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ČLOVĚK A PRÁVO 

 

SOUSTAVA SOUDŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE, 

 

NOTÁŘI, ADVOKÁTI, 

 

SOUDCI 



KLÍČOVÉ POJMY 
 

soudnictví, druhy soudnictví, základní principy 

soudnictví, soudní soustava, notář, notářství,   

notářský úřad, principy notářské činnosti, 

advokát, advokacie, soudci 

 

NULLA POTENTIA SUPRA LEGES ESSE 

DEBET! 
(ŽÁDNÁ MOC NESMÍ PLATIT VÍCE NEŽ ZÁKONY!) 



SOUDNICTVÍ 

HLAVNÍ ÚKOL SOUDŮ: 

ZÁKONEM STANOVENÝM ZPŮSOBEM 
POSKYTOVAT OCHRANU PRÁVŮM! 

 

PRÁVNÍ STÁT GARANTUJE (každému) PRÁVO NA 

SOUDNÍ OCHRANU! 
 

DRUHY SOUDNICTVÍ: 
CIVILNÍ   - rozhoduje spory mezi stranami, 

TRESTNÍ - rozhoduje o vině a o trestu, 

SPRÁVNÍ - přezkoumává rozhodnutí správních orgánů, 

ÚSTAVNÍ - rozhoduje o ústavnosti zákonů. 

 
 



ZÁKLADNÍ PRINCIPY  

SOUDNICTVÍ 

 

výkon soudní moci pouze soudem, 

výkon soudní moci jménem republiky, 

nezávislost soudů, 

nikdo nesmí být odňat svému zákonnému 

 soudci, 

jednota soudní soustavy, 

rozhodování senátem nebo samosoudcem, 

účast lidu na výkonu soudní moci. 



SOUDNÍ SOUSTAVA 

Organizační uspořádání soudnictví, struktura, 
stupně a základní vztahy mezi soudy. 

OBECNÉ SOUDY: 
Nejvyšší soud České republiky (se sídlem v Brně); 

vrchní soudy (se sídlem v Praze a Olomouci); 

krajské soudy + Městský soud v Praze; 

okresní soudy + obvodní soudy. 

SPECIALIZOVANÉ SOUDY: 
Ústavní soud (se sídlem v Brně); 

Nejvyšší správní soud (se sídlem v Brně); 

rozhodčí soudy. 

 



NOTÁŘI 

NOTÁŘ je osoba, kterou stát 

pověřil notářským úřadem. 

 

NOTÁŘSKÝ ÚŘAD je soubor 

pravomocí k notářské činnosti. 

 

PRINCIPY NOTÁŘSKÉ ČINNOSTI: 

PREVENCE 

POUČENÍ A PORADENSTVÍ 

ETIKA 

 



NOTÁŘSKÁ ČINNOST 

 

•sepisování veřejných listin o právních úkonech, 

 

•osvědčování právních skutečností a prohlášení, 

 

•přijímání listin a peněz do úschovy, 

 

•právní porady a zastupování, 

 

•správcovství majetku. 

 



ADVOKÁTI 

ADVOKÁT poskytuje právní 

služby jiným osobám. 

 

PRÁVNÍ SLUŽBY: 

ozastupování před soudy a jinými orgány, 

oobhajoba v trestních věcech, 

oudělování právních porad, 

osepisování listin. 

 za poskytnuté právní služby náleží odměna. 



SOUDCI 

 

veřejní funkcionáři oprávnění vykonávat státní moc   

 soudní; 

jmenováni do funkce prezidentem republiky; 

jsou nezávislí na moci zákonodárné, výkonné i 

 soudní; 

při rozhodování se řídí pouze zákonem; 

bezúhonnost, právnické vzdělání, soudcovské 

 zkoušky, slib. 

 



KONTROLNÍ OTÁZKY 
 

1. Jaké základní principy jsou uplatňovány v 
soudnictví? 
 

2. Co je hlavní náplní činnosti obecných soudů? 
 

3. Jaké právní služby poskytují advokáti? 
 

4. Kdo může vykonávat soudcovskou funkci? 



ZDROJE 
 

Jaroslava Tomanová a kol.: 
ZÁKLADY PRÁVA (nejen) pro školy 
Nakladatelství František Šalé – ALBERT, Boskovice 2007 
 
 
ZÁKON č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů v 
platném znění 
ZÁKON č. 358/1992 Sb., notářský řád v platném znění 
ZÁKON č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění 
 

 



SOUDNÍ MOC JE VYKONÁVÁNA 

NEZÁVISLÝMI SOUDCI! 

Úkolem soudů je zejména 

rozhodovat o právech a 

povinnostech fyzických a 

právnických osob a státu, 

dále rozhodovat o vině 

obžalovaného a trestu. 

DĚKUJI ZA POZORNOST! 


