
Právní
povědomí

Víte, že neznalost 
zákona neomlouvá?

Zločin je trestný čin, který není podle trestního zá-
koníku přečinem.
V českém právním řádu je provinění trestným či-
nem, který spáchal mladistvý (15-18 let věku).

V České republice jsou v současné době normy trest-
ního práva obsaženy v:

• trestním řádu č. 141/1961 Sb.
• trestním zákoníku č. 40/2009 Sb.
• zákonu č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mlá-
deže

• v zákonu č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody 

• zákonu č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
• dalších souvisejících předpisech

Odpovědnost za škodu: 
Obecně platí, že každý odpovídá za škodu, kterou 
způsobil porušením právní povinnosti (tzv. obecná 
odpovědnost za škodu). 
Škůdci vzniká závazek k náhradě způsobené škody. 
Zákonnými podmínkami pro vznik obecné odpo-
vědnosti za škodu jsou:

• vznik škody
• příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním 

škůdce a vzniklou škodou (tzv. kauzální nexus),
• zavinění (buď úmyslné, nebo nedbalostní)

Pokud se o nároku na náhradu škody vede občan-
ské soudní řízení, vznik škody a příčinnou souvislost 
mezi protiprávním jednáním škůdce a vznikem škody 
musí prokazovat žalobce (poškozený). Zavinění ob-
čanský zákoník předpokládá (presumuje), avšak ža-
lovaný škůdce se může ze své odpovědnosti vyvinit 
(tzv. exkulpace), pokud prokáže, že škodu nezavinil.

Informační materiály najdete na www.mulouny.cz

Způsobilost k právům a povinnostem má i počaté 
dítě (tzv. nasciturus – plod v lůně mateřském), na-
rodí-li se živé.

Způsobilost k právním úkonům (někdy také ne-
správně svéprávnost či plnoprávnost) je tako-
vý stav, kdy je fyzická osoba způsobilá vlastními 
právními úkony nabývat práva a brát na sebe po-
vinnosti. Dle současné právní úpravy dochází ke 
vzniku způsobilosti k právním úkonům v plném 
rozsahu dovršením zletilosti.
Fyzické osobě může být způsobilost k právním úko-
nům soudem omezena nebo odňata v plném roz-
sahu, avšak jen z důvodů stanovených zákonem.

Přestupek je zaviněné deliktní jednání nižšího 
stupně závažnosti než trestný čin, které je pro spo-
lečnost škodlivé. Přestupku se může dopustit pou-
ze fyzická osoba. 
Shodně jako u trestných činů zákon stanoví dvě 
výjimečné situace, kdy jednání, které má znaky 
přestupku,  přestupkem není: nutná obrana a kraj-
ní nouze.

Odpovědnosti za přestupek je dále zbaven ten, kdo 
v době jeho spáchání nedovršil 15 let věku nebo 
kdo byl nepříčetný a nemohl proto rozpoznat ne-
bezpečnost svého jednání. Odpovědnost za pře-
stupek zaniká rovněž v případě, že se přestupek 
nepodaří projednat ve lhůtě jednoho roku od jeho 
spáchání, a to i v případě, že tento následek vznikl 
vinou přestupce.

Přečinem  jsou všechny nedbalostní trestné činy 
a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon sta-
noví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 
sazby do pěti let (§ 14 odst. 2). Ostatní trestné činy 
se pak nazývají zločiny.
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Právní povědomí a respekt k zákonům

Právní povědomí lze chápat jako základní znalosti 
práva a jejich respektování. Respektování zákonů by 
měla být základní a neoddiskutovatelná občanská 
vlastnost. Základní lidská práva jsou v Česku garan-
tována jednak:

• Ústavou České republiky
• Listinou základních práv a svobod
• Úmluvou o právech dítěte
 • řadou dalších mezinárodních smluv

Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povin-
ností při péči o dítě, která zahrnuje péči o jeho zdra-
ví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zastu-
pování dítěte a správa jeho majetku. Náleží oběma 
rodičům bez výjimky, nekončí tedy rozvodem. Ve 
výjimečných případech může být rozhodnutím sou-
du rodičovská zodpovědnost omezena, pozastavena, 
příp. může být rodič zodpovědnosti zbaven.
Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-práv-
ní ochrany na porušení povinností nebo zneužití 
práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na 
skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti 
vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. Oznáme-
ní může každý učinit u příslušného orgánu sociálně 
právní ochrany dětí i anonymně. 

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dí-
těte má právo při výkonu svých práv a povinností 
požádat o pomoc:

• orgán sociálně-právní ochrany 
• státní orgány, kterým podle zvláštních právních 

předpisů přísluší též ochrana práv a oprávně-
ných zájmů dítěte

• popřípadě pověřené osoby
Tyto orgány a pověřené osoby jsou v rozsahu své působ-
nosti a svého pověření povinny tuto pomoc poskytnout.

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může 
soud, neučinil-li tak orgán sociálně-právní ochrany 
dětí, učinit tato opatření:

• napomene vhodným způsobem nezletilého, jeho 
rodiče a osoby, které narušují jeho řádnou výchovu

• stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za 
součinnosti školy, občanských sdružení v místě 
bydliště nebo na pracovišti

• uloží nezletilému omezení, která zabrání škodli-
vým vlivům na jeho výchovu, zejména návštěvu 
podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k jeho 
osobě nevhodných.

Při porušení povinnosti vyplývající z  rodičovské 
zodpovědnosti se rodiče vystavují nebezpečí trest-
ního stíhání.

Vyživovací povinnost - jedná se o povinnost:
• rodičů vůči dítěti, kteří jsou povinni přispívat 

na výživu a životní úroveň dítěte do doby, pokud 
není schopno se samo živit 

• mezi manžely navzájem
• povinnost dětí vůči rodičům, pokud ji potřebu-

jí (mají povinnost ctít a respektovat je, pomáhat 
jim dle svých schopností, přispívat na úhrady 
rodiny, pokud je výdělečně činné a přispívat ro-
dičům na jejich životní úroveň ve stáří)

Práva a povinnosti dětí vychází ze Zákona o rodině 
a dalších mezinárodních smluv. 

Dítě = termín, který se zejména v občanském a ro-
dinném právu používá: 

• především pro označení celoživotního příbuzen-
ského poměru vůči rodičům

• pro věkové vymezení se používají vymezení vy-
cházející z definice zletilosti nebo konkrétní vě-
kové vymezení, například sousloví „nezletilé dítě“, 
popřípadě nezletilý, nezletilá osoba, mladistvý, 
osoba mladší 18 let, osoba mladší 15 let atd.

• v některých navazujících vnitrostátních před-
pisech se však mnohdy termín dítě používá 
k věkovému vymezení, zpravidla osob do do-
vršení 18 let věku

Zletilostí se nabývá plné způsobilosti k  právním 
úkonům po dovršením osmnáctého roku věku nebo 
uzavřením manželství mezi šestnáctým a osmnác-
tým rokem. Manželství tímto způsobem je možno 
uzavřít např. v případě těhotenství a s přivolením 
soudu. Zletilost nabytá uzavřením manželství před 
18. rokem života se neztrácí ani zánikem nebo pro-
hlášením manželství za neplatné.

Nezletilý má způsobilost jen k takovým právním 
úkonům, které jsou svou povahou přiměřené ro-
zumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku.
Pokud nezletilý spáchá čin jinak trestný, může být 
na návrh státního zástupce projednán před soudem.

Mladistvý je v českém prostředí v nejobecnějším 
smyslu člověk, který dovršil patnáctý rok a nepře-
kročil osmnáctý rok svého věku.
Tento pojem se používá zejména v trestním právu. 
Mladistvý má v trestním řízení zvýšenou ochranu, 
např. vždy musí mít obhájce.
V  oblasti pracovního práva se užívá pojem mla-
distvý zaměstnanec pro zaměstnance mladšího 
osmnácti let a staršího 15 let. 

Způsobilost k právům a povinnostem (právní subjek-
tivita) je schopnost být nositelem práv a povinností. 

Způsobilost k právům a povinnostem: 
• vzniká narozením člověka 
• zaniká úmrtím nebo prohlášením za mrtvého (ji-

nak než prohlášením za mrtvého nemůže být nikdo 
zbaven své způsobilosti k právům a povinnostem)


