
projekt GML Brno Docens

DUM č. 1 v sadě

9. Zsv-1 Opakování k maturitě ze ZSV

Autor: Zdeňka Vašínová

Datum: 19.05.2014

Ročník: maturitní ročníky

Anotace DUMu: Studijní materiál má podobu pracovních listů. Je určen studentům
společenskovědního semináře v maturitním ročníku a jeho cílem je zopakovat
základní informace o Ústavě ČR a úkolech orgánů moci zákonodárné a výkonné.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.



ÚSTAVNÍ PRÁVO

Úkol č. I: Určete pravdivost či nepravdivost následujících tvrzení o obsahu Ústavy 
                 České republiky:

1. Ústava se skládá z preambule a 8 hlav.
2. V základních ustanoveních  je určeno, že lid je zdrojem veškeré státní moci.
3. Základní složky státní moci nejsou přiděleny jednomu orgánu.
4. Parlament je nejvyšším orgánem moci výkonné.
5. Do Poslanecké sněmovny volíme poslance na 5 let, Senát volíme na 2 roky.
6. Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, může Senát přijímat zákonná opatření.
7. Jednou ze složek zákonodárné moci je Ústavní soud, který může zrušit zákon.
8. V 5. hlavě je stanoveno, že prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky 
    na návrh Poslanecké sněmovny.
9. Hlava č.6 - Územní samospráva-určuje jako nejmenší samosprávnou jednotku kraj.
10. Součástí 2. hlavy Ústavy je Listina základních práv a svobod.

Úkol č.II : Doplňte věty v souladu s Ústavou ČR.
 
1. Do Poslanecké sněmovny volíme……..poslanců volebním systémem…….,do Senátu……
    senátorů volebním systémem ………………………………………………………………
2. Ke státním symbolům patří: ………………………………………………………………..
3. V 1. hlavě Ústavy je uvedeno, že nikdo nesmí být proti své vůli zbaven…………………..
4. Na vlajce prezidenta republiky je nápis…………………………………………………….
5. Navrhovat kandidáta na prezidenta může……….., který dosáhl věku………a podpoří-li jej
    petice……………Navrhovat ho může i ………………..nebo …………………………….
6. Ústavní soud se skládá z……soudců jmenovaných na …….let.
7. Předseda vlády podá demisi do rukou………………..
8. Senátorem se může občan ČR stát od věku….let, stejný věk je nutný pro výkon funkce……
   ………. …a také………………………………………………………………………………
9. Navrhnout zákon může……………………………………………………………………….
10. S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon funkce……………………………..

Úkol č. III: Uspořádejte správně postup přijímání zákonů:

1. K návrhu zákona se vyjádří vláda.
2. Navrhovatel předloží návrh zákona do Poslanecké sněmovny.
3. Návrh zákona projedná Senát.
4. O návrhu zákona se debatuje v poslaneckých klubech.
5. Senát může návrh zamítnout, pak o něm hlasuje znovu Poslanecká sněmovna.Nejde-li o 
    Ústavní zákon, může Senát přehlasovat 101 hlasem.
6. Pak obvykle probíhá trojí čtení návrhu zákona.
7. Zákon je vyhlášen.
8. Přijatý zákon podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a premiér.
9. Zákon vrácený prezidentem republiky může být znovu odsouhlasen 101 poslanci.
10. Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon kromě zákona Ústavního.



Úkol č. IV: Doplňte věty tak, aby byly v souladu s pravomocemi prezidenta republiky:

Prezident (-a): jmenuje……………..
vyhlašuje……………
rozpouští……………
má právo……………
sjednává…………….
nelze………………..

Úkol č. V: Vyberte 1 z možností tak, aby věty odpovídaly postupu při vzniku vlády:

1. Po volbách (a) prezidentských, b) do Poslanecké sněmovny, c) do Senátu) si obvykle pozve 
    prezident republiky předsedy (a) Senátu a Sněmovny, b) vítězných politických stran, c) Nej-
    vyššího a Ústavního soudu).
2. Po jednáních s nimi jmenuje ( a) předsedu vlády, b) ministra bez portfeje, c) všechny členy 
    vlády). 
3. Na návrh ( a) poslanců, b) senátorů,c) premiéra) jmenuje ( a) jednotlivé ministry, b) před-
    sedy poslaneckých klubů, c) volební komisi z řad poslanců).
4. Nově vzniklá vláda sepíše ( a) petici, b) stanovy, c) programové prohlášení) a předstoupí
    do 30 dnů před (a), prezidenta, b) Poslaneckou sněmovnu, c) Senát) a požádá o vyslovení
    ( a) podpory, b) souhlasu s programem, c) důvěry).

Úkol č. VI: Do prázdných políček doplňte názvy orgánů :



Úkol č. VII:  Vyřešte daný test. Může být více nebo méně správných možností než 1.

1. Ústava:
a) je v naší republice součástí ústavního pořádku
b) vznikla v Československu poprvé v roce 1945
c) je v současnosti oktrojovaná

2. Prezident republiky:
a) má zákonodárnou iniciativu
b) může jím být občan volitelný do Poslanecké sněmovny
c) je ze své činnosti odpovědný vládě a Parlamentu ČR

3. Pravomocí:
a) poslance je navrhovat zákony
b) soudce je zrušit poslaneckou imunitu
c) Senátu je vrátit zákon do Poslanecké sněmovny

4. Moc soudní:
a) mají nezávislé soudy
b) má i prezident republiky, který může kdykoli vyhlásit amnestii i proti vůli vlády
c) podle Ústavy ČR kontroluje hospodaření se státním majetkem

5. Úkolem:
a) Senátu je volit předsedu Poslanecké sněmovny a premiéra
b) prezidenta je rozpustit za určitých okolností Senát
c) Parlamentu je tvorba zákonů a volba prezidenta

6. Zákon: 
a) může být navržen zastupitelstvem kraje
b) je vždy schvalován nadpoloviční většinou všech poslanců
c) nabývá účinnosti vždy v den vydání ve sbírce zákonů



Zdroje:
ÚZ Ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, jak vyplývá ze změn 
provedených dalšími ústavními zákony, především č. 71/2012 Sb.
David, R.: Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, Nakladatelství  
Olomouc, Olomouc 1997

Řešení úkolů:
získají pedagogové na adrese vasinova@gml.cz


