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Anotace 
  

PowerPointová prezentace sloužící k seznámení studentů 
se základními pojmy právní ochrany, především systému 
soudnictví. 



Právní ochrana 

 Společně s uplatňováním práva dochází k jeho 
ohrožování a porušování 
 

?   Kdo vytváří kontrolní systém, který v případě porušení zákona usiluje 
o znovuobnovení právního stavu? 

 

 Dodržování práva chrání v demokratických zemích 
systém soudnictví 
 

 Soudy=  nezávislé a nestranné instituce zřízené 
státem, soudci se při rozhodování řídí pouze platným 
zákonem 

 



Soudy 

?  Uvažuj. Je vhodné, aby mohl soudce podnikat nebo vykonávat 
veřejnou funkci? Nebo se politicky angažovat?  

 

 Soudce 
 ukončené právnické vzdělání+ 3 letá čekatelská praxe + justiční zkouška  
 min 30 let, nemůže být trestně stíhán za event. trestné činy spáchané při 

výkonu své  funkce 
 rozhoduje buď sám (samosoudce) ve většině civilních záležitostí nebo u 

méně závažných trestných činů nebo v 3- 5 ti členném senátu) 
 všechny soudce jmenuje prezident ČR bez časového omezení, 15 ústavních 

soudců jmenuje prezident na 10 let se souhlasem senátu 
 

 Podle povahy věci rozlišujeme 4 druhy soudů(soudnictví):                    
 civilní 
 správní 
 trestní  
 ústavní 



Přiřaď správně typ soudu a oblast a příklady 

Soudy oblast příklady 

civilní Přezkoumání rozhodnutí správních 
orgánů př . stavebního nebo 
finan.úřadu, přestupkové komise 
(správní řízení) 

Rozvod manželství, spor 
zaměstnance a 
zaměstnavatele 

správní Zajišťuje rozhodování o ústavnosti 
zákonů 

Ozbrojené přepadení 

trestní Rozhodování ve věcech 
občanskoprávních, rodinných, 
pracovních (občanské soudní řízení) 

Rozhodování o domácích 
porodech 

ústavní Projednávání trestných činů (trestní 
řízení) 

Přezkoumání rozhodnutí 
o přestupcích, vydání OP 



Soustava soudů 
hierarchicky uspořádaná, 4 stupňová 

Nejvyšší soud 

Vrchní soudy 

Krajské soudy 

Okresní soudy 

Nejvyšší 
správní soud 

Správní soudy 

Ústavní soud 

Obecné soudy Graf č.1 



Agenda soudů 

 Okresní soudy 

 nejnižší orgány, projednávají věci občanskoprávní, pracovní, 
rodinné a obchodní (v bývalých okresních městech) 

 Krajské soudy 

 jsou 2. stupněm soustavy , pokud v 1. stupni rozhodoval 
okresní soud 

 -mohou být soudem 1.stupně ve složitých a společensky 
významných věcech (př. ochrana osobnosti, autorská práva) 

 (v krajských městech) 

 
?   ČR je rozdělena na 14 krajů, ale Krajských soudů je pouze 8. Proč? Je 

v Olomouci sídlo Krajského soudu? 



Agenda soudů 

 Vrchní soudy 

 jsou 2.stupněm soustavy, pokud byl 1.stupněm krajský soud 
(sídlí v Olomouci a Praze) 

 Nejvyšší soud 

 vrcholný soudní orgán, sleduje rozhodnutí vrchních soudů, 
vykládá zákony (sídlí v Brně)  

 

 



Agenda soudů 

 Nejvyšší správní soud 
 patří do soustavy obecných soudů 
 dbá na zákonnost rozhodnutí krajských soudů a správních orgánů 

nebo př. ve věcech volebních, rozpuštění pol. stran a hnutí (sídlí v 
Brně) 

 specializovaná soustava správních soudů není v ČR vytvořena (tuto 
agendu vykonávají obecné soudy – př. u krajského nebo okresního 
soudu jsou krajské a okresní správní senáty)  

 Ústavní soud 
 dohlíží na dodržování ústavnosti v zemi. Rozhoduje o zrušení 

zákonů, pokud jsou v rozporu s ústavou nebo mezinárodní smlouvou, 
o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky  apod. proti jeho 
rozhodnutí se není možné odvolat 

 sídlí v Brně 

 
?    Uvažuj, které soudní instituce sídlí v Brně a   Olomouci? 



Poznáš soudní instituce? 

Obrázek č.1 



Poznáš soudní instituce? 

Obrázek č.2 



Poznáš soudní instituce? 

Obrázek č.3 



Poznáš soudní instituce? 

Obrázek č.4 



Poznáš soudní instituce? 

Obrázek č.5 



Zdroje a prameny 

 

 

 

 Obrázek č.1: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravsk%C3%A1_Zemsk%C3%A1_S

n%C4%9Bmovna_II.jpg, autor: Millenium187 
 Obrázek č.2: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Budova_Nejvy%C
5%A1%C5%A1%C3%ADho_soudu_%C4%8CR.jpg , autor: Dezidor 

 Obrázek č.3: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VS_Olomouc.jpg , autor: Fext 

 Obrázek č.4: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OS_Olomouc.jpg, autor: Fext 

 Obrázek č.5: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KS_Ostrava_-
_pobo%C4%8Dka_Olomouc.jpg , autor: Fext  

 Graf č.1: Čadová,B.,Petrželová,J.,Čermáková, M.,Maturitní otázky - 
Občanský a společenskovědní základ, 1. vydání, Praha, Nakladatelství 
Fragment, 2008, 224 s. ISBN 978-80-253-0600-0, strana 100 
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