PrF: Test odborných znalostí 2014
Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

Číslo zadání

420
Test odborných znalostí obsahuje 60 otázek se 4 možnými odpovědmi, přičemž právě jedna je správná.
Právo EU

1

Možnost dlouhodobého pobytu občana Evropské unie na území jiného členského státu může být členským státem omezena z důvodu:

A
B
*C
D

že dotyčný nesplnil ohlašovací povinnost při vstupu na území tohoto státu
obavy, že se tuzemci stanou v daném místě menšinou
nedostatku ﬁnančních prostředků migrujícího občana
ochrany místního pracovního trhu

2

Zákaz množstevních omezení dovozu a vývozu, jakož i opatření s obdobným účinkem zahrnuje rovněž:

A
*B
C
D

zákaz uplatňování zahraničních výrobních standardů na výrobky prodávané v tuzemsku
zákaz uplatňování vlastních speciﬁckých výrobních standardů na výrobky vyrobené legálně v zahraničí
zrušení celního odbavování na hraničních přechodech
zákaz kontrol zboží na hraničních přechodech

3

Poruší-li orgány České republiky právo Evropské unie, bude se dotčený jednotlivec, který je občanem Slovenska,
soudně bránit:

A
B
C
*D

u
u
u
u

4

Vnitřní clo na dovoz zboží z jiného členského státu může být členským státem zavedeno:

*A
B

zavedení vnitřního cla právo Evropské unie (čl. 30 SFEU) nepovoluje, a to žádným způsobem
na základě povolení, které vydává Evropská komise. Nejsou ale přípustné čistě ekonomické důvody zavedení
cla
na základě společného souhlasu ostatních členských států
na základě povolení, které vydává Rada. Nejsou ale přípustné čistě ekonomické důvody zavedení cla

C
D

soudů Slovenské republiky
Evropské komise
Tribunálu
soudů České republiky

5

V případě konﬂiktu mezi vnitrostátní a přímo použitelnou unijní legislativou je národní soud podle zakládacích
smluv a k nim se vážící judikatury Soudního dvora povinen vždy:

A
*B
C
D

dotázat se instančně nadřízeného soudu, podle kterého z předpisů dále ve věci rozhodovat
bez dalšího přednostně aplikovat unijní předpis
dotázat se ústavního soudu, podle kterého z předpisů dále ve věci rozhodovat
položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru a zeptat se jej, podle kterého z nich postupovat

6

Rozdíl mezi směrnicí a nařízením je mimo jiné v tom, že:

*A
B
C
D

nařízení je podle zakládacích smluv přímo použitelný právní předpis, zatímco směrnice obecně nikoliv
nařízení uniﬁkuje právo členských států, zatímco směrnice jej harmonizuje
nařízení může ukládat jednotlivcům povinnosti již po nabytí účinnosti, zatímco u směrnic je to možné jen
uplyne-li lhůta pro jejich implementaci
nařízení na rozdíl od směrnice nikdy nepředpokládá přijetí prováděcí vnitrostátní legislativy

7

Řešení sporů vzniklých z práva Evropské unie je zajišťováno:

*A
B
C
D

Soudním dvorem Evropské unie a soudy členských států
soudy Evropské unie, Evropskou komisí a Evropským policejním sborem
soudy Evropské unie, Europolem a Evropským veřejným prokurátorem
Soudním dvorem Evropské unie a soudy členských států, Evropským soudem pro lidská práva a Mezinárodním
soudním tribunálem
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8

Směrnice:

A

obsahují zpravidla standardy, které je nutné převézt do vnitrostátního práva. Proces přenosu zajišťuje Rada, a
to na návrh Evropské komise
obsahují zpravidla standardy, které je nutné převézt do vnitrostátního práva. Proces přenosu zajišťuje Evropský
parlament společně s Radou, a to na návrh Evropské komise
obsahují zpravidla standardy, které je nutné převézt do vnitrostátního práva. Proces přenosu zajišťuje Evropský
parlament, a to na návrh Evropské komise
obsahují zpravidla standardy, které je nutné převést do vnitrostátního práva. Proces přenosu zajišťují národní
parlamenty. Evropský parlament přímo měnit obsah národního práva nesmí

B
C
*D

9

Významným problémem, který Evropská unie musela řešit v rámci svobody usazování, je:

A

rozdílný jazyk. Právo Evropské unie proto v nařízení 1/1958 stanoví angličtinu a francouzštinu jako jediné
úřední jazyky v Evropské unii a tyto jazyky se používají i pro komunikaci s národními úřady při výkonu svobody
usazování
rozdílný systém kvaliﬁkací a požadavků na vzdělání v členských státech. Nařízení proto uniﬁkovala systém
kvaliﬁkací a obsah vzdělávacích programů
rozdílný systém kvaliﬁkací a požadavků na vzdělání v členských státech. Směrnicemi bylo proto zajištěno uznávání získaných kvaliﬁkací
uznávání živnostenského (podnikatelského) oprávnění. Členské státy proto musí pro potřeby svobody usazování
bez dalšího uznávat taková oprávnění získaná v jiném členském státě a nemohou uplatňovat vlastní podmínky

B
*C
D

10 O neplatnosti případně o nepoužití vnitrostátní legislativy z důvodu jejího rozporu s právem Evropské unie
rozhoduje v konkrétních případech:
*A
B
C
D

soudy členských států
Tribunál
Evropská komise
Soudní dvůr

11 Funkci politické kontroly vůči Evropské komisi vykonává:
*A
B
C
D

Evropský parlament
členské státy
Evropská rada
Rada

12 Občanem Evropské unie se člověk stane:
*A
B
C
D

podle zakládacích smluv již na základě skutečnosti, že získal občanství členského státu
podle zakládacích smluv proto, že získal občanství členského státu a zároveň po dosažení plnoletosti na matričním úřadě prohlásil, že má zájem nabýt též občanství Evropské unie
podle zakládacích smluv proto, že se dotyčný narodil v Evropské unii a zároveň po dosažení plnoletosti na
matričním úřadě prohlásil, že má zájem nabýt též občanství Evropské unie
podle zakládacích smluv již na základě skutečnosti, že se narodil v Evropské unii

13 Jednotlivci nemohou být Evropskou unií ukládány povinnosti přímo na základě:
*A
B
C
D

směrnic
rozhodnutí
zakládacích smluv
nařízení

14 Pravomoci Evropské unie:
A
B
C
*D

byly Evropské unii svěřeny, a to mezinárodním společenstvím. To také rozhoduje o rozsahu činností Evropské
unie
vznikly a existují zcela nezávisle na členských státech. Je to Evropská unie a ne členské státy, kdo určuje rozsah
svých činností
vznikly a existují nezávisle na členských státech. Vyplývají z Charty OSN a je to mezinárodní společenství, kdo
určuje rozsah činností Evropské unie
byly Evropské unii svěřeny, a to jejími členskými státy. Jsou to členské státy, kdo určuje rozsah činností Evropské
unie
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15 Vystoupení členského státu z Evropské unie:
A
B
C
*D

není možné. Vstoupením vznikl trvalý a neodvolatelný svazek. Ukončení členství by tak bylo možné jen v případě
zániku celé Evropské unie
je možné jen na základě dohody s ostatními členskými státy
je možné jen na základě dohody s Evropskou unií
je možné i jednostranně, tj. bez nutnosti souhlasu Evropské unie či ostatních členských států

16 Svoboda pohybu služeb umožňuje:
A
B
C
*D

podnikateli z jednoho členského státu vykonávat setrvale činnost v jiném členském státě na základě živnostenského (podnikatelského) oprávnění státu, kde je usazen
podnikateli z jednoho členského státu vykonávat činnost v jiném členském státě, aniž by se zde musel řídit
místními veřejnoprávními předpisy
podnikateli z jednoho členského státu vykonávat krátkodobě nebo dočasně činnost v jiném členském státě, aniž
by se zde musel řídit místními veřejnoprávními předpisy
podnikateli z jednoho členského státu vykonávat jednorázově, krátkodobě nebo dočasně činnost v jiném členském státě na základě živnostenského (podnikatelského) oprávnění státu, kde je usazen

17 O neplatnosti aktu Evropské unie podle práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora rozhodovat nemůže:
A
B
*C
D

Soudní dvůr
Tribunál
soud členského státu
Tribunál ani Soudní dvůr

18 Samostatně, bez zapojení jiného hlavního orgánu, může v některých případech nařízení přijímat:
A
B
*C
D

Evropský parlament
Rada Evropy
Evropská komise
Evropská rada

19 Ke sjednocování závazného výkladu práva Evropské unie podle úpravy v zakládacích smlouvách přímo slouží:
A
*B
C
D

žaloba na určení správné interpretace
řízení o předběžné otázce
posudková činnost Evropské komise
stanoviska generálních advokátů

20 Pro tuzemské občany lze vyhradit pracovní pozice:
A
B
C
*D

ve veřejné správě i mimo ni, pokud je nezaměstnanost v daném státě vyšší, než je průměr celé Evropské unie
ve veřejné správě, ale jen tehdy, pokud je zaměstnavatelem stát. Na obce a kraje se tato výjimka nevztahuje
ve veřejné správě. Rozhodujícím kritériem je fakt, že zaměstnavatelem je stát, kraj nebo obec. Náplň práce
není relevantní
ve veřejné správě, ale jen ty, které spočívají ve výkonu veřejné moci

Veřejná správa

21 Moderační právo soudu ve správním soudnictví lze uplatnit výlučně na návrh
A
B
*C
D

osoby zúčastněné na řízení
veřejného ochránce práv
žalobce
nejvyššího státního zástupce

22 Městys
*A
B
C
D

je druhem obce
se nemůže stát městem, ani statutárním městem
je částí, nebo obvodem územně členěného statutárního města
lze zřídit, pokud obec splňuje podmínky, aby se stala městem, ale nemá potřebnou velikost správního obvodu

23 Území ČR se dělí na obce
*A
B
C
D

a vojenské újezdy
městysy, města, statutární města a kraje
a správní obvody obcí s rozšířenou působností
a hlavní město Prahu
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24 Správní rozhodnutí se zásadně vydává
*A
B
C
D

bez zbytečného odkladu
ve lhůtě do 60 dnů, nejde-li o případy hodné zvláštního zřetele
ve lhůtě do 30 dnů
ve lhůtě do 15 dnů

25 Správní orgány v samostatné působnosti nejsou povinny postupovat podle
A
B
C
*D

mezinárodních smluv
zákonů
předpisů práva Evropské unie
usnesení vlády

26 Odpor se podle správního řádu podává ve lhůtě
A
B
*C
D

15 dnů
1 měsíce
8 dnů
30 dnů

27 Podle Ústavy České republiky vláda
A
B
C
*D

smí vydat nařízení, pouze pokud je k tomu výslovně zákonem zmocněna
je oprávněna vydat nařízení i bez existence zákona
nemůže vydávat vyhlášky ani nařízení, přísluší ji však vydávat usnesení
může vydat nařízení i bez výslovného zákonného zmocnění; podmínkou je však existence zákona, který má být
takovým nařízením proveden

28 Konkrétní vyšší územní samosprávné celky
*A
B
C
D

byly zřízeny a jejich sídla stanovena ústavním zákonem
jsou zřízeny Ústavou
se po územní stránce (svým územím) shodují s krajským členěním uplatňovaným pro oblast justice
jsou označovány jako tzv. regiony soudržnosti

29 Legislativní vymezení, ani deﬁnici „správního orgánu“ neobsahuje
A
B
C
*D

občanský soudní řád
soudní řád správní
správní řád
Ústava České republiky

30 Rozhodnutí o přestupku nelze doručit
*A
B
C
D

veřejnou vyhláškou
do datové schránky zástupce
tzv. ﬁkcí doručení
do vlastních rukou obviněného

31 Obnova řízení
A
B
C
*D

může být nařízena výlučně na základě žádosti účastníka řízení
je přípustná vždy až po předchozím uplatnění řádných opravných prostředků
slouží k nápravě právních pochybení vydaného (pravomocného) správního rozhodnutí
přichází v úvahu ve správním soudnictví

32 Tzv. ﬁkce doručení nastává, jestliže
A
B
*C
D

zásilka byla po dobu 10 denní lhůty vhozena do domovní schránky, nebo na jiné vhodné místo
adresát se do 15 dnů ode dne dodání nepřihlásí do datové schránky
uplyne 10 denní lhůta a adresát si současně zásilku nepřevezme, případně se nepřihlásí do datové schránky
byla doručovaná písemnost dodána do datové schránky adresáta

33 Podklad pro vydání rozhodnutí
A
*B
C
D

může být uplatněn jen takový, o němž se výslovně zmiňuje správní řád
nemusí být správním orgánem akceptován, což je ale třeba náležitě rozebrat v odůvodnění rozhodnutí
opatřuje výlučně správní orgán, a to s ohledem na ochranu veřejného zájmu
je správní orgán povinen na návrh účastníka opatřit vždy
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34 Rozklad nelze podat proti rozhodnutí ani usnesení
A
*B
C
D

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
rozkladové komise
ministra
ministerstva

35 Za přestupky nelze podle zákona o přestupcích ukládat
A
*B
C
D

pokutu, napomenutí, zákaz činnosti
domluvu, napomenutí, zákaz pohybu
zákaz činnosti, zákaz pobytu a napomenutí
zákaz pobytu, pokutu, napomenutí

36 Soudy působící ve správním soudnictví nerozhodují o
*A
B
C
D

založení politických stran a hnutí
věcech referenda
volebních věcech
rušení smíšených správních aktů

37 V Ústavě České republiky
A
B
*C
D

je zřízeno 14 krajů
je zaručena tzv. zájmová samospráva
je zaručena tzv. územní samospráva
není otázka samosprávy nikterak řešena, neboť to z povahy věci Ústavě nepřísluší

38 Prekluze odpovědnosti za přestupek v průběhu správního (přestupkového) řízení znamená, že
*A
B
C
D

správní orgán musí řízení zastavit
v řízení nelze již nijak rozhodnout
k této skutečnosti se přihlíží výlučně na základě námitky obviněného
došlo k promlčení přestupkové odpovědnosti

39 Pro kasační stížnost neplatí, že
A
B
C
*D

jde o mimořádný opravný prostředek ve správním soudnictví
podává se přímo u Nejvyššího správního soudu
v řízení musí být stěžovatel zastoupen advokátem
má vždy odkladný účinek, ledaže je na žádost vydáno předběžné opatření

40 Vedoucí odborů obecního úřadu jsou jmenováni a odvolávání
A
*B
C
D

zastupitelstvem obce
radou obce
starostou obce
tajemníkem obecního úřadu

Veřejné ﬁnance

41 Pro guvernéra České národní banky platí:
A
*B
C
D

rozhoduje o rozkladu podle správního řádu
jmenuje jej prezident republiky
je členem vlády
předsedá Radě peněžní politiky České republiky

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

rozpočtové kázně
daní
tvorby technických rezerv pojišťoven
možnosti daňové asignace

43 Pro ﬁnanční právo platí:
*A
B
C
D

reguluje společenské vztahy související s veřejnou ﬁnanční činností
předmětem právní regulace jsou veškeré peněžní vztahy
patří mezi soukromoprávní odvětví
je subsystémem správního práva

Zadání č. 420

PrF: Test odborných znalostí 2014

Zadání č. 420

44 Pro státní fondy platí:
A
*B
C
D

jejich soustava je zakotvena v zákoně o veřejných ﬁnancích
jsou zřizovány zákonem
zřizují je organizační složky státu obligatorně podle rozpočtových pravidel
mají formu organizační složky státu

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

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

46 Pro nakládání s devizovými hodnotami v ČR platí:
A
B
C
*D

při směnárenských obchodech se směnný kurz řídí výhradně kurzem centrální banky
nelze mít účet vedený v cizí měně, pokud se nejedná o podnikatele
směna valut je možná jen v případě měn eurozóny
devizovým orgánem je Česká národní banka a Ministerstvo ﬁnancí

47 Určete správné tvrzení:
A
*B
C
D

popis vzoru platidla je obsažen ve vyhlášce ministerstva ﬁnancí
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
emitentem platidel je centrální banka na základě emisního plánu schváleného vládou

48 Pro správu daní v České republice platí:
A
B
C
*D

je vykonávaná v systému jednotných inkasních míst
daň z nemovitých věcí spravuje obecní úřad
pro řízení ve věcech správy správních poplatků se použije subsidiárně správní řád
správcem daně může být i celní úřad

49 Pro rozpočet obce platí:
A
B
C
*D

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

50 Obec nemůže být zakladatelem:
A
B
C
*D

akciové společnosti
příspěvkové organizace
společnosti s ručením omezeným
veřejné obchodní společnosti

51 Přímým předchůdcem České národní banky byla:
A
*B
C
D

Československá banka
Státní banka československá
Federální banka československá
Národní banka československá

52 Pro státní rozpočet platí:
*A
B
C
D

zákonodárnou iniciativu má výhradně vláda
ostatní veřejné rozpočty musí být s ním v souladu
může být schválen ve formě opatření Senátu PČR v případě, že je Poslanecká sněmovna rozpuštěna
musí být schválen oběma komorami Parlamentu České republiky nejpozději do konce kalendářního roku

53 Do soustavy daní v České republice od roku 2014 nepatří:
*A
B
C
D

daň
daň
daň
daň

z
z
z
z

nemovitosti
příjmů fyzických osob
nemovitých věcí
vína a meziproduktů
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54 Určete správné tvrzení:
*A
B
C
D

obsah zlata v koruně československé po měnové reformě v roce 1953 byl stanoven zákonem na 0,123426 g
ryzího zlata
emisní plán České národní banky se řídí nařízeními Evropské centrální banky
koruna česká je vázána pevným kurzem k euru, od kterého je možné se odchýlit při směnárenských obchodech
maximálně o 4,7%
Česká republika není členem Mezinárodního měnového fondu

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

správních poplatků
devizové správy
Fondu pojištění vkladů
dohledu nad ﬁnančním trhem

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

zákon
zákon
zákon
zákon

o
o
o
o

České národní bance
české měně
peněžní reformě
koruně české

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

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

58 V konstrukci daně se uplatnila v roce 2013 tzv. solidární daň, a to:
A
B
C
*D

u daně darovací
u daně dědické
v případě daně z převodu nemovitosti
v případě zdanění příjmů fyzických osob

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

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

60 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
systém i právní regulace ctí princip ﬁskálního federalizmu
porušení rozpočtové kázně je přestupkem

