PrF: Test odborných znalostí 2015
Jméno a příjmení – pište do okénka

VZOROVÉ ZADÁNÍ 2015

Číslo přihlášky

VZOR

Číslo zadání

000

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

1

V případě závažného porušení unijního práva může být členský stát dle čl. 258 až 260 SFEU:

A
*B
C
D

omezen ve svých hlasovacích právech v Radě a Evropské radě, nikoliv ale v Evropském parlamentu
pokutován Soudním dvorem
omezen ve svých hlasovacích právech v Radě, Evropské radě a Evropském parlamentu
pokutován Evropskou komisí

2

Možnost dlouhodobého pobytu v jiném členském státě na základě občanství Evropské unie není podle
práva EU automaticky zaručena (vyberte nejpřiléhavější možnost):

A
B
*C
D

obecně
obecně
obecně
obecně

3

Lisabonská smlouva změnou Smlouvy o fungování Evropské unie:

A

výslovně potvrdila princip přednosti práva Evropské unie formulovaný Soudním dvorem v případu Costa vs.
E.N.E.L.
vůbec poprvé zakotvila princip přednosti práva Evropské unie
vůbec poprvé zakotvila princip přednosti práva Evropské unie, ale jen před národním podústavním právem.
Původní verze předpokládající přednost před veškerým právem byla pro členské státy nepřijatelná
princip přednosti práva Evropské unie v žádném z jejích článků výslovně nezakotvila, ani nic nezměnila na jeho
fungování

B
C
*D

osobám
osobám
osobám
osobám

starším 75 let, bez ohledu na jejich majetek a zdravotní pojištění
mladším 18 let, bez ohledu na jejich majetek a zdravotní pojištění
nezaměstnaným a zároveň nemajetným
těhotným, bez ohledu na jejich majetek a zdravotní pojištění

4

Na základě svobody pohybu služeb lze:

A
*B
C
D

poskytovat v ČR služby cizincům z nečlenských států
v ČR poskytovat služby občanům jiných členských států
podnikat v jiném členském státě dlouhodobě a bez omezení prostřednictvím v Česku usazené společnosti
podnikat v ČR dlouhodobě a bez omezení českým právem prostřednictvím v zahraničí usazené společnosti

5

Občanství Evropské unie se získává automaticky a bez dalšího:

A

složením slavnostního slibu před Evropskou komisí pověřeným tajemníkem obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
z titulu narození občance Evropské unie (ius sanguinis)
z titulu narození na území Evropské unie (ius soli)
nabytím státního občanství členského státu

B
C
*D

6

Vnitrostátní právo přijaté v procesu implementace směrnice je oprávněn závazně interpretovat:

A
B
*C
D

Tribunál
Soudní dvůr Evropské unie
soud daného členského státu
Soudní dvůr

7

Odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením unijního práva je označována jako:

A
*B
C
D

odpovědnost
odpovědnost
odpovědnost
odpovědnost

8

Důsledkem neprovedení směrnice řádně a včas nikdy není:

A
*B
C
D

její nepřímý účinek
její horizontální přímý účinek
její vertikální vzestupný přímý účinek
odpovědnost státu za škodu

typu
typu
typu
typu

Van Gend En Loos
Francovich
Cassis de Dijon
Costa v. E.N.E.L.
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9

Jednotná a přímo použitelná úprava je v Evropské unii zajišťována zásadně prostřednictvím:

*A
B
C
D

nařízení
rozhodnutí
nařízení a zároveň směrnic
směrnic

10 V zásadě neměnné personální složení po dobu funkčního období (z důvodu virilního členství) charakteristicky nemůže mít:
A
*B
C
D

Evropský parlament
Rada
Evropský účetní dvůr
Evropská komise

11 Svoboda pohybu osob (pracovníků a podnikatelů):
A
B
*C
D

byla
byla
byla
byla

realizována
realizována
realizována
realizována

až v rámci jednotného vnitřního trhu
až v rámci jednotného vnitřního trhu v návaznosti na vytvoření Schengenského prostoru
již v rámci společného trhu
vytvořením Schengenského prostoru

12 S federacemi má Evropská unie z níže uvedeného výběru nejvíce společné/společnou:
A
B
C
*D

jednotnou zahraniční politiku
místní soudy v hlavních městech členských států (s výjimkou ČR v Brně a ve Francii ve Štrasburku)
jednotnou obranu
přímo a přednostně použitelné právo

13 Svobodou usazování se rozumí:
*A
B
C
D

usazení se v jiném členském státě za účelem dlouhodobého podnikání
přestěhování se do jiného členského státu a dlouhodobý pobyt zde
přestěhování se do jiného členského státu a dlouhodobý nebo krátkodobý pobyt zde
možnost oženit se a usadit v kterémkoliv jiném členském státě

14 V oblasti výlučných pravomocí:
A
B
C
*D

Evropská unie v zásadě nemůže přijímat vlastní legislativu
členské státy nemají vlastní orgány k jejich výkonu a praktickému uskutečňování
přijímají legislativu výlučně členské státy. To platí i pro uzavírání mezinárodních smluv se třetími státy
členské státy v zásadě nemohou přijímat vlastní legislativu

15 O platnosti sekundárního práva rozhoduje:
A
B
C
*D

Evropský soud pro lidská práva
kterýkoliv národní soud
ústavní soudy členských států
Soudní dvůr nebo Tribunál

16 Evropská unie harmonizuje některé části vnitrostátního práva nebo je dokonce nahrazuje vlastní
úpravou, například:
*A
B
C
D

mezinárodní právo soukromé a procesní (prostřednictvím několika nařízení)
smlouvu o dílo (pomocí podmínek FIDIC, na jejichž tvorbě se EU spolupodílela)
mezinárodní právo soukromé (prostřednictvím několika směrnic)
kupní smlouvu (na základě Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží, jejíž je EU smluvní stranou)

17 Volný pohyb zboží předpokládal v prvé řadě:
A
B
C
*D

zrušení
zrušení
zrušení
zrušení

statistických kontrol
daní
hraničních kontrol
cel

18 Členské státy mají v zásadě rovné postavení, zastoupení nebo hlasovací práva v těchto orgánech:
A
B
C
*D

Rada
Evropský parlament
Soudní dvůr, pokud jde o generální advokáty
Evropská komise
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19 Požadavek znalosti jazyka pro výkon povolání:
A
B
C
*D

může být v odůvodněných případech státem požadován prostřednictvím požadavku státní příslušnosti (vlastní
státní příslušník umí jazyk prokazatelně dobře)
nemůže být dle judikatury vůbec požadován pro výkon jakéhokoliv povolání. Jednalo by se o nepřímou diskriminaci a ta je zakázaná
může být dle judikatury SD EU uplatňován jen pro zaměstnání ve veřejné správě
může být dle judikatury SD EU uplatňován jen v rozsahu nezbytném pro výkon příslušné práce

20 Občanství Evropské unie zakládá v čl. 22 SFEU občanům České republiky:
A
*B
C
D

právo volit a být volen v ČR do Evropského parlamentu, a to v případě, že má bydliště v jiném členském státě
právo volit a být volen v jiném členském státě do Evropského parlamentu a do místních samospráv, ale pouze
v případě, že v něm má své bydliště
právo volit a být volen v ČR do českého parlamentu
právo volit a být volen v ČR do Evropského parlamentu a do místních samospráv, a to v případě, že má bydliště
v jiném členském státě

VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Základem správně právní odpovědnosti není
A
B
*C
D

disciplinární delikt
smíšený správní delikt
soudní delikt
pořádkový delikt

22 Kontrolu nad výkonem samostatné působnosti obcí vykonává
A
B
*C
D

krajský úřad
Úřad vlády
Ministerstvo vnitra
ředitel krajského úřadu

23 Příslušnost k soudnímu přezkumu opatření obecné povahy náleží
A
*B
C
D

Nejvyššímu správnímu soudu
krajskému soudu
vrchnímu soudu
okresnímu soudu

24 Podle Ústavy vláda
A
B
*C
D

může vydávat nařízení i bez existence zákona
může vydat nařízení, jen pokud je k tomu výslovně zákonem zmocněna
může vydat nařízení i bez výslovného zákonného zmocnění
nesmí vydávat nařízení, přísluší ji vydávat usnesení

25 Správní orgány
A
B
*C
D

mají právo podat žádost k provedení přezkumného řízení
mají postavení účastníka řízení v případě, kdy jde o ochranu veřejného zájmu
jsou vázány předpisy práva Evropské unie
nejsou vymezeny soudním řádem správním

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

Senát
vláda
zastupitelstvo obce
zastupitelstvo kraje

27 V případě ministerstev platí, že
A
*B
C
D

jsou podřízena Úřadu vlády
jejich působnost lze upravit zákonem
jsou zřízeny Ústavou
rozhodujícím orgánem v řízení o rozkladu jsou rozkladové komise
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28 V případě tajemníka obecního úřadu přísluší jeho jmenování a odvolání
A
B
*C
D

řediteli krajského úřadu
zastupitelstvu obce
starostovi obce
radě obce

29 Za přestupek lze uložit
A
B
C
*D

domluvu
obecně prospěšné práce
zákaz trvalého pobytu
napomenutí

30 Pokud odpovědnost za přestupek uplynutím lhůty 1 roku zaniká, hovoříme o
A
*B
C
D

promlčení
prekluzi
nevymahatelnosti
subsidiaritě

31 Tzv. dalším ústředním orgánem státní správy není
A
B
C
*D

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Český statistický úřad
Státní správa hmotných rezerv
Komise pro cenné papíry

32 Obce a kraje se liší
A
B
*C
D

jejich ústavním zakotvením
v právu na samosprávu
v rozsahu výkonu jejich přenesené působnosti
tím, že kraje jsou nadřízené obcím

33 Působnost Veřejného ochránce práv se nevztahuje na
A
B
*C
D

orgány státní správy soudů
dohled nad sledováním vyhoštění cizinců
územní samosprávné celky v samostatné působnosti
Kancelář prezidenta republiky

34 Při vydávání obecně závazných vyhlášek se kraj řídí
*A
B
C
D

zákony
zákony, nařízení vlády a prováděcími právními předpisy
zákony a dalšími právními předpisy
zákony, dalšími právními předpisy, jakož i usneseními vlády

35 Účastníkem řízení může být
*A
B
C
D

právní nástupce
podpůrce
opatrovník
dotčený orgán

36 Nicotnost rozhodnutí
A
B
C
*D

není dána povahou vad
nemůže být řešena správními orgány
není správním řádem upravena
vyslovuje soud

37 Pro opravné prostředky v řízení před správními soudy platí, že
A
B
C
*D

představuje rekurz a kasační stížnost
je představuje výlučně kasační stížnost
jsou zastoupeny jak řádnými, tak i mimořádnými opravnými prostředky
nejsou upraveny řádné opravné prostředky z důvodu jednoinstančnosti správního soudnictví
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38 Má-li účastník řízení zřízenu datovou schránku,
A
*B
C
D

je účastník povinen na tuto skutečnost správní orgán upozornit a navrhnout, aby mu do ní bylo doručováno
správní orgán mu doručuje do datové schránky, a to i v případě, kdy účastník uplatnil adresu pro doručování
je správní orgán před doručováním písemnosti povinen zjistit, zda nezvolil adresu pro doručování
potom nemůže se správními orgány komunikovat jinak, než jejím prostřednictvím

39 Kasační stížnost
*A
B
C
D

se podává přímo u Nejvyššího správního soudu
napadá pravomocné rozhodnutí správního orgánu
má odkladný účinek, pokud ji podává neúspěšný žalovaný
shodně jako ústavní stížnost, nemůže podat správní orgán

40 Opravný prostředek proti prvostupňovému rozhodnutí ministra
A
B
*C
D

představuje žaloba
představuje odvolání
představuje rozklad
není v takovém případě obecně dán

VEŘEJNÉ FINANCE

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

je členem vlády
předsedá Radě peněžní politiky České republiky
rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí pobočky ČNB
jmenuje jej prezident republiky

42 Pro daňové právo v České republice neplatí:
A
B
*C
D

součástí soustavy daní je daň z nemovitých věcí
daně mohou být ukládány jen na základě zákona
mohou být zaváděny jen ty daně, které jsou vyjmenovány v zákoně o soustavě daní
součástí soustavy daní je daň z vína a meziproduktů

43 Pro kolkové známky platí:
*A
B
C
D

lze jimi uhradit daň ve smyslu daňového řádu, pokud to připouští zvláštní zákon
lze jimi uhradit veškeré poplatky s výjimkou místních poplatků
jejich emitentem je Finanční správa České republiky
jejich vzhled je upraven opatřením obecné povahy

44 Pro daňovou evidenci platí:
*A
B
C
D

zastoupila jednoduché účetnictví
je upravena zákonem o účetnictví
je účtem daňového subjektu u správce daně, na kterém se evidují jeho daňové povinnosti
musí si ji vést každý plátce daně z přidané hodnoty

45 Pro ﬁnanční právo platí:
A
B
C
*D

předmětem právní regulace jsou veškeré peněžní vztahy
je subsystémem správního práva
je subsystémem daňového práva
reguluje chování související s veřejnou ﬁnanční činností

46 Dohled nad pojišťovnami vykonává:
A
B
C
*D

Generální ﬁnanční ředitelství
Nejvyšší kontrolní úřad
Úřad pro dohled nad ﬁnančním trhem
Česká národní banka

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

systém i právní regulace ctí princip ﬁskálního centralizmu
ﬁskální federalizmus odráží proces decentralizace veřejné správy
právní úprava zásad rozpočtového práva je obsažena v obecné části zákona o veřejných ﬁnancích
právní úprava veřejných rozpočtů vychází z principu subsidiárního použití rozpočtových pravidel státního rozpočtu
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48 Nalézací řízení:
A
B
*C
D

je
je
je
je

řešením smíru mezi správcem daně a daňovým subjektem
součástí vyměřovací řízení
obecně upraveno daňovým řádem
součástí daňové kontroly

49 Určete správné tvrzení:
A
B
C
*D

obsah zlata v koruně české byl pro rok 2014 stanoven usnesením Bankovní rady České národní banky na
0,123426 g ryzího zlata
cílování inﬂace Českou národní bankou 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 je členem Mezinárodního měnového fondu

50 Pro daně v České republice v roce 2015 platí:
*A
B
C
D

v případě zdanění příjmů fyzických osob je aplikováno solidární zvýšení daně
solidární daň souvisí s vyrovnáním regionálních rozdílů a odráží se v koeﬁcientu daně z nemovitých věcí
došlo k obnovení progresivní sazby u daně z příjmů fyzických osob
u daně darovací došlo ke změně rozpočtového určení

51 Daňový řád se nepoužije na správu:
A
*B
C
D

místních poplatků
sociálního pojištění
cel
správních poplatků

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

daň z nemovitých věcí spravuje příslušný ﬁnanční úřad
nejedná se o výkon státní správy
pro řízení ve věcech správy správních poplatků se použije subsidiárně správní řád
Generální ﬁnanční ředitelství je nadřízeným orgánem všech správců daně

53 Pro devizové právo v České republice platí:
*A
B
C
D

směnárenskou činnost může provozovat i fyzická osoba
při směnárenských obchodech se směnný kurz řídí výhradně kurzem centrální banky s přípustnou odchylkou
10%
bez souhlasu devizového orgánu nelze mít účet vedený v cizině
směna valut je možná jen v rozsahu měn povolených Českou národní bankou

54 Pro státní fondy platí:
*A
B
C
D

mají právní osobnost
mají formu akciové společnosti
zřizuje je vláda svým nařízením
jejich soustava je zakotvena v rozpočtových pravidlech taxativní výčtem

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

pro řízení před ČNB je použití správního řádu vyloučeno
opravným prostředkem proti rozhodnutí ČNB je kasační stížnost
o odvolání rozhoduje Bankovní rada ČNB
o rozkladu rozhoduje Bankovní rada ČNB

56 Pramenem měnového práva v České republice je:
A
B
C
*D

zákon
zákon
zákon
zákon

o
o
o
o

měně České národní banky
koruně české a ukončení měnové unie
měnové reformě
oběhu bankovek a mincí

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

správní obvody odvolacích ﬁnančních ředitelství jsou shodné s územím vyšších územních samosprávných celků
základním článkem soustavy Finanční správy České republiky jsou okresní ﬁnanční úřady
odvolací ﬁnanční ředitelství přezkoumává prvoinstanční rozhodnutí ﬁnančních úřadů a celních úřadů
odvolací ﬁnanční ředitelství sídlí v Brně
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58 Pro státní rozpočet platí:
A
B
*C
D

musí být schválen oběma komorami Parlamentu České republiky nejpozději do konce kalendářního roku
zákonodárnou iniciativu má výhradně vláda a prezident republiky
nemůže být schválen zákonným opatřením Senátu PČR
ostatní veřejné rozpočty s ním musí být v souladu na základě principu ﬁskální solidarity

59 Pro rozpočet územního samosprávného celku platí:
*A
B
C
D

je výrazem ekonomického základu územní samosprávy
patří do výkonu samostatné působnosti a je schvalován ve formě obecně závazné vyhlášky obce nebo kraje
je součástí státního rozpočtu sensu largo
patří do výkonu přenesené působnosti a je schvalován ve formě obecně závazného nařízení obce nebo kraje

60 Pro místní poplatky platí:
A
B
*C
D

pro řízení o nich se subsidiárně použije procesní úprava ze zákona o správních poplatcích
katalog místních poplatků obsahuje i poplatek za parkování na veřejném nestřeženém nebo střeženém parkovišti
jsou to daně ve smyslu daňového řádu
zavádí se v obci obecně závazným nařízením
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