
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Autor Mgr. Gabriela Křížanová
Číslo VY_32_INOVACE_20_ON_2_03_Politický systém 

České republiky, část 2
Název Politický systém České republiky, část 2
Téma hodiny Politický systém České republiky
Předmět Občanská nauka
Ročník/y/ 2.Ročníky učňovských oborů
Anotace Studentům je představena hlava státu a jeho práva, 

dále pak poslanecká sněmovna a senát.
Očekávaný 
výstup

Studenti popíší práva prezidenta. Umí rozdělit a 
popsat Parlament ČR.

Druh učebního 
materiálu

Prezentace
Datum vytvoření 1. září 2013



Prezident
Prezident je hlavou 

státu a reprezentuje ho 
v zahraničí. 



• Jmenuje předsedu 
vlády, předseda pak 
navrhuje ministry.  



• Jmenuje soudce, guvernéra České 
národní banky a bankovní členy 

České národní banky a prezidenta 
a viceprezidenty Nejvyššího 

kontrolního úřadu. 



• Má právo vetovat 
(uplatnit právo veta, 
zakazovat) zákony



• Vyhlašuje termíny 
voleb



 Má právo udělovat 
amnestii (udělení milosti, 
prominutí trestu) a státní 

vyznamenání. 



•  Prezident je také 
vrchním velitelem 
ozbrojených sil.



• Parlament České republiky má dvě 
komory : 

Poslaneckou sněmovnu a 
Senát. 



• Poslaneckou 
sněmovnu tvoří 200 

poslanců volených na 
čtyřleté období .



• V Senátu zasedá 81 
senátorů. 

První volby do Senátu 
proběhly až v roce 1996.



• Poslanecká sněmovna 
tvoří zákony, státní 

rozpočet a vyslovuje 
důvěru nebo nedůvěru 

vládě.



Senát schvaluje / neschvaluje 
návrhy zákona, které mu jsou 

podstoupeny z Poslanecké 
sněmovny. 



• Senát schvaluje soudce 
Ústavního soudu, které 
mu navrhuje prezident 

republiky.



Senát může podat 
ústavní žalobu na 
prezidenta republiky 
pro velezradu.



POUŽITÉ ZDROJE
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

• http://www.slovnik-cizich-slov.cz/

• DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště: Vladislav Dudák ... [et al.]. 1. vyd. 
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-723-5237-7. 

•

• Autorem materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Křížanová Gabriela
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