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

Číslo přihlášky

Číslo zadání

38
Test odborných znalostí obsahuje 60 otázek se 4 možnými odpovědmi, přičemž právě jedna je správná.
Právo EU

1

Evropský hospodářský prostor je po Lisabonské smlouvě označován:

A
*B
C
D

Evropský prostor
nadále jako Evropský hospodářský prostor
Evropská unie
byl zrušen a dnes již neexistuje

2

Směrnice:

A
B
*C
D

mají přímý účinek až teprve poté, co tak v konkrétním případě rozhodne Soudní dvůr EU
mají automaticky přímý účinek
přímý účinek obecně až na výjimky nemají
mají přímý účinek jen, rozhodne-li tak ústavní soud daného členského státu

3

Technické normy jsou Evropskou unií v oblasti regulace jednotného trhu na základě čl. 114 SFEU přijímány
primárně za účelem:

*A
B
C
D

eliminace překážek obchodu mezi členskými státy nebo narušení hospodářské soutěže
propagace existence Evropské unie mezi občany EU (viz např. zákaz pomazánkového másla)
vytvoření jednotné právní úpravy
vytvoření konkurence Číně, Rusku a USA

4

Závazný a správný výklad práva Evropské unie dle SEU a SFEU určuje:

*A
B
C
D

Soudní dvůr EU
Evropská komise, jednotlivci a Soudní dvůr EU
jen Evropská komise
národní soudy, Soudní dvůr EU a jednotlivci (občané EU)

5

Vystoupení z Evropské unie:

A
*B
C
D

je vždy podmíněno souhlasem Evropského parlamentu a Evropské Rady
může být učiněno i jednostranně dotčeným členským státem usilujícím o vystoupení
může být učiněno i jednostranně Evropskou unií (pak jde o vyloučení)
je vždy podmíněno souhlasem Rady

6

Odpovědnost typu Francovich:

A
*B
C
D

je odpovědností jednotlivce vůči státu za porušení unijního práva
odpovědností členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením unijního práva
je odpovědností Evropské unie za škodu způsobenou jednotlivci
je odpovědností jednotlivce vůči Evropské unii za porušení unijního práva

7

Jak často mají dle SFEU a SEU probíhat volby do Evropského parlamentu?

A
B
C
*D

každých 6 let
každé 3 roky
každých 10 let
každých 5 let

8

Z případů Von Colson a Marleasing se dovozuje:

*A
B
C
D

že směrnice může ovlivnit výklad vnitrostátního práva (tzv. nepřímý účinek)
odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU
že směrnice není nutné implementovat do vnitrostátního práva
že směrnice přímo upravuje práva a povinnosti jednotlivců

9

Právo Evropské unie je v České republice:

*A
B
C
D

v zásadě platné v celém rozsahu tj. včetně aktů přijatých Evropskou unií před vstupem, tj. před 1. 5. 2004
aplikováno jen na pokyn Soudního dvora EU
platné v omezeném rozsahu tj. jen v případě aktů přijatých Evropskou po vstupu, tj. po 1. 5. 2004
v zásadě součástí českého vnitrostátního práva a je plně podřízeno českému ústavnímu pořádku
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10 V rámci řízení o předběžné otázce může národní soud dle unijního práva požadovat odpověď na otázku týkající
se:
A
B
C
*D

souladu jeho zákonů s jeho ústavou
souladu jeho vnitrostátního práva s unijním právem
výkladu jeho vnitrostátního práva
platnosti unijního sekundárního práva

11 Svoboda pohybu osob mimo jiné znamená:
A
B
C
*D

právo
právo
právo
právo

na
na
na
na

přidělení občanství státu trvalého pobytu
přidělení občanství státu dlouhodobého pobytu
sociální dávky ve státě krátkodobého pobytu
možnost pobytu v jiném členském státě

12 Svoboda pohybu služeb se týká:
*A
B
C
D

výkonů nehmotné povahy poskytovaných přeshraničně, a zároveň jednorázově, krátkodobě či nahodile, pokud
jsou poskytovány zpravidla za úplatu
dlouhodobého podnikání v jiném členském státě
výkonů hmotné i nehmotné povahy poskytovaných krátkodobě i dlouhodobě ovšem jen za předpokladu, že
služba při poskytnutí fyzicky překročí hranice mezi dvěma členskými státy
výhradně činností poskytovaných na základě smlouvy o dílo (v některých státech smlouvy o službách)

13 Co je to systém váženého hlasování nově zaváděný Lisabonskou smlouvou:
*A
B
C
D

zohlednění velikosti hlasu podle počtu obyvatel (čím větší stát, tím větší hlas)
velikost hlasu je určena podle souhrnné váhy všech obyvatel daného státu
zohlednění velikosti hlasu podle počtu obyvatel (čím menší stát, tím větší hlas)
hlasy všech států jsou rovné, v případě rovnosti mají ale větší váhu hlasy velkých států

14 Která smlouva zavedla institut unijního občanství?
A
*B
C
D

Amsterodamská smlouva
Maastrichtská smlouva
Římská smlouva
Lisabonská smlouva

15 Evropská unie v současné podobě je charakteristická:
A
*B
C
D

unitárním uspořádáním
převládající nadstátní metodou integrace
charakteristicky federálním uspořádáním
převládající mezivládní metodou integrace

16 Judikatura Soudního dvora EU je dle SFEU a SEU:
A
B
*C
D

nástrojem sjednocování národního práva
Dle čl. 288 SFEU jedním z pramenů práva EU
nástrojem výkladu a aplikace unijního práva
závazná vždy jen pro státy

17 Kolik členů má Evropská komise?
*A
B
C
D

tolik, kolik je členských států
2/5 počtu členských států
27
23

18 Která z níže uvedených svobod nepatří mezi základní svobody jednotného vnitřního trhu?
A
B
C
*D

svoboda
svoboda
svoboda
svoboda

pohybu
pohybu
pohybu
pohybu

zboží
osob
kapitálu
rozsudků

19 Ve kterém dokumentu byste hledali nejzákladnější hodnoty a principy, které Evropská unie uznává?
A
B
*C
D

Listina základních práv a svobod České republiky
Nařízení o základních právech EU
Smlouva o Evropské unii
Římská smlouva

PrF: Test odborných znalostí 2014

Zadání č. 38

20 Evropská unie má pravomoc:
A
*B
C
D

stanovovat přímé daně
harmonizovat nepřímé daně
určovat délku základní vojenské služby
určovat sazby minimální mzdy

Veřejná správa

21 Při nečinnosti při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
A
B
C
*D

se uplatní ﬁkce tzv. negativního rozhodnutí
lze bez dalšího podat žalobu na ochranu proti nezákonnému zásahu
je nutno vydat rozhodnutí o žádosti o poskytnutí informace
lze podat stížnost

22 Doklad
*A
B
C
D

se vydává místo písemného vyhotovení rozhodnutí, přičemž o jeho vydání se provede záznam do spisu
lze vydat jen v případech, ve kterých se nepostupuje ve správním řízení
nelze vydat, pokud od zahájení řízení uplynula doba 1 roku
se vydává i v případě zamítnutí žádosti

23 Tzv. dalším ústředním orgánem státní správy je
A
B
C
*D

Správa základních registrů
Úřad práce ČR
Komise pro cenné papíry
Úřad vlády ČR

24 Tzv. subordinační veřejnoprávní smlouvy
A
B
C
*D

lze napadnout žalobou ve správním soudnictví
nabývají vždy účinnosti dnem jejich podpisu
lze vypovědět písemně, a to i v případě, kdy to nebylo smluvními stranami dohodnuto
jsou regulovány též prostřednictvím přiměřené aplikace občanského zákoníku

25 Veřejný ochránce práv je oprávněn
*A
B
C
D

vstupovat do prostor úřadů, a to i bez předchozího upozornění
navrhnout Ústavnímu soudu zrušení zákona nebo jeho části
podat žádost o přezkumné řízení
navrhnout Nejvyššímu správnímu soudu zrušení podzákonného právního předpisu nebo jeho části

26 Odpovědnost za přestupek zaniká
A
B
C
*D

došlo-li k jeho promlčení
uplynula-li od zahájení řízení doba 1 roku
zanikla-li společenská nebezpečnost přestupkového jednání
důsledkem čehož je, že takový přestupek nelze projednat

27 Podnět k provedení přezkumného řízení
A
B
C
*D

nemůže být anonymní, neboť neumožňuje prověření skutečností v něm uvedených
vždy vede k zahájení přezkumného řízení
se v případně jeho podání účastníkem řízení považuje za žádost
může podat kdokoliv

28 Působnost veřejného ochránce práv se nevztahuje na věci
A
B
*C
D

sledování vyhoštění cizinců
ochrany před diskriminací
v samostatné působnosti územních samosprávných celků
státní správy soudů

29 Rozhodnutí Ministerstva vnitra
A
B
*C
D

nelze doručit veřejnou vyhláškou
lze napadnout odvoláním
nemusí v některých případech obsahovat odůvodnění
nelze napadnout žalobou
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30 Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu
A
B
C
*D

lze podat i prostřednictvím správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje; v takovém případě se lhůta pro
podání žaloby považuje za zachovanou
může podat Nejvyšší státní zastupitelství a Kancelář veřejného ochránce práv
lze podat nejpozději do 2 měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí
může podat i ten, kdo nebyl účastníkem řízení před správním orgánem, ač by jím být správně měl

31 Každý občan obce má právo
*A
B
C
D

je-li zastupitelem, následně být zvolen za starostu, pokud je ale státním občanem ČR
vyjadřovat se na zasedání rady obce
hlasovat v místním referendu, pakliže před tím podepsal petici
hlasovat o odvolání starosty

32 Tzv. uspokojení navrhovatele ve správním soudnictví vede k
*A
B
C
D

zastavení řízení
zamítnutí žaloby
odmítnutí žaloby
snížení pokuty za správní delikt

33 Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
A
B
*C
D

lze podat pouze ústně nebo písemně s úředně ověřeným podpisem
lze podat výlučně prostřednictvím datové schránky, pokud jí má žadatel zřízenou a zpřístupněnou
lze podat i obyčejným e-mailem
je nutno vyřídit ve lhůtě 30 dnů

34 Pokutu uloženou za přestupek
A
B
*C
D

je možné změnit, a to jak ve prospěch, tak i v neprospěch obviněného
může zvýšit soud, byla-li uložena ve zjevně nepřiměřené výši, a to při využití tzv. moderačního práva soudu
může snížit odvolací správní orgán, ale i soud
je nutné zaplatit dříve, než rozhodnutí nabyde právní moci, jinak může dojít k exekuci

35 V případě statutárních měst neplatí, že
A
*B
C
D

odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských částí a městských obvodů je magistrát
městské obvody a městské části mohou vydávat vlastní právní předpisy
statutárními městy jsou jen ta, která jsou výslovně uvedena v zákoně, a to bez ohledu na počet obyvatel
se člení na městské obvody a městské části jen pokud je to upraveno ve statutu

36 Podpůrce
A
*B
C
D

může mít účastník řízení v dané věci jednoho, ale i několik
nemůže nahlédnout do spisu, je-li účastník řízení zastoupen
se nemůže účastnit neveřejného ústního jednání
může účastníka řízení zastupovat, jen pokud smlouvu o poskytování podpory schválí soud

37 Obviněný z přestupku
A
*B
C
D

musí být plně svéprávný
může uplatňovat nové skutečnosti a důkazy po celou dobu řízení, a to i v odvolání
musí vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat
má právo na obhájce, který mu může být ustanoven na náklady správního orgánu, pokud neovládá český jazyk
a je příslušníkem národnostní menšiny, která tradičně a dlouhodobě žije na území ČR

38 Procesní způsobilost
A
B
*C
D

není vázána na svéprávnost
nemají osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům po 1. 1. 2014
a její nedostatek vede k povinnému zastoupení účastníka řízení
znamená způsobilost být účastníkem správního řízení

39 Zásada zákazu reformace in peius v odvolacím řízení o přestupku znamená, že správní orgán
A
*B
C
D

nesmí přihlížet k novým skutečnostem a návrhům na provedení důkazů, které účastník mohl uplatnit v řízení
v prvním stupni
nesmí změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného
nesmí ukládat sankci nad zákonem stanovenou horní sazbu
nemůže zrušit a vrátit rozhodnutí správnímu orgánu prvního stupně

PrF: Test odborných znalostí 2014

Zadání č. 38

40 O rozkladu rozhoduje
A
B
*C
D

rozkladová komise ministerstva
ministerstvo
ministr
rozkladová komise ministra

Veřejné ﬁnance

41 Určete nesprávné tvrzení:
A
*B
C
D

směnárny podléhají dohledu ze strany centrální banky
předmětem směnárenských obchodů mohou být jedině měny vyhlašované v kurzovním lístku České národní
banky
směnárny si určují vlastní kurz valut
oprávnění k směnárenské činnosti může mít i fyzická osoba

42 Právní osobnost (právní subjektivitu) nemá:
A
B
C
*D

Česká národní banka
státní fond
příspěvková organizace
ministerstvo ﬁnancí

43 Pro ﬁnanční právo platí:
A
*B
C
D

je kodiﬁkovaným odvětvím práva
je inkorporovaným odvětvím
základem jeho právní regulace je zákon o veřejných ﬁnancích
podléhá vysoké míře konstitucionalizace

44 Pro Českou národní banku platí:
A
B
C
*D

má postavení výkonného orgánu Evropské centrální banky
je organizační složkou státu s právní osobností
řídí ji prezident bankovní rady
je právnickou osobou veřejného práva

45 Dohled nad ﬁnančním trhem v České republice vykonává:
A
B
*C
D

ministerstvo ﬁnancí
Komise pro ﬁnanční trhy
Česká národní banka
Státní ﬁnanční inspekce

46 Devizovým orgánem v České republice je:
A
B
C
*D

Finanční správa České republiky
Státní devizový úřad
Devizová správa České republiky
Česká národní banka a ministerstvo ﬁnancí

47 Pro ﬁnanční právo platí:
A
B
C
*D

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

48 Pro správu daní platí:
A
B
*C
D

je soustavou státních orgánů, do jejichž věcné působnosti patří péče o daně
vznikla sloučením daňové a celní správy
je segmentem ﬁnanční správy ve funkčním smyslu
je realizována výhradně orgány veřejné správy

49 Předchůdcem České národní banky v roce 1992 byla:
A
*B
C
D

Federální banka československá
Státní banka československá
Československá banka
Národní banka československá
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50 Určete správné tvrzení:
A
*B
C
D

správce daně je daňovým subjektem rozhodujícím o právech a povinnostech poplatníků
daň jako předmět správy daní je vymezena daňovým řádem
deﬁnice daně je obsažena v zákoně o soustavě daní
daně sensu largo jsou vždy spravovány orgány Finanční správy České republiky

51 Pro tzv. ﬁnanční právo procesní platí:
*A
B
C
D

použití daňového řádu relativně vylučuje subsidiární použití správního řádu
proti rozhodnutí České národní banky je možné podat odvolání k ministru ﬁnancí
jeho základním formálním pramenem je daňový řád
pro řízení o správním poplatku se požije správní řád

52 Metoda regulace v případě ﬁnančního práva:
*A
B
C
D

patří mezi veřejnoprávní metody regulace
je založena na principu smluvní volnosti
patří mezi metody s vysokou mírou autonomie vůle účastníků právních vztahů
vychází ze zásady volného přístupu cizozemců k národní měně a tuzemců k měnám cizím

53 Do ﬁskální části ﬁnančního práva patří právní regulace:
*A
B
C
D

státních fondů
měny
dohledu na ﬁnančním trhem
platebního styku

54 Pro daň z přidané hodnoty platí:
A
B
*C
D

patří mezi selektivní daně
jejím správcem je vždy příslušný ﬁnanční úřad
předcházela ji daň z obratu
v České republice byla zavedena se vstupem do Evropské unie

55 Subsidiární použití daňového řádu znamená, že:
A
B
C
*D

jeho použití je možné jen v případě, kdy tak stanoví daňový zákon
má povahu lex specialis ke správnímu řádu
se použije, pokud správce daně nestanoví jinak
má povahu lex generalis k daňovým zákonům

56 Určete správné tvrzení:
*A
B
C
D

Česká republika je členem Mezinárodního měnového fondu
koruna česká je vázána pevným kurzem k euru, od kterého je možné se odchýlit při směnárenských obchodech
maximálně o 4,7 %
obsah zlata v koruně české je stanoven zákonem o České národní bance
emisní plán České národní banky se řídí nařízeními Evropské centrální banky

57 Případ, kdy za podmínek stanovených zákonem nadřízený správce daně může věc převzít místo podřízeného
správce daně, se nazývá:
*A
B
C
D

atrakce
delegace
expozice
dožádání

58 Pro ﬁnanční správu ve funkčním smyslu platí:
A
*B
C
D

základním článkem její soustavy jsou okresní ﬁnanční úřady
je to souhrn činností, kterými se realizuje ﬁnanční právo prostředky vlastními veřejné správě
je to souhrn všech orgánů veřejné moci realizujících ﬁnanční právo prostředky vlastními veřejné správě
vznikla sloučením územních ﬁnančních orgánů a celní správy

59 Mezi devizové hodnoty nepatří:
A
B
C
*D

peněžní prostředky v cizí měně
ﬁnanční deriváty
zahraniční cenné papíry
devizové zlato
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60 Pro státní rozpočet platí:
*A
B
C
D

zákonodárnou iniciativu má výhradně vláda
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
ostatní veřejné rozpočty musí být s ním v souladu

