
ČESKÁ  REPUBLIKA 
 

Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: 
 

 
 

http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg 
 
Vyznač do mapy sousedící státy: 
 
Vybarvi státní vlajku: 
 
Která historická území tvoří ČR ? 
 
 
Zakresli je do mapy:    http://old.pathfinder.cz/images/vlajka_cr.jpg 
 
Státní zřízení je : parlamentní  . . . . . . . . . 
       

1           hlavní město ČR 
2           hlava státu 
3           náš národní strom 
4           rozhodují o vině a trestu 
5           nejmenší samosprávná jednotka 
6           zákonodárný orgán 
7           státní barvy 
8           pravidla, která musí všichni dodržovat 
9           hejtman stojí v čele … 



 
PARLAMENT ČR 

STÁTNÍ SPRÁVA 
 

Státní moc: 
 
1. 
 
 
 
 
  
 
 
Co znamená zkratka PČR ? …………………………………………………… . 
 
Zákony podepisuje ………………………………….. úřadující ve své kanceláři.  

 
2.  
 
 
 
      + 
 
 
* …………………………………. : dopravy; ……………………….; kultury; 
………………….…….; práce a sociálních věcí; pro místní rozvoj; průmyslu a 
obchodu; …………………………….; školství, mládeže a tělovýchovy; vnitra; 
zahraničních věcí; …………………………..; zemědělství; životního prostředí 
 

* Ostatní ústřední orgány : Český báňský úřad; Český ………………………. 
úřad; Český úřad zeměměřičský a katastrální; Energetický regulační úřad; 
Komise pro ……………….. papíry; Národní …………………………….. úřad; 
Správa státních hmotných rezerv; Státní úřad pro ………………….. bezpečnost; 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Úřad průmyslového vlastnictví 
 

Existují i další orgány státní správy – např. Český telekomunkační úřad; Česká 
obchodní ……..……………………; Český hydrometeorologický ústav; Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce; Státní ………………………… inspekce; 
Česká inspekce ………………………. prostředí 
 
3.  
 
 
 
 

Poslanecká sněmovna 
PČR 

 
 

 

 
Výkonná moc 

 

 
 

Ústřední orgány státní 
správy * 

 
 

 

Ústavní soud 
……………………. 

 
 

 



Soustava soudů :  ……………………….. soud ČR ← Nejvyšší správní soud 
ČR ← Vrchní soudy v Praze a Olomouci ← ………………... 
soudy nebo městský soud v Praze ← ………………………... 
soudy nebo obvodní soudy v Praze 

 

Stát zastupují státní zastupitelství. 
 
 
Hlavou České republiky je  
 

Svého úřadu se ujímá složením ……………….. do rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny a předsedy Senátu, jeho funkční období trvá …………… let. Výkon 
pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta 
zajišťuje ………………………………  prezidenta republiky, jeho ochranu má 
na starosti specializovaný policejní útvar. 
 

ČR je parlamentní republika, v níž je hlava státu součástí …………………….. 
moci s omezenými pravomocemi. 
 

Prezident je také vrchním velitelem ………………………………. sil. 
 
Ostatní centrální orgány a instituce : 
-  Nejvyšší kontrolní úřad - kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění 
státního rozpočtu - NKÚ 
 - Česká národní banka - ČNB 
 - Bezpečnostní informační služba - BIS  
 - Česká akademie věd - ČAV 
 - Kancelář veřejného ochránce práv 
 
 
STÁTNÍ SAMOSPRÁVA 
 

Samosprávu vykonávají - krajské úřady, magistráty statutárních měst, městské 
úřady a obecní úřady.  
 

Vyšší územně samosprávné celky jsou ……………………………. . Na území 
ČR je …………….. krajských úřadů. V čele kraje stojí ………….………….. .  
 

Základní jednotkou veřejné správy / samosprávy je ………………………….. . 
Orgánem obce je …………………………….. obce a ……………………. obce. 
Navenek ji reprezentuje ……………………………., který stojí v čele obecního 
úřadu. U ………………….. se orgány nazývají zastupitelstvo města, rada města, 
starosta a ………………………... úřad. 
 

Velká, statutární města řídí magistrát, v jehož čele stojí …………………….. .  
 

Orgánem obce je i Obecní či Městská ……………………………… . 
 



Napiš tyto pojmy na správná místa, pokud některé informace nenajdeš, 
zodpověz je sám / sama : 
 

Nejvyšší, Senát PČR, obrany, ozbrojených, zdravotnictví, statistický, výkonné, 
Kancelář, bezpečnostní, cenné, zastupitelstvo, energetická, životního, Krajské, 
Zákonodárná moc, spravedlnosti, Vláda ČR, Okresní, kraje, prezident, hejtman, 
jadernou, primátor, obec, Soudní moc, financí, rada, Ministerstva, Soudy, slibu, 
policie, starosta, měst, statistický, inspekce, Prezident ČR, městský 
 
 
 
Napiš tyto pojmy na správná místa, pokud některé informace nenajdeš, 
zodpověz je sám / sama : 
 

Nejvyšší, Senát PČR, obrany, ozbrojených, zdravotnictví, statistický, výkonné, 
Kancelář, bezpečnostní, cenné, zastupitelstvo, energetická, životního, Krajské, 
Zákonodárná moc, spravedlnosti, Vláda ČR, Okresní, kraje, prezident, hejtman, 
jadernou, primátor, obec, Soudní moc, financí, rada, Ministerstva, Soudy, slibu, 
policie, starosta, měst, statistický, inspekce, Prezident ČR, městský 
 
 
 
Napiš tyto pojmy na správná místa, pokud některé informace nenajdeš, 
zodpověz je sám / sama : 
 

Nejvyšší, Senát PČR, obrany, ozbrojených, zdravotnictví, statistický, výkonné, 
Kancelář, bezpečnostní, cenné, zastupitelstvo, energetická, životního, Krajské, 
Zákonodárná moc, spravedlnosti, Vláda ČR, Okresní, kraje, prezident, hejtman, 
jadernou, primátor, obec, Soudní moc, financí, rada, Ministerstva, Soudy, slibu, 
policie, starosta, měst, inspekce, Prezident ČR, městský 
 
 
 
Napiš tyto pojmy na správná místa, pokud některé informace nenajdeš, 
zodpověz je sám / sama : 
 

Nejvyšší, Senát PČR, obrany, ozbrojených, zdravotnictví, statistický, výkonné, 
Kancelář, bezpečnostní, cenné, zastupitelstvo, energetická, životního, Krajské, 
Zákonodárná moc, spravedlnosti, Vláda ČR, Okresní, kraje, prezident, hejtman, 
jadernou, primátor, obec, Soudní moc, financí, rada, Ministerstva, Soudy, slibu, 
policie, starosta, měst, inspekce, Prezident ČR, městský 
 

 



ČESKÁ  REPUBLIKA 
 

Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst:  
 

 
 

http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg 
 
Vyznač do mapy sousedící státy: 
 
Vybarvi státní vlajku: 
 
Která historická území tvoří ČR ? 
Čechy, Morava a Slezsko 
 
Zakresli je do mapy:    http://old.pathfinder.cz/images/vlajka_cr.jpg 
 
Státní zřízení je : parlamentní  republika 
 

1   P R A H A    hlavní město ČR 
2  P R E Z I D E N T hlava státu 
3  L Í P A      náš národní strom 
4  S O U D Y     rozhodují o vině a trestu 
5   O B E C     nejmenší samosprávná jednotka 
6 P A R L A M E N T  zákonodárný orgán 
7  T R I K O L Ó R A státní barvy 
8  Z Á K O N Y    pravidla, která musí všichni dodržovat 
9  K R A J E     hejtman stojí v čele … 
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PARLAMENT ČR 

STÁTNÍ SPRÁVA 
 

Státní moc: 
 
1. 
 
 
 
 
  
 
 
Co znamená zkratka PČR ? Parlament České republiky. 
 
Zákony podepisuje prezident úřadující ve své kanceláři.  

 
2.  
 
 
 
      + 
 
 
* Ministerstva : dopravy; financí; kultury; obrany; práce a sociálních věcí; pro 
místní rozvoj; průmyslu a obchodu; spravedlnosti; školství, mládeže a 
tělovýchovy; vnitra; zahraničních věcí; zdravotnictví; zemědělství; životního 
prostředí 
 

* Ostatní ústřední orgány : Český báňský úřad; Český statistický úřad; Český 
úřad zeměměřičský a katastrální; Energetický regulační úřad; Komise pro cenné 
papíry; Národní bezpečnostní úřad; Správa státních hmotných rezerv; Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Úřad 
průmyslového vlastnictví 
 

Existují i další orgány státní správy – např. Český telekomunkační úřad; Česká 
obchodní inspekce; Český hydrometeorologický ústav; Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce; Státní energetická inspekce; Česká inspekce životního 
prostředí 
 
3.  
 
 
 
 

Poslanecká sněmovna 
PČR 

 
Zákonodárná moc 

Senát PČR 

 
Výkonná moc 

 

 
Vláda ČR 

Ústřední orgány státní 
správy * 

 
Soudní moc 

 

Ústavní soud 
……………………. 

 
Soudy 

 



Prezident ČR 

Soustava soudů :  Nejvyšší soud ČR ← Nejvyšší správní soud ČR ← Vrchní 
soudy v Praze a Olomouci ← Krajské soudy nebo městský 
soud v Praze ← Okresní soudy nebo obvodní soudy v Praze 

 

Stát zastupují státní zastupitelství. 
 
 
Hlavou České republiky je  
 

Svého úřadu se ujímá složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny a 
předsedy Senátu, jeho funkční období trvá 5 let. Výkon pravomocí, protokolární 
povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář 
prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný policejní útvar. 
 

ČR je parlamentní republika, v níž je hlava státu součástí výkonné moci         
s omezenými pravomocemi. 
 

Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil. 
 
Ostatní centrální orgány a instituce : 
-  Nejvyšší kontrolní úřad - kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění 
státního rozpočtu - NKÚ 
 - Česká národní banka - ČNB 
 - Bezpečnostní informační služba - BIS  
 - Česká akademie věd - ČAV 
 - Kancelář veřejného ochránce práv 
 
 
STÁTNÍ SAMOSPRÁVA 
 

Samosprávu vykonávají - krajské úřady, magistráty statutárních měst, městské 
úřady a obecní úřady.  
 

Vyšší územně samosprávné celky jsou kraje. Na území ČR je 14 krajských 
úřadů. V čele kraje stojí hejtman.  
 

Základní jednotkou veřejné správy / samosprávy je obec. 
Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek ji reprezentuje 
starosta, který stojí v čele obecního úřadu. U měst se orgány nazývají 
zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad. 
 

Velká, statutární města řídí magistrát, v jehož čele stojí primátor.  
 

Orgánem obce je i Obecní či Městská policie. 
 
 


