
Prameny prPrameny práávava

��NormativnNormativníí prpráávnvníí aktyakty
�� PrecedentyPrecedenty
�� PrPráávnvníí obyobyččejeeje
��NormativnNormativníí smlouvysmlouvy



ObObččanskanskéé prpráávovo
�� zzáákladnkladníím prm práávnvníím pm přředpisem je zedpisem je záákon kon čč. 40/1964 Sb., . 40/1964 Sb., 

obobččanský zanský záákonkoníík, v platnk, v platnéém znm zněěnníí
�� obobččanský zanský záákonkoníík upravuje  majetkovk upravuje  majetkovéé vztahy  fyzických vztahy  fyzických 

a pra práávnických osob, majetkovvnických osob, majetkovéé vztahy mezi tvztahy mezi těěmito osobami mito osobami 
a sta stáátem, jakotem, jakožž i vztahy  vyplývaji vztahy  vyplývajííccíí z  prz  prááva na  ochranu va na  ochranu 
osob, pokud tyto obosob, pokud tyto obččanskopranskopráávnvníí vztahy neupravujvztahy neupravujíí jinjinéé
zzáákonykony

�� v obv obččanskopranskopráávnvníích vztazch vztazíích majch majíí úúččastnastnííci ci rovnrovnéé postavenpostaveníí
�� úúččastnastnííci obci obččanskopranskopráávnvníích vztahch vztahůů si mohou vzsi mohou vzáájemnjemnáá prprááva va 

a povinnosti upravit dohodou odchylna povinnosti upravit dohodou odchylněě od zod záákona, jestlikona, jestližže e 
to zto záákon výslovnkon výslovněě nezakazuje   a  jestlinezakazuje   a  jestližže  z   povahy  e  z   povahy  
ustanovenustanoveníí zzáákona nevyplývkona nevyplýváá, , žže se od ne se od něěj nelze odchýlitj nelze odchýlit



ÚÚččastnastnííci obci obččanskopranskopráávnvníích ch 
vztahvztahůů

♦♦ fyzickfyzickéé osobyosoby -- zpzpůůsobilost msobilost míít prt prááva a va a 
povinnosti vznikpovinnosti vznikáá narozennarozeníím a zanikm a zanikáá smrtsmrtíí, , 
zpzpůůsobilost k prsobilost k práávnvníím m úúkonkonůům vznikm vznikáá v plnv plnéém m 
rozsahu zletilostrozsahu zletilostíí (18 let)(18 let)

♦♦ prpráávnickvnickéé osobyosoby --
a) sdrua) sdružženeníí fyzických nebo prfyzických nebo práávnických osob,vnických osob,
b) b) úúččelovelováá sdrusdružženeníí majetku,majetku,
c) jednotky c) jednotky úúzemnzemníí samosprsamospráávy,vy,
d) jind) jinéé subjekty, o kterých to stanovsubjekty, o kterých to stanovíí zzáákonkon



ZastoupenZastoupeníí

�� zzáástupcem je ten, kdo je oprstupcem je ten, kdo je opráávnvněěn  n  
jednat za jinjednat za jinéého jeho jmho jeho jméénem  nem  

�� ze zastoupenze zastoupeníí vznikajvznikajíí prprááva a va a 
povinnosti ppovinnosti přříímo zastoupenmo zastoupenéémumu

♦♦ze zze záákonakona
♦♦z rozhodnutz rozhodnutíí ststáátntníího orgho orgáánunu
♦♦na zna záákladkladěě plnplnéé moci moci -- forma, rozsahforma, rozsah



ZZáánik plnnik plnéé mocimoci
1) proveden1) provedeníím m úúkonu, na který byla konu, na který byla 
omezenaomezena
2) odvol2) odvoláánníím zmocnitelemm zmocnitelem
3) vypov3) vypověězenzeníím zmocnm zmocněěncemncem
4) smrt4) smrtíí zmocnzmocněěncence



Ochrana osobnostiOchrana osobnosti
�� FyzickFyzickáá osoba mosoba máá prpráávo na ochranu svvo na ochranu svéé osobnosti, zejmosobnosti, zejmééna na 

žživota a zdravivota a zdravíí, ob, obččanskanskéé cti a lidskcti a lidskéé ddůůstojnosti, jakostojnosti, jakožž i i 
soukromsoukromíí, sv, svéého jmho jmééna a projevna a projevůů osobnosobníí povahy.povahy.

�� FyzickFyzickáá osoba mosoba máá prpráávo se zejmvo se zejmééna domna domááhat, aby bylo hat, aby bylo 
upuupuššttěěno od neoprno od neopráávnvněěných zných záásahsahůů do prdo prááva na ochranu jejva na ochranu jejíí
osobnosti, aby byly odstranosobnosti, aby byly odstraněěny nny náásledky tsledky těěchto zchto záásahsahůů a aby ja aby jíí
bylo dbylo dááno pno přřimiměřěřenenéé zadostiuzadostiuččininěěnníí..

�� Pokud by se nejevilo postaPokud by se nejevilo postaččujujííccíím zadostium zadostiuččininěěnníí zejmzejmééna na 
proto, proto, žže byla ve znae byla ve značčnnéé mmíířře sne sníížžena dena důůstojnost fyzickstojnost fyzickéé osoby osoby 
nebo jejnebo jejíí vváážžnost ve spolenost ve společčnosti, mnosti, máá fyzickfyzickáá osoba tosoba tééžž prpráávo na vo na 
nnááhradu nemajetkovhradu nemajetkovéé úújmy v penjmy v peněězzíích.ch.

�� VýVýšši ni nááhrady urhrady urččíí soud s psoud s přřihlihléédnutdnutíím k zm k záávavažžnosti vzniklnosti vznikléé
úújmy a k okolnostem, za nichjmy a k okolnostem, za nichžž k poruk poruššeneníí prprááva dova doššlo. lo. 



PrPráávnvníí úúkonkon

�� projev vprojev vůůle smle směřěřujujííccíí zejmzejmééna ke vzniku, na ke vzniku, 
zmzměěnněě nebo  znebo  záániku  tniku  těěch  prch  prááv  nebo  v  nebo  
povinnostpovinnostíí,  kter,  kteréé prpráávnvníí ppřředpisy s takovým edpisy s takovým 
projevem spojujprojevem spojujíí

�� mmůžůže být ue být uččininěěn jednn jednáánníím nebo opomenutm nebo opomenutíímm
�� musmusíí být ubýt uččininěěn svobodnn svobodněě a va váážžnněě, ur, urččititěě a a 
srozumitelnsrozumitelněě

�� neplatný je prneplatný je práávnvníí úúkon, pokud  ten, kdo jej kon, pokud  ten, kdo jej 
uuččinil, neminil, nemáá zpzpůůsobilost k prsobilost k práávnvníím m úúkonkonůůmm



PrPráávnvníí úúkonkon

�� neplatný je prneplatný je práávnvníí úúkon osoby jednajkon osoby jednajííccíí v v 
dudušševnevníí poruporuššee, kter, kteráá ji ji ččininíí k tomuto prk tomuto práávnvníímu mu 
úúkonu neschopnoukonu neschopnou

�� neplatný je prneplatný je práávnvníí úúkon, který svým obsahem kon, který svým obsahem 
nebo nebo úúččelem elem odporuje zodporuje záákonukonu nebo jej obchnebo jej obcháázzíí
anebo se panebo se přřííččíí dobrým mravdobrým mravůůmm

�� nebylnebyl--li  prli  práávnvníí úúkon  ukon  uččininěěn ve n ve formforměě, kterou  , kterou  
vyvyžžaduje zaduje záákon nebo dohoda kon nebo dohoda úúččastnastnííkkůů, je , je 
neplatnýneplatný



VVěěcici

>> movitmovitéé

>> nemovitnemovitéé
-- pozemky a stavby spojenpozemky a stavby spojenéé se zemse zemíí
pevným zpevným zááklademkladem



VlastnictvVlastnictvíí

-- vlastnvlastníík   je  v   mezk   je  v   mezíích  zch  záákona   oprkona   opráávnvněěn  n  
ppřředmedměět  svt  svéého vlastnictvho vlastnictvíí::

��drdržžet, et, 
��uužžíívat, vat, 
��popožžíívat jeho plody a uvat jeho plody a užžitky,itky,
��naklnakláádat s ndat s níímm



VlastnVlastníík vk věěci se musci se musíí zdrzdržžet vet vššeho, eho, ččíím by nad mm by nad mííru ru 
ppřřimiměřěřenou pomenou poměěrrůům obtm obtěžěžoval jinoval jinéého nebo ho nebo ččíím by vm by váážžnněě
ohroohrožžoval výkon jeho proval výkon jeho prááv. Proto zejmv. Proto zejmééna nesmna nesmíí ohrozit ohrozit 
sousedovu stavbu nebo pozemek sousedovu stavbu nebo pozemek úúpravami pozemku nebo pravami pozemku nebo 
úúpravami stavby na npravami stavby na něěm zm zřříízenzenéé bez toho, bez toho, žže by ue by uččinil inil 
dostatedostateččnnéé opatopatřřeneníí na upevnna upevněěnníí stavby nebo pozemku, nesmstavby nebo pozemku, nesmíí
nad mnad mííru pru přřimiměřěřenou pomenou poměěrrůům  obtm  obtěžěžovat sousedy hlukem, ovat sousedy hlukem, 
prachem, popprachem, popíílkem, koulkem, kouřřem, plyny, parami, pachy, pevnými a em, plyny, parami, pachy, pevnými a 
tekutými odpady, svtekutými odpady, svěětlem, sttlem, stíínněěnníím a vibracemi, nesmm a vibracemi, nesmíí nechat nechat 
chovanchovanáá zvzvíířřata vnikat na  sousedata vnikat na  sousedííccíí pozemek a nepozemek a neššetrnetrněě, , 
poppopřříípadpaděě v nevhodnv nevhodnéé roroččnníí dobdoběě odstraodstraňňovat ze svovat ze svéé ppůůdy dy 
kokořřeny stromu nebo odstraeny stromu nebo odstraňňovat vovat věětve stromu ptve stromu přřesahujesahujííccíí na na 
jeho pozemek.jeho pozemek.

SousedskSousedskáá prpráávava



Druhy vlastnictvDruhy vlastnictvíí

�� 1) Výlu1) Výluččnnéé vlastnictvvlastnictvíí

�� 2) Pod2) Podíílovlovéé spoluvlastnictvspoluvlastnictvíí

�� 3) Spole3) Společčnnéé jmjměěnníí manmanžželelůů (d(dřřííve ve 
bezpodbezpodíílovlovéé spoluvlastnictvspoluvlastnictvíí manmanžželelůů))



DDěědděěnníí

�� 1) Ze z1) Ze záákona kona 

�� 2) Ze z2) Ze záávvěětiti



DDěědděěnníí ze zze záávvěětiti

�� mmáá ppřřednost pednost přřed zed záákonemkonem

�� v zv záávvěěti musti musíí být uveden den, mbýt uveden den, měěssííc a c a 
rok, kdy byla podepsrok, kdy byla podepsáána, jinak je na, jinak je 
neplatnneplatnáá



Forma zForma záávvěětiti

1) Vlastn1) Vlastníí rukourukou

2) Jin2) Jináá ppíísemnsemnáá forma za forma za úúččasti svasti svěědkdkůů

3) Not3) Notáářřský zský záápispis



PodmPodmíínky vzniku nky vzniku 
odpovodpověědnostndnostníího vztahuho vztahu

»» 1/ protipr1/ protipráávnvníí jednjednáánníí

»» 2/ p2/ přřííččinninnáá souvislostsouvislost

»» 3/ 3/ šškodlivý nkodlivý náásledeksledek

»» (4/ zavin(4/ zaviněěnníí))



ŠŠkodakoda

�� 1) Skute1) Skuteččnněě vzniklvznikláá šškodakoda

�� 2) U2) Uššlý zisklý zisk



ZavinZaviněěnníí

�� ÚÚmysl pmysl přříímýmý

�� ÚÚmysl nepmysl nepřříímýmý

�� Nedbalost vNedbalost věědomdomáá

�� Nedbalost nevNedbalost nevěědomdomáá



OdpovOdpověědnost za dnost za šškodukodu
1. Obecn1. Obecnáá odpovodpověědnostdnost
2. 2. ŠŠkoda zpkoda způůsobensobenáá provoznprovozníí ččinnostinnostíí
3. 3. ŠŠkoda na vkoda na věěci pci přřevzatevzatéé ke splnke splněěnníí zzáávazkuvazku
4. 4. ŠŠkoda zpkoda způůsobensobenáá okolnostmi, kterokolnostmi, kteréé majmajíí ppůůvod v  povaze vod v  povaze 

ppřříístrojestroje
5. 5. ŠŠkoda zpkoda způůsobensobenáá ttěěmi, ktemi, kteřříí nemohou posoudit nnemohou posoudit náásledky sledky 

svsvéého jednho jednáánníí
6. 6. ŠŠkoda zpkoda způůsobensobenáá úúmyslným jednmyslným jednáánníím proti dobrým mravm proti dobrým mravůůmm
7. Odpov7. Odpověědnost za dnost za šškodu v nkodu v něěkterých zvlkterých zvlášáštntníích pch přříípadech padech 

(nap(napřř. studenti). studenti)
8. 8. ŠŠkoda zpkoda způůsobensobenáá provozem dopravnprovozem dopravníích prostch prostřředkedkůů
9. 9. ŠŠkoda  zpkoda  způůsobensobenáá provozem zvlprovozem zvlášášťť nebezpenebezpeččnýmným
10. 10. ŠŠkoda zpkoda způůsobensobenáá na vnesených nebo odlona vnesených nebo odložžených vených věěcechcech



�� PPřři i šškodkoděě na zdravna zdravíí se jednorse jednoráázovzověě ododšškodkodňňujujíí bolesti bolesti 
popošškozenkozenéého a ztho a ztíížženeníí jeho spolejeho společčenskenskéého uplatnho uplatněěnníí..

�� Ministerstvo zdravotnictvMinisterstvo zdravotnictvíí stanovstanovíí v dohodv dohoděě s Ministerstvem s Ministerstvem 
prprááce a socice a sociáálnlníích vch věěccíí vyhlvyhlášáškou výkou výšši, do kteri, do kteréé lze poskytnout lze poskytnout 
nnááhradu za bolest a za zthradu za bolest a za ztíížženeníí spolespoleččenskenskéého uplatnho uplatněěnníí, a , a 
ururččovováánníí vývýšše ne nááhrady v jednotlivých phrady v jednotlivých přříípadech.padech.

�� Za Za šškodu usmrcenkodu usmrceníím nm nááleležžíí pozpozůůstalým jednorstalým jednoráázovzovéé
ododšškodnkodněěnníí, a to , a to 

�� a) mana) manžželovi nebo manelovi nebo manžželce 240 000 Kelce 240 000 Kčč,,
�� b) kab) kažžddéému dmu dííttěěti 240 000 Kti 240 000 Kčč,,
�� c) kac) kažžddéému rodimu rodičči 240 000 Ki 240 000 Kčč,,
�� d) kad) kažžddéému rodimu rodičči pi přři ztri ztrááttěě dosud nenarozendosud nenarozenéého poho poččatatéého ho 

ddííttěěte 85 000 Kte 85 000 Kčč,,
�� e) kae) kažžddéému sourozenci zesnulmu sourozenci zesnuléého 175 000 Kho 175 000 Kčč,,
�� f) kaf) kažžddéé daldalšíší blblíízkzkéé osobosoběě žžijijííccíí ve spoleve společčnnéé domdomáácnosti s cnosti s 

usmrceným v dobusmrceným v doběě vzniku udvzniku udáálosti, kterlosti, kteráá byla pbyla přřííččinou inou šškody kody 
na zdravna zdravíí s ns náásledkem jeho smrti, 240 000 Ksledkem jeho smrti, 240 000 Kčč. . 



BezdBezdůůvodnvodnéé obohacenobohaceníí

Majetkový  prospMajetkový  prospěěch zch zíískaný:skaný:

1) pln1) plněěnníím bez  prm bez  práávnvníího dho důůvodu, vodu, 
2) pln2) plněěnníím z  neplatnm z  neplatnéého prho práávnvníího ho úúkonu,konu,
3) pln3) plněěnníí z prz práávnvníího dho důůvodu, který vodu, který 
odpadl, odpadl, 

4) majetkový prosp4) majetkový prospěěch zch zíískaný z skaný z 
nepoctivých zdrojnepoctivých zdrojůů..



ZZáávazkový prvazkový práávnvníí vztahvztah

�� prpráávnvníí vztah, ze ktervztah, ze kteréého vho věřěřiteli iteli 
vznikvznikáá prpráávo na plnvo na plněěnníí (pohled(pohledáávka) od vka) od 
dludlužžnnííka a dluka a dlužžnnííkovi vznikkovi vznikáá povinnost povinnost 
splnit zsplnit záávazekvazek



Vznik zVznik záávazkvazkůů
1) ze smluv,  1) ze smluv,  
2) ze  zp2) ze  způůsobensobenéé šškody,  kody,  
3) z  bezd3) z  bezdůůvodnvodnéého obohacenho obohaceníí
4) z jiných skute4) z jiných skuteččnostnostíí uvedených v zuvedených v záákonkoněě..

�� ZZáávazky vznikajvazky vznikajíí zejmzejmééna  ze smluv obna  ze smluv obččanským anským 
zzáákonkonííkem výslovnkem výslovněě upravených; mohou vupravených; mohou vššak  ak  
vznikat i z jiných smluv v zvznikat i z jiných smluv v záákonkoněě neupravených neupravených 
((inomininomináátntníí smlouvy) a ze smsmlouvy) a ze smíšíšených smluv  ených smluv  
obsahujobsahujííccíích prvky rch prvky růůzných smluv.zných smluv.



ZvlZvlášáštntníí ustanovenustanoveníí o prodeji zboo prodeji zbožžíí v v 
obchodobchoděě

�� ProdProdáávajvajííccíí odpovodpovííddáá kupujkupujííccíímu za to, mu za to, žže prode prodáávanvanáá vvěěc je pc je přři i 
ppřřevzetevzetíí kupujkupujííccíím ve shodm ve shoděě s kupns kupníí smlouvou, zejmsmlouvou, zejmééna, na, žže je e je 
bez vad. bez vad. 

�� NestanovNestanovíí--li tento zli tento záákon jinak, shodou s kupnkon jinak, shodou s kupníí smlouvou se dsmlouvou se dáále le 
rozumrozumíí, , žže prode prodáávanvanáá vvěěc mc máá jakost a ujakost a užžitnitnéé vlastnosti smlouvou vlastnosti smlouvou 
popožžadovanadovanéé, prod, prodáávajvajííccíím, výrobcem nebo jeho zm, výrobcem nebo jeho záástupcem stupcem 
popisovanpopisovanéé, nebo na z, nebo na záákladkladěě jimi provjimi prováádděěnnéé reklamy oreklamy oččekekáávanvanéé, , 
poppopřříípadpaděě jakost a ujakost a užžitnitnéé vlastnosti pro vvlastnosti pro věěc takovc takovéého druhu ho druhu 
obvyklobvykléé, , žže odpove odpovííddáá popožžadavkadavkůům prm práávnvníích pch přředpisedpisůů, je v tomu , je v tomu 
odpovodpovíídajdajííccíím mnom množžstvstvíí, m, míířře nebo hmotnosti a odpove nebo hmotnosti a odpovííddáá úúččelu, elu, 
který prodkterý prodáávajvajííccíí pro poupro použžititíí vvěěci uvci uvááddíí nebo pro který se vnebo pro který se věěc c 
obvykle pouobvykle použžíívváá. U potravin mus. U potravin musíí být vyznabýt vyznaččeno datum eno datum 
minimminimáálnlníí trvanlivosti, a jdetrvanlivosti, a jde--li o potraviny podlli o potraviny podlééhajhajííccíí rychlrychléé
zkzkááze, datum pouze, datum použžitelnosti. Pitelnosti. Přřipouipouššttíí--li to povaha vli to povaha věěci, mci, máá
kupujkupujííccíí prpráávo, aby byla vvo, aby byla věěc pc přřed ned níím pm přřekontrolovekontrolováána nebo aby na nebo aby 
jejjejíí ččinnost mu byla pinnost mu byla přředvedena.edvedena.



�� JeJe--li tli třřeba, aby peba, aby přři ui užžíívváánníí vvěěci byla zachovci byla zachováána zvlna zvlášáštntníí
pravidla, zejmpravidla, zejmééna na řřííddíí--li se uli se užžíívváánníí nnáávodem nebo je upraveno vodem nebo je upraveno 
technickou normou, je prodtechnickou normou, je prodáávajvajííccíí povinen kupujpovinen kupujííccíího s nimi ho s nimi 
seznseznáámit, ledamit, ledažže jde o pravidla obecne jde o pravidla obecněě znznáámmáá. Nespln. Nesplníí--li li 
prodprodáávajvajííccíí tuto povinnost, je povinen nahradit kupujtuto povinnost, je povinen nahradit kupujííccíímu mu 
šškodu z toho vzniklou.kodu z toho vzniklou.

�� VVěěci, kterci, kteréé majmajíí vady, jevady, ježž nebrnebráánníí, aby mohlo být v, aby mohlo být věěci uci užžíívvááno no 
k urk urččenenéému mu úúččelu, muselu, musíí být prodbýt prodáávváány jen za niny jen za nižžšíší ceny, neceny, nežž
je obvyklje obvykláá cena bezvadncena bezvadnéé vvěěci; kupujci; kupujííccíího je tho je třřeba upozornit, eba upozornit, 
žže ve věěc mc máá vadu a o jakou vadu jde, nenvadu a o jakou vadu jde, neníí--li to zli to zřřejmejméé jijižž z z 
povahy prodeje.povahy prodeje.



ZZáárukaruka
�� NejdeNejde--li o vli o věěci, kterci, kteréé se rychle kazse rychle kazíí nebo o vnebo o věěci pouci použžititéé, odpov, odpovííddáá

prodprodáávajvajííccíí za vady, kterza vady, kteréé se projevse projevíí jako rozpor s kupnjako rozpor s kupníí smlouvou po smlouvou po 
ppřřevzetevzetíí vvěěci v zci v zááruruččnníí dobdoběě (z(zááruka).ruka).

�� Na Na žžáádost kupujdost kupujííccíího je prodho je prodáávajvajííccíí povinen poskytnout zpovinen poskytnout zááruku ruku 
ppíísemnou formou (zsemnou formou (zááruruččnníí list). Zlist). Zááruruččnníí list muslist musíí obsahovat jmobsahovat jmééno a no a 
ppřřííjmenjmeníí, n, náázev nebo obchodnzev nebo obchodníí firmu prodfirmu prodáávajvajííccíího, jeho identifikaho, jeho identifikaččnníí
ččííslo, sslo, síídlo, jdedlo, jde--li o prli o práávnickou osobu, nebo bydlivnickou osobu, nebo bydliššttěě, jde, jde--li o fyzickou li o fyzickou 
osobu. Umoosobu. Umožňžňujeuje--li to povaha vli to povaha věěci, postaci, postaččuje namuje namíísto zsto zááruruččnníího listu ho listu 
vydat kupujvydat kupujííccíímu doklad o zakoupenmu doklad o zakoupeníí vvěěci obsahujci obsahujííccíí uvedenuvedenéé úúdaje.daje.

��

�� Pokud je to s ohledem na poskytovanou zPokud je to s ohledem na poskytovanou zááruku potruku potřřebnebnéé, prod, prodáávajvajííccíí
v zv zááruruččnníím listm listěě srozumitelným zpsrozumitelným způůsobem vysvsobem vysvěětltlíí obsah poskytovanobsah poskytovanéé
zzááruky, uvede jejruky, uvede jejíí rozsah, podmrozsah, podmíínky, dobu platnosti a zpnky, dobu platnosti a způůsob, jakým sob, jakým 
je moje možžno uplatnit nno uplatnit náároky z nroky z níí plynoucplynoucíí. V z. V zááruruččnníím listu prodm listu prodáávajvajííccíí
zzáároveroveňň uvede, uvede, žže poskytnute poskytnutíím zm zááruky nejsou dotruky nejsou dotččena prena prááva va 
kupujkupujííccíího, kterho, kteráá se ke koupi vse ke koupi věěci vci váážžíí podle zvlpodle zvlášáštntníích prch práávnvníích ch 
ppřředpisedpisůů. Nespln. Nesplněěnníím povinnostm povinnostíí týkajtýkajííccíích se vydch se vydáánníí zzááruruččnníího listu ho listu 
nenneníí platnost zplatnost zááruky dotruky dotččena. ena. 



ZZáárukaruka
�� JdeJde--li o vadu, kterou lze odstranit, mli o vadu, kterou lze odstranit, máá kupujkupujííccíí prpráávo, aby byla vo, aby byla 

bezplatnbezplatněě, v, vččas a as a řřáádndněě odstranodstraněěna, a prodna, a prodáávajvajííccíí je povinen je povinen 
vadu bez zbytevadu bez zbyteččnnéého odkladu odstranit. Nenho odkladu odstranit. Neníí--li to vzhledem k li to vzhledem k 
povaze vady nepovaze vady neúúmměěrnrnéé, m, můžůže kupuje kupujííccíí popožžadovat výmadovat výměěnu vnu věěci, ci, 
nebo týknebo týkáá--li se vada jen souli se vada jen souččáásti vsti věěci, výmci, výměěnu sounu souččáásti. Nensti. Neníí--li li 
takový postup motakový postup možžný, mný, můžůže kupuje kupujííccíí žžáádat pdat přřimiměřěřenou slevu z enou slevu z 
ceny vceny věěci nebo od smlouvy odstoupit.ci nebo od smlouvy odstoupit.

��

�� JdeJde--li o vadu, kterou nelze odstranit a kterli o vadu, kterou nelze odstranit a kteráá brbráánníí tomu, aby vtomu, aby věěc c 
mohla být mohla být řřáádndněě uužžíívváána jako vna jako věěc bez vady, mc bez vady, máá kupujkupujííccíí prpráávo na vo na 
výmvýměěnu vnu věěci nebo mci nebo máá prpráávo od smlouvy odstoupit. Tvo od smlouvy odstoupit. Táážž prprááva va 
ppřříísluslušíší kupujkupujííccíímu, jdemu, jde--li sice o vady odstranitelnli sice o vady odstranitelnéé, jestli, jestližže ve vššak ak 
kupujkupujííccíí nemnemůžůže pro ope pro opěětovntovnéé vyskytnutvyskytnutíí vady po opravvady po opravěě nebo nebo 
pro vpro věěttšíší popoččet vad vet vad věěc c řřáádndněě uužžíívat.vat.

��

�� JdeJde--li o jinli o jinéé vady neodstranitelnvady neodstranitelnéé a nepoa nepožžadujeaduje--li výmli výměěnu vnu věěci, ci, 
mmáá kupujkupujííccíí prpráávo na pvo na přřimiměřěřenou slevu z ceny venou slevu z ceny věěci nebo mci nebo můžůže e 
od smlouvy odstoupit.od smlouvy odstoupit.



PracovnPracovníí prpráávovo

�� zzáákladnkladníím prm práávnvníím pm přředpisem je zedpisem je záákon kon 
čč. 65/1965 Sb., . 65/1965 Sb., zzáákonkoníík prk práácece, v , v 
platnplatnéém znm zněěnníí



ÚÚččastnastnííci pracovnci pracovněěprpráávnvníích vztahch vztahůů

�� ZamZaměěstnavatelstnavateléé -- prpráávnickvnickéé osoby nebo osoby nebo 
fyzickfyzickéé osoby, kterosoby, kteréé zamzaměěstnstnáávajvajíí
fyzickfyzickéé osoby v pracovnosoby v pracovněěprpráávnvníích ch 
vztazvztazíích, a pokud to stanovch, a pokud to stanovíí zzáákon, tkon, tééžž v v 
obdobných pracovnobdobných pracovníích vztazch vztazííchch

�� ZamZaměěstnancistnanci -- zpzpůůsobilost k prsobilost k práávnvníím m 
úúkonkonůům v pracovnm v pracovněěprpráávnvníích vztazch vztazíích ch 
vznikvznikáá zpravidla dosazpravidla dosažženeníím 15 let vm 15 let věěkuku



Vznik pracovnVznik pracovníího pomho poměěruru

1) Smlouvou1) Smlouvou

2) Volbou2) Volbou

3) Jmenov3) Jmenováánníímm



NNááleležžitosti pracovnitosti pracovníí smlouvysmlouvy

1) Druh pr1) Druh prááce, na kterou je zamce, na kterou je zaměěstnanec pstnanec přřijijíímmáánn

2) M2) Míísto výkonu prsto výkonu prááce (obec a organizace (obec a organizaččnníí jednotka jednotka 
nebo jinak urnebo jinak urččenenéé mmíísto)sto)

3) Den n3) Den náástupu do prstupu do práácece

�� povinnpovinnáá je pje píísemnsemnáá formaforma



TrvTrváánníí pracovnpracovníího pomho poměěruru

�� Na dobu urNa dobu urččitouitou
>> nelze sjednat s absolventy, mladistvými, nelze sjednat s absolventy, mladistvými, 
stanovstanovíí--li to kolektivnli to kolektivníí smlouva, ZPS a ZPSsmlouva, ZPS a ZPS--
TZPTZP

�� Na dobu neurNa dobu neurččitouitou



ZmZměěny pracovnny pracovníího pomho poměěruru

»» ZmZměěna sjednaných pracovnna sjednaných pracovníích ch 
podmpodmííneknek

»» PPřřevedenevedeníí na jinou prna jinou práácici
»» PracovnPracovníí cestacesta
»» PPřřeloeložženeníí



SkonSkonččeneníí pracovnpracovníího pomho poměěruru
1. Dohodou1. Dohodou
2. Výpov2. Výpověěddíí
3. Okam3. Okamžžitým zruitým zruššeneníímm
4. Zru4. Zruššeneníím ve zkum ve zkuššebnebníí dobdoběě
5. Uplynut5. Uplynutíím sjednanm sjednanéé dobydoby
6. Rozhodnut6. Rozhodnutíím o odnm o odněěttíí povolenpovoleníí k pobytu (u cizinck pobytu (u cizincůů))
7. Nabyt7. Nabytíím prm práávnvníí moci rozsudku o vyhomoci rozsudku o vyhoššttěěnníí (u (u 
cizinccizincůů))

8. Smrt8. Smrtíí zamzaměěstnancestnance



VýpovVýpověďěď

�� Ze strany zamZe strany zaměěstnancestnance -- z jakz jakééhokoliv hokoliv 
ddůůvodu i bez uvedenvodu i bez uvedeníí ddůůvoduvodu

�� Ze strany zamZe strany zaměěstnavatelestnavatele -- výluvýluččnněě z z 
nněěkterkteréého z dho z důůvodvodůů uvedených v uvedených v §§ 46 46 
odst. 1) zodst. 1) záákonkonííku prku práácece



PracovnPracovníí dobadoba
•• nejvýnejvýšše 43 hodin týdne 43 hodin týdněě; zam; zaměěstnanci mladstnanci mladšíší 16 let 16 let 
nejvýnejvýšše 33 hodin týdne 33 hodin týdněě

•• o rozvro rozvržženeníí týdenntýdenníí pracovnpracovníí doby rozhoduje doby rozhoduje 
zamzaměěstnavatel po projednstnavatel po projednáánníí s ps přřííslusluššným odborovým ným odborovým 
orgorgáánemnem

•• zazaččáátek a konec pracovntek a konec pracovníí doby a rozvrh pracovndoby a rozvrh pracovníích ch 
smsměěn stanovn stanovíí zamzaměěstnavatel po projednstnavatel po projednáánníí s ps přřííslusluššným ným 
odborovým orgodborovým orgáánemnem



DovolenDovolenáá na zotavenouna zotavenou

1) Dovolen1) Dovolenáá za kalendza kalendáářřnníí rok nebo jejrok nebo jejíí
pompoměěrnrnáá ččáástst

2) Dovolen2) Dovolenáá za odpracovanza odpracovanéé dnydny
3) Dodatkov3) Dodatkováá dovolendovolenáá
4) Zvl4) Zvlášáštntníí dodatkovdodatkováá dovolendovolenáá
5) Dal5) Dalšíší dovolendovolenáá



MzdaMzda

�� Mzdou se rozumMzdou se rozumíí tarifntarifníí mzda (zmzda (záákladnkladníí
mzda, mzdový tarif), mzdovmzda, mzdový tarif), mzdovéé ppřřííplatky a platky a 
ostatnostatníí mzdovmzdovéé slosložžky stanovenky stanovenéé v mzdových v mzdových 
ppřředpisech, popedpisech, popřříípadpaděě v kolektivnv kolektivníích ch 
smlouvsmlouváách.ch.

�� Forma mzdy Forma mzdy --
1) 1) úúkolovkolováá
2) pod2) podíílovlováá
3) 3) ččasovasováá



Dohody o pracDohody o pracíích konaných mimo ch konaných mimo 
pracovnpracovníí pompoměěrr

�� ZamZaměěstnavatelstnavateléé jsou povinni zajijsou povinni zajiššťťovat plnovat plněěnníí svých svých úúkolkolůů
ppřředevedevšíším zamm zaměěstnanci v pracovnstnanci v pracovníím pomm poměěru. Jen výjimeru. Jen výjimeččnněě
mohou k plnmohou k plněěnníí svých svých úúkolkolůů nebo k zabezpenebo k zabezpeččeneníí svých potsvých potřřeb eb 
uzavuzavíírat s fyzickými osobami takrat s fyzickými osobami takéé dohody o pracdohody o pracíích konaných ch konaných 
mimo pracovnmimo pracovníí pompoměěr, jestlir, jestližže jde o pre jde o prááci, jejci, jejíížž pravidelný pravidelný 
výkon nemvýkon nemůžůže zame zaměěstnavatel zabezpestnavatel zabezpeččit v rit v ráámci pmci přředem edem 
stanovenstanovenéého rozvrho rozvržženeníí pracovnpracovníí doby a rozvrhu pracovndoby a rozvrhu pracovníích ch 
smsměěn tak, aby jejn tak, aby jejíí řříízenzeníí, sledov, sledováánníí jejjejíího provho prováádděěnníí a a 
kontrola dodrkontrola dodržžovováánníí pracovnpracovníí doby byly doby byly úúččelnelnéé a hospoda hospodáárnrnéé
nebo jejnebo jejíížž výkon v pracovnvýkon v pracovníím pomm poměěru by byl z hlediska zru by byl z hlediska záájmjmůů
spolespoleččnosti pro zamnosti pro zaměěstnavatele nestnavatele neúúččelný nebo nehospodelný nebo nehospodáárný z rný z 
jiných djiných důůvodvodůů..



Dohody o pracDohody o pracíích konaných mimo ch konaných mimo 
pracovnpracovníí pompoměěrr

1. Dohoda o proveden1. Dohoda o provedeníí prpráácece

2. Dohoda o pracovn2. Dohoda o pracovníí ččinnostiinnosti



SeznSeznáámenmeníí s ps přředpisyedpisy

�� PPřři ni náástupu do prstupu do prááce musce musíí být být 
zamzaměěstnanec stnanec řřáádndněě seznseznáámen s men s 
pracovnpracovníím m řřáádem platným u dem platným u 
zamzaměěstnavatele a s prstnavatele a s práávnvníími a ostatnmi a ostatníími mi 
ppřředpisy k zajiedpisy k zajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti a nosti a 
ochrany zdravochrany zdravíí ppřři pri prááci, jeci, ježž musmusíí ppřři i 
svsvéé prprááci dodrci dodržžovat. Musovat. Musíí být takbýt takéé
řřáádndněě seznseznáámen s kolektivnmen s kolektivníí smlouvou a smlouvou a 
s vnits vnitřřnníími pmi přředpisy.edpisy.



BezpeBezpeččnost a ochrana zdravnost a ochrana zdravíí ppřři pri prááci ci --
povinnosti zampovinnosti zaměěstnavatelestnavatele

»» vyhledvyhledáávat, posuzovat a hodnotit rizikavat, posuzovat a hodnotit rizika

»» poupoužžíívat bezpevat bezpeččnnéé stroje a zastroje a zařříízenzeníí

»» nepnepřřipustit zamipustit zaměěstnance k prstnance k prááci, kterci, kteráá
neodpovneodpovííddáá jeho schopnostemjeho schopnostem

»» seznamovat zamseznamovat zaměěstnance s pstnance s přředpisy, ovedpisy, ověřěřovat ovat 
jejich znalosti, vyjejich znalosti, vyžžadovat a kontrolovat jejich adovat a kontrolovat jejich 
dodrdodržžovováánníí

»» zjizjiššťťovat a odstraovat a odstraňňovat povat přřííččiny pracovniny pracovníích ch 
úúrazrazůů



BezpeBezpeččnost a ochrana zdravnost a ochrana zdravíí ppřři pri prááci ci --
povinnosti zampovinnosti zaměěstnavatelestnavatele

»» nevynevyžžadovat takovou adovat takovou ččinnost, kterinnost, kteráá
ohroohrožžuje uje žživot nebo zdravivot nebo zdravíí

»» nepounepoužžíívat nevhodný zpvat nevhodný způůsob odmsob odměňěňovováánníí
»» organizovat provorganizovat prověěrky BOZP nejmrky BOZP nejméénněě jednou jednou 
roroččnněě

»» provprováádděět pott potřřebnebnéé kontroly a revizekontroly a revize
»» specispeciáálnlníí úúpravy pro osoby se ZPSpravy pro osoby se ZPS
»» poskytovat ochrannposkytovat ochrannéé pracovnpracovníí prostprostřředkyedky



BezpeBezpeččnost a ochrana zdravnost a ochrana zdravíí ppřři pri prááci ci --
povinnosti zampovinnosti zaměěstnancstnancůů

»» dodrdodržžovat provat práávnvníí ppřředpisyedpisy
»» poupoužžíívat ochrannvat ochrannéé pracovnpracovníí prostprostřředkyedky
»» úúččastnit se astnit se šškolenkoleníí a výcviku v za výcviku v záájmu jmu 
BOZPBOZP

»» podrobit se ppodrobit se přředepsaným zkouedepsaným zkoušškkáám a m a 
lléékakařřským prohlským prohlíídkdkáámm

»» neponepožžíívat alkohol a jinvat alkohol a jinéé nnáávykovvykovéé lláátkytky
»» oznamovat nedostatky a zoznamovat nedostatky a záávadyvady



OdpovOdpověědnost zamdnost zaměěstnance za stnance za šškodukodu

»» obecnobecnáá odpovodpověědnostdnost
»» odpovodpověědnost za nesplndnost za nesplněěnníí povinnostpovinnostíí k k 
odvrodvráácenceníí šškodykody

»» odpovodpověědnost za schodek na svdnost za schodek na svěřěřených ených 
hodnothodnotáách, kterch, kteréé je zamje zaměěstnanec povinen stnanec povinen 
vyvyúúččtovattovat

»» odpovodpověědnost za ztrdnost za ztráátu svtu svěřěřených pených přředmedměěttůů



OdpovOdpověědnost zamdnost zaměěstnavatele za stnavatele za šškodukodu

»» obecnobecnáá odpovodpověědnostdnost
»» odpovodpověědnost za dnost za šškodu pkodu přři pracovni pracovníích ch 
úúrazech a nemocech z povolrazech a nemocech z povoláánníí

»» odpovodpověědnost za dnost za šškodu na odlokodu na odložžených vených věěcechcech
»» odpovodpověědnost pdnost přři odvraceni odvraceníí šškodykody



UblUblíížženeníí na zdravna zdravíí II

�� §§ 223 TZ223 TZ

�� Kdo jinKdo jinéému zmu z nedbalosti ublnedbalosti ublíížžíí na zdravna zdravíí ttíím, m, 
žže porue porušíší ddůůleležžitou povinnost vyplývajitou povinnost vyplývajííccíí
zz jeho zamjeho zaměěstnstnáánníí, povol, povoláánníí, postaven, postaveníí nebo nebo 
funkce nebo ulofunkce nebo uložženou mu podle zenou mu podle záákona, bude kona, bude 
potrestpotrestáán odnn odněěttíím svobody am svobody ažž na jeden rok na jeden rok 
nebo znebo záákazem kazem ččinnosti.innosti.



UblUblíížženeníí na zdravna zdravíí IIII

�� §§ 224 TZ224 TZ
�� Kdo jinKdo jinéému zmu z nedbalosti zpnedbalosti způůsobsobíí ttěžěžkou kou úújmu na jmu na 
zdravzdravíí nebo smrt, bude potrestnebo smrt, bude potrestáán odnn odněěttíím svobody m svobody 
aažž na dvna dvěě llééta nebo zta nebo záákazem kazem ččinnosti.innosti.

�� OdnOdněěttíím svobody na m svobody na ššest mest měěssííccůů aažž ppěět let nebo t let nebo 
penpeněžěžitým trestem bude pachatel potrestitým trestem bude pachatel potrestáán, n, 
spspááchcháá--li li ččin uvedený vin uvedený v odstavci 1 proto, odstavci 1 proto, žže e 
poruporuššil dil důůleležžitou povinnost vyplývajitou povinnost vyplývajííccíí zz jeho jeho 
zamzaměěstnstnáánníí, povol, povoláánníí, postaven, postaveníí nebo funkce nebo nebo funkce nebo 
ulouložženou mu podle zenou mu podle záákona.kona.

�� Kdo zKdo z nedbalosti zpnedbalosti způůsobsobíí ttěžěžkou kou úújmu na zdravjmu na zdravíí
nebo smrt vnebo smrt vííce osob proto, ce osob proto, žže hrube hruběě poruporuššil il 
ppřředpisy o bezpeedpisy o bezpeččnosti prnosti prááce nebo dopravy anebo ce nebo dopravy anebo 
hygienickhygienickéé ppřředpisy, bude potrestedpisy, bude potrestáán odnn odněěttíím m 
svobody na tsvobody na třři li lééta ata ažž deset let.deset let.



ÚÚččast na sebevraast na sebevražždděě

�� (1) Kdo jin(1) Kdo jinéého pohne k sebevraho pohne k sebevražždděě nebo nebo 
jinjinéému k sebevramu k sebevražždděě pompomááhháá, bude , bude 
potrestpotrestáán, don, doššlolo--li alespoli alespoňň k pokusu k pokusu 
sebevrasebevražždy, odndy, odněěttíím svobody na m svobody na ššest est 
mměěssííccůů aažž ttřři li lééta.ta.

��

�� (2) Odn(2) Odněěttíím svobody na dvm svobody na dvěě llééta ata ažž osm osm 
let bude pachatel potrestlet bude pachatel potrestáán, spn, spááchcháá--li li ččin in 
uvedený v odstavci 1 na osobuvedený v odstavci 1 na osoběě mladmladšíší nenežž
osmnosmnááct let, na tct let, na těěhotnhotnéé žženeněě nebo na nebo na 
osobosoběě stistižženenéé dudušševnevníí poruchou nebo poruchou nebo 
dudušševnevněě nedostatenedostateččnněě vyvinutvyvinutéé..



�� Euthanasie (Nizozemsko)Euthanasie (Nizozemsko)

�� AsistovanAsistovanáá sebevrasebevražždada



PPřříípad pad PrettyPretty v. v. TheThe UnitedUnited KingdomKingdom

�� Okolnosti pOkolnosti přříípadu:padu:
�� TThe applicanthe applicant (Mrs. Pretty)(Mrs. Pretty) suffers from motor neurone suffers from motor neurone 

diseasedisease
�� Death usually occurs as a result of weakness of the Death usually occurs as a result of weakness of the 

breathing muscles, in association with weakness of the breathing muscles, in association with weakness of the 
muscles controlling speaking and swallowing, leading to muscles controlling speaking and swallowing, leading to 
respiratory failure and pneumonia. respiratory failure and pneumonia. 

�� No treatment can prevent the progression of the disease.No treatment can prevent the progression of the disease.
�� The final stages of the disease are exceedingly The final stages of the disease are exceedingly 

distressing and undignified.distressing and undignified.
�� PPhysical incapacityhysical incapacity of the applicant of the applicant is now such that she is now such that she 

can no longer, without help, take her own life. With the can no longer, without help, take her own life. With the 
support of her family, she wishes to enlist the help of her support of her family, she wishes to enlist the help of her 
husband to that end.  husband to that end.  



PPřříípad pad PrettyPretty v. v. TheThe UnitedUnited KingdomKingdom

�� NNáázor zor „„House House ofof LordsLords““ s odkazem na vs odkazem na věěc R (A c R (A MinorMinor) () (WardshipWardship: : 
MedicalMedical TreatmentTreatment) /1991/ ) /1991/ FamFam 3333

�� At the other end of the age spectrum, the use of drugs to reduceAt the other end of the age spectrum, the use of drugs to reduce
pain will often be fully justified, notwithstanding that this wipain will often be fully justified, notwithstanding that this will ll 
hasten the moment of death. What can never be justified is the hasten the moment of death. What can never be justified is the 
use of drugs or surgical procedures with the primary purpose of use of drugs or surgical procedures with the primary purpose of 
doing so.doing so.



Stanovisko pracovnStanovisko pracovníí skupiny skupiny ČČLK k euthanasii (24.4.2001)LK k euthanasii (24.4.2001)

�� S S úúctou k ctou k žživotu a pivotu a přři pozni poznáánníí smrti jako neodvratnsmrti jako neodvratnéého ukonho ukonččeneníí
žživota, respektujeme etický kodex ivota, respektujeme etický kodex ČČLK, podle kterLK, podle kteréého lho léékakařř nemnemáá
prodluprodlužžovat utrpenovat utrpeníí nemocnnemocnéého s nevylho s nevylééččitelnou chorobou, avitelnou chorobou, avššak ak 
euthanasie i asistovaneuthanasie i asistovanáá sebevrasebevražžda jsou nepda jsou nepřříípustnpustnéé. . 

�� Euthanasie i asistovanEuthanasie i asistovanáá sebevrasebevražžda jsou projevem selhda jsou projevem selháánníí. Dnes lze . Dnes lze 
zajistit takovou pzajistit takovou pééčči v li v lééččeneníí bolesti a ostatnbolesti a ostatníích fyzických symptomch fyzických symptomůů, , 
psychickpsychickéého, sociho, sociáálnlníího a duchovnho a duchovníího utrpenho utrpeníí tak, aby k tak, aby k žžáádosti o dosti o 
usmrcenusmrceníí nemuselo dochnemuselo docháázet.zet.

�� NaNašše spolee společčnost objektivnnost objektivněě disponuje dostatedisponuje dostateččnými finannými finanččnníími mi 
prostprostřředky, znalostmi, dovednostmi, ledky, znalostmi, dovednostmi, lééky i pky i přříístrojovým vybavenstrojovým vybaveníím, m, 
aby nemocným, u kterých kurativnaby nemocným, u kterých kurativníí llééččba vyba vyččerpala verpala vššechny dostupnechny dostupnéé
momožžnosti, byla poskytnuta odpovnosti, byla poskytnuta odpovíídajdajííccíí llééččba paliativnba paliativníí. Tento p. Tento přříístup stup 
je nemocnje nemocnéému schopen zajistit nejlepmu schopen zajistit nejlepšíší momožžnou kvalitu zbytku nou kvalitu zbytku žživota ivota 
vvččetnetněě doprovdoprováázenzeníí k dk důůstojnstojnéé smrti bez bolesti, fyzicksmrti bez bolesti, fyzickéého, ho, 
psychickpsychickéého, sociho, sociáálnlníího a duchovnho a duchovníího utrpenho utrpeníí..

�� Pro rozhodnutPro rozhodnutíí o poskytovo poskytováánníí nejvynejvyššíšší eticketickéé sluslužžby nevylby nevylééččitelnitelněě
nemocnnemocnéému a ummu a umíírajrajííccíímu, musmu, musíí být lbýt léékakařůřům nm náápomocnpomocnáá celceláá
spolespoleččnost, prnost, práávo, ekonomickvo, ekonomickáá i zi záákonodkonodáárnrnáá systsystéémovmováá opatopatřřeneníí..

�� Civilizovaný stCivilizovaný stáát must musíí chrchráánit nit žživot a ne legalizovat jeho likvidaci.ivot a ne legalizovat jeho likvidaci.



PPřříípad pad PrettyPretty v. v. TheThe UnitedUnited KingdomKingdom

�� „„Case lawCase law““ v UK:v UK:

�� ““First it is established that the principle of selfFirst it is established that the principle of self--determination determination 
requires that respect must be given to the wishes of the requires that respect must be given to the wishes of the 
patient, so that if an adult patient of sound mind refuses, patient, so that if an adult patient of sound mind refuses, 
however unreasonably, to consent to treatment or care by however unreasonably, to consent to treatment or care by 
which his life would or might be prolonged, which his life would or might be prolonged, the doctors the doctors 
responsible for his care must give effect to his wishes, even responsible for his care must give effect to his wishes, even 
though they do not consider it to be in his best interests to dothough they do not consider it to be in his best interests to do
soso... To this extent, the principle of the sanctity of human life ... To this extent, the principle of the sanctity of human life 
must yield to the principle of selfmust yield to the principle of self--determination...determination...”” Lord Goff Lord Goff 
in Airedale NHS Trust v. Bland [1993] AC 789, at p.in Airedale NHS Trust v. Bland [1993] AC 789, at p. 864.864.



PPřříípad pad PrettyPretty v. v. TheThe UnitedUnited KingdomKingdom

�� ZprZprááva va „„House House ofof LordsLords SelectSelect CommiteeCommitee on on 
MedicalMedical EthicsEthics““ (1994)(1994)
�� „„Our thinking must also be coloured by the wish of Our thinking must also be coloured by the wish of 

every individual for a peaceful and easy death, every individual for a peaceful and easy death, 
without prolonged suffering, and by a reluctance to without prolonged suffering, and by a reluctance to 
contemplate the possibility of severe dementia or contemplate the possibility of severe dementia or 
dependence. We gave much thought too to Professor dependence. We gave much thought too to Professor 
DworkinDworkin’’ss opinion that, for those without religious opinion that, for those without religious 
belief, the individual is best able to decide what belief, the individual is best able to decide what 
manner of death is fitting to the life that has been manner of death is fitting to the life that has been 
lived.lived.““



PPřříípad pad PrettyPretty v. v. TheThe UnitedUnited KingdomKingdom

�� Odkaz na Odkaz na „„RecommendationRecommendation 1418 (1999) (1418 (1999) (ččlláánek nek 
9)9)““::

�� ii.ii. recognising that a terminally ill or dying recognising that a terminally ill or dying 
personperson’’s wish to die s wish to die never constitutes any legal never constitutes any legal 
claim to die at the hand of another personclaim to die at the hand of another person;;

�� iii.iii. recognising that a terminally ill or dying recognising that a terminally ill or dying 
personperson’’s wish to die cannot of itself constitute a s wish to die cannot of itself constitute a 
legal justification to carry out actions intended to legal justification to carry out actions intended to 
bring about death.bring about death.



PPřříípad pad PrettyPretty v. v. TheThe UnitedUnited KingdomKingdom

�� Tvrzený rozpor s Tvrzený rozpor s ččlláánkem 2 odst. 1 nkem 2 odst. 1 ÚÚmluvy, který mluvy, který 
znzníí::

�� „„PrPráávo kavo kažžddéého na ho na žživot je chrivot je chráánněěno zno záákonem. Nikdo konem. Nikdo 
nesmnesmíí být být úúmyslnmyslněě zbaven zbaven žživota kromivota kroměě výkonu soudem výkonu soudem 
ulouložženenéého trestu nho trestu náásledujsledujííccíího po uznho po uznáánníí viny za spviny za spááchcháánníí
trestntrestnéého ho ččinu, pro který zinu, pro který záákon uklkon uklááddáá tento trest.tento trest.““ (pozn. (pozn. ČČl. l. 

1 Protokolu 1 Protokolu čč. 6 byl trest smrti zru. 6 byl trest smrti zruššen)en)



PPřříípad pad PrettyPretty v. v. TheThe UnitedUnited KingdomKingdom

�� NNáázor soudu k tvrzenzor soudu k tvrzenéému porumu poruššeneníí ččlláánku 2 nku 2 ÚÚmluvy:mluvy:

„„The Court is not persuaded that The Court is not persuaded that ““the right to lifethe right to life”” guaranteed in guaranteed in 
Article 2 can be interpreted as involving a negative Article 2 can be interpreted as involving a negative 
aspectaspect……Article 2 cannot, without a distortion of language, be Article 2 cannot, without a distortion of language, be 
interpreted as conferring the diametrically opposite right, nameinterpreted as conferring the diametrically opposite right, namely ly 
a right to diea right to die; nor can it create a right to self; nor can it create a right to self--determination in the determination in the 
sense of conferring on an individual the entitlement to choose sense of conferring on an individual the entitlement to choose 
death rather than lifedeath rather than life……. . The Court accordingly finds that no right The Court accordingly finds that no right 
to die, whether at the hands of a third person or with the to die, whether at the hands of a third person or with the 
assistance of a public authority, can be derived from Article 2 assistance of a public authority, can be derived from Article 2 of of 
the Convention.the Convention.““



PadPaděělláánníí a vystavova vystavováánníí

nepravdivých lnepravdivých léékakařřských zprských zprááv, v, 

posudkposudkůů a na náálezlezůů
�� (1) Kdo pad(1) Kdo paděělláá lléékakařřskou zprskou zpráávu, posudek nebo nvu, posudek nebo náález anebo podstatnlez anebo podstatněě zmzměěnníí jejich jejich 

obsah v obsah v úúmyslu umyslu užžíít je v t je v řříízenzeníí ppřřed orged orgáánem socinem sociáálnlníího zabezpeho zabezpeččeneníí nebo pnebo přřed ed 
jiným orgjiným orgáánem venem veřřejnejnéé sprspráávy, v trestnvy, v trestníím nebo obm nebo obččanskanskéém soudnm soudníím m řříízenzeníí, nebo, nebo
kdo ukdo užžije v ije v řříízenzeníí ppřřed orged orgáánem socinem sociáálnlníího zabezpeho zabezpeččeneníí nebo pnebo přřed jiným orged jiným orgáánem nem 
veveřřejnejnéé sprspráávy, v trestnvy, v trestníím nebo obm nebo obččanskanskéém soudnm soudníím m řříízenzeníí takovtakovéé zprzpráávy, posudku vy, posudku 
nebo nnebo náálezu jako pravlezu jako pravéého,bude potrestho,bude potrestáán trestem odnn trestem odněěttíí svobody asvobody ažž na jeden rok na jeden rok 
nebo pennebo peněžěžitým trestem.itým trestem.

��

�� (2) Stejn(2) Stejněě bude potrestbude potrestáán, kdo jako ln, kdo jako léékakařř nebo jinnebo jináá zpzpůůsobilsobiláá zdravotnickzdravotnickáá osoba osoba 
vystavvystavíí nepravdivou nebo hrubnepravdivou nebo hruběě zkreslenou lzkreslenou léékakařřskou zprskou zpráávu, posudek nebo nvu, posudek nebo náález lez 
nebo v nich zamlnebo v nich zamlččíí podstatnpodstatnéé skuteskuteččnosti o zdravotnnosti o zdravotníím stavu svm stavu svéém nebo jinm nebo jinéého, aby ho, aby 
je bylo uje bylo užžito v ito v řříízenzeníí ppřřed orged orgáánem socinem sociáálnlníího zabezpeho zabezpeččeneníí nebo pnebo přřed jiným ed jiným 
orgorgáánem venem veřřejnejnéé sprspráávy, v trestnvy, v trestníím nebo obm nebo obččanskanskéém soudnm soudníím m řříízenzeníí, nebo, nebo

kdo ukdo užžije takovije takovéé lléékakařřskskéé zprzpráávy, posudku nebo nvy, posudku nebo náálezu v lezu v řříízenzeníí ppřřed ed 
orgorgáánem socinem sociáálnlníího zabezpeho zabezpeččeneníí nebo pnebo přřed jiným orged jiným orgáánem venem veřřejnejnéé sprspráávy, v vy, v 
trestntrestníím nebo obm nebo obččanskanskéém soudnm soudníím m řříízenzeníí..

��

�� (3) Odn(3) Odněěttíím svobody na m svobody na ššest mest měěssííccůů aažž ttřři li lééta bude pachatel potrestta bude pachatel potrestáán, n, 
�� a) opata) opatřříí--li li ččinem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 sobinem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 soběě nebo jinnebo jinéému znamu značčný prospný prospěěch, ch, 

nebonebo
�� b) zpb) způůsobsobíí--li takovým li takovým ččinem znainem značčnou nou šškodu.kodu.



NeoprNeopráávnvněěnnéé naklnaklááddáánníí s osobns osobníími mi úúdajidaji

�� (1) Kdo, by(1) Kdo, byťť i z nedbalosti, neopri z nedbalosti, neopráávnvněěnněě sdsděěllíí, zp, zpřříístupnstupníí, jinak , jinak 
zpracovzpracováávváá nebo si pnebo si přřisvojisvojíí osobnosobníí úúdaje o jindaje o jinéém shromm shromáážždděěnnéé v v 
souvislosti s výkonem vesouvislosti s výkonem veřřejnejnéé sprspráávy, bude potrestvy, bude potrestáán odnn odněěttíím m 
svobody asvobody ažž na tna třři li lééta nebo zta nebo záákazem kazem ččinnosti nebo peninnosti nebo peněžěžitým itým 
trestem.trestem.

�� (2) Stejn(2) Stejněě bude potrestbude potrestáán, kdo osobnn, kdo osobníí úúdaje o jindaje o jinéém zm zíískanskanéé v v 
souvislosti s výkonem svsouvislosti s výkonem svéého povolho povoláánníí, zam, zaměěstnstnáánníí nebo funkce, nebo funkce, 
bybyťť i z nedbalosti, sdi z nedbalosti, sděěllíí nebo zpnebo zpřříístupnstupníí, a t, a tíím porum porušíší prpráávnvníím m 
ppřředpisem stanovenou povinnost mledpisem stanovenou povinnost mlččenlivosti.enlivosti.

�� (3) Odn(3) Odněěttíím svobody na jeden rok am svobody na jeden rok ažž ppěět let nebo zt let nebo záákazem kazem ččinnosti innosti 
nebo pennebo peněžěžitým trestem bude pachatel potrestitým trestem bude pachatel potrestáán, n, 

�� a) zpa) způůsobsobíí--li li ččinem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vinem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 váážžnou nou úújmu na jmu na 
prpráávech nebo oprvech nebo opráávnvněěných zných záájmech osoby, jjmech osoby, jíížž se se úúdaj týkdaj týkáá,,

�� b) spb) spááchcháá--li li ččin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, in uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, 
rozhlasem, televizrozhlasem, televizíí nebo jiným obdobnnebo jiným obdobněě úúččinným zpinným způůsobem, nebosobem, nebo

�� c) spc) spááchcháá--li li ččin uvedený v odstavci 1 nebo 2 poruin uvedený v odstavci 1 nebo 2 poruššeneníím povinnostm povinnostíí
vyplývajvyplývajííccíích z jeho povolch z jeho povoláánníí, zam, zaměěstnstnáánníí nebo funkce.nebo funkce.


