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Jméno a příjmení – pište do okénka

Číslo přihlášky

vzorové zadání 2019

Číslo zadání

vzor

15

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

PRÁVO EU

1

Tradiční (mezivládní) mezinárodní organizace se od Evropské unie koncepčně liší mimo jiné tím, že:

A
B
C
*D

není složena z jednotlivých (členských) států
nemůže uzavírat mezinárodní smlouvy
nemá právní subjektivitu
nemůže vydávat vlastní přímo použitelnou legislativu

2

Česká republika:

A
B
C
*D

se stala členským státem EU přijetím Lisabonské smlouvy
se stala členským státem EU v roce 2009
je zakládacím členem EU
se stala členským státem EU v roce 2004

3

Jako občané členského státu EU podléháme legislativě, tj. musíme se řídit povinnostmi, které nám ukládají
unijní:

A
*B
C
D

směrnice
nařízení
rámcové zákony
zákony

4

Sekundární právo přijímají:

A
B
C
*D

členské státy společně s orgány Evropské unie
členské státy
Parlament EU společně s parlamenty členských států
orgány Evropské unie

5

Orgánem EU je:

A
B
*C
D

„Parlamentní shromáždění“
„Evropský soud“
„Evropská rada“
„Rada Evropy“

6

Harmonizace vnitrostátních předpisů v EU se provádí na základě čl. 114 SFEU primárně s cílem:

*A
B
C
D

zjednodušení obchodu mezi členskými státy
zajištění ochrany života a zdraví
nahrazení vnitrostátních předpisů lepšími předpisy unijními
vytvoření jednotné regulace v EU

7

Přednost práva Evropské unie je právě zakotvena:

*A
B
C
D

judikaturou Soudního dvora EU
v Lisabonské smlouvě
ve Smlouvě o EU
ve Smlouvě o fungování EU
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8

Volný pohyb služeb v EU

A

umožňuje podnikateli z jednoho členského státu získat podnikatelské oprávnění v kterémkoliv jiném členském
státě
představuje zjednodušení pro osoby, které hodlají začít podnikat, protože v režimu pohybu služeb v EU není
podnikatelské oprávnění vůbec nutné
představuje zjednodušení pro podnikatele, neboť jim odpadá nutnost žádat o podnikatelské oprávnění také
v ostatních členských státech, pokud v nich chtějí krátkodobě i dlouhodobě vykonávat svou podnikatelskou
činnost
představuje zjednodušení pro podnikatele, neboť jim odpadá nutnost žádat o podnikatelské oprávnění také
v ostatních členských státech, pokud v nich chtějí krátkodobě, dočasně či nahodile vykonávat svou podnikatelskou činnost

B
C

*D

9

Nepřímý účinek směrnice je používán jako označení pro:

A
B
C
*D

povinnosti parlamentu přijmou zákon, který provede směrnici
povinnost vlády přijmout předpisy, které provedou směrnici
ovlivnění vnitrostátního práva, které se změní v důsledku řádné implementace směrnice
povinnost soudů vykládat vnitrostátní právo ve světle směrnic

10 Členský stát může být za porušení práva EU potrestán v řízení podle čl. 258 až 260 SFEU:
A
B
*C
D

pozastavením členských práv
pozastavením dotací
ﬁnanční pokutou
vyloučením z EU

11 Smyslem řízení o předběžné otázce dle čl. 267 SFEU je:
A
*B
C
D

přezkoumat rozhodnutí vnitrostátního soudu v evropské záležitosti
určit správný výklad práva EU a tím zajistit jeho jednotnou aplikaci
dát jednotlivci možnost dosáhnout přezkumu rozsudku vnitrostátního soudu Soudním dvorem
poradit vnitrostátnímu soudu s řešením obtížného skutkového stavu

12 Dovoz zboží z jiného státu nikdy nesmí být členským státem:
A
*B
C
D

omezen
zpoplatněn clem nebo podobnou dávkou
zakázán
množstevně limitován

13 Členský stát EU může jednostranně „vystoupit“:
A
B
*C
D

pouze z měnové unie
z ﬁnanční unie
z celé Evropské unie
z hospodářské a měnové unie

14 Pracovníkem je v právu EU:
A
*B
C
D

zaměstnanec nebo podnikatel z jiného členského státu
příslušník členského státu, který po určité časové období v jiném členském státě, pro jiného a pod jeho vedením
vykonává činnost, za kterou dostává odměnu
zaměstnanec nebo podnikatel, je-li občanem EU
pouze osoba, která je zaměstnancem podle vnitrostátního práva některého členského státu

15 Česká republika je v důsledku svého členství v EU vázána těmito smlouvami:
A
B
C
*D

Evropskou úmluvou o Evropské unii
Paktem o občanských a lidských právech
Pařížskou smlouvou
Smlouvou o fungování EU

16 Horizontálním přímým účinkem se označuje:
A
*B
C
D

působení unijního práva v občanských věcech
působení unijního práva v právních vztazích mezi jednotlivci
působení unijního práva v soukromoprávních věcech
stanovení povinnosti jednotlivci státem, a to směrnicí či rámcovým zákonem
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17 Právo EU vykládá:
*A
B
C
D

každý orgán aplikující toto právo
jen Evropská komise
výlučně vnitrostátní ústavní soudy
výlučně Soudní dvůr EU

18 Evropská unie byla vytvořena v roce:
A
B
C
*D

1997,
2007,
1958,
1993,

Amsterodamskou smlouvou, ale ještě ne jako mezinárodní organizace
Lisabonskou smlouvou, ale ještě ne jako mezinárodní organizace
Římskou smlouvou, již jako mezinárodní organizace
Maastrichtskou smlouvou, ale ještě ne jako mezinárodní organizace

19 Dojde-li k porušení práv jednotlivce jednáním ze strany členského státu, může se tento jednotlivec bránit:
A
B
*C
D

žalobou
žalobou
žalobou
žalobou

k Tribunálu
k Soudnímu dvoru
k vnitrostátnímu soudu daného státu
ke Komisi

20 Právo EU lze dle právní síly seřadit následovně:
*A
B
C
D

1.
1.
1.
1.

primární právo, 2. mezinárodní dohody, 3. sekundární právo
zřizovací smlouvy, 2. evropské zákony, 3. evropské rámcové zákony
zřizovací smlouvy, 2. nařízení, 3. směrnice
zřizovací smlouvy, 2. nařízení, 3. směrnice a rámcové zákony

VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Správní soudnictví v režimu soudního řádu správního nezajišťuje soudní kontrolu
A
B
*C
D

použití donucovacích prostředků veřejným ozbrojeným sborem.
správních rozhodnutí ministerstev.
právních předpisů územně dekoncentrovaných orgánů státní správy.
opatření obecné povahy obcí.

22 Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemůže být
*A
B
C
D

počítačový program.
statistický údaj.
výše platu představitele ústředního orgánu státní správy.
počet zaměstnanců obecního úřadu.

23 Deklaratorní správní rozhodnutí
A
B
C
*D

zakládá, mění nebo ruší určitý správně právní vztah
dokládá určitou nespornou skutečnost
právně působí tzv. ex nunc, tj. od okamžiku jeho vzniku do budoucna
stvrzuje existenci určitého právně relevantního sporného stavu

24 Smlouva uzavřená mezi obcemi, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost pro orgány jiné obce, je veřejnoprávní smlouvou
*A
B
C
D

koordinační.
subordinační.
pracovněprávní.
transformační.

25 V obcích, kde se rada obce nevolí
A
B
*C
D

vykonává všechnu její pravomoc obecní úřad.
její členy určí krajský úřad.
může nařízení obce vydávat zastupitelstvo obce.
plní její funkci správce obce.

26 Opatření obecné povahy
*A
B
C
D

na základě zákona může ukládat povinnosti neurčitě vymezenému okruhu osob.
je ve správním řádu pozitivně deﬁnováno.
je jen takový správní akt, který je takto v zákoně výslovně pojmenován.
nemůže být přezkoumáno soudem.
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27 V režimu ústavního soudnictví
*A
B
C
D

mohou být kontrolovány všechny právní předpisy orgánů státní správy.
není veřejná správa kontrolována.
nemohou být kontrolovány právní předpisy územních samosprávných celků vydané v samostatné působnosti.
nemohou být kontrolovány nařízení vlády.

28 Proti obsahu kontrolního protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) lze podat
A
B
C
*D

připomínky.
přímo tzv. zásahovou žalobu.
odvolání.
námitky.

29 Pro tzv. profesní komory neplatí, že
A
B
*C
D

převažuje princip povinného členství.
jsou veřejnoprávními korporacemi.
mezi ně patří např. Advokátní komora a Komora státních zástupců.
jsou součástí veřejné správy.

30 Tzv. individuální správní akty
A
*B
C
D

nemohou být předmětem opravných prostředků a soudního přezkumu.
jsou také nejrůznější vyjádření osvědčení nebo souhlasy orgánů veřejné správy.
jsou mimo jiné také bezprostřední zákroky orgánů veřejné správy.
rozlišujeme na kooperativní a administrativní.

31 Mezi ústřední orgány státní správy podle zákona č. 2/1969 Sb. patří
A
B
*C
D

všechny tzv. státní orgány s celostátní působností.
vláda a ministerstva.
ministerstva a další ústřední orgány státní správy, v jejichž čele není člen vlády.
pouze ministerstva.

32 Tzv. správně právní odpovědnost je odpovědností
A
B
C
*D

za jakékoliv porušení norem správního práva.
výhradně za disciplinární delikt a pořádkový delikt.
pouze za přestupek.
za správní delikt.

33 Právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska
A
B
C
*D

má každý, neboť zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
mají pouze zastupitelé obce.
mají pouze občané obce starší 21 let.
má rovněž fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

34 Správce obce
A
B
*C
D

je jmenován Ministerstvem pro místní rozvoj.
zřizují všechny obce s pověřeným obecním úřadem a s úřadem s rozšířenou působností.
je zaměstnancem státu zařazeným do Ministerstva vnitra.
jmenuje obec obecně závaznou vyhláškou.

35 Pro dozor podle zákona o obcích nad usnesením, rozhodnutím nebo opatřením orgánu obce v samostatné působnosti platí, že
*A
B
C
D

dozor vykonává jen Ministerstvo vnitra.
dozor vykonává některé z ministerstev podle své věcné příslušnosti.
dozor vykonává krajský úřad.
návrh na jejich zrušení pro rozpor se zákonem je podáván přímo k Ústavnímu soudu.

36 Za přestupek nelze uložit jako trest
*A
B
C
D

zákaz pobytu.
zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
pokutu.
zákaz činnosti.

PrF: Test odborných znalostí 2019 - CŽV

Zadání č. 15

37 Obecně závazné vyhlášky mohou
*A
B
C
D

obce vydávat jen pro své území.
zavazovat jen občany těch obcí, které je vydaly.
vydávat pouze obce.
obce vydávat jen na základě výslovného zákonného zmocnění ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy.

38 Účastníkem soudního řízení podle části páté občanského soudního řádu je
A
B
C
*D

Veřejný ochránce práv, jde-li o žalobu na ochranu veřejného zájmu.
Nejvyšší státní zástupce, jde-li o žalobu na ochranu veřejného zájmu.
správní orgán, který vydal napadené rozhodnutí.
účastník předchozího správního řízení.

39 Pro kontrolu veřejné správy platí, že
A
*B
C
D

orgán veřejné správy je vždy výlučně v pozici kontrolujícího.
orgány veřejné správy mohou kontrolovat i jiné orgány veřejné správy.
veřejnou správu nemohou kontrolovat soudy.
veřejnou správu nemohou kontrolovat ti, vůči kterým je vykonávaná.

40 Veřejný ochránce práv
A
*B
C
D

je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období deseti let.
může jím být zvolen každý, kdo je volitelný do Senátu.
je volen Senátem na funkční období deseti let.
může jím být zvolen každý, kdo je volitelný do Poslanecké sněmovny.

VEŘEJNÉ FINANCE

41 Název peněžní jednotky měny České republiky je zakotven v
A
*B
C
D

Ústavě
Zákoně o České národní bance
Zákoně o platebním styku
Zákoně o měně České republiky

42 Česká národní banka je
A
*B
C
D

Organizační jednotkou Evropské centrální banky
Právnickou osobou veřejného práva
Akciovou společností s jediným akcionářem, kterým je Česká republika
Organizační složkou státu sui generis

43 Zamezení dvojímu zdanění se nevztahuje na zdanění
*A
B
C
D

Přidané hodnoty
Příjmů ze závislé činnosti
Příjmů ze samostatné činnosti
Dědictví

44 Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí České národní banky ve věci osvobození od správního poplatku je
*A
B
C
D

Rozklad podle daňového řádu
Odpor podle zákona o správních poplatcích
Odvolání podle správního řádu
Stížnost podle zákona o České národní bance

45 Do Evropského systému centrálních bank nepatří centrální banka
A
*B
C
D

Francouzské republiky
Norského království
Chorvatské republiky
České republiky

46 Pro místní poplatek ze psů platí
A
B
*C
D

Obec jej zavede obecně závazným nařízením na základě zmocnění v zákoně o místních poplatcích z důvodu, že
správa poplatku spadá do přenesené působnosti
Je povinně vybírán v každé obci
Obec jej zavede obecně závaznou vyhláškou na základě zmocnění v zákoně o místních poplatcích
Je spravován obcí v samostatné působnosti
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47 Určete chybné tvrzení
A
B
*C
D

Právo ﬁnančního trhu spadá do neﬁskální části ﬁnančního práva
Rozpočtové právo je součástí ﬁskální části ﬁnančního práva
Právní regulace směnárenství je součástí měnového práva
Součástí práva ﬁnančního trhu je i právo kapitálového trhu

48 Nový vzor platidla je dán do oběhu
A
*B
C
D

Vyhláškou ministerstva ﬁnancí
Vyhláškou České národní banky
Opatřením České národní banky
Nařízením vlády

49 V daňovém řízení o odvolání proti rozhodnutí ve věci spotřební daně z piva bude rozhodovat
A
B
*C
D

Finanční ředitelství podle sídla ﬁnančního úřadu, který vydal prvoinstanční rozhodnutí
Odvolací ﬁnanční ředitelství
Generální ředitelství cel
Krajský soud podle sídla správce daně

50 Mezi státní fondy v České republice patří
*A
B
C
D

Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond důchodového pojištění a sociálního zabezpečení
Národní fond
Státní fond pojištění vkladů

51 Obecný požadavek na vznik státního fondu cestou zákona je zakotven v
A
*B
C
D

Ústavě
Rozpočtových pravidlech
Občanském zákoníku
Zákoně o veřejných ﬁnancích

52 Určete správné tvrzení o organizační složce státu
*A
B
C
D

Nemá právní osobnosti
Hospodaří s příspěvkem svého zřizovatele podle zřizovací listiny
Je speciﬁckou právnickou osobou
Vzniká zápisem do veřejného rejstříku

53 Samostatnost ﬁnančního práva je dána naplněním odvětvotvorných kritérií, mezi tato nepatří
*A
B
C
D

Konstitucionalizace
Vnitřní systémová soudržnost
Metoda právní regulace
Předmět právní regulace

54 Určete správné tvrzení
A
B
C
*D

Správcem soudního
Soudní poplatky lze
Správcem soudního
Správcem soudního

poplatku je ﬁnanční úřad podle sídla soudu
platit kolkovou známkou za podmínek stanovených občanským zákoníkem
poplatku za zahájení trestního řízení je okresní nebo krajský soud
poplatku není Ústavní soud

55 Pro řízení ve věcech správních poplatků se použije
A
*B
C
D

Výhradně zákon o správních poplatcích
Daňový řád jako lex generalis k zákonu o správních poplatcích
Zákon o správních poplatcích a subsidiárně správní řád
Daňový řád a subsidiárně správní řád

56 Nakládání s peněžní masou státem či veřejnou samosprávou se souhrnně označuje jako:
A
B
C
*D

Fiskální federalizmus
Monetarismus
Finanční správa
Veřejná ﬁnanční činnost

Zadání č. 15
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57 Požadavek publikace rozpočtu obce obecně závaznou vyhláškou je stanoven
A
B
C
*D

Obecním zřízením
Rozpočtovými pravidly územních rozpočtů
Ústavou
Není stanoven

58 Péče o cenovou stabilitu je jako hlavní cíl činnosti stanoven Ústavou pro
A
B
*C
D

Vládu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Českou národní banku
Ministerstvo ﬁnancí

59 Dohled nad ﬁnančním trhem vykonává
A
*B
C
D

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Česká národní banka
Generální ﬁnanční ředitelství
Ministerstvo ﬁnancí

60 Pro platidla měny České republiky platí
A
B
*C
D

Velikost jejich roční emise určuje vláda svým nařízením po dohodě s Českou národní bankou podle počtu obyvatelstva a množství oběživa v oběhu
Jsou kryty zlatem a jinými aktivy České národní banky
Lhůta pro výměnu celého jejich vzoru je lhůtou prekluzivní
O jejich oběhu je možné tvrdit, že je absolutně nucený

