PrF MU: TOZ, CŽV (září 2012)
Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

Číslo zadání

1
Právo EU

1

O pravomocích (kompetencích) Evropské unie platí, že:

*A

jsou-li v určité oblasti výlučné, pak zde členské státy bez souhlasu Evropské unie nemohou přijímat
vlastní legislativu
jsou-li v určité oblasti sdílené, pak zde členské státy bez souhlasu Evropské unie nemohou přijímat
vlastní legislativu
jsou-li v určité oblasti podpůrné, pak zde členské
státy bez souhlasu Evropské unie nemohou přijímat
vlastní legislativu
jsou-li v určité oblasti výlučné, pak zde Evropská
unie nemůže přijímat vlastní legislativu bez souhlasu všech členských států

B

C

D

2

Rada přijímá svá rozhodnutí:

A
B

vždy jednomyslným hlasováním
mimo jiné hlasováním kvaliﬁkovanou většinou,
kdy každý členský stát má jeden hlas za každý
1.000.000 svých obyvatel
mimo jiné hlasováním kvaliﬁkovanou většinou, kdy
každý členský stát má jeden hlas za každý 500.000
svých obyvatel
mimo jiné jednomyslným rozhodováním

C

*D

3

Kontrolu hospodaření s ﬁnančními prostředky Evropské unie členskými státy provádí pro Evropskou
unii především:

*A
B
C
D

Účetní dvůr
Soudní dvůr
centrální banky členských států
Nejvyšší kontrolní úřad Evropské unie

4

Evropská unie může v současné době přijímat následující akty sekundárního práva:

A

*D

nařízení, směrnice, rámcová rozhodnutí, rozhodnutí, společné strategie, společné postoje a společné
akce
nařízení, směrnice, rámcová rozhodnutí a rozhodnutí
nařízení, směrnice, společné strategie, společné postoje a společné akce
nařízení, směrnice a rozhodnutí

5

Zásada přednosti práva Evropské unie:

*A
B

vyplývá z judikatury Soudního dvora
je výslovně zakotvena v primárním právu a dále rozvedena právem sekundárním
je zakotvena přímo ve Smlouvě o Evropské unii
je zakotvena přímo ve Smlouvě o fungování Evropské unie

B
C

C
D

6

O případném porušení práva Evropské unie rozhoduje v řízení pro porušení povinnosti (dle SFEU):

A
B
*C

Komise
Soudní dvůr na návrh Komise a Rady
Soudní dvůr na návrh Komise nebo jiného členského státu
Soudní dvůr i bez návrhu Komise nebo jiného členského státu

D

7

V řízení o předběžné otázce Soudní dvůr může rozhodovat o:

A
B
C
*D

souladu vnitrostátního práva s právem Evropské
unie
platnosti primárního práva Evropské unie
platnosti vnitrostátního práva členských států
výkladu primárního práva Evropské unie

8

Občanem Evropské unie:

*A
B

jsou občané členských států Evropské unie
je každý občan členského státu Evropské unie, pokud o občanství požádá Komisi
jsou zaměstnanci Evropské unie a diplomaté členských států pracující v orgánech Evropské unie
je každý občan členského státu Evropské unie, který dosáhl 18 let věku

C
D

9

Právo krátkodobého 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

10 Úředním jazykem Evropské unie jsou obecně:
*A
B
C
D

až na výjimky všechny autentické jazyky zřizovacích
smluv Evropské unie
pouze angličtina a francouzština
pouze angličtina, francouzština a němčina
všechny jazyky používané v členských státech

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

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
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12 Účelem žaloby proti nečinnosti podané jednotlivcem je přimět:
A

B

*C

D

kem jako je množstevní omezení dovozu je:

B
*C
D

17 Nepřímý účinek směrnice znamená, že:
A

rozhodnutím Soudního dvora členský stát k přijetí
právního předpisu či rozhodnutí předpokládaného
právem Evropské unie
rozhodnutím Soudního dvora jiný orgán Evropské
unie k přijetí právního předpisu či rozhodnutí předpokládaného právem Evropské unie, na které má
jednotlivec nárok
rozhodnutím Tribunálu jiný orgán Evropské unie
k přijetí právního předpisu či rozhodnutí požadovaného právem Evropské unie, na které má jednotlivec nárok
rozhodnutím Tribunálu členský stát k přijetí právního předpisu či rozhodnutí předpokládaného právem
Evropské unie

13 Příkladem zakázaného opatření s obdobným účinA
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licence vydávaná dovozci za poplatek, uvalená na
dovoz zboží z jiného členského za účelem provedení jeho hygienické kontroly
clo uvalené na dovoz zboží z důvodu ochrany veřejného zdraví
požadavek zdravotní kontroly zahraničního zboží,
který není uplatňován na totožné zboží tuzemské
odmítnutí prodeje zahraničního zboží tuzemským
prodejcem a preference zboží tuzemského

*B
C
D

vnitrostátní soud rozhodne příslušnou věc na základě neprovedené směrnice
obsah směrnice je zohledněn při výkladu vnitrostátního práva
Soudní dvůr Evropské unie musí při své rozhodování brát v potaz obsah unijních směrnic
obsah směrnice je zohledněn při výkladu unijního
práva

18 Vystoupení z Evropské unie:
A
B
*C
D

právně není možné
právně není možné, členský stát však může být
ostatními vyloučen
zavedla a právně zakotvila až Lisabonská smlouva
zavedla a právně zakotvila až Maastrichtská smlouva

19 Princip ﬂexibility znamená:
*A

B

C

D

14 Členské státy mohou zatížit clem dovoz zboží z jiné-

možnost části členských států prohloubit integraci v rámci Evropské unie přijetím unijních právních
předpisů, které nezavazují státy zbývající
možnost ﬂexibilně nerespektovat některá rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, pokud jsou
v rozporu s důležitými národními zájmy daného
členského státu
možnost ﬂexibilně nerespektovat předpisy sekundárního práva Evropské unie, pokud by jejich dodržování bylo v rozporu s důležitými národními zájmy
daného členského státu
možnost Evropské unie právně regulovat i vztahy
v těch oblastech, kde jim k tomu ustanovení SEU a
SFEU jinak výslovně nezakládají pravomoc

ho členského státu:
A
B
C
*D

pokud to umožňuje právo WTO
pokud to schválí Evropská komise
pokud je to nezbytné ze zvlášť důležitého důvodu
(např. ochrana veřejného zdraví)
clem nemůže být dovoz takového zboží zatížen
v žádném případě

20 Uznávání kvaliﬁkace v Evropské unii je zajištěno:
A
B
C
*D

15 Stabilitu společné měny eura zajišťuje/zajišťují:
*A
B
C
D

Evropská centrální banka a pod jejím vedením centrální banky států eurozóny
Evropská centrální banka a pod jejím vedením centrální banky všech členských států
centrální banky států eurozóny
také smlouva o Fungování Evropské unie, když přímo ukládá povinnost členským státům poskytnout
si vzájemně pomoc v případě ﬁskálních krizí

uniﬁkací nároků na studium a praxi v členských státech právem Evropské unie, a to u všech profesí
harmonizací nároků na studium a praxi v členských
státech právem Evropské unie, a to u všech profesí
pouze povinností uznávat kvaliﬁkace dosažené v jiném členském státě za ekvivalentní vlastním
sblížením nároků na studium u některých profesí
a obecným uznáváním diplomů z jiných členských
států

Veřejná správa

21 Pro řízení před správními soudy se použije
A
B
*C
D

soudní řád správní a subsidiárně správní řád
správní řád a subsidiárně občanský soudní řád
soudní řád správní a subsidiárně občanský soudní
řád
občanský soudní řád a subsidiárně soudní řád
správní

16 Svoboda usazování svědčí mimo jiné:
A
B
*C
D

nadacím
církevním právnickým osobám
družstvům
politickým stranám

22 Území ČR se dělí na
*A
B
C
D

obce a vojenské újezdy
obce, města a statutární města
obce a země
obce a hlavní město Prahu
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23 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informa-
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31 Veřejný ochránce práv je při splnění zákonných

ce lze podat
A
*B
C
D

podmínek oprávněn podat žalobu proti

pokud žádost o jejich poskytnutí byla odmítnuta
pokud informace nebyly ve lhůtě poskytnuty ani jejich poskytnutí odmítnuto
pokud byla pouze překročena lhůta pro jejich poskytnutí
pouze pokud povinný subjekt o této možnosti výslovně žadatele poučil

24 Veřejný ochránce práv
*A
B
C
D

vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací
je kárným žalobcem ve věcech soudních exekutorů
je jmenován vládou na 5 let
může podat žalobu proti usnesení vlády, pokud je
v rozporu s právem a neodpovídá principům dobré
správy

25 Subjektivní stránkou přestupku je
A
B
C
*D

vědomá, nevědomá a hrubá nedbalost
nedbalost a provinění
nedbalost a zavinění
nedbalost a úmysl

26 Při přerušení řízení
A
B
*C
D

neběží lhůty pro podání odvolání
neběží lhůty pro zahájení řízení
neběží lhůty obecně
lze činit pouze úkony směřující k zastavení řízení

27 Svazek obcí je
A
B
*C
D

označení pro správní obvod obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
forma sdružení obcí při výkonu státní správy
způsob spolupráce obcí v samostatné působnosti
tzv. vyšším územně samosprávným celkem (VÚSC)

28 Krajský úřad tvoří
*A
B
C
D

ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského
úřadu
ředitel, tajemník a zaměstnanci kraje zařazení do
krajského úřadu
hejtman, tajemník a zaměstnanci kraje zařazení do
krajského úřadu
tajemník a zaměstnanci kraje zařazení do krajského
úřadu

29 Správní řád upravuje
A
*B
C
D

organizaci a činnost veřejné správy a její soudní
kontroly
činnost veřejné správy
výkon veřejné správy výhradně v přenesené působnosti
proces ustanovení orgánů územních samosprávných celků

A
B
*C
D

nečinnosti správního orgánu
nezákonnému zásahu správního orgánu
rozhodnutí správního orgánu
opatření obecné povahy

32 O zrušení nezákonné obecně závazné vyhlášky rozhoduje
A
*B
C
D

Ministerstvo vnitra
Ústavní soud
Nejvyšší správní soud
Veřejný ochránce práv

33 Tzv. právo zákonodárné iniciativy nemá
*A
B
C
D

zastupitelstvo obce
zastupitelstvo kraje
vláda
Senát

34 Podstatou odkladného účinku žaloby ve správním
soudnictví je, že se
A
B
C
*D

promíjí zmeškané lhůty
prodlužuje lhůta k podání opravného prostředku
odkládá rozhodnutí o věci samé do skončení přerušení řízení
pozastavují (nenastávají) účinky rozhodnutí

35 Krajské soudy ve správním soudnictví nepřezkoumávají
A
*B
C
D

správní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouvy
opatření obecné povahy
zákonnost zásahů

36 Lhůta pro podání odvolání proti správnímu rozhodnutí činí
A
B
*C
D

bez zbytečného odkladu
8 dnů
15 dnů
30 dnů

37 Sankcí za přestupek není
A
B
*C
D

zákaz činnosti
propadnutí věci
zabrání věci
pokuta

38 Přezkumné řízení je
A
B
C
*D

nárokovým opravným prostředkem
obligatorním stádiem správního řízení před podáním správní žaloby
uskutečňováno výlučně proti prvostupňovým rozhodnutím
prostředkem správního dozoru

30 Tzv. dalším ústředním orgánem státní správy je

39 Starosta obce

A
B
*C
D

A
B
*C
D

Úřad pro veřejné informační systémy
Komise pro cenné papíry
Správa státních hmotných rezerv
Český úřad geodetický a kartograﬁcký

je
je
je
je

volen občany obce v místním referendu
jmenován zastupitelstvem z řad občanů obce
volen zastupitelstvem z řad jeho členů
jmenován vládou se souhlasem ministra vnitra
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40 Pro správní soudnictví platí, že
*A
B
C
D

před podáním návrhu je třeba vyčerpat prostředky
ochrany práv
v něm působí krajské, vrchní soudy a Nejvyšší
správní soud
kasační stížnost je řádným opravným prostředkem
podání žaloby má zásadně odkladný účinek
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47 Daňové přiznání k dani z pevných paliv podává a
daň platí:
A
B

C
Veřejné ﬁnance
*D

41 V zákoně je sazba daně vymezena takto: „28 500
Kč / hl etanolu.“ Určete, o jakou sazbu z pohledu
daňové teorie se jedná:
*A
B
C
D

pevnou
procentní
progresivní
majetkovou

poplatník příslušnému orgánu Celní správy ČR, a to
do tří měsíců po skončení zdaňovacího období
poplatník příslušnému orgánu Celní správy ČR, a to
do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího
období
poplatník ﬁnančnímu úřadu, a to do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období
plátce daně příslušnému orgánu Celní správy ČR, a
to do 25. dne po skončení zdaňovacího období

48 Do soustavy tzv. územních ﬁnančních orgánů de lege lata patří mj.:
A
B
*C
D

obecní úřady a Ministerstvo ﬁnancí
obecní úřady a ﬁnanční úřady
Generální ﬁnanční ředitelství
celní úřady a ﬁnanční úřady

42 Pro místní poplatky platí:

49 Za devizové místo lze označit:

A
*B
C

*A

D

Poplatky zavede obec nařízením.
Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou.
Poplatky zavede obec nebo vyšší územně samosprávný celek.
Poplatky jsou spravovány místně příslušným krajským úřadem.

43 Tzv. čistě veřejné statky lze charakterizovat různými způsoby. Níže je však uvedeno jedno tvrzení, které ve vztahu k čistě veřejným statkům není pravdivé. Určete, o které tvrzení se jedná (vyberte nejpřiléhavější odpověď):
A
B
*C
D

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

44 Mezi formální prameny ﬁnančního práva nelze

B
C
D

osobu oprávněnou k poskytování platebních služeb
ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné
licence
Komisi pro cenné papíry
výhradně cizozemce
výhradně tuzemce

50 Pro daň z tabákových výrobků platí:
A
B
C
*D

je upravena zákonem o dani z tabáku a tabákových
výrobků
je upravena zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů
je upravena zákonem o ekologických daních
je upravena zákonem o spotřebních daních

51 Dle devizového zákona může být tuzemcem výhradně:
A
B
C
*D

fyzická osoba
právnická osoba
osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v EU
osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice

v České republice zařadit:
*A
B
C
D

vyhlášku Generálního ředitelství cel
vyhlášku Ministerstva zemědělství
Listinu základních práv a svobod
Ústavu

45 Mezi materiální znaky ﬁnančněprávní normy patří:
A
B
C
*D

původ
publikace
konkrétnost
vynutitelnost

A
B
*C
D

Předchůdce grošů z desátého století
Velká kovová platidla ve tvaru hřiven.
Jednostranné drobné mince zavedené na základě
mincovní reformy Přemysla Otakara I.
Oboustranné mince, tzv. velké denáry z období vlády Vladislava II. z rodu Přemyslovců.

53 Obecní úřady de lege lata vykonávají mj. správu:

46 Mezi osobnosti vyobrazené na lícní straně banko-

A
B
*C
D

52 Brakteáty lze charakterizovat jako:

A
B
C
*D

daně silniční
daně z nemovitostí
daně z převodu nemovitostí
poplatku za užívání veřejného prostranství

vek, které byly v České republice uvedeny do oběhu
mezi lety 1993 až 2011 nepatří:

54 Vyberte pravdivé tvrzení:

Karel IV.
Ema Destinová
Přemysl Otakar II.
svatá Anežka Česká

A
B
C
*D

Viceguvernéry
Viceguvernéry
Viceguvernéry
Viceguvernéry

ČNB
ČNB
ČNB
ČNB

jmenuje
jmenuje
jmenuje
jmenuje

VZOR ZADÁNÍ

bankovní rada.
guvernér ČNB.
prezident NKÚ.
prezident republiky.
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55 Státní rozpočet je přijímán ve formě:
*A
B
C
D

zákona, se kterým vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna
zákona, se kterým vyslovily souhlas Poslanecká sněmovna a Senát
ústavního zákona, se kterým vyslovily souhlas Poslanecká sněmovna a Senát
zákona, se kterým vyslovila souhlas Poslanecká
sněmovna, případně zákonného opatření Senátu,
dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny

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

Státní fond národního majetku
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond kultury České republiky
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj kinematograﬁe

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

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

58 Národní fond dle zákona o rozpočtových pravidlech
je mj. souhrnem:
A
B
*C
D

peněžních prostředků obcí a krajů
peněžních prostředků aktuálního státního rozpočtu
peněžních prostředků přechodového nástroje
(Transition Facility)
peněžních prostředků státních fondů zřízených
v České republice zvláštními zákony

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

bankovce nechybí žádná její část nebo jí chybí pouze okraje na obvodu bankovky
bankovka není odřená, zašpiněná nebo pomačkaná
bankovka tvoří souvislý celek
bankovka je opotřebovaná

60 Určete, které z následujících tvrzení nemá přímé
zakotvení v Ústavě České republiky:
A
*B
C
D

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán.
Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního
závěrečného účtu podává vláda.
Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními
korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a
hospodaří podle vlastního rozpočtu.
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