Test odborných znalostí 2015
Jméno a příjmení – pište do okénka

VZOROVÉ ZADÁNÍ

Číslo přihlášky

VZOR

Číslo zadání

000

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

1

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU je upravena primárně:

A
B
*C
D

Samostatnou mezinárodní smlouvou (Smlouvou o fungování společné zahraniční a obranné politiky)
Smlouvou o fungování Evropské unie společně s jinými politikami
Smlouvou o Evropské unii
Smlouvou o fungování Evropské unie v jejím úvodu a tedy odděleně od ostatních politik

2

Přestože je Evropská unie nadstátní mezinárodní organizací, čímž se liší od běžných mezivládních organizací,
tak i nadále má s těmito mezinárodními organizacemi společné:

A
B

založení na základě ústavy přijaté všemi členskými státy a v referendech jejich obyvateli
založení na základě mezinárodních smluv, které mohou být měněny členskými státy a zároveň orgány Evropské
unie, a to buď řádným legislativním postupem, nebo postupy zvláštními (procedura souhlasu či spolupráce)
založení na základě mezinárodních smluv, které mohou být měněny jen členskými státy a jen jejich jednomyslným souhlasem
založení na základě mezinárodních smluv, které mohou být měněny jen členskými státy, a to buď většinově,
nebo jednomyslným souhlasem (to např. v oblasti daní či společné zahraniční a bezpečnostní politiky)

*C
D

3

Komisi jako celku může vyjádřit nedůvěru a tím ji přimět k odstoupení:

A
B
*C
D

2/3 parlamentů členských států
členské státy jednomyslným rozhodnutím v Radě
Evropský parlament
Evropská rada

4

Podle zakládacích smluv je úkolem Soudního dvora mimo jiné:

A
B
C
*D

zajišťovat jednotný a správný výklad vnitrostátního práva
vytvářet právo EU (formou precedentů)
rozhodovat spory mezi jednotlivci, které vznikly v souvislosti s uplatňováním práva EU
posuzovat soulad vnitrostátního práva s právem unijním

5

Svoboda pohybu pracovníků může být členskými státy omezena pro zaměstnání ve veřejné správě.

*A
B
C
D

takové omezení je možné zavést i bez předchozího souhlasu některého z orgánů EU
k takovému omezení je potřeba předchozí souhlas Soudního dvora EU
k takovému omezení je potřeba předchozí souhlas Evropské komise
k takovému omezení je potřeba předchozí souhlas Evropské komise a Soudního dvora EU

6

Svoboda pohybu služeb:

A

primárním právem není upravena. Regulována je pouze směrnicí o službách, která možnost přeshraničního
podnikání zakládá
se týká jen přeshraničně poskytovaných služeb (s mezinárodním prvkem), avšak jen pokud dochází k fyzickému
přemístěni poskytovatele nebo příjemce služby do jiného členského státu EU
se týká jen přeshraničně poskytovaných služeb (s mezinárodním prvkem), na ryze vnitrostátní služby tak přímo
nedopadá
primárním právem není upravena. Regulována je pouze nařízením o službách, které možnost přeshraničního
podnikání zakládá

B
*C
D

7

Evropská unie má výlučnou pravomoc v oblasti:

A
*B
C
D

zemědělství
celní unie
ochrany spotřebitele
vnitřního trhu
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8

Evropské společenství:

*A
B
C

D

vzniklo původně pod jménem Evropské hospodářské společenství a dnes již neexistuje
vzniklo v roce 1952 a v roce 2002 zaniklo, jelikož smlouva o jeho založení byla uzavřena na dobu určitou 50 let
je souhrnné označení pro původně tři nadstátní mezinárodní organizace (EHS, ESUO a EURATOM) používaný poté, co byly v polovině 60. let prostřednictvím tzv. slučovací smlouvy sjednoceny do jedné mezinárodní
organizace s jednotnou soustavou orgánů
vzniklo v roce 1958 a v roce 1993 se z něj na základě Maastrichtské smlouvy stala Evropská unie

9

Z níže uvedených tvrzení neplatí, že:

A
*B
C
D

směrnice
směrnice
směrnice
směrnice

může získat přímý účinek jen po marném uplynutí implementační doby
je zcela typicky přijímána v oblasti výlučných pravomocí EU
může získat jen vertikálně vzestupný přímý účinek, jiný směr nepřichází v úvahu
může být přijata v oblasti sdílených pravomocí

10 Posílená spolupráce (ﬂexibilita) znamená, že:
A
*B
C
D

Evropská komise uvolní dodatečné prostředky za účelem posílení spolupráce mezi členskými státy. Využitelná
je výlučně v oblasti vnitřního trhu.
Část členských států v rámci pravomoci Evropské unie vytvoří projekt společného zájmu, kterého se zbylé
členské státy nemusí účastnit.
Evropská komise uvolní dodatečné prostředky za účelem posílení spolupráce mezi členskými státy. Využitelná
jev kterékoliv oblasti pravomocí Evropské unie.
Členské státy nad právní rámec daný zakládacími smlouvami dalšími mezinárodními smlouvami realizují projekt
společného zájmu (např. společná úprava zabraňující dvojímu zdanění).

11 Svoboda pohybu osob (všech občanů členských států EU):
A
*B
C
D

byla realizována v plném rozsahu až po uplynutí tzv. přechodného období, tzn. po 10 letech existence EHS
nadále s některými osobami, pokud jde o migraci do jiného členského státu, nepočítá (např. osoby migrující
primárně za sociálními dávkami)
byla realizována v plném rozsahu již v roce 1958
byla realizována v plném rozsahu až Lisabonskou smlouvou v souvislosti se zavedením občanství Evropské unie

12 Pravomoci Evropské unie:
A
*B
C
D

jsou zakládacími smlouvami Evropské unii jen svěřeny, aniž by byly vymezeny jejich typy (to je dáno judikaturou
SD EU)
jsou zakládacími smlouvami Evropské unii svěřeny a zároveň vymezeny, pokud jde o jejich jednotlivé typy (což
je novinka zavedená Lisabonskou smlouvou)
jsou zakládacími smlouvami Evropské unii propůjčeny a jejich výkon podléhá souhlasu členských států v Evropské radě
jsou zakládacími smlouvami Evropské unii svěřeny a zároveň vymezeny, pokud jde o jejich jednotlivé typy (což
je novinka zavedená Maastrichtskou smlouvou)

13 Řádný legislativní postup se v EU používá pro přijímání:
A
B
*C
D

legislativy v podobě evropských zákonů nebo evropských rámcových zákonů orgány Evropské unie (přijímány
jsou Evropským parlamentem a Radou)
legislativy v podobě nařízení nebo směrnic orgány Evropské unie (přijímány jsou samostatně Radou po konzultaci s Evropským parlamentem)
legislativy v podobě nařízení nebo směrnic orgány Evropské unie (přijímány jsou Evropským parlamentem a
Radou)
legislativy v podobě nařízení nebo směrnic orgány Evropské unie (přijímány jsou Evropským parlamentem a
Evropskou radou)

14 Tak zvaný demokratický deﬁcit v EU znamená, že:
*A
B
C
D

Nařízení a směrnice jsou tvořeny orgány nevolenými občany v přímých volbách, případně v orgánech, které
sice přímo volené jsou, ale mají jen malý vztah k občanům členských států EU
některé členské státy EU i nadále zůstávají monarchiemi a v menší míře i diktaturami. Stále tak nemají demokratické státní zřízení, což je ale požadavek pro členství v EU
legislativa Evropské unie není vyhlašována ve všech jazycích používaných v členských státech EU, ale jen v jazycích úředních. Není tam srozumitelná všem lidem v EU
porodnost v členských státech EU je nízká, což spolu se stárnutím populace povede k deﬁcitu obyvatelstva v EU
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15 Článek 34 SFEU stanoví: "Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou
mezi členskými státy zakázána." Dle uvedeného ustanovení jsou jako opatření s rovnocenným účinkem zakázána
např.:
A
*B
C
D

diskriminační daně (s výjimkou daní již harmonizovaných jako je DPH a spotřební daně)
opatření podobná kvótám (např. nedůvodné licence na dovoz zboží)
veškerá cla a obdobné poplatky uplatňovaná v rámci vnitřního trhu
diskriminační cla a obdobné poplatky znevýhodňující dovoz zboží z jiného členského státu

16 Prostřednictvím Evropských společenství se již v období 50. až 80. let podařilo skupině západoevropských států
realizovat integraci v oblasti:
A
*B
C
D

vojenské a ekonomické
ekonomické
politické, vojenské a ekonomické
politické a ekonomické

17 Článek 267 SFEU zní: "Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se: a) výkladu Smluv, b) platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie.
Vyvstane-li taková otázka před soudem členského státu, může tento soud, považuje-li rozhodnutí o této otázce
za nezbytné k vynesení svého rozsudku, požádat Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o této otázce. ..."
(Ostatní odstavce tohoto ustanovení nepoužijte.)
*A
B
C
D

Položení předběžné otázky za podmínek daných citovaným textem článku 267 SFEU je právem národního soudu,
strany řízení na její položení nemají nárok
Předmětem této otázky dle citovaného textu ustanovení čl. 267 SFEU může být též otázka, jak rozhodnout ve
věci samé
Předmětem této předběžné otázky dle citovaného textu ustanovení čl. 267 SFEU může být též otázka na správný
výklad vnitrostátního práva
Položení předběžné otázky za podmínek daných citovaným textem článku 267 SFEU je povinností národního
soudu, strany řízení na její položení však nemají nárok

18 Článek 34 SFEU stanoví: "Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou
mezi členskými státy zakázána." Uvedené ustanovení přímo dopadá mimo jiné na:
*A
B
C
D

preference
preference
preference
preference

státu, když vytváří podmínky usnadňující prodej domácího zboží na úkor zboží zahraničního
spotřebitelů, když při vlastních nákupech upřednostňují zboží domácí před zahraničním
podnikatelů, když při vlastních nákupech upřednostňují zboží domácí před zahraničním
podnikatelů, když při prodeji zboží v nabídce upřednostňují zboží domácí před zahraničním

19 To, že směrnice mohou mít přímý účinek je explicitně stanoveno v:
A
*B
C
D

Smlouvě o Evropské unii
judikatuře SD EU
Smlouvě o fungování Evropské unie
Lisabonské smlouvě

20 Jednotný vnitřní trh:
A
*B
C
D

byl vytvořen po uplynutí přechodného období již v rámci Evropského hospodářského společenství a zrušen
Jednotným evropským aktem
představuje nejvyšší dosud všemi členskými státy EU dosažený vývojový stupeň hospodářské integrace
představuje nejvyšší vývojový stupeň hospodářské integrace, předcházela mu hospodářská a měnová unie
představuje nižší vývojový stupeň hospodářské integrace, předchází trhu společnému

VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Pokud ve stanovené lhůtě není informace požadovaná dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinným
subjektem poskytnuta
A
*B
C
D

lze do 15 dnů od uplynutí stanovené lhůty podat odvolání
lze podat stížnost
lze podat kasační stížnost
nastává právní ﬁkce negativního rozhodnutí (proti němuž lze případně brojit odvoláním)

22 Městská část nebo městský obvod dle zákona o obcích
*A
B
C
D

nemůže vydávat nařízení
může být zřízen/a nařízením
musí být zřízeny v případě statutárního města obligatorně
může vydávat obecně závazné vyhlášky
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23 Správní řízení je zahájeno dnem, kdy
A
B
*C
D

je k poštovní přepravě podána žádost o zahájení řízení
správní orgán oznámí zahájení všem účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu
žádost dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu
podnět dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu

24 Pravomocné rozhodnutí o přestupku se přezkoumává
A
B
*C
D

v řízení o rozkladu
u místně příslušného krajského soudu 3členným senátem
u místně příslušného krajského soudu samosoudcem
podle části páté občanského soudního řádu

25 Tzv. rozkladová komise
*A
B
C
D

může být jmenována i ad hoc
vydává závazné stanovisko k rozhodnutí o rozkladu
rozhoduje o rozkladu
může mít nejméně 3 členy

26 Tajemníka obecního úřadu jmenuje a odvolává
A
B
C
*D

hejtman kraje, v jehož správním obvodu se obec nachází
náměstek ministra vnitra pro státní službu
ředitel krajského úřadu
starosta obce

27 Lhůta pro podání odporu proti příkazu v přestupkových věcech činí
A
B
*C
D

7 dní
8 dní
15 dní
2 týdny

28 Věda správního práva a správní věda
*A
B
C
D

uplatňují vůči témuž předmětu zkoumání odlišné metody a přístupy
se zaměřují pouze na právní regulaci organizace veřejné správy
se od sebe nijak neliší, jde o synonyma
se zaměřují pouze na právní regulaci činnosti veřejné správy

29 Veřejného ochránce práv i jeho zástupce volí,
A
B
C
*D

vláda
Parlament
Senát
Poslanecká sněmovna

30 Soudní řád správní je vůči vybraným částem občanského soudního řádu předpisem
A
B
C
*D

lex generalis
zcela nezávislým
subsidiárním
speciálním

31 Pro odvolání platí, že
A
B
*C
D

jej nelze podat elektronicky bez zaručeného podpisu
lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání běží od jeho podání
nemusí nezbytně obsahovat odvolací důvody
se obecně podává u odvolacího správního orgánu

32 Kraj lze zrušit
A
B
*C
D

rozsudkem Nejvyššího správního soudu
zákonem
ústavním zákonem
rozhodnutím Ústavního soudu
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33 Místní referendum je nezbytnou zákonnou podmínkou schválení v případě
A
B
C
*D

návrhu na odvolání starosty obce
slučování obcí
dělení statutárního města na městské obvody nebo části
oddělení části obce

34 V řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu se nelze domáhat
A
B
*C
D

snížení pokuty
zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně
změny rozhodnutí
přezkoumání tzv. podkladového úkonu

35 Do působnosti Veřejného ochránce práv nespadá
A
B
*C
D

na zařízení, kde jsou osoby omezené na svobodě
sledování vyhoštění
samostatná působnost územních samosprávných celků
rovné zacházení a ochrana před diskriminací

36 Vláda České republiky není oprávněna přijmout
A
B
*C
D

usnesení
návrh zákona
vyhlášku
nařízení

37 Obecní policie se zřizuje
A
B
*C
D

nařízením
rozhodnutím tajemníka (a není-li jej, starosty obce)
obecně závaznou vyhláškou
usnesením rady obce (a není-li jí, starosty obce)

38 Ve správním řízení se nelze setkat s
*A
B
C
D

důvěrníkem
opatrovníkem
poškozeným
podpůrcem

39 Správce obce je zaměstnancem
A
B
C
*D

obce s rozšířenou působností
obce
kraje (zařazeným do krajského úřadu)
Ministerstva vnitra

40 Pro opatření obecné povahy platí, že
A
B
C
*D

se vždy doručuje do vlastních rukou
je nelze soudně přezkoumat
je zvláštní formou normativního správního aktu
je ve správním řádu deﬁnováno negativně

VEŘEJNÉ FINANCE

41 Určete správné tvrzení:
A
B
*C
D

organizační složka státu má právní osobnost
svěřenský fond není poplatníkem daně z příjmů právnických osob
státní fond je právnickou osobou
daňovým subjektem nemůže být subjekt bez právní osobnosti

42 Monetární politiku v Československu v letech 1919 až 1926 neprováděla centrální banka, ale její funkci suplovala jiná instituce, a to:
A
*B
C
D

Česko-slovenský měnový výbor
Bankovní úřad ministerstva ﬁnancí
Národní měnový ústav
Rada peněžní politiky
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43 Pro státní rozpočet platí:
*A
B
C
D

zákonodárnou iniciativu má výhradně vláda
může být schválen zákonným opatřením Senátu PČR v případě, že Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna a není
žádoucí hospodaření podle rozpočtového provizoria
musí být schválen oběma komorami Parlamentu České republiky nejpozději do konce kalendářního roku
musí být vždy vyrovnaný

44 Pro kolkové známky platí:
*A
B
C
D

jejich emitentem je ministerstvo ﬁnancí
vydává je Česká pošta
nelze jimi hradit poplatky s procentní sazbou
jejich vzhled je upraven vyhláškou České národní banky

45 Pro správní poplatky platí:
*A
B
C
D

správní poplatek je daní ve smyslu daňového řádu
jedná-li se o řízení ve věci spadající do přenesené působnosti, lze vždy správní poplatek zaplatit kolkovou známkou
v řízení o správním poplatku se subsidiárně použije takový procesní předpis, podle kterého je vedena daná
správní věc
správní poplatky jsou vždy příjmem státního rozpočtu

46 Pramenem ﬁnančního práva v České republice je:
A
B
*C
D

zákon
zákon
zákon
zákon

o
o
o
o

soustavě daní a poplatků
cenové stabilitě a měnových nástrojích
oběhu bankovek a mincí
měnové reformě a technických opatřeních v případě zavedené eura

47 Pro peněžní zřízení v České republice platí:
A
B
*C
D

zlatý obsah je stanoven na 0,123426 g ryzího zlata
peněžní jednotka se již nedělí na dílčí jednotky
při stažení vzoru se uplatňuje prekluzivní lhůta
nový vzor se zavádí opatřením obecné povahy vydaným Bankovní radou České národní banky

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

jde o výkon státní správy, a to i v případě správy místních poplatků
Generální ﬁnanční ředitelství je nadřízeným orgánem všech správců daně
pro řízení ve věcech správy soudních poplatků se použije subsidiárně správní řád
daň z nemovitých věcí spravuje obecní úřad podle místa, kde se předmět daně nachází

49 Pro ﬁskální zřízení v České republice platí:
*A
B
C
D

ﬁskální zřízení České republiky ctí princip ﬁskálního federalizmu
zákon o rozpočtových pravidlech je obecnou úpravou ﬁnančního hospodaření, která se použije i pro ﬁnance
profesních komor vzniklých ze zákona
stěžejním pramenem právní regulace ﬁskálního zřízení je zákon o veřejných ﬁnancích
rozpočty územních samosprávných celků jsou samostatnou rozpočtovou kapitolou státního rozpočtu

50 Delegace při správě daní je:
A
B
C
*D

je zobecněním rozhodovací praxe správců daně v legislativním procesu
přenesení kompetencí správce daně na soukromou osobu veřejnoprávní smlouvou
pracovní skupina různých správců daně určená k prověření plnění daňových povinností daňovým subjektem,
kdy nelze určit místněpříslušného správce daně
formou změny místní příslušnosti

51 Mezi státní fondy v České republice patří:
A
B
C
*D

Státní
Státní
Státní
Státní

fond pomoci obětem trestné činnosti
fond ochrany zdraví
garanční fond
fond dopravní infrastruktury
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52 Vyměřovací řízení v daňovém procesu:
A
*B
C
D

je součástí daňové kontroly
je součástí nalézacího řízení
končí vydáním platebního rozkazu
je vždy řízením dispozičním

53 Pro místní poplatky platí:
A
*B
C
D

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

54 Pro daňovou evidenci platí:
A
*B
C
D

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

55 Pro ministerstvo ﬁnancí platí:
*A
B
C
D

jeho součástí je Národní fond
vykonává dozor nad pojišťovnami
je odvolacím orgánem proti rozhodnutí ﬁnančních úřadů
předkládá návrh zákona o státním rozpočtu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

56 V případě veřejné ﬁnanční činnosti se za přímé nakládání s peněžní masou nepovažuje:
A
B
*C
D

fondovní činnost
devizová činnost
dohledová činnost
monetární činnost

57 Pro clo platí:
*A
B
C
D

clo je příjmem rozpočtu Evropské unie
pro správu cel se přiměřeně použije zákon o spotřebních daních
pro řízení o clu se subsidiárně použije správní řád
v České republice se uplatňují také průvozní cla

58 V případě změny daňového zákona u sazby daně pro zdaňovací období roku 2015 platí, že:
A
B
C
*D

se může použít na doměření daně, je-li to ve veřejném zájmu
pokud se dotačně vyměřuje daň za předcházející zdaňovací období, pak se použije taková sazba, která je pro
daňový subjekt výhodnější, avšak daň se zvýší o úrok z prodlení
pokud se dotačně vyměřuje daň za předcházející zdaňovací období, pak se použije taková sazba, která je vyšší,
avšak daň se zvýší o úrok z prodlení platný pro zdaňovací období, ve kterém byl zjištěn daňový nedoplatek
se použije pro toto zdaňovací období

59 V případě České republiky pro ﬁnanční správu neplatí:
*A
B
C
D

v řízeních ve věcech ﬁnanční správy se vždy použije daňový řád
správa místních poplatků se děje v přenesené působnosti
soudy mají postavení správce daně
její součástí je také Celní správa České republiky a Finanční správa České republiky

60 Bankovní dohled je vykonáván:
*A
B
C
D

Českou národní bankou
Úřadem pro dohled nad ﬁnančním trhem
ministerstvem ﬁnancí
Nejvyšším kontrolním úřadem
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