příloha 1
lekce 5

Právní pyramida

D. Mezinárodní smlouva ratifikovaná Parlamentem ČR


B. Zákon


A. Nařízení orgánů Evropských společenství


E. Nařízení vlády


G. Vyhláška ministerstva


H. Obecně závazná vyhláška územního samosprávného celku


C. Ústava a ústavní zákon


F. Směrnice orgánů Evropských společenství


2. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.


7. Ve státních školách, gymnáziích a lyceích je zakázáno nošení symbolů nebo oblečení, kterým žáci dávají najevo
ostentativně náboženskou příslušnost.


8. K dispozici musí být dostatečný počet splachovacích záchodů připojených na účinný kanalizační systém. Záchody nesmí
vést přímo do prostor, kde se manipuluje s potravinami.


5. Drobné rozkrádání a jiné úmyslné poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, pokud se ho dopustil na majetku
spravovaném podnikem, úřadem, ústavem nebo jinou organisací socialistického sektoru jejich zaměstnanec, se stíhá jako
kárné (disciplinární) provinění (dále jen "kárné provinění"), zejména týká-li se takový čin věcí, k nimž má zaměstnanec při
výkonu své práce přístup.
6. Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední
osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.




1. Letní čas se zavádí v roce 2010 dnem 28. března.
9. Dřevěné brikety smějí být vyrobeny pouze z dřevní hmoty, která nebyla před briketováním chemicky ošetřena a splňuje
následující maximální přípustné hodnoty.
3. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: a) bývalá vojenská cesta od roty vlevo a vpravo a b) asfaltová
cesta z ulice Havlíčkova směr Hnízdo.





10. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.
4. Všechny formy rozhlasové reklamy na tabákové výrobky jsou zakázány. Rozhlasové programy nesmějí být sponzorovány
podniky, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej tabákových výrobků. Členské státy stanoví pravidla pro
sankce ukládané v případě porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a učiní všechna
opatření, která jsou nezbytná pro zajištění jejich uplatňování.
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Klíč k řešení
Následující tabulky zobrazují:
- přiřazení textů k jednotlivým kategoriím a z konkrétním předpisům (Tabulka 1 a 2)
- právní sílu jednotlivých předpisů (Tabulka 1)

Tabulka 1.
2 C
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, článek 2 odst. 3.
10 D
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, článek 4 odst. 1. Podepsána
na půdě Rady Evropy dne 4. 11. 1950 v Římě, v ČR přijata 18. března 1992 a
vyhlášená pod č. 209/1992 Sb.
8 A
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin,
příloha 2, kapitola 1, odst. 3.
6 B
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 333 odst. 1. Zákon nabývá účinnosti
1. ledna 2010.
1 E
Nařízení vlády č. 420/2006 Sb., o zavedení letního času.
9 G
Vyhláška Ministerstva životního prostředí 357/2002 Sb., kterou se stanoví
požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, § 4 odst. 2.
3 H Obecně závazná vyhláška obce Jaroslavice č. 1/2007, článek 2 odst. 2.
Tabulka 2.
4 F
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES o sbližování právních a
správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky
a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky, čl. 4 a 7. Směrnice zavazuje
členské státy, nikoliv přímo občany členských států.
7 Francouzský zákon č. 2004–228, kterým se stanoví rámec pro nošení symbolů
a oblečení, jimiž se projevuje příslušnost k náboženství, ve státních školách,
gymnáziích a lyceích, Čl. L. 141-5-1. Zákon neplatí na území ČR.
5 Zákon 24/1957 Sb., o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování
majetku v socialistickém vlastnictví, § 1 odst. 1. Zákon byl zrušen v roce 1966 (a
nahrazen jinými zákony).
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