
LIDSKÁ PRÁVA
A

SVOBODY



HISTORIE - STAROVĚK

Solón                 
cca 638-555 př.n.l. 
Athény        
uznáván jako jeden 
ze 7 největších Řeků 
svatý zákonodárce

Původem ze zchudlé šlechtické rodiny
Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr 
Athény v krizi
Válka s Megarou
594 př.n.l. zvolen archontem
Rozsáhlé reformy - rozsáhlá amnestie

- zrušení všech dluhů bez náhrady
- vykoupení všech občanů z otroctví
- zrušení zákona, podle něhož se za 
dluh ručilo tělem

- zakázal vývoz obilí
- zrušil rodová práva (šlechtu) 
zavedl čtyři třídy – vlastníci, jezdci, 
pěšáci a dělníci 

Nové zákony vystavil na mramorových deskách, 
dochovalo se 220 zákonů 



HISTORIE - STŘEDOVĚK
Charta Libertates – Jindřich I, L.P. 1100

Magna Charta Libertates – Jan Bezzemek, L.P. 1215
nejdůležitější čl. 61 – bezpečnostní klausule
výbor 25 baronů se může sejí a zrušit každé 

královo rozhodnutí a vojenskou mocí 
obsadit královské hrady

odvolal  první válka baronů

Václav II (syn Přemysla Otakara II.)
L.P. 1300 horní zákon

zakazoval práci dětí v dolech



HISTORIE  - NOVOVĚK

Deklarace práv člověka a občana

Velká francouzská revoluce
9. července 1789
vyhlášení Ústavodárného shromáždění
14. července 
dobytí Bastily
26. srpna 1789
vyhlášení Deklarace práv člověka a 

občana
17 článků



PRÁVA  A SVOBODY PRVNÍ GENERACE
Dnešní systém všeobecných a rovných práv vychází ze dvou ideových a 
institucionálních představ
Vyvrcholily dvěma buržoazními revolucemi   USA    Francie

V Anglii v 17. století se začala rozvíjet v rámci soudcovského práva
garance procesní – ochrana před zatčením, práva obviněných
osobní svobody – ochrana domovní svobody a majetku

To ovlivnilo vývoj v Americe - deklarace práv Viginie 1776  potom další státy
Maryland (1776), Massachussetts (1779)

- Deklarace nezávyslosti USA (1776)
- Ústava USA (1787)
- Listina práv – Bill of Rights (1789 – 1781)

Ve Francii nejprve filosofický základ, racionalisté předložili ideu lidské přirozenosti 
a na druhé straně požadavek na revoluční obnovu politické svobody 
prostřednictvím rovnosti občanů nově vybudované společnosti

U nás dnes odpovídá hlava druhá oddíl první a hlava pátá LZPS



PRÁVA  A SVOBODY ČTVRTÉ GENERACE

Souvisí z velké části s problémy, které přináší globalizace
V prostředí informační postmoderní globalizované společnosti se prostor pro 
privátní základní práva zmenšuje
Prostředky pro ochranu práv se stávají neúčinnými a formálními pod tlakem 
zasahování státu do soukromí, rostoucí kriminality a rostoucí síly globálních vlivů 
a rizik

Typickým představitelem právo na příznivé životní prostředí (čl. 35 LZPS)
Právo na čistotu v ekoprostoru (právo na telekomunikační klid, ticho, tmu)

Právo na mír, právo na informace v kyberprostoru, právo na rozvoj a na společné 
dědictví lidstva, práva sexuálních menšin, práva nenarozených lidských bytostí, právo 
nebýt sledován či odposloucháván, právo na (osobní) bezpečnost

Právo na smrt, právo na svobodné užívání drog, práva kuřáků a nekuřáků

Právo na sport, právo na určení pohlaví budoucího dítěte, lidská práva zvířat



EUROATLANTICKÝ OKRUH
Jusnaturální povaha lidských práv

nezrušitelná, nezcizitelná, nepromlčitelná, nezadatelná
Absolutní povaha lidských práv – existují buď totálně ano neb totálně ne

(nelze uvažovat o polomrtvosti nebo o polovlastnictví)
Lidská práva jsou objektivně daná – jsou součástí objektivní reality

Pět pilířů

1) co není zakázáno, je povoleno
2) rovnoprávnost
3) státní moc je odvozena od lidu
4) ústavnost je formou právního státu
5) myšlenka jusnaturální povahy lidských práv
6) sekularismus

http://www.tyden.cz/obrazek/201011/4ce8f061e10ee/47-kauza-4ce8f0cab3458.png


AFRICKÝ OKRUH
Opírá se o africké civilizační hodnoty

- jedinec není chápán jako zvláštní bytost – duch kmene – dnes 
překládáno do angličtiny jako „solidarita národa“

- následky boje proti kolonialismu – lidská práva jedince jsou odvozena 
od existence a dodržování práv národa

- užívání práv a svobod současně znamená, že každý plní své 
povinnosti

- deklarovaná práva jednotlivce se příliš neliší od běžných

Skutečnost jiná
- mluví o negroidní rase, která ovládne svět
- po demokratických volbách se povraždí
- práva žen často nedodržují přesto, že některá deklarují  
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