
Tento výukový materiál vytvořilo OSH Prachatice a slouží pro vzdělávání vedoucích mládeže 

 

 

PRÁVNÍ MINIMUM 

• PRÁVO = soubor obecně závazných pravidel chování (právních norem) státem stanovených a 

sancionovatelných (lze trestat jejich porušení). 

• Práce s dětským kolektivem je specifická činnost s velkou dávkou zodpovědnosti 

• Jde o práci s lidmi, kteří pro svůj nízký věk nemohou do jisté míry sami činit pravomocná 

rozhodnutí, a kterým připravujeme program a pověřujeme je vykonáváním úkolů a práce. 

• NEZNALOST PRÁVA NEOMLOUVÁ – je na každém, aby si právní normy potřebné pro činnost 

prostudoval. 

• Důležité právní předpisy pro práci s mládeží: 

o Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – Ústava – upravuje základní principy fungování 

demokratického státu a rozdělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní 

o Listina základních práv a svobod – zakotvuje práva osob (politická, 

hospodářská, osobnostní, rodinná, atd…) 

o Občanský zákoník – stanovuje práva a povinnost osob v rámci soukromého 

práva (tam, kde osoby vstupují do právních vztahů s dalšími subjekty soukromého práva) 

▪ Např. každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti 

▪ Např. 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. 

▪ 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. 

o Zákoník práce – v případě, že vedoucí pobírají za práci s mládeží 

finanční odměnu (mzdu) – zajímat nás budou převážně DPP (dohody o 

provedení práce) 

▪ Např. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí 

být uzavřena písemně. 

o Trestní zákoník – upravuje trestné činy, kterých se v případě porušení 

právních předpisů osoby mohou dopustit a sankce za tato porušení. 

o K tomu abychom u někoho mohli uvažovat o trestní odpovědnosti, musí být splněny 

následující podmínky:  

▪ Osoba musí být starší 15 let (14–18 let – mladiství, kteří jsou trestně odpovědní pouze 

částečně). Plná trestní odpovědnost nastává dovršením 18 let věku. 

▪ Osoba musí být příčetná (v době spáchání trestného činu musí být 

schopna rozpoznat protiprávnost činu a ovládat své jednání). 

▪ Př. trestných činů: ublížení na zdraví z nedbalosti, pohlavní zneužití, 

opuštění dítěte nebo svěřené osoby, podání alkoholu dítěti 


