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Demokracie, formy a principy 

demokracie 
Demokracie = demos + kratos = vláda lidu 

                          ( lid)     (vláda) 

 

Demokracie = forma politického zřízení 

 občané se účastní na správě a řízení státu 

 menšina je podřízena většině 

 je právně zakotvena svoboda a rovnost 

občanů 



 

 

Demokracie – vznik ve starém 

Řecku v 6. – 4. století př. n. l.  

 
Svobodní občané se hlasováním podíleli na 

rozhodování = demokracie přímá (plebiscitární) 

  zdroj: http://řecko.net/photos/recko-011.jpg 



Formy demokracie 

 přímá demokracie: přímá účast občanů 

na rozhodování o veřejných věcech, 

   uskutečňuje se prostřednictvím tzv. 

referenda nebo plebiscitu 

 nepřímá demokracie (zastupitelská): 

   občan se účastní rozhodování nepřímo, 

prostřednictvím volených zástupců 

(poslanců) 

 

 

 

 

 



Základní principy demokracie 

 princip suverenity lidu: zdrojem veškeré 

moci je lid 

 princip parlamentarismu: zákonodárnou 

moc vykonává parlament vzešlý ze 

svobodných voleb 

 

Které volby jsou u nás 

přímé a nepřímé? 
 

Zdroj: http://i.lidovky.cz/09/113/lngal/BAT26a9cd_volby3.jpg 



 státní moc: cílem je sloužit všem obča- 

                       nům (stát slouží lidem, nikoli 

                       lid státu 

 dělení státní moci:  

• zákonodárná 

• výkonná 

• soudní 

 vymezení vztahu občana a státu 

prostřednictvím právního řádu 

 

Jaké je dělení státní moci? 



 základní lidská práva a svobody jsou      

   právně zakotveny v Listině základních 

   práv a svobod 

 politické rozhodování vychází z vůle 

většiny, přitom se dbá na ochranu 

menšin 

 právo na svobodné podnikání  

   a soukromé vlastnictví 

 ochrana a zabezpečení starých, 

nemocných a nezaměstnaných lidí 

 svoboda tisku a projevu 
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