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Úvod 
Základní principy 

- co není zakázáno je dovoleno 
- neznalost zákona neomlouvá 
- kde není žalobce, není soudce 

 

Právo – co to je? 

- právo = soubor norem upravujících přípustnost či nepřípustnost chování členů 
určité společnosti a vztahy mezi těmito členy 
- právo v užším (právnickém) pojetí = soubor psaných norem , jejichž nedodržování 
je trestáno a tresty jsou vymahatelné; v právním státě má moc trestat nedodržování 
právních norem stát  
- právo = právo někoho na něco, tedy právo někoho může být povinností jiného 
 

Ústavní po řádek České republiky 
Ústava + Listina základních práv a svobod 

 Zákony 

  Provád ěcí předpisy k zákon ům (vyhlášky ministerstev, nařízení vlády) 

   Pokyny orgán ů státní správy  

(např. České obchodní inspekce, Drážního úřadu, Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost, orgánů hygienické a epidemiologické 
služby (OHES)) 

    Vyhlášky a na řízení orgán ů samosprávy   

(krajů, obcí – platí jen na území daného samospr. celku) 

Kde platné právo najdeme? 
- Sbírka zákonů – zde najdeme platné zákony a jejich prováděcí předpisy, 

Ústavu a Listinu = celostátní platnost 
- vývěska toho kterého úřadu – zde najdeme vyhlášky a nařízení těchto úřadů = 

místní platnost  
Sbírka zákonů je k dispozici ve větších (krajských či univerzitních) knihovnách, na 
obecních úřadech větších obcí, na internetu (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka/). 

Právní normy lze nalézt i na dalších internetových serverech 
(např. http://business.center.cz nebo www.zakonyprolidi.cz).  

Pozor na aktuálnost norem (zejména na internetu)!!!  
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Právní síla právní normy 
Právní normy jsou uspořádány v tzv. ústavním po řádku  do určité hierarchie 
(pyramidy) – viz výše. Norma na nižším stupni (nižší právní norma) nesmí být 
v rozporu  s normou na vyšším stupni (vyšší právní normou), ovšem může tuto 
normu upřesnit či zpřísnit.  

Např. vedoucí střediska nemůže vydat pokyn, že všichni členové střediska mohou 
rozdělávat oheň uprostřed kteréhokoliv lesa, protože jeho pokyn by byl v rozporu 
s normou vyšší právní síly – zákonem o lesích. 

Platnost / ú činnost právní normy 
Norma je platná  vyhlášením ve Sbírce zákonů nebo jiné evidenci norem – stala se 
součástí nějakého systému (právního řádu). 

Norma je účinná  od okamžiku, kdy jsme povinni se jí řídit – zpravidla je stanovená 
na konci té normy. 

Časový rozdíl mezi platností (publikováním) a účinností normy může být několik dní, 
ale i několik let. 
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Základy ob čanského práva 
Ví, kdo v Junáku – českém skautu může činit právní úkony 

Ví, kdo má právní osobnost a v čem spočívá 

…aneb kdo, s kým, jak a za kolik 
Naše činnost se ve většině případů bude řídit právem Občanským. To je upraveno v 
Občanském zákoníku – nový Ob čanský zákoník - zák. č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vstoupil v účinnost 1. 1. 2014 a řadu věcí úplně změnil. V 
oblasti občanského práva je třeba dát velký pozor na aktuálnost nalezených 
informací!!! 

Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy, a také práva na ochranu osob. 

 

Právní jednání (dříve právní úkon) 
Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní 
následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. 

 Právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo 
jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit. 

Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu. (§ 545 - 
547 ObčZ) 

Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch 
práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. (starý obč. 
zákoník) 

Právní ú činek  (právní následek) - je zásah do právních poměrů subjektů práv a 
povinností, tzn. vznik, změna nebo zánik jejich subjektivních práv a právních 
povinností. 

Právní skute čnost  je factum (faktický stav nebo událost), které má právní účinek 
(působí právní následek). Někdy se pod právní skutečnost podřazují i odvozené, 
nepřímé události a stavy. 

Příklady některých právních skute čností : 

- jednostranné jednání , např: oznámení o konání tábora na obecní úřad 
- vícestranné  – dvě a více stran, např: smlouvy 
- automatické  - právní skutečnost (právní událost) konce kalendářního 

(účetního) roku zakládá každému daňovému poplatníku povinnost 
uzavřít účetnictví, ve stanovené lhůtě odevzdat daňové přiznání a zaplatit daň 
z příjmu.  
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Účastníci právních vztah ů, aneb kdo s kým jedná? 
 

1. Fyzické osoby:  jednotlivec, člověk, živá lidská bytost existující a vytvořená 
podle pravidel a zákonitostí přírody :-); charakterizována svým jménem a 
příjmením, příp. dalšími údaji (rodné číslo, …) 

2. Právnické osoby:  umělý subjekt existující podle nějakých pravidel 
vytvořených člověkem; zpravidla firmy, společnosti, spolky apod. – 
charakterizované svým jménem a právní formou 

 

Fyzické osoby  jednají svým jménem a na svojí odpovědnost. 

Jménem právnických osob jedná tzv. statutární zástupce = nějaký člověk 

…a kdo jiný ještě může jednat jejich jménem? 
Každý si může zvolit svého zástupce  – většinou na základě plné moci. 

V určitých případech zákon stanoví tzv. zákonného zástupce . 

 
Právní osobnost (dříve právní subjektivita) 
Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. (§ 15 
ObčZ) 

Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, 
nepřihlíží se k tomu. (§ 16 ObčZ) 

= způsobilost být subjektem (předmětem, nabyvatelem) práv a povinností 

 
Fyzické osoby (FO) 

- Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná 
přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze 
uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany. 

- právní osobnost vzniká narozením – tato způsobilost trvá po celý život 
člověka beze změny, nemůže být ani omezena, ani se nijak nerozšiřuje 

- zaniká smrtí (popř. prohlášením za mrtvého) 

Právnické osoby (PO) 
- PO osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní 
osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může 
bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují 
s její právní povahou. 

- právní osobnost vzniká vznikem pr. osoby (registrací = zápis do příslušné 
evidence) 
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- zaniká výmazem z této evidence (= zánik pr. os.) 

Junák jako právnická osoba vznikl zapsáním (registrací Stanov) do evidence 
ministerstva vnitra ČR.  

Právní osobnost v Junáku 
- organizační jednotky Junáka jsou také právnickými osobami (např. mají své 

IČ) 
- vyšší org. jednotky delegují práv. osobnost nižším až na úroveň středisek, 

resp. přístavů 
- každá org. jednotka má statutárního zástupce, který je oprávněn jednat jejím 

jménem (vůdce střediska, předseda okresní rady, starosta Junáka, …) nebo 
udělit plnou moc k jednání jinému zástupci 

- oddíl je pouze výchovnou, nikoli organiza ční jednotkou – nemá právní 
subjektivitu 

 

 

Svéprávnost (d říve způsobilost k právním úkon ům) 
Svéprávnost fyzických osob 

Svéprávnost je zp ůsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním  práva 
a zavazovat se k povinnostem (právn ě jednat). 
Znamená, že FO je vlastním právním jednáním  schopna nabývat práv a povinností. 

Vzniká narozením – to znamená, že od narození máme právo a schopnost činit 
postupně jak rosteme a dospíváme takové právní úkony, ke kterým jsme dostatečně 
a přiměřeně vyspělí. 

V  plném rozsahu jí člověk nabývá zletilostí   - v 18 letech. Před dosažením 18 let 
lze svéprávnost získat uzavřením manželství, nebo rozhodnutím soudu, nejdříve 
však v 16 letech. 

Svéprávnost právnických osob 
Je totožná s práv. osobností  PO. 

Junák jako spolek  (a jeho org. jednotky jako pobočné spolky) je právnickou 
osobou  a má právní osobnost na základě registrace našich stanov Ministerstvem 
vnitra a zaevidováním ve Spolkovém rejstříku. 
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Sem patří graf  vyjadřující právní osobnost a svéprávnost FO a PO, který společně 
vytvoříme na přednáškovém bloku. 

 

Právní vztah - SMLOUVA 
Smlouvou projevují strany v ůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem 
smlouvy. (§ 1724 Ob čZ) 

Smlouva je uzav řena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezíc h právního 
řádu je stranám ponecháno na v ůli svobodn ě si smlouvu ujednat a ur čit její 
obsah. (§ 1725 Ob čZ) 

- ústní nebo písemná forma 
Kdy musí být písemná forma určuje zákon (obchodní, občanský zákoník). 

Doporučené náležitosti smlouvy (nemusí být vždy všechny): 
- označení účastníků,  
- předmět smlouvy,  
- dohodnutá cena a další podmínky,  
- datum uzavření smlouvy,  
- práva a povinnosti smluvních stran vč. případných sankcí,  
- podpisy účastníků 

 

Některé typy smluv: kupní smlouva, smlouva o výp ůjčce, darovací smlouva, 
nájemní smlouva, … 
Smlouvu uzavírá a podepisuje  

- za fyzickou osobu: přímo fyz. osoba nebo její zástupce (zplnomocněný nebo 
zákonný) 

- za právnickou osobu: statutární zástupce nebo osoba jím pověřená 
 

Za org. jednotku Junáka tedy smlouvy podepisuje statutární orgán dané jednotky 
(vedoucí st řediska , předseda ORJ, starosta Junáka) nebo jím pověřený činovník. 
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Základy trestního práva 
Ví, jaké důsledky má porušení práva 

… aneb co se stane když se to n ějak nepovede 
Když jednáme svým jménem, činíme právní úkony a vstupujeme do právních vztahů, 
jsme vázáni dodržováním právních předpisů… nebo ne ???  

 chjoooo � 

…a co se stane, když je nedodržujeme??? 

Dopustíme se protiprávního jednání: 
- trestného činu 
- přestupku  
- jiného správního deliktu 

 

Tomu, že jsme odpovědní za porušování zákona, a že můžeme být potrestáni se říká 

 
„TRESTNĚ-PRÁVNÍ  ODPOVĚDNOST“ 
 

odvozeno od slov TREST a PRÁVO 

Trestněprávní odpovědnost 

�Do 15 let NENÍ člověk trestněprávně odpovědný za své činy – tzv. nezletilí 
�Od 15 do 18 let JE jedinec trestně odpovědný s přihlédnutím k věku – tzv. 
mladiství (v případě trestu se bude přihlížet k věku pachatele a trest bude zpravidla 
nižší, než u osoby starší 18 let) 
�od 18 let je PLNÁ trestní odpovědnost 
 

Protiprávní jednání 
Trestný čin  – jednání přesně popsané v trestním zákoně (zák. č. 40/2009 Sb., 
v.z.p.p.), trest je ukládán podle tohoto zákona, a to pouze soudem. 

Přestupek  – definován podle přestupkového zákona, trest uloží přestupková komise 
nebo orgán k tomu určený (např. Policie). 

Jiný správní delikt  – obdoba přestupku uvedená vč. sankcí ve zvláštních zákonech, 
sankci (zpravidla peněžitý trest) ukládá orgán stanovený tímto zvl. zákonem (např. 
Česká obchodní inspekce). Např. porušení zákazu kouření na zastávkách veřejné 
dopravy. 

Trestn ě odpov ědný je VŽDY ten, kdo se daného (protiprávního) 
jednání dopustil. 



Právo                                 ČLK SEALs 

10 
 

Příklady ustanovení tr. zákona: 

§ 180 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak 
zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v 
souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo 
oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím 
svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

 
§ 187 (1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným 
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm 
let. 
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, 
zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti 
nebo vlivu. 

§ 204 Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti (= osobě 
mladší 18 let – viz § 126 tr. z.) alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 
rok 

.  

Okolnosti vylučující protiprávnost v trestním jednání 

= situace, ve které za čin jinak trestný nebo za přestupek nejsme trestněprávně 
odpovědní, resp. nebudeme potrestáni 

 

� krajní nouze 
� nutná obrana 
� dovolené použití zbraně 
� souhlas poškozeného 
� dovolené riziko 
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Specialitka = odpov ědnost za škodu 
 

škoda = podle ObčZ újma na jmění (hodnota vyjádřitelná v penězích) 

Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je 
povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, 
jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného. (§ 2909 ObčZ) 

Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne 
tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. 
Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného 
zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. (§ 
2910 ObčZ) 

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, 
že škodu zavinil z nedbalosti. (§ 2911 ObčZ) 

Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku 
důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale. 
Dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k 
činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li 
tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, že jedná nedbale. (§ 2912 ObčZ) 

Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, 
nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit 
jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze 
šetrnosti k němu.  
Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní 
poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený 
právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce 
a poškozeného. (§ 2920 ObčZ) 

Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal 
náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, 
kdo nad škůdcem zanedbal dohled. (§ 2921 ObčZ) 

Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není s to ovládnout své jednání 
nebo posoudit jeho následky, nahradí škodu v tomto stavu způsobenou. Společně a 
nerozdílně s ním nahradí škodu ti, kteří jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli. 
(§ 2922 ObčZ) 

 

Tedy za způsobenou škodu  může být odpovědný ten, kdo škodu způsobil,  ale i ten, 
kdo měl nad ním vykovávat dohled – v Junáku velmi d ůležité!!!  
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Kdo je v praxi odpovědný? (Př.: vlče při hře rozbije výlohu) 

1. Dítě – tzn. dítě samotné (musí být způsobilé posoudit své jednání, tedy 
předvídat a ovládat) a nebyl zanedbán dohled povinné osoby (vedoucí) 

2. Dítě + vedoucí – tzn. dítě musí být způsobilé posoudit své jednání a byl 
zanedbaný dohled (odpovídají oba společně a nerozdílně) 

3. Vedoucí – dítě není způsobilé ... a vedoucí zanedbal dohled 
4. Nikdo – dítě není způsobilé a vedoucí dohled nezanedbal (neodpovídá nikdo, 

škodu nese poškozený sám) 
 

Odpov ědnost za 
škodu 

Nezanedbaný 
dohled 

Zanedbaný 
dohled 

Dítě je způsobilé ... 1. 2. 

Dítě není způsobilé 
... 

4. 3. 

 

Odpovědnost vedoucích, jejich zástupců nebo čekatelů za způsobenou škodu se 
zpravidla bude řídit těmito ustanoveními občanského zákoníku.  

Odpovědnost za škodu 

o  škoda je majetková újma, která je vyčíslitelná v penězích  
o  musí být způsobena porušením povinnosti 
o  musí být zřejmé zavinění (úmysl/nedbalost) 
o  zvláštním druhem škody je škoda na zdraví, kde se rozlišuje ještě tzv. bolestné,   

trvalé následky apod. 
o  při určení výše škody se vždy vychází z ceny věci v době, kdy škoda vznikla 
o  právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený 

dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. 

Odpovědnost za svěřený majetek 
Majetek, který „vlastní“ oddíl je majetkem střediska. To plyne z toho, že oddíl nemá  
právní subjektivitu, není ani fyzickou osobou ani právnickou osobou, tedy nemá 
právo něco vlastnit. 

Majetek je pouze svěřen oddílu do užívání a vůdce nebo jiný pověřený činovník za 
něj odpovídá.  

Pozor - majetek jsou i peníze! 

Majetek je evidován na soupisech a veden v účetní evidenci střediska, proto není 
možné jen tak přijet z tábora bez týpka nebo všech seker. 

V takovém případě je na osobě, která za majetek odpovídala, jak středisku vysvětlí 
ztrátu – škodu na majetku. 
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V. Pojištění  
� úrazové pojišt ění:  všichni účastníci akcí (tedy i veřejnost např. na dětském dni) 

jsou pojištěni úrazovou pojistkou u pojišťovny Kooperativa prostřednictvím 
ČRDM. 

� pojišt ění odpov ědnosti za škodu:  každý statutární orgán org. jednotky, vedoucí 
oddílu (sbírá se to z registrace) a zástupce VO ml. členů, oddílový rádce a vůdce 
tábora je pojištěn na odpovědnost za škodu, kterou způsobí jemu svěřené děti 
pod jeho dozorem; ostatní mají možnost nechat se takto připojistit. Také 
u Kooperativy. 

� pojišt ění majetku: prostřednictvím Junáka u Allianz, vztahuje se na movitý i 
nemovitý majetek. 

� cestovní pojišt ění:  zejména pro skupiny při cestách do zahraničí, 
prostřednictvím pojišťovny Generali 

 

Zdroje informací:  internet (http://www.crdm.cz, sekce Pojištění), příp. ústředí 
Junáka, web Křižovatka (http://krizovatka.skaut.cz), sekce Pojištění. 

 



Právo                                 ČLK SEALs 

14 
 

Ostatní 
 

Osobní údaje 
Junák je organizace provád ějící sb ěr, ukládání a využívání osobních údaj ů o 
svých členech. Proto je povinen se řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochran ě 
osobních údaj ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů. To je t řeba mít na pam ěti p ři 
jakémkoli vyžadování či skladování t ěchto informací. NELZE nechat p řihlášky 
celého oddílu válet týden v klubovn ě na stole nebo vy řazené přihlášky vyhodit 
do t říděného odpadu – kontejneru na papír. Vždy spolupracuj te s vůdcem 
oddílu nebo jiným odpov ědným činovníkem a jednejte podle jeho pokyn ů!!! 

 

Malá a velká akce 
�Na každou akci sestavuje OJ rozpočet. 
�Rozpočet a vedoucího velké akce schvaluje rada OJ.  
�Za hospodaření akce je odpovědný její vedoucí. 
 

Hospodářský řád Junáka:  
velká akce = akce s předpokládanými výdaji vyššími než 20 000,- Kč nebo délkou 
trvání více než 6 dní 

malá akce =  ostatní akce 

Práva dětí 
- obsažena zejména v Úmluvě o právech dítěte, ale také v Základní listině práv 

a svobod, Zákoně o rodině atd. 
- při porušování práv dětí je třeba informovat příslušné orgány, instituce: 

a) Policii 
b) orgány sociálně-právní ochrany dětí  
c) linky bezpečí, příp. další 

Bezpečnost 
Jedna z vůdcovských kompetencí: Ví, při jakých oddílových činnostech v přírodě 
hrozí riziko porušení zákona. 

Historická pozn. od Kačí: při všech… � 

Některé zákonné právní normy, s nimiž se můžeme setkat při 
skautingu 
Zná další právní předpisy vztahující se k oddílovému životu 

 

Zákon o lesích 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 
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Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

Stavební zákon 

Vodní zákon 

Zákon o ochraně veřejného zdraví  

…a mnoho dalších, třebaže pro nás z praktického hlediska jsou zpravidla důležitější 
jejich prováděcí vyhlášky 

 

…a to je vše, p řátelé 
 

Děkujeme za pozornost a přejeme hodně úspěchů ve skautské činnosti. 

 

Pavel Corradini – Korádo 

Junák, středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod 

e-mail: pavel.korado@centrum.cz 

 

 

 

 


