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Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

Číslo zadání

1
Právo EU

1

Smlouva o fungování Evropské unie může být
změněna:

A

*D

mimo jiné také rozhodnutím Rady a Evropského
parlamentu, a to řádným legislativním postupem
mimo jiné také rozhodnutím Rady a Evropského
parlamentu, a to zvláštním legislativním postupem
mimo jiné také rozhodnutím Rady, a to zvláštním
legislativním postupem
společným konsenzem všech členských států

2

Evropská unie je po Lisabonské smlouvě:

*A

nadstátní mezinárodní organizací s právní subjektivitou
federací
konfederací
mezivládní mezinárodní organizací bez právní subjektivity ale s možností uzavírat některé mezinárodní smlouvy

B
C

B
C
D

3

Spory o existenci pravomoci (kompetence) Evropské unie rozhoduje:

*A
B
C
D

Soudní dvůr
Tribunál
soudy členských států
Evropská rada

4

Vyslovit nedůvěru celé Komisi a tím ji přimět
k odstoupení je oprávněn:

*A
B
C
D

pouze Evropský parlament
Evropský parlament nebo Soudní dvůr
pouze Soudní dvůr
Evropská rada nebo Soudní dvůr

5

Zástupci hospodářských sektorů a zájmů z jednotlivých členských států jsou v institucionální
struktuře Evropské unie zastoupeni především
prostřednictvím:

*A
B
C
D

Hospodářského a sociálního výboru
Výboru regionů
Rady
Evropské rady

7

Rada Evropy:

A

společně s Evropským parlamentem přijímá legislativu Evropské unie
rozhoduje o klíčových politických otázkách týkajících se orientace a směřování Evropské unie
sama případně společně s Evropským parlamentem
přijímá legislativu Evropské unie, a to na návrh Komise
není orgánem Evropské unie

B
C

*D

8

Pravidla o přímém účinku se v současné době
uplatňují:

*A

jak na Smlouvu o Evropské unii, tak i na Smlouvu
o fungování Evropské unie
pouze na nařízení a v některých případech směrnice
pouze na Smlouvu o Evropské unii
jak na Smlouvu o Evropské unii, tak i na Smlouvu
o založení Evropského společenství

B
C
D

9

Provedení směrnice do vnitrostátního práva
musí být zajištěno:

*A

provedením změny vnitrostátního práva přijetím
nezbytných zákonů či podzákonných právních aktů
nebo zachováním slučitelného právního stavu
provedením změny vnitrostátního práva případně
zachováním slučitelného stavu. Postačí ale i mimoprávní opatření např. formou vnitřních pokynů
v rámci veřejné správy
provedením změny vnitrostátního práva nebo zachováním slučitelného stavu, a to vždy na zákonné
úrovni. Vydání podzákonných právních aktů (vyhlášek či nařízení) nepostačuje
faktickým uplatňováním směrnic vnitrostátními orgány. Po přijetí Lisabonské smlouvy již směrnice není nutné do vnitrostátního práva implementovat.

B

6

Soudnictví Evropské unie se skládá ze:

A

Soudního dvora, Tribunálu, Soudu pro veřejnou
službu a místních poboček těchto soudů v každém
členském státě
Soudního dvora, Tribunálu, Soudu pro veřejnou
službu a místních poboček Soudního dvora v hlavním městě každého členského státu
Soudního dvora, Tribunálu, Soudu pro veřejnou
službu a specializovaných soudů v každém členském státě
Soudního dvora, Tribunálu a specializovaných soudů (nyní jen Soud pro veřejnou službu)

B

C

*D

C

D

10 Jako nástroj sjednocování obsahu vnitrostátního práva jsou obvykle Evropskou unií používány:
*A
B
C
D

směrnice
nařízení
evropské zákony
evropské rámcové zákony

11 O náhradě škody způsobené porušením práva
Evropské unie členským státem vůči jednotlivci rozhoduje:
A
B
*C
D

Soudní dvůr
Tribunál
Soudy členských států
Evropský soud pro lidská práva
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12 Žalobou na neplatnost lze u Soudního dvora

Zadání č. 1

18 Výkon podnikatelské činnosti v jiném člen-

Evropské unie napadnout:
A
B

*C
D

akt členského státu vadně implementující směrnici
jakýkoliv právní předpis členského státu přijatý
v oblasti pravomocí Evropské unie, který je v rozporu s právem Evropské unie
pouze akt Evropské unie
akt Evropské unie i jakýkoliv právní předpis členského státu přijatý v oblasti pravomocí Evropské
unie, který je v rozporu s právem Evropské unie

ském státě může být občanovi jiného členského státu odepřen:
A
B

*C
D

13 Opravným prostředkem při prosazování Evropského práva lze napadnout:
*A
B
C
D

rozhodnutí Tribunálu, a to u Soudního dvora
rozhodnutí soudu členského státu, a to u Tribunálu
rozhodnutí soudu členského státu, a to u Soudního
dvora
rozhodnutí Soudního dvora, a to u ústavních soudů
členských států

19 Právo Evropské unie harmonizuje v oblasti daní především:
A
*B
C
D

14 Z judikatury Soudního dvora nevyplývá povinnost uložená soudům členských států zohledňovat při výkladu vnitrostátního práva přijatého k provedení směrnice:
*A
B
C
D

judikaturu soudů jiných členských států v téže oblasti
judikaturu Soudního dvora v téže oblasti
obsah, účel a cíl dotčené směrnice
jiné jazykové verze dotčené směrnice

z důvodu vysoké nezaměstnanosti v daném státě
pro absenci kvaliﬁkace získané v daném státě, a to
i v případech, kdy migrující podnikatel získal srovnatelnou kvaliﬁkaci v jiném členském státě
v případech výkonu veřejné moci při dané činnosti
pro absenci kvaliﬁkace dokládající vynikající znalost místního úředního jazyka, a to i v případech,
kdy taková znalost není pro výkon dané činnosti nezbytně nutná

daň z příjmu fyzických a právnických osob
spotřební daně a daň z přidané hodnoty
daň z příjmu fyzických a právnických osob i spotřební daně a daň z přidané hodnoty
nepřímé daně a místní poplatky

20 Právo Evropské unie je vyhlašováno:
A
B
C

*D

ve sbírkách právních předpisů členských států (tj.
v České republice ve Sbírce zákonů)
ve sbírkách právních předpisů členských států (tj.
v České republice ve Sbírce mezinárodních smluv)
ve sbírkách právních předpisů členských států (tj.
v České republice ve Sbírce předpisů Evropské
unie)
v Úředním věstníku Evropské unie

15 Dovoz zboží může být členskými státy v odů- Veřejná správa
vodněných případech (ochrana zdraví, veřejného pořádku, bezpečnosti atd.) omezen prostřednictvím:
A
B
C
*D

vnitřních cel
proporcionálně uplatňovaných dovozních poplatků
vnitřních cel, byly-li schváleny Evropskou komisí
množstevních omezení

16 Opatření s rovnocenným účinkem jako množstevní omezení dovozu či vývozu je právem Evropské unie zakázáno, ledaže by:
A
B
*C

D

se týkalo jen vývozu zboží do jiného členského státu
se týkalo jen dovozu zboží z jiného členského státu
bylo odůvodněno potřebou ochrany důležitého veřejného zájmu členského státu a zároveň bylo proporcionální
bylo odůvodněno potřebou ochrany důležitého hospodářského zájmu členského státu a zároveň bylo
proporcionální

21 Kasační stížnost se podává přímo u
A
*B
C
D

nadřízeného správního orgánu
Nejvyššího správního soudu
správního kolegia Nejvyššího soudu
specializovaného soudu

22 Správní rozhodnutí má vždy
A
B
*C
D

výrok, odůvodnění a poučení
výrok a odůvodnění; poučení netřeba v případě, kdy
nejsou přípustné opravné prostředky
výrok a poučení; odůvodnění netřeba v případě, kdy
se v prvním stupni v plném rozsahu žádosti vyhoví
odůvodnění a poučení, výrok může být nahrazen
odůvodněním v případě, kdy je z odůvodnění zřejmé, že žádosti správní orgán prvního stupně v plném rozsah vyhověl a jiným účastníkům tímto postupem nebyla způsobena újma

23 Mezi tzv. ústavně zaručená práva nepatří prá17 Právo dlouhodobého pobytu v jiném členském
státě obecně svědčí:
*A
B
C
D

všem občanům Evropské unie
pouze pracovníkům a podnikatelům
pouze občanům Evropské unie starším 21 let věku
pouze občanům Evropské unie starším 18 let věku

vo na
A
B
C
*D

soudní přezkum správních rozhodnutí
náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím
územní samosprávu
zájmovou samosprávu
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24 V případě subsidiarity správního řádu se
A

*B
C
D

přednostně použije zvláštní právní úprava představovaná zvláštními předpisy, včetně předpisů podzákonných a interních
přednostně použije zvláštní právní úprava představovaná zvláštními zákony
nepoužijí základní zásady činnosti správních orgánů podle § 2 až 8
následně použije zvláštní právní úprava daná mezinárodními smlouvami a právem EU

25 Část druhá a třetí správního řádu představuje
A
*B
C
D

tzv. obecné a zvláštní správní řízení
tzv. obecné správní řízení
nadřazenost správního řádu vůči zvláštní právní
úpravě
nadřazenost správního řádu vůči úpravě správního
řízení obsažené v soudním řádu správním

Zadání č. 1

31 Působnost veřejného ochránce práv se vztahuje na
A
B
C
*D

orgány územních samosprávných celků při výkonu
samosprávy
soudy
vládu
orgány státní správy

32 Správní řízení je proces uplatňovaný při
A
B
*C
D

vydávání právních předpisů
vydávání vyjádření, osvědčení, sdělení a stanovisek
vydávání správního rozhodnutí
uzavírání veřejnoprávních smluv

33 V čele krajského úřadu je
A
B
*C
D

hejtman
tajemník
ředitel
přednosta

26 Územním samosprávným celkem je
A
B
C
*D

obecní úřad a krajský úřad
obecní úřad, pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad
obec, kraj a region soudržnosti
obec a kraj

27 Závazné stanovisko ve smyslu správního řádu
je vždy úkonem vydávaným v režimu části
*A
B
C
D

čtvrté správního řádu
druhé a třetí ve správním řízení
šesté správního řádu při vydávání závazného opatření obecné povahy
páté správního řádu a vyjadřuje souhlas nadřízeného orgánu k uzavření veřejnoprávní smlouvy

28 Poučovací povinnost správního orgánu zahr-

34 Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže
A
B
C

*D

35 Veřejný ochránce práv jedná na základě
A
*B
C
D

nuje
A
B

C
*D

výlučně poučení o procesních právech účastníka
správního řízení
poučení o procesních právech účastníka správního
řízení, jakož i poučení o řádných opravných prostředcích
poučení o veškerých právech a povinnostech vedoucích k tomu, aby byl naplněn účel správního řízení
přiměřené poučení o hmotných a procesních právech a povinnostech dotčených osob

29 Do datové schránky
*A
B
C
D

se doručují všechny písemnosti
se doručuje tehdy, požádá-li dotčená osoba o takový
způsob doručování
nelze doručit písemnosti, které se doručují tzv. ﬁkcí
nelze doručit rozhodnutí o přestupku

nelze uložit pokutu příkazem
je spolehlivě zjištěn a podezřelý neklade odpor
je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva, obviněný je
ochoten pokutu zaplatit a současně se vzdá práva
na odvolání podáním odporu
je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný je
ochoten pokutu zaplatit

písemné žádosti nebo podání učiněného ústně do
protokolu
podnětu a z vlastní iniciativy
výlučně z moci úřední
podnětu Kanceláře veřejného ochránce práv, který
je mu postoupen

36 Správní řád se použije
A
B
*C
D

při odvolávání ředitelů odborů a vedoucích oddělení úřadu
na vztahy mezi územními samosprávnými celky
v samostatné působnosti
při vyřizování stížností
při tzv. relativních obchodních závazkových právních vztazích při uspokojování veřejných potřeb

37 Působnost ministerstev a dalších ústředních
orgánů státní správy
A
*B
C
D

určuje ústavní pořádek
je dána zákonem
stanovuje vláda usnesením
se odvíjí od obsahu nařízení vlády

38 Opatření obecné povahy k návrhu přezkoumá30 Tajemníka obecního úřadu jmenuje a odvolává
A
B
*C
D

rada obce
zastupitelstvo obce
starosta obce
ředitel krajského úřadu

vá v režimu soudního řádu správního
A
*B
C
D

okresní soud
krajský soud
vrchní soud
Nejvyšší správní soud
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39 Nicotnost rozhodnutí
A
B
*C
D

vyslovuje nadřízený správní orgán
prohlašuje soud
prohlašuje nadřízený správní orgán
určuje soud

40 Napadnout žalobou ve správním soudnictví lze
A
*B
C
D

všechna nepravomocná rozhodnutí správních orgánů
rozhodnutí správních orgánů po předchozím vyčerpání řádných opravných prostředků
sdělení o neshledání důvodů k zahájení přezkumného řízení
rozhodnutí, jímž bylo zrušeno rozhodnutí správního
orgánu a věc mu byla vrácena k novému projednání
a rozhodnutí

46 Česká národní banka stanoví vyhláškami podobu bankovek a mincí. Mezi osobnosti vyobrazené na lícní straně platných bankovek, které
jsou v současné době v oběhu, patří:
A
*B
C
D

41 V zákoně je sazba daně vymezena takto: „Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh.“. Určete, o jakou
sazbu z pohledu daňové teorie se jedná:

A

B
C

poplatník příslušnému územnímu ﬁnančnímu orgánu, a to do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období
plátce příslušnému ﬁnančnímu úřadu, a to do 25.
dne po skončení zdaňovacího období
poplatník příslušnému celnímu úřadu, a to do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období
plátce příslušnému orgánu Celní správy ČR, a to do
25. dne po skončení zdaňovacího období

48 Soustavu tzv. územních ﬁnančních orgánů de
lege lata tvoří mj.:
A
B

procentní
progresivní
pevnou
majetkovou

Přemysl Otakar I.
Karel IV.
Alois Jirásek
svatá Anežka Česká

47 Daňové přiznání k dani z piva podává:

*D

Veřejné ﬁnance

A
B
*C
D

Zadání č. 1

C
*D

Ministerstvo ﬁnancí a Nejvyšší kontrolní úřad
Generální ﬁnanční ředitelství a Generální ředitelství cel
Ministerstvo ﬁnancí a Generální ředitelství cel
Generální ﬁnanční ředitelství a ﬁnanční ředitelství

42 Pro místní poplatky platí:

49 Za devizové místo lze označit:

A
B
*C
D

A
B
*C

Poplatky zavede obec nařízením.
Poplatky zavede kraj nařízením.
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
Poplatky jsou spravovány místně příslušným ﬁnančním úřadem.

D

Českou národní banku
Ministerstvo ﬁnancí
osobu oprávněnou vykonávat směnárenskou činnost
Středisko cenných papírů v případě správy zahraničních cenných papírů

43 Pro tzv. čistě veřejné statky platí (vyberte nejpřiléhavější odpověď):
*A
B
C
D

Soutěž jejich spotřebitelů je téměř vyloučena.
Jednotlivec, který se nepodílí na jejich ﬁnancování,
může být vyloučen ze spotřeby.
Jednotlivec, který se nepodílí na jejich produkci,
může být vyloučen ze spotřeby.
Tyto statky jsou charakteristické rozdílnou kvalitou
pro jejich jednotlivé spotřebitele.

44 Mezi formální prameny ﬁnančního práva nelze
v České republice zařadit:
A
B
C
*D

vyhlášku
vyhlášku
vyhlášku
vyhlášku

obce
Ministerstva ﬁnancí
Ministerstva zemědělství
Generálního ﬁnančního ředitelství

50 Pro daň ze zemního plynu platí:
A
B
*C
D

je upravena zákonem o ekologických daních
je upravena zákonem o energetických daních
je upravena zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů
je upravena zákonem o dani z plynu a některých dalších plynů

51 Pro rozlišení fyzických osob na tuzemce či cizozemce je dle devizového zákona rozhodující:
A
*B
C
D

státní příslušnost
trvalý pobyt
převažující původ zdanitelných příjmů
místo narození

52 Jednostranné drobné mince zavedené na zá45 Mezi formální znaky ﬁnančněprávní normy

kladě mincovní reformy Přemysla Otakara I. se
nazývaly:

patří:
A
B
C
*D

regulativnost
obecnost
vynutitelnost
publikace

A
B
*C
D

hřivny
groše
brakteáty
koruny
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53 Územní ﬁnanční orgány de lege lata nevykoná-

Zadání č. 1

60 Určete, které z následujících tvrzení o České

vají správu:
A
B
*C
D

z nemovitostí
z převodu nemovitostí
z vína
silniční

A
B
C

54 Vyberte pravdivé tvrzení:

*D

*A
B
C
D

daně
daně
daně
daně

národní bance nemá přímé zakotvení v Ústavě:
ČNB je ústřední bankou státu.
Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu.
Do činnosti ČNB lze zasahovat pouze na základě zákona.
V čele ČNB stojí guvernér.

V čele ČNB stojí guvernér jmenovaný prezidentem.
V čele ČNB stojí guvernér jmenovaný premiérem.
V čele ČNB stojí guvernér jmenovaný ministrem ﬁnancí.
V čele ČNB stojí guvernér jmenovaný Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky.

55 Státní rozpočet je přijímán ve formě:
A
*B
C
D

usnesení, se kterým vyslovila souhlas Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky
zákona, se kterým vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
zákona, se kterým vyslovily souhlas obě komory
Parlamentu České republiky
usnesení, se kterým vyslovil souhlas Senát Parlamentu České republiky na návrh vlády

56 Mezi státní fondy v České republice de lege lata nepatří:
A
B
*C
D

Státní
Státní
Státní
Státní

zemědělský a intervenční fond
fond kultury České republiky
fond tržní regulace v zemědělství
fond životního prostředí České republiky

57 Určete, které tvrzení o Státním fondu rozvoje
bydlení není pravdivé:
*A
B
C
D

Sídlo fondu je v Praze.
Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
Orgány fondu jsou výbor, dozorčí rada a ředitel.
Majetek, s nímž fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

58 Národní fond dle zákona o rozpočtových pravidlech není souhrnem:
A

B
C

*D

peněžních prostředků, které svěřuje Evropská unie
České republice k realizaci programů nebo projektů spoluﬁnancovaných z rozpočtu Evropské unie
peněžních prostředků přechodového nástroje
(Transition Facility)
peněžních prostředků ﬁnančních mechanismů, které jsou České republice svěřeny na základě mezinárodních smluv
peněžních prostředků státních fondů zřízených
v České republice zvláštními zákony

59 Pro označení tuzemské bankovky za celou je
rozhodující, že:
A
B
C
*D

bankovka není opotřebovaná
bankovka tvoří souvislý celek
bankovka není popsaná nebo potištěná
bankovce nechybí žádná její část nebo jí chybí pouze část okraje

VZOR ZADÁNÍ

