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Moc soudní v ČR – test 
 
1. Které tvrzení je pravdivé? 
a) každý se nemůže domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 
nestranného soudu 
b) každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u závislého a 
nestranného soudu 
c) každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 
stranného soudu 
d) každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 
nestranného soudu 
 
2. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) každý  má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím 
soudu 
b) cizinec nemá právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným 
rozhodnutím soudu 
c) každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního 
stíhání sobě nebo osobě blízké 
d) každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy  
 
3. Které tvrzení je pravdivé? 
a) všichni účastníci si nejsou v soudním řízení rovni, neboť státní zástupce 
vznáší obžalobu na obviněného 
b) všichni účastníci jsou si v soudním řízení rovni 
c) kdo prohlásí v soudním řízení, že neovládá jazyk, nemá právo na tlumočníka 
d) soudní řízení je neveřejné 
 
4. Které tvrzení je pravdivé? 
a) soudy a státní zástupci rozhodují o vině a trestu 
b) soudy a policie České republiky rozhodují o vině a trestu 
c) pouze soud rozhoduje o vině a trestu 
d) obviněný nemá právo odepřít výpověď 
 
5. Které tvrzení je pravdivé? 
a) trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle účinného zákona, kdy 
probíhá soudní proces s obžalovaným 
b) trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle platného zákona, kdy 
probíhá soudní proces s obžalovaným 
c) člověk může být opět trestně stíhán  za čin, pro který byl zproštěn obžaloby 
d) trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, 
kdy byl trestní čin spáchán, podle pozdější právní úpravy se postupuje tehdy, 
pokud je trest pro pachatele příznivější 



 
6. Které tvrzení je pravdivé? 
a) funkce soudce je slučitelná s funkcí poslance 
b) funkce soudce je slučitelná s funkcí senátora 
c) funkce soudce je slučitelná s funkcí ministra 
d) funkce soudce je neslučitelná s jakoukoliv funkcí ve veřejné správě 
 
7. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) Ústavní soud se skládá z 10 soudců, kteří jsou voleni na dobu 15 let 
b) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou voleni na dobu 10 let 
c) soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan volitelný do 
Senátu 
d) Ústavní soud sídlí v Brně 
 
8. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) Ústavní soud rozhoduje o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavním  
zákonem 
b) Ústavní soud rozhoduje o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ratifikovanou 
mezinárodní smlouvou 
c) Ústavní soud rozhoduje o zrušení extremistické politické strany 
d) Ústavní soud rozhoduje o zrušení vyhlášek, které jsou v rozporu se zákonem 
 
9. Které tvrzení je pravdivé? 
a) soustavu obecných soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Vrchní, 
krajské a okresní soudy 
b) soustavu obecných soudů tvoří Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní 
soud, Vrchní, krajské a okresní soudy 
c) soudce je jmenován do funkce ministrem spravedlnosti 
d) soudci rozhodují vždy v senátu, nikoliv jako samosoudci 
 
10. Které tvrzení je pravdivé? 
a) Vrchní soudy sídlí v Praze a v Brně 
b) Vrchní soudy sídlí v Praze a Olomouci 
c) Nejvyšší soud sídlí v Praze 
d) Nejvyšší správní soud sídlí v Praze 
 
11. Které tvrzení je pravdivé? 
a) krajské soudy rozhodují o kasační stížnosti 
b) Vrchní soudy rozhodují o kasační stížnosti 
c) Ústavní soud rozhoduje o kasační stížnosti 
d) Nejvyšší správní soud rozhoduje o kasační stížnosti 
 



12. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) soudce při výkonu své funkce se nesmí nechat ovlivnit politickou stranou, 
s kterou sympatizuje 
b) soudce pro výkon své funkce musí složit justiční zkoušku  
c) soudce je jmenován doživotně 
d) soudcem může být jmenován bezúhonný občan ČR, který má způsobilost 
k právním úkonům, má vysokoškolské právnické vzdělání získané na jakékoliv 
vysoké škole právnického zaměření v Evropské unii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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