
 

 

Cíl: Vysvětlit, komu patří lavice, židle, tabule a kam se obrátit, když bych chtěl na škole něco změnit? 

Popsat rozdělení kompetencí ve státě na příkladu školství. Vysvětlit důležitost a smysl akademické 

svobody na VŠ (obzvlášť pro posttotalitní státy) 

- Kdo má na starosti jednotlivé typy škol 

o MŠ a ZŠ zřizují obce, SŠ kraje – proto v případě nespokojenosti musí studenti vědět, 

kam se obrátit (mířeno na krajské zastupitele) 

o VŠ jsou v kompetenci MŠMT, ovšem zejména co do financování 

- Akademická svoboda 

o Svoboda “od státu” - stát (ministerstvo) nezasahuje do obsahu učiva na VŠ (oproti 

rámcovým vzdělávacím programům na ZŠ, SŠ - jinými slovy, stát říká, “co se má 

učit”). Rozdíl oproti totalitě.  

o Svoboda samostatně se organizovat/spravovat - akademické senáty. (vláda nemůže 

odvolat vedení univerzity, nemůže si “zjednat pořádek” mezi nepohodlnými 

studenty/pedagogy) 

 

Doplňující otázky: 

Proč je důležité zachovat akademickou svobodu? 

 

 

Cíl: Vysvětlit subsidiaritu moci 

 

- Statutární města 

o vychází ze slova “statut”. Statut je obecně závaznou vyhláškou, kterou mohou vydat 

pouze statutární města. Z 27statutárních měst (jejich seznam určuje zákon a jde 

fakticky o největší města v zemi) možnost schválit statut využilo jen cca 5 (Brno, 

Ostrava, Plzeň, ale i Pardubice s počtem obyvatel cca 100k). 

o Smyslem statutu je umožnit lidem rozhodovat o politických orgánech, které jsou jim 

co nejblíže. 



o Kromě práva přijmout vlastní statut nemají statutární města žádnou praktickou 

odlišnost od ostatních obcí, kromě názvosloví. Oproti starostovi, místostarostovi a 

obecnímu úřadu jsou zde primátor, náměstek a magistrát města.  

 

Doplňující otázky: 

Která znáte statutární města. Které z nich mají statut?  

 

 

 
Cíl: popsat orgány obce a volební systém ekvivalentní pro obce, kraje i přenesení poslaneckou 

sněmovnu. 

 

- Ne-přímá volba starostů/primátorů 

o Nově složené zastupitelstvo musí po volbách utvořit tzv. Koalici s nadpolovičním 

počtem všech zastupitelů. S dosaženou většinou si následně zvolí členy rady a 

starostu/primátora (vše z řad zastupitelů = tj. Rozdíl proti členům Vlády ČR, která 

může být složena i z ne-poslanců) 

o Tzv. “kandidáti na starosty/primátory/hejtmany/premiéry...” nejsou nic jiného, než 

straničtí leadři a č. 1 na kandidátních listinách. Občané o nich však rozhodují pouze 

nepřímo přes hlasy kandidátním listinám. 

- Počet zastupitelů je i protikorupční mechanismus 

o Čím větší počet zastupitelů, tím početnější je i většina, kterou je třeba získat pro 

návrh. To platí i jde-li o korupcí ovlivněný návrh. Riziko úniku informací a nejistoty 

korupční dohody s počtem zastupitelů roste. Kdyby i ve velkých městech 

(rozhodujících o velkých penězích) bylo relativně málo zastupitelů, pak je snazší 

ovlivnit většinu. 

 

Doplňující otázky: 

Jak se jmenuje váš aktuální starosta/primátor? 

Kolik členů má zastupitelstvo vaší obce? (pozn. Žáci mají tendenci reálný počet zastupitelů 

podhodnocovat) 

 

 

 



Cíl: ukázat reálný příjem politiků na plný úvazek. Vysvětlit rozdíl hrubého a čistého příjmu. Otevřít 

téma výše příjmů na odpovědný výkon funkce. 

 

- Odměna primátora 

o Tzv. Uvolnění zastupitelé, mezi které se primátor Olomouce vždy řadil, mají 

tabulkové odměny určené nařízením vlády, aktuálně 318/2017 Sb. 

o Oproti zaměstnancům nejsou politici odměňováni dle zásluh - udělit mimořádnou 

finanční odměnu politikovi je velmi složité a nestandardní. Politici jsou 

“odměňováni” za zásluhy ve volbách. Tedy i špatný i skvělý primátor dostává stále 

stejnou odměnu, která je zároveň fixně určena před tím, než vstoupí do funkce.  

- Hrubý x čistý příjem 

o Primátor Olomouce by v roce 2021 z uvedené odměny na účtu viděl každý měsíc cca 

80 000,- Kč (v závislosti na počtu dětí apod.).   

o Rozdíl mezi politickou pravicí a levicí lze ukázat na podílu hrubé a čisté mzdy. 

- Vztah výše odměny a odpovědného výkonu funkce 

o Zvolení politici mají konat ve veřejném (a ne v soukromém) zájmu. Výše odměny má 

odpovídat tomu, jakou míru odpovědnosti primátor má.  A umožnit mu, aby se své 

funkci věnoval naplno, aniž by se musel starat o zajištění příjmu pro svou rodinu.  

o Podobný princip má zaručit i nezávislost soudců - mají dostávat dost na to, aby 

nepodléhali svodům stran, které musí rozsoudit. Hrubý průměrný plat soudce v ČR v 

roce 2021 byl cca 140,000,- Kč) 

 

Doplňující otázky: 

Je 100,000,- Kč měsíčně adekvátní odměna? 

Je to adekvátní odměna i po odečtení odvodů a daní? 

Kam proudí peníze odvedené státu? 

Měly by být politické funkce vůbec honorované? 

 

 

Pozn. Správná odpověď je pouze jedna, a to cca 3,000,- Kč 

 

Cíl: Ukázat žákům realitu odměňování komunálních politiků.  

 

- Jak pracuje “řadový” zastupitel 

o Řadovým zastupitelem je myšleno neuvolněný zastupitel, který má vlastní 

zaměstnání a funkci zastupitele tak fakticky vykonává ve volném čase.  

o Musí se účastnit zasedání zastupitelstva, případně dalších orgánů, kam je nominován 

(komise, výbory, pracovní skupiny apod.). Jeho další funkce mohou zvyšovat jeho 

měsíční odměnu. Otázka míří na základní odměnu za funkci zastupitele bez dalších 

funkcí. V praxi tyto funkce navyšují odměnu zastupitele, avšak pouze v jednotkách 

tisíc korun. 

- Jakou má odpovědnost za výkon funkce? 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-318


o Síla hlasu v zastupitelstvu je stejná pro všechny zastupitele, včetně uvolněného 

starosty/primátora.  

- Platí tvrzení, že lidé chodí “do politiky pro peníze”? 

o Rozhodně ne vždy. Pro neuvolněné (řadové) zastupitele jde spíše o čestnou funkci, 

za niž obdrží jen symbolickou odměnu.  

 

Doplňující otázky: 

Je tato výše odměny pro řadové zastupitele adekvátní?  

Uvažovali byste za takových podmínek o kandidatuře v komunálních volbách? 

 

 

 
Cíl: Vysvětlit, kteří komunální politici mají politiku jako hlavní náplň práce 

 

- Kdo je politik na full-time? 

o Zastupitelé se dělí na dvě skupiny dle toho, zda je zastupitelstvo tzv. Uvolnilo pro 

výkon funkce zastupitele. To v praxi znamená, že jsou po tuto dobu uvolněni ze 

svého pracovního poměru (obdobně jako matky na mateřské dovolené se do 

zaměstnání po skončení funkce mohou vrátit). Lze tedy říct, že uvolněný zastupitel 

chodí “do práce” na radnici.  

- Kolik je uvolněných zastupitelů? 

o Záleží, kolik zastupitelů zastupitelstvo pro funkci tzv. Uvolní. Na menších obcích to 

bývá např. jen starosta (pokud vůbec). Ve větších městech to bývá část rady obce. 

Např. V Olomouci ve volebním období 2018-2022 bylo uvolněných zastupitelů 7 z 

celkového počtu 45. Všichni uvolnění zastupitelé byli zároveň členy rady města.  

o Drtivá většina komunálních politiků vykovává funkci ve volném čase.  

- Kdo určuje odměnu uvolněným a neuvolněným zastupitelům? 

o Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., určuje, jaké jsou odměny uvolněných zastupitelů 

(fixní) a maximální odměny neuvolněných zastupitelů. Výše odměn závisí na funkci 

zastupitele (např. starosta má vyšší odměnu než radní a ten než řadový zastupitel) a 

velikost obce co do počtu obyvatel.) 

 

Doplňující otázky: 

Kolik uvolněných zastupitelů je v zastupitelstvu vaší obce? 

Proč si nemohou o svých odměnách rozhodovat sami zastupitelé, ale určuje je nařízení vlády? 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-318


 
Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi aktivním a pasivním volebním právem.  

 

- Právo volit/být volen 

o V komunálních volbách i volbách do sněmovny je možné uspět už ze střední školy. 

Dnes máme již případy z praxe, kdy se poslanci i starosty stali lidé kolem 20 let. 

o S volebním právem přichází i odpovědnost za budoucnost. Pokud nejdou mladí lidé k 

volbám, měli by počítat s tím, že o jejich osudu rozhodují především lidé starší než 

oni. Chtějí, aby o jejich budoucnosti rozhodovali stále jejich rodiče a prarodiče? 

 

Doplňující otázky: 

V některých státech (např. Rakousko) mohou volit lidé již od 16 let. Umí si představit, že by o novém 

starostovi či premiérovi rozhodovali i jejich mladší spolužáci? 

 

 

 
Cíl: Vysvětlit smysl pravidelných voleb 

 

- Pravidelné volby 

o Demokracie je vláda na čas. Jasně definovaný, dopředu známý a neměnitelný. 

Volební období je zárukou, že žádná vítězná strana nebude mít po volbách jistotu, že 

bude u moci na pořád. Pravidelné volby dávají zároveň naději aktuálně neúspěšným 

stranám, že za dohlednou dobu mohou převzít vládu.  

o Pravidelné volby jsou zároveň nejefektivnější protikorupční mechanismus. Žádná 

korupční dohoda nemůže mít jistotu, že vydrží déle jak 4 roky.  

- Různé délky volebního období 

o Zejména na celostátní úrovni je důležité na podporu systému brzd a protivah (checks 

and balances), aby volební období nebyla stejně dlouhá a nekonala se ve stejných 

dnech. Volební nálada způsobená konkrétním silným tématem. Krize epidemické, 

migrační, ekonomické by neměly mít schopnost v jeden moment překreslit celou 

politickou mapu. Proto je v ČR důležité, že poslanecká sněmovna, senát i prezident 

mají různá volební období a různé způsoby volby.  

 

Doplňující otázky 

Jaké volební období mají krajská zastupitelstva? 

Jak se volí senát? 

 



 
Cíl: popsat smysl a specifika voleb do obecních zastupitelstev 

 

- Panašování 

o Volby do obecních zastupitelstev umožňují jako jediné v ČR volit napříč politickým 

spektrem, tj. Kandidáty z více politických stran.  

o Smyslem systému je umožnit voličům, aby volili více na základě svých osobních 

zkušeností se svými sousedy-kandidáty. 

- Problém volebního systému 

o Základním problémem je jeho složitost. Vzhledem k tomu, že existují 3 způsoby 

volby (pro celou stranu, pro jednotlivé kandidáty napříč stranami, případně spojení 

obou způsobů), voliči mohou snadno udělat chybu.  

o Hlasy, které volič rozdá, jsou primárně hlasy jednotlivým stranám. Pro jednotlivé 

kandidáty jde fakticky pouze o preferenční hlasy, které je mohou posunout v rámci 

vlastní volební kandidátky. Ale to pouze v případě, že se volební strana překročí 5% 

uzavírací klauzuli.  

 

Doplňující otázky: 

Kdy se konají další volby do zastupitelstev obcí? 

Kolik volebních lístků obdrží volič ve statutárním městě se statutem? (např. V Brně?) 

 

 

 
Cíl: Vysvětlit smysl dvoudenního hlasování. Popsat kontrolní systém voleb. Vysvětlit, kdo a jak se 

může stát členem okrskové volební komise.  

 

- Volby ve dvou dnech 

o Ustálený termín voleb v ČR není univerzálním. V USA se volí zpravidla v úterý, v 

Německu zase v neděli. 

o Smyslem dvoudenních voleb je umožnit co nejvíce lidem volit.  

- Rizika dvoudenních voleb 

o Rizikem je právě noc mezi pátkem a sobotou, kdy jsou volební urny bez dozoru. 

Obzvláště v menších obcích mohou mít do volebních místností přístup zejména 

starostové, ředitelé škol apod., kteří mohou mít zájem na jejich výsledku 

- Kontrolní systém 



o Kontrolních mechanismů je několik, ten hlavní jsou však tzv. Okrskové volební 

komise, které dohlíží jak na samotný průběh voleb ve volebních místnostech, tak na 

sčítání volebních lístků ihned po uzavření volebních místností.  

o Volební komise mají minimálně 5 členů, které nominují primárně volební strany, 

které v daných volbách kandidují. Nemohou jimi být samotní kandidáti. Členové se 

však mohou hlásit i sami, tedy bez nominace volební stranou. Komisaři musí být více 

jak 18 let. 

o Odměna za práci ve volební komisi (tedy za cca 30h strávených ve volební místnosti) 

činí cca 2,000,- Kč.  

 

Doplňující otázky: 

Věříte výsledkům voleb v ČR? Proč ano/ne? A co v ostatních státech? 

Chtěli byste elektronickou volbu nebo raději zachovat systém osobního vhazování volebních lístků?  

  


