PrF: Test odborných znalostí 2017 - CŽV
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

Dovoz potravin z Polska může být podle práva Evropské unie omezen:

*A
B
C
D

pokud jsou tyto potraviny prokazatelně zdravotně závadné
vždy, pokud tyto potraviny neodpovídají českým potravinářským normám
prostřednictvím dovozních přirážek ﬁnančního charakteru zavedených z důvodu ochrany vlastní zemědělské
produkce
recipročně tehdy, když takové omezení přijme vůči českému dovozu Polsko

2

Pramenem práva Evropské unie nejsou:

A
B
*C
D

zřizovací smlouvy Evropské unie
mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií
doporučení a stanoviska orgánů Evropské unie
obecné zásady právní

3

České znění právních předpisů Evropské unie je vyhlašováno:

*A
B
C
D

v Úředním věstníku Evropské unie
ve Sbírce mezinárodních smluv
ve Sbírce předpisů Evropské unie
ve Sbírce zákonů

4

Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice a Lisabonská smlouva:

*A
B
C
D

jsou tzv. revizní smlouvy, mění, doplňují či ruší obsah původních zřizovacích smluv, ale nenahrazují je
jsou tzv. revizní smlouvy, mění, doplňují či ruší obsah původních zřizovacích smluv, a nahrazují je
postupně nahrazovaly původní zřizovací smlouvy, nyní platí smlouva Lisabonská
postupně nahrazovaly původní zřizovací smlouvy, rozdíl mezi nimi je též faktický. Pouze Lisabonská smlouva
zásadně omezila suverenitu členských států dalším rozšířením pravomocí Evropské unie

5

Přímý účinek směrnice byl Soudním dvorem EU řešen v případu:

A
B
C
*D

Bosman
Van Gend en Loos
Dassonvile
Van Duyn

6

Vnitrostátní předpis nemůže být soudem aplikován, pokud:

A
B
C
*D

pokud by ještě nebyla položena předběžná otázka Soudnímu dvoru EU za účelem posouzení jeho souladu s přímo
či nepřímo účinnou směrnicí
je v rozporu se směrnicí, která má v dané věci nepřímý účinek
je v rozporu se směrnicí, u níž ještě neuplynula lhůta pro implementaci
je v rozporu s přímo účinným ustanovením směrnice

7

Právo Evropské unie v České republice:

*A
B
C
D

musí
musí
musí
musí

8

Právo Evropské unie interpretují:

A
B
*C
D

výhradně soudy členských států
výhradně Soudní dvůr EU
soudy členských států i Soudní dvůr EU
výhradně Soudní dvůr v řízení o předběžné otázce

být
být
být
být

aplikováno
aplikováno
aplikováno
aplikováno

soudy i správními orgány
soudy a správními orgány jen je-li v souladu s českou legislativou
jen soudy, správní orgány ale mají povinnost k právu Evropské unie přihlížet
jen soudy, správní orgány rozhodují podle práva českého
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9

Pro vztahy mezi prameny primárního práva platí, že:

A

Listina základních práv Evropské unie má vyšší právní sílu než Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování
EU
Lisabonská smlouva má vyšší právní sílu než Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování EU
Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování EU mají stejnou právní sílu
Smlouva o Evropské unii má vyšší právní sílu, než Smlouva o fungování EU, jelikož je obecnější a byla přijata
dříve

B
*C
D

10 Za pracovníka pro účely svobody pohybu osob (pracovníků) v rámci vnitřního trhu lze považovat též:
A
B
C
*D

osobu, která se na práci připravuje studiem na střední nebo vysoké škole
osobu, která vykonává nezávislou činnost
nezaměstnaného, který pobírá sociální dávky
osobu, která si práci v jiném členském státě teprve hledá

11 Občanství Evropské unie:
A
B
C
*D

doplňuje občanství členských států a je základní statusem každého jejich občana a zaručuje mu vysokou úroveň
ochrany jeho základních lidských práv a svobod před veškerou činností členských států
je politický koncept, který měl usnadnit cestování do třetích zemí zavedením jednotné vízové politiky
nahrazuje občanství členských států a je základní statusem každého jejich občana v rámci něhož nesmí být
v dosahu unijního práva diskriminován
doplňuje občanství členských států a je základní statusem každého jejich občana v rámci něhož nesmí být
v dosahu unijního práva diskriminován

12 Českou republiku zavazuje:
*A
B
C
D

v zásadě veškerá platná legislativa Evropské unie
pouze ta unijní legislativa, kterou český parlament schválil
v zásadě veškerá legislativa Evropské unie, platná i neplatná
pouze legislativa přijatá Evropskou unií po 1.5.2004

13 Žaloba na neplatnost, je-li podána k Soudnímu dvoru (tzn. není myšlen celý Soudní dvůr EU!), slouží:
A
*B
C
D

k prohlášení aktu členského státu za neplatný v případech, kdy je takový akt v rozporu s právem Evropské unie
k prohlášení neplatnosti aktu Evropské unie. Akt členského státu, který je v rozporu s právem Evropské unie,
ale jejím prostřednictvím přímo zrušen být nemůže
jako nástroj, kterým může jednotlivec dosáhnout přezkumu aktu Evropské unie, který v rozporu s primárním
právem bezprostředně zasahuje do jeho práv a osobně se jej dotýká
k přímému prohlášení neplatnosti aktu Evropské unie nebo aktu členského státu, který je v rozporu s právem
Evropské unie

14 Jednotlivec může v záležitostech týkajících se orgánů Evropské unie a jejich činnosti podat podle práva Evropské
unie přímou žalobu k:
*A
B
C
D

Tribunálu
Soudu pro veřejnou službu
Evropskému soudu pro lidská práva
Soudnímu dvoru

15 Implementací směrnice se rozumí povinnost:
A
*B
C
D

přijetí nového zákona, který obsah směrnice zavádí do vnitrostátního právního řádu. Nový zákon je potřebný
z důvodu právní jistoty. Jen tak je totiž jeho adresátům zjevný unijní původ této úpravy
převzít standard obsažený ve směrnici do vnitrostátního práva, tzn. v případě potřeby, což není vždy, vnitrostátní
úpravu změnit, důležité přitom je dosažení směrnicí předpokládaného výsledku
doslovného převzetí textu směrnice do vnitrostátního práva, možné je pouze přizpůsobení terminologie vnitrostátnímu právu
vždy doslovného převzetí textu směrnice do vnitrostátního práva

16 Evropská unie vznikla jako subjekt práva:
A
*B
C
D

rozhodnutím vlád členských států
na základě mezinárodních smluv přijatých všemi členskými státy
na základě ústavodárného rozhodnutí Konventu
rozhodnutím Konventu zachyceným v mezinárodních smlouvách, které následně musely být přijaty většinou
členských států
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17 Právo Evropské unie nezakazuje členským státům:
A
B

C
*D

uzavírat mezinárodní smlouvy upravující obchod se zbožím či službami se třetími státy
uzavírat mezi sebou separátní mezinárodní smlouvy, které zavedou nadstandardní režim obchodu se zbožím
např. další eliminací cel u zemědělských produktů, které v současné době ještě nejsou právem Evropské unie
upraveny (jako je např. tzv. „Visegrádská čtyřka“)
zakázat prodej některých surovin podnikům z jiných členských států, je-li jich nedostatek pro potřeby vlastního
průmyslu
vyhostit za některá závažná porušení práva občana jiného členského státu, aniž by v takové situaci docházelo
k vyhošťování občanů vlastních

18 O tom, zda určitá otázka může být upravena směrnicí, či nařízením (tzn. o tom, zda má Evropská unie určitou
pravomoc) rozhoduje:
*A
B
C

D

především text zřizovacích smluv a to, jak byla Evropské unii v příslušné oblasti svěřena pravomoc
Komise, je to její politické rozhodnutí a závisí na jejím uvážení, není v zásadě nijak omezena, tzn. podstatné je,
jak moc si Komise přeje danou oblast regulovat
Evropský parlament a Rada, a to v rámci řádného legislativního postupu. Parlament o této otázce hlasuje prostou většinou, Rada hlasuje kvaliﬁkovanou většinou. Text předpisu následně připraví na základě zmocnění Komise.
Rada v rámci legislativního procesu, vychází přitom z potřeb členských států a o volbě nástroje i o regulované
oblasti rozhoduje hlasováním kvaliﬁkovanou většinou

19 Členské státy Evropské unie mají přímý vliv na rozhodování v těchto orgánech Evropské unie:
A
*B
C
D

Rada Evropy
Evropská rada
Evropský parlament
Komise

20 Pro Soudní dvůr EU je při výkladu práva EU (zejména primárního práva) typický:
A
*B
C
D

důraz na jazykový výklad ve vazbě na jazyky zakládajících států ES/EU (jen v těchto jazycích smlouvy byly
původně sjednány)
důraz na teleologický výklad
důraz na jazykový výklad ve vazbě na anglické a francouzské znění zřizovacích smluv
důraz na výklad zastávaný vládami členských států

VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Jestliže odvolání proti rozhodnutí není podáno v odvolací lhůtě,
A
*B
C
D

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

22 Místní referendum je realizováno v případě
A
B
*C
D

návrhu na odvolání starosty obce
občanů obce starších 16 let
návrhu na oddělení části obce, a to pouze v té části obce, která se chce oddělit
slučování obcí, pokud má nově vzniklá obec mít méně než 1000 obyvatel

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

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Národní akreditační úřad
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

24 V případě tzv. kompetenční žaloby neplatí, že
*A
B
C
D

ji projednává a rozhoduje tří členný senát
žalobu může podat i účastník řízení před správním orgánem, z něhož kompetenční spor vzešel
ji projednává a rozhoduje výlučně Nejvyšší správní soud
účastníkem řízení nemůže být kterýkoliv správní orgán
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25 Správní orgánem z hlediska správního řádu je
A
*B
C
D

stát
orgán moci výkonné
územní samosprávný celek
soud ve správním soudnictví

26 V případě správního soudnictví platí, že samosoudce rozhoduje
A
B
*C
D

všechny věci, přičemž senátní rozhodování je spíše výjimkou
o návrzích na zrušení opatření obecné povahy
jen v těch případech, které jsou výslovně uvedeny
o všech přestupcích

27 V případě Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře neplatí, že
A
B
C
*D

byl zřízen zákonem
jde o správní orgán podle správního řádu
jde o tzv. další ústřední orgán státní správy
dosud nebyl zřízen

28 V případě usnesení vlády platí, že
A
B
*C
D

je závazné pro všechny
jsou publikována ve Sbírce zákonů
je interním aktem řízení
jde o tzv. podzákonný právní předpis

29 Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního lze podat ve lhůtě dvou
A
*B
C
D

týdnů od doručení napadeného rozhodnutí
měsíců od doručení napadeného rozhodnutí
týdnů od právní moci napadeného rozhodnutí
měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí

30 Vláda není oprávněna vydat nařízení, jestliže
*A
B
C
D

zákon neobsahuje meze pro vydání nařízení
je zákon vydáván jako implementace předpisů Evropské unie
prováděný zákon neobsahuje výslovné zmocnění a meze pro vydání nařízení
k tomu není zákonem výslovně zmocněna

31 V případě nicotnosti platí, že ji prohlašuje správní orgán
A
*B
C
D

ve formě usnesení
ze všech možných důvodů vyvolávajících nicotnost
pouze z důvodu nedostatku věcné příslušnosti
proti jehož rozhodnutí se lze odvolat

32 Správní řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy je
A
B
C
*D

doručena žádost u kteréhokoliv správního orgánu
žádost podána k poštovní přepravě
doručeno oznámení o zahájení řízení účastníkovi podle § 27 odst. 1 správního řádu
doručena žádost příslušnému správnímu orgánu

33 V případě městského obvodu nebo městské části podle zákona o obcích neplatí, že
A
B
C
*D

je mohou zřizovat výlučně statutární města
nemůže vydávat nařízení
nemusí být zřízeny povinně
může vydávat obecně závazné vyhlášky

34 Právní úprava přestupků je v současné době upravena zákonem
A
B
C
*D

zákonem o soudnictví ve věcech mládeže
o přestupcích
trestním zákoníkem
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
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35 V případě kasační stížnosti
A
B
*C
D

musí být podána do 14 dnů od vydání rozhodnutí krajského soudu
nemůže nastat její nepřijatelnost
lze uvažovat o přiznání odkladného účinku
platí, že ji vůbec nelze podat proti usnesení

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

zastupitelstvo kraje
Senát
vláda
zastupitelstvo obce

37 Odpor proti příkazu se podává ve lhůtě
A
*B
C
D

15 dnů
8 dnů
7 dnů
10 dnů

38 V případě Veřejného ochránce práv platí, že
A
B
*C
D

není z výkonu své funkce odpovědný
je volen Senátem na dobu 6 let
může jednat z vlastní iniciativy
přezkoumává rozhodnutí o vyhoštění a rozhoduje o něm

39 V případě přezkumného řízení platí, že
A
B
C
*D

podnět k jeho zahájení může účastník řízení a ten, kde je napadeným rozhodnutím přímo dotčen
lze samostatně přezkoumávat jak rozhodnutí, tak i usnesení
slouží k nápravě skutkových vad
přezkoumat lze i některá dosud nepravomocná, ale již předběžně vykonatelná rozhodnutí

40 Veřejný ochránce práv není oprávněn
A
B
C
*D

navrhnout přísedící k zápisu do seznamu přísedících pro řízení ve věcech soudních exekutorů
v rámci šetření nahlížet do spisů
být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů úřady a klást přítomným osobám otázky
podat Parlamentu návrh na vydání zákona

VEŘEJNÉ FINANCE

41 Řádný opravný prostředek proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vydaného jeho územním
pracovištěm Brno I bude projednávat:
A
B
C
*D

Nadřízené ﬁnanční ředitelství
Generální ﬁnanční ředitelství
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Odvolací ﬁnanční ředitelství

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

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

43 Pro daňovou exekuci platí:
*A
B
C
D

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

44 Pro zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů platí, že jeho součástí je úprava i některých daní. Jedná se mimo jiné
o:
A
B
*C
D

Daň
Daň
Daň
Daň

z
z
z
z

piva
hazardních her
uhlí
minerálních olejů

PrF: Test odborných znalostí 2017 - CŽV

Zadání č. 25

45 Do neﬁskální části ﬁnančního práva patří:
A
*B
C
D

Právní regulace dotačního procesu
Podmínky tvorby a umístění technických rezerv v pojišťovnictví
Osvobození od správního poplatku
Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

46 Pro Evropskou unii platí:
A
B
C
*D

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

47 Kolkovou známkou lze zaplatit:
A
*B
C
D

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

48 Řízení ve věcech směnárenské činnosti je řízením, pro které platí, že:
*A
B
C
D

Řádným opravným prostředkem je rozklad, o němž rozhodne Bankovní rada ČNB
Je vedeno za subsidiárního použití soudního řádu správního
Řádným opravným prostředkem je podání žádosti o přezkum
Je vedeno Ministerstvem ﬁnanci

49 Pro emisi kolkových známek platí:
A
B
*C
D

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

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

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

51 Pro závazné posouzení platí:
*A
B
C
D

Závazné posouzení je uplatnitelné jen v rámci některých daní a za úplatu
Je fakultativní součástí místního šetření při správě daní
Je institutem právní regulace likvidace pojistných událostí
Je základní zásadou správy daní

52 Pro delegaci při správě daní platí:
A
B
*C
D

Rozhodnutí správce daně napadené odvoláním přezkoumá správce daně, určený vedoucím pracovníkem ﬁnančního úřadu, na kterého je daná věc delegována
Je to řešení kompetenčního sporu správním soudem
Při naplnění zákonem stanovených podmínek může nadřízený správce daně obou správců převést správu z jednoho správce na druhého
Její členové musí být vybaveni pověřením k provedení úkonů správy daní se souhlasem k jejich provedení mimo
správní obvod daného správce daně vydaným společným nadřízeným obou správců

53 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
Emise se uskutečňuje v objemu určeném vyhláškou České národní banky a ministerstva ﬁnancí
Emise se uskutečňuje v objemu určeném zákonem
Rozdíl mezí objemem emise stahovaného vzoru platidla a objemem skutečně stažených platidel z oběhu je
příjmem státního rozpočtu
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54 Určete správné tvrzení:
A
B
C
*D

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

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

Vzor platidla podléhá schválení Ministerstva ﬁnancí
Slovo „mince“ je vyhrazeno pouze pro formu zákonných platidel
Popis vzoru platidla je upraven opatřením České národní banky
Množství emise daného vzoru platidla se řídí potřebami státních výdajů

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

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

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

Za
Za
Za
Za

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

58 O řádném opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu bankovního dohledu rozhoduje:
*A
B
C
D

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

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

Jeho součástí je úprava elektronické evidence tržeb
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

60 Do ﬁskální části ﬁnančního práva patří:
A
B
*C
D

Nakládání s investičním zlatem
Směnárenská činnost
Mandatorní výdaje
Emisní činnost centrální banky
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