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Vypracuj úkoly za pomoci Ústavy ČR, kterou máš k dispozici. 
 
PREZIDENT  
 

1. Doplň do textu (Pracuj s Ústavou ČR, čl. 54, 55 a 57) 
 
Prezident je .................. státu. Volební období prezidenta trvá .................. Prezident republiky je 

volen v ...................... volbách. Nemůže být zvolen více než ........................................................... 

Prezident republiky se ujímá úřadu složením ....................... Prezidentem může být zvolen občan, 

který je volitelný do ............................. 

2. Doplň do textu (Pracuj s Ústavou ČR, čl. 62, 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚLENÍ MOCI VE STÁTĚ 

 ČR je parlamentní demokratický právní stát 

 Ústava je základní zákon státu, která má nejvyšší právní sílu a stojí na vrcholu hierarchie právních 
norem 

 Ústava ustanovila dělbu státní moci, aby se moc nesoustředila do rukou jednoho člověka nebo strany 
 
 
 

Prezident republiky: 

- jmenuje ............................................................................................................................................... 

- svolává a rozpouští ............................................................................................................................. 

- podepisuje .......................................................................................................................................... 

- zastupuje ............................................................................................................................................. 

- má právo vrátit .................................................................................................................................... 

- je vrchním  ........................................................................................................................................... 

- vyhlašuje volby do ................................................................................................................................ 

- propůjčuje a uděluje ............................................................................................................................ 

- jmenuje  .............................................................................................................................................. 
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3. Doplň do textu. (Pracuj s Ústavou čl. 68, 76). 

Vláda je odpovědna .......................................................... Předsedu vlády jmenuje ...........................  

........................... Vláda žádá Poslaneckou sněmovnu o ...................................................................... 

K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu ........................................................................................... 

 
4. Vyber mezi pražskými památkami sídlo vlády ČR (vybarvi červeně) a rezidenci předsedy vlády ČR  
(vybarvi modře). 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Podle obrázků poznej, o jaká ministerstva se jedná. 
 

         
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Novoměstská radnice 

Pražský hrad Strakova akademie Černínský palác 

Kramářova vila Valdštejnský palác 

VLÁDA 

Ministerstvo financí 

……………………..……………….. 

……………………..……………….. 

…………………….………. 

……………………..……………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………..……………….. ……………………….………………
.. 

……………………..……………….. 

……………………………………
.. 

……………………..……………….. 
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Tyto dvě strany s Ústavou nevracej. Dej si je do sešitu do VKO!!! 
 

Ústava ČR (výňatek) 
 

Moc výkonná 

Prezident republiky 

Článek 54 
 
(1) Prezident republiky je hlavou státu. 
(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách. 
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. 
 

Článek 55 
 
Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let 
a začíná dnem složení slibu. 

Článek 57 
 
(1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. 
(2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. 
 

Článek 62 
 
Prezident republiky 
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá 
její demisi, 
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, 
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, 
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až 
do jmenování nové vlády, 
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, 
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, 
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, 
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, 
i) podepisuje zákony, 
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. 
 

Článek 63 
 
(1) Prezident republiky dále 
a) zastupuje stát navenek, 
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b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na 
vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, 
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, 
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, 
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, 
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, 
g) jmenuje a povyšuje generály, 
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, 
i) jmenuje soudce, 
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, 
k) má právo udělovat amnestii. 
(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně 
uvedeny, stanoví-li tak zákon. 
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti 
spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím 
pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. 
 

Vláda 
 

Článek 68 
 
(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. 
(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a 
pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. 
(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o 
vyslovení důvěry. 
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle 
odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje 
prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. 
(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní 
členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. 
 

Článek 76 
 
(1) Vláda rozhoduje ve sboru. 
(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. 


