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Moc zákonodárná, legislativní proces v ČR – test 
 
1. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) obecní vyhláška má vyšší právní sílu než Ústava ČR 
b) obecní vyhláška musí být v souladu s Ústavou ČR 
c) nařízení vlády musí být v souladu se zákonem 
d) zákon musí být v souladu s ústavním zákonem 
 
2. Které tvrzení je pravdivé? 
a) poslanec může být zároveň i soudcem 
b) poslanci mohou vykonávat svůj mandát v zastoupení 
c) nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu 
d) senátoři na rozdíl od poslanců nemusí skládat slib  
 
3. Které tvrzení je pravdivé? 
a) Ústavní soud může zrušit určitý právní předpis, pokud je v rozporu s Listinou 
základních práv a svobod 
b) ministr zdravotnictví může zrušit zákon, pokud je v rozporu s vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví 
c) prezident může zrušit zákon, který je v rozporu s Ústavou 
d) premiér může zrušit nařízení vlády, pokud je v rozporu s Ústavou 
 
4. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) zákon o státním rozpočtu se projednává pouze v Poslanecké sněmovně 
b) ústavní zákon je přijat, pokud s ním obě komory Parlamentu vysloví souhlas 
c) zákonná opatření Senátu se nemohou přijímat ve věcech volebního zákona 
d) ve třetím čtení návrhu zákona v rámci rozpravy nejsou již přípustné opravy 
gramatických chyb 
 
5. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) poslancem ČR se může stát  občan ČR, který má volební právo a je starší 21 
let 
b) předsedu vlády volí Poslanecká sněmovna a Senát na společném zasedání  
obou komor 
c) funkční období poslance jsou  4 roky 
d) Poslanecká sněmovna přijala nový zákon, přestože pro něj hlasovalo pouhých 
105 poslanců 
 



6. Které tvrzení je pravdivé? 
a) Vláda přijímá zákonná opatření po dobu, kdy je rozpuštěna Poslanecká 
sněmovna 
b) Senát rozhoduje o ústavní žalobě proti prezidentu republiky 
c) Senát přijímá zákonná opatření po dobu, kdy je rozpuštěna Poslanecká 
sněmovna 
d) Senát  projednává návrh zákona, které mu postoupil prezident republiky poté, 
co s ním vyslovil souhlas 
 
7. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) Senát může být rozpuštěn prezidentem 
b) Poslanecká sněmovna vyhlašuje důvěru vládě 
c) Poslanecká sněmovna může být rozpuštěna prezidentem 
d) Václav Klaus byl zvolen prezidentem na základě hlasování poslanců a 
senátorů na společné schůzi obou komor 
 
8. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) zákonodárná moc náleží Parlamentu 
b) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na 6 let 
c) volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním 
d) poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně 
nebo v Senátu 
 
9. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) Poslanecká sněmovna může zřídit vyšetřovací komisi 
b) Senát nemůže přijímat zákonná opatření ve věcech Ústavy 
c) schůze komor jsou neveřejné 
d) komory zřizují výbory a komise 
 
10. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) komory Parlamentu jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň 1/3 
svých členů 
b) komory Parlamentu jsou schopné se usnášet za přítomnosti alespoň 1/4 svých 
členů 
c) návrh ústavního zákona je přijat souhlasem 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 
všech přítomných senátorů 
d) k přijetí prostého zákona, který vetoval prezident republiky, stačí souhlas 101 
poslanců  
 



11. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) společnou schůzi komor svolává předseda Poslanecké sněmovny 
b) prezidentské volby pro přímou volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu 
c) společnou schůzi komor svolává předseda Senátu 
d) zákon o státním rozpočtu přijímá pouze Poslanecká sněmovna 
 
12. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) právo zákonodárné iniciativy má Poslanecká sněmovna, Senát, vláda, 
poslanec, skupina poslanců, zastupitelstvo kraje 
b) prezident má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního 
c) přijatý zákon podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky 
a předseda vlády 
d) jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna 
znovu a zákon je přijat, pokud je schválen nadpoloviční většinou přítomných 
poslanců 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Metodický pokyn: 
 

- čas k vypracování testu mají žáci stanoven na 10 minut 
- učitel rozdá žákům testovací sešit, oznámí pravidla vyplňování 
- správné tvrzení žáci zakroužkují 
- pouze jedno tvrzení je správné 
- za chybnou odpověď se body neodečítají 
- za každou správnou odpověď je přiřazen jeden bod 
- maximálně může žák dosáhnout maximálně 12 bodů (100 % úspěšnost) 
- žák musí dosáhnout minimálně 4 bodů, aby v testu uspěl 

 (33 %  úspěšnost) 
- žák uspěl výborně, pokud dosáhl 12 bodů  
- žák uspěl chvalitebně, pokud dosáhl 11, 10, 9 bodů 
- žák uspěl dobře, pokud dosáhl  8, 7, 6 bodů 
- žák uspěl dostatečně, pokud dosáhl 5, 4 bodů 
- žák neuspěl, pokud dosáhl pouze 3 bodů a méně 
- učitel od žáků vybere testovací sešity 
- učitel testovací sešity opraví, provede klasifikaci 
- učitel seznámí žáky s výsledky testu a klasifikací  
- testovací sešit slouží k ověřování znalostí a dovedností probraného učiva  

 
 Řešení testu: 
 
 1 a), 2 c), 3 a), 4 d), 5 b), 6 c), 7 a), 8 b), 9 c), 10 b), 11 c) 12 d) 
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