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DEMOKRACIE 

• = forma politického zřízení, která umožňuje všem občanům 
účast na řízení státu  

• založena na principu svobody a rovnosti všech občanů 

• politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny  při rozhodování 
se menšina podřizuje většině, aniž by se musela vzdát svých 
práv a svobod 

• slovo odvozeno z řečtiny  démos = lid a kratos = vláda 



PRINCIPY DEMOKRACIE: 
•   základní vlastnosti demokracie 

 princip suverenity lidu – nejvyšším držitelem veškeré moci 
ve státě je lid  volí své zástupce, kteří po určité období řídí 
stát  

 volby – vůle lidu se uskutečňuje prostřednictvím voleb 
konaných v pravidelných intervalech  

 

 

 

 

 



 princip dělby moci – moc ve státě je rozdělena na tři oddělené 
složky – zákonodárná, výkonná a soudní  nikdo nesmí držet 
neomezenou moc 

vykonává zákony 
(řídí podle nich stát) interpretuje zákony vydává zákony 

ZÁKONODÁRNÁ  

MOC 

parlament 

VÝKONNÁ MOC 

vláda a prezident 

SOUDNÍ MOC 

soudy 



 respektování základních lidských práv a svobod – každý člověk 
je svobodný, všichni lidé si jsou rovni a mají svá práva, která jim 
nesmí upírat ani státní moc  diskriminace je nepřípustná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 dodržování právního řádu – všichni občané i stát musí dodržovat 
zákony, platí rovnost občanů před zákonem, dodržování presumpce 
neviny, každý má právo na nezávislý a nestranný soud 

 cílem státní moci je sloužit všem občanům  stát má chránit 
práva občanů 

 právo na soukromé vlastnictví a podnikání 

 ochrana a sociálně-ekonomické zajištění občanů v nouzi 



 decentralizace státní správy a samosprávy – moc ve státě je 
rozdělena v několika úrovních  obec, kraj, stát 

 

 

 

 

 

 

 

 pluralita politických subjektů – zaručena existence vícero 
politických stran, svobody názorů, svobodného vzniku a 
konkurence politických stran  existence politické opozice 



 svoboda médií  svobodný přístup k informacím  cenzura je 
nepřípustná 



Cenzura internetu. 
 

Modrá: žádná cenzura, žlutá: částečná cenzura, červená: pod dohledem, 

černá: vysoce kontrolovaná  
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