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Procvičování tématu Složky státní moci ( studenti pracují s Ústavou ČR a 
vyhledávají na internetu) 
 

 

1. Doplň latinský název a vymez funkce 

a. moc zákonodárná……………………………………… 

b. moc výkonná………………………………………….. 

c. moc soudní……………………………………………. 

 

2. Spoj, co k sobě patří                              

 
1. Suverénní funkce 

prezidenta            

a) Sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy                                               

b) Rozpustit PS 

c) Jmenovat předsedu vlády a ministry 

d) Jmenovat předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu 

2. Kontrasignační funkce 

prezidenta          

e) Zastupovat stát navenek 

f) Pověřovat a odvolávat velvyslance 

g) Udělovat milosti a amnestie 

h) Vyhlašuje volby do Parlamentu 

  

3. Kolika stupňová je soustava soudů v ČR? Znázorni hierarchii 

 

 

 

 

 

4. Vyjmenuj jednotlivé typy soudů 

 

5. Prohlédni si obrázky a uveď  název instituce a město, kde sídlí 

  

 

Obrázek č.1      Obrázek č.2 



 
 

 

 

 

 

Obrázek č.3      Obrázek č.4 

 

6. Urči, zda jsou následující výroky pravdivé 

a. Zákonodárná moc náleží vládě 

b. PS volí a odvolává předsedu a místopředsedy PS 

c. Dojde-li k rozpuštění PS, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, 

které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona 

d. Návrh zákonného opatření dává Senát 

e. PS má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 5 let 

f. Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu 

g. Funkce člena vlády a člena Parlamentu je kompatibilní 

h. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo 

zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku 

i.  Návrhy zákonů se podávají PS 

j. Zákon může být definitivně schválen se souhlasem prezidenta republiky nebo 

proti jeho vůli souhlasem alespoň 100 poslanců 

k. Inkompatibilita funkcí znamená neslučitelnost funkcí 

l. Funkce předsedy PS je inkompatibilní s funkcí ministra 

m. Člena Parlamentu lze trestně stíhat bez souhlasu příslušné komory 

n. Senát tvoří zákony 

o. Přijaté zákonu podepisuje: předseda PS a Senátu, premiér, prezident 

 

 

ZDROJE:                                                                  

Obrázek č.1: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Budova_Nejvy%C5%A1%C5%A1%C

3%ADho_soudu_%C4%8CR.jpg , autor: Dezidor 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Budova_Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho_soudu_%C4%8CR.jpg


 
 

 

Obrázek č.2: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VS_Olomouc.jpg , autor: Fext 

Obrázek č.3: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KS_Ostrava_-_pobo%C4%8Dka_Olomouc.jpg , autor: 

Fext 

Obrázek č.4: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OS_Olomouc.jpg, autor: Fext 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VS_Olomouc.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KS_Ostrava_-_pobo%C4%8Dka_Olomouc.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OS_Olomouc.jpg

