PrF: Test odborných znalostí 2017
Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

Číslo zadání

25
Test odborných znalostí obsahuje 60 otázek se 4 možnými odpovědmi, přičemž právě jedna je správná.
PRÁVO EU

1

Přezkum souladu vnitrostátní legislativy s právem Evropské unie s možností jejího následného zrušení provádí:

A
*B
C
D

Soudní dvůr Evropské unie
soudy (nebo jiné orgány) členských států
Soudní dvůr
Tribunál

2

Evropská unie je z pohledu mezinárodního práva veřejného:

A
B
*C
D

federací
státem
mezinárodní organizací
konfederací

3

Odlišnost mezi Evropskou unií dnes a Evropskou unií před Lisabonskou smlouvou spočívá mimo jiné v tom, že:

A

Evropská unie v nynější podobě má mnohem více pravomocí, podstatným způsobem omezila suverenitu členských států, a to především proto, že po Lisabonské smlouvě může Evropská unie nově regulovat zahraniční
obchod namísto členských států
Evropská unie má nyní právní subjektivitu, přestalo se zcela hovořit o její pilířové struktuře a stala se právním
nástupcem Evropského společenství a EURATOM
Evropská unie má nyní právní subjektivitu, přestalo se v zásadě hovořit o její pilířové struktuře a stala se
právním nástupcem Evropského společenství
Evropská unie v nynější podobě má mnohem více pravomocí, podstatným způsobem omezila suverenitu členských států, a to především proto, že byla výslovně zakotvena přednost jejího práva před právem členských
států ve Smlouvě o fungování EU

B
*C
D

4

K rozšíření pravomocí Evropské unie o pravomoci zcela nové může dojít:

A
B
*C
D

rozhodnutím Evropské komise
rozhodnutím Rady EU
změnou primárního práva
společným rozhodnutím Rady a Evropského parlamentu

5

Povinnost jednotlivci nemůže být přímo založena na právním základě:

A
*B
C
D

nařízení
směrnice
Smlouvy o fungování EU
rozhodnutí

6

Nařízení:

A

je právní předpis, jehož normy mohou přímo ukládat povinnosti jednotlivcům. Členské státy mohou ve svých
právních řádech přijmout normy totožné nebo alespoň podobné (tedy nařízení implementovat)
je právní předpis, jehož normy mohou přímo ukládat povinnosti jednotlivcům, a to aniž by členské státy vůbec
směly tyto normy nejdříve přejímat vlastním vnitrostátním právem (ledaže by takový postup nařízení samo
předpokládalo)
je právní předpis, prostřednictvím kterého mohou být jednotlivcům zakládána Evropským právem pouze subjektivní práva, nikoliv již ale subjektivní povinnosti
je právní předpis, jehož normy mohou přímo ukládat povinnosti jednotlivcům. Členské státy mohou ve svých
právních řádech přijmout normy totožné (tedy nařízení implementovat), za předpokladu, že nedojde k žádným
odchylkám

*B

C
D

7

Česká republika se stala členem Evropské unie:

A
B
*C
D

schválením přihlášky Radou EU
schválením přihlášky Evropskou radou
na právním základě smlouvy o přistoupení
na právním základě smlouvy o přidružení
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8

V řízení pro porušení povinnosti může být členskému státu uložena Soudním dvorem pokuta. Platí přitom, že:

A
*B
C
D

výši pokuty určují ostatní členské státy dohodou, Soudní dvůr se ale jejích návrhem nemusí řídit
výše pokuty závisí na více faktorech. V případě stejného porušení proto může být různá v závislosti na tom,
který z členských států konkrétně určitou povinnost porušil
výše pokuty je vždy a pro všechny členské státy stejná a závisí jen na závažnosti porušení a délce jeho trvání
výši pokuty určuje Komise, Soudní dvůr je vždy povinen se jejím návrhem řídit

9

Vstup na území členského státu může být občanům jiného členského státu omezen mimo jiné v těchto případech:

A

vstup občanovi jiného členského států může být s ohledem na zákaz diskriminace omezen jen za podmínek,
které jsou uplatňovány také v případě vlastních státních příslušníků
z ekonomických důvodů, je-li v daném státě nezaměstnanost převyšující průměr Evropské unie a pouze po
předchozím schválení Evropskou komisí
z důvodu ochrany veřejného pořádku za předpokladu, že se uplatnění této výhrady zakládá výlučně na osobním
jednání dotčeného jednotlivce
z důvodu ochrany veřejného pořádku, a to i z preventivních a odstrašovacích důvodů, tedy tehdy, je-li potřeba
vyslat jasný signál cizincům, že určité chování není žádoucí

B
*C
D

10 Členské státy nesmějí:
A
B
*C
D

zrušit Evropskou unii (závazky vůči ní jsou neodvolatelné)
zúžit pravomoci Evropské unie změnou primárního práva
samy zahájit legislativní proces a samy též následně přijmout směrnici upravující fungování vnitřního trhu
změnit primární právo Evropské unie

11 Překážkou svobody pohybu zboží obecně není:
A
B
C
*D

poplatek vybíraný při dovozu zboží z jiného členského státu vyrobeného v tomto státě
poplatek vybíraný při dovozu zboží z jiného členského státu vyrobeného v nečlenském státě EU
antidumpingové clo uplatněné na zboží dovážené z jiného členského státu za cenu nižší, než je cena obvyklá
v tomto státě
vnitrostátní zákaz prodeje zboží pod cenou

12 Svobody pohybu zboží se bezprostředně netýkalo následující významné rozhodnutí Soudního dvora:
A
B
*C
D

rozhodnutí
rozhodnutí
rozhodnutí
rozhodnutí

Dassonville
Cassis de Dijon
ve věci Van Duyn
Keck a Mithouard

13 Velká Británie (možná) přestane být členem Evropské unie postupem podle:
A
*B
C
D

článku
článku
článku
článku

50
50
50
50

smlouvy o přistoupení
Smlouvy o Evropské unii
Smlouvy o fungování Evropské unie
Lisabonské smlouvy

14 Směrnice:
*A
B

C
D

je právní předpis, kterým Evropská unie stanoví sledovaný cíl a zároveň též více či méně konkrétně standardy
požadované úpravy
je právní předpis, kterým Evropská unie stanoví pouze sledovaný cíl, je tedy vždy pouze rámcový a velmi obecný,
nesmí obsahovat konkrétní pravidla chování, Konkrétní standardy vytváří až členské státy a mají přitom volnost
za předpokladu, že dosáhnou sledované cíle
je právním předpisem, není ale právně závazná, neboť stanoví pouze minimální požadavky pro členské státy
je právní předpis, kterým Evropská unie vždy stanoví pouze minimální požadavky (tzv. minimální standard)
určité úpravy, členské státy mohou přijímat úpravu přísnější

15 Systémy sociálního zabezpečení v členských státech a dávky, které mohou být poskytovány, jsou Evropskou
unií:
A
*B
C
D

uniﬁkovány nařízeními
koordinovány
harmonizovány
uniﬁkovány směrnicemi
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16 Evropské zákony:
A
B
*C
D

byly zavedeny Lisabonskou smlouvou a nahradily dřívější rámcové zákony
byly zavedeny Lisabonskou smlouvou a nahradily dřívější nařízení
pod tímto označením neexistují, jejich roli v Evropské unii plní nařízení
přijímají členské státy na základě zmocnění Evropskou unií a upravují otázky společného zájmu v daném státě,
jakož i ostatních členských státech Evropské unie

17 Soudní dvůr svými rozhodnutími může:
A
*B
C
D

rušit předpisy členských států
závazně vykládat (interpretovat) právo Evropské unie
závazně vykládat (interpretovat) právo Evropské unie a právo členských států
vytvářet zcela nové právní normy

18 Evropská unie může harmonizovat vnitrostátní právo:
A
B
*C
D

ve všech případech, kdy je to nezbytné pro dosažení cíle Evropské unie v podobě „stále užšího svazku evropských národů“
i tehdy, pokud se vnitrostátní úpravy liší jen v nepodstatných prvcích, a to i když jí k tomu nebyla svěřena
pravomoc
jen pokud jí k tomu byla svěřena pravomoc
pouze pokud se vnitrostátní úpravy výrazně liší, a to i když jí k tomu nebyla svěřena pravomoc

19 O tom, jaký výklad unijního práva je správný rozhoduje:
A
*B
C
D

Soudní dvůr v odvolacím řízení proti rozhodnutí Tribunálu o předběžné otázce
Soudní dvůr, a to zpravidla v řízení o předběžné otázce
Soudní dvůr, a to na podnět národních soudů nebo správních orgánů
Tribunál, a to v řízení o předběžné otázce a na podnět národních soudů nebo úřadů

20 Přesně podle počtu členských států je určeno složení těchto orgánů (tedy počtu států přesně odpovídá počet
členů daného orgánu)
A
B
C
*D

Komise, Evropská rada a Soudní dvůr (pokud jde o soudce a zároveň generální advokáty)
Komise, Rada, Evropská rada, Soudní dvůr, Tribunál a v minulosti též Soud pro veřejnou službu (pokud jde
o soudce)
Komise, Rada, Evropská rada a Soudní dvůr (pokud jde o soudce a zároveň generální advokáty)
Komise, Rada a Soudní dvůr (pokud jde o soudce)

VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Mezi tzv. další ústřední orgány státní správy podle kompetenčního zákona patří
A
*B
C
D

Národní akreditační úřad
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Nejvyšší kontrolní úřad
Drážní úřad

22 Právní předpisy územních samosprávných celků nejsou publikovány
A
*B
C
D

ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy
v Úředním listu
ve Věstníku právních předpisů kraje
na úřední desce

23 Nebude-li odvolání proti rozhodnutí podáno ve stanovené lhůtě,
*A
B
C
D

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

24 V režimu tzv. státní služby nejsou úředníci
*A
B
C
D

obecního úřadu obce s rozšířenou působností
tzv. územně specializovaných dekoncentrovaných orgánů státní správy
ﬁnančního úřadu
Úřadu práce ČR

PrF: Test odborných znalostí 2017

Zadání č. 25

25 V řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního se nelze domáhat
A
B
*C
D

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

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

zastupitelstvo kraje
Senát
zastupitelstvo obce
vláda

27 Správní řízení je zahájeno dnem, kdy je
A
B
*C
D

doručena výzva k podání vyjádření k podkladům
žádost podána k poštovní přepravě
žádost doručena příslušnému správnímu orgánu
podána žádost u nepříslušného správního orgánu

28 Usnesení vlády není
A
*B
C
D

závazné pro všechny podřízené subjekty
právním předpisem
závazné pro orgány územních samosprávných celků vykonávající přenesenou působnost
interním aktem řízení

29 Mezi správní orgány podle správního řádu patří
A
B
C
*D

okresní úřady
územní samosprávný celek
stát
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

30 Nařízení vlády a vyhláška ministerstva se liší v
A
*B
C
D

tom, kde jsou publikovány
podmínkách pro vydání
závaznosti
tom, že nařízení vlády není podzákonným předpisem

31 Místní referendum je podmínkou v případě
A
B
*C
D

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

32 V případě nevhodného chování úřední osoby nelze podat
A
B
C
*D

podnět Veřejnému ochránci práv
trestní oznámení
stížnost
kasační stížnost

33 Odpor se podává v případě
A
B
*C
D

rozkladu
námitek
příkazu
dokladu

34 Podklady pro vydání rozhodnutí
A
B
C
*D

navržené účastníkem musí správní orgán opatřit vždy
mohou být uplatněny jen takové, které jsou upraveny správním řádem
opatřuje pouze správní orgán
které byly navrženy, nemusí být správním orgánem akceptovány
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35 Městská část nebo městský obvod podle zákona o obcích
*A
B
C
D

nemůže vydávat nařízení
musí být zřízeny v případě statutárního města obligatorně
může vydávat obecně závazné vyhlášky
může být zřízen/a nařízením

36 Pro přezkumné řízení neplatí, že
A
*B
C
D

slouží k nápravě právních vad
slouží k nápravě skutkových vad
podnět k jeho zahájení může dát kdokoliv
zahajuje se z moci úřední

37 Nejvyšší správní soud neprojednává a nerozhoduje v prvním stupni
*A
B
C
D

opatření obecné povahy
kárné návrhy ve věcech soudců a státních zástupců
kompetenční spory
o rozpuštění politických stran

38 V případě kasační stížnosti platí, že:
A
*B
C
D

musí být podána do 14 dnů od vydání rozhodnutí krajského soudu
se podává u Nejvyššího správního soudu
má vždy odkladný účinek
nemůže nastat její nepřijatelnost

39 V případě, že v prvním stupni vydá rozhodnutí ministr,
A
B
C
*D

je možné proti němu podat žalobu podle části páté o. s. ř.
není v takovém případě obecně opravný prostředek
lze se proti němu bránit odvoláním
lze proti tomuto rozhodnutí podat rozklad, o kterém bude opět rozhodovat ministr

40 Dne 1. 7. 2017 nabývá účinnosti
*A
B
C
D

tzv. rekodiﬁkace správního trestání
tzv. reforma krajského zřízení
tzv. reforma obecního zřízení
zákon o územním členění státu

VEŘEJNÉ FINANCE

41 Pro zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů platí:
A
B
*C
D

Je zákonem upravujícím formální podmínky rozpočtové skladby státního rozpočtu
Stanovuje nástroje řešení rozpočtového provizoria
Mezi tímto zákonem a zákonem o spotřebních daních v případě energetických daní není vztah subsidiarity
Jeho součástí je úprava elektronické evidence tržeb

42 Pro emisi platidel v České republice platí:
*A
B
C
D

Součástí emisní vyhlášky není vyobrazení bankovky
Popis vzoru platidla je upraven opatřením České národní banky
Množství emise daného vzoru platidla se řídí potřebami státního rozpočtu
Vzor platidla podléhá schválení usnesením vlády

43 O řádném opravném prostředku proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje:
A
B
*C
D

Ministerstvo ﬁnancí
Nejvyšší správní soud
Bankovní rada České národní banky
Guvernér České národní banky

44 Řízení ve věci bankovního dohledu je řízením, pro které platí, že:
*A
B
C
D

Je vedeno za subsidiárního použití správního řádu
Řádným opravným prostředkem je podání žádosti o přezkum
Řádným opravným prostředkem je odvolání
Je vedeno za subsidiárního použití soudního řádu správního
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45 Pro emisi kolkových známek platí:
A
B
*C
D

Příjem z prodeje kolkových známek je příjmem územního rozpočtu podle místa uplatnění kolkové známky
Kolkové známky emituje ministerstvo spravedlnosti
Kolkové známky emituje ministerstvo ﬁnancí
Obce mohou emitovat vlastní kolkové známky pro úhradu správních a místních poplatků

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

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

47 Řádný opravný prostředek proti rozhodnutí ﬁnančního úřadu bude projednávat:
A
B
*C
D

Krajský soud
Generální ﬁnanční ředitelství
Odvolací ﬁnanční ředitelství
Nadřízené krajské ﬁnanční ředitelství

48 Do neﬁskální části ﬁnančního práva nepatří:
A
B
C
*D

Odnětí oprávnění ke zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví
Emisní činnost centrální banky
Právní regulace oprávnění k směnárenské činnosti
Závazné posouzení podle daňového řádu

49 Pro místní poplatky v České republice platí:
*A
B
C
D

Správa místních poplatků spadá do přenesené působnosti
Místní poplatky v krajích se zavádí s působností pro území vyššího samosprávného celku obecně závaznou
vyhláškou kraje
Do soustavy místních poplatků zaváděných obecně závazným nařízením kraje patří místní poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Řízení o místním poplatku se vede podle zákona o místních poplatcích za subsidiárního použití správního řádu

50 Pro placení daní platí:
A
B
*C
D

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

51 Pro celní správu v České republice platí:
A
B
C
*D

Nadřízeným stupněm celního úřadu je celní ředitelství podle vyššího územního samosprávného celku, kde se
nachází správní obvod daného celního úřadu
Celní úřady jsou součástí Finanční správy České republiky
Rozhodnutí celního úřadu přezkoumá odvolací celní ředitelství
Do věcné působnosti celního úřadu patří mimo jiné i správa spotřebních daní

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

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
Závazné posouzení je za úplatu
Závazné posouzení je obligatorní součástí daňové kontroly

53 Do ﬁskální části ﬁnančního práva nepatří:
A
B
C
*D

Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Právní regulace dotačního procesu
Osvobození od správního poplatku
Likvidace pojistné události

54 Pro daňovou exekuci platí:
A
B
*C
D

Daňovou exekuci vykonává soudní exekutor nebo celní úřad
Daňová exekuce se řídí příslušnými ustanoveními daňového řádu, a to při subsidiárním použití správního řádu
Exekučním orgánem při daňové exekuci je správce daně
Soudní exekutor může daňovou exekuci vykonat pouze, pokud má sídlo ve správním obvodu správce daně
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55 Pro atrakci při správě daní platí:
*A
B
C
D

Při naplnění zákonem stanovených podmínek může nadřízený správce daně věc převzít místo podřízeného
správce daně
Rozhodnutí správce daně napadené odvoláním přezkoumá správce daně, který toto rozhodnutí vydal
Nadřízený správce daně rozhodne kompetenční spor
Na žádost daňového subjektu přikáže nadřízený správce daně věc do správy jinému než místně příslušnému
správci daně

56 Pro ﬁnanční právo v České republice platí:
*A
B
C
D

Finanční právo nemá procesní předpis subsidiárně použitelný ve všech svých subodvětvích
Obecné zásady ﬁnančního práva jsou obsaženy v samostatné hlavě Ústavy České republiky
Řízení vedená při realizaci ﬁnančního práva hmotného nepodléhají přezkoumání v rámci správního soudnictví
Je relativně samostatným subodvětvím správního práva

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

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

58 Pro zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů platí:
A
*B
C
D

Je komplexní úpravou tzv. ﬁskální odpovědnosti
Jeho součástí je úprava energetických daní
Obsahuje právní úpravu legislativního procesu pro stanovení střednědobého výhledu státního rozpočtu a územních rozpočtů
Stanovuje rozpočtové určení daní

59 Pro řízení ve věci správního poplatku platí, že je vedeno:
A
B
C
*D

za
za
za
za

výhradního použití poplatkového řádu
subsidiárního použití správního řádu a daňového řádu
subsidiárního použití správního řádu
subsidiárního použití daňového řádu

60 Pro emitenta platidel měny České republiky platí:
*A
B
C
D

Rozdíl mezí objemem emise stahovaného vzoru platidla a objemem skutečně stažených platidel z oběhu je
příjmem České národní banky
Rozdíl mezí objemem emise stahovaného vzoru platidla a objemem skutečně stažených platidel z oběhu je
příjmem státního rozpočtu
Emise se uskutečňuje v objemu určeném vyhláškou České národní banky a ministerstva ﬁnancí
Emise se uskutečňuje v objemu určeném zákonem
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