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Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

VZOROVÉ ZADÁNÍ 2018

Číslo zadání

VZOR

30

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

1

Členské státy jsou povinny respektovat rozhodnutí a legislativu přijaté institucemi Unie:

A
*B
C
D

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

2

Primární právo může být v principu změněno:

A
*B
C
D

Evropskou komisí
členskými státy společně
Soudním dvorem
Německem, rozhodne-li o tom společně s Francií. Souhlasí-li též Itálie, není souhlas dalších států nutný

3

Členem Evropské unie se stát stane:

A
B
C
*D

odsouhlasením přihlášky Evropskou radou
odsouhlasením přihlášky Radou a Evropským parlamentem
uzavřením smlouvy o přístupu, ta se sjednává mezi daným členským státem na straně jedné a Evropskou radou
na straně druhé
uzavřením smlouvy o přístupu, která zároveň upravuje primární právo Evropské unie

4

Vystoupení člena z EU (v současnosti):

A
B
*C
D

je
je
je
je

5

Lisabonská smlouva:

A
B
C
*D

nahradila dosavadní smlouvy upravující fungování Evropské unie smlouvou novou
zrušila všechna tři Evropská společenství a vytvořila jednotnou Evropskou unii
zrušila dvě Evropská společenství (EURATOM a ES) a nahradila je Evropskou unií. ESUO zaniklo již dříve
změnila obsah stávajících základních smluv upravujících Evropskou unii a Evropské společenství a změnila
název jedné z nich

6

Evropský parlament má pravomoc:

A
*B
C
D

přijímat samostatně unijní nařízení a směrnice
rozhodovat o rozpočtu Evropské unie
odvolat Evropskou radu
přijímat samostatné unijní zákony

7

Dovoz zboží z jiného členského státu EU:

A
B
C
*D

za žádných okolností nemůže být importujícím státem omezen
může být omezen v případě, že s tím stát vývozu udělí souhlas
může být státem dovozu omezen pomocí embarga
může být omezen na základě tzv. kategorických požadavků veřejného zájmu

8

Soudní dvůr EU:

*A

ve své judikatuře dovodil základní principy aplikace práva Evropské unie (zásadu přednosti a zásadu přímého
účinku)
rozhodl, že ústavní soudy členských států nesmí aplikovat své ústavy do doby, než bude jejich obsah uveden
v soulad s právem Evropské unie (případ COSTA vs. E.N.E.L.)
ve své judikatuře dovodil nemožnost vystoupení z Evropské unie. Proto tuto otázku upravila Lisabonská smlouva
ve svém článku 50
běžně rozhoduje o otázce složení vnitrostátních vlád v případech, kdy nebyly ustaveny v souladu s pravidly
Evropské unie

B
C
D

možné jen se souhlasem všech ostatních členů
možné jen se souhlasem kvaliﬁkované většiny ostatních členů
možné jednostranně, tj. případně i bez souhlasu ostatních členů
zcela vyloučeno
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9

Právo Evropské unie podle judikatury Soudního dvora EU je:

A
B
*C

partikulárním mezinárodním právem veřejným se speciﬁckými zásadami aplikace
zvláštní součástí vnitrostátního práva se speciﬁckými zásadami aplikace
samostatným systémem práva s vlastními zásadami aplikace, je relativně nezávislé na právu vnitrostátním a
mezinárodním
samostatným systémem práva, zásady jeho aplikace jsou určovány obdobně jako v případě mezinárodního práva
právem vnitrostátním

D

10 Pokud členský stát poruší právo Evropské unie a způsobí tím jednotlivci škodu, může být tímto jednotlivcem
žalován u:
A
B
*C
D

Tribunálu
Soudního dvora
svých vnitrostátních soudů
Mezinárodního soudního dvora

11 Pojem "sekundární právo EU " zahrnuje:
A
*B
C
D

smlouvy o přístupu nových členů
legislativní akty orgánů EU
tzv. zřizovací smlouvy EU
směrnice Rady, při jejichž přijímání vystupuje Komise jako spolurozhodovací orgán

12 Vnitrostátní legislativa, která je v rozporu s právem Evropské unie, může být zrušena:
A
*B
C
D

Soudním dvorem
příslušným členským státem
Evropskou radou
Evropskou komisí

13 Svoboda usazování:
*A
B
C
D

umožňuje začít podnikat v jiném členském státě, a to po splnění podmínek pro výkon příslušné činnosti podle
práva tohoto státu
umožňuje začít podnikat v jiném členském státě, a to na základě podnikatelské licence ze státu původu
rozumí se jí právo bydlet v kterémkoliv členském státě
rozumí se jí právo úředníků Evropské unie na usazení v tom státě, ve kterém sídlí instituce, pro kterou pracují

14 Rozdíl mezi směrnicí a nařízení spočívá v tom, že:
*A
B
C
D

nařízení vytváří unijní úpravu určité problematiky, která se používá namísto úpravy vnitrostátní, existuje-li,
zatímco směrnice vedou k úpravě vnitrostátního práva.
nařízení přijímá Rada a směrnice Evropský parlament
nařízení uplynutím legisvakanční doby vstupují v platnost, zatímco směrnice z povahy věci platné být nemohou.
Platné je až na jejich základě přijaté vnitrostátní právo
nařízení uniﬁkuje vnitrostátní právo, zatímco směrnice jej harmonizují

15 Občanství Evropské unie:
A
B
C
*D

v roce 1993 (na základě Maastrichtské smlouvy) nahradilo občanství státní
v roce 2009 (na základě Lisabonské smlouvy) nahradilo občanství státní
uděluje občanům členských států Evropská komise
představuje soubor dílčích práv, zahrnuje např. právo pobytu v jiném členském státě

16 Evropská rada má pravomoc:
*A
B
C
D

v omezeném rozsahu měnit obsah primárního práva
v omezeném rozsahu měnit obsah směrnic a nařízení přijatých Radou a Evropským parlamentem
vyloučit členský stát z Evropské unie postupem dle článku 7 Smlouvy o Evropské unie
vyloučit členský stát z Evropské unie postupem dle článku 50 Lisabonské smlouvy

17 Evropská komise má pravomoc:
A
B
C
*D

schvalovat rozpočet Evropské unie
měnit obsah primárního práva
měnit obsah směrnic a nařízení přijatých Radou a Evropským parlamentem
přijímat prováděcí akty
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18 Obchod s potravinami mezi členskými státy Evropské unie může být omezován:
*A
B
C
D

opatřeními členských států, které sledují za primární cíl ochranu života nebo zdraví
poplatky uvalenými na dovážené potraviny z důvodu posouzení jejich souladu s tuzemskými normami
vnitřními cly
dávkami, jejich výnos bude využit výlučně na podporu tuzemského zemědělství

19 Soudní řízení pro porušení povinnosti členského státu EU podle článků 258 až 260 SFEU je zakončeno:
A
B
*C
D

rozhodnutím
rozhodnutím
rozhodnutím
rozhodnutím

Evropské komise
Rady Evropské unie
Soudního dvora
dotčeného členského státu

20 Implementační dobou se rozumí:
A
B

*C
D

lhůta, v rámci níž musí Evropská unie změnit vnitrostátní právo a dosáhnout výsledku předpokládaného unijním
nařízením
lhůta, v jejímž průběhu musí vnitrostátní soudy a úřady rozhodovat podle unijních směrnic. Zpravidla není
omezena, tzn. její horní hranice bývá stanovena až v okamžiku přijetí nové úpravy, která omezí platnost a
účinnost směrnice dosavadní
lhůta, v rámci níž mají členské státy povinnost dosáhnout výsledku předpokládaného unijní směrnicí
ekvivalent legisvakanční doby

VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Mezi tzv. další ústřední orgány státní správy podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., nepatří
A
B
*C
D

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Úřad pro civilní letectví
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

22 Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, lze podat
A
B
*C
D

námitky
žalobu
odvolání nebo rozklad
stížnost

23 Správním orgánem podle správního řádu není
A
B
*C
D

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
územní samosprávný celek
Ministerstvo zahraničních věcí

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

okresní správy sociálního zabezpečení
Nejvyššího správního soudu
obecních úřadů
krajských úřadů

25 Při výkonu kontroly podle kontrolního řádu č. 255/2012 Sb., se
A
B
*C
D

postupuje výhradně podle správního řádu
postupuje výlučně podle zvláštního zákona
správní řád použije subsidiárně
správní řád vůbec neuplatní

26 Náhradu nákladů správního řízení
A
B
C
*D

stanoví správní orgán usnesením, proti kterému se nelze odvolat
může správní orgán v případech hodných zvláštního zřetele snížit nebo upustit
nelze uložit paušální částkou
lze uložit tomu, kdo řízení vyvolal porušením právní povinnosti

27 Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole, je možné podat
A
B
C
*D

odpor ve lhůtě do 8 dnů
rozklad ve lhůtě do 15 dnů
odvolání ve lhůtě do 15 dnů
námitky ve lhůtě do 15 dnů
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28 Do působnosti veřejného ochránce práv nepatří
A
B
C
*D

sledování vyhoštění cizinců
věci práva na volný pohyb občanů Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků
ochrana před diskriminací
podněty proti orgánům územních samosprávných celků v samostatné působnosti

29 V případě příkazu vydanému na místě platí, že
A
B
*C
D

uložená pokuta může činit nejvýše 5000 Kč
lze podat odpor
nelze podat odpor
jej lze vydat, pokud nestačí domluva

30 Stát do činnosti územních samosprávných celků zasahovat
A
*B
C
D

může jen tehdy, jde-li o tzv. přenesenou působnost
může, pokud to vyžaduje ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem
může vždy, pokud je takový zásah vhodný a přiměřený
nemůže

31 Přestupky jsou založeny
*A
B
C
D

na kombinaci objektivní a subjektivní odpovědnosti
výlučně na subjektivní odpovědnosti fyzických osob
výlučně na objektivní odpovědnosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob
na objektivní odpovědnosti bez možnosti liberace

32 Pro zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že obsahuje
A
B
*C
D

skutkové podstaty přestupků, jejichž pachatelem je fyzická osoba, a jejich ucelenou hmotněprávní a procesní
úpravu
skutkové podstaty většiny přestupků, které převážně tvoří náplň tzv. správního práva trestního a jsou jeho
kodiﬁkací
skutkové podstaty vybraných přestupků, které mají průřezový charakter
úplnou hmotněprávní a procesní úpravu některých přestupků

33 V případě obcí a krajů neplatí, že
A
B
C
*D

jsou samostatně spravovány zastupitelstvy
jsou veřejnoprávními korporacemi
jsou základními a vyššími územními samosprávnými celky
mají právo zákonodárné iniciativy

34 Úkolem správních soudů je
A
B
*C
D

kontrolovat, zda správní orgány rozhodly správně, a pokud ne, mohou jejich nesprávné rozhodnutí podle svojí
úvahy změnit
kontrolovat veřejnou správu na základě podnětů orgánů státní správy
poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům
poskytovat ochranu objektivnímu právu

35 Podle Ústavy ČR je vrcholným orgánem moci výkonné
A
B
*C
D

Nejvyšší správní soud
prezident republiky
vláda
Úřad vlády

36 Veřejný ochránce práv za výkon svojí funkce
A
*B
C
D

je odpovědný prezidentu republiky
je odpovědný Poslanecké sněmovně
je odpovědný Senátu
není odpovědný

37 V případě nicotnosti rozhodnutí platí, že správní orgán
*A
B
C
D

může prohlásit nicotnost rozhodnutí, je-li dán některý z důvodů nicotnosti
může prohlásit nicotnost pouze z důvodu nedostatku věcné příslušnosti
může vyslovit nicotnost kdykoliv, ale vždy na návrh dotčené osoby
v rozhodnutí o prohlášení nicotnosti musí uvést poučení, že lze podat odvolání
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38 Správní právo trestní
A
B
*C
D

zahrnuje pouze normy hmotněprávní povahy
zahrnuje pouze normy procesní povahy
upravuje problematiku tzv. správně právní odpovědnosti za správní delikty
je souborem norem, jejichž účelem je sankcionování správních orgánů při pochybení při výkonu veřejné správy

39 Správní soudy přímo neprojednávají a nerozhodují ve věcech
A
B
*C
D

nezákonných zásahů
opatření obecné povahy a služebních předpisů
veřejnoprávních smluv
rozhodnutí správních orgánů

40 Stávající kraje, jako vyšší územní samosprávné celky, byly zřízeny
A
*B
C
D

zákonem o územně správním členění státu
ústavním zákonem
zákonem o krajích
Ústavou ČR

VEŘEJNÉ FINANCE

41 Pro místní poplatky platí:
A
*B
C
D

jejich správa je vedena v samostatné působnosti
jejich správa je vedena v přenesené působnosti
řízení o nich je vedeno podle správního řádu.
lze je v obci nebo kraji zavést obecně závazným nařízením

42 Pro řízení ve věci správních poplatků se subsidiárně k zákonu o správních poplatcích použije:
A
B
C
*D

zákon o soudních poplatcích
správní řád
občanský soudní řád
daňový řád

43 O ústních podáních a jednáních při správě daní sepíše správce daně:
A
*B
C
D

usnesení
protokol
úřední tvrzení
úřední zápis

44 Pro Bankovní úřad ministerstva ﬁnancí platí:
A
B
*C
D

poskytuje překlenovací úvěry územní samosprávě v případě požadavku na koﬁnancování realizace projektů
je orgánem veřejnoprávního dohledu nad bankami a jinými ﬁnančními institucemi vykonávajícími peněžní operace
realizoval měnovou politiku státu před vznikem Národní banky Československé
vydává kolkové známky a platební známky krajských úřadů

45 Za podmínek stanovených zákonem může nadřízený správce daně převzít věc místo podřízeného správce daně,
přičemž tento postup se nazývá:
A
B
*C
D

cesse
delegace
atrakce
anexe

46 V řízení před Českou národní bankou se jako řádný opravný prostředek použije:
*A
B
C
D

rozklad
odvolání
odpor
kasační stížnost

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

je derivátem správního práva
je soukromoprávním odvětvím
je pododvětvím správního práva
zaniklo s přechodem na tržní ekonomiku
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48 Sazba daně z příjmů právnických osob je:
*A
B
C
D

lineární
degresivní
progresivní
pevná

49 Do Celní správy České republiky patří:
*A
B
C
D

Celní úřad Praha Ruzyně
Celní odvolací ředitelství
Celní úřad Letiště Václava Havla
Specializovaný celní úřad

50 Pro ﬁskální federalizmus v České republice platí:
A
B
*C
D

vzhledem k unitárnímu charakteru České republiky se zde neuplatňuje
byl uplatňován po dobu existence československé federace
je základním výstavbovým principem veřejných ﬁnancí zajišťujícím ekonomickou autonomii veřejné samosprávy
koresponduje s členstvím České republiky v Evropské unii a z hlediska ﬁskálního je Česká republika subjektem
evropské ﬁskální unie

51 Pro přezkoumání hospodaření obce platí:
A
B
C
*D

obec si k přezkoumání může zvolit mezi ﬁnančním úřadem nebo auditorem
provede je místně příslušný ﬁnanční úřad na základě pověření ministerstva ﬁnancí
auditora určí ministerstvo ﬁnancí
na přezkoumání dohlíží Finanční správa České republiky

52 Veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob je:
A
B
C
*D

Česká televize
zdravotní pojišťovna
rodinná fundace
spolek

53 V případě daňové exekuce se k daňovému řádu subsidiárně použije:
A
B
C
*D

exekuční řád
soudní řád správní
správní řád
občanský soudní řád

54 Česká národní banka vznikla rozdělením tehdejší centrální banky s názvem:
*A
B
C
D

Státní banka československá
Československá federální banka
Československá národní banka
Národní banka československá

55 Pro státní fond platí:
A
B
C
*D

je organizační složkou státu
zřizuje se zápisem do obchodního rejstříku
má právní formu akciové společnosti
vzniká ze zákona

56 Obec může normativním správním aktem ovlivnit sazbu daně:
A
*B
C
D

z
z
z
z

příjmů právnických osob
nemovitých věcí
piva
nabytí nemovitých věcí

57 Pro clo v České republice platí:
A
*B
C
D

celní sazebník je vydáván nařízením vlády
clo je daní ve smyslu daňového řádu
řízení o clu se vede za subsidiárního použití správního řádu
clo je příjmem státního rozpočtu
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58 Státním fondem v podmínkách České republiky není:
A
B
*C
D

Státní
Státní
Státní
Státní

fond kinematograﬁe
fond kultury
fond ochrany vod
zemědělský a intervenční fond

59 Zákonem předpokládanou podmínku vzniku, změny nebo zániku společenského vztahu, jehož objektem jsou
peníze, teorie ﬁnančního práva označuje za:
*A
B
C
D

ﬁnanční
ﬁnanční
ﬁnanční
ﬁnanční

skutečnost
podstatu
dispozici
konsekvent

60 V případě řízení o řádném odvolacím prostředku, kdy v první instanci rozhodovala Česká národní banka, o něm
rozhodne:
A
B
*C
D

Guvernér České národní banky
Ministerstvo ﬁnancí
Bankovní rada České národní banky
Vláda České republiky
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