PrF: Test odborných znalostí 2016
Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

VZOROVÉ ZADÁNÍ

VZOR

Číslo zadání

330

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

1

Soudní dvůr (jakožto součást Soudního dvora Evropské unie) nemůže:

A
*B
C
D

rozhodnout
rozhodnout
rozhodnout
rozhodnout

o
o
o
o

opravném prostředku proti rozhodnutí Tribunálu
opravném prostředku proti rozhodnutí národního soudu posledního stupně
odvolání člena Evropské komise
předběžné otázce položené národním soudem

2

Typickým nástrojem pro stanovení závazného a správného výkladu unijního práva je:

*A
B
C
D

řízení
řízení
řízení
řízení

3

Rozsudek Soudního dvora ve věci Costa vs. E.N.E.L. je významný tím, že:

*A
B
C
D

v něm Soudní dvůr formuloval zásadu přednosti unijního (tehdy komunitárního) práva před právem vnitrostátním
v něm Soudní dvůr vůbec poprvé formuloval zásadu přímého účinku Římské smlouvy v členských státech
v něm Soudní dvůr formuloval zásadu přednosti Římské smlouvy před sekundárním právem
v něm Soudní dvůr vůbec poprvé zrušil směrnici přijatou mimo oblast pravomocí Evropské unie

4

Národní veřejnoprávní standardy a normy dopadající na zboží:

A

si členské státy dle explicitní úpravy obsažené přímo ve Smlouvě o Evropské unii musí uznávat, ledaže by pro
odmítnutí takového uznání byly v této smlouvě dány vážné důvody
si členské státy vzájemně nemusí uznávat, ledaže by tyto standardy již byly harmonizovány unijním právem.
Nic dalšího unijní právo nepožaduje
si členské státy musí dle judikatury Soudního dvora uznávat, ledaže by pro odmítnutí takového uznání byly dány
vážné důvody
si členské státy vzájemně nemusí uznávat. Unijní právo požaduje jen odstranění vnitřních cel, kvót a všech
obdobných poplatků a opatření a nic dalšího

B
*C
D

o
o
o
o

předběžné otázce
následné otázce
předstižné otázce
právní otázce

5

Přednost práva Evropské unie jez hlediska své povahy předností:

A
B
C
*D

systémovou
ústavní
normativní
aplikační

6

Soudní dvůr EU prosazuje v systému práva Evropské unie též základní lidská práva a svobody, vázán je přitom:

*A
B

Listinou základních práv Evropské unie, která je právně závazným dokumentem
Listinou základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvou o ochraně základních práv, ani jedna však dosud
není právně závazná
Listinou základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvou o ochraně základních práv, obě jsou pro Evropskou unii právně závazným dokumentem z titulu členství Evropské unie v Radě Evropy
Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o ochraně základních práv a Všeobecnou deklarací
lidských práv, všechny tři jsou pro Evropskou unii právně závaznými dokumenty z titulu členství Evropské unie
v Radě Evropy a OSN

C
D

7

Přímý účinek v členských státech nemohou mít:

A
*B
C
D

nařízení Evropské komise
zelené a bílé knihy Evropské komise
neimplementované či vadně implementované směrnice Rady a Evropského parlamentu
ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie
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8

Pokud jde o unijní nařízení a směrnice a jejich vzájemný poměr obecně platí následující tvrzení:

A
B
*C
D

nařízení mají vyšší právní sílu než směrnice
nařízení představují podzákonný právní akt provádějící směrnice, jako rámcové zákony
nařízení a směrnice se obecně liší způsobem úpravy (přímo unijním vs. zprostředkovaně vnitrostátním právem)
a nikoliv právní silou
nařízení představují lex specialis, směrnice lex generalis

9

Směrnice jsou právním aktem, který je zcela typicky konstruován tak, že:

A

stanoví vždy pouze rámcové cíle ve smyslu obecných hodnot, jež mají být členskými státy dosaženy s tím, že
konkrétní právní normy jsou na základě těchto hodnot deﬁnovány členskými státy v jejich vnitrostátní legislativě
stanoví vždy velmi přesně a detailně standard právní úpravy s tím, že členské státy jej vždy musí doslovně a
bez jakýchkoliv změn a doplňků zavést do vnitrostátního práva prostřednictvím přijetí nového zákona
stanoví cíle, kterých má být dosaženo a zároveň též právní standardy, které určují podle okolností více či méně
konkrétně, jak těchto cílů dosáhnout
stanoví cíle, kterých má být dosaženo a zároveň též právní standardy, které určují podle okolností více či méně
konkrétně, jak těchto cílů dosáhnout. Platí přitom, že státy vždy mohou zavést standardy přísnější

B
*C
D

10 Stanovování cel na dovoz zboží do Evropské unie:
A
*B
C
D

je
je
je
je

sdílenou pravomocí Evropské unie
výlučnou pravomocí Evropské unie
výlučnou pravomocí členských států
sdílenou pravomocí Evropské unie a členských států

11 Harmonizace vnitrostátního práva unijním právem je typická pro oblast:
A
B
*C
D

mezinárodního práva soukromého
celního práva
spotřebitelského práva
práva na ochranu hospodářské soutěže

12 Za pracovníka se pro potřeby svobody pohybu osob považuje též:
A
B
*C
D

pracující student, vždy je však rozhodující, zda je za pracovníka považován podle pracovního práva dané členského státu
student chodící nepravidelně, jednorázově či nárazově na brigády dočasného charakteru
student, který si soustavnou prací na poloviční pracovní úvazek přivydělává ke studiu
student vykonávající v rámci studia bezplatnou praxi

13 V konkrétních soudních případech závazný výklad práva Evropské unie nepodává:
A
B
*C
D

Tribunál
Soudní dvůr
Evropská komise
soudy členských států

14 Do procesu přijímání unijní legislativy řádným legislativním postupem není přímo zapojena:
A
B
*C
D

Rada
Evropská komise
Evropská rada
Evropský parlament

15 Svoboda pohybu služeb svědčí:
A
B
C
*D

všem občanům třetích států (tj. nečlenských států Evropské unie), a to i při poskytování těchto služeb na dálku
ze třetího státu do členského státu Evropské unie
pouze fyzicky migrujícím občanům Evropské unie (tj. vyjíždějícím z jednoho státu do státu druhého), a to jako
příjemcům i poskytovatelům služeb
pouze fyzicky migrujícím občanům Evropské unie (tj. vyjíždějícím z jednoho státu do státu druhého), a to jako
poskytovatelům těchto služeb
potenciálně všem občanům Evropské unie, a to jako příjemcům i poskytovatelům služeb. Fyzické překročení
hranice poskytovatelem či příjemce není nezbytně vyžadováno

16 Legislativní proces je v Evropské unii nastaven tak, že:
A
B
*C
D

český parlament se svým dílem přímo účastní tvorby legislativy platné v jiných členských státech
unijní legislativa je přijímána bez jakékoliv přímé účasti zástupců členských států
česká vláda se svým dílem přímo účastní tvorby legislativy platné v jiných členských státech
pravomoc zahájit legislativní proces mají Evropská komise případně Evropský parlament, ne již ale Rada
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17 Na výši pokuty udělované členským státům za porušení unijního práva nemá přímý vliv:
A
B
*C
D

hospodářská síla daného státu
délka trvání porušení
četnost porušení v předchozích letech (recidiva)
závažnost porušení

18 Svoboda pohybu zboží uvnitř Evropské unie zahrnuje obchod:
A
B
C
*D

v zásadě s veškerým zbožím, zvláštní právní režim dovozu a vývozu mezi členskými státy nicméně mají banány,
okurky a cukr
v zásadě s veškerým zbožím, zvláštní právní režim dovozu a vývozu mezi členskými státy nicméně mají zemědělské a rybolovné produkty
v zásadě s veškerým zbožím, zvláštní právní režim dovozu a vývozu mezi členskými státy nicméně mohou mít
zbraně, střelivo a válečný materiál, zemědělské a rybolovné produkty
v zásadě s veškerým zbožím, zvláštní právní režim dovozu a vývozu mezi členskými státy nicméně mohou mít
zbraně, střelivo a válečný materiál

19 Evropský parlament může vyslovením nedůvěry:
A
*B
C
D

odvolat
odvolat
odvolat
odvolat

jednotlivého člena Rady EU,
jen Komisi jako celek,
jednotlivého člena Komise,
kteréhokoli soudce Soudního dvora.

20 Svoboda pohybu pracovníků a podnikatelů byla mezi členskými státy Evropského hospodářského společenství
/ Evropské unie zavedena až:
*A
B
C
D

uplynutím přechodného období po založení Evropského hospodářského společenství
přijetím Maastrichtské smlouvy a zavedením unijního občanství
vytvořením jednotného vnitřního trhu
přijetím schengenských dohod

VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Jaký je rozdíl mezi tzv. objektivní a subjektivní odpovědností?
A
*B
C
D

Rozdíl
Rozdíl
Rozdíl
Rozdíl

spočívá v tom, zda se zkoumají nutná obrana a krajní nouze.
spočívá v tom, zda se zkoumá otázka zavinění.
je v tom, zda se správního deliktu dopustila fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba.
je v tom, zda jsou dány tzv. liberační důvody.

22 Mezi tzv. jiné správní delikty náleží
A
*B
C
D

zločiny a přečiny
pořádkové delikty
přečiny fyzických osob
přestupky na úseku veřejného pořádku

23 Veřejný ochránce práv nevykonává působnost v oblasti
A
*B
C
D

práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací
kontroly výkonu samostatné působnosti územních samosprávných celků
míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí, zejména policejní cely,
zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení
sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění

24 Podle Ústavy ČR
A
*B
C
D

může
může
vláda
může

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

25 V případě statutárních měst platí, že
A
B
*C
D

se ex lege člení na městské obvody nebo městské části
odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských částí a městských obvodů je příslušný krajský úřad
městské obvody a městské části nemohou vydávat vlastní právní předpisy
statutárními městy jsou výlučně tzv. krajská města a hlavní město Praha
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26 Pro správní řízení platí, že zahrnuje
A
*B
C
D

uzavírání veřejnoprávních smluv
autoritativní rozhodování o právech a povinnostech
řízení před soudy podle soudního řádu správního
úpravu obecně použitelnou pro všechny formy realizace činnosti veřejné správy

27 Řádným opravným prostředkem ve správním řízení je
A
B
*C
D

odvolání, dovolání a rozklad
námitky, stížnost a dovolání
rozklad, odpor a odvolání
rozpor, odpor a námitky

28 Obecní policie se zřizuje
A
B
C
*D

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

29 Podnět k provedení přezkumného řízení
*A
B
C
D

může podat kdokoliv
vždy vede k zahájení přezkumného řízení
může podat pouze účastník řízení
nemůže být anonymní, neboť neumožňuje prověření skutečností v něm uvedených

30 Co je to tzv. moderační právo soudu ve správním soudnictví?
A
B
C
*D

Jde o právo soudu rozhodnout o uložení pokuty namísto správního orgánu.
Jde o oprávnění soudu uložit pořádkovou pokutu.
Správní soud od uložení pokuty nemůže upustit, může ji toliko snížit.
Jde o možnost snížení nebo upuštění od uložení pokuty správním soudem.

31 Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže
A
*B
C
D

je spolehlivě zjištěn a obviněný nepodá žádost o zahájení správního řízení
je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný je ochoten pokutu zaplatit
jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva, obviněný je ochoten pokutu zaplatit a vzdá se práva na odvolání
nelze uložit pokutu příkazem

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

zastupitelstvo obce jednající v přenesené působnosti
starosta obce se souhlasem ředitele krajského úřadu
rada obce nadpoloviční většinou všech jejích členů
ředitel krajského úřadu se souhlasem ministra vnitra

33 Informace se dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytují
A
*B
C
D

standardně ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
na základě žádosti i zveřejněním
výlučně v případně žádosti v elektronické podobě, pokud je podepsaná uznávaným elektronickým podpisem
výlučně na základě žádosti

34 Podklady pro vydání rozhodnutí,
A
*B
C
D

správní orgán opatřuje vždy všechny, které existují, neboť musí úplně zjistit stav věci
jsou opatřovány v rozsahu tzv. racionalizované zásady materiální pravdy
jsou ve správním řádu vymezeny taxativně
vždy opatřuje výhradně správní orgán, který vede řízení, nebo dotčený orgán

35 Náklady řízení,
A
*B
C
D

a povinnost jejich náhrady nelze uložit paušální částkou
lze o povinnosti jejich náhrady rozhodnout samostatným rozhodnutím
jsou věcí správních orgánů, které si je nesou a hradí samy
jsou ve správním řízení vždy hrazeny správním poplatkem
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36 Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře se ve veřejné správě projevuje především
A
*B
C
D

v
v
v
v

řízení před prokurátorem
přezkumném řízení
řízení o žádosti o vydání opatření obecné povahy nebo jeho změnu
exekučním řízení v případě povolení odkladu výkonu rozhodnutí

37 Jako opatření proti nečinnosti nelze uplatnit
A
B
C
*D

atrakci
mezitímní a částečné rozhodnutí
delegaci
usnesení o vyloučení odkladného účinku.

38 Tzv. koordinační veřejnoprávní smlouvy v oblasti státní správy
A
B
*C
D

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

39 Zásada zákazu reformace in peius znamená, že
A
*B
C
D

pachateli nelze uložit přísnější sankci, než by mu hrozila v trestním řízení
v navazujícím (typicky odvolacím) řízení nelze pachateli zpřísnit uloženou sankci
soud ve správním soudnictví není vázán skutkovými a právními závěry správního orgánu
pachatel se zprostí odpovědnosti za správní delikt poukazem, že jej nezavinil

40 Legislativní rada vlády
A
B
*C
D

je součástí Ministerstva spravedlnosti České republiky
je poradním orgánem vlády a předsedou Legislativní rady vlády je vždy předseda vlády
je poradním orgánem vlády, který je zakotven v zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky
je tvořena z řad soudců Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu k rozhodování kompetenčních legislativních
sporů

VEŘEJNÉ FINANCE

41 Určete správné tvrzení vztahující se ke správě daní:
*A
B
C
D

Správcem daně může být i okresní soud
Správce daně má postavení úřední osoby
Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán, pokud mu byla svěřena působnost ve veřejných ﬁnancích
Správcem daně je výhradně správní orgán podřízený Generálnímu ﬁnančnímu ředitelství nebo Generálnímu
ředitelství cel

42 Za podmínek stanovených zákonem lez kolkovou známkou platit:
A
*B
C
D

Některé
Některé
Některé
Některé

daně
daně
daně
daně

v
v
v
v

širším smyslu, pokud jejich výnos neplyne do státního rozpočtu
širším smyslu, pokud jejich výnos plyne do státního rozpočtu
užším smyslu, pokud jejich výnos plyne do státního rozpočtu
užším smyslu, pokud jejich výnos neplyne do státního rozpočtu

43 Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí ministerstva ﬁnancí je:
A
B
*C
D

Odvolání
Přezkum
Rozklad
Dovolání

44 Pro daňovou exekuci platí:
A
B
*C
D

Daňovou exekuci vykonává soudní exekutor nebo celní úřad
Soudní exekutor může daňovou exekuci vykonat pouze, pokud má sídlo ve správním obvodu správce daně
Exekučním orgánem při daňové exekuci je správce daně
Daňová exekuce se řídí příslušnými ustanoveními daňového řádu, a to při subsidiárním použití správního řádu

45 Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí České národní banky je:
A
B
C
*D

Přezkum
Dovolání
Odvolání
Rozklad
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46 Pro kolkovou známku platí:
A
B
*C
D

Kokovou známkou lze zaplatit daň, je-li stanovena pevnou sazbou
Kolkovou známkou lze vždy zaplatit soudní poplatek bez ohledu na jeho výši
Kolkovou známkou lze zaplatit daň v případě, že tuto možnost určí zákon
Kolkovou známkou lze zaplatit všechny veřejné poplatky a cla

47 Nejvyšší kontrolní úřad vykonává podle Ústavy České republiky kontrolu:
A
B
C
*D

Hospodaření s majetkem státu a vyšších územních samosprávných celků
Hospodaření a nakládání s majetkem státu, Evropské unie a jiných států podle mezinárodních smluv, kterými
je Česká republika vázána
Nakládání s majetkem státu a veřejné samosprávy
Hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu

48 Určete správné tvrzení:
A
B
*C
D

Pro ﬁnanční právo platí, že je subsystémem správního práva
Finanční právo je soukromoprávním odvětvím
Finanční právo je derivátem správního práva
Finanční právo je samostatným kodiﬁkovaným právním odvětvím

49 Do soustavy orgánů Celní správy České republiky nepatří:
A
*B
C
D

Celní úřad pro kraj Vysočina
Odvolací celní ředitelství
Celní úřad Ruzyně
Generální ředitelství cel

50 Pro závazné posouzení ve věcech správy daní platí tvrzení:
*A

B
C
D

Správce daně vydá daňovému subjektu na jeho žádost rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků,
které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, a to v případech, kdy
tak stanoví zákon.
Závazné posouzení lze využít pro posouzení daňové bezúhonnosti žadatele, pokud o to požádá správce dotace
Závazné posouzení je předběžnou otázkou v řízení vedeném správcem daně, pokud není věcně příslušným ke
správě některé daně, avšak je to nezbytné pro rozhodnutí o dani, ke které je příslušný
Rozhodnutí o závazném posouzení vydá správce daně, a to v případech, kdy tak stanoví zákon, pokud nazná,
že je to účelné pro výkon správy daní

51 Pro Evropskou unii platí:
A
B
*C
D

Jedinou harmonizovanou daní je daň z přidané hodnoty
Celní sazebník členského státu musí být harmonizován
Celní správy členských států aplikují společný celní sazebník
Veškeré daně v Evropské unii jsou harmonizovány

52 Hlavní cílem činnosti České národní banky je podle platného znění Ústavy České republiky:
A
*B
C
D

Péče o stabilitu měny
Péče o cenovou stabilitu
Podpora prorůstové politiky vlády
Péče o stabilitu ﬁnančního trhu

53 Určete správné tvrzení vztahující se ke správě daní:
A
*B
C
D

Správcem daně je výhradně správní orgán podřízený Generálnímu ﬁnančnímu ředitelství nebo Generálnímu
ředitelství cel
Správcem daně je orgán veřejné moci v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena
působnost v oblasti správy daní
Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán, pokud mu byla svěřena působnost ve veřejných ﬁnancích
Správce daně má postavení úřední osoby

54 Daňový řád obsahuje:
*A
B
C
D

Obecné zásady správy daní
Soustavu správců daní
Obecné zásady tvorby speciální úpravy daní a poplatků
Vymezení věcné působnosti ﬁnanční správy
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55 Pro ﬁnanční právo v České republice platí:
*A
B
C
D

Reguluje společenské vztahy související s realizací veřejné ﬁnanční činnosti
Jeho obecná část je obsažena v zákoně o rozpočtových pravidlech
Reguluje veškeré peněží vztahy
Předmětem regulace jako odvětvotvorného kritéria jsou peníze jakékoli měny

56 Pro závazné posouzení ve věcech správy daní platí tvrzení:
*A
B
C
D

Závazné posouzení je za úplatu
Závazné posouzení je obligatorní součástí daňové kontroly
Závazným posouzením správce daně analyticky vyhodnocuje správnost daňového tvrzení
Rozhodnutí o závazném posouzení vydá správce daně jinému orgánu veřejné moci v rámci realizace zásady
součinnosti, pokud o to požádá

57 Daňový řád se použije pro řízení ve věci:
A
B
*C
D

Porušení předpisů o účetnictví
Úhrady za parkování vybírané obcí
Soudního poplatku
Nalezení porušení rozpočtové kázně

58 Pro vymáhání daňových nedoplatků platí:
A
B
*C
D

Správce daně může vymáhat nedoplatek daňovou exekucí a v případě soudního rozhodnutí ve správním soudnictví prostřednictvím soudního exekutora
Správce daně může vymáhat daňové nedoplatky buď sám, nebo prostřednictvím subjektů majících k tomu odpovídající podnikatelské oprávnění, a to na základě výběrového řízení a při zachování zásady hospodárnosti
Správce daně může vymáhat nedoplatek daňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby
Správce daně může vymáhat nedoplatek pouze daňovou exekucí

59 Pro daň z přidané hodnoty v České republice platí:
A
B
C
*D

Sazba
Sazba
Sazba
Sazba

DPH
DPH
DPH
DPH

se řídí sazebníkem, který je přílohou zákona
je progresivní
je trojí pevná
je trojí lineární

60 Pro devizovou správu platí:
*A
B
C
D

Pro organizační složky státu je devizovým orgánem ministerstvo ﬁnancí
Devizovým orgánem je také celní úřad
Pro územní samosprávné celky je devizovým orgánem Česká národní banka, pokud se jedná devizové obchody
související s výkonem samostatné působnosti
Devizovou kontrolu v případě směnáren může provádět i Česká obchodní inspekce
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