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Moc výkonná 

 

I. Podívej se na obrázek vlevo a pokus se 

odpovědět na následující otázky.  

  a) Napadá tě, jaký je vztah mezi mocí 

zákonodárnou a mocí výkonnou? Kdo je 

komu podřízen?  

 

 

 

   

 

 

 

b) Co se stane se zákonem, který schválí poslanecká sněmovna? Kdo ho uvede do 

praxe?  

 

 

c) Kdo si myslíš, že má ve státě větší moc? Moc zákonodárná nebo výkonná?  

 

II. Vláda – přečti si následující výňatek z Ústavy České republiky a pokus se 

odpovědět na otázky pod ním.  

Článek 67  

(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.  

(2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.  

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.  
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(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.  

a) Z jakých postů se skládá vláda?  

 

b) Kdo vládu jmenuje a komu je odpovědna?  

 

c) Koho vláda žádá o důvěru?  

 

d) Níže jsou vypsané jednotlivé kroky vytváření vlády, bohužel jsou ale zpřeházeny. 

Pokus se na začátek každého kroku dopsat jeho pořadí tak, aby to odpovídalo 

postupu v Ústavě České republiky.  

 Poslanecká sněmovna vyslovuje nedůvěru a prezident znovu pověřuje 

předsedu vlády (vláda poté znovu předstupuje s žádostí o důvěru).  

 Vláda do třiceti dnů předstupuje před Poslaneckou sněmovnu a žádá 

vyslovení důvěry.  

 Prezident jmenuje předsedu vlády.  

 Poslanecká sněmovna vyslovuje důvěru vládě.  

 Poslanecká sněmovna vyslovuje nedůvěru a prezident jmenuje předsedu 

vlády na základě doporučení předsedy Poslanecké sněmovny (nový předseda 

vlády sestavuje vládu a žádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru).  

 Předseda vlády sestavuje vládu (vybírá osoby do jednotlivých ministerstev).  

e) Přečti si níže slib člena vlády a pokus se vysvětlit, co znamená zvýrazněná část.  

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a 

zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad 

svědomitě a nezneužiji svého postavení."   

 

 

III. Prezident – pokus se odpovědět na otázky níže  

(k zodpovězení můžeš využít buď učebnici nebo článek Ústavy ČR 54-57 na tomto 

odkaze https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html)  

a) Kdo je současným prezidentem ČR?  

 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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b) Na jak dlouhé období je prezident volen?  

 

c) Kolikrát za sebou může být zvolen?  

 

d) Kdo volí prezidenta České republiky?  

 

e) Kdo může být zvolen prezidentem České republiky?  

 

f) Prezident republiky má dvě základní pravomoci, tedy jmenovat vládu (a přijmout 

její demisi) a vetovat zákon. Dokázal/a bys vysvětlit, co znamená „vetovat zákon“?  

(Nápovědu můžeš najít v odkazu v úvodu v článku 62 a bodu „h“)  

 

VI. Níže jsou vypsány příklady úkonů a úkolů, jež vykonává buďto moc zákonodárná 

nebo moc výkonná. Tvým úkolem je rozhodnout (ANO/NE), zdali se jedná o příklad 

výkonné moci.  

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o školní docházce, nyní děti budou pět 

dní doma dva dny ve škole.        ANO/NE  

Senát schválil zákon o školní docházce a postoupil jej k schválení prezidentem 

republiky.            ANO/NE 

Prezident republiky vetoval nový zákon o školní docházce a vrátil jej Poslanecké 

sněmovně k projednání.         ANO/NE 

Předseda vlády navrhl nového ministra školství.     ANO/NE 

Poslanecká sněmovna pozměnila návrh zákona o školní docházce. Senát jeho 

změněnou formu také schválil.        ANO/NE 

Po podepsání zákona prezidentem republiky vstupuje nový zákon v platnost. Ministr 

školství nyní ohlásil, že žáci budou do školy docházet šest dní v týdnu a jeden den 

budou doma.          ANO/NE 

Vláda nyní dohlíží na to, aby byl nový zákon správně dodržován.   ANO/NE  


