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Anotace DUMu: Pracovní listy jsou určeny studentům závěrečného ročníku k maturitnímu opakování
základních znalostí z oblasti soudnictví, státního zastupitelství, notářství a
advokacie.

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



PRÁVNÍ INSTITUCE

Úkol č. I: Do prázdných políček napište chybějící typy soudů.

Úkol č. II: Do prázdných políček doplňte strukturu státního zastupitelství.
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Úkol č. III: Dokončete věty v souladu s právními předpisy:

1. Pojem soudní instance znamená…………………………………………………………….
2. Soudní senát má obvykle složení: …………………………………………………………..
3. Soudci jsou jmenováni do funkce (kým)……………………………………………………
4. Soudy a státní zastupitelství spadají pod ministerstvo……………………………………...
5. Profesní sdružení soudců se nazývá ………………………, u notářů je to........................... 

a u advokátů…………………………………………………………………………………
6. U krajského soudu se řeší např……………………………………………………………...
7. V Brně má sídlo několik nejvyšších justičních orgánů, jsou to:…………………………….

………………………………………………………………………………………………
8. V Praze je na úrovni krajského soudu soud……………a na úrovni okresního soudy……..
9. Pojem advokát ex offo znamená…………………………………………………………….
10. Se jmenováním soudců Ústavního soudu musí souhlasit…………………………...............
11. Počet notářských úřadů je určen pro obvod…………………………………………………
12. Státní dohled nad činností exekutora vykonává……………………………………………..

Úkol č. IV: Určete, k jaké funkci náleží následující pravomoci:

podávat obžalobu, pozastavit činnost politické strany, projednat stížnost na průběh voleb, 
poskytnout právní rady, zastupovat klienta u rozvodu, obhajovat obžalovaného, ověřit pravost 
podpisu, uchovávat cennosti a listiny, kontrolovat činnost policie v přípravném trestním 
řízení, uvalit vazbu, zastupovat stát ve sporu o majetek, dát příkaz k odposlechům, ověřit 
průběh loterie, podat návrh na vzetí do vazby

soudce státní zástupce advokát notář

Úkol č. V: Odpovězte na otázky:

1. Jaké podmínky musí být splněny pro výkon funkce soudce u obecných soudů?
2. Kdo je justiční čekatel?
3. Kdo může být jmenován notářem?
4. Kým může být vykonáván dohled u jednotlivých stupňů státního zastupitelství?
5. Jak se nazývá funkce praktikanta u notáře nebo advokáta?
6. Kdo se může stát přísedícím u okresního soudu?

Úkol č. VI: K mezinárodní organizaci přiřaďte název soudu, sídelní město a hlavní úkol:

OSN Evropská unie Rada Evropy
název soudu

sídlo
úkol



Úkol č VII: Určete, u jakých soudů se budou řešit tyto případy.

1. Manželé Novákovi bydlí na ulici Benešovská v Praze 10. Paní Nováková oznámila 
manželovi, že se chce rozvést a už podala žádost o rozvod. 

2. ……….. soud v Brně projednával zločin. Po vynesení rozsudku se státní zástupce rozhodl 
okamžitě podat odvolání. 

3. Ministr spravedlnosti dostal od obhájce odsouzeného pachatele materiály, které ho 
přesvědčily o tom, že je třeba podat stížnost pro porušení zákona.

4. Vláda je přesvědčena, že je potřeba podat návrh na zrušení jedné extremistické strany.
5. Pan Jiří neuspěl se svou ústavní stížností u Ústavního soudu v Brně. Přesto je odhodlán se 

soudit dále.
6. Téměř všichni poslanci a senátoři jsou přesvědčeni, že svým posledním rozhodnutím se 

prezident republiky dopustil hrubého porušení Ústavy.



Zdroje:

1. Zákon č. 6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o  
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
2. Zákon č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon o soudech a soudcích
3. Zákon č. 283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství
4. Zákon č.358/1992ve znění pozdějších předpisů hlavně č.303/2013 Zákon o notářích a jejich  
   činnosti
5. Zákon č.120/2001Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti ve znění  
pozdějších předpisů

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


