
Občanská výchova 7.B 

ČR – stát, ve kterém žiji - učebnice str. 24 – 25 

Pracuj podle zadání: 

1. Přečti si text na str. 24 – 25, prohlédni si obrázky, 

2. Některé informace jsou zastaralé, a proto buď velmi pozorný/á – budu zde mít odkazy, kde zjistíš 

více… 

3. Pracuj s učebnicí a se sešitem podle následující osnovy, zapisuj do sešitu: 

 napiš si - nadpis – Státní moc v ČR, 

 zapiš si: vznik ČSR 28.10.1918, vznik ČR 1.1.1993 /Václav Havel/, 

 piš: vyjmenuj státní symboly ČR /pomohou ti obrázky na str.24. Znáš i jiné?/ 

 zapiš si: ČR je demokratický stát – demokracie je vláda lidu /lid vládne pomocí zvolených 

zástupců a zákonů/. Česká republika – republika /z latinského RES PUBLICA, což znamená 

věc veřejná/.  

Státní moc v ČR: zákonodárná /legislativní/, výkonná /exekutivní/ a soudní /justiční/. 

Zákonodárná moc – je tvořena Parlamentem ČR, který se skládá ze dvou komor/neboli 

sněmoven/. Dolní komora – Poslanecká sněmovna, horní komora – Senát. 

Opiš si tabulku: 

 PS SENÁT 

počet členů 200 81 

kdo může být zvolen od 21 let od 40 let 

volební období – na jak 

dlouho 

na 4 roky na 6 let, každé 2 roky se 1/3 

mění 

činnost navrhují zákony, hlasují o 

nich, při schválení je posílají 

do Senátu ke kontrole a 

schválení 

projednávají návrhy zákonů 

od poslanců. Pokud je 

schválí, posílají je vládě, 

pokud ne, vrací je zpět 

poslancům k přepracování 

sídlo Thunovský palác, Praha Valdštejnský palác, Praha 

Výkonná moc – je tvořena vládou ČR a prezidentem republiky. 

Vláda ČR je tvořena ministerstvy, v jejichž čele stojí ministři, předsedou /neboli premiérem/ 

a místopředsedou vlády. 

Prezident ČR – Miloš Zeman 

Opiš si tabulku: 

 vláda prezident 

volební období různé 5 let, maximálně 2x za sebou 

činnost ministři zodpovídají za své 

ministerstvo, řídí zemi, 

prosazují zákony schválené 

Parlamentem. V čele 

ministerstev stojí předseda 

vlády neboli premiér. Ten 

sestavuje vládu a navrhuje 

ministry. 

Stojí v čele státu, reprezentuje 

stát, je vrchním velitelem 

ozbrojených sil, jmenuje 

premiéra, je volen lidem, 

jmenuje soudce, uděluje státní 

medaile a propůjčuje státní 

vyznamenání, podepisuje 

zákony… 

sídlo Strakova akademie, Praha Pražský hrad 

 

Podívej se na:  

Poslanecká sněmovna: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7 

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7


Senát: https://www.senat.cz/ 

Prezident ČR: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr 

Odpověz na následující otázky – piš do sešitu /nemusíš je opisovat/: 

a) Co vzniklo 1.1.1993 a kdo stál v čele tohoto státu? 

b) Co vzniklo 28.10.1918 a kdo stál v čele tohoto státu? 

c) Co je vyobrazeno na velkém státním znaku ČR? 

d) K čemu slouží státní pečeť? 

e) Co znamená, že je ČR demokratický stát? 

f) Co znamená slovo republika? 

g) Jak je rozdělena státní moc v ČR? 

h) Kým je tvořen Parlament ČR? 

i) Kdo tvoří výkonnou moc? 

j) Jaké jsou pravomoci prezidenta ČR? 

k) Určitě víš, co je důkazem toho, že je pan prezident na Pražském hradě… 

l) Jak se nazývá státní svátek, který připadá na 28.10.? 

Odpovědi na otázky vypracujte do 20.3.2020. Vyfoťte sešit se zápisem a úkolem a pošlete mi na: 

vojcakovas@skolazh.cz, lze i na messenger – ne do skupiny!!!  

Připravte se na to, že i dále budete plnit úkoly, proto nenechávejte nic na poslední chvíli!  
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