Aktualizováno dne 28. 6. 2018

1. okruh – Organizace a činnost veřejné správy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
1. Česká republika podle Ústavy České republiky:
a) Dodržuje pouze závazky z mezinárodních smluv; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného
než zákon, použije se vždy zákon, nerozhodne-li vláda České republiky jinak.
b) Není vázána mezinárodním právem, nestanoví-li zákon jinak.
c) Dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Vyhlášené mezinárodní
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou
součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva.
2. Podle Ústavy České republiky platí:
a) Každý občan může činit pouze to, co je zákonem dovoleno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá.
b) S výjimkou mimořádných opatření nesmí nikdo být nucen činit, co zákon neukládá.
c) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.
3. Součástí ústavního pořádku není:
a) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
b) Lisabonská smlouva.
c) Listina základních práv a svobod.
4. K ratifikaci mezinárodních smluv o věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba:
a) Souhlasu obou komor Parlamentu; nevysloví-li však Senát souhlas do třiceti dnů, může být
souhlas Parlamentu jako celku udělen i nadpoloviční většinou všech poslanců.
b) Souhlasu obou komor Parlamentu.
c) Souhlasu Poslanecké sněmovny.
5. Státní hranice České republiky:
a) Lze změnit jen ústavním zákonem.
b) Lze změnit jen referendem.
c) Nelze platně změnit.
6. Státního občanství České republiky:
a) Může být zbaven rozhodnutím trestního soudu ten, kdo jednal proti svrchovanosti a územní
celistvosti státu nebo se dopustil válečného zločinu.
b) Nemůže být nikdo proti své vůli zbaven.
c) Může občana zbavit i proti jeho vůli Ministerstvo vnitra, je-li to ve státním zájmu.
7. Podle Ústavy České republiky poslanec, který je členem vlády:
a) Nemůže být předsedou Poslanecké sněmovny.
b) Se může na schůzích Poslanecké sněmovny nechat při hlasování zastupovat náhradníkem.
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c) Může být členem výboru Poslanecké sněmovny.
8. Komory zákonodárného sboru České republiky se nazývají:
a) Vláda, Parlament a Senát.
b) Poslanecká sněmovna a Senát.
c) Parlament a Senát.
9. Územní samosprávný celek je podle Ústavy samostatně spravován:
a) Obecním, resp. krajským úřadem.
b) Starostou, resp. hejtmanem.
c) Zastupitelstvem.
10. Podle Ústavy České republiky prezidentem republiky může být zvolen občan, který:
a) Dosáhl věku 35 let.
b) Je volitelný do Senátu.
c) Je volitelný do Poslanecké sněmovny.
11. Poslaneckou sněmovnu může rozpustit:
a) Vláda.
b) Pouze Poslanecká sněmovna sama.
c) Prezident republiky.
12. Člen vlády:
a) Nemá právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí, není-li členem
některé z komor.
b) Má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí.
c) Má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu; právo účastnit se schůzí jejich výborů
a komisí má, jen pokud byl pozván.
13. Schválení oběma komorami Parlamentu je třeba k přijetí:
a) Každého zákona.
b) Zákona o státním rozpočtu.
c) Volebního zákona.
14. Návrh zákona nemůže podat:
a) Poslanec.
b) Senát.
c) Prezident republiky.
15. Návrh zákona o státním rozpočtu:
a) Se v Poslanecké sněmovně i v Senátu projednává na veřejné schůzi.
b) Projednává jen Poslanecká sněmovna.
c) Může podat vláda nebo skupina 50 poslanců.
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16. Prezident republiky má dle Ústavy České republiky právo:
a) Vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne,
kdy mu byl postoupen; jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu
nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí.
b) Vrátit přijatý zákon včetně zákona ústavního s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy
mu byl postoupen; jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu třípětinovou
většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí.
c) Vrátit přijatý zákon s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen; v
takovém případě platí, že zákon nebyl přijat.
17. Vláda je podle Ústavy České republiky:
a) Vrcholným orgánem státní moci.
b) Vrcholným orgánem výkonné moci.
c) Vrcholným orgánem zákonodárné moci.
18. Právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti má dle Ústavy České
republiky:
a) Každý poslanec.
b) Pouze poslanec, který je členem opozičního klubu.
c) Každý poslanec a senátor.
19. Vláda rozhoduje o:
a) Vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní
smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
b) Každém vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky.
c) Průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad
územím České republiky.
20. Mezi pravomoci prezidenta republiky nepatří:
a) Rozpuštění Senátu.
b) Jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu.
c) Jmenování prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.
21. Vláda je odpovědna:
a) Prezidentu republiky.
b) Poslanecké sněmovně.
c) Parlamentu.
22. Ústavní žalobu proti prezidentu republiky podává:
a) Vláda.
b) Poslanecká sněmovna.
c) Senát se souhlasem Poslanecké sněmovny.
23. K přijetí návrhu na vyslovení nedůvěry vládě je dle Ústavy České republiky třeba souhlasu
nadpoloviční většiny:
a) Přítomných poslanců.
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b) Všech poslanců.
c) Všech poslanců a přítomných senátorů.
24. Vláda není povinna podat demisi:
a) Jestliže ji k tomu vyzve prezident republiky.
b) Jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry.
c) Po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.
25. Státní zastupitelství podle Ústavy České republiky:
a) Rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
b) Je nezávislý orgán činný v trestním řízení.
c) Zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení.
26. Do Poslanecké sněmovny může být zvolen:
a) Občan České republiky, který má právo volit.
b) Občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
c) Občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
27. Zdrojem veškeré státní moci v České republice je:
a) Prezident republiky.
b) Lid.
c) Parlament.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
28. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinny poskytovat informace povinné
subjekty, jimiž jsou:
a) Státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
b) Jen státní orgány, obce a kraje.
c) Jen státní orgány.
29. Lhůta pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace je dle zákona o svobodném přístupu
k informacím:
a) 10 dní ode dne přijetí žádosti a může být prodloužena maximálně o dalších 10 dní.
b) 15 dní ode dne přijetí žádosti a může být prodloužena maximálně o dalších 10 dní.
c) 15 dní ode dne přijetí žádosti a nemůže být prodloužena.
30. Správní řád ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím:
a) Se užije jen pro vyřizování stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti
o informace.
b) Je pro postupy podle zákona o svobodném přístupu k informacím zcela vyloučen.
c) Se užije na postupy podle zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonem
předvídaných případech.
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31. Odmítnout poskytnutí informace na základě písemně podané žádosti je dle zákona o svobodném
přístupu k informacím možné:
a) Dle uvážení povinného subjektu, písemné vyrozumění žadatele není nutné.
b) Neformálním sdělením.
c) Rozhodnutím o odmítnutí žádosti vydaným na základě zákonem výslovně stanoveného
důvodu.
32. Mezi zákonné důvody, pro které je možné žádost o informace zcela nebo zčásti odmítnout dle
zákona o svobodném přístupu k informacím, náleží:
a) Ochrana informací označených povinným subjektem "jen pro vnitřní potřebu".
b) Ochrana obchodního tajemství.
c) Ochrana informací o platech a dalších příjmech pracovníků veřejné správy.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
33. Rada vlády pro informační společnost má mezi orgány moci výkonné postavení:
a) Správního úřadu.
b) Ústředního orgánu státní správy.
c) Odborného poradního orgánu vlády.
34. Správcem portálu veřejné správy jako informačního systému veřejné správy je:
a) Vláda.
b) Ministerstvo vnitra.
c) Ministerstvo financí.
35. Zákon o informačních systémech veřejné správy se vztahuje:
a) Na informační systémy, které slouží pro výkon veřejné správy a nejsou z působnosti zákona
výslovně vyloučeny.
b) Na veškeré existující informační systémy.
c) Pouze na provozní informační systémy.
36. Provozní informační systémy:
a) Jsou podpůrnými informačními systémy základních registrů.
b) Jsou informační systémy sloužící pro vnitřní provoz příslušných orgánů a nevztahuje se na ně
až na výjimky zákon o informačních systémech veřejné správy.
c) Nejsou definovány v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
37. Finanční kontrola vykonávaná podle zákona o finanční kontrole je:
a) Povinnou součástí účetnictví právnických osob a podnikajících fyzických osob, které se
účastní veřejných zakázek.
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b) Nedílnou součástí účetnictví každé organizační složky státu, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby.
c) Součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky.
38. Finanční kontrola podle zákona o finanční kontrole je vykonávána:
a) Mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné
finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy.
b) Každou organizační složkou státu, právnickou osobou a podnikající fyzickou osobou.
c) Ministerstvem financí, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšším kontrolním
úřadem u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které se účastní veřejných
zakázek.
39. Odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly podle
zákona o finanční kontrole:
a) Má vedoucí každé organizační složky státu, která je účetní jednotkou, statutární orgán
právnické osoby a každá podnikající fyzická osoba.
b) Mají vedoucí orgánů veřejné správy v rámci své řídící pravomoci.
c) Má ministr financí, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a prezident Nejvyššího
kontrolního úřadu.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
40. Mezi orgány obce nepatří:
a) Tajemník.
b) Starosta.
c) Obecní úřad.
41. Zastupitelstvo obce je podle zákona o obcích:
a) Složeno ze zástupců obyvatel obce určených v místním referendu.
b) Orgánem, který volí starostu.
c) Voleno radou obce z řad jejích členů.
42. Přenesenou působností obce se podle zákona o obcích rozumí:
a) Ta část obcemi vykonávané samostatné působnosti, kterou zákon svěřuje obecnímu úřadu.
b) Původně samostatná působnost kraje, kterou na obec převedl.
c) Státní správa, jejíž výkon je zákonem svěřen obci (jejím orgánům).
43. Rada obce dle zákona o obcích:
a) Je složena ze starosty, místostarosty a zastupitelstvem zvolených zaměstnanců obce.
b) Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá
zastupitelstvu obce.
c) Musí mít sudý počet členů.
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Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
44. Vydávání nařízení kraje je:
a) Pravomocí krajského úřadu.
b) Vyhrazenou pravomocí rady kraje.
c) Vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kraje.
45. Mezi povinně zřizované výbory zastupitelstva kraje nenáleží dle zákona o krajích:
a) Výbor pro investice.
b) Kontrolní výbor.
c) Finanční výbor.
46. Hospodaření kraje s dotacemi ze státního rozpočtu republiky a ze státních fondů republiky
kontroluje:
a) Ministerstvo vnitra.
b) Ministerstvo financí nebo jím pověřený finanční úřad.
c) Vždy místně příslušný finanční úřad.
47. Záměr kraje pronajmout nemovitost ve vlastnictví kraje musí být zveřejněn na úřední desce
krajského úřadu po dobu:
a) 10 dní.
b) 15 dní.
c) 30 dní.
48. Zastupitelstvo kraje se schází:
a) Nejméně jedenkrát za šest měsíců.
b) Nejméně jedenkrát za tři měsíce.
c) Nejméně jedenkrát měsíčně.

Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
49. Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo:
a) Nahlížet do veškerých správních spisů vedených Magistrátem hlavního města Prahy.
b) Být přítomen jednání rady hlavního města Prahy.
c) Vyjadřovat na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy stanoviska.
50. Hlavní město Praha se člení na:
a) Městské obvody.
b) Městské části.
c) Městské části nad 20 000 obyvatel a městské obvody do 20 000 obyvatel.
51. Primátor hlavního města Prahy:
a) Zastupuje hlavní město Prahu navenek.
b) Je volen radou hlavního města Prahy.
c) Je zároveň ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy.
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Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
52. Je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem stát:
a) Vystupuje za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo ve zvláštních
případech stanovených zákonem Ministerstvo spravedlnosti.
b) Vystupuje za stát organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu.
c) Musí být vždy zastoupen advokátem.
53. Návrh na zrušení jiného právního předpisu než zákona je oprávněn podat:
a) Veřejný ochránce práv.
b) Ředitel krajského úřadu, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje za podmínek
stanovených v zákonu o obcích.
c) Zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení nařízení Ministerstva vnitra upravující
samostatnou působnost obce.
54. Ministerstvo vnitra je oprávněno podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení jiného právního
předpisu než zákona:
a) Jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce, kraje nebo hlavního města Prahy za
podmínek stanovených v zákonech upravujících územní samosprávu.
b) Jde-li o návrh na zrušení nařízení vlády nebo vyhlášky jiného ministerstva.
c) Pouze jde-li o návrh na zrušení právního předpisu vydaného tímto ministerstvem.
55. Předseda Ústavního soudu:
a) Může v rozsahu nezbytném pro chod Ústavního soudu a po projednání v Senátu pověřit
místopředsedu Ústavního soudu trvalým plněním úkolů stanovených zákonem.
b) Nemůže s výjimkou své nepřítomnosti pověřovat místopředsedy trvalým plněním některých
úkolů souvisejících s výkonem veřejné funkce.
c) Může se souhlasem pléna pověřit místopředsedy Ústavního soudu trvalým plněním
některých svých úkolů.
56. Asistentem soudce Ústavního soudu může být jmenována:
a) Bezúhonná osoba starší 40 let s vysokoškolským právnickým vzděláním.
b) Bezúhonná osoba, která má vysokoškolské právnické vzdělání.
c) Osoba s vysokoškolským právnickým vzděláním, pokud nebyla odsouzena pro úmyslný
trestný čin a pro návrhový správní delikt.
57. Pro rozhodování věcí, které nepatří do působnosti pléna, vytváří Ústavní soud:
a) Čtyři tříčlenné senáty.
b) Dva tříčlenné senáty.
c) Jeden šestičlenný senát.
58. Nejde-li o rozhodnutí ve věci samé, rozhoduje Ústavní soud:
a) Opatřením obecné povahy.
b) Usnesením.
c) V ústavních věcech nálezem.
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59. Hrubé ztěžování postupu řízení před Ústavním soudem:
a) Nelze postihnout, jde-li o účastníka řízení.
b) Lze postihnout pořádkovou pokutou.
c) Lze postihnout uložením pokuty v řízení o přestupku.
60. Pro řízení před Ústavním soudem se, s výjimkami stanoveným zákonem o Ústavním soudu,
přiměřeně použijí ustanovení:
a) Správního řádu.
b) Správního a trestního řádu.
c) Občanského soudního řádu.
61. Soudce Ústavního soudu:
a) Není kárně odpovědný za kárné provinění.
b) Není kárně odpovědný za kárné provinění, pokud se tohoto jednání dopustí při jednání pléna.
c) Je kárně odpovědný za kárné provinění.

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
62. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností:
a) Neřeší otázku úpravy finančního příspěvku spojeného se zabezpečením přípravy pro výkon
státní správy.
b) Stanoví, že obci s rozšířenou působností finanční příspěvek na výkon státní správy nenáleží.
c) Obsahuje úpravu finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se
zabezpečením přípravy obcí s rozšířenou působností pro výkon státní správy.
63. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností:
a) Obsahuje výčet obcí s rozšířenou působností.
b) Zmocňuje Ministerstvo vnitra ke zřizování a rušení obcí s rozšířenou působností.
c) Stanoví počet obyvatel, při jehož překročení se obec stává obcí s rozšířenou působností.
64. Správní obvody obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem:
a) Stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
b) Stanovuje Ministerstvo vnitra vyhláškou.
c) Jsou stanoveny zákonem.
65. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností:
a) Neupravuje postavení hl. m. Prahy.
b) Upravuje postavení hl. m. Prahy v rozsahu nezbytném pro výkon samostatné působnosti.
c) Upravuje postavení hl. m. Prahy jako obce s pověřeným obecním úřadem pro Černošice a
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
66. Výkon státní správy se na obce s rozšířenou působností a na obce s pověřeným obecním úřadem
přenáší:
a) Zákonem.
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b) Ústavou.
c) Usnesením vlády.

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
67. Podle zákona o územním členění státu, se území České republiky dělí na:
a) 14 krajů.
b) 13 krajů.
c) 7 krajů.
68. Podle zákona o územním členění státu, se území České republiky dělí mimo jiné na:
a) Země.
b) Obce a vojenské újezdy.
c) Župy.
69. Podle zákona o územním členění státu, je na území České republiky vytvořeno:
a) 15 krajů.
b) 76 okresů.
c) 213 okresů.
70. Která z těchto územních jednotek není podle zákona o územním členění státu, vytvořena:
a) Okres Praha-město.
b) Okres Brno-město.
c) Okres Plzeň-město.
71. Území krajů je vymezeno z:
a) Území obcí.
b) Území obcí a vojenských újezdů.
c) Území okresů.
72. Vedení přehledu obcí, vojenských újezdů, okresů, krajů a v hlavním městě Praze městských
obvodů je v gesci:
a) Ministerstva financí.
b) Ministerstva vnitra.
c) Ministerstva pro místní rozvoj.
73. Změna sídla kraje podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších
předpisů, se provádí:
a) Usnesením zastupitelstva kraje.
b) Usnesením vlády.
c) Zákonem.

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
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74. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Český statistický úřad.
b) Parlament.
c) Ministerstvo zahraničních věcí.
75. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Nejvyšší kontrolní úřad.
b) Český telekomunikační úřad.
c) Správa státních hmotných rezerv.
76. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
b) Úřad vlády České republiky.
c) Senát Parlamentu České republiky.
77. Ústředním orgánem státní správy pro správu vojenských újezdů je:
a) Ministerstvo obrany.
b) Ministerstvo vnitra.
c) Ministerstvo pro místní rozvoj.
78. Ministerstva se dle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy řídí ve
veškeré své činnosti vedle ústavních a ostatních zákonů také:
a) Dekrety předsedy vlády.
b) Usneseními vlády.
c) Zákonnými opatřeními vlády.
79. Vedoucího Úřadu vlády České republiky:
a) jmenuje a odvolává vláda.
b) jmenuje a odvolává prezident České republiky.
c) jmenuje a odvolává předseda Poslanecké sněmovny České republiky.
80. Nesprávné je tvrzení, že ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy plní v okruhu své
působnosti:
a) Úkoly stanovené v zákonech.
b) Úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii.
c) Úkoly uložené prezidentem republiky.
81. Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy:
a) Ministr zahraničních věcí ratifikuje spolu s prezidentem republiky všechny mezinárodní
smlouvy uzavírané Českou republikou.
b) Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Českou republiku
z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.
c) Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních
smluv.
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82. Podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy vláda:
a) Nesmí zasahovat do nezávislosti ministerstev.
b) Řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev.
c) Určuje usnesením působnost jednotlivých ministerstev.
83. Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy:
a) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a
Hospodářská komora České republiky.
b) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká obchodní inspekce.
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
84. Legislativní rada vlády je:
a) Nezávislý správní úřad.
b) Poradní orgán vlády.
c) Ústřední orgán státní správy.
85. Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy:
a) Ministerstvo zahraničních věcí řídí zastupitelské úřady v zahraničí.
b) Ministerstvo zahraničních věcí sjednává všechny mezinárodní smlouvy, nesjednává-li je
prezident republiky.
c) Ministerstvo zahraničních věcí koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní
projednávání mezinárodních smluv a dohod.
86. Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy:
a) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro archivnictví a spisovou službu.
b) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro všechny zpravodajské služby.
c) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro volby do Parlamentu České
republiky.
87. Ústředním orgánem státní správy pro vězeňství je:
a) Ministerstvo spravedlnosti.
b) Ministerstvo vnitra.
c) Ministerstvo obrany.
88. Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy:
a) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech politiky bydlení.
b) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech územního
plánování a stavebního řádu.
c) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro řízení činnosti obcí a
měst.
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Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
č. 162/1998 Sb.
89. Meze základních práv a svobod lze za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod
upravit:
a) Jen zákonem.
b) Jen opatřením obecné povahy.
c) Jen zákonným opatřením Senátu ve věcech Ústavy.
90. Nedotknutelnost osoby je dle Listiny základních práv a svobod:
a) Zaručena bez výjimek.
b) Zaručena, omezena může být jen v případech stanovených zákonem.
c) Zaručena, omezena může být jen v případech stanovených zákonným opatřením Senátu ve
věcech Ústavy.
91. Výjimky ze zákazu nucených prací nebo služeb:
a) Nejsou možné.
b) Jsou možné, pokud tak rozhodne správní soud.
c) Stanoví Listina základních práv a svobod.
92. Podle Listiny základních práv a svobod platí, že vlastnictví jeho vlastníka:
a) Nijak nezavazuje.
b) Nezavazuje, pokud jeho výkonem nedochází k poškozování lidského zdraví, přírody a
životního prostředí.
c) Zavazuje.
93. Svoboda myšlení dle Listiny základních práv a svobod:
a) Náleží mezi základní lidská práva a svobody.
b) Náleží mezi politická práva.
c) Náleží mezi sociální práva.
94. Listina základních práv a svobod:
a) Předpokládá možnost zákonem stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání
nebo činností.
b) Zapovídá možnost omezovat výkon určitých povolání nebo činností.
c) Dovoluje stanovit předpoklady pro výkon povolání jen za podmínky, že je to nezbytné pro
ochranu životního prostředí.
95. Přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny základních práv a
svobod:
a) Může být vyloučeno z pravomoci soudu.
b) Nesmí být vyloučeno z pravomoci soudu, pokud zákon nestanoví jinak.
c) Nesmí být vyloučeno z pravomoci soudu.
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96. Podle Listiny základních práv a svobod platí, že právo na stávku:
a) Je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.
b) Může být omezeno za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.
c) Není nijak omezeno.
97. Podle Listiny základních práv a svobod čl. 2 je stát založen na demokratických hodnotách a nesmí
se vázat:
a) Na žádnou politickou stranu nebo politické hnutí.
b) Ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
c) Na ideologii, která je v rozporu s demokratickými hodnotami, lidskými právy a základními
svobodami.
98. Listina základních práv a svobod upravuje v čl. 3 rozhodování o své národnosti. Současně
zakazuje:
a) Jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k
odnárodňování.
b) Jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování orgány veřejné moci.
c) Jakékoliv nezákonné ovlivňování tohoto rozhodování orgány veřejné moci.
99. Listina základních práv a svobod upravuje v čl. 11 vyvlastnění a omezení vlastnického práva. Která
z vět toto vystihuje nejpřesněji?
a) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném zájmu.
b) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na
základě zákona a za náhradu.
c) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné za přiměřenou náhradu.
100. Listina základních práv a svobod ve věci práva shromažďovacího v čl. 19 stanoví že:
a) Shromáždění musí být povoleno orgánem veřejné správy.
b) Shromáždění nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.
c) Shromáždění musí být povoleno orgánem místní správy.
101. Ve věci volebního práva Listina základních práv a svobod v čl. 21 stanoví:
a) Volební právo náleží všem občanům bez rozdílů pohlaví.
b) Volební právo je všeobecné, rovné a přímé.
c) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním.
102. Mezi politická práva stanovená Listinou základních práv a svobod nepatří:
a) Právo na ochranu obydlí.
b) Svoboda projevu.
c) Právo na informace.
103. Podle Listiny základních práv a svobod čl. 32 jsou rodičovství a rodina pod ochranou:
a) Státu.
b) Zákona.
c) Soudní moci.
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104. Podle Listiny základních práv a svobod je v čl. 12 domovní prohlídka:
a) Přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce.
b) Nepřípustná.
c) Přípustná jen pro účely trestního nebo jiného řízení, a to na příkaz státního zástupce.
105. Česká republika je státem, v němž:
a) Lze státní moc uplatňovat jen za podmínek stanovených zákonným opatřením Senátu ve
věcech Ústavy a v rozsahu vymezeném prováděcím právním předpisem.
b) Lze státní moc uplatňovat jen způsobem, který je stanoven ústavním zákonem a právním
předpisem územní samosprávy.
c) Lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem,
který zákon stanoví.
106. Listina základních práv a svobod upravuje v čl. 15 otázky náboženského vyznání a víry. Vyberte
z níže uvedených možností tu, která nejlépe odpovídá smyslu čl. 15 ve vztahu k náboženskému
vyznání a víře:
a) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své
náboženství nebo víru, pokud to náboženství nebo víra, ke které se hlásí, připouští.
b) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své
náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
c) Svoboda náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo být bez náboženského vyznání.
107. Podle Listiny základních práv a svobod zadrženou osobu musí soudce vyslechnout:
a) Bez zbytečného odkladu, to neplatí, pokud zadržená osoba odmítá výslech a z podkladů
předložených soudu nelze rozhodnout o vazbě.
b) Do 24 hodin od převzetí.
c) Do 72 hodin od převzetí.
108. Podle Listiny základních práv a svobod čl. 27 odborové organizace vznikají:
a) Z vůle zaměstnanců a s pomocí státu.
b) Nezávisle na státu.
c) Nezávisle na politických stranách.
109. Podle Listiny základních práv a svobod čl. 33 mají občané právo na bezplatné vzdělání na
vysokých školách:
a) Které zřizuje stát, pokud nedosáhli 26 let věku.
b) Podle schopností občana a možností společnosti.
c) Za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
110. Podle Listiny základních práv a svobod čl. 37 má každý právo odepřít výpověď, jestliže by jí
způsobil nebezpečí trestního stíhání:
a) Sobě nebo osobě blízké.
b) Osobě blízké.
c) Sobě nebo svému manželovi nebo registrovanému partnerovi nebo svému dítěti.
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2. okruh – Práva, povinnosti a pravidla etiky státního zaměstnance
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 ze dne 14. 12. 2015,
kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců
111. Pro účely služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví
pravidla etiky státních zaměstnanců, se v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o státní
službě, za státní zaměstnance považují i:
a) Zaměstnanci v pracovním poměru a zaměstnanci vykonávající práci na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr zajišťující výkon pomocných, servisních nebo
manuálních prací ve správních úřadech.
b) Zaměstnanci v pracovním poměru k České republice nevykonávající službu a osoby ve
služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby v ministerstvu.
c) Zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající službu a osoby ve služebním poměru podle
jiného zákona zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu.
112. Státnímu zaměstnanci je při jednání na jiném služebním úřadě nabídnut šálek kávy. Státní
zaměstnanec váhá, zda může kávu přijmout, neboť by se mohlo jednat o dar, o kterém si není
jist, zda ho může přijmout. Smí státní zaměstnanec nabídku kávy přijmout?
a) Ano, státní zaměstnanec smí kávu přijmout, avšak je povinen o přijetí nabídky předem
informovat svého bezprostředně nadřízeného představeného.
b) Ano, neboť tzv. plnění z pouhé společenské úsluhy se za dar nepovažují.
c) Nikoliv. Státní zaměstnanci nesmějí v souvislosti s výkonem služby přijmout ani tzv. plnění z
pouhé společenské úsluhy.
113. Způsob odívání a úprava zevnějšku státního zaměstnance v Pravidlech etiky státního
zaměstnance:
a) Nejsou upraveny, neboť na státního zaměstnance nelze klást takové nároky.
b) Jsou upraveny pouze obecně stanovením povinnosti dbát na úpravu svého zevnějšku.
c) Jsou podrobně upraveny včetně stanovení konkrétních požadavků týkajících se způsobu a
úrovně odívání státního zaměstnance.
114. Státní zaměstnanec si je vědom, že dotčené osoby mají právo znát:
a) Jeho jméno a příjmení, služební označení a název organizačního útvaru služebního úřadu, v
němž je státní zaměstnanec zařazen.
b) Jeho jméno a příjmení, věk, služební označení a název organizačního útvaru služebního
úřadu, v němž je státní zaměstnanec zařazen.
c) Jeho jméno a příjmení, národnost, služební označení a název organizačního útvaru služebního
úřadu, v němž je státní zaměstnanec zařazen.
115. Povinnost vydat pravidla etiky státních zaměstnanců je zakotvena:
a) V Listině základních práv a svobod.
b) V zákoně o státní službě.
c) V zákoníku práce.
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116. Pravidla etiky státního zaměstnance byla vydaná formou:
a) Nařízení vlády.
b) Vyhlášky ministerstva vnitra.
c) Služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu.
117. Jakou formou jsou vedoucí služebních úřadů a státní tajemníci oprávněni stanovit pravidla etiky
při výkonu služby státními zaměstnanci s přihlédnutím ke specifikům v jejich služebních úřadech?
a) Písemným sdělením.
b) Služebním předpisem.
c) Nezávazným pokynem.
118. Státní zaměstnanec se objednal na vyšetření k lékaři, přičemž při objednání požadoval zajištění
kratší objednací doby, neboť je státním zaměstnancem. Je takové jednání v souladu s Pravidly
etiky státních zaměstnanců?
a) Ano. Lékař je povinen mu vyhovět a státnímu zaměstnanci zajistit kratší objednací dobu.
b) Nikoliv. Uvedené jednání lze považovat za zastrašování lékaře a mohlo by být podnětem pro
orgány činné v trestním řízení k zahájení trestního stíhání.
c) Nikoliv. Státní zaměstnanec se nesmí odvolávat na své postavení státního zaměstnance ve
věcech, které nesouvisejí s výkonem služby.
119. Kdy je státní zaměstnanec povinen vyhotovit písemný záznam o daru?
a) Pouze tehdy, byl-li mu nabídnut dar v souvislosti s výkonem služby, jejž přijal.
b) Pouze tehdy, byl-li mu nabídnut dar v souvislosti s výkonem služby, jejž odmítl.
c) Vždy, když mu byl nabídnut dar v souvislosti s výkonem služby, bez ohledu na skutečnost, zda
dar přijal či odmítl.
120. Dle pravidel etiky státního zaměstnance se za dary nepovažují:
a) Drobné reklamní a propagační předměty.
b) Květiny a cukrovinky.
c) Zážitkové poukazy.
121. Smí se státní zaměstnanec účastnit jednání s předpokládaným rizikem korupce?
a) Ano, smí. Je však povinen je vést za přítomnosti minimálně jednoho svého spolupracovníka
a dále je povinen o takovém jednání vyhotovit písemný záznam.
b) Ano, smí. Je však povinen o takovém jednání pořídit zvukový záznam.
c) Nikoliv. Státní zaměstnanec je povinen přizvání na takové jednání odmítnout a informovat
o tom svého představeného.
122. Státní zaměstnanec požádal svého spolupracovníka, aby za něj vypracoval služební úkol, jenž mu
uložil jeho představený. Je takový postup možný?
a) Ano, za předpokladu, že spolupracovník slíbí, že o zpracování daného služebního úkolu
nikomu nepoví.
b) Ano, bude-li spolupracovník za zpracování služebního úkolu odpovídajícím způsobem
odměněn.
c) Nikoliv. Státní zaměstnanec je povinen služební úkoly plnit osobně.
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123. Jakou úlohu plní služební úřad v otázce etiky státního zaměstnance?
a) Služební úřad vyžaduje, aby státní zaměstnanci disponovali detailními znalostmi etických
pravidel, což pravidelně ověřuje umělým vytvářením modelových situací, při jejichž řešení
jsou státní zaměstnanci povinni správně aplikovat Pravidla etiky státních zaměstnanců.
b) Služební úřad dbá na řádné seznámení státních zaměstnanců s etickými pravidly a v rámci
prohlubování vzdělání státních zaměstnanců podporuje a zajišťuje jejich osvětu.
c) Služební úřad nezkoumá, zda byli státní zaměstnanci řádně seznámeni s etickými pravidly,
pouze zahajuje kárné řízení v případě porušení Pravidel etiky státních zaměstnanců.
124. Jaký postup se dle pravidel etiky státních zaměstnanců uplatňuje pro jednání se státním
zaměstnancem, jenž oprávněně poukázal na neetické jednání?
a) Státní zaměstnanec se nejdéle na dobu 60 dnů přeloží do jiného organizačního útvaru.
b) Státní zaměstnanec nesmí být v souvislosti s oprávněným poukázáním na neetické jednání
znevýhodněn.
c) Státnímu zaměstnanci je pozastaven výkon služby do doby, než se prokáže, že státní
zaměstnanec na neetické jednání poukázal skutečně oprávněně.
125. Porušení pravidel etiky státního zaměstnance je posuzováno jako:
a) Jednání ze zavrženíhodné pohnutky.
b) Porušení služební kázně.
c) Nezákonné jednání.

3. okruh – Právní předpisy obecně dopadající na činnost státní správy
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
126. Státního tajemníka jmenuje:
a) Vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády na dobu 5 let.
b) Příslušný ministr nebo vedoucí Úřadu vlády na základě výsledků výběrového řízení na dobu 5
let.
c) Náměstek pro státní službu na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády.
127. Služebním úřadem pro účely zákona o státní službě je:
a) Orgán státní správy, který ve svém organizačním řádu stanoví, že je správním úřadem.
b) Každá organizační složka státu.
c) Ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen
jako správní úřad nebo orgán státní správy.
128. Služební předpis je závazný:
a) Pro státního zaměstnance, pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti
podle § 5 zákona o státní službě a pro osobu ve služebním poměru podle jiného zákona
zařazenou k výkonu služby ve služebním úřadu.
b) Pouze pro státního zaměstnance.
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c) Pouze pro zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 zákona o
státní službě.
129. Dle zákona o státní službě služební označení míst představených na ministerstvech a úřadu vlády
jsou:
a) Náměstek pro řízení sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení.
b) Ředitel odboru, vedoucí oddělení, vedoucí útvaru.
c) Ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení.
130. V souvislosti s výkonem služby:
a) Státní zaměstnanec může žádat poskytnutí daru nebo jiné výhody v jakékoli hodnotě.
b) Je státní zaměstnanec povinen nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku
300 Kč, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných služebním orgánem.
c) Státní zaměstnanec nesmí přijímat jakékoli dary nebo jiné výhody, tento zákaz se netýká darů
nebo výhod poskytovaných služebním orgánem.
131. Osobou řídící činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních
vztahů a odměňování státních zaměstnanců je dle zákona o státní službě:
a) V případě ministerstva státní tajemník a v případě jiného služebního úřadu ředitel odboru.
b) V případě ministerstva a Úřadu vlády České republiky státní tajemník a v případě jiného
služebního úřadu vedoucí služebního úřadu.
c) V případě ministerstva ministr a v případě jiného služebního úřadu vedoucí služebního úřadu.
132. Na obsazení volného služebního místa se:
a) Koná výběrové řízení (s výjimkou zákonem stanovených případů).
b) Koná výběrové řízení, pokud tak rozhodne státní tajemník.
c) Nekoná výběrové řízení (s výjimkou zákonem stanovených případů).
133. Státní zaměstnanec pan Novák se dopustil pouze drobného nedostatku ve službě. V takovém
případě dle zákona o státní službě jeho bezprostředně nadřízený představený
a) Nemůže věc vyřešit jinak, než dát podnět ke kárné komisi.
b) Tento drobný nedostatek ve službě panu Novákovi může ústně nebo písemně vytknout.
c) Tento drobný nedostatek ve službě panu Novákovi jednak písemně vytkne a zároveň má
povinnost dát podnět ke kárné komisi.
134. Přijetí do služebního poměru ve smyslu zákona o státní službě:
a) Je vždy spojeno se zařazením na služební místo nebo jmenováním na služební místo
představeného.
b) Nemusí být spojeno se zařazením na systemizované služební místo.
c) Je realizováno v tříleté zkušební době.
135. Do služebního poměru nelze přijmout:
a) Osobu mladší 21 let.
b) Poslance nebo senátora.
c) Absolventa zahraniční vysoké školy.
19

Aktualizováno dne 28. 6. 2018
136. Státní zaměstnanec:
a) Je povinen vykonat úřednickou zkoušku.
b) Není povinen vykonat úřednickou zkoušku, pokud má vysokoškolské vzdělání získané studiem
v magisterském studijním programu.
c) Je povinen vykonat úřednickou zkoušku, pouze pokud zastává funkci představeného.
137. Obsahuje zákon o státní službě výjimky z povinnosti konat úřednickou zkoušku?
a) Státní zaměstnanec se může povinnosti konat úřednickou zkoušku zprostit, pokud prokáže,
že má v oboru služby praxi alespoň v délce 2 roky.
b) Státní zaměstnanec nemusí konat obecnou případně zvláštní část úřednické zkoušky, pokud
dříve vykonal zkoušku, která je považována za rovnocennou obecné nebo zvláštní části
úřednické zkoušky.
c) Státní zaměstnanec se nemůže z žádných důvodů uvedených v zákoně o státní službě zprostit
povinnosti konat obecnou nebo zvláštní část úřednické zkoušky.
138. Služební orgán nemůže služebním předpisem stanovit pro služební místo požadavek:
a) Úrovně znalosti cizího jazyka, odborného zaměření vzdělání nebo jiný odborný požadavek
potřebný pro výkon služby.
b) Zvláštní fyzické a psychické způsobilosti, nezbytné pro vykonávání zvlášť náročných
služebních činností.
c) Způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem
upravujícím ochranu utajovaných informací.
139. Je možné, aby státní zaměstnanec dle zákona o státní službě vykonával dočasně službu v jiném
služebním úřadu nebo v jiném organizačním útvaru svého služebního úřadu?
a) Ano, státního zaměstnance je možné přeložit na nezbytně nutnou dobu k výkonu služby
v oboru služby, který vykonává. Tato doba je zákonem o státní službě časově omezena.
b) Ano, je možné přeložit státního zaměstnance na nezbytně nutnou dobu k výkonu služby
i v oboru služby, který nevykonává. Tato doba je zákonem o státní službě časově neomezena.
c) Ne, státní zaměstnanec vykonává službu vždy pouze na služebním místě, na kterém je
zařazen nebo jmenován.
140. Pokud je proti státnímu zaměstnanci zahájeno trestní stíhání:
a) Oznamuje tuto skutečnost služebnímu orgánu Ministerstvo spravedlnosti.
b) Není povinen tuto skutečnost oznámit služebnímu orgánu.
c) Je povinen tuto skutečnost oznámit služebními orgánu.
141. U státního zaměstnance pana Nováka v souvislosti s jeho dlouholetým výkonem služby
u služebního úřadu nastaly zdravotní komplikace, které měly za následek dlouhodobé neplnění
předpokladu zdravotní způsobilosti. Služební poměr pana Nováka tedy z tohoto důvodu skončí.
Panu Novákovi přísluší odchodné ve výši:
a) Dvanáctinásobku platu.
b) Desetinásobku platu.
c) Čtyřnásobku platu.
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142. Obory státní služby ve smyslu zákona o státní službě:
a) Stanovuje vláda nařízením.
b) Jsou taxativně vymezeny zákonem.
c) Stanovuje Ministerstvo vnitra.
143. Na služební cestu může být státní zaměstnanec na dobu nezbytně nutnou vyslán:
a) Jen se svým souhlasem; tento souhlas lze udělit předem při výběrovém řízení.
b) I bez svého souhlasu, s výjimkou zákonem výslovně uvedených případů.
c) Jen se svým souhlasem, s výjimkou zákonem výslovně uvedených případů, kdy jej na služební
cestu vyslat nelze ani s jeho souhlasem.
144. Služební orgán rozhodne dle zákona o státní službě o skončení služebního poměru státního
zaměstnance:
a) Jestliže obdržel služební hodnocení státního zaměstnance obsahující závěr o tom, že ve
službě dosahoval nevyhovujících výsledků.
b) Jestliže 2 po sobě jdoucí služební hodnocení státního zaměstnance obsahují závěr o tom, že
ve službě dosahoval nevyhovujících výsledků.
c) Jestliže 2 po sobě jdoucí služební hodnocení státního zaměstnance obsahují závěr o tom, že
ve službě dosahoval dostačujících výsledků.
145. Náměstka pro státní službu jmenuje:
a) Vláda na návrh předsedy vlády na dobu 6 let.
b) Prezident republiky na návrh vlády na dobu 5 let.
c) Ministr vnitra na základě výsledků výběrového řízení bez omezení délky působnosti.
146. Pravidla pro ochranu státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání
protiprávního jednání představeným nebo jiným státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem
nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu upravuje:
a) Listina základních práv a svobod.
b) Na základě zákona o státní službě příslušné nařízení vlády.
c) Etický kodex.
147. Představený ve smyslu zákona o státní službě:
a) Nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v
politickém hnutí.
b) Nemá omezena žádná práva, včetně možnosti vykonávat žádnou funkci v politické straně
nebo v politickém hnutí.
c) Může vykonávat funkci v politické straně nebo v politickém hnutí, pokud je výkon funkce
bezplatný.
148. Jakým způsobem se dle zákona o státní službě stanoví pro služební místo zákaz konkurence?
a) Stanoví jej vláda, a to v rámci systemizace.
b) Stanoví je služební orgán, a to služebním předpisem.
c) V rámci státní služby nelze stanovit pro služební místo zákaz konkurence.
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149. Pokud státní zaměstnanec dostane k vyřízení úkol, který nespadá do oboru státní služby, v němž
vykonává službu:
a) Má právo úkol odmítnout.
b) Musí úkol vyřídit, ale jeho povinností je informovat nadřízeného, že úkol nespadá do oboru
jeho služby.
c) Je povinen úkol vykonat.
150. Státnímu zaměstnanci přísluší služební volno k individuálním studijním účelům:
a) V rozsahu stanoveném jeho nadřízeným.
b) V rozsahu 6 dnů výkonu služby ročně.
c) V rozsahu 30 dnů ročně.
151. Právo na stávku představenému:
a) Přísluší.
b) Přísluší jen, pokud tak stanoví služební předpis.
c) Nepřísluší.
152. V případě, že se představený vůči podřízenému státnímu zaměstnanci chová hrubě:
a) Je státní zaměstnanec oprávněn se proti takovému postupu bránit, například podat stížnost.
b) Musí takovou situaci státní zaměstnanec vyřešit sám, zákon prostředky ochrany proti
takovému chování neobsahuje.
c) Lze takovou situaci řešit pouze podáním správní žaloby.
153. Přerušit výkon služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže:
a) Lze státnímu zaměstnanci bez ohledu na délku služby až na dobu 5 let, je-li mezi státním
zaměstnancem a služebním orgánem uzavřena dohoda o zvýšení vzdělání; po dobu přerušení
výkonu služby přísluší státnímu zaměstnanci náhrada platu ve výši minimální mzdy stanovené
zvláštním právním předpisem.
b) Lze státnímu zaměstnanci kdykoliv je to nezbytné pro jeho odborný rozvoj a za účelem
řádného výkonu služby.
c) Lze státnímu zaměstnanci, který vykonává službu bez přerušení po dobu alespoň 5 let na jeho
žádost až na dobu 12 měsíců; po dobu přerušení výkonu služby nepřísluší státnímu
zaměstnanci plat.
154. Státní zaměstnanec se dostal do situace, kdy má zastupovat svého nadřízeného, který je zařazen
ve vyšší platové třídě. Jakým způsobem se k této situaci může postavit?
a) Není povinen zastupování přijmout.
b) Je povinen zastupování přijmout.
c) Je povinen zastupování přijmout, pouze pokud je on sám přeřazen do vyšší platové třídy.
155. Za kárné provinění ve smyslu zákona o státní službě lze uložit kárné opatření, kterým je:
a) Písemná důtka, pokuta do výše 50 000 Kč, odvolání ze služebního místa představeného, nebo
propuštění ze služebního poměru.
b) Písemná důtka, snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců, postavení mimo
službu po dobu 6 měsíců, nebo propuštění ze služebního poměru.
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c) Písemná důtka, snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců, odvolání ze
služebního místa představeného, nebo propuštění ze služebního poměru.
156. Služebním orgánem, ve smyslu zákona o státní službě, není:
a) Vedoucí oddělení vůči podřízeným zaměstnancům.
b) Vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník vůči vedoucímu podřízeného služebního
úřadu.
c) Vláda nebo pověřený člen vlády vůči vedoucímu služebního úřadu, který je ústředním
správním úřadem.
157. Personální ředitel sekce pro státní službu:
a) Není služebním orgánem.
b) Je služebním orgánem, jehož služební místo je zřizované výhradně na Ministerstvu vnitra.
c) Je služebním orgánem, jehož služební místo je zřizované na ministerstvech a Úřadu vlády.
158. Služební hodnocení obsahuje dle zákona o státní službě 4 různé hodnocené oblasti:
a) Znalosti a dovednosti; výkon služby z hlediska správnosti a efektivity; dodržování služebních
předpisů; výsledky vzdělávání.
b) Znalosti a dovednosti; výkon služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu
se stanovenými individuálními cíli; dodržování služební kázně; výsledky vzdělávání.
c) Profesionalita; výkon služby z hlediska samostatnosti; dodržování služební kázně; výsledky
vzdělávání.
159. Pokud státní zaměstnanec obdrží v souvislosti s výkonem služby bonboniéru v hodnotě 100 Kč:
a) Nejedná se o porušení povinnosti vyplývající ze zákona o státní službě.
b) Jedná se o porušení povinnosti vyplývající ze zákona o státní službě.
c) Jedná se o trestný čin.
160. Kárnou pravomoc vykonávají:
a) V prvním stupni služební orgán a ve druhém stupni kárná komise.
b) V prvním stupni služební orgán a ve druhém stupni služební orgán nadřízeného ústředního
správního úřadu; u státních zaměstnanců zařazených v ústředním správním úřadu ji ve
druhém stupni vykonává vláda.
c) V prvním i druhém stupni kárné komise..

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
161. Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru, kteří vykonávají práci ve správním úřadu:
a) Se řídí zákoníkem práce, není-li stanoveno jinak.
b) Se řídí výlučně zákonem o státní službě.
c) Se řídí prováděcím právním předpisem k zákonu o státní službě.
162. Způsobí-li zaměstnanec zaměstnavateli při výkonu práce škodu svým nedbalostním porušením
povinností, je povinen:
a) Nahradit celou vzniklou škodu, ať je její výše jakákoli.
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b) Nahradit vzniklou škodu nejvýše do pětinásobku svého průměrného měsíčního výdělku.
c) Nahradit vzniklou škodu nejvýše do čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku.
163. Délka stanovené týdenní pracovní doby zaměstnanců činí nejvýše:
a) 40 hodin týdně.
b) 37,5 hodin týdně.
c) 38,75 hodin týdně.
164. Nepřetržitý odpočinek zaměstnance staršího 18 let mezi dvěma směnami během 24 hodin po
sobě jdoucích činí:
a) 14 hodin.
b) 11 hodin.
c) 9 hodin.
165. Plat přísluší zaměstnanci, jehož zaměstnavatelem je:
a) Společnost s ručením omezeným.
b) Územní samosprávný celek.
c) Podnikající fyzická osoba.
166. Mateřská a rodičovská dovolená státních zaměstnanců:
a) Se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce.
b) Je speciálně upravena služebním zákonem.
c) Je upravena prováděcími právními předpisy ke služebnímu zákonu.
167. Zaměstnancům v pracovním poměru za cestovní výdaje, které jim vzniknou při pracovní cestě:
a) Zaměstnavatel poskytuje podle zákoníku práce stravenky a další benefity.
b) Je zaměstnavatel povinen poskytovat cestovní náhrady podle zákoníku práce.
c) Přísluší stravné a náhrada jízdních výdajů, avšak pouze bylo-li to sjednáno.
168. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru:
a) Jen ze zákonem uvedených důvodů.
b) Rovněž z důvodů sjednaných v pracovní smlouvě.
c) Rovněž bez udání důvodu.
169. Byla-li zaměstnanci doručena výpověď dne 10. 5., má v této souvislosti jeho pracovní poměr
skončit dne:
a) 9.7.
b) 10.7.
c) 31.7.
170. Pracovní poměr nekončí:
a) Smrtí zaměstnance.
b) Výpovědí z pracovního poměru.
c) Odvoláním z pracovního místa vedoucího zaměstnance.
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Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
č. 385/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
171. Nedošlo-li k plnému uspokojení nároku poškozeného ve lhůtě podle zákona č. 82/1998 Sb.,
může se domáhat náhrady škody u:
a) Ministerstva vnitra.
b) Soudu.
c) Generálního finančního ředitelství.
172. Dojde-li v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení ke vzniku škody způsobené
rozhodnutím nebo nesprávním úředním postupem, je úřadem příslušným podle zákona č.
82/1998 Sb. k jednání o regresní úhradě:
a) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
b) Ministerstvo spravedlnosti.
c) Česká národní banka.
173. Podle zákona č. 82/1998 Sb. se odpovědnosti za způsobenou škodu:
a) Nelze zprostit.
b) Lze zprostit, prokáže-li stát, že vzniku škody nešlo zabránit ani postupem s péčí řádného
hospodáře.
c) Lze zprostit, prokáže-li stát, že vznikem škody dosáhl stát majetkového prospěchu značného
rozsahu.
174. Nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím podle zákona č. 82/1998 Sb. se promlčí ve
lhůtě:
a) Dvou měsíců ode dne prvního úkonu orgánu veřejné moci ve věci.
b) Tří let ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
c) Deseti let ode dne vzniku škody.
175. Po poškozeném, který zemřel v důsledku výkonu státní moci, náleží pozůstalým podle zákona č.
82/1998 Sb.:
a) Právo na náhradu škody.
b) Právo na náhradu nákladů na výživu.
c) Právo na poskytnutí bezplatného ubytování ve služebním bytě.

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
176. Podle zákona o právu petičním:
a) Je opakované podávání bezdůvodných petic přestupkem.
b) Lze osobám pravomocně odsouzeným za trestný čin zakázat výkon petičního práva až na 10
let.
c) Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno a výkon tohoto práva nesmí být
nikomu na újmu.
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177. K podpisu pod petici se podle zákona o právu petičním uvádí:
a) Jméno, příjmení a bydliště.
b) Jméno, příjmení, bydliště a potvrzení o úředním ověření podpisu.
c) Jméno, příjmení, rodné číslo a kontaktní e-mailová adresa.
178. Způsob přijímání, projednávání a vyřizování petic jednotlivými státními orgány:
a) Upravuje jednotně správní řád.
b) Vedle příslušného právního předpisu upravují jednotlivé státní orgány ve svých jednacích
řádech nebo obdobných předpisech.
c) Není detailně upraven.
179. Petiční výbor:
a) Není právnickou osobou.
b) Je právnickou osobou.
c) Je právnickou osobou, pokud má minimálně 10 členů.
180. K vystavení petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti:
a) Není třeba povolení státního orgánu; nesmí však dojít k omezení provozu motorových a
jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
b) Je vždy třeba povolení místně příslušného obecního úřadu.
c) Je třeba předchozí ohlášení; státní orgán příslušný k vyřízení petice může vystavení petice a
podpisových archů zakázat, odporuje-li veřejnému zájmu.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
181. Podle občanského zákoníku nájemce bytu nebo domu:
a) Nemůže uzavřít smlouvu o podnájmu se třetí osobou.
b) Může dát třetí osobě do podnájmu část bytu pouze se souhlasem pronajímatele.
c) Může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu
pronajímatele.
182. Obecná promlčecí lhůta podle občanského zákoníku činí:
a) Tři roky.
b) Čtyři roky.
c) Deset let.
183. Podle občanského zákoníku dědické právo vzniká:
a) Smrtí zůstavitele.
b) Pořízením závěti, dědické smlouvy nebo dovětku.
c) Projednáním pozůstalosti notářem.
184. Nadace:
a) Nemůže být založena za účelem podpory politických stran a hnutí.
b) Může být založena za účelem podpory politických stran a hnutí.
c) Může být založena výlučně pro výdělečné cíle, ale ne za účelem podpory politických hnutí.
26

Aktualizováno dne 28. 6. 2018

185. Podle občanského zákoníku manželství vzniká:
a) Podpisem snoubenců a obou svědků do matriční knihy.
b) Svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do
manželství, že spolu vstupují do manželství.
c) Vyhotovením oddacího listu.
186. Podle občanského zákoníku lze závěť pořídit:
a) Ústní formou nadiktování do soudního protokolu.
b) Pouze formou notářského zápisu.
c) Písemnou formou, ledaže byla pořízena s úlevami.
187. Podle občanského zákoníku se kvitancí rozumí:
a) Výpis z veřejného rejstříku.
b) Vykonatelný rozsudek soudu prvního stupně.
c) Potvrzení o splnění dluhu.
188. Podle občanského zákoníku smrtí dlužníka:
a) Zanikají pouze závazky vůči státu a územně samosprávným celkům.
b) Nezanikají jeho závazky s výjimkou těch, které měly být dlužníkem provedeny osobně.
c) Zanikají zásadně všechny jeho závazky.
189. Podle občanského zákoníku prekluze znamená:
a) Překážku v manželství.
b) Zánik práva.
c) Důvod pro omezení svéprávnosti.
190. Podle občanského zákoníku je obchodní firma:
a) Organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování
jeho činnosti.
b) Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku.
c) Jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.
191. Zletilost se podle právního řádu ČR nabývá:
a) Dovršením osmnáctého roku.
b) Dosažením patnácti let.
c) Dosažením jednadvaceti let.
192. Opatrovníka dítěti jmenuje:
a) Soud.
b) Místně příslušný odbor sociálně právní ochrany dětí.
c) Starosta místně příslušného obecního úřadu.
193. Podle občanského zákoníku je důvodem pro rozvod manželství:
a) Mezi jinými i duševní porucha, která není jen přechodná.
b) Mezi jinými i ztráta reprodukčních schopností doložená posudkem soudního znalce.
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c) Výhradně hluboké, trvalé a nenapravitelně rozvrácené soužití manželů.
194. Závdavkem se podle občanského zákoníku rozumí:
a) Plnění potvrzující uzavření smlouvy a poskytnutí jistoty, že dluh bude splněn.
b) Zvláštní druh věcného břemena spočívající ve zřízení společného nájmu bytu nebo domu
manželi.
c) Dar uskutečněný mezi budoucími manžely evidovaný v předmanželské smlouvě.
195. Pěstounská péče ve smyslu občanského zákoníku:
a) Má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově.
b) Nemá přednost před umístěním dítěte do péče ústavní výchovy.
c) Není v naší republice využívaným institutem.

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
196. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů má každý subjekt údajů právo podat stížnost
u dozorového úřadu:
a) Pokud se domnívá, že jím označený správce porušuje povinnost stanovenou obecným
nařízením o ochraně osobních údajů a takového správce na porušení upozornil.
b) Pokud se domnívá, že jím označený správce porušuje zpracováním jeho osobních údajů
obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
c) Pouze pokud v téže věci již nevyužil práva na soudní ochranu.
197. Zvláštní podmínky pro zpracování národních identifikačních čísel nebo jiných všeobecně
uplatňovaných identifikátorů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů členský stát:
a) Může stanovit vnitrostátním předpisem bez dalších omezení.
b) Nemůže stanovit, protože to obecné nařízení o ochraně osobních údajů výslovně vylučuje.
c) Může určit vnitrostátním předpisem, jestliže jsou zavedeny vhodné záruky pro práva subjektů
údajů.
198. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů má podle obecného nařízení o ochraně
osobních údajů subjekt údajů:
a) V případě jakéhokoli zpracování prováděného kterýmkoli správcem nebo zpracovatelem v
jakékoli členské zemi Evropské unie.
b) Pouze proti zpracování svých údajů, ke kterému udělil předem souhlas správci, u něhož
námitku vznáší.
c) Proti zpracování svých údajů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro
oprávněný zájem správce nebo třetí strany.
199. Zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů není zákonné,
pokud:
a) Jsou zpracovávány pouze oprávněně zveřejněné osobní údaje.
b) Jsou zpracovávány osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
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c) Jsou zpracovávány osobní údaje pro účely úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
200. Kritickou informační infrastrukturou podle zákona o kybernetické bezpečnosti rozumíme:
a) Informační systémy, na nichž jsou vytvářeny, uchovávány a přenášeny utajované informace.
b) Veškeré informační systémy fungující a operující na území České republiky. Dohromady tvoří
síť kritických systémů stěžejních pro suverénní fungování státu.
c) Prvek nebo systém prvků kritické informační infrastruktury v odvětví komunikační a
informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
201. Organizačním opatřením je podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Vstupní brána.
b) Bezpečnostní politika.
c) Nástroj pro ochranu pro ověřování identity uživatelů.
202. Kybernetickou bezpečnostní událostí podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Jsou pravidelná setkání národního a vládního CERT. Jedná se o významnou bezpečnostní
událost strategického charakteru nezbytnou pro zajišťování kybernetické bezpečnosti.
b) Jsou pravidelné reporty o kybernetických incidentech. Jedná se o bezpečnostní událost
politického charakteru nezbytnou pro Bezpečnostní radu státu.
c) Je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech
nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických
komunikací.
203. Mezi hlavní činností národního CERT patří podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Zajištění sdílení informací na národní a mezinárodní úrovni v oblasti kybernetické
bezpečnosti.
b) Zajištění internetového připojení pro Českou republiku.
c) Zajištění informací o výsledcích sportovních utkání.
204. Kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vykonává:
a) Ministerstvo vnitra.
b) Poslanecká sněmovna.
c) Předseda vlády.
205. Mezi technická bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti nepatří:
a) Řízení rizik.
b) Kryptografické prostředky.
c) Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí.

206. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost byl zřízen jako:
a) Ústřední správní úřad, který v České republice dohlíží na ochranu soukromí a osobních údajů.
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b) Ústřední správní úřad pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.
c) Ústřední správní úřad pro oblast kybernetické bezpečnosti a pro vybrané oblasti ochrany
utajovaných informací.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
207. O povinnosti nahradit náklady řízení podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, správní
soud zpravidla:
a) Rozhodne zvláštním příkazem k náhradě nákladů řízení kdykoliv za řízení.
b) Rozhodne v rozsudku nebo usnesení, jímž se řízení končí.
c) Nerozhodne, pouze odkáže účastníky na řízení před civilními soudy.
208. Obecná lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu je v zákoně č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, stanovena na:
a) Dva měsíce ode dne doručení rozhodnutí.
b) Šest měsíců ode dne doručení rozhodnutí.
c) Jeden rok ode dne doručení rozhodnutí.
209. Kasační stížnost:
a) Je mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví.
b) Je mimořádný opravný prostředek pro rozhodnutí Ústavního soudu.
c) Řeší kompetenční spory mezi orgány veřejné moci.
210. K rozhodování kompetenčních sporů je podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
příslušný:
a) Ústavní soud České republiky.
b) Nejvyšší správní soud.
c) Nejvyšší soud České republiky.

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
211. Nejvyšší kontrolní úřad je:
a) Kontrolním orgánem nezávislým na moci soudní.
b) Nezávislým kontrolním orgánem České republiky.
c) Závislý na moci výkonné v rozsahu stanoveném zákonem o vztahu mezi vládou a Nejvyšším
kontrolním úřadem.
212. Nejvyšší kontrolní úřad:
a) Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu plnění státního rozpočtu.
b) Vykonává kontrolu hospodaření územních samosprávných celků.
c) Ve spolupráci s Ústavním soudem vykonává kontrolu hospodaření ústředních správních
úřadů.
213. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu je předkládaná Poslanecké sněmovně:
a) K připomínkám.
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b) K odsouhlasení.
c) Pro informaci.
214. Nejvyšší kontrolní úřad:
a) Kontroluje zjišťované skutečnosti bez ohledu na druh a stupeň utajení.
b) Kontroluje zjišťované skutečnosti pouze do stupně „Vyhrazeno“ a „Důvěrné“ po předchozím
projednání s Bezpečnostním úřadem Ministerstva vnitra.
c) Nesmí provádět kontrolu utajovaných informací, pokud s tím nevysloví souhlas Národní
bezpečnostní úřad.
215. Senát Nejvyššího kontrolního úřadu:
a) Nesmí schvalovat kontrolní závěry.
b) Nesmí schvalovat kontrolní závěry, pokud k tomu není písemně zmocněn Kolegiem
Nejvyššího kontrolního úřadu.
c) Schvaluje kontrolní závěry, pro které byl zřízen.
216. Změny v plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu lze provést:
a) Na základě rozhodnutí Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Na základě usnesení vlády.
c) Na základě písemného požadavku prezidenta republiky.
217. Nemůže-li prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ani viceprezident Nejvyššího kontrolního
Úřadu po přechodnou dobu vykonávat svoji funkci, vykonává funkci prezidenta Nejvyššího
kontrolního úřadu:
a) Kolegium.
b) Statutární zástupce podle jednacího řádu.
c) Nejstarší člen Nejvyššího kontrolního úřadu.
218. 15 členů Nejvyššího kontrolního úřadu volí:
a) Poslanecká sněmovna na návrh prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
c) Senát Parlamentu ČR na návrh prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.
219. Při kontrole Nejvyšší kontrolní úřad:
a) Může přezkoumávat pouze soulad kontrolované činnosti s právními předpisy.
b) Přezkoumává také věcnou a formální správnost kontrolované činnosti.
c) Posuzuje pouze, zda kontrolované činnosti jsou účelné, hospodárné a efektivní.
220. Fyzickou osobu, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnosti podle zákona o
Nejvyšším kontrolním úřadu:
a) Lze potrestat uložením pokuty.
b) Lze potrestat uložením pokuty pouze, pokud se jedná o mladistvého.
c) Nelze nijak postihnout, neboť výlučnou odpovědnost nese kontrolovaná osoba.
221. Funkční období prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu:
a) Není omezeno.
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b) Je devět let.
c) Je deset let.
222. Kontrolující podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu:
a) Musí oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly.
b) Nemusí oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly, pokud je vykonávaná v utajeném
režimu.
c) Nemusí oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly, pokud je důvodný předpoklad, že
budou šetřena práva a právem chráněné zájmy této osoby.
223. Na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu se vztahují, pokud zákon o Nejvyšším kontrolním
úřadu nestanoví jinak, ustanovení:
a) Zákona o pracovně právních vztazích zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Zákona o státní službě.
c) Zákoníku práce.
224. Výkon funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu:
a) Je omezen dosažením věku 65 let.
b) Je omezen dosažením věku 75 let.
c) Není omezen podmínkou dosažení věku.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
225. Organizační složka státu může pojistit majetek:
a) Jen pokud se jedná o majetek České republiky, se kterým hospodaří, a to se souhlasem
zřizovatele.
b) Jen pokud se jedná o majetek České republiky (bez ohledu na to, kdo s ním hospodaří);
souhlas zřizovatele není potřeba.
c) Se kterým hospodaří, a to i tehdy, pokud se nejedná o majetek České republiky.
226. Písemnou žádost o provedení rozpočtového opatření podle zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), lze
podat Ministerstvu financí nejpozději do:
a) 15. listopadu běžného rozpočtového roku.
b) 30. listopadu běžného rozpočtového roku.
c) 15. prosince běžného rozpočtového roku.
227. Návrh státního závěrečného účtu:
a) Je návrhem zákona.
b) Není předkládán Poslanecké sněmovně.
c) Vypracovává Ministerstvo financí.
228. Povolit přesun mezi závaznými ukazateli nebo změnu jednoho ukazatele státního rozpočtu v
rámci kapitoly nad 10 % každého ukazatele může:
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a) Ministerstvo financí.
b) Vláda.
c) Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.
229. Za plnění státního rozpočtu odpovídá:
a) Ministerstvo financí vládě.
b) Vláda Poslanecké sněmovně.
c) Ministerstvo financí Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů
230. Organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích:
a) Je vždy účetní jednotkou.
b) Je účetní jednotkou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon.
c) Nemůže být účetní jednotkou.
231. Stát:
a) Není právnickou osobou.
b) Je právnickou osobou, pokud vystupuje v právních vztazích.
c) Je právnickou osobou pouze z pohledu práva EU.
232. Pravidla financování organizačních složek státu upravují:
a) Zvláštní právní předpisy.
b) Jejich vnitřní předpisy registrované Ministerstvem financí.
c) Pokyny obecné povahy, vydávané příslušnými ústředními správními úřady, které vůči nim
vykonávají funkci zřizovatele.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
233. Vnitřní kontrola v rámci jednoho subjektu:
a) Je kontrolou ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
b) Je kontrolou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
c) Není kontrolou ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
234. Lhůta k vyhotovení protokolu o kontrole ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, je:
a) Do 60 dnů.
b) Do 30 dnů od posledního kontrolního úkonu, max. do 60 dnů (zvlášť složité případy).
c) Do 30 dnů bez výjimky.
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235. Námitkám proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole ve smyslu zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů:
a) Může vyhovět vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující autoremedurou.
b) Nemůže vyhovět kontrolující autoremedurou.
c) Může vyhovět pouze osoba nadřízená kontrolujícímu.
236. Přizvanou osobou je dle zákona o kontrole:
a) Zástupce kontrolovaného, který se účastní úkonů při kontrole na místě.
b) Osoba vykonávající státní dozor nad výkonem kontroly.
c) Osoba určená kontrolujícím, která se za účelem dosažení účelu kontroly na kontrole podílí.
237. Náklady vzniklé kontrolnímu orgánu v souvislosti s výkonem kontroly ve smyslu zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, nese:
a) Kontrolní orgán.
b) Kontrolovaná nebo povinná osoba.
c) Orgán nadřízený kontrolovanému orgánu.
238. Zákon o kontrole se aplikuje na kontrolu:
a) Pouze přenesené působnosti.
b) Pouze samostatné působnosti.
c) Samostatné i přenesené působnosti.
239. Kontrolu ve smyslu zákona o kontrole vykonává:
a) Pracovníci kontrolního orgánu.
b) Fyzická osoba, kterou k tomu pověřil kontrolní orgán.
c) Pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu.
240. Pověření ke kontrole ve smyslu zákona o kontrole má formu:
a) Písemného nebo ústního pověření ke kontrole.
b) Písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo průkazu, pokud tak stanoví jiný právní
předpis.
c) Výhradně písemného pověření k jednotlivé kontrole.
241. V zájmu dosažení účelu kontroly dle zákona o kontrole může kontrolní orgán:
a) Přizvat ke kontrole fyzickou osobu (např. tlumočníka).
b) Přizvat ke kontrole právnickou osobu (sdružení, nadaci apod.).
c) Přizvat zástupce ústředních správních úřadů, pokud se kontrola týká oboru jejich služby.
242. Kontrolující provádějící kontrolu dle zákona o kontrole je povinen:
a) Podat ústní nebo písemné hlášení o kontrole svému nadřízenému.
b) Zveřejnit záznam o kontrole způsobem umožňujícím dálkový přístup.
c) Vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.
243. Kontrolovaná osoba ve smyslu zákona o kontrole má za povinnost:
a) Vytvořit podmínky pro výkon kontroly.
b) Poskytnout kontrolujícímu občerstvení.
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c) Poskytnout kontrolujícímu asistenta.
244. Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole ve smyslu zákona
o kontrole:
a) Může podat osoba nadřízená kontrolované osobě kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů (neníli v protokolu stanoveno jinak).
b) Může kontrolovaná osoba podat písemně kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
doručení, není-li v protokolu stanovena lhůta delší.
c) Může kontrolovaná osoba podat písemně nebo ústně do protokolu kontrolnímu orgánu ve
lhůtě 15 dnů (není-li v protokolu stanoveno jinak).
245. Pokud kontrolovaná fyzická osoba ve smyslu zákona o kontrole nevytvoří kontrolujícímu
podmínky pro výkon kontroly, jedná se o:
a) Přestupek.
b) Přečin.
c) Trestný čin.
246. Působnost zákona o kontrole se nevztahuje na:
a) Soukromoprávní kontrolu obchodních společností vykonávanou státem jako jejich
zakladatelem.
b) Kontrolu výkonu státní správy.
c) Kontrolu územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
247. Kontrolující nebo přizvaná osoba při kontrole ve smyslu zákona o kontrole:
a) Nemá povinnost mlčenlivosti.
b) Má povinnost mlčenlivosti.
c) Má povinnost mlčenlivosti pouze v případě kontroly ústředního správního úřadu.

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů
248. Osvědčení fyzické osoby Národní bezpečnostní úřad vydá fyzické osobě, která je:
a) Občanem České republiky nebo státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
svéprávná, dosáhla alespoň 21 let věku, bezúhonná, osobnostně a bezpečnostně spolehlivá.
b) Státním občanem České republiky, způsobilá k právním úkonům, dosáhla alespoň 15 let věku,
bezúhonná a bezpečnostně spolehlivá.
c) Státním občanem České republiky nebo státním příslušníkem členského státu Evropské unie
nebo Organizace Severoatlantické smlouvy, svéprávná, dosáhla alespoň 18 let věku,
bezúhonná, osobnostně způsobilá a bezpečnostně spolehlivá.
249. Taktickou informací je utajovaná informace:
a) Pro utajování bojovných operací a taktických zákroků Armády České republiky.
b) S krátkou dobou trvání důvodu utajení.
c) S dlouhou dobou trvání důvodu utajení.
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250. Převzetí utajované informace stupně utajení Vyhrazené, nejde-li o utajovanou informaci
vyžadující zvláštní režim nakládání, příjemce:
a) Potvrdí otiskem razítka organizace a vlastnoručním podpisem na kopii průvodního dopisu.
b) Potvrdí vlastnoručním podpisem, na tiskopis vydaný Národním bezpečnostním úřadem, s
uvedením místa převzetí utajované informace, jména, příjmení, rodného čísla a místa
narození příjemce.
c) Nepotvrzuje, pokud tak stanovila odpovědná osoba a nepožaduje-li výslovně cizí moc nebo
původce utajované informace potvrzení jejího převzetí.

251. Pokud původce zruší nebo změní stupeň utajení:
a) Oznámí tuto skutečnost neprodleně Národnímu bezpečnostnímu úřadu.
b) Oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně adresátům utajované informace.
c) Nemusí tuto skutečnost nikomu oznámit.
252. Utajovanou informaci stupně utajení Tajné lze pravidelně projednávat:
a) Pouze v jednací oblasti.
b) Se souhlasem bezpečnostního ředitele v zabezpečené oblasti stupně utajení Přísně tajné.
c) Se souhlasem odpovědné osoby v objektu, kde je zajištěno, že utajovanou informaci nebude
slyšet nebo odezírat neoprávněná osoba.
253. Skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické
osoby:
a) Je bezpečnostním rizikem; fyzická osoba tak nesplňuje podmínku bezpečnostní spolehlivosti
podle zákona.
b) Není v rámci zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
přezkoumávána.
c) Není bezpečnostním rizikem.
254. Návrh seznamu utajovaných informací zpracovává:
a) Národní bezpečnostní úřad.
b) Úřad pro ochranu osobních údajů.
c) Nejvyšší kontrolní úřad.
255. Utajovaná informace se klasifikuje stupněm utajení:
a) Přísně tajné, Tajné, Důvěrné, Vyhrazené, Pro služební potřebu.
b) Přísně tajné, Tajné, Důvěrné, Vyhrazené.
c) Tajné, Důvěrné, Vyhrazené, Pro služební potřebu.
256. Mezi šest druhů zajištění ochrany utajovaných informací se řadí:
a) Personální bezpečnost, administrativní bezpečnost, bezpečnost informačních
komunikačních systémů.
b) Personální bezpečnost, administrativní bezpečnost, technická bezpečnost.
c) Personální projekt, administrativní bezpečnost, fyzická bezpečnost.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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257. Věcná příslušnost správních orgánů je stanovena:
a) Výhradně zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.
b) Zákonem nebo na základě zákona.
c) Organizačním řádem místně příslušného správního orgánu.
258. Při doručování písemnosti upřednostňuje správní orgán doručování:
a) Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
c) Prostřednictvím obecní policie.
259. Řízení o žádosti je zahájeno:
a) Dnem, kdy věcně a místně příslušný správní orgán potvrdil žadateli přijetí jeho žádosti.
b) Dnem prvního veřejného projednání žádosti.
c) Dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, došel věcně a místně
příslušnému správnímu orgánu.
260. Předvedení na požádání správního orgánu:
a) Nelze provést, o předvedení musí rozhodnout místně příslušný soud.
b) Lze provést bez vydání usnesení na základě ústní domluvy správního orgánu s obecní policií.
c) Lze provést, na základě usnesení, pokud se účastník řízení nebo svědek bez náležité omluvy
nebo bez dostatečných důvodů nedostaví na předvolání.
261. Pokud vydal rozhodnutí správní orgán, který nebyl k rozhodování v dané věci vůbec věcně
příslušný, označujeme toto rozhodnutí jako:
a) Nicotné.
b) Neplatné.
c) Nelegální.
262. Dle správního řádu se při doručování veřejnou vyhláškou považuje písemnost za doručenou:
a) Sedmým dnem po vyvěšení.
b) Desátým dnem po vyvěšení.
c) Patnáctým dnem po vyvěšení.
263. Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, jej může zrušit nebo změnit, pokud tím plně
vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže by s tím
všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas:
a) Takový postup je možný a nazývá se autoremedurou. Proti takovému rozhodnutí
prvoinstančního orgánu lze podat odvolání.
b) Ano, takový postup je možný, přičemž ale takové rozhodnutí není podmíněno plným
vyhověním odvolání ani souhlasem účastníků řízení.
c) Ne, takový postup možný není.
264. Pořádková pokuta patří mezi:
a) Zajišťovací prostředky.
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b) Dokazovací prostředky.
c) Odvolací prostředky.
265. Právní normou obecně upravující postup orgánů moci výkonné, orgánů územních
samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost
v oblasti veřejné správy:
a) Taková právní norma neexistuje.
b) Je zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
c) Je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
266. Dle správního řádu určí správní orgán účastníkovi přiměřenou lhůtu k provedení úkonu:
a) Vždy.
b) Jen pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí; takto určenou lhůtu nelze prodloužit.
c) Jen pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí; takto určenou lhůtu lze prodloužit.
267. Ústní jednání je dle správního řádu:
a) Veřejné, pokud správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou neveřejné.
b) Neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou
veřejné.
c) Vždy neveřejné.
268. Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se dle správního řádu:
a) Nelze odvolat.
b) Lze odvolat.
c) Lze odvolat, jestliže odvolací správní orgán tímto rozhodnutím změnil rozhodnutí orgánu
prvního stupně.
269. V přezkumném řízení se dle správního řádu usnesení přezkoumávají:
a) Vždy samostatně.
b) Vždy spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání předcházela.
c) Spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání předcházela;
samostatně lze v přezkumném řízení přezkoumávat pouze usnesení o odložení věci a
usnesení o zastavení řízení.
270. Přímé vynucení povinnosti lze podle správního řádu provést zejména:
a) Vyklizením nemovitosti, stavby, bytu, místnosti nebo jiných prostor, odebráním movité věci
nebo předvedením.
b) Odebráním nemovité věci, ukládáním donucovacích pokut nebo předvedením.
c) Vyklizením nemovitosti, stavby, bytu, místnosti nebo jiných prostor, předvedením nebo
ukládáním donucovacích pokut.
271. Změní-li se v průběhu správního řízení okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti nebo
věcné příslušnosti co do stupně a nestanoví-li zákon jinak, dokončí řízení:
a) Správní orgán, na který příslušnost přešla.
b) Správní orgán původně příslušný.
c) Správní orgán původně příslušný, souhlasí-li s tím všichni účastníci řízení.
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272. Dle správního řádu ve sporném řízení:
a) Řeší správní orgán spory z veřejnoprávních smluv a v případech stanovených zvláštními
zákony spory vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných nebo obchodních vztahů.
b) Se řeší spory o příslušnost mezi správními orgány.
c) Se řeší rozpory mezi správním orgánem, který vede řízení, a správními orgány, které jsou
dotčenými orgány, týkající se řešení otázky, která je předmětem rozhodování.
273. Odpor proti příkazu lze dle správního řádu podat:
a) Ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu.
b) Ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení příkazu.
c) Ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení příkazu.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
274. Dokumentem podle zákona o archivnictví a spisové službě je:
a) Každá písemnost vzniklá z úřední činnosti původce.
b) Každá zaznamenaná informace, která byla vytvořena původcem nebo původci doručena.
c) Informace vykazující předepsané formální znaky a zaznamenaná v analogové či digitální
podobě.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
275. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich definuje přestupek jako:
a) Zaviněné jednání, které porušuje zájem společnosti a jehož pachatelem je fyzická osoba nebo
podnikající fyzická osoba.
b) Jednání, kterým pachatel porušuje nebo ohrožuje zájem veřejnosti, nejde-li o trestný čin.
c) Společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který
vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

4. okruh – Právo Evropské unie
276. Prvním předchůdcem dnešní EU bylo:
a) Evropské společenství uhlí a oceli.
b) Evropské obranné společenství.
c) Evropské sdružení volného obchodu.
277. Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) podepsaná v
roce 1957 nabyla platnosti:
a) Ve stejném roce jako byla podepsána.
b) V roce 1958.
c) Nenabyla nikdy platnosti.
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278. Jedním z principů fungování EU je zásada subsidiarity. Subsidiarita znamená:
a) Právo institucí EU zasahovat do vnitřních věcí členských států EU.
b) Evropská unie je oprávněna jednat jen tehdy, nelze-li daného cíle dosáhnout efektivněji
členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní.
c) Rozhodování v zájmu ústředních institucí bez ohledu na zájmy nižších úrovní.
279. Mezi zakládající státy Evropských společenství patřily tyto státy:
a) Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Itálie a Velká Británie.
b) Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Itálie a Německo.
c) Belgie, Francie, Itálie, Německo, Velká Británie, Španělsko.
280. Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.
Tyto dvě smlouvy jsou vůči sobě v následujícím vztahu:
a) Obě smlouvy mají stejnou právní sílu.
b) Smlouva o Evropské unii je nadřazena Smlouvě o fungování Evropské unie.
c) Smlouva o fungování Evropské unie je nadřazena Smlouvě o Evropské unii.
281. Smlouva o fungování EU zavádí pojem občanství Unie. To znamená, že:
a) Občan členského státu, pokud má zájem, může o toto občanství požádat.
b) Občanství Unie automaticky nahradilo občanství členských států.
c) Občanství Unie doplňuje občanství státu, nenahrazuje je.
282. Článek 21 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že:
a) Každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských
států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě
o fungování Evropské unie a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
b) Každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských
států a to bezvýhradně.
c) Každý občan Evropské unie starší 18 let má právo svobodně se pohybovat a pobývat na
území členských států.
283. Evropský parlament je:
a) Výkonný, iniciativní a správní orgán EU.
b) Jediná instituce EU, která je volena v přímých volbách v členských státech.
c) Fórum k výměně názorů mezi poslanci kandidátských zemí a členských zemí EU.
284. Listina základních práv Evropské unie:
a) Je platná jen pro některé členské státy.
b) Rozšiřuje pravomoci Evropské unie vymezené ve Smlouvě o Evropské unii a ve Smlouvě
o fungování Evropské unie.
c) Nerozšiřuje pravomoci Evropské unie vymezené ve Smlouvě o Evropské unii a ve Smlouvě
o fungování Evropské unie.
285. Soudní dvůr Evropské unie se dle Smlouvy o Evropské unii skládá z/ze:
a) Soudního dvora, Tribunálu a specializovaných soudů.
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b) Soudního dvora, Tribunálu a národních soudů.
c) Tribunálu, národních soudů a specializovaných soudů.
286. Mezi orgány EU nepatří:
a) Evropská rada.
b) Rada Evropy.
c) Účetní dvůr.
287. Členové Evropského parlamentu jsou voleni ve všeobecných a přímých volbách svobodným a
tajným hlasováním na dobu:
a) Tří let.
b) Pěti let.
c) Částečně na dobu tří let a částečně na dobu šesti let.
288. Smyslem jednání Evropské rady je mimo jiné:
a) Schvalovat evropskou legislativu.
b) Usměrňovat jednání Evropského parlamentu.
c) Dávat Evropské unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezovat její obecné politické směry
a priority.
289. Mezi výlučné pravomoci Evropské unie dle Smlouvy o fungování EU nepatří:
a) Společná obchodní politika.
b) Měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je EURO.
c) Životní prostředí.
290. Účetní dvůr provádí kontrolu účetnictví Evropské unie. Skládá se:
a) Z jednoho státního příslušníka každého členského státu.
b) Z důvěryhodných osob jmenovaných Evropským parlamentem.
c) Z osob jmenovaných Evropskou radou na základě konsensu.
291. Soudní dvůr Evropské unie a Účetní dvůr mají své sídlo v:
a) Haagu a Bruselu.
b) Štrasburku.
c) Lucemburku.
292. Čtyři svobody vnitřního trhu tvoří svobody volného pohybu:
a) Zboží, osob, služeb a kapitálu.
b) Pracovníků, studentů, rentiérů a důchodců.
c) Průmyslových, spotřebních a zemědělských výrobků a peněz.
293. Rada Evropské unie se skládá:
a) Z jednoho zástupce každého členského státu na ministerské úrovni zmocněného zavazovat
vládu členského státu, který zastupuje, a vykonávat hlasovací právo.
b) Z profesionálních úředníků, které navrhují členské země a volí Evropský parlament.
c) Z vybraných 28 poslanců Evropského parlamentu.
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294. Hospodářský a sociální výbor je dle Smlouvy o fungování EU:
a) Samostatnou nezávislou institucí.
b) Dobrovolným sdružením zástupců jednotlivých členských zemí pro sociální otázky.
c) Poradním orgánem Evropského parlamentu, Rady a Komise.
295. Právo volného pohybu pracovníků v Evropské unii se nevztahuje:
a) Na zaměstnání ve veřejné správě.
b) Na zaměstnání ve službách.
c) Na zaměstnání v zemědělství.
296. Evropský ochránce práv nemůže přijímat stížnosti občanů Evropské unie týkající se:
a) Evropské komise.
b) Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí .
c) Evropského parlamentu.
297. O předběžných otázkách týkajících se výkladu práva Unie nebo platnosti aktů přijatých orgány
Evropské unie má pravomoc rozhodovat:
a) Evropský parlament.
b) Evropská komise.
c) Soudní dvůr Evropské unie.
298. Evropská komise (předseda, vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a ostatní členové Evropské komise) jako sbor je:
a) Složena z kandidátů jmenovaných vnitrostátně členskými státy, Evropský parlament
a Evropská rada do jmenování Evropské komise nezasahují.
b) Jmenována Evropským parlamentem.
c) Schvalována Evropským parlamentem, a na základě tohoto schválení jmenována Evropskou
radou.
299. Evropská unie byla v roce 1995 rozšířena o tyto státy:
a) Dánsko, Rakousko, Řecko.
b) Rakousko, Švédsko, Finsko.
c) Velká Británie, Irsko, Španělsko.
300. Volný pohyb zboží:
a) Může členský stát omezit na základě povolení od Rady Evropské unie.
b) Nesmí být za žádných okolností omezen.
c) Lze omezit ve výjimečných, přesně specifikovaných a dobře odůvodněných případech, jako je
např. ochrana zdraví a života lidí, ochrana veřejného pořádku, morálky.
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