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»»

Takto jsou označeny trestněprávní případy. Ikona naznačuje, že trestem v takovém
sporu může být až trest odnětí svobody.

»»

Všechny dokumenty pro simulovaný soud jsou označeny originálním razítkem s číslem případu a jeho názvem. Dokumenty v soudních spisech jsou navíc dodatečně
očíslovány.

»»

Průvodce simulovanými soudy obsahuje dva svazky sepnutých listů – Metodiku (A)
a návod jak pracovat s připravenými materiály (B). Tyto listovací části jsou určeny
především facilitátorům.

»»

Průvodce obsahuje patery papírové desky s dokumenty pro studenty (účastníky simulovaného soudu). V deskách b0 najdete obecné dokumenty, které jsou zapotřebí
bez ohledu na případ, který pro váš simulovaný soud vyberete. V ostatních deskách
(b1–b4) najdete materiály a dokumenty k jednotlivým případům.

»»

V soudních spisech jsou použity autentické dokumenty ze skutečných případů
včetně jejich původní úpravy. Osobní jména a místní názvy jsou ovšem nahrazeny
fiktivními. Případná shoda nebo podobnost s reálnými osobami a skutečnostmi je
tedy čistě náhodná.
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Takto jsou označeny občanskoprávní případy. Ikona naznačuje, že v občanskoprávním
řízení se často jedná o majetek.
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Průvodce
simulovanými soudy

Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem

Materiály
pro studenty

b0

Případy

Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem

Materiály
pro studenty

Ústní jednání
v civilním řízení
Ústní
jednání
krok za
krokem
v civilním řízení
krok za krokem
1.
2.
3.

Zahájení jednání
Přednesení žaloby
Dokazování
Výslech účastníků řízení
Výslech svědků
Provedení1.důkazu
listinami
Zahájení
jednání
Znalecký 2.
posudek
a výslech
znalce
Přednesení
žaloby
Skončení3.
dokazování
Dokazování
Závěrečné návrhy
Výslech účastníků řízení
Rozhodnutí
Výslech svědků

účastníci rozhodnuti ve sporu pokračovat, soud to konstatuje:
„Soud se pokusil o smír mezi účastníky,“ a pokračuje se dále
přednesem žaloby.

2. Přednesení žaloby

účastníci rozhodnuti ve sporu pokračovat, soud to konstatuje:
„Soud se pokusil o smír mezi účastníky,“ a pokračuje se dále
Soud vyzve žalobce,
aby přednesl
přednesem
žaloby. žalobu: „Prosím pana/-í
žalobce/-kyni o přednes žaloby.“ Žalobce může přečíst celou
žalobu nebo její hlavní body, nebo může odkázat na písemné
vyhotovení.
Provedení důkazu listinami
Poté soud vyzve žalovaného, aby se k žalobě vyjádřil: „ProZnalecký posudek a výslech znalce
sím pana/-í žalovaného/-nou,
aby
se k žalobě
vyjádřil/-a.“
Skončení dokazování
Soud vyzve
žalobce,
aby přednesl
žalobu: „Prosím pana/-í
Poté může soudce uvést,
jaký je jeho
předběžný
názor na
věc, cožmůže přečíst celou
4. Závěrečné návrhy
žalobce/-kyni
o přednes
žaloby.“
Žalobce
Na dveřích do5.jednací
síně je vyvěšeno poučení pro účastovšem soudci zpravidla
nečiní,
aby bylo
řízení
zajímavější.
Rozhodnutí
žalobu
nebo snad
její hlavní
body,
nebo
může odkázat na písemné
níky řízení, rovněž zde bývá program jednání soudu. Po vstuvyhotovení.
pu do síně soudce nejprve zjišťuje totožnost účastníků řízení:
Poté soud vyzve žalovaného, aby se k žalobě vyjádřil: „Pro„K jednání se dostavili: žalobce ..... , občanský průkaz č. ..... ,
sím pana/-í žalovaného/-nou, aby se k žalobě vyjádřil/-a.“
zástupce žalobce ..... , osvědčení ČAK č. ..... , plná moc ze dne
Poté může soudce uvést, jaký je jeho předběžný názor na věc, což
..... , žalovaný ..... , cestovní
pas č.do.....
, zástupce
Soud
nejdříveovšem
zjišťuje,
jaké skutečnosti
jsou mezi
Na dveřích
jednací
síně ježalovaného
vyvěšeno poučení pro
účastsoudci
zpravidla nečiní,
snadúčastníky
aby bylo řízení zajímavější.
..... , občanský průkaz
č. ..... ,rovněž
plná moc
dneprogram
.....“
nesporné.
Důvod je prostý: aby se dokazování omezilo pouze na
níky řízení,
zdeze
bývá
jednání soudu.
Po vstuSoudce nezahajuje
jednání
žádnou
formulí,
jakototožnost
je tomu účastníků
tvrzení sporná.
pu do síně
soudce
nejprve
zjišťuje
řízení: Pokud nelze skutečnosti prokázat jinými důkazy,
v trestním řízení. Jednání
může
například
takto:.....
„Zahajuji
provedeč.soud
„K jednání
sezačít
dostavili:
žalobce
, občanský průkaz
..... ,výslech účastníků řízení.
jednání ve věci žalobce
..... pod
spisovou
značkou .....
Jednání
zástupce
žalobce
..... , osvědčení
ČAK
č. ..... , plná moc ze dne
jsou přítomni ..... .....
“ Vyjmenuje
složení
soudu,
jméno
žalobce,
, žalovaný ..... , cestovní pas č. ..... , zástupce žalovaného
Soud nejdříve zjišťuje, jaké skutečnosti jsou mezi účastníky
právního zástupce,.....
žalovaného,
jeho
právního
zástupce,
v přípa, občanský
průkaz
č. .....
, plná moc
ze dne .....“
nesporné. Důvod je prostý: aby se dokazování omezilo pouze na
dě, že je přítomna i veřejnost,
sdělí:
„za přítomnosti
Soudce
nezahajuje
jednání veřejnosti“.
žádnou formulí, jako je tomu
tvrzení sporná. Pokud nelze skutečnosti prokázat jinými důkazy,
Protože soud vmá
primárně
účastníky
k tomu,
aby věc takto: „Zahajuji
Pokud je navrhován
žalobce,
případně
žalovanétrestním
řízení.
Jednánívést
může
začít například
provedevýslech
soud výslech
účastníků
řízení.
skončili smírem, zpravidla
osloví,
o věci
ho,.....
má
přednost. Jejich výslech soud uvozuje slovy: „Prosím
jednání veúčastníky
věci žalobce
..... zda
pod spolu
spisovou
značkou
Jednání
jednali a zda je skutečně
vyloučeno,
se dohodli.složení
Pokudsoudu,
jsou jméno
pana/-í
žalobce/-kyni, aby předstoupil/-a.“ Žalobce po výzvě
jsou přítomni
.....aby
“ Vyjmenuje
žalobce,
4.
5.

Případy

Jak pracovat
s připravenými materiály
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Jak pracovat s připravenými
materiály pro studenty

b0

Průvodce
simulovanými soudy

B

2. Přednesení žaloby

1. Zahájení jednání

1. Zahájení jednání

3. Dokazování

Ústní jednání v civilním řízení
krok za krokem / Hlavní líčení v trestním
řízení krok za krokem
Pro studenty v roli soudců jsme připravili detailní rozpis jednotlivých fází civilního i trestního
řízení. V textu jsou tučně vyznačené formulace, které mají studenti-soudci použít, aby se
jednání podobalo skutečnosti.

3. Dokazování

Výslech účastníků řízení

právního zástupce, žalovaného, jeho právního zástupce, v případě, že je přítomna i veřejnost, sdělí: „za přítomnosti veřejnosti“.
Protože soud má primárně účastníky vést k tomu, aby věc
skončili smírem, zpravidla účastníky osloví, zda spolu o věci
jednali a zda je skutečně vyloučeno, aby se dohodli. Pokud jsou

Průvodce

Průvodce
simulovanými soudy
simulovanými soudy

BB

Případy

Případy

b0
b0

Výslech účastníků řízení

»

Pokud je navrhován výslech žalobce, případně žalovaného, má přednost. Jejich výslech soud uvozuje slovy: „Prosím
pana/-í žalobce/-kyni, aby předstoupil/-a.“ Žalobce po výzvě

Materiály
Materiály
pro studenty

Popis
role

pro studenty

Tip pro facilitátory: Okopírujte tento rozpis tolikrát, aby každý student-soudce dostal
vlastní kopii a mohl tak sledovat a řídit průběh jednání. Vyberte verzi rozpisu (civilní,
nebo trestní) podle typu projednávaného případu.

Pokyny
pro jednotlivé role

Popis
role

Státní

Státní
zástupce
zástupce
Případ:

Studenti, kteří budou u simulovaného soudu zastávat role právních zástupců / obhájců,
státních zástupců, soudců a znalců, dostanou pro svou roli obecné zadaní s pokyny.

Případ: Státního zástupce v simulovaném soudu hraje:

Státního zástupce v simulovaném soudu hraje:

»

»
»
»
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»

Tvým úkolem je předem si pečlivě připravit obžalobu
(obsahuje označení státního zástupce a obviněného,
označení skutku, pro který je obviněný stíhán, uvádí, jaký
trestný čin obžaloba v tomto skutku spatřuje, a uvádí důkazy, o které se opírá). Vzor obžaloby najdeš na internetu
nebo použij vzor, který dostaneš.
Na začátku soudního řízení přečti či převyprávěj obžalobu

OŠ

»

»

Tvým úkolem
je předem si pečlivě připravit obžalobu
(tj. koho, proč a z čeho obžalováváš).
(obsahuje
označení
zástupce
a obviněného,
»
Svou
obžalobu státního
musíš dokázat,
tj. přesvědčit
soud o tom,
označenížeskutku,
je obviněný
stíhán, uvádí, jaký
se věci pro
stalykterý
tak, jak
tvrdíš.
» čin
Dobře
si připrav
argumenty,
u soudu
buď aktivní,
protože
trestný
obžaloba
v tomto
skutku
spatřuje,
a uvádí
důco nezazní
u soudu,
to soud
nemůže
ve svém
kazy, o které
se opírá).
Vzor
obžaloby
najdeš
narozhodování
internetu
zohlednit.
nebo použij vzor, který dostaneš.
»
Své argumenty můžeš podpořit citacemi konkrétních
Na začátku
soudního
řízení
přečti
či
převyprávěj
obžalobu
právních ustanovení, o které svá tvrzení opíráš.
(tj. koho,
proč poukazovat
a z čeho obžalováváš).
»
Můžeš
i na okolnosti a důkazy, které znevěSvou obžalobu
musíš
dokázat,
tj. přesvědčit soud o tom,
rohodňují
tvrzení
protistrany.
Přistaly
všem,tak,
co děláš,
se musíš řídit platnými zákony (jinak
že se» věci
jak tvrdíš.
nebezpečí
postihu
sám/-a
sebe).
Dobře si můžeš
připravvystavit
argumenty,
u soudu
buď
aktivní,
protože
»
V soudní síni sedíš napravo z pohledu soudce.
co nezazní u soudu, to soud nemůže ve svém rozhodování
zohlednit.
Své argumenty můžeš podpořit citacemi konkrétních
právních ustanovení, o které svá tvrzení opíráš.
Můžeš poukazovat i na okolnosti a důkazy, které znevěrohodňují tvrzení protistrany.
Při všem, co děláš, se musíš řídit platnými zákony (jinak
můžeš vystavit nebezpečí postihu sám/-a sebe).
V soudní síni sedíš napravo z pohledu soudce.
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Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy
sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů,
kteří jsou při projednávání věci ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to
pravidla společenského chování připouští.

Během celého jednání přítomní sedí na svých místech. Klást otázky a vyjadřovat
se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí
být hlasité a srozumitelné.
Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.
Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují "pane - paní - slečno" s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání
vystupuje (např. "pane předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní
státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.).
Pouze osoby mladší patnácti roků lze oslovit, jeví-li se to účelným pro překonání
jejich ostychu, jen osobním jménem.
Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu
(samosoudce), dále jíst, pít (pokud vnášení a požívání nealkoholických nápojů ze
zdravotních důvodů nepovolil předseda senátu či samosoudce) nebo kouřit, a to
ani v přestávce.
Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynů se musí všichni přítomní podřídit.
Předseda senátu (samosoudce) rozhoduje též o tom, zda je možno v průběhu
soudního jednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo
zvukové přenosy z jednací síně. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce
lze pořizovat zvukové záznamy. Jestliže by však způsob jejich provádění mohl
narušit průběh jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování
zakázat. Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek, výjimka platí
jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě.

Tip pro facilitátory: Okopírujte všechny listy (abyste nerozdávali originály) a dejte
každému studentovi zadání jeho role.

Poučení
pro osoby vstupující
do soudní síně
Jako u skutečného soudu i během simulovaného soudního je potřeba dodržovat řadu
pravidel.
»

Tip pro facilitátory: Udělejte dvě kopie tohoto přehledu pravidel a v den konání
simulovaného soudu ho vyvěste zvenku na dveře i dovnitř jednací místnosti.
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3 T 965/2014 - Martin Bodnár

8 : 00

Zahájení hlavního líčení
Přednesení obžaloby

8 : 05

Výslech obžalovaného Martina Bodnára

8 : 15

Výslech znalce – MUDr. Renata Koutná

8 : 20

Výslech svědka – pprap. Tomáš Hebký

8 : 25

Výslech svědka – pprap. Petr Holík

8 : 30

Výslech svědka – Karel Klos

8 : 35

Výslech svědka – Erik Vlach

8 : 40

Výslech svědka – Kamil Kocourek

8 : 45

Další důkazní návrhy, případně skončení
dokazování

Případy

Jak pracovat
s připravenými materiály

Průvodce simulovaným
soudem

»

b4

8 : 45 – 9 : 00

9 : 00 – 9 : 15

Přerušení hlavního líčení (porada senátu)

9 : 15 – 9 : 20

Vyhlášení rozsudku

9 : 20 – 9 : 30

Stručné odůvodnění rozhodnutí
Poučení stran o možnosti opravného prostředku

Tip pro facilitátory: Vzor časového harmonogramu okopírujte pro studenty-soudce a nechte je podle ukázky vypracovat vlastní verzi. Při samotném jednání jim můžete s hlídáním
času pomoct.
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Případ:
Hlídač, který dohlídal
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Skutečný, a tedy ani simulovaný soud nemůže proběhnout bez žaloby či obžaloby. Vlastní žalobu
mohou studenti vyrobit podle vzoru, který vypracovala JUDr. Klára Kořínková. Pro obžalobu
mohou použít vzor ze skript Street Law.

P

»

Tip pro facilitátory: Okopírujte ukázku žaloby nebo obžaloby a předejte ji s dostatečným
časovým předstihem a vysvětlením studentům, kteří budou zastávat roli právního zástupce
žalovaného či státního zástupce, aby mohli připravit vlastní znění pro vybraný případ.
Případně studentům poraďte, jak hledat a vybrat vhodné vzory na internetu, např. na
www.vzory.cz/tag/zaloba nebo na www.portal.justice.cz.

3x soudce
3x právní zástupce Detektivní služby, a. s.
1x dotčená osoba Robert Malátný
3x právní zástupce Roberta Malátného
1x svědkyně Marie Malátná
1x svědek Miloš Vokurka
1x svědkyně Irena Bohatá
1x svědek Radek Janouch
1x zaměstnanec firmy Lidl
1x zástupce Detektivní služby, a. s.

B

Průvodce
simulovanými soudy

Případy

Pan Robert Malátný pracoval jako ostraha v prodejně Lidl
v Krnově. Byl zaměstnán u Detektivní služby, a. s. na základě
pracovní smlouvy ze dne 9. 7. 2008. Druh práce byl sjednán jako
kontrola příchodu a odchodu osob a příjezdu a odjezdu vozidel.
Vedle zaměstnanecké mzdy pobíral pan Malátný částečný
invalidní důchod, který mu byl přiznán z důvodu psychického
onemocnění. Měl základní vzdělání. Počátkem roku 2014 pan
Malátný informoval svého zaměstnavatele, že bude práce neschopen, což uvedlo do pohybu řadu věcí.
Dne 2. 1. 2014 byl pan Malátný vyzván, aby se dostavil před
prodejnu Lidl v Krnově, kde mu bylo sděleno, že jeho pracovní
místo bylo zrušeno a zaměstnavatel nabízel panu Malátnému
dohodu o skončení pracovního poměru s odůvodněním, že pro
něj nemá jinou práci, což pan Malátný nepřijal. Následně mu byla
dne 3. 1. 2014 přidělena jiná práce – měl pracovat jako ostraha
objektu prodejny Lidl, ale zaměstnavatel mu nesdělil žádné
pokyny k výkonu práce. Dne 4. 1. 2014 byla panu Malátnému
opět předložena dohoda o skončení pracovního poměru, kterou
pan Malátný opět nepřijal.
Následně obdržel výtku, že není řádně ošacen a nemá předepsanou obuv. Pan Malátný výtku neuznal. Zaměstnavatel
zároveň nařídil panu Malátnému déle trvající služební cestu od
5. 1. 2014 do 15. 1. 2014 do města Ostrava.
Následně pana Malátného informovali pracovníci firmy Lidl,
že spolupráce firmy s Detektivní službou, a. s. byla přerušena,
takže za práci nedostane zaplaceno. Protože pan Malátný nenastoupil pracovní cestu, zaměstnavatel pana Malátného vyhodil
z práce. Odůvodnil to nejen nenastoupením pracovní cesty, ale
i nespokojeností s jeho pracovním výkonem – v prosinci 2013 prý
neuspokojivě vykonával práci v prodejně a neřešil vnitropodnikové
záležitosti se zaměstnanci zákazníka. Dopis byl panu Malátnému
doručen poštou, vyzvedl si jej dne 6. 1. 2014.
Pan Malátný s pracovní výtkou ani ztrátou zaměstnání nesouhlasil a považoval obě věci za nespravedlivé. Na obranu svých
práv se obrátil na advokáta. Protože se obě strany nedokázaly
ani prostřednictvím svých právních zástupců domluvit, dostala
se celá záležitost až před soud.
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Případ:
Hlídač, který dohlídal

svědkyně
narozena 27. 3. 1962
vdaná
bytem Na Bezděkově 1738/2, Krnov
v době soudu ve věku 52 let
účetní ve firmě Účto, s. r. o.
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Připravené vzory rozsudků fungují jako šablony – stačí do nich pouze vyplnit reálie konkrétního
případu.

U každého případu najdete krátký úvodní příběh, který shrnuje základní fakta a obsahuje přehled předepsaných rolí. Počet postav můžete snížit (obsadit méně právních zástupců
či soudců), nebo naopak zvýšit (doplnit role novinářů, fotografů, justiční stráže apod.).
»

Tip pro facilitátory: Úvodní příběh můžete celé třídě přečíst nahlas a poté zaslat
emailem v pdf nebo připravit kopii pro každého studenta.

Na jednotlivých listech jsou rozepsány specifické role pro danou kauzu. Každé zadání
obsahuje osobní údaje dané postavy, její stručnou charakteristiku a znění výpovědi.
»

Tip pro facilitátory: Pokud nechcete rozdávat studentům originály, okopírujte celou
sadu zadání a rozdejte je studentům, kteří ztvární jednotlivé role. Na listy můžete
rovnou dopsat, kdo koho v simulovaném soudu hraje.

Obžalovaný
narozený dne ........................v ..............................., povoláním.............................................................,
..............................................................................,
trvale bytem ...........................................................................,

1

Číslo jednací
se skládá
spisové značky soudu a čísla za pomlčkou, které se označuje číslo listu (tj. strany) ve
trvale
bytemze...........................................................................,
spise, na kterém je rozsudek obsažen. Policejní orgán, státní zastupitelství i soudy používají odlišné spisové
značky.
2
Článek 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že o vině a trestu může rozhodnout pouze soud.
Rozhodnutí1soudu
jako rozsudek,
toho
může
soud za
rozhodovat
tzv.seusnesením.
Číslo označujeme
jednací se skládá
ze spisovévedle
značky
soudu
a čísla
pomlčkou,také
které
označuje číslo listu (tj. strany) ve
Rozhodnutíspise,
ve formě
usnesení
se zpravidla
používá
pro rozhodnutí
menší
důležitosti, např.
propoužívají
rozhodnutí
o spisové
na kterém
je rozsudek
obsažen.
Policejní
orgán, státní
zastupitelství
i soudy
odlišné
přiznání svědečného,
značky. znalečném atd. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR se nazývají nálezy.
3
Rozsudek 2musí
po 40
úvodních
„Jménem republiky“
obsahovat
označení
soudu,
o jehož
Článek
odst. 1 slovech
Listiny základních
práv a svobod
stanoví,
že o vině
a trestu
můžerozhodnutí
rozhodnoutjde,
pouze soud.
jména i příjmení
soudců,soudu
kteří označujeme
se na rozhodnutí
a místo
Rozhodnutí
jako podíleli,
rozsudek,den
vedle
toho vyhlášení
může soudrozsudku
rozhodovat také tzv. usnesením.
4
Obžalovaný,
kterého severozhodnutí
soudusetýká,
musí být
v rozsudku
přesně specifikován,
uvede např.
se zejména
Rozhodnutí
formě usnesení
zpravidla
používá
pro rozhodnutí
menší důležitosti,
pro rozhodnutí o
jméno a příjmení
obžalovaného,
a místo
narození,Ústavního
včetně národnosti,
je obviněný
přiznání
svědečného, datum
znalečném
atd.jeho
Rozhodnutí
soudu ČRpokud
se nazývají
nálezy.jiné
3
národnosti než
české. Dále
třeba
uvést povolání,
kterým serepubliky“
obžalovaný
živí, příp.označení
uvést, žesoudu,
se jedná
o rozhodnutí jde,
Rozsudek
musíjepo
úvodních
slovech „Jménem
obsahovat
o jehož
starobního/invalidního
důchodce,
osobu
toho
času na
rodičovské
dovolenérozsudku
apod. Dále se
jména i příjmení
soudců,
kteříbez
se zaměstnání,
na rozhodnutí
podíleli,
den
a místo vyhlášení
4
k osobě obžalovaného
uvádí
údaj osejeho
trvalém soudu
pobytu,
případně
místo
jeho současného
pobytu, je-li odlišné,
Obžalovaný,
kterého
rozhodnutí
týká,
musí být
v rozsudku
přesně specifikován,
uvede seazejména
to formulacíjméno
„tohoačasu
bytem“,
pokud je obviněný
době jeho
rozhodnutí
soudu
ve výkonu
trestupokud
odnětíjesvobody,
příjmení
obžalovaného,
datum avmísto
narození,
včetně
národnosti,
obviněný jiné
uvede se i tato
skutečnost.
národnosti
než české. Dále je třeba uvést povolání, kterým se obžalovaný živí, příp. uvést, že se jedná o
starobního/invalidního důchodce, osobu bez zaměstnání, toho času na rodičovské dovolené apod. Dále se
k osobě obžalovaného uvádí údaj o jeho trvalém pobytu, případně místo jeho současného pobytu, je-li odlišné, a
to formulací „toho času bytem“, pokud je obviněný v době rozhodnutí soudu ve výkonu trestu odnětí svobody,
uvede se i tato skutečnost.
1

1

b1
b4

»

Další ukázky právních dokumentů jako např. plnou moc, výpis z rejstříku trestů, trestní
příkaz či rozsudek, najdete v připravených případech b1–b4.
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narozený dne ........................v ..............................., povoláním.............................................................,
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Tip pro facilitátory: Okopírujte obě varianty rozsudku – odsuzujícího a zprošťujícího,
a poskytněte je studentům v roli soudců. Výsledek simulovaného soudu záleží na průběhu
soudu, není tedy předem jasné, kterou variantu budou potřebovat.

U

v hlavním líčení konaném dne ............................. v ..................................................3

E

»

z předsedy senátu.................................................. a soudci…………………………………………….,

KO

v hlavním líčení konaném dne ............................. v ..................................................3
Okresní (Obvodní) soud v ...................................... rozhodl samosoudcem / v senátu složeném

OŠ

z předsedy senátu.................................................. a soudci…………………………………………….,

Obžalovaný4
takto :

7
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JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní (Obvodní) soud v ...................................... rozhodl samosoudcem / v senátu složeném

takto :

PR

Dostal/-a jsi v hrubých rysech vykreslenu svoji roli. V průběhu simulovaného soudního řízení vystupuj tak, abys
z ní příliš nevybočoval/-a. Nejde o to přesně odrecitovat
předepsaný text, odpovědi můžeš říkat vlastními slovy,
upřesňovat nedůležité detaily atp. Vžij se do své postavy a sehraj ji, jak nejpřesvědčivěji můžeš. Na některé
informace uvedené v zadání tvé role se tě možná nikdo
nezeptá, pak není třeba je zmiňovat. Naopak pokud nebudeš znát odpověď na otázku, která ti bude před soudem
položena, odpověď si smíš vymyslet, ale nikdy nesmí jít
proti smyslu tvé role nebo zásadním způsobem měnit
příběh. V takových situacích je lepší odpovědět, že nevíš,
popř. že se nepamatuješ.

„K věci mohu uvést, že vím, proč jsem byla předvolána.
Vypovídat budu. Žalobce je můj manžel. K celé záležitosti uvádím, že manžel byl zaměstnán u Detektivní služby, a. s. Jednou
přišel domů a řekl mi, že se ho chtějí zbavit. Bylo to hned po
Novém roce. Řekli mu, že jeho pracovní místo bylo zrušeno, že
již nemusí chodit do práce. Manžel mi volal, co má dělat. Řekla
jsem mu, aby rozhodně trval na nějakém písemném dokladu,
že ho nemohou jen tak propustit. Když přišel večer domů, tak
jsme všechno probrali a dohodli jsme se, že nepřistoupíme na
jejich hru. Když manžel přišel druhý den do práce, řekli mu, že
ostrahu dělat nemůže. Co však ten den fakticky za práci dělal,
nevím. Další den již přišel domů s návrhem dohody na ukončení
pracovního poměru. Manželovi jsem řekla, aby nic nepodepisoval. Dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepsal a šel
do práce. Dali mu výtku, že nemá pracovní ošacení. To však
nikdy nedostal. Bundu mu dali malou a když jsem žádala větší,
tak mi řekli, že větší nemají. Kalhoty mu nedali žádné a boty
také ne. Nosil jejich svetr a košili. Dostal nějaký papír, nějakou
výtku, tuším. Manžel mi volal, že na něj křičí, že tomu nerozumí,
ať zavolám policii. Tak jsem volala 158. Když přišel domů s tou
výtkou, tak jsem kontaktovala právníka, sepsal papír, že s tím
nesouhlasíme. Další den šel zase do práce, ale tam mu řekli,
že musí jet do Ostravy, že pro něj práci v Krnově nemají. To ale
nešlo, Robert nikdy sám necestoval. Pobírá invalidní důchod.
Má psychické problémy. To ti pánové z Detektivní služby věděli.
Rovněž věděli, že přece nemůže cestovat. Neměl ani řidičský
průkaz. A protože do Ostravy nejel, dostal v práci ten papír, že
s ním už nepočítají a nemá další den chodit. Pak jsme znova
kontaktovali právníka. Robert mi říkal, že mu pracovníci Lidlu
řekli, že Detektivní služba, a. s. u nich končí a ať si dá pozor, zda
dostane výplatu. To je vše, co k případu vím.“
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JMÉNEM REPUBLIKY
ROZSUDEK

Vzor rozsudku

Manželka pana Malátného, účetní každým coulem, doma
„drží kasu“.

UD

M
O
OT

č. j. …………………………1

SI M ULO

b0

SO

Materiály
pro studenty

CE
CO
URT VE VÝU

Ý

b0

UD

M
O
OT

VA
N

ÁV
A

SI M ULO

SO

STŘ

S KÝ

ÁV
A

OL

ED

ŠK

Ý

O

Marii Malátnou v simulovaném soudu hraje:

Jak pracovat
s připravenými materiály

Zadání
pro jednotlivé role

Popis
role

Marie
Malátná

OP č. 1245621233

Případy

Popis
případu

Popis
případu

Případ: Hlídač,
který dohlídal
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Případy

b1

Skončení hlavního líčení

K

B

Průvodce
simulovanými soudy

B

Jak pracovat
s připravenými případy

b1

Simulovaný soud musí celý proběhnout ve vyhrazeném vyučovacím čase, proto je obzvlášť
důležité připravit časový plán a během jednání se ho držet.

Závěrečná řeč státního zástupce
Závěrečná řeč obhájce
Závěrečná řeč obžalovaného
Právo posledního slova obžalovaného

9 : 30

B

Vzor časového
harmonogramu
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Průvodce simulovaným
soudem

1.

Žaloba

2.

Pracovní smlouva

3.

Pracovní řád

4.

Potvrzení předání ošacení

5.

Výtka ze dne 4.1.2014

6.

Dopis právního zástupce ze dne 5.1.2014

7.

Plná moc

8.

Okamžité rozvázání pracovního poměru ze dne 5.1.2014

9.

Dopis právního zástupce žalobce ze dne 7.1.2014

10.

Dopis právního zástupce žalované

11.

Protokol

12.

Lékařská zpráva MUDr. Karase 26.5.1992

13.

Lékařská zpráva MUDr. Karase 16.4.2007

14.

Lékařská zpráva Psychiatrická léčebna 4.9.2013

15.

Lékařská zpráva MUDr. Boudové

Série dokumentů obsahující např. záznamy policie, smlouvy, lékařské zprávy, výpis z rejstříku trestů, znalecké posudky apod. Protože jsme vycházeli ze skutečných kauz, k většině
případů vám dáváme k dispozici i rozsudek, který soud skutečně vynesl. I když žádné dva
soudní případy nejsou zcela totožné a závěry soudu zní vždy trochu jinak, přiložený rozsudek
může vám a vašim studentům přiblížit způsob soudního rozhodování.
»

Tip pro facilitátory: Pokud volíte jednodušší variantu, dejte kopii kompletního soudního
spisu studentům-soudcům a oběma stranám sporu včetně jejich zástupců. Můžete jim
ho také poslat emailem v pdf nebo zpřístupnit na internetu. Pokud volíte náročnější
variantu simulovaného soudu, celý spis nedávejte nikomu.

8

Průvodce simulovaným
soudem

SIM

U L OVA N Ý

L

U

Ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
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Díl 1
Obecné ustanovení o rozvázání a skončení
pracovního poměru
§ 48
(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen
a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.
(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím
sjednané doby.
(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní
příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným
způsobem, končí
a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení
povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající
těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20), zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik
pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele, který
je fyzickou osobou, upravuje § 342 odst. 1.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen
z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí
důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo
možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí
být dodatečně měněn.
(5) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé
smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
§ 51
(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro
zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce,
s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být
prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.
(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce,
s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54
písm. c) a § 63.
§ 51a
Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti
s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů
nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději
dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí
účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Díl 2
Dohoda
§ 49
(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na
rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr
sjednaným dnem.
(2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být
písemná.
(3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení
dohody o rozvázání pracovního poměru.

Oddíl 2
Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto
důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně
jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměst-

Díl 3
Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody
Oddíl 1
Výpověď
§ 50
(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak
se k ní nepřihlíží.
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Relevantní
zákonná ustanovení
Pro snazší orientaci studentů jsme připravili výňatky ze zákonů, které se týkají jednotlivých
případů. Vybrané paragrafy jim pomohou připravit si argumentaci.
»

Tip pro facilitátory: Připravte dostatek kopií pro studenty-soudce a zástupce obou stran.
Pokud volíte náročnější variantu simulovaného soudu, nechte je, aby si relevantní pasáže
dohledali sami.

Průvodce simulovaným
soudem

b1
b4
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Přehled
případů
V průvodci máte na výběr ze dvou trestněprávních případů, jednoho občanskoprávního a jednoho případu pracovněprávního. Jaký bude pro vaše studenty nejvhodnější?

1

Hlídač, který dohlídal
Za jakých okolností může zaměstnavatel propustit problematického zaměstnance? A kdy musí zaplatit odstupné?
Případ obsahuje 14 základních rolí.

Když rozvod, tak rozvod
Po více než dvacetiletém manželství přišel manžel s požadavkem na ukončení vztahu – má totiž novou známost.
Jeho manželka je ovšem velmi vážně nemocná a s rozvodem nesouhlasí. Co má v takové situaci soud udělat?
Případ obsahuje 14 základních rolí.

Nevinný žert?
Hlavní postavou je Petr, student 2. ročníku gymnázia, který o přestávce chytil svoji spolužačku Veroniku a zatáhl
ji na pánské záchodky. Tam ji prý „jednou rukou držel, aby nemohla utéct, a druhou šahal na prsa a do rozkroku,“ jak později uvedla studentka na policii. Petr se brání, že se jednalo jen o klukovský žert. Měl by za něj být
potrestán? A pokud ano, jak přísně?
Případ obsahuje 19 základních rolí.

Zkouška dospělosti
Čerstvý maturant Martin Bodnár oslavuje zakončení studia a během oslavy s kamarády vyzkouší pervitin. O dva
dny později se vrací autem z kina a zastaví ho policie s tím, že jel na červenou. Mohla na to mít vliv jeho dva dny
stará zkušenost s drogami?
Případ obsahuje 16 základních rolí.

Průvodce simulovaným
soudem
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Použití materiálů
podle náročnosti
Podle toho, jaké materiály studentům poskytnete, tak náročný simulovaný soud jim připravíte. Pokud máte méně
času na přípravu nebo pracujete s mladšími či pomalejšími studenty, zvolte jednodušší variantu. Pokud máte
vyspělé studenty schopné pečlivé přípravy i improvizace, nebojte se použít variantu náročnější. Jako facilitátoři
jim však musíte být o to víc k dispozici a pomoct s přípravou. Detailnější popis obou variant najdete v Metodice
(A) v kapitole 5 (str. 27).

Jednodušší varianta

Náročnější varianta

1.

Předejte všem studentům úvod případu, který
shrnuje základní fakta a představuje hlavní
postavy.

1.

Předejte všem studentům úvod případu, který
shrnuje základní fakta a představuje hlavní
postavy.

2.

Vyberte představitele hlavních i vedlejších
rolí a rozdejte jim zadání.

2.

Vyberte představitele hlavních i vedlejších
rolí a rozdejte jim zadání.

3.

Celý soudní spis vybraného případu dejte
studentům v roli soudců, zástupcům obou
stran (státní zástupce a obžalovaný, resp.
jeho právní zástupce, případně právním zástupcům žalobce a žalovaného) a stranám.

3.

Studentům v roli soudců a zástupců obou
stran poraďte, jaké jsou relevantní části zákona (paragrafů), které potřebují k přípravě.
Případně je nechte, aby je dohledali sami.

4.

Studentům v roli znalců či jiných odborníků
rozdejte hotové posudky, které jsou obsaženy
ve vybraném spisu.

4.

Studenty v roli znalců či jiných odborníků
nechte vypracovat odborné posudky.

5.

Studentům v roli soudců poskytněte vzor
časového harmonogramu, textový návod
k soudnímu jednání krok za krokem a vzory rozsudku (případně i skutečný rozsudek
v podobném případu).

5.

Studentům v roli soudců poskytněte vzor
časového harmonogramu, textový návod
k soudnímu jednání krok za krokem a vzory
rozsudku.

