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My, delegáti Národního parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM), zástupci 

mladých lidí z devíti krajů České republiky, jsme prožili čtyři dny přemýšlením o demokracii 

v nejširších souvislostech. Mimo diskusí a úvah jsme i navštívili místa, kde demokracie u nás 

v ČR vznikala, ale i místa, kde jí bylo ubíráno na právu. 

 Díky odborníkům, se kterými jsme měli možnost diskutovat na workshopech, si 

delegáti NPDM uvědomili odpovědnou stránku demokracie vedle svobody, kterou nabízí. 

Ujasnili si, že výklad pojmu demokracie jako vláda lidu je nedostačující. Demokracie je aktivní 

proces a o myšlenku má každý jednotlivec pečovat. Je nutné si uvědomit, že demokracie je 

všude okolo nás a je jí třeba vnímat. 

 

Naše stanoviska k problematice demokracie a jejího výkladu jsou tyto: 

1. Demokracie ze strany státu 

1.1. HODNOTY DEMOKRACIE 

1.1.1. Delegáti NPDM se shodli, že by měly být připomínány důležité mezníky 

historie demokracie, např. formou dobrovolných návštěv pomníků, muzeí či 

diskusí s pamětníky. A více tak podporovat mezigenerační dialog. 

1.1.2. Delegáti NPDM se shodli, že by se měla neustále vést aktivní diskuze o 

hodnotách, demokracii a politice. 

1.2. STÁTNÍ ZŘÍZENÍ 

1.2.1.  Delegáti byli v rámci simulační hry informováni o třech základních typech 

státního zřízení (tzn. monarchie, demokracie, diktatura). Na základě voleb se 

vyslovili pro demokracii, kterou doposud považují za nejlepší formu vlády. 

1.3. PREZIDENTSKÉ VOLBY  

1.3.1. Dále navrhují, aby hlava státu měla vyšší pravomoci než doposud. 

1.4. Delegáti NPDM navrhují, aby každý poslanec nebo senátor měl povinnost účastnit se 

minimálně 80% zasedání za své volební období. Pokud tuto povinnost nesplní, měl 

by být daný poslanec nebo senátor sankciován.  

1.5. Dále navrhují, aby byl senátor či poslanec vystaven finanční sankci za každou svoji 

absenci, která nebude zdůvodněna dovoleným způsobem. 

1.6. Delegáti diskutovali o výši bonusů a odstupného politiků, shledali, že každý občan má 

právo znát stav hospodaření se státními penězi.  



1.7. Při debatě o ochraně pracovního poměru mladých lidí bylo zhodnoceno, že ochrana 

formou ztížení jejich odstupu je mladým spíše na škodu. Diskriminuje je, a hrozí tak 

nárůst jejich nezaměstnanosti (viz Španělsko). Uznali, že je přijata spíše starší osoba, 

se kterou je snazší pracovní poměr ukončit.  

1.8. POVINNOST VOLBY 

1.8.1. Delegáti NPDM se vyjádřili proti povinné volební účasti, jelikož to se jim zdá 

v rozporu s demokratickými principy.  

1.9. VOLBY ON-LINE 

1.9.1. Delegáti NPDM se vyslovili pro volby on-line, které by se tak staly pro mladé 

lidi přístupnější, a to především při volbách do obcí a krajů. Zdůrazňují nutnost 

vysoké ochrany zabezpečení elektronických voleb.  

1.10. VOLBY OD 16LET 

1.10.1. Delegáti NPDM nesouhlasí se snížením věkové hranice a žádají o zachování 

volby od 18 let a současně požadují úpravu vzdělávacího systému, aby byli 

studenti dostatečně informováni a vzděláváni. 

1.11. REFERENDA 

1.11.1. Delegáti NPDM shledali vážným nedostatkem referend povrchní znalost faktů 

a neinformovanost občanů, proto navrhují provádět referenda pouze na 

lokální úrovni týkající se obecních záležitostí.  

1.11.2. Mladí lidé přijali fakt, že referendem může být přijato pouze populární 

opatření, ovšem v některých případech je třeba přijmout i opatření 

nepopulární. 

1.11.3. Delegáti NPDM se shodli, že referenda jsou příliš drahá a nezohledňují práva 

menšin, a proto by se neměly konat příliš často, spíše výjimečně. 

1.11.4. Delegáti NPDM došli k závěru, že pro přijetí referenda je třeba alespoň 50% 

účast maximálního počtu účastníků referenda. 

1.11.5. Členové NPDM odmítají část navrhovaného zákona o referendech, která 

požaduje, aby výsledek referenda byl pouze konzultativní.  

 

 

 

 



2. Demokracie ze strany občana 

2.1. DEMOKRACIE DOMA 

2.1.1. Delegáti NPDM považují za důležité, aby rodina vychovávala své děti 

k aktivnímu občanství a aby tak šla vzorem dítěti. Myslíme si, že tímto 

způsobem si dítě snadněji osvojí demokratické principy a bude mít větší zájem 

o politické dění. 

2.2. DEMOKRACIE VE ŠKOLE 

2.2.1. Delegáti NPDM požadují, aby byla ve školní výuce diskutována politická 

témata z různých úhlů pohledů a dle uznávaných demokratických principů. 

K tomu je nutná objektivita, vysoká informovanost profesora o aktuálních 

tématech a schopnost propojení faktů z různých oblastí humanitních věd 

(např. důraz na současné dějiny a díky těmto znalostem dlouhodobá prevence 

zvolení si takových politických stran, které by zneužívaly nedostatečnou 

informovanost voličů). Vyučující musí disponovat metodologickými 

schopnostmi vést takovéto debaty a k tomu musí být přihlíženo při vzdělávání 

učitelů.  

2.2.2. Delegáti se shodli, že dětské parlamenty vedou mládež k občanství a 

podporují zájem o politické dění. 

2.2.3. Stát by měl podporovat fungování dětských parlamentů nejen financemi ale i 

jinými prostředky (např. medializace). 

2.2.4.  Navrhují, aby měl student možnost získat i slovní zhodnocení svých výkonů. 

Tento report by měl obsahovat zejména dosažené výsledky studenta a 

zejména se zaměřit na pozitivní zhodnocení studentů, které by je dále 

motivovalo k dalším akademickým úspěchům.  

2.3. DEMOKRACIE NA ULICI 

2.3.1. Mladí lidé si uvědomují, že svoboda názoru a možnost veřejného 

shromažďování obyvatel na veřejných prostranstvích nebyla vždy 

samozřejmostí. Váží si tohoto práva a apelují na své spoluobčany, aby jej více 

využívali. 

2.3.2. Mladí poukázali, že společnost zapomíná na hodnoty demokracie a myšlenky, 

které ji pomohly zformulovat do podoby, ve které ji vnímáme dnes.  

2.3.3.  Požadujeme po našich politických zástupcích na jakékoli úrovni působení, aby 

více propagovali hodnoty demokracie a šli tak mladé generaci příkladem. 

 


