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Legislativní proces – pracovní list
Vypracujte jednotlivé úkoly
1. Z následujících institucí vyberte ty, které mají právo zákonodárné iniciativy
a) Soudy
b) Obecní zastupitelstvo
c) Zastupitelstvo vyššího územně správního celku
d) Vláda
e) Prezident
f) Poslanec a skupina poslanců
g) Policie ČR
h) Senát
2. Seřaďte fáze legislativního procesu tak, jak jdou za sebou:
a) Senát návrh Živnostenského zákona zamítl.
1.
b) 101 poslanců hlasovalo pro návrh Živnostenského zákona.
2.
c) Většina přítomných poslanců hlasovala pro schválení návrhu Živnostenského
zákona.
3.
d) Prezident republiky návrh Živnostenského zákona podepsal.
4.

3. Může nastat následující situace, aniž by odporovala Ústavě České
republiky? Označte kroužkem ANO – může, NE – nemůže.
a) Prezident republiky vrátil návrh zákona týkající se složení Senátu ČR.
b)
c)
d)
e)
f)

ANO – NE
Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona, přestože pro něj hlasovalo pouze 34
poslanců.
ANO – NE
Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona s připomínkami. Poslanci návrh
zákona s připomínkami přijali 74 hlasy.
ANO – NE
Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona. Poslanci návrh zákona přijali
74 hlasy.
ANO – NE
Parlament České republiky přijal návrh Zákona o státních symbolech. Pro přijetí
hlasovalo 121 poslanců a 19 senátorů.
ANO – NE
Prezident vrátil Poslanecké sněmovně Zákoník práce. Poslanci prezidenta
přehlasovali pouhými 97 hlasy.
ANO – NE

4. Vysvětlete, co znamená, že prezident republiky má právo suspenzívního
veta.

Legislativní proces – pracovní list – řešení (zvýrazněné tučným písmem)
1. Z následujících institucí vyberte ty, které mají právo zákonodárné iniciativy
a) Soudy
b) Obecní zastupitelstvo
c) Zastupitelstvo vyššího územně správního celku
d) Vláda
e) Prezident
f) Poslanec a skupina poslanců
g) Policie ČR
h) Senát
2. Seřaďte fáze legislativního procesu tak, jak jdou za sebou:
a) Senát návrh Živnostenského zákona zamítl.
1.c
b) 101 poslanců hlasovalo pro návrh Živnostenského zákona.
2.a
c) Většina přítomných poslanců hlasovala pro schválení návrhu Živnostenského
zákona.
3.b
d) Prezident republiky návrh Živnostenského zákona podepsal.
4.d

3. Může nastat následující situace, aniž by odporovala Ústavě České
republiky? Označte kroužkem ANO – může, NE – nemůže.
a) Prezident republiky vrátil návrh zákona týkající se složení Senátu ČR.
b)
c)
d)
e)
f)

ANO – NE
Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona, přestože pro něj hlasovalo pouze 34
poslanců.
ANO – NE
Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona s připomínkami. Poslanci návrh
zákona s připomínkami přijali 74 hlasy.
ANO – NE
Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona. Poslanci návrh zákona přijali
74 hlasy.
ANO – NE
Parlament České republiky přijal návrh Zákona o státních symbolech. Pro přijetí
hlasovalo 121 poslanců a 19 senátorů.
ANO – NE
Prezident vrátil Poslanecké sněmovně Zákoník práce. Poslanci prezidenta
přehlasovali pouhými 97 hlasy.
ANO – NE

4. Vysvětlete, co znamená, že prezident republiky má právo suspenzívního
veta.
Prezident má právo nepodepsat návrh zákona a vrátit ho
s připomínkami Poslanecké sněmovně ČR, ale ta může prezidenta
přehlasovat. Suspenzívní veto = částečné veto – veto ztrácí svou platnost,
pokud jsou splněny určité podmínky.

Metodické pokyny
•
•
•
•

Časová dotace: 20 minut
Žáci zapisují odpovědi do vytištěných pracovních listů
Žáci pracují samostatně, nebo ve skupinách
Kontrola práce proběhne společně (např. učitel vyvolává žáky, kteří odpovídají
na otázky, a učitel kontroluje správnost odpovědí)
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