
Dělba státní moci 

v ČR

ta naše sněmovna... česká... 

jedna... poslanecká... -

YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=QVO64KENshA


Česká republika

= demokratický právní stát

článek 1 Ústavy ČR platné od 1.1.1993

(ústava = základní zákon státu)

Ústava ČR ustanovila dělbu státní moci. 
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Státní moc
umožňuje správu a řízení společnosti

1. Moc zákonodárná = volená legislativa

→ jaká pravidla a zákony budou platit?

2. Moc výkonná = exekutiva (část volená, 

část jmenovaná prezidentem)

→ kdo a jak bude stát řídit?

3. Moc soudní = justice (jmenovaná)

→ kdo a jak řeší problémy, když nejsou 

zákony dodržovány, když vznikají spory
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Legislativa = zákonodárná moc

Zákonodárnou moc má 
Parlament ČR - skládá se:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

200 poslanců volených na 4 roky
(volím od 18, zvolen mohu být od 21let)

2. Senát 
81 senátorů volených na 6 let

po 2 letech se 1/3 senátorů mění
(senátor může být zvolen od 40 let)
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Základní pravomoci Parlamentu ČR

• Tvoří a schvaluje zákony

• Vyjadřuje důvěru vládě

• (Volil prezidenta

od 2013 - přímá volba prezidenta občany)
změna ústavy nebo zákona = novelizace

• Schvaluje mezinárodní smlouvy
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Legislativní proces:

= tvorba zákona

1. Návrh zákona (poslanec, Senát, vláda)

2. Trojí čtení v Poslanecké sněmovně PČR,

diskuse, změny a úpravy

3. Schválení a postoupení Senátu

4. Projednání a schválení Senátem nebo 

zamítnutí a vrácení Poslanecké sněmovně 

5. Schválený zákon podepíše prezident ČR nebo 

zákon vetuje (vrácení Poslanecké sněmovně).
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Otázky a úkoly

1. Co je to ústava?

2. Odkdy platí naše ústava?

3. Jak se dělí státní moc?

4. Co je to legislativa?

5. Kdo má zákonodárnou moc v ČR?

6. Popiš strukturu Parlamentu ČR.

7. Jaké má Parlament ČR pravomoci?

8. Popiš legislativní proces.

7



Řešení

1. Co je to ústava? základní zákon státu

2. Odkdy platí naše ústava? 1.1.1993

3. Jak se dělí státní moc? 

zákonodárná, výkonná, soudní

4. Co je to legislativa? zákonodárná moc

5. Kdo má zákonodárnou moc v ČR? 

Parlament ČR

6. Popiš strukturu Parlamentu ČR viz snímek 5 

7. Jaké má Parlament ČR pravomoci? viz snímek 6

8. Popiš legislativní proces viz snímek 7
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