zajímavé, aktuální a na co by chtěli 
znát názor prezidentského kandidáta – např. 
placení školného, výše DPH, systém sociálních 
dávek apod.), může se hlasovat, které téma zví-
tězí. Druhé téma si každá skupina vybere sama. 
Mělo by být takové, kterým se skupina vyprofi-
luje a její kandidát by tak přitáhnul zájem voličů 
(skutečných obyvatel České republiky s volebním 
právem). Skupina si na tato dvě témata připraví 
společný názor. Pokud se členové skupiny nemo-
hou shodnout, prezidentský kandidát disponuje 
rozhodujícím hlasem (protože to bude on, kdo 
bude názor skupiny prezentovat).

Následně přijde na řadu prezentace před ostat-
ními. Skupiny vyjádří svůj názor na vybraná 
témata. Mluví pouze člověk, který představuje 
prezidentského kandidáta. Snaží se seriózně 
představit volební program své skupiny. Nejed-
ná se o diskusi s voliči, ale spíše promluvu na 
náměstí při předvolebním mítinku. Je možné ne-
chat zaznít dva dotazy z publika (od spolužáků).

Učitel by měl mluvčí upozornit, aby dbali na 
správný řečnický projev a zásady správné ver-
bální i neverbální komunikace. Prezidentský 
kandidát by při řeči neměl žvýkat, měl by stát 
klidně a dívat se do obecenstva. Měl by správně 
a pečlivě vyslovovat, mluvit dostatečně hlasitě.

Závěrečné hlasování
Na závěr proběhnou krátké tajné volby preziden-
ta. Studenti napíší na papír jméno kandidáta, 
kterého by chtěli za prezidenta, papír přeloží 
a hodí do připravené krabice. (Pokud je málo 
času, mohou volby proběhnout veřejně – zved-
nutím ruky.) Studenti hlasují pro kandidáta, 
který jim je bližší svými názory, nesmí hlasovat 
pro kandidáta ze své skupiny. Následně učitel se 
studenty krátce zhodnotí výsledky volby i celé 
hodiny.
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Komentář pro učitele k prezentaci
„Volby“

Snímek 1 VOLBy
> Mechanismus, který umožňuje občanům projevit svůj názor
> Proces, kdy občané předávají některé své pravomoci svému delegovanému 

zástupci (zastupitelská demokracie)
> Přímá demokracie – rozhoduje se na základě usnesení lidu (referendum)
> Volební období – období, v němž platí výsledky voleb
> Volební obvod – přesně vymezený územní celek, v němž voliči volí stano-

vený počet zastupitelů

Snímek 2 Druhy voleb
> Přímé – občané volí přímo (ne přes prostředníky)
> Nepřímé – volby zprostředkované tzv. elektory (sbor volitelů), voliči ne-

hlasují pro konečného funkcionáře, ale delegáty či voliče (prezidentské 
volby USA)

> Rovné – všechny odevzdané hlasy mají stejnou hodnotu
> Nerovné – odevzdané hlasy se „váží“ např. podle majetku, vzdělání či 

sociálního statusu
> Tajné – nikdo se nemůže dozvědět, kdo jak volil
> Veřejné – volby se konají před ostatními voliči či volební komisí
> Všeobecné – volit může každý občan státu (omezení – např. věk)
> Povinné – právo jít k volbám – občanská povinnost
> Dobrovolné – právo jít k volbám – svobodné rozhodnutí občana

Snímek 3 Druhy voleb (dle voleného orgánu)
> Do obecních zastupitelstev
> Do krajských zastupitelstev
> Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
> Do Senátu Parlamentu ČR
> Volby hlavy státu
> Do mezinárodních institucí (Evropský parlament)

Snímek 4 Volební právo
Aktivní volební právo
> Právo volit vlastního zástupce – v ČR – Evropský parlament, Parlament 

ČR (Senát, PS), zastupitelstva krajů a obcí, právo hlasovat v referendu
> Jedno z lidských práv
> Vymezen okruh osob oprávněných volit – ČR – 18 let, státní občanství ČR
> Všeobecné – právo všech osob splňujících dané podmínky
> Omezené – pro účast ve volbách stanoveny omezující podmínky (pohlaví, 

etnikum, délka pobytu na daném území)
Pasivní volební právo
> Právo občana být zvolen do nějaké instituce či úřadu
> Časté požadavky – vyšší věková hranice, volební kauce, počet podpisů na 

kandidaturu, slib věrnosti
> Možnost, pro kterou je možné volební právo (dočasně) nepřiznat – výkon 

trestu odnětí svobody, vojenská služba, příbuzenský stav s hlavou státu
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Snímek 5 Volební systém
> Způsob dosazování volených postů
> Slouží k tomu, aby byly výsledky hlasování převedeny do složení zastupi-

telských sborů
> Konkrétní způsob organizace a zajišťování volebních výsledků
> Soubor pravidel, podle nichž se počty voličských hlasů pro různé kandi-

dáty převádějí na počet mandátů v zastupitelských sborech

Snímek 6 Mapa volebních systémů v Evropě

Snímek 7 Volební systém většinový
> Stát je rozdělen na volební obvody – Vítěz získává všechny mandáty, které 

jsou obvodu přiděleny
> Systém umožňuje, aby strana, která nemá absolutní většinu hlasů, obdr-

žela většinu mandátů
> Relativní většina – vítěz (nejvíce hlasů) – Hlasy odevzdané neúspěšným 

kandidátům propadnou

Snímek 8 Jednokolový většinový systém
> Tlačí voliče ke strategickému hlasování, aby jeho hlas nepropadl
Jednomandátové volby
> Větší počet kandidátů z různých stran + nezávislí
> Vítězí kandidát, který dosáhl nejvyššího počtu hlasů (ne nutně nadpolo-

viční většina)
Vícemandátové volby
> Například dolní komora parlamentu Velké Británie
> Velmi zvýhodněna první nejsilnější strana, silně znevýhodněna třetí nej-

silnější strana

Snímek 9 Dvoukolový většinový systém
Volič může v prvním kole hlasovat pro kandidáta z menší strany, v druhém 
pro vhodnějšího 
1. kolo
> Větší počet kandidátů
> Pro získání mandátu je potřeba nadpoloviční většina
2. kolo
> Do druhého kola postupují dva nejlepší kandidáti, nebo všichni kandidáti, 

kteří dosáhli určitého počtu hlasů
> Relativní většina

Snímek 10 Většinový systém
Výhody
> Preferuje silné politické strany
> Pomáhá vytvoření bipolarity
> Většinová, akceschopná, stabilní vláda
> Jasně viditelná opozice
> Pravidelná alternace
> Personalizace volby (kvalitní osobnosti)
> Jednoduchost
> Minimalizace vlivu extrémistických stran
Nevýhody
> Deformuje volební výsledky
> Znevýhodňuje menší strany



> Vylučuje minority
> Vysoké % propadlých hlasů
> Necitlivost vůči výkyvům ve společnosti
> Nutnost strategického hlasování
> „Gerrymandering“ (účelové rozdělení volebních okrsků) 
> Může vyhrát i strana s menším počtem reálných hlasů
> Problém s vymezením jednomandátových obvodů

Snímek 11 Volební systém poměrný
> Rozdělování postů jednotlivým politickým stranám (hnutím, koalicím) 

úměrně celkovému počtu hlasů, které ve volbách obdržely
> Systém proporciální – mandáty ve volebním obvodu se rozdělují v určitém 

poměru
> Pouze vícemandátové obvody
> Stranické kandidátky

> Přísně vázaná – volič hlasuje pro kandidátku jako celek (Španělsko, 
Portugalsko)

> Vázané s možností udělení preferenčních hlasů – jeden preferenční 
hlas (Nizozemsko, Dánsko), více (ČR, Řecko, Dánsko)

> Volná – volič si kandidátku vytváří sám
> Maximální volnost (Švýcarsko) – možnost dopisovat jména do 

kandidátky

Snímek 12 Volební systém poměrný
> Podstatou je snaha, aby obsazení voleného orgánu odráželo podporu, 

kterou voliči hlasováním vyjádřili různým politickým stranám a hnutím
> Zákonodárné, samosprávné sbory
> Aby nedocházelo k přílišné fragmentaci – limity (potřebné procento do 

poslanecké sněmovny ČR 5%, tzv. uzavírací klauzule)
> Formování koalic (před i po volbách)

Snímek 13 Volební systém poměrný
Výhody
> Více odpovídá názorové struktuře obyvatel
> Zastoupení více názorových proudů
> Nesnadná manipulace s výsledky
> Zastoupení menšin
> Méně propadlých hlasů
> Včas zachytí vzrůst extrémistických nálad ve společnosti
Nevýhody
> Složitost
> Fragmentace stran, vícestranický systém
> Koaliční vlády
> Snižuje efektivitu vlád a jejich odpovědnost
> Nevede k politice reálných slibů
> Brání pravidelné alternaci
> Někdy lze těžko rozlišit opozici
> Malé strany významně ovlivňují politické dění
> Názorová pestrost může snížit akceschopnost vlády i parlamentu

Snímek 14 Kombinovaný systém
> Směšuje dva předchozí systémy (většinový a poměrný)
> Často bývá také dvoukolový a do druhého kola postupuje větší množství
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kandidátů na základě předem stanovené hranice potřebného množství hlasů
> Funguje např. v Německu, Maďarsku, Litvě, Ukrajině, ale i v Japonsku, 

na Novém Zélandu
> v ČR např. volby do parlamentu – jeden systém do horní komory, druhý 

do dolní

Snímek 15 Kombinované systémy (příklady typů)
> Jedním z typů kombinovaného systému je varianta, kdy volič disponuje 

dvěma hlasy, přičemž má k dispozici dvě kandidátky – jednu pro strany 
(volby podle systému poměrného) a jednu pro osobnosti (volby podle sys-
tému většinového) – tzv. systém paralelního hlasování („parallel system“).

> Vyskytují se systémy paritní, kdy polovina voleného orgánu je vybírána 
systémem poměrného zastoupení a polovina většinovým systémem, nebo 
systémy s převahou jednoho či druhého způsobu volby. Častý je také způ-
sob, kdy na základě výsledků většinového hlasování je určitá část křesel 
rozdělena mezi politické strany již po prvním kole.

> Jinou variantou kombinovaného systému je systém nepřenosného hlasu 
(„single non-transferable vote“). V tomto případě volič disponuje jediným 
hlasem, ačkoli volba probíhá ve více mandátovém obvodu. Například ve 
čtyřmandátovém obvodu stačí ke zvolení více než 20% hlasů.

Snímek 16 Volba prezidenta v ČR
> Nepřímá volba prezidenta (do 1. října 2012)
> Přímá volba prezidenta (nyní)

Snímek 17 Nepřímá volba
> Kandidáta smí navrhnout nejméně 10 senátorů, nebo 10 poslanců. (Šanci 

tak dostává téměř každá politická strana zvolená do poslanecké sněmovny.)
> Volba se koná v posledních 30 dnech volebního období úřadujícího prezi-

denta republiky. (Uvolní-li se úřad prezidenta, koná se volba do 30 dnů.)
> Tříkolový systém

> V prvním kole je zvolen prezident, pokud získá nadpoloviční většinu 
hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. 
Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech po-
slanců a všech senátorů, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo volby.

> Do druhého kola postupuje kandidát, který získal nejvyšší počet 
hlasů v Poslanecké sněmovně, a kandidát, který získal nejvyšší 
počet hlasů v Senátu (pokud jsou na tom někde stejně, sčítají se 
hlasy sněmovna + senát, kdo má víc, postupuje). 

> Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve druhém kole, koná se 
do čtrnácti dnů třetí kolo volby, v němž je zvolen ten z kandidátů 
druhého kola, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
poslanců a senátorů.

> Pokud není ani zde vítěz, konají se nové volby.

Snímek 18 Přímá volba
> Prezident je volen přímo občany, kteří dávají hlas jednomu z kandidátů.
> Prezidentský kandidát:

> Může ho navrhnout jakýkoli občan České republiky starší 18 let 
s minimálně 50 000 podpisy platných voličů na petici podporující 
jeho kandidaturu

> Může ho navrhnout minimálně 20 poslanců Parlamentu ČR
> Může ho navrhnout minimálně 10 senátorů České republiky
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Snímek 19 Volba probíhá ve dvou kolech 
> V prvním kole prezidentských voleb zvítězí kandidát, který obdrží nad-

poloviční počet platných hlasů od oprávněných voličů.
> Pokud žádný kandidát nedosáhne nadpoloviční většiny hlasů, koná se 

druhé kolo voleb a to i v případě, že by byl pouze jediný kandidát do 
druhého kola, což je málo pravděpodobné, ale zákon to také ošetřuje.

> Není-li zvolen prezident v prvním kole nadpoloviční většinou platných 
hlasů, postupují do druhého kola ti kandidáti, kteří mají stejný nejvyšší 
počet hlasů, případně dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných 
voličů.

> Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který v druhém kole dosáhl 
jako jediný nejvyššího počtu hlasů.

Snímek 20 Při volbě prezidenta je možné, že není zvolen žádný kandidát a to v přípa-
dě, je-li v druhém kole prezidentských voleb více kandidátů, kteří dosáhli 
nejvyššího počtu hlasů. Zákon pak udává lhůtu 10 dnů na vyhlášení nových 
prezidentských voleb.
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