Co víte o Senátu?
05.listopadu 2004 redakce
V našem druhém kvízu se budeme rovněž držet volební tématiky. Před měsícem jsme se zaměřili na
volby do krajů. Tentokrát vyzkoušíme Vaše znalosti o Senátu, do kterého se bude nyní podobně jako
do krajských zastupitelstev volit.
1. Kolik členů má naše horní komora Senátu?
a) 54
b) 80
c) 81
2. Kdy se poprvé volilo do Senátu?
a) 1994
b) 1996
c) 1998
3. Ve kterém z uvedených období neexistoval dvoukomorový parlament?
a) první Československá republika
b) třetí Československá republika
c) československá federace
4. Jakým administrativním hranicím odpovídají hranice senátních obvodů?
a) hranicím krajů
b) hranicím okresů
c) žádnému administrativnímu dělení
5. Byl již některý senátor zvolen v prvním kole?
a) ne
b) pouze Vladimír Železnýa Josef Zieleniec
c) sedm senátorů
6. Na jak dlouho se volí do Senátu?
a) na 2 roky
b) na 4 roky
c) na 6 let
7. Jak se jmenuje sídlo Senátu?
a) Černínský palác
b) Valdštejnský palác
c) Strakova akademie
8. Nejstarším senátorem je...
a) Bedřich Moldan
b) Petr Pithart
c) Jiří Liška
9. Která strana má v Senátu největší senátorský klub?
a) US-DEU
b) ODS
c) KDU-ČSL

10. Co znamená zkratka KOD v názvu jednoho ze senátorských klubů?
a) Klub organizované demokracie
b) Klub otevřené demokracie
c) Koalice ortodoxních demokratů
11. Který stát nemá dvoukomorový parlament?
a) Švédsko
b) Rusko
c) USA
12. Který z politiků nikdy nebyl předsedou Senátu?
a) Petr Pithart
b) Libuše Benešová
c) Jan Ruml
13. Kolik má Senát nyní místopředsedů?
a) 4
b) 5
c) 7
14. Může Senát vyslovit vládě nedůvěru?
a) ano
b) ne
c) jen, navrhne-li to, Poslanecká sněmovna
15. Vlastní klub v Senátu nemá....
a) KDU-ČSL
b) KSČM
c) ČSSD
16. Při projednávání zákona...
a) může Senát zákon definitivně zamítnout
b) Senátem schválené změny zákona jsou závazné
c) Senát může zákon vrátit PS, ale ta ho může přehlasovat.

