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Soudy, armáda, policie

8. ročník
Mgr. Eva Lepší
Masarykova ZŠ Klatovy, Národních mučedníků 185

soudy, armáda, policie

Na obranu před těmi, kteří nechtějí uznávat pravidla
daná státem, jsou vytvořeny ozbrojené složky:

policie

armáda

brání stát před
možnými vnitřními
nepřáteli

brání stát před
možným nepřítelem
vnějším

armáda, policie
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Zásady, kterými se řídí náš právní řád

1. všeobecné závaznosti,
2. vynutitelnosti násilím,
3. ve formě právních předpisů

Ústavně zakotvenou zárukou demokracie a
ochrany lidských práv = soudy
Soudci jsou nezávislí, povinni řídit se pouze právním řádem
- občan ČR starší 24 let.

soudci

Systém soudů v ČR

Nejvyšší soud

Ústavní soudy

(v Brně)

(v Brně)
- rozhoduje, zda
přijímané právní
normy odpovídají
Ústavě

Vrchní soud
(v Praze a v Olomouci)

Krajské soudy
(Městský soud v Praze)

senát

senát

senát

Okresní soudy
(obvodní soudy, městské soudy
v Plzni, Brně, Ostravě)

senát

samosoudci

(1 soudce z povolání a
2 soudci přísedící,
volení okresním úřadem)

(u trestních věcí
s horní hranicí
odnětí svobody do
1 roku)

systém soudů
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Vylušti:

1. právník, který řeší spory a vyhlašuje
rozsudek
4. sídlo Njvyššího soudu
7. masové vyvražďování židů za 2.sv.v.
3. právo, které upravuje vztahy mezi blízkými
lidmi
2. povinnost, kterou mají děti vůči rodičům
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soudce,Brno, holocaust, rodinné, vyživovací
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Státní zastupitelství
- podává jménem státu obžalobu v trestním řízení a
plní povinnosti, které mu v souvislosti s tím trestní
řád ukládá. Je oprávněno podat návrh na zahájení
občanského soudního řízení nebo do již zahájeného
řízení vstoupit.
Soustavu státních zastupitelství tvoří:
- nejvyšší státní zastupitelství,
- vrchní státní zastupitelství,
- krajská státní zastupitelství,
- okresní státní zastupitelství.

st. zastupitelství
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Přiřaď k zásadě její správný výklad:
Až na stanovené výjimky se může veřejnost
zúčastnit soudního jednání.
Soud může přihlížet jen k takovým důkazům,
které byly při soudním jednání předloženy

Stíhat před soudem je možné jen na základě
obžaloby podané státním zástupcem.

zásada
obžalovací

zásada
bezprostřednosti

zásada
ústnosti

Každý si může zvolit obhájce, mladistvý
musí mít obhájce vždy.

zásada
práva na obhajobu

Jednání před soudy je ústní, včetně výpovědi
zásada
svědků, znalců i obviněného.
veřejnosti
zásada
Kromě přesně stanovených výjimek
senátního rozhodování
rozhoduje v soudním řízení senát.

zásady

Až na stanovené výjimky se může veřejnost zásada
veřejnosti
zúčastnit soudního jednání.
Soud může přihlížet jen k takovým důkazům,
které byly při soudním jednání předloženy

Řešení

zásada
bezprostřednosti

Stíhat před soudem je možné jen na základě zásada
obžalovací
obžaloby podané státním zástupcem.
Každý si může zvolit obhájce, mladistvý
musí mít obhájce vždy.

Jednání před soudy je ústní, včetně výpovědi
svědků, znalců i obviněného.

Kromě přesně stanovených výjimek
rozhoduje v soudním řízení senát.

zásada
práva na obhajobu

zásada
ústnosti

zásada
senátního rozhodování

řešení
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pracovní list

Doplň zásady

Až na stanovené výjimky se může veřejnost
zúčastnit soudního jednání.
Soud může přihlížet jen k takovým důkazům,
které byly při soudním jednání předloženy

Stíhat před soudem je možné jen na základě
obžaloby podané státním zástupcem.
Každý si může zvolit obhájce, mladistvý
musí mít obhájce vždy.

Jednání před soudy je ústní, včetně výpovědi
svědků, znalců i obviněného.

Kromě přesně stanovených výjimek
rozhoduje v soudním řízení senát.

řešení

Pokud se obviněný nechce hájit sám, může si vybrat obhájce
- advokáta.
Advokát je právník, který je vedený v seznamu České
advokátní komory.
Úkolem advokacie je poskytování právní pomoci (zpravidla za úplatu).

Advokát
- zastupuje před soudy,
- obhajuje v trestních věcech,
- vypracovává právní smlouvy.
- má povinnost chránit práva a zájmy toho, jehož obhajuje,
musí zachovávat mlčenlivost.

advokát
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Notář je pověřen k některým pravomocem při zakládání
majetkoprávních vztahů.

Notář
- připravuje pro soudy řízení o dědictví,
- vypracovává právní smlouvy, listiny o právních úkonech,
- ověřuje listiny a podpisy, poskytuje právní služby
v oblasti majetkoprávních vztahů, sepisuje a uchovává
závěti, finanční obnosy, apod.

notář

slova

6

hra
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