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Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

VZOROVÉ ZADÁNÍ 2018

Číslo zadání

VZOR

10

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

1

Směrnice je

A
*B
C
D

nezávazné doporučení
normativní právní akt adresovaný členským státům
individuální právní akt
normativní právní akt adresovaný jednotlivcům

2

Evropská unie má pravomoc

A
B
*C
D

obecně a široce harmonizovat procesní předpisy v oblasti správního práva (správní řád a soudní řád správní)
vstupovat do vnitrostátních správních řízení a rušit rozhodnutí českých správních orgánů
regulovat vybrané otázky veřejné správy (např. ochrana životního prostředí či azylové právo)
rozhodovat o územněsprávním členění členských států

3

Členem Evropské unie není

A
*B
C
D

Chorvatsko
Norsko
Rumunsko
Bulharsko

4

Evropský hospodářský prostor

A
B
*C

již neexistuje, nahradila jej Evropská unie
vznikl na základě Římské smlouvy
zahrnuje Evropskou unii a její členské státy a dále státy ESVO (Evropského sdružení volného obchodu) s výjimkou Švýcarska
vznikl na základě Lisabonské smlouvy

D

5

Krátkodobý, jednorázový či dočasný výkon podnikatelské činnosti podnikatelem z jiného členského státu v zásadě podléhá

A
B
*C
D

tzv.
tzv.
tzv.
tzv.

6

Soudní dvůr má pravomoc:

A
B
*C
D

rušit a měnit rozsudky Evropského soudu pro lidská práva
měnit rozsudky soudů členských států
poskytovat správný výklad práva Evropské unie
rušit rozsudky soudů členských států

7

V důsledku zákazu cel a obdobných poplatků na vnitřním trhu

A
*B
C
D

jednotlivci nesmí prodávat zboží z jiných členských s vyšší marží, než jaká je uplatňována u zboží tuzemského
nesmí členské státy zatížit dovozy zboží z jiného členského státu ﬁnančními přirážkami, a to ani v případě, kdy
by to bylo nezbytné z důvodu ochrany veřejného zdraví
podnikatelé musí vyvážet své zboží do jiných členských států za ceny, za které toto zboží prodávají v tuzemsku
byla zavedena jednotná unijní celní správa

8

Dlouhodobý pobyt občana EU v jiném členském státě

A
*B
C
D

je podmíněn registrací u cizinecké policie státu zamýšleného pobytu
může být podmíněn dostatečnými ﬁnančními prostředky a veřejným zdravotním pojištěním
není vázán na splnění žádné podmínky
je podmíněn registrací u cizinecké policie Evropské unie (Frontex)

svobodě
svobodě
svobodě
svobodě

pohybu zboží
usazování
pohybu služeb
podnikání

VZOROVÉ ZADÁNÍ 2018

PrF: Test odborných znalostí 2018 - CŽV

Zadání č. 10

9

Evropská unie harmonizuje vnitrostátní legislativu upravující obchod se zbožím především proto, že

*A
B
C
D

rozdílné vnitrostátní předpisy mohou být překážkou obchodu na vnitřním trhu
se tím zjednodušuje export z Evropské unie do třetích zemí
sjednocování veškerých vnitrostátních právních předpisů je jejím hlavním a prvořadým cílem
se tím zjednodušují dovozy do Evropské unie z třetích zemí

10 Ve všech členských státech Evropské unie
A
B
*C
D

jednotná měna euro nahradila měny národní
byly zakázány kontroly osob na hranicích (Schengenský prostor)
funguje svoboda pohybu osob
platí zcela stejný právní režim, tzn. primární právo všechny státy zavazuje stejně, tedy bez výjimek či zvláštních
režimů

11 Evropská komise
A
B
C
*D

je hlavním soudním orgánem Evropské unie ve sporech s členskými státy
reprezentuje zájmy členských států
je hlavním legislativním orgánem Evropské unie
je jakožto iniciativní orgán „hnací silou“ Evropské unie

12 Správní orgány členských států
A
B
*C
D

jsou
jsou
jsou
jsou

vázány
vázány
vázány
vázány

právem Evropské unie jen, pokud tak vyplyne z rozhodnutí Soudního dvora
výhradně vnitrostátním právem
právem Evropské unie a musí jej aplikovat přímo a přednostně
právem Evropské unie jen, pokud tak vyplyne z rozhodnutí soudů daného státu

13 Předsedové vnitrostátních vlád, případně hlavy členských států EU
A
*B
C
D

vyjadřují důvěru předsedovi Evropského parlamentu před tím, než se ujme své funkce
mohou ovlivňovat fungování Evropské unie prostřednictvím Evropské rady
jsou virilními členy Evropské komise
jsou stálými členy Rady

14 Fungování Evropské unie je na nejobecnější úrovni komplexně upraveno
A
B
C
*D

Smlouvou o Ústavě pro Evropu
Lisabonskou smlouvou
Ústavní smlouvou
Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie

15 Pojem „sekundární právo“ zahrnuje
A
B
*C
D

rozhodnutí Soudního dvora
výhradně legislativu přijatou Evropskou komisí
legislativu přijatou orgány Evropské unie
legislativu přijatou orgány Evropské unie a orgány členských států

16 Primární právo může být změněno nebo zrušeno
*A
B
C
D

společně všemi členskými státy
Německem, Francií, Velkou Británií, Itálií a Španělskem
Evropskou komisí
vnitrostátními ústavními soudy

17 Evropská unie se v zásadě odlišuje od jiných mezinárodních organizací mimo jiné tím, že
A
*B
C
D

byla založena mezinárodní smlouvou
může přijímat přímo účinnou legislativu
může uzavírat mezinárodní smlouvy
má právní subjektivitu

18 Členské státy jsou povinny respektovat rozhodnutí a legislativu přijaté institucemi Unie
*A
B
C
D

v zásadě vždy, tedy i když s nimi nesouhlasí
jen v případě, že s nimi jejich vlády souhlasí
jen v případě, že byla přijata Radou jednomyslně
jen v případě, že s nimi jejich parlamenty souhlasí
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19 Při hlasování v Radě
A
*B
C
D

má rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů předseda Evropské komise
se v některých případech rozhoduje kvaliﬁkovanou většinou, přičemž přijaté rozhodnutí je závazné i pro přehlasované státy
mají státy rovný počet hlasů v souladu se zásadou svrchované rovnosti států
se od přijetí Lisabonské smlouvy vždy rozhoduje kvaliﬁkovanou většinou, přehlasované státy ale nejsou většinově přijatým rozhodnutím vázány

20 Povinnost jednotlivci nelze uložit
A
B
C
*D

nařízením Rady a Evropského parlamentu
rozhodnutím Rady
rozhodnutím Soudního dvora nebo Tribunálu
doporučením Evropské komise

VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Přestupek proti veřejnému pořádku spočívající v porušení nočního klidu znamená, že byl spáchán v době
A
B
*C
D

noci, určené pro spánek, přičemž doba nočního klidu je neurčitý právní pojem, který si správní orgán může
vyložit podle své úvahy
od 24 do 5 hodiny
od 22 do 6 hodiny
která je proměnlivá ve městech a na venkově

22 Přestupky proti majetku spáchané fyzickou osobu jsou založeny na
*A
B
C
D

úmyslném zavinění
zavinění z nedbalosti
objektivní odpovědnosti s možností liberace
objektivní odpovědnosti

23 Odpovědnost za přestupek nenastává, pokud
A
B
C
*D

nebylo zahájeno řízení do 30 dnů ode dne spáchání přestupku
je pachatelem mladistvý
jej spáchal soudce nebo státní zástupce
jde o případ nutné obrany

24 Funkční období veřejného ochránce práv je
A
B
*C
D

10 let
5 let
6 let
4 roky

25 Rada obce se nevolí v obcích,
A
*B
C
D

pokud je starosta tzv. neuvolněný
kde zastupitelstvo má méně než 15 členů
u nichž se tak usneslo zastupitelstvo na návrh starosty, se souhlasem ředitele krajského úřadu
jestliže zastupitelstvo zřídilo osadní výbor

26 Za přestupek lze uložit jako trest
*A
B
C
D

zveřejnění rozhodnutí o přestupku
obecně prospěšné práce
zákaz pobytu
veřejnou důtku

27 Přezkumné řízení se zahajuje
A
B
C
*D

z moci úřední, a to kdykoliv, pokud je rozhodnutí nezákonné
podáním žádosti u příslušného správního orgánu
dnem doručení podnětu nadřízenému orgánu
usnesením, které je třeba vydat v subjektivní 2 měsíční lhůtě a objektivní 1 roční lhůtě
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28 V případě krajů může předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně
A
B
C
*D

hejtman
rada kraje
ředitel krajského úřadu
zastupitelstvo kraje

29 Statutární města
A
*B
C
D

vydávají svůj statut, v němž je umožněno městským obvodům nebo městským částem vydávat obecně závazné
vyhlášky nebo nařízení
mají tajemníka magistrátu, který je jmenován primátorem se souhlasem ředitele krajského úřadu
se obligatorně člení na městské obvody nebo městské části
zahrnují hlavní město Prahu, všechna krajská města a města nad 50.000 obyvatel

30 Hranice krajů
A
*B
C
D

lze měnit ústavním zákonem
lze měnit zákonem
nelze měnit
lze měnit na základě hlasování v krajském referendu

31 V případě svobodného přístupu k informacím soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace. Byla-li žádost odmítnuta, aniž by nějaké důvody pro odmítnutí byly dány, soud
A
*B
C
D

zruší napadené rozhodnutí a přímo informaci poskytne
zruší napadené rozhodnutí a nařídí povinnému subjektu poskytnutí informace
žalobu zamítne
žalobu odmítne

32 Protokol o kontrole
A
*B
C
D

vyhotovuje se do 15 dnů
obsahuje kontrolní zjištění a doručuje se kontrolované osobě
lze napadnout rozkladem
slouží k zahájení kontroly a prokázání totožnosti kontrolujících

33 Osoba zúčastněná na řízení ve správním soudnictví
A
B
C
*D

je účastníkem řízení na straně žalobce
je účastníkem řízení na straně žalovaného
je účastníkem, jen pokud tak rozhodne soud
ačkoliv není účastníkem řízení, může podat kasační stížnost

34 Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, lze podat
A
B
*C
D

námitky
žalobu
odvolání nebo rozklad
kasační stížnost

35 V čele Legislativní rady vlády vždy stojí
A
B
C
*D

předseda vlády
ministr spravedlnosti
předseda Úřadu vlády
ministr – člen vlády

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

nemůže
může vždy, pokud je takový zásah vhodný a přiměřený
může, jen pokud jde o tzv. přenesenou působnost
může, i pokud jde o tzv. samostatnou působnost, a to za podmínky, že to vyžaduje ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem

37 Návrh na zrušení opatření obecné povahy se
A
*B
C
D

podává ve lhůtě do 3 let ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti
podává ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti
projednává Nejvyšším správním soudem
projednává a rozhoduje ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení
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38 Mezi tzv. další ústřední orgány státní správy podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., patří
A
B
C
*D

Bezpečnostní rada státu
Komise pro cenné papíry
Úřad pro civilní letectví
Český báňský úřad

39 Kontrolní řád upravuje
*A
B
C
D

obecně výkon kontroly vůči správním orgánům a právnickým a fyzickým osobám, pokud není upraven jiným
zákonem
výkon soudní kontroly veřejné správy
pouze tzv. vnitřní kontrolu výkonu veřejné správy
kontrolu výkonu veřejné správy vykonávané ombudsmanem

40 Závazné stanovisko
A
B
*C
D

není rozhodnutím, a proto vůči němu nelze realizovat soudní ochranu a kontrolu
je rozhodnutím, které je závazné pro správní orgány a správní soudy
obsahuje závaznou část a odůvodnění
nelze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení

VEŘEJNÉ FINANCE

41 Pro správní poplatky platí:
A
B
*C
D

řízení o nich je vedeno za subsidiárního použití správního řádu
lze je vždy platit kolkovou známkou do výše 5000 Kč
nelze je upravit obecně závaznou vyhláškou obce
jsou výhradně příjmem státního rozpočtu

42 S oddělením československé měny od měny Rakousko – Uherska je spojen tehdejší ministr ﬁnancí
A
B
*C
D

Eduard Outrata
Karel Engliš
Alois Rašín
Karel Kramář

43 Pro ﬁnanční právo trestní platí:
A
*B
C
D

ﬁnanční instituce jako právnické osoby nemohou porušením norem ﬁnančního práva spáchat přestupek
o přestupcích za porušení norem práva ﬁnančního trhu rozhoduje Česká národní banka
výnos z pokut udělených Českou národní bankou je jejím příjmem
nový devizový zákon upravil nově i katalog trestných činů v devizovém hospodářství

44 Finanční úřad vykonává svou pravomoc prostřednictvím
A
*B
C
D

správců daně
úředních osob
celní správy
ﬁnanční stráže

45 Daňovým tvrzením se rozumí
A
B
*C
D

závěr protokolu z daňové kontroly
každé podání v daňovém řízení učiněné daňovým subjektem
daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování podané daňovým subjektem
výroková část rozhodnutí správce daně

46 O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje
A
B
*C
D

ministr ﬁnancí
guvernér České národní banky
bankovní rada České národní banky
Nejvyšší správní soud

47 Elektronická evidence tržeb byla zavedena
A
*B
C
D

zákonem o daních z příjmů
samostatným zákonem
zákonem o dani z přidané hodnoty
zákonem o účetnictví
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48 Solidární zvýšení daně je
*A
B
C
D

zvýšení daně z příjmů fyzických osob za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů
zvláštní sankce při porušení daňové povinnosti poplatníka a spolupracující osoby
odvetné opatření stanovené Evropskou unií v případě, že nečlenský stát zatíží zboží z členského státu daní nebo
clem nad míru obvyklou
konstrukčním prvkem daně ze staveb a jednotek

49 Pro Finanční správu České republiky platí
A
*B
C
D

je koncentrovaným orgánem veřejné moc vykonávajícím správu veřejných ﬁnancí
je částí ﬁnanční správy v organizačním smyslu
je částí ﬁnanční správy ve funkčním smyslu
zahrnuje ﬁnanční úřady, ﬁnanční ředitelství, specializovaný ﬁnanční úřad a odvolací ﬁnanční ředitelství

50 Pro přezkoumání rozhodnutí vydaného při správě daní v režimu daňového řádu neplatí možnost přezkumu na
základě
A
B
*C
D

rozkladu
odvolání
reklamace
návrhu na povolení obnovy řízení

51 Za podmínek stanovených daňovým řádem může nadřízený správce daně převzít věc místo podřízeného správce
daně. Tento institut správy daní se nazývá
A
B
C
*D

retorze
delegace
anexe
atrakce

52 Daň z elektřiny je upravena
A
B
C
*D

zákonem o ekologických daních
zákonem o spotřebních daní
energetickým zákonem
zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

53 Pro účely správy daní je u fyzických osob obecným identiﬁkátorem především
A
B
C
*D

daňové identiﬁkační číslo
identiﬁkační číslo přidělené Českým statistickým úřadem
variabilní symbol
rodné číslo

54 Pro daň z přidané hodnoty platí
A
B
*C
D

má jednotnou sazbu stanovenou unijním právem
podléhá ji každé dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu podnikající osobou
předcházela jí daň z obratu
poplatníkem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za dobu stanovenou zákonem
přesáhne částku stanovenou rovněž tímto zákonem

55 Mezi orgány Celní správy České republiky nepatří
A
B
C
*D

Celní úřad Praha Ruzyně
Celní úřad pro Zlínský kraj
Generální ředitelství cel
Odvolací celní ředitelství

56 Rozpočtové právo v České republice svojí konstrukcí vychází z principů
A
B
*C
D

demokratického centralizmu
ﬁskálního centralizmu
ﬁskálního federalizmu
demokratického ﬁskalizmu

57 Centralizovaným veřejným peněžním fondem České republiky je
*A
B
C
D

státní rozpočet
Státní fond České republiky
Národní fond
Státní fond sociálního zabezpečení České republiky
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58 Veřejnou ﬁnanční činností je
*A
B
C
D

ﬁnanční činnost státu a veřejné samosprávy
peněžní služba poskytovaná veřejnosti upravená zákonem o ochraně spotřebitele
ﬁnanční činnost prováděná ﬁnančními institucemi pro veřejnost
peněžní služba poskytovaná veřejnosti za podmínek stanovených živnostenským zákonem

59 Do neﬁskální části ﬁnančního práva nepatří právní regulace
A
*B
C
D

určení míry solventnosti banky
elektronické evidence tržeb
dohledu nad ﬁnančním trhem
umístění technických rezerv pojišťovny

60 Mezi státní fondy v České republice nepatří
A
B
C
*D

Státní
Státní
Státní
Státní

fond životního prostředí
zemědělský intervenční fond
fond kultury
fond pojištění vkladů
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