PrF - CŽV: Test odborných znalostí 2013
Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

Číslo zadání

50
Test odborných znalostí obsahuje 60 otázek se 4 možnými odpovědmi, přičemž právě jedna je správná. Otázky jsou
členěny: Právo EU, Veřejná správa, Veřejné ﬁnance.
Právo EU

1

Předběžnou otázku může položit:

*A
B
C
D

obecně kterýkoliv český soud
jen Ústavní soud, Nejvyšší správní soud nebo Nejvyšší soud. Ostatní české soudy ji mohou položit jen se souhlasem soudu jim nadřazeného.
jen Nejvyšší správní soud
jen Nejvyšší soud

2

Nadstátnost by bylo možno deﬁnovat jako:

A
B

D

princip umožňující Evropské unii rozhodovat zcela samostatně a nezávisle na členských státech
princip, jehož podstata se projevuje zejména ve způsobu, jakým Evropská unie rozhoduje. Speciﬁkum pak spočívá v tom, že unijní legislativu přijímá Evropská rada, tedy orgán nadstátní povahy a k přijetí příslušného
právního aktu (nařízení či směrnice) postačí prostá většina hlasů jejích členů.
princip, který vede ke spojení suverénních států a jejich podřízení se jim nadřazené autoritě, které tyto státy
umožňují rozhodovat o vybraných otázkách společných zájmů.
princip umožňující Evropské unii prosazovat své zájmy vůči třetím státům

3

Ve kterých případech Soudní dvůr EU může odmítnout odpovědět na předběžnou otázku?

A
B
C
*D

v
v
v
v

4

Proč jsou rozhodnutí Van Gend en Loos a Costa vs. ENEL důležitá?

*A
B
C
D

vyplývá z nich přednost unijního práva před právem vnitrostátním
zbavují státy jejich suverenity a podřizují je moci Evropské unie
zakotvila povinnost státu nahradit jednotlivci škodu, která mu byla způsobena porušením unijního práva
jedná se o první rozsudky, ve kterých Soudní dvůr zrušil ustanovení primárního práva

5

Volný pohyb zboží z hlediska daňového je v EU zajišťován prostřednictvím:

A
B
*C
D

uniﬁkace daně z přidané hodnoty a spotřebních daní a dále prostřednictvím zákazu daňové diskriminace
nijak, daně jsou i nadále plně v kompetenci členských států
harmonizace daní z přidané hodnoty a spotřebních daní a dále prostřednictvím zákazu daňové diskriminace
pouze prostřednictvím zákazu daňové diskriminace

6

Jak je označován dokument, kterým je zakončeno správní řízení podle článku 258 SFEU (řízení pro porušení
povinnosti členským státem)?

A
B
*C
D

rozsudek Evropské komise
rozhodnutí Evropské komise
odůvodněné stanovisko
posudek Evropské komise

7

Členem Evropské unie je:

*A
B
C
D

Chorvatsko
Island
Norsko
Švýcarsko

8

Jak často se konají volby do Evropského parlamentu?

A
*B
C
D

každé 4 roky
každých 5 let
nekonají se, členové jsou totiž jmenováni parlamenty členských států
každých 6 let

*C

případech,
případech,
případech,
případech,

kdy je otázka položena vnitrostátním soudem poslední instance
kdy je otázka položena vnitrostátním soudem prvního stupně
kdy je otázka položena vnitrostátním ústavním soudem
je otázka položena vnitrostátním rozhodčím soudem v ad hoc rozhodčím řízení
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9

Ve kterých případech není poplatek uvalený na dovoz zboží uvnitř Unie zakázaný dle článku 30 SFEU?

A
B
*C

má-li ochranářský charakter a zároveň, je-li způsobilý ochranu domácí produkci zajistit
pokud jeho výše nepřekročí částku ve výší 100 euro (pravidlo de minimis)
jde-li o platbu za prokázanou službu a směřuji-li ku prospěchu dovozce. Navíc musí být přiměřený službě, za
kterou je placen
v žádném. Zákaz takových dávek je totiž absolutní

D

10 Přímý účinek unijního práva znamená:
A
*B
C
D

že
že
že
že

dané ustanovení vůbec nemusí být implementováno do vnitrostátního práva
se jej jednotlivec může dovolávat u vnitrostátních soudů
se jím jednotlivec musí řídit ode dne přijetí daného právního předpisu
má přednost před vnitrostátním právem

11 Lisabonská smlouva je pojem označující:
*A
B
C
D

samostatnou smlouvu, která je součástí primárního práva a novelizuje obsah Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy
o založení Evropského společenství
smlouvu, která komplexně upravuje fungování současné EU a která nahradila smlouvy dřívější
Smlouvu o fungování Evropské unie (je to tedy jedno a totéž)
samostatnou smlouvu, která je součástí sekundárního práva a novelizuje obsah Smlouvy o Evropské unii a
Smlouvy o založení Evropského společenství

12 Pokud byste měli charakterizovat Evropskou unii v její podobě po Lisabonské smlouvě. Které tvrzení by bylo
nejpřiléhavější?
A
B
C

*D

EU funguje jako tří pilířová struktura (ekonomická spolupráce, vnější bezpečnost a vnitřní bezpečnost)
EU žádné pilíře nemá, vnější bezpečnost i otázky vnitřní bezpečnosti byly plně inkorporovány do unijního práva,
spadají plně do sféry pravomocí EU a nemají tedy zvláštní postavení ve srovnání s jinými unijními politikami
EU funguje jako struktura přímo zahrnující jak ekonomické aspekty integrace, tak i otázky související s ochranou základních lidských práv a svobod v členských státech tím, že zahrnuje také Evropský soud pro lidská
práva
EU je strukturou zahrnující především ekonomické a související aspekty integrace. Reguluje též otázky zahraniční politiky a obrany. Lisabonská smlouva nicméně zachovala jejich speciﬁckou mezivládní povahu.

13 Evropské hospodářské společenství bylo založeno:
A
B
C
*D

Lisabonskou smlouvou
Maastrichtskou smlouvou
Jednotným evropským aktem
Římskou smlouvou

14 Evropská unie má pravomoc:
A
B
*C
D

jmenovat a odvolávat své zástupce ve vnitrostátních vládách členských států
přezkoumávat rozsudky soudů členských států a měnit je
ovlivňovat ve vymezených oblastech obsah vnitrostátního práva
rušit vnitrostátní předpisy

15 Jaké je složení Rady (EU)?
*A
B
C
D

ministři vlád členských států
členy jsou pouze ministři vlád členských států (konkrétně ministři zahraničních věcí)
členy jsou pouze ministři vlád členských států (konkrétně ministři pro evropské záležitosti)
úředníci jmenovaní Komisí

16 Které město je sídlem Soudního dvora EU?
A
*B
C
D

Štrasburk
Lucemburk
Haag
Brusel

17 Svoboda pohybu osob prvotně svědčila pouze:
A
*B
C
D

důchodcům, studentům a osobám žijícím z nezávislých příjmů
pracovníkům a podnikatelům (odvozeně i jejich rodinným příslušníkům)
pouze rodinám pracovníků, podnikatelů, důchodců a studentů
pracovníkům, podnikatelům a nezaměstnaným
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18 Pro obchod se zbožím v rámci jednotného vnitřního trhu platí následující tvrzení:
A
B
*C
D

zboží podléhá národnímu režimu. Veškeré standardy, normy, jakož i daně a poplatky jsou dány výhradně právem
státu, kde toto zboží bylo vyrobeno a legálně uvedeno na trh
zboží vyrobené a legálně uvedené na trh v jednom členském státě, může být uvedeno po předchozím souhlasu
Evropské komise (tzv. evropská certiﬁkace) též na trh kteréhokoliv jiného členského státu
zboží vyrobené a legálně uvedené na trh v jednom členském státě, může být uvedeno bez dalšího též na trh
kteréhokoliv jiného členského státu
zboží vyrobené a legálně uvedené na trh v jednom členském státě, může být uvedeno na trh jiného členského
státu jen po provedení nové certiﬁkace (ověření souladu s technickými standardy) v tomto druhém státě

19 Jak Evropská unie usnadňuje přístup k výkonu podnikatelské činnosti v jiném členském státě?
A
B
*C
D

prostřednictvím uplatňování principu proporcionality
úpravou požadavků na výkon příslušné podnikatelské aktivity ve Smlouvě o fungování Evropské unie
harmonizací pravidel uznávání kvaliﬁkací
úpravou požadavků na výkon příslušné podnikatelské aktivity v sekundárním právu

20 Za jak dlouho nejpozději musí Evropská komise zažalovat členský stát pro porušení unijního práva v řízení dle
článku 258 SFEU?
A
B
*C
D

do 3 měsíců
do 3 let, jinak se věc promlčí
žádná lhůta není
do 5 let, jinak se věc promlčí

Veřejná správa

21 O rozkladu rozhoduje
A
B
*C
D

rozkladová komise
tajemník
vedoucí ústředního správního úřadu
Ministerstvo vnitra

22 Odpor se podává proti
A
*B
C
D

dokladu
příkazu
příkazu na místě
rozhodnutí v řízení na místě

23 Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nelze přezkoumat
*A
B
C
D

v řízení dle části V. občanského soudního řádu
v přezkumném správním řízení
v odvolacím správním řízení
ve správním soudnictví

24 Ve správním soudnictví se neposkytuje ochrana ve věcech
A
*B
C
D

volebních
rušení podzákonných právních předpisů
místního a krajského referenda
politických stran a hnutí

25 Podání správnímu orgánu musí obsahovat
*A
B
C
D

náležitosti, které stanoví zákon
úředně ověřený podpis podatele
identiﬁkaci datové schránky podatele, má-li datovou schránku
uvedení důvodů, proč podatel činí podání písemně a ne ústně do protokolu

26 Zákonem rozlišovanou formou zavinění v případě přestupků není
A
*B
C
D

úmysl nebo nedbalost
hrubá nedbalost
nedbalost
úmysl
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27 Zastupitelstvo obce
*A
B
C
D

zřizuje vždy ﬁnanční a kontrolní výbor
kontroluje výkon přenesené působnosti zvláštních orgánů obce
jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu
může vykonávat působnost obecního úřadu, pokud se obecní úřad nezřizuje

28 Podklady pro vydání správního rozhodnutí
*A
B
C
D

jsou opatřovány v rozsahu racionalizované zásady materiální pravdy
správní orgán opatřuje vždy všechny, které existují, neboť musí úplně zjistit stav věci
vždy opatřuje správní orgán
jsou ve správním řádu vymezeny taxativně

29 Soud ve správním soudnictví nemůže
A
*B
C
D

rozhodnout bez nařízení jednání
potvrdit žalobou napadené rozhodnutí
snížit správním orgánem pravomocně uloženou pokutu
uložit pořádkovou pokutu

30 Ústředním orgánem státní správy není
*A
B
C
D

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní bezpečnostní úřad
Úřad vlády
Správa státních hmotných rezerv

31 Přezkumné řízení není
A
B
C
*D

správním řízením
nenárokovým prostředkem
dozorčím prostředkem
neomezeno lhůtami

32 Správním orgánem není
*A
B
C
D

soudce
služební funkcionář
Úřad pro civilní letectví
vláda

33 Rada obce
*A
B
C
D

jmenuje a odvolává vedoucí odborů obecního úřadu
nemusí být volena v případě, kdy zastupitelstvo má méně než 5 členů
jmenuje a odvolává starostu
jedná na veřejných schůzích

34 V případě, kdy odpovědnost za přestupek zaniká uplynutím lhůty, jedná se o
A
B
*C
D

promlčení
obsolenci
prekluzi
derogaci

35 Náklady správního řízení
A
*B
C
D

jsou věcí správních orgánů
a povinnost jejich náhrady lze uložit paušální částkou
vybírá Ministerstvo ﬁnancí.
jsou hrazeny správním poplatkem

36 Obce se při své činností v samostatné působnosti neřídí
A
*B
C
D

ústavními a jinými zákony
usneseními vlády
právem Evropské unie
prováděcími právními předpisy
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37 Kasační stížnost
*A
B
C
D

může být tzv. blanketní
má vždy odkladný účinek
může být současně nepřípustná i nepřijatelná
lze podat ve správním řízení

38 Správní rozhodnutí je třeba vydat
*A
B
C
D

bez zbytečného odkladu
ihned
v přiměřené lhůtě
obratem

39 Obnova řízení ve správním soudnictví je přípustná v případě řízení o
A
B
C
*D

kasační stížnosti
ochraně před nezákonným rozhodnutím
ochraně před nečinností
ochraně před zásahem správního orgánu

40 Za přestupky lze podle zákona o přestupcích ukládat
A
B
C
*D

zákaz pohybu, peněžitý trest, napomenutí
domluvu, napomenutí, zákaz pobytu
vykázání, pokutu, zabavení věci
pokutu, napomenutí, zákaz činnosti

Veřejné ﬁnance

41 Do ﬁskální části ﬁnančního práva nepatří právní úprava:
A
B
*C
D

daní
rozpočtové kázně
tvorby technických rezerv pojišťoven
možnosti daňové asignace

42 Platí-li pro měnu v České republice princip nuceného oběhu, pak:
A
B
C
*D

platí absolutní povinnost používat při placení na území České republiky a zde přijímat bankovky a mince znějící
na korunu českou
je trestným činem používání platidel cizích měn ve vnitrostátním platebním styku
nelze mít účet vedený v cizí měně, pokud se nejedná o podnikatele
platí, že je možné odmítnout přijetí platby v platidlech české měny jen za zákonem stanovených podmínek

43 Pro ﬁnanční právo platí:
*A
B
C
D

patří mezi veřejnoprávní odvětví
je kodiﬁkací veřejných ﬁnancí
předmětem právní regulace jsou veškeré peněžní vztahy
je subsystémem správního práva

44 Pro státní fondy platí:
A
B
C
*D

mají formu příspěvkové organizace
jejich soustava je zakotvena v zákoně o veřejných ﬁnancích
zřizují je organizační složky státu obligatorně podle rozpočtových pravidel
jsou právnickou osobou

45 Do soustavy daní v České republice nepatří:
A
B
C
*D

daň
daň
daň
daň

z převodu nemovitostí
darovací
dědická
domovní

46 Do neﬁskální části ﬁnančního práva nepatří právní úprava:
A
B
C
*D

Fondu pojištění vkladů
devizové správy
dohledu nad ﬁnančním trhem
správních poplatků
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47 Obec nemůže být zakladatelem:
A
B
C
*D

příspěvkové organizace
akciové společnosti
společnosti s ručením omezeným
veřejné obchodní společnosti

48 Funkci měnového zákona v České republice plní zejména:
A
B
*C
D

zákon
zákon
zákon
zákon

o
o
o
o

koruně české
peněžní reformě
České národní bance
české měně

49 Určete správné tvrzení:
A
B
*C
D

popis vzoru platidla je obsažen ve vyhlášce ministerstva ﬁnancí
emitentem platidel je centrální banka na základě emisního plánu schváleného vládou
při stažení vzoru platidla z oběhu je rozdíl mezi vydanými platidly a staženými platidly příjmem České národní
banky
o stažení vzoru platidla rozhoduje vláda ve formě nařízení vlády

50 Národní fond:
A
*B
C
D

má právní formu akciové společnosti
nemá právní subjektivitu
soustřeďuje ﬁnanční rezervy státu k úhradě mandatorních výdajů
je přímým nástupcem Fondu národního majetku

51 Pro procesní právo ve ﬁnančním právu platí:
A
B
C
*D

pro řízení o clu se použije správní řád
je obsaženo v hlavě 10 zákona o veřejných ﬁnancích, která plní funkci lex generalis ke speciálním ﬁnančněprocesním úpravám
pro řízení před centrální bankou se použije správní řád se subsidiárním použitím daňového řádu
použití daňového řádu relativně vylučuje subsidiární použití správního řádu

52 Pro guvernéra České národní banky neplatí:
A
*B
C
D

předsedá Bankovní radě České národní banky
rozhoduje o rozkladu podle správního řádu
jmenuje jej prezident republiky
lze jej z funkce odvolat

53 Pro Finanční správu České republiky platí:
A
B
*C
D

základním článkem její soustavy jsou okresní ﬁnanční úřady
vznikla sloučením územních ﬁnančních orgánů a celní správy
její součástí je odvolací ﬁnanční ředitelství
je to souhrn všech orgánů veřejné moci realizujících ﬁnanční právo prostředky vlastními veřejné správě

54 Pro státní rozpočet platí:
A
*B
C
D

ostatní veřejné rozpočty musí být s ním v souladu
je centralizovaným peněžním fondem státu
musí být schválen oběma komorami Parlamentu České republiky nejpozději do konce kalendářního roku
může být schválen ve formě opatření Senátu PČR v případě, že je Poslanecká sněmovna rozpuštěna

55 V konstrukci daně se uplatnila pevná sazba:
A
B
*C
D

v případě daně z převodu nemovitosti
u daně z přidané hodnoty
u daně silniční
v případě zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

56 Česká národní banka vznikla rozdělením:
A
B
*C
D

Centrální banky ČSFR
Národní banky československé
Státní banky československé
Federální banky československé
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57 Určete správné tvrzení ve vztahu k měně České republiky:
A
*B
C
D

koruna česká je vázána pevným kurzem k euru, od kterého je možné se odchýlit při směnárenských obchodech
maximálně o 4,7%
správcem měny je Česká národní banka
emisní plán České národní banky podléhá schválení ze strany Evropské centrální banky
obsah zlata v koruně české je stanoven zákonem na 0,123426 g ryzího zlata

58 Pro veřejné ﬁnance v České republice platí:
A
B
C
*D

právní úprava je obsažena v zákoně o veřejných ﬁnancích
právní úprava veřejných rozpočtů vychází z principu subsidiárního použití rozpočtových pravidel státního rozpočtu
porušení rozpočtové kázně je přestupkem
systém i právní regulace ctí princip ﬁskálního federalizmu

59 Pomocným nástrojem ﬁnančního hospodaření obce je:
A
*B
C
D

střednědobý ﬁnanční záměr
rozpočtový výhled
rozpočtové provizorium
fond kulturních a sociálních potřeb

60 Pro rozpočet obce platí:
*A
B
C
D

je součástí ekonomického základu obce
patří do výkonu samostatné působnosti a je schvalován ve formě obecně závazné vyhlášky obce
musí být vždy schválen jako vyrovnaný
je potvrzován zastupitelstvem příslušného kraje na základě návrhu schváleného zastupitelstvem obce

