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Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

VZOROVÉ ZADÁNÍ

VZOR

Číslo zadání

100

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

1

Členové Komise při plnění svých funkcí:

A
B
C
*D

mají dodržovat instrukce vlád členských států, jejichž jsou občany
sami rozhodují o tom, zda se přikloní k zájmu Unie nebo k zájmům svých států
zásadně jsou nezávislí na členských státech, s výjimkou výjimečných situací, kdy musí respektovat zájem svého
státu
plně respektují zájmy Unie, a proto musí být nezávislí na členských státech

2

Římskými smlouvami z r. 1957 bylo založeno:

A
*B
C
D

Evropská
Evropské
Evropské
Evropské

3

Členské státy jsou povinny respektovat rozhodnutí a legislativu přijaté institucemi Unie

A
B
*C
D

jen v případě, že s nimi souhlasí
jen v případě, že byla přijata v Radě jednomyslně
vždy, tedy i když s nimi nesouhlasí
jen v případě, že jde o rozhodnutí Evropské rady

4

Unijním legislativním aktem, který je z hlediska struktury a vymezení působnosti shodný se zákonem v právu
členského státu je:

A
B
C
*D

rozhodnutí
primární právo
směrnice
nařízení

5

Evropský soud pro lidská práva působí v rámci

A
B
*C
D

Evropské rady
Evropské unie
Rady Evropy
Rady EU

6

Členské státy předávají své svrchované pravomoci Unii cestou

A
B
C
*D

běžných mezinárodních smluv
svého vnitrostátního zákonodárství
běžných zákonů
zvláštních mezinárodních smluv (tzv. zřizovacích smluv a jejich změn a doplňků)

7

Právo upravující fungování Schengenského prostoru zajišťuje občanům Evropské unie:

A
*B
C
D

právo
právo
právo
právo

8

Poplatky s obdobným účinkem jako jsou cla, jsou v Evropské unii:

A

zakázány, výjimky však existují, jsou-li pro to vážné důvody (např. ochrana života, zdraví, bezpečnosti, mravnosti, práv duševního vlastnictví aj.)
zakázány, výjimky však existují, jsou-li pro to vážné důvody. Veškeré výjimky jsou taxativně stanoveny v článku
36 Smlouvy o fungování Evropské unie
absolutně a bezvýjimečně zakázány
zakázány, výjimky však existují, jsou-li pro to vážné důvody. Veškeré výjimky jsou taxativně stanoveny v článku
36 Smlouvy o fungování Evropské unie a v judikatuře Soudního dvora EU (Dassonville a Cassis de Dijon)

B
*C
D

unie
hospodářské společenství
obranné společenství
společenství uhlí a oceli

trvalého pobytu na území tohoto prostoru
pohybu bez pravidelných hraničních kontrol na území tohoto prostoru
dlouhodobého pobytu na území tohoto prostoru
na sociální dávky v členském státu pobytu v tomto prostoru

VZOROVÉ ZADÁNÍ 2016

PrF: Test odborných znalostí 2016 - CŽV

Zadání č. 100

9

Mezi základní funkce Soudního dvora EU patří:

A
B
*C
D

ukládání peněžitých sankcí jednotlivcům za porušení práva EU
rozhoduje o stížnostech jednotlivců na porušování lidských práv ze strany jejich států
sjednocování výkladu práva EU v rámci celé Unie
kontrola legality legislativních a jiných aktů institucí členských států a jejich zrušování

10 Evropská unie má výlučnou pravomoc v oblasti:
A
B
C
*D

ochrany spotřebitele
volného pohybu zboží
hospodářské politiky
celní unie

11 Volný pohyb zboží v rámci vnitřního trhu byl realizován:
A
B
*C
D

až přijetím Maastrichtské smlouvy
až přijetím Amsterodamské smlouvy
již na základě Římských smluv
až přijetím Lisabonské smlouvy

12 O předávání výkonu svrchovaných pravomocí z členských států na EU platí:
A
*B
C
D

v případě nejasnosti v rozsahu předané pravomoci rozhoduje ústavní soud dotčeného členského státu
pravomoci členských států jsou prvotní, o předání rozhodují členské státy
Unie rozhoduje sama o tom, výkon kterých pravomocí jí byl svěřen
v případě nejasnosti v rozsahu předané pravomoci rozhoduje Tribunál

13 Řádná legislativní procedura v EU obsahuje tato pravidla:
*A
B
C
D

Rada rozhoduje kvaliﬁkovanou většinou
Evropský parlament uděluje souhlas, ale nemůže měnit obsah navržené legislativy
Evropský parlament je pouze konzultován (nespolurozhoduje)
Rada rozhoduje jednomyslně

14 Charakteristika Rady EU:
*A
B
C
D

členské státy jsou zastoupeny různými ministry (podle náplně jednání)
je vrcholným orgánem EU, tzv. „summitem“ EU
členové Rady EU reprezentují zájmy Evropské unie
Rada EU je vedlejším rozhodovacím a legislativním orgánem Unie. Hlavní roli má Evropská komise a Evropský
parlament

15 Mezi zakládající členy Evropských společenství patří:
A
*B
C
D

Španělsko
Francie
Švýcarsko
Velká Británie

16 Lisabonská smlouva
*A
B
C
D

upravila stávající zřizovací smlouvy a změnila jejich obsah
upravuje fungování Evropské unie a přijata byla v roce 2009, nahradila smlouvy dřívější
nahradila Smlouvu o Evropské unii
nahradila Smlouvu o založení Evropského společenství

17 Vystoupení členského státu z EU
A
B
*C
D

je možné jen na základě rozhodnutí Evropské rady
je možné výhradně v případě dohody všech členských států
je možné i jednostranně
není vůbec možné

18 Unijním právem neharmonizované vnitrostátní standardy stanovující požadavky na zboží:
*A
B
C
D

musí být mezi členskými státy v zásadě vzájemně uznávány
mohou, ale i nemusí být uznávány, záleží na rozhodnutí daného státu. Unijní právo tuto problematiku neupravuje
musí být mezi členskými státy vzájemně uznávány, jen jsou-li zahraniční standardy přísnější
musí být mezi členskými státy vzájemně uznávány, jen jsou-li zcela srovnatelné
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19 Vstupem v platnost Lisabonské smlouvy:
A
B
*C
D

Evropské společenství a EURATOM přestaly existovat, zůstala jen Evropská unie v původní (předlisabonské)
podobě
zůstalo jen Evropské společenství uhlí a oceli a Evropská unie
Evropské společenství přestalo existovat, jeho nástupcem je Evropská unie s právní subjektivitou, EURATOM
existuje nadále
EURATOM přestal existovat, sloučil se s Evropským společenstvím a Evropská unie existuje v původní (předlisabonské) podobě nadále

20 Evropská komise
A
B
C
*D

reprezentuje zájmy členských států
je institucí volenou občany členských států v přímých volbách
přijímá, provádí a soudně přezkoumává veškerou unijní legislativu
je výkonným a kontrolním orgánem Unie

VEŘEJNÁ SPRÁVA

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

jimi mohou být pouze města, v nichž sídlí krajský úřad a hlavní město Praha
jejich městské obvody a městské části mohou vydávat vlastní právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení)
se mohou členit na městské obvody a městské části s vlastními orgány samosprávy
odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských částí a městských obvodů je krajský úřad

22 Informace se poskytují
A
B
C
*D

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

23 Opravné prostředky v soudním řízení správním tvoří
A
B
C
*D

ústavní stížnost
stížnost pro porušení zákona
žaloba na zmatečnost
obnova řízení

24 Rozdíl mezi mimořádnými opravnými a dozorčími prostředky spočívá v tom, že
A
B
C
*D

mimořádné opravné prostředky lze uplatnit a řízení o nich lze vést ve stanovené lhůtě
uplatnění mimořádných opravných prostředků musí předcházet pozdějšímu uplatnění dozorčích prostředků
dozorčí prostředky mohou být uplatněny kdykoliv, avšak až po řádných opravných prostředcích
dozorčí prostředky jsou uplatnitelné výlučně z moci úřední a primárně k ochraně veřejného zájmu

25 Pro subordinační veřejnoprávní smlouvy je typické, že
A
B
*C
D

je vždy uzavírají správní orgány navzájem
jejich úprava se řídí občanským zákoníkem a subsidiárně vůči němu správním řádem
mohou nahradit správní rozhodnutí
jsou uzavírány mimo veřejnou správu

26 Rozdíl mezi dozorem a kontrolou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je dán
tím, že
A
B
C
*D

kontrole podléhá pouze výkon přenesené působnosti
kontrola se vztahuje na vydávání a obsah usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné
působnosti
dozoru podléhá výkon samostatné působnosti
dozor je vykonáván nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí

27 Vláda podle Ústavy ČR je oprávněna vydávat
A
B
C
*D

stanoviska, jde-li o věc zásadního právního významu
právní předpisy se silou zákona, které podléhají dodatečnému schválení Senátem
nařízení, avšak pouze na základě zákonného zmocnění a v jeho mezích
nařízení, a to i bez výslovného zákonného zmocnění
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28 Rada obce
A
*B
C
D

nemůže žádné své pravomoci patřící do samostatné působnosti obce svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu
je-li odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada obce, vykonává dosavadní rada obce svou
pravomoc až do zvolení nové rady obce
nemůže žádné své pravomoci patřící do samostatné působnosti obce svěřit obecní policii
rozhoduje usnesením, k jehož platnosti je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů a jež je vždy
veřejné

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

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

30 V případě obecní policie lze její zřízení provést
*A
B
C
D

obecně závaznou vyhláškou
nařízením
veřejnoprávní smlouvou
rozhodnutím ve správním řízení

31 Pokud nebyla povinným subjektem ve stanovené lhůtě poskytnuta informace na základě žádosti,
A
B
C
*D

je možné podat odvolání
následně povinný subjekt vydá bez zbytečného odkladu rozhodnutí o odmítnutí žádosti
nastává ﬁkce negativního rozhodnutí
lze podat stížnost

32 O námitce podjatosti proti tajemníkovi obecního úřadu rozhoduje
*A
B
C
D

starosta obce
ředitel krajského úřadu
zastupitelstvo obce
rada obce

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

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

34 Proti prvostupňovému správnímu rozhodnutí ministra lze uplatnit řádný opravný prostředek, o němž rozhoduje
*A
B
C
D

tentýž ministr
rozkladová komise
vláda
nejblíže nadřízený služební funkcionář

35 Moderační právo soudu ve správním soudnictví zahrnuje
A
B
C
*D

skutečnost, že správní soud není vázán výrokem správního orgánu, zda byl spáchán správní delikt a kým
právo soudu rozhodnout o uložení pokuty namísto správního orgánu, byl-li skutkový stav spolehlivě zjištěn
oprávnění soudu neuložit pořádkovou pokutu, pokud není žalovaným předložen správní spis
možnost snížení nebo upuštění od uložení pokuty za správní delikt (pravomocně již uložené správním orgánem)

36 Není-li odvolání proti rozhodnutí podáno ve stanovené lhůtě,
A
B
*C
D

odvolací orgán jej odmítne
odvolací orgán jej odloží
bude zamítnuto
řízení se zastaví

37 Maximální možná doba, po jejímž uplynutí již přestupek nelze projednat, činí
A
B
C
*D

jeden rok
tři roky
půl roku
dva roky
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38 Podklady pro vydání rozhodnutí,
A
B
*C
D

nemusí být opatřeny, pokud se žádosti v plném rozsahu vyhoví
správní orgán opatřuje všechny, které existují, neboť musí úplně a spolehlivě zjistit stav věci
jsou opatřovány v rozsahu racionalizované zásady materiální pravdy
vždy opatřuje výhradně správní orgán

39 Legislativní rada vlády
A
B
C
*D

rozhoduje kompetenční spory ústředních orgánů státní správy
vydává nařízení vlády
je tvořena z řad soudců krajských soudů a Nejvyššího správního soudu a slouží k posuzování návrhů prováděcích
právních předpisů
je poradním orgánem vlády

40 Správním řízením je
A
*B
C
D

proces vydávání vyjádření a sdělení
rozhodování o uložení sankce za správní delikt
proces vydávání smíšených správních aktů
postup směřující k uzavírání veřejnoprávních smluv

VEŘEJNÉ FINANCE

41 Pro Státní banku československou neplatí:
*A
B
C
D

V době její existence působila na Slovensku její pobočka pod názvem Slovenská národní banka
Byla centrální bankou československé federace
Jejím přímými nástupci jsou Česká národní banka a Národní banka Slovenska
Byla přímým nástupce Národní banky československé

42 Správní řád se použije pro realizaci ﬁnančního práva hmotného:
A
B
*C
D

Vždy, jedná-li se o řízení před orgánem veřejné správy
Nikdy, jedná-li se o řízení před orgánem ﬁnanční správy
V řízení před devizovým orgánem
V řízení o správním poplatku

43 Tzv. editační povinnost je:
*A
B
C
D

Povinnost
Povinnost
Povinnost
Povinnost

správce daně k vydání rozhodnutí o závazném posouzení za podmínek stanovených zákonem
daňového subjektu vést alespoň daňovou evidenci
daňového subjektu k podávání daňových tvrzení za podmínek stanovených daňovými zákony
správce daně dát daňovému subjektu k nahlédnutí daňový spis, je-li o to požádán

44 Pro bankovky měny České republiky platí:
A
B
C
*D

Roční meze emise bankovek jsou stanoveny nařízením vlády
Místo výroby bankovek stanoví zákon o České národní bance
Bankovky jsou kryty zlatem a jinými aktivy České národní banky
Bankovky tiskne Státní tiskárna cenin Praha na základě smlouvy s Českou národní bankou

45 Pro správní poplatky platí:
A
B
C
*D

Správní poplatky v obcích patří do kategorie místních poplatků
Pro řízení o správních poplatcích se subsidiárně použije správní řád
Správní poplatky lze vždy platit kolkovou známkou
Konzulární poplatky lze platit i v cizí měně

46 Pro místní poplatky platí:
*A
B
C
D

Vymáhání místních poplatků patří do přenesené působnosti obcí
Pro řízení o místních poplatcích se subsidiárně použije zákon o správních poplatcích
Místní poplatky lze platit kolkovou známkou
Místní poplatek se v obci zavádí opatřením závazné povahy podle daňového řádu

47 Při správě daní lze jako mimořádného opravného prostředku použít:
A
*B
C
D

Stížnost
Obnovu řízení
Dovolání
Reklamaci
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48 Korunová měna byla poprvé zavedena na našem území v roce:
*A
B
C
D

1892
1920
1993
1918

49 Dělíme-li ﬁnanční právo podle předmětového kritéria na dvě části, pak do neﬁskální části patří:
*A
B
C
D

Veřejnoprávní regulace směnárenské činnosti
Právní regulace odvážných smluv
Právní regulace parametrů veřejných statků
Právní regulace pojistné smlouvy

50 Pro společenské vztahy regulované normami ﬁnančního práva platí:
A
B
*C
D

Subjekty jsou si rovny
Nerovnost subjektů je dána majetkovými rozdíly
Jeden ze subjektů má vždy postavení potentior persona, aniž by byl představitelem veřejné moci
Jedním ze subjektů je vždy stát

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

Správní obvody ﬁnančních ředitelství jsou shodné s obvody krajských soudů
Svojí soustavou je plně kompatibilní s Celní správou České republiky
Jejím předchůdcem byla soustava územních ﬁnančních orgánů
Jejím prvostupňovým orgánem je ﬁnanční úřad pro určitý okres

52 Do soustavy daní v České republice nepatří:
A
B
*C
D

Daň
Daň
Daň
Daň

z pevných paliv
z elektřiny
z uhlovodíkových paliv a maziv
ze zemního plynu a některých dalších plynů

53 Exekučním titulem podle daňového řádu je:
A
*B
C
D

Výkaz nedoplatků sestavený z údajů z daňové evidence nebo účetnictví
Vykonatelný zajišťovací příkaz
Platební rozkaz
Platební příkaz

54 Orgán, v jehož působnosti je správa daní, je vždy:
A
*B
C
D

orgánem nezávislým na vládě
orgánem veřejné moci vykonávajícím ﬁnanční správu ve funkčním smyslu
správním úřadem
orgánem Finanční správy České republiky

55 Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí ﬁnančního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, je:
A
B
*C
D

Přezkum
Rozklad
Odvolání
Dovolání

56 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
Správce daně má postavení úřední osoby
Správu daní teorie ﬁnančního práva považuje za segment ﬁnanční správy ve funkčním smyslu
Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán, pokud mu byla svěřena působnost ve veřejných ﬁnancích

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

Závazné posouzení je předběžnou otázkou v řízení vedeném správcem daně, pokud má být vyhodnocena správnost uplatnění metody zamezení dvojího zdanění
Rozhodnutí o závazném posouzení vydá správce daně ve správním řízení
Závazné posouzení lze využít pouze pro posouzení daňové bezúhonnosti daňového subjektu, pokud je daňovým
rezidentem
Rozhodnutí o závazném posouzení vydá správce daně v řízení vedeném podle daňového řádu
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58 Daň sensu largo nelze podle daňového řádu zaplatit:
*A
B
C
D

V hotovosti úřední osobě pověřené přijímat platby daně, pokud součet plateb na všechny druhy daně za jeden
daňový subjekt v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhl částku 500 000 Kč
Kolkovou známkou
Přeplatkem na jiné dani
V cizí měně

59 Do soustavy daní v České republice nepatří:
A
B
*C
D

Daň
Daň
Daň
Daň

z
z
z
z

pevných paliv
elektřiny
uhlovodíkových paliv a maziv
minerálních olejů

60 Pro řízení před Českou národní bankou ve věcech dohledu nad ﬁnančním trhem se subsidiárně použije:
A
B
C
*D

Daňový řád
Rozpočtová pravidla
Zákon o bankách
Správní řád
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