Aktualizováno dne 1. 11. 2018

1. okruh – Organizace a činnost veřejné správy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
1. Vláda se skládá z:
a) Předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů a odborných náměstků.
b) Předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.
c) Předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů a politických náměstků.
2. 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:
a) Použije se národní úprava.
b) Rozhodne o použití svým usnesením vláda.
c) Použije se mezinárodní smlouva.
3. Mandát poslance nebo senátora vzniká:
a) Zvolením.
b) Podpisem slibu.
c) Datem ustavující schůze.
4. Soustavu soudů dle článku 91 Ústavy České republiky tvoří:
a) Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy.
b) Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, krajské a okresní soudy.
c) Nejvyšší soud, Specializovaný trestní soud, vrchní, krajské a okresní soudy.
5. Vláda nemusí podat demisi:
a) Po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.
b) V případě, že jí Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru nebo zamítla její žádost o vyslovení
důvěry.
c) V případě, že Poslanecká sněmovna neschválila její návrh zákona o státním rozpočtu.
6. Vydávat nařízení k provedení zákona a v jeho mezích může podle Ústavy České republiky:
a) Ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad na základě zmocnění v zákoně.
b) Vláda, je-li k tomu zákonem zmocněna.
c) Vláda i bez výslovného zmocnění v zákoně.
7. Podle Ústavy České republiky veřejnou žalobu v trestním řízení zastupuje:
a) Prokuratura.
b) Státní zastupitelství.
c) Soudce okresního nebo krajského soudu.
8. Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen:
a) Vyhláškou Ministerstva vnitra.
b) Ústavním zákonem.
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c) Zákonem.
9. Dle Ústavy České republiky zastupitelstva územních samosprávných celků mohou v mezích své
působnosti vydávat:
a) Obecně závazné vyhlášky.
b) Nařízení.
c) Podle povahy věci nařízení nebo obecně závazné vyhlášky.
10. Komory zřizují podle Ústavy České republiky jako své orgány:
a) Poslanecké a senátorské kluby.
b) Výbory a komise.
c) Poslanecké a senátorské kanceláře.
11. Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou podle Ústavy České
republiky vydávat právní předpisy:
a) Na základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.
b) K provedení zákona a v jeho mezích.
c) Na základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu zmocněny vládou.
12. Ústavní soud se skládá z:
a) 12 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu patnácti let.
b) 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.
c) 20 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu dvanácti let.
13. Pravomocí prezidenta republiky není:
a) Jmenovat členy Bankovní rady České národní banky.
b) Jmenovat a povyšovat generály.
c) Jmenovat nejvyššího státního zástupce.
14. K přijetí návrhu na vyslovení nedůvěry vládě je třeba souhlasu:
a) Nadpoloviční většiny všech poslanců.
b) Nadpoloviční většiny přítomných poslanců.
c) Nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny přítomných senátorů.
15. Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen:
a) Byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté.
b) Byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo při důvodném podezření ze spáchání zvlášť
závažného zločinu.
c) Při důvodném podezření ze spáchání trestného činu; zadržet ho však nelze na půdě
Ústavního soudu.
16. Rozsudek se vyhlašuje:
a) Veřejně s výjimkami stanovenými zákonem.
b) Veřejně s výjimkami v zájmu ochrany dětí a mladistvých.
c) Vždy veřejně.
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17. Územní samospráva České republiky se člení:
a) Na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími
územními samosprávnými celky.
b) Na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, kraje, které jsou vyššími
územními samosprávnými celky, a země, které jsou nejvyššími územními samosprávnými
celky.
c) Na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, kraje, které jsou vyššími
územními samosprávnými celky, a vojenské újezdy, které jsou vojenskými územními
samosprávnými celky.
18. Obec je podle Ústavy České republiky samostatně spravována:
a) Starostou.
b) Zastupitelstvem.
c) Radou obce.
19. Státními symboly České republiky jsou:
a) Velký a malý státní znak, korunovační klenoty, státní vlajka, státní pečeť a státní hymna.
b) Velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, státní pečeť, korunovační klenoty a státní
hymna.
c) Velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a
státní hymna.
20. Ústava České republiky nabyla účinnosti dnem:
a) 6. března 1990.
b) 1. ledna 1993.
c) 1. března 1993.
21. Vláda rozhoduje ve sboru, což znamená, že k přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu:
a) Nadpoloviční většiny všech jejích přítomných členů.
b) Nadpoloviční většiny všech jejích členů.
c) Nadpoloviční většiny všech jejích členů, ale ve výjimečných případech může předseda vlády
rozhodnout.
22. Podle Ústavy České republiky platí, že prezident republiky:
a) Odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.
b) Může odvolat člena vlády i bez návrhu.
c) Nemůže odvolat člena vlády bez jeho souhlasu.
23. Podle Ústavy České republiky lid vykonává státní moc:
a) Vždy přímo.
b) Prostřednictvím orgánů moci zákonodárné a výkonné a soudní.
c) Prostřednictvím orgánů moci soudní. Zákonodárná a výkonná moc nepředstavuje výkon
státní moci.
24. Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni:
a) Ústavním pořádkem a zákonem o ústavním soudu.
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b) Pouze ústavním pořádkem.
c) Ústavními i jinými zákony.
25. Slib prezidenta republiky zní:
a) „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na
svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí.“
b) „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu
všech občanů a budu usilovat o spravedlivé zákony a důstojnou reprezentaci státu v
zahraničí.“
c) „Slibuji věrnost Ústavě České republiky a jejím zákonům. Slibuji na svou čest, že svůj úřad
budu vykonávat poctivě, důstojně a ve prospěch všeho lidu.“
26. Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý:
a) Občan Evropské unie, který má právo volit a dosáhl věku 18 let.
b) Občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
c) Občan České republiky, který je občanem České republiky déle než 10 let a dosáhl věku 18
let.
27. Prezident republiky má právo:
a) Účastnit se schůzí vlády.
b) Rozhodovat o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich
přeletu nad územím České republiky.
c) Interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
28. Žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím učiněná elektronicky musí
být:
a) Vždy podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
b) Podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný
subjekt zřídil.
c) Povinnému subjektu doručena prostřednictvím veřejné datové sítě do jeho datové schránky.
29. Poskytnutí informace na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
a) Může být podmíněno úhradou nákladů spojených s poskytnutím informace nebo s
mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace.
b) Může být zpoplatněno, avšak pouze za předpokladu, že povinný subjekt výši poplatku
předem zveřejní na svých internetových stránkách.
c) Nesmí být zpoplatněno ani podmíněno jakoukoliv úhradou.
30. Mezi zákonné důvody, pro které je možné žádost o informace zcela nebo zčásti odmítnout dle
zákona o svobodném přístupu k informacím, nepatří:
a) Ochrana obchodního tajemství.
b) Ochrana utajovaných informací.
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c) Ochrana veřejného zájmu.
31. Povinné subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
a) Musí do 1. března zaslat údaje o počtu vyřízených a obdržených žádostí o poskytnutí
informace za minulý kalendářní rok na Ministerstvo vnitra.
b) Musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti
v oblasti poskytování informací.
c) Musí do 1. března zveřejnit všechny poskytnuté informace za minulý kalendářní rok v
Národním katalogu otevřených dat.
32. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podle zákona o svobodném přístupu
k informacím podat:
a) Stížnost.
b) Dovolání.
c) Odvolání.
33. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací dle zákona o svobodném přístupu k
informacím oprávněny žádat úhradu nákladů, která je:
a) Příjmem státního rozpočtu.
b) Příjmem zaměstnance, který žádost o poskytnutí informací, v souvislosti s níž je úhrada
požadována, vyřizuje.
c) Příjmem povinného subjektu.

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
34. Uživatelem systému veřejné správy je:
a) Každá fyzická i právnická osoba schopná prokázat elektronicky svoji identitu důvěryhodným
kvalifikovaným certifikátem.
b) Osoba, která údaje obsažené v tomto systému využívá.
c) Kterýkoliv úředník, který služby tohoto systému potřebuje při své práci.
35. K investičním záměrům akcí pořízení nebo technické zhodnocení informačních systémů veřejné
správy s předpokládanou hodnotou přesahující částku 6 mil. Kč bez DPH za kalendářní rok nebo
částku 30 mil. Kč bez DPH vynaložených za 5 let se vyjadřuje:
a) Ministerstvo vnitra.
b) Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.
c) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
36. Povinnost zajistit si atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy se
nevztahuje na:
a) Centrální orgány státní správy.
b) Obce, které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním rozsahu.
c) Orgány veřejné správy, které mají vytvořenu a vydánu informační koncepci orgánu veřejné
správy, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování.
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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. Do systému finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole patří veřejnosprávní kontrola,
kontrola podle mezinárodních smluv a:
a) Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.
b) Vnitřní kontrolní systém.
c) Audit účetní závěrky.
38. Finanční kontrola, kterou zajišťují odpovědní vedoucí zaměstnanci jako součást vnitřního řízení
orgánu veřejné správy při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování
uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření
vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření, se podle
zákona o finanční kontrole nazývá:
a) Veřejnosprávní kontrola.
b) Interní audit.
c) Řídící kontrola.
39. Za závažné zjištění z vykonaných finančních kontrol se podle zákona o finanční kontrole považuje:
a) Zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu
státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin.
b) Zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v
hodnotě přesahující 50 000 Kč.
c) Zjištění, na jehož základě kontrolní orgán zahájil řízení o přestupku.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
40. Obec je:
a) Veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek.
b) Soukromoprávním subjektem.
c) Entitou bez právní subjektivity.
41. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je:
a) Počet členů zastupitelstva obce v předchozím volebním období.
b) Počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
c) Počet oprávněných voličů k prvnímu dni konání voleb.
42. Mezi vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle zákona o obcích nepatří:
a) Rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle
zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací; převodu bytů a
nebytových prostorů z majetku obce.
b) Zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, schvalování jejich
zřizovací listiny.

6

Aktualizováno dne 1. 11. 2018
c) Plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči
zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
43. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo:
a) Účastnit se jednání rady kraje.
b) Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo
zastupitelstvem kraje.
c) Vyjadřovat na zasedání zastupitelstva kraje své názory kdykoliv uzná za vhodné.
44. Má-li hejtman kraje za to, že usnesení rady kraje je nesprávné:
a) Pozastaví jeho výkon a věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva kraje.
b) Zruší jej a o věci sám rozhodne.
c) Postoupí věc k rozhodnutí Ministerstvu vnitra.
45. Mezi orgány kraje nepatří:
a) Krajský úřad.
b) Hejtman.
c) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
46. Primátor hlavního města Prahy je z výkonu své funkce odpovědný:
a) Hejtmanovi kraje.
b) Magistrátu hlavního města Prahy.
c) Zastupitelstvu hlavního města Prahy.
47. Dle zákona o hlavním městě Praze je k platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě třeba
souhlasu:
a) Nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva hlavního města Prahy, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak.
b) Nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva hlavního města Prahy, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak.
c) Všech přítomných členů zastupitelstva hlavního města Prahy, nestanoví-li zvláštní právní
předpis jinak.
48. Hospodaření hlavního města Prahy s dotacemi ze státního rozpočtu republiky, ze státních fondů
republiky kontroluje:
a) Ministerstvo financí.
b) Úřad vlády.
c) Magistrát hlavního města Prahy.
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Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
49. Za předpokladu, že si plénum toto rozhodování nevyhradí, nerozhoduje v plénu Ústavní soud
České republiky:
a) Pokud senát nerozhodl, protože žádný z návrhů na usnesení nezískal většinu hlasů.
b) O ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu.
c) O zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení.
50. Ve Sbírce zákonů České republiky se vyhlašují nálezy, kterými Ústavní soud rozhodl:
a) O návrhu na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých
ustanovení.
b) O opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora.
c) O tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti
politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony.
51. Předseda a místopředsedové Ústavního soudu:
a) Mohou být stálými členy senátu Ústavního soudu.
b) Mohou být zastupujícími členy senátu Ústavního soudu.
c) Jsou voleni plénem Ústavního soudu.
52. Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení není oprávněn podat:
a) Prezident republiky.
b) Senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti.
c) Veřejný ochránce práv.
53. V řízení před Ústavním soudem o zrušení zákonů a jiných právních předpisů je nepřípustný
návrh:
a) Jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je
navrhováno, nebyly vyhlášeny ve Sbírce zákonů.
b) Jestliže je v Parlamentu České republiky projednáván návrh, který mění nebo ruší zákon, jiný
právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno.
c) Jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je
navrhováno, nenabyly účinnosti.
54. K podání ústavní stížnosti nemá oprávnění:
a) Fyzická nebo právnická osoba.
b) Zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku.
c) Ústřední orgán státní správy.
55. Návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním zákonem nemůže podat:
a) Skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl
Parlamentem k ratifikaci mezinárodní smlouvy vysloven souhlas, do okamžiku, kdy prezident
republiky smlouvu ratifikoval.
b) Komora Parlamentu od okamžiku, kdy jí byla mezinárodní smlouva předložena k vyslovení
souhlasu k ratifikaci, do okamžiku, kdy se na vyslovení souhlasu usnesla.
c) Prezident republiky předtím, než mu byla mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci.
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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.
56. Obce s rozšířenou působností jsou konkrétně určeny:
a) Zákonem.
b) Vyhláškou Ministerstva vnitra.
c) Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.
57. Správní obvod obce s rozšířenou působností je určován:
a) Zákonem.
b) Vyhláškou ministerstva.
c) Dohodou obcí.

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
58. V zákoně o územním členění státu:
a) Je upraven vztah mezi okresy a obcemi s rozšířenou působností.
b) Jsou uvedeny obce s rozšířenou působností, avšak jejich vztah k okresu neupravuje.
c) Nejsou obce s rozšířenou působností obsaženy.
59. Městské obvody v zákoně o územním členění státu:
a) Nejsou uvedeny.
b) Jsou uvedeny pouze v případě hlavního města Prahy.
c) Jsou uvedeny u všech statutárních měst.
60. Území vojenského újezdu je vymezeno:
a) Pomocí obcí.
b) Pomocí částí obcí.
c) Pomocí katastrálních území.
61. Hlavní město Praha:
a) Není součástí žádného kraje a má postavení samostatného okresu.
b) Není součástí žádného kraje ani okresu.
c) Tvoří součást Středočeského kraje.
62. Podle zákona o územním členění státu jsou změny území kraje prováděny:
a) Zákonem.
b) Aktem vlády.
c) Zákonem nebo aktem vlády podle toho, zda jde o podstatnou změnu.
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Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
63. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Český hydrometeorologický ústav.
b) Český báňský úřad.
c) Úřad průmyslového vlastnictví.
64. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.
b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
65. Ústředním orgánem státní správy je:
a) Kancelář Veřejného ochránce práv.
b) Energetický regulační úřad.
c) Nejvyšší kontrolní úřad.
66. Ústředním orgánem státní správy pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
je:
a) Ministerstvo financí.
b) Ministerstvo vnitra.
c) Ministerstvo spravedlnosti.
67. Ústředním orgánem státní správy pro potravinářský průmysl je:
a) Ministerstvo zdravotnictví.
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu.
c) Ministerstvo zemědělství.
68. Ústředním orgánem státní správy pro výkon státní geologické služby je:
a) Ministerstvo zemědělství.
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu.
c) Ministerstvo životního prostředí.
69. Státní veterinární správa České republiky je řízena:
a) Ministerstvem zemědělství.
b) Ministerstvem životního prostředí.
c) Ministerstvem průmyslu a obchodu.
70. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
b) Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní.
c) Hospodářská komora.
71. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy:
a) Stanoví podřízenost Úřadu pro ochranu osobních údajů vládě.
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b) Vylučuje podřízenost Úřadu pro ochranu osobních údajů Úřadu vlády.
c) Neupravuje otázku podřízenosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.
72. Koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné správy plní podle zákona o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy:
a) Úřad vlády České republiky.
b) Ministerstvo spravedlnosti.
c) Ministerstvo vnitra.
73. Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy:
a) Ministr zahraničních věcí ratifikuje mezinárodní smlouvy.
b) Ministerstvo zahraničních věcí plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí.
c) Ministerstvo zahraničních věcí uděluje souhlas v případě dovozu a vývozu vojenského
materiálu.
74. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve vztahu k Akademii věd
České republiky:
a) Upravuje její poměry jako poměry zvláštního subjektu vykonávajícího státní správu.
b) Neupravuje právní poměry Akademie věd České republiky, ale odkazuje na zvláštní zákon.
c) Akademie věd České republiky v něm není zmíněna.
75. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy:
a) Neupravuje postavení poradních orgánů vlády.
b) Upravuje postavení Legislativní rady vlády.
c) Upravuje konkrétně postavení všech rad vlády.
76. Činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských
regionálních struktur zajišťuje:
a) Ministerstvo zahraničních věcí.
b) Ministerstvo vnitra.
c) Ministerstvo pro místní rozvoj.
77. Vojenské zpravodajství:
a) Je řízeno Ministerstvem obrany.
b) Tvoří samostatnou organizační složku, která není řízena žádným ministerstvem.
c) Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy instituci vojenského
zpravodajství neupravuje.
78. Podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy platí, že:
a) V čele každého ústředního orgánu státní správy stojí člen vlády.
b) V čele každého ministerstva stojí člen vlády.
c) Každý člen vlády řídí některé ministerstvo.
79. Mezi poradní orgány vlády nepatří:
a) Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita).
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b) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
c) Legislativní rada vlády.
80. Česká školní inspekce je:
a) Jedním z ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlády.
b) Podřízena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
c) Ústředním orgánem státní správy pro oblast školství.
81. Ústředním orgánem státní správy pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
je:
a) Ministerstvo vnitra.
b) Nejvyšší kontrolní úřad.
c) Ministerstvo financí.
82. Do působnosti Ministerstva obrany podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy nespadá:
a) Správa vojenských újezdů.
b) Udělování souhlasu v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu.
c) Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických
osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
83. Ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních
parcích je:
a) Ministerstvo zemědělství.
b) Česká inspekce životního prostředí.
c) Ministerstvo životního prostředí.
84. Nesprávné je tvrzení, že ministerstva se podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy ve veškeré své činnosti řídí kromě ústavních zákonů:
a) Ostatními zákony.
b) Rozhodnutími předsedy vlády.
c) Usneseními vlády.
85. V čele Legislativní rady vlády stojí:
a) Vedoucí Úřadu vlády České republiky.
b) Člen vlády.
c) Člen Legislativní rady vlády zvolený na jejím jednání z řad jejích členů.

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.
86. V Preambuli Listiny základních práv a svobod je odkaz na:
a) Ustanovení Charty základních práv EU.
b) Potlačování lidských práv politických oponentů v bývalém SSSR.
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c) Potlačování lidských práv a základních svobod v českých zemích.
87. Státní moc lze podle ustanovení Listiny základních práv a svobod:
a) Uplatňovat pouze v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví
zákon.
b) Uplatňovat v případech stanovených zákony, podzákonnými právními předpisy a tradicí
založenými principy.
c) Uplatňovat s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu a dle uvážení orgánu státní
správy i mimo zákonný rámec.
88. Podle ustanovení Listiny základních práv a svobod:
a) Pouze zákon stanoví, kdo je způsobilý mít práv.
b) Není způsobilost mít práva zákonem upravena.
c) Je každý způsobilý mít práva.
89. V textu Listiny základních práv a svobod:
a) Je trest smrti připuštěn pro zvláště závažné zločiny.
b) Je trest smrti výslovně zakázán.
c) Není trest smrti výslovně zmíněn.
90. Volební právo je podle ustanovení Listiny základních práv a svobod:
a) Všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním.
b) Možné omezit jako součást uložení trestu.
c) Absolutním právem, jehož výkon nelze omezit ani zákonem.
91. Podle ustanovení Listiny základních práv a svobod:
a) Je poskytována větší ochrana dětem narozeným mimo manželství.
b) Mají děti narozené v manželství i mimo ně stejná práva.
c) Je větší ochrana poskytována dětem narozeným v manželství.
92. Podle Listiny základních práv a svobod se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá zásadně podle:
a) Zákona účinného v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.
b) Zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, ledaže je pozdější úprava pro pachatele
příznivější.
c) Zákona účinného v době, kdy byl trestný čin zjištěn.
93. Právo odepřít výpověď z důvodu ochrany své osoby před nebezpečím trestního stíhání podle
Listiny základních práv a svobod náleží:
a) Občanu České republiky.
b) Obviněnému z trestného činu.
c) Každému.
94. Podle Listiny základních práv a svobod mají občané právo na bezplatné vzdělání:
a) Pouze na základních školách; na středních a vysokých školách může být poskytováno za
úplatu.
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b) Na základních a středních školách, a podle schopností občana a možností společnosti též na
vysokých školách.
c) Bez omezení na základních, středních i vysokých školách.
95. Školní docházka je podle Listiny základních práv a svobod povinná:
a) Do dosažení věku 15 let.
b) Po dobu, kterou stanoví zákon.
c) Jen pro občany České republiky.
96. Právo na příznivé životní prostředí náleží podle Listiny základních práv a svobod mezi:
a) Základní lidská práva a svobody.
b) Politická práva.
c) Hospodářská, sociální a kulturní práva.
97. Podle Listiny základních práv a svobod mají občané v rámci práva na ochranu zdraví na základě
veřejného pojištění právo na:
a) Přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.
b) Bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky v míře odpovídající jejich zaplacenému
pojistnému.
c) Bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
98. O odborových organizacích podle Listiny základních práv a svobod platí, že:
a) Vznikají nezávisle na státu.
b) Jsou správním orgánem zřízeným na základě zákona k ochraně hospodářských a sociálních
zájmů zaměstnanců.
c) Jejich činnost nelze jakkoliv omezit.
99. Základní práva a svobody jsou podle Listiny základních práv a svobod:
a) Nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
b) Nepřenositelné, neprodejné, nepodmíněné a neomezitelné.
c) Neuzavřené, nestálé, netrvalé a nediskriminující.
100. Domovní prohlídka je podle Listiny základních práv a svobod přípustná jen pro účely:
a) Trestního řízení.
b) Trestního nebo správního řízení.
c) Trestního nebo správního řízení, nebo pokud je ve veřejném zájmu.
101. Mezi politická práva Listina základních práv a svobod nezařazuje:
a) Petiční právo.
b) Právo na svobodu projevu.
c) Právo na život.
102. Listina základních práv a svobod stanoví, že o své národnosti:
a) Má každý právo svobodně rozhodovat.
b) Nemůže nikdo svobodně rozhodovat.
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c) Má každý právo svobodně rozhodovat, pokud není ve veřejném zájmu, aby byla národnost
určena.
103. Petiční právo lze podle Listiny základních práv a svobod zákonem omezit:
a) Soudcům a státním zástupcům.
b) Zaměstnancům státní správy a územní samosprávy.
c) Příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil.
104. Azyl může být odepřen podle Listiny základních práv a svobod tomu, kdo:
a) Není schopen prokázat svou totožnost.
b) Jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami.
c) Je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod.
105. Cizinci požívají podle Listiny základních práv a svobod:
a) Všech lidských práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně
občanům.
b) Všech politických práv zaručených Listinou.
c) Všech sociálních práv zaručených Listinou.
106. Zadržená osoba musí být podle Listiny základních práv a svobod propuštěna na svobodu nebo
odevzdána soudu do:
a) 12 hodin.
b) 24 hodin.
c) 48 hodin.
107. Právo občanů postavit se na odpor je Listinou základních práv a svobod formulováno jako:
a) Právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval politický systém České
republiky snahou ovládnout ústavní orgány, a účinné použití zákonných prostředků je v
důsledku znemožněno.
b) Právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských
práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití
zákonných prostředků jsou znemožněny.
c) Právo postavit se na odpor proti každému, kdo by se pokusil ovládnout české ústavní orgány
za pomocí vojenské síly a odstraňoval zároveň demokratický řád lidských práv a základních
svobod, založený Listinou.
108. Listina základních práv a svobod jako právo občanů příslušejících k národnostním a etnickým
menšinám výslovně nezmiňuje:
a) Právo užívat jejich jazyka v úředním styku.
b) Právo na vzdělání v jejich jazyku.
c) Právo na zastoupení v zákonodárných orgánech.
109. Právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky mají podle Listiny
základních práv a svobod:
a) Mladiství a osoby zdravotně postižené.
b) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené.
15

Aktualizováno dne 1. 11. 2018
c) Ženy, mladiství, senioři a osoby zdravotně postižené.
110. Podle Listiny základních práv a svobod každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován
za nevinného, pokud nebyla jeho vina vyslovena:
a) Pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu.
b) Odsuzujícím rozsudkem soudu v první instanci.
c) Odsuzujícím rozsudkem soudu po vyčerpání všech zákonných opravných prostředků.

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. Žádoucí standardy chování státních zaměstnanců upravuje služební předpis náměstka pro státní
službu, kterým se stanoví:
a) Pravidla slušného chování.
b) Pravidla etiky.
c) Pravidla správního trestání.
112. Při výkonu služby státní zaměstnanec zachovává věrnost:
a) Evropské unii.
b) Služebnímu orgánu.
c) České republice.
113. Do práv a oprávněných zájmů dotčených osob státní zaměstnanec:
a) Smí zasahovat jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
b) Smí zasahovat jen s předchozím písemným souhlasem představeného.
c) Nesmí nijak zasahovat.
114. Povinnost přijetí Pravidel etiky státních zaměstnanců ve formě služebního předpisu zakládá:
a) Ústava České republiky.
b) Zákoník práce.
c) Zákon o státní službě.
115. S jakým cílem Pravidla etiky státních zaměstnanců upravují a podporují dodržování žádoucích
standardů chování státního zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům?
a) S cílem zvyšovat oblíbenost úřednické profese.
b) S cílem zvyšovat důvěru veřejnosti ve státní správu.
c) S cílem zlepšovat pověst služebních úřadů.
116. Z jakých zásad vycházejí Pravidla etiky státních zaměstnanců?
a) Ze zásad pracovního práva.
b) Ze zásad správního trestání.
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c) Ze zásad řádného výkonu státní služby ve služebních úřadech.
117. Je státní zaměstnanec oprávněn odmítnout jednat s osobou se zdravotním postižením?
a) Ne. Státní zaměstnanec je povinen uplatňovat rovný přístup ke všem osobám.
b) Ano. Předpokladem je však předchozí souhlas bezprostředně nadřízeného představeného.
c) Ano. Státní zaměstnanec je však povinen vysvětlit dotčené osobě důvody, pro které s ní
odmítá jednat.
118. Který z následujících předmětů není podle Pravidel etiky státních zaměstnanců považován za
dar?
a) Poukázka na nákup knih.
b) Hrnek s logem Evropské unie.
c) Láhev vína.
119. Státní zaměstnanec se nepohodl se svým představeným, neboť při plnění jistého služebního
úkolu nesdíleli společný právní názor. Státního zaměstnance tento incident natolik rozzlobil, že se
o něm zmínil v příspěvku na sociální síti, přičemž doplnil, že ve služebním úřadu, v němž je
zařazen, jsou představenými samí nekompetentní lidé, kteří nevykonávají službu řádně.
Následujícího dne byl státní zaměstnanec představeným upozorněn, že se dopustil neetického
jednání. Směl státní zaměstnanec zveřejnit takový příspěvek na sociální síti?
a) Ano, směl, neboť aktivita na sociálních sítích a myšlenky a názory, jež jsou jejich
prostřednictvím prezentovány, jsou osobní záležitostí každého státního zaměstnance.
b) Nikoliv, neboť podle Pravidel etiky státních zaměstnanců se státní zaměstnanec vyhýbá
činnostem a jednáním, které by mohly snížit důvěru veřejnosti ve státní správu.
c) Ano, směl. Nejprve však měl vhodně nastavit přístup k takovému příspěvku a zajistit, aby jej
neviděl nikdo ze spolupracovníků, zejména dotčený představený.
120. Smí se státní zaměstnanec účastnit jednání, u něhož lze předpokládat riziko korupce nebo
lobbingu?
a) Ano, smí. Je však povinen takové jednání vést za přítomnosti minimálně jednoho ze svých
spolupracovníků a dále je povinen o takovém jednání vyhotovit písemný záznam.
b) Nikoliv. Státní zaměstnanec se nesmí vystavovat rizikům korupce a lobbingu, a proto je
povinen přizvání na takové jednání striktně odmítnout a informovat o tom služební orgán.
c) Ano, smí. Je však povinen takové jednání vést beze svědků a v zájmu vlastní ochrany o něm
pořídit zvukový záznam.
121. Státní zaměstnanec se zúčastnil přijetí zahraniční delegace. Při této příležitosti mu zástupce
zmíněné delegace předal drobný věcný dar symbolizující zemi, ze které zahraniční delegace
přijela. Smí státní zaměstnanec takový dar přijmout?
a) Ano, smí, avšak pouze za předpokladu, že dar přijme beze svědků, jinak by se vystavil riziku,
že by jeho jednání mohlo být vnímáno jako jednání s korupčním potenciálem.
b) Nikoliv. Státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby přijímat žádné dary bez
výjimky.
c) Ano, smí, neboť plnění poskytovaná při společenských či protokolárních příležitostech, jsou-li
jim úměrná svým účelem a hodnotou, nejsou podle Pravidel etiky státních zaměstnanců
považována za dar.
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122. Státní zaměstnanec si před začátkem zimního období v automobilovém servisu objednal výměnu
pneumatik. Při objednání požadoval, aby byla výměna pneumatik provedena přednostně, což
zdůvodnil tím, že je státním zaměstnancem a předmětné vozidlo potřebuje pro přepravu do
služebního úřadu. Je takové jednání v souladu s Pravidly etiky?
a) Nikoliv. Uvedené jednání lze považovat za zastrašování automechanika a mohlo by být
podnětem pro orgány činné v trestním řízení k zahájení trestního stíhání.
b) Nikoliv, neboť státní zaměstnanec v daném případě nenabídl dotčenému automechanikovi
přednostní zacházení při jednání se služebním úřadem, v němž je státní zaměstnanec
zařazen, jako protiplnění.
c) Nikoliv. Státní zaměstnanec se nesmí odvolávat na své postavení státního zaměstnance ve
věcech, které nesouvisejí s výkonem služby.
123. Jakým způsobem Pravidla etiky státních zaměstnanců upravují způsob odívání státního
zaměstnance?
a) Na státního zaměstnance je kladen pouze obecný požadavek úpravy zevnějšku.
b) Žádným, neboť na státního zaměstnance nelze klást takové nároky.
c) Způsob a úroveň odívání státního zaměstnance jsou upraveny podrobně, u představených s
důrazem na stupeň řízení, v němž je služební místo představeného zařazeno.
124. Mezi dvěma státními zaměstnanci došlo k nedorozumění, jež vyústilo v ostrý slovní konflikt. Od
té doby se zúčastnění zaměstnanci nezdraví. Je takový projev chování v souladu s Pravidly etiky
státních zaměstnanců?
a) Ano, pokud si žádný ze zúčastněných státních zaměstnanců dosud nestěžoval.
b) Ano, pokud na předmětný konflikt upozornili bezprostředně nadřízeného představeného.
c) Nikoliv, neboť pozdrav je základním projevem slušného chování a státní zaměstnanec je
povinen zachovávat pravidla slušnosti.
125. Pravidla etiky státních zaměstnanců mají formu:
a) Metodického pokynu náměstka pro státní službu.
b) Služebního předpisu náměstka pro státní službu.
c) Doporučení náměstka pro státní službu.

3. okruh – Právní předpisy obecně dopadající na činnost státní správy
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
126. Ode dne zproštění výkonu služby na návrh kárné komise přísluší státnímu zaměstnanci plat ve
výši:
a) 80% jeho měsíčního platu.
b) 50% jeho měsíčního platu.
c) 50 % jeho měsíčního platu, nejméně však ve výši minimální mzdy podle jiného zákona; tato
část platu se zvýší o 10 % jeho měsíčního platu na každou státním zaměstnancem
vyživovanou osobu, nejvýše však do výše 80 % jeho měsíčního platu.
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127. Kolektivní dohodu smí za státní zaměstnance uzavřít pouze:
a) Služební orgán.
b) Odborová organizace.
c) Rada státních zaměstnanců.
128. Státní zaměstnanec nesmí splnit příkaz:
a) Spáchal-li by jeho splněním trestný čin nebo správní delikt.
b) Má-li za to, že příkaz je v rozporu s právním předpisem nebo služebním předpisem.
c) Má-li za to, že příkaz nepatří do oboru služby, v němž vykonává službu.
129. Délka zkušební doby dle zákona o státní službě činí:
a) 3 měsíce.
b) 6 měsíců.
c) 6 měsíců u představených a 3 měsíce u ostatních státních zaměstnanců.
130. Zástupce služebního orgánu nemá pravomoc rozhodovat ve věci:
a) Povolení kratší služební doby.
b) Jmenování na služební místo představeného.
c) Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů.
131. Státnímu zaměstnanci nelze osobní příplatek snížit nebo odejmout:
a) Na základě výsledků jeho služebního hodnocení.
b) Jako kárné opatření v rámci kárného řízení.
c) V souvislosti s jeho vysláním k výkonu služby v zahraničí.
132. Státní zaměstnanec se domnívá, že příkaz k výkonu služby, který obdržel, je v rozporu se
služebním předpisem. Státní zaměstnanec:
a) Není oprávněn soulad příkazu se služebním předpisem posuzovat.
b) Je oprávněn bez dalšího odmítnout splnění příkazu.
c) Je povinen na rozpor upozornit představeného dříve, než začne příkaz plnit.
133. Služební poměr státního zaměstnance vzniká:
a) Dnem nástupu státního zaměstnance do služby.
b) Dnem, kdy bylo vydáno rozhodnutí o přijetí státního zaměstnance do služebního poměru.
c) Dnem, který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.
134. Služební orgán může obsadit služební místo osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle
pracovněprávních předpisů, jestliže státní zaměstnanec dočasně nevykonává službu na služebním
místě po dobu delší než:
a) 6 kalendářních měsíců.
b) 1 kalendářní měsíc.
c) 2 kalendářní měsíce.
135. Dovolená státního zaměstnance:
a) Činí 6 týdnů v kalendářním roce.
b) Činí 5 týdnů v kalendářním roce.
19

Aktualizováno dne 1. 11. 2018
c) Činí 4 týdny v kalendářním roce.
136. Rejstřík státních zaměstnanců neobsahuje tento údaj o státním zaměstnanci:
a) Rodné číslo státního zaměstnance.
b) Datum narození státního zaměstnance.
c) Státní občanství státního zaměstnance.
137. Sekce pro státní službu:
a) Je organizační jednotkou Ministerstva vnitra.
b) Je organizační jednotkou Úřadu vlády.
c) Je ústředním správním úřadem.
138. Mezi kárná opatření podle zákona o státní službě nepatří:
a) Písemná důtka.
b) Pokuta.
c) Propuštění ze služebního poměru.
139. Jako kárné opatření podle zákona o státní službě nelze státnímu zaměstnanci uložit:
a) Snížení platu o 10 % na dobu 1 měsíce.
b) Snížení platu o 15 % na dobu 2 měsíců.
c) Snížení platu o 20 % na dobu 1 měsíce.
140. Po dobu trvání služebního poměru představený nesmí:
a) Vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí.
b) Být členem politické strany nebo politického hnutí.
c) Být členem odborové organizace.
141. Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa nebo volného služebního místa
představeného vyhlašuje služební orgán:
a) Na úřední desce, dále se zveřejní v informačním systému o státní službě.
b) Pouze na úřední desce.
c) Pouze v informačním systému o státní službě.
142. Ke zrušení služebního poměru služebním orgánem nebo státním zaměstnancem ve zkušební
době dojde:
a) Dnem doručení písemného oznámení o zrušení služebního poměru, není-li v něm uveden den
pozdější.
b) Posledním dnem kalendářního měsíce, v němž bylo písemné oznámení o zrušení služebního
poměru doručeno.
c) Do 30 dnů od doručení oznámení o zrušení služebního poměru.
143. Kárná odpovědnost státního zaměstnance za kárné provinění zaniká, jestliže:
a) Uplynul jeden rok od jeho spáchání.
b) Do jednoho roku od jeho spáchání nebylo zahájeno kárné řízení.
c) Do jednoho roku od jeho spáchání nebylo kárné řízení pravomocně skončeno.
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144. Státního zaměstnance lze v zákonem stanovených případech zařadit mimo výkon služby z
organizačních důvodů, nejdéle však na:
a) 6 měsíců.
b) 9 měsíců.
c) 12 měsíců.
145. Výsledky služebního hodnocení nemají vliv:
a) Na rozsah prohlubování vzdělání státního zaměstnance.
b) Na osobní příplatek státního zaměstnance.
c) Na povolení pružné služební doby.
146. Odborová organizace není oprávněna projednat a zaujmout stanovisko:
a) K návrhům služebního hodnocení státního zaměstnance.
b) K návrhům služebních předpisů.
c) K návrhům rozhodnutí týkajících se změn a skončení služebního poměru.
147. Pravomocné odsouzení státního zaměstnance pro úmyslný trestný čin má za následek:
a) Skončení služebního poměru.
b) Zařazení mimo výkon služby.
c) Zproštění výkonu služby.
148. Po dobu zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby:
a) Činí plat státního zaměstnance 60 % měsíčního platu.
b) Činí plat státního zaměstnance 80 % měsíčního platu.
c) Nepřísluší státnímu zaměstnanci plat.
149. Kárným proviněním je:
a) Zaviněné porušení služební kázně.
b) Pouze úmyslné porušení služební kázně.
c) Pouze nedbalostní porušení služební kázně.
150. Nevykonal-li státní zaměstnanec úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku:
a) Jeho služební poměr skončí dnem, v němž nevykonal úspěšně ani opakovanou úřednickou
zkoušku.
b) Jeho služební poměr skončí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nevykonal
úspěšně ani opakovanou úřednickou zkoušku.
c) Jeho služební poměr skončí uplynutím 10 dnů následujících po dni doručení rozhodnutí o
skončení služebního poměru.
151. Odvolacím orgánem ve věcech kárné odpovědnosti je:
a) Náměstek ministra vnitra pro státní službu.
b) Kárná komise druhého stupně.
c) Vedoucí služebního úřadu.
152. Námitky proti protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení vyřizuje:
a) Výběrová komise.
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b) Rozkladová komise.
c) Bezprostředně nadřízený představený.
153. Státní zaměstnanec byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby. Platí, že:
a) V době prvních 30 dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby mu za dny, které jsou dny
výkonu služby, přísluší plat ve výši 60%, s výjimkou prvních 3 dnů, které jsou dny výkonu
služby, za které plat nepřísluší.
b) V době prvních 14 dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby za dny, které jsou dny výkonu
služby, se státnímu zaměstnanci plat nekrátí, s výjimkou prvních 3 dnů, které jsou dny výkonu
služby, za které mu plat nepřísluší.
c) V době prvních 14 dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby mu za dny, které jsou dny
výkonu služby, přísluší plat ve výši 60%, s výjimkou prvních 3 dnů, které jsou dny výkonu
služby, za které plat nepřísluší.
154. Povolení neplaceného služebního volna:
a) Není podle zákona o státní službě vůbec možné.
b) Je podle zákona o státní službě možné a povoluje je služební orgán.
c) Je nárokové pro státní zaměstnance pečující o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň
základní školy.
155. Za dobu čerpání služebního volna k individuálním studijním účelům:
a) Se státnímu zaměstnanci plat nekrátí.
b) Přísluší státnímu zaměstnanci plat ve výši 80% jeho měsíčního platu.
c) Státnímu zaměstnanci plat nepřísluší.
156. Státní zaměstnanec byl v rámci prohlubování vzdělání služebním orgánem vyslán na kurz
komunikačních dovedností:
a) Státní zaměstnanec je povinen si tento kurz sám uhradit.
b) Za dobu účasti na kurzu nepřísluší státnímu zaměstnanci plat.
c) Účast státního zaměstnance na kurzu se považuje za výkon služby.
157. Podle zákona o státní službě je státní zaměstnanec povinen zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby, a které v zájmu služebního úřadu nelze
sdělovat jiným osobám. O povinnosti zachovávat mlčenlivost o služebních věcech ale neplatí, že:
a) Jí může státního zaměstnance zprostit služební orgán.
b) Jí může státního zaměstnance zprostit kárná komise.
c) Jí je povinen státní zaměstnanec dodržovat, i když nevykonává službu.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
158. Která z následujících možností nepatří mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?
a) Dohoda o provedení práce.
b) Dohoda o provedení činnosti.
c) Dohoda o pracovní činnosti.
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159. Do jakého věku dítěte má zaměstnanec nebo zaměstnankyně nárok na čerpání rodičovské
dovolené podle zákoníku práce?
a) Do 2 let věku dítěte.
b) Do 3 let věku dítěte.
c) Do 5 let věku dítěte.
160. Které z následujících tvrzení týkající se žádosti o kratší pracovní dobu není pravdivé?
a) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší
pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je
zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
b) Požádá-li těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu
stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu
vážné provozní důvody.
c) Požádá-li zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se
podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni I (lehká závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené
týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné
provozní důvody.
161. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených
v § 52 zákoníku práce. Který z následujících důvodů mezi ně nepatří?
a) Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
b) Stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo
příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců
za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
c) Nelze-li po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával.
162. Způsobí-li zaměstnanec zaměstnavateli při výkonu práce úmyslně škodu, je povinen:
a) Nahradit celou vzniklou škodu.
b) Nahradit vzniklou škodu nejvýše do čtyřapůnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
c) Nahradit vzniklou škodu nejvýše do pětinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
163. Které z následujících tvrzení týkající se dohody o rozvázání pracovního poměru není pravdivé?
a) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.
b) Dohoda o rozvázání pracovního poměru nemůže být uzavřena s těhotnou zaměstnankyní.
c) Pracovní poměr končí dnem sjednaným v dohodě o rozvázání pracovního poměru.
164. Délka stanovené týdenní pracovní doby zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a
nerudných surovin je:
a) 40 hodin týdně.
b) 37,5 hodin týdně.
c) 38,75 hodin týdně.
165. Délka směny zaměstnance nesmí přesáhnout:
a) 8 hodin.
b) 10 hodin.
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c) 12 hodin.
166. U zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou může zaměstnavatel práci přesčas:
a) Jednostranně nařídit nebo s ním dohodnout.
b) S ním pouze dohodnout.
c) Zákoník práce výkon této práce zakazuje.
167. Nepřetržitý odpočinek v týdnu zaměstnance mladšího 18 let činí nejméně:
a) 35 hodin.
b) 44 hodin.
c) 48 hodin.
168. Podle zákoníku práce minimální počet členů rady zaměstnanců:
a) Jsou 3 zaměstnanci.
b) Je 5 zaměstnanců.
c) Není stanoven.
169. Postup při uzavírání kolektivní smlouvy včetně řešení sporů mezi smluvními stranami se řídí:
a) Zákoníkem práce.
b) Občanským zákoníkem.
c) Zákonem o kolektivním vyjednávání.
170. Zaměstnanci, kterému se za práci poskytuje plat, přísluší za hodinu noční práce příplatek:
a) Ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.
b) Ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku.
c) Ve výši 40 % průměrného hodinového výdělku.
171. Mzdu nebo plat anebo jejich část je zaměstnavatel povinen zaplatit na svůj náklad a nebezpečí
na jeden platební účet určený zaměstnancem pouze na základě:
a) Kolektivní smlouvy.
b) Svého vnitřního předpisu.
c) Dohody s každým zaměstnancem.

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
172. Za úřední postup se pro účely zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem považuje:
a) Činnost advokáta.
b) Činnost exekutora.
c) Činnost externího auditora.
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173. Stát může požadovat regresní úhradu podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v případě, že škoda:
a) Byla způsobena porušením právní povinnosti bez ohledu na zavinění.
b) Byla způsobena zaviněným porušením právní povinnosti.
c) Byla způsobena vyšší mocí.
174. Pokud není stanoveno, řídí se právní vztahy upravené v zákoně o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem:
a) Správním řádem.
b) Trestním řádem.
c) Občanským zákoníkem.

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
175. Podle zákona o právu petičním platí, že je-li vytvořen petiční výbor:
a) Jeho členové musí určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními
orgány.
b) Může být jeho členem pouze osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost není omezena.
c) Může jej ve styku se státními orgány zastupovat kterýkoliv z jeho členů.
176. Podle zákona o právu petičním může podpisy pod petici na místě přístupném veřejnosti
shromažďovat:
a) Kdokoliv, kdo se prokáže potvrzením petičního výboru.
b) Jen osoba, která dosáhla věku 16 let.
c) Jen člen petičního výboru.
177. Podle zákona o právu petičním podpisové archy:
a) Musí vždy obsahovat celý text petice a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil
nebo kdo je oprávněn ve věci petice zastupovat členy petičního výboru.
b) Musí obsahovat alespoň zkrácený obsah textu petice, pokud je plný text petice příliš obsáhlý
a občané mají možnost seznámit se s ním na místě přístupném veřejnosti.
c) Nemusí obsahovat text petice, jsou-li označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být
podpisy podpořena.
178. Zákon o právu petičním stanoví, že právnické osoby:
a) Mohou vykonávat petiční právo.
b) Nemohou vykonávat petiční právo.
c) Mohou vykonávat petiční právo, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
179. Petice:
a) Musí být písemná.
b) Nemusí být písemná.
c) Musí být písemná a její kopie musí být odevzdána Ministerstvu vnitra.

25

Aktualizováno dne 1. 11. 2018

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
180. Soukromé právo nespočívá na zásadě, že:
a) Daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny.
b) Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany.
c) Každý může činit jen to, co mu zákon dovoluje.
181. Právní osobnost:
a) Je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k
povinnostem.
b) Je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.
c) Má pouze plně svéprávný člověk.
182. Je zakázáno založit právnickou osobu:
a) Podporující násilí.
b) Za účelem šíření určitého náboženství.
c) Za účelem ovlivnění složení zákonodárných sborů.
183. Věcí v právním smyslu je:
a) Vše, vyjma energií, přírodních sil a zvířat.
b) Vše, co není fyzická osoba.
c) Vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.
184. Živé zvíře:
a) Je věcí.
b) Není věcí.
c) Je věcí, pokud je chováno za hospodářským účelem.
185. Manželství vzniká:
a) Stvrzujícím prohlášením oddávajícího.
b) Svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do
manželství, že spolu vstupují do manželství.
c) Zápisem do matriční knihy.
186. Manželství je zdánlivé:
a) Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka.
b) Pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o
vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové
náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.
c) V případě církevního sňatku, pokud nebylo uzavřeno v budově oprávněně užívané
registrovanou církví.
187. Věcným právem k cizí věci není:
a) Zástavní právo.
b) Služebnost.
c) Ručení.
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188. Dar lze odvolat:
a) Bez uvedení důvodu do 14 dnů od darování.
b) Pro nouzi dárce.
c) Pro nevděk obdarovaného, ale pouze tehdy, je-li obdarovaný plnoletý.
189. U smlouvy se spotřebitelem jsou povolena ujednání, která:
a) Dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran.
b) Vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy.
c) Zakládají podnikateli i spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu.
190. Okolností vylučující povinnost k náhradě újmy není:
a) Nutná obrana.
b) Krajní nouze.
c) Zavinění z nedbalosti.
191. Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo dovolat, že o zveřejněném
údaji nemohl vědět:
a) Po uplynutí sedmi dnů od zveřejnění.
b) Po uplynutí patnácti dnů od zveřejnění.
c) Po uplynutí třiceti dnů od zveřejnění.
192. Mezi utvrzení dluhu nepatří:
a) Smluvní pokuta.
b) Uznání dluhu.
c) Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů.

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)
193. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů stanoví, že subjekt údajů:
a) Musí za určitých okolností souhlas se zpracováním svých osobních údajů správci nebo
zpracovateli udělit.
b) Nemůže jednou udělený souhlas odvolat.
c) Může udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů a kdykoli jej odvolat.
194. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů není zásadou zpracování osobních údajů:
a) Přesnost.
b) Auditovatelnost.
c) Účelové omezení.
195. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je osobním údajem:
a) Jakákoli informace o určené (identifikované) nebo určitelné fyzické osobě.
b) Pouze informace o určené (identifikované) nebo určitelné fyzické osobě, umožňující její
přímou identifikaci.
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c) Pouze informace umožňující přímé ztotožnění žijící fyzické osoby.
196. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozhoduje o odpovídající úrovni ochrany
osobních údajů ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci:
a) Evropská komise.
b) Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.
c) Úřad pro ochranu osobních údajů.
197. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je šifrování osobních údajů:
a) Vhodným opatřením k zabezpečení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů.
b) Povinným opatřením k zabezpečení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů.
c) Povinným opatřením k zabezpečení externích datových médií.
198. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozsah práv subjektů údajů:
a) Může omezit legislativním opatřením právo členského státu nebo Evropské unie.
b) Může omezit legislativním opatřením pouze právo Evropské unie.
c) Nemůže být omezen žádným jiným legislativním opatřením členského státu nebo Evropské
unie.
199. 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.
200. 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.
201. 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, při výkonu veřejné moci nebo pro
oprávněný zájem správce nebo třetí strany.
202. Zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů není zákonné,
pokud:
a) Jsou zpracovávány pouze oprávněně zveřejněné osobní údaje.
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b) Jsou zpracovávány osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.
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
203. Významným informačním systémem se podle zákona o kybernetické bezpečnosti rozumí:
a) Prvek nebo systém prvků kritické informační infrastruktury v odvětví komunikační a
informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
b) Informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační
infrastrukturou ani informačním systémem základní služby a u kterého narušení bezpečnosti
informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci.
c) Informační systém spravovaný soukromou společností, u kterého narušení bezpečnosti
informací může výrazně omezit nebo narušit její činnost.
204. Kybernetickým bezpečnostním incidentem podle zákona o kybernetické bezpečnosti je:
a) Událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo
narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.
b) Narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb
anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické
bezpečnostní události.
c) Touto hrozbou rozumíme soubor stupňujících se kybernetických rizik.
205. Vládní CERT podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Vyhodnocuje údaje o kybernetických bezpečnostních událostech a kybernetických
bezpečnostních incidentech z kritické informační infrastruktury, informačního systému
základní služby, významných informačních systémů a dalších informačních systémů veřejné
správy.
b) Předkládá kontrolnímu orgánu zprávu o činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a
informační bezpečnost. Zpráva o činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost je výhradně technického rázu, jelikož kybernetická bezpečnost je ryze technickým
tématem. Vládní CERT zde zodpovídá za informovanost čelních představitelů ČR v oblasti
kybernetické bezpečnosti.
c) Přijímá oznámení kontaktních údajů od poskytovatelů digitální služby a poskytovatelů služby
elektronických komunikací a tyto údaje eviduje a uchovává.
206. Podle zákona o kybernetické bezpečnosti kontrolu kybernetické bezpečnosti vykonává u
povinných osob:
a) Poslanecká sněmovna.
b) Národní bezpečnostní úřad.
c) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
207. Bezpečností informací se podle zákona o kybernetické bezpečnosti rozumí:
a) Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat.
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b) Zajištění správnosti a neporušenosti informací a dat.
c) To, že data nejsou infikovaná virem.
208. Provozovatel základní služby není podle zákona o kybernetické bezpečnosti určen na základě:
a) Odvětvových kritérií.
b) Dopadových kritérií.
c) Ročního obratu.
209. Kybernetický prostor je podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními
systémy a službami a sítěmi elektronických komunikací.
b) Vše, co není hmatatelné.
c) Systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují
pomocí rodiny protokolů TCP/IPsf.
210. Mezi opatření vydávaná Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost podle
zákona o kybernetické bezpečnosti nepatří:
a) Varování.
b) Ochranné opatření.
c) Ochranné léčení.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
211. Soudy ve správním soudnictví nerozhodují o:
a) Ochraně proti nečinnosti správního orgánu.
b) Kompetenčních žalobách.
c) Opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora.
212. Nejvyšší správní soud sídlí:
a) V Brně.
b) V Praze.
c) V Olomouci.
213. Žalobce může podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením
správního orgánu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve lhůtě:
a) Šesti měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, nejpozději však do
dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo.
b) Dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, nejpozději však do
dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo.
c) Dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, nejpozději však do
pěti let od okamžiku, kdy k němu došlo.
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Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
214. Mezi orgány Nejvyššího kontrolního úřadu nepatří:
a) Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Revizní komise Nejvyššího kontrolního úřadu.
c) Kárná komora Nejvyššího kontrolního úřadu.
215. Ke zprávě o vývoji ekonomiky a plnění státního rozpočtu a k návrhu státního závěrečného účtu
předkládaným vládou Poslanecké sněmovně:
a) Se Nejvyšší kontrolní úřad nevyjadřuje.
b) Nejvyšší kontrolní úřad vždy zpracovává a Poslanecké sněmovně předkládá stanovisko.
c) Zpracovává Nejvyšší kontrolní úřad stanovisko na vyžádání Poslanecké sněmovny nebo jejích
orgánů.
216. Kontrolní činnost Nejvyššího kontrolního úřadu provádějí:
a) Členové Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroloři.
b) Pouze členové Nejvyššího kontrolního úřadu.
c) Senáty Nejvyššího kontrolního úřadu.
217. O námitce podjatosti vznesené kontrolovanou osobou proti členu Nejvyššího kontrolního úřadu
rozhoduje:
a) Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Senát Nejvyššího kontrolního úřadu, v němž je dotčený člen zařazen.
c) Prezident nebo viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
218. Náklady vzniklé Nejvyššímu kontrolnímu úřadu v souvislosti s prováděním kontroly nese:
a) Nejvyšší kontrolní úřad, nejde-li o náklady vyvolané porušením povinnosti kontrolované
osoby, které nese kontrolovaná osoba.
b) Kontrolovaná osoba.
c) Vždy Nejvyšší kontrolní úřad.
219. Prezident a viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu se ujímají funkce:
a) Jmenováním.
b) Zvolením.
c) Složením slibu.
220. Členové Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroloři při výkonu kontroly při provádění kontroly
nemohou:
a) Seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň
utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního zákona.
b) Vstupovat do jakýchkoli objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor
kontrolovaných osob, jestliže jsou ve vlastnictví kontrolovaných osob nebo k nim mají
kontrolované osoby právo užívání.
c) Požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální
doklady a další písemnosti, data z informačních systémů, kterých jsou správci nebo
provozovateli, na technických nosičích dat, popřípadě jejich výpisy a zdrojové kódy
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programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží, jakož i pořizovat obrazové nebo zvukové
záznamy.
221. Pokuty udělené Nejvyšším kontrolním úřadem jsou příjmem:
a) Státního rozpočtu České republiky.
b) Nejvyššího kontrolního úřadu.
c) Obce, ve které má kontrolovaná osoba sídlo nebo adresu místa pobytu.
222. Funkční období prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu je:
a) Pět let.
b) Šest let.
c) Devět let.
223. Předpokladem jmenování prezidentem nebo viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu
není:
a) Dosažení věku 40 let.
b) Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
c) Bezúhonnost.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
224. Rozpočtový rok:
a) Je shodný s kalendářním rokem.
b) Je shodný se školním rokem.
c) Trvá vždy 11 měsíců.
225. Správcem rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa je:
a) Ministerstvo vnitra.
b) Správa státních hmotných rezerv.
c) Ministerstvo financí.
226. Souhrnné účty státní pokladny a účty podřízené státní pokladně vede podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla):
a) Česká spořitelna, a.s.
b) Komerční banka, a.s.
c) Česká národní banka.
227. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) finanční úřady vykonávají správu odvodů za porušení
rozpočtové kázně a penále:
a) Podle daňového řádu.
b) Podle správního řádu.
c) Podle občanského soudního řádu.
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Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů
228. Pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů, je právnickou osobou. Právně jednat za něj
mohou:
a) Všichni zaměstnanci organizační složky státu na základě písemného pověření svého
nadřízeného.
b) Pouze vedoucí zaměstnanci organizační složky státu, pokud zvláštní právní předpis nebo
tento zákon nestanoví jinak, ale jen v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizační
složky.
c) Vedoucí organizační složky státu, pokud zvláštní právní předpis nebo tento zákon nestanoví
jinak; nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec; nebo další zaměstnanec, ale jen v rozsahu
stanoveném vnitřním předpisem organizační složky státu.
229. Může organizační složka státu uzavřít dědickou smlouvu?
a) Ano.
b) Ne.
c) Ano, ale jen se souhlasem Ministerstva financí.
230. Na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, je provozovatelem a správcem Centrálního registru administrativních budov:
a) Provozovatelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a správcem je
Ministerstvo financí.
b) Provozovatelem i správcem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Provozovatelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a správcem je
Ministerstvo vnitra.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
231. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je vůči kontrolnímu řádu v
poměru:
a) Speciality.
b) Subsidiarity.
c) Proporcionality.
232. Dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která dala podnět ke kontrole,
musí být podle kontrolního řádu:
a) Vyloučeny z nahlížení do spisu.
b) Zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.
c) Poskytnuty v plném rozsahu kontrolované osobě, pokud o ně požádá.
233. Kontrolní řád se neuplatní:
a) Při kontrole výkonu samostatné působnosti obcí.
b) Při kontrole výkonu přenesené působnosti obcí.
c) Při kontrole cestujících prováděné revizory v dopravních prostředcích.
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234. Pověření ke kontrole vydává podle kontrolního řádu:
a) Vedoucí kontrolního orgánu, anebo jím pověřená osoba.
b) Vedoucí kontrolní skupiny.
c) Kontrolující.
235. Opožděné námitky, námitky podané neoprávněnou osobou, námitky, z nichž není zřejmé, proti
jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba
kontrolujícího podle kontrolního řádu:
a) Odmítne.
b) Zamítne.
c) Odloží.
236. Kontrola není podle kontrolního řádu ukončena:
a) Marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky.
b) Dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě.
c) Doručením protokolu o kontrole kontrolované osobě.
237. Namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby je/jsou podle kontrolního řádu
oprávněna/oprávněny:
a) Pouze kontrolovaná osoba.
b) Kontrolovaná osoba a v zákonem stanovených případech též povinná osoba.
c) Všechny osoby zúčastněné na kontrole.
238. Kontrolní řád zavádí institut tzv. povinné osoby, jíž se rozumí:
a) Jiná osoba, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či
odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její
služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela.
b) Osoba, která má postavení přizvané osoby.
c) Osoba, které svědčí zvláštní povinnost podat námitky proti kontrolním zjištěním.
239. Přizvaná osoba má podle kontrolního řádu povinnost:
a) Podepsat protokol o kontrole.
b) Zachovávat mlčenlivost.
c) Vyřizovat námitky proti kontrolním zjištěním.
240. Pro úkony přecházející kontrole upravené kontrolním řádem je charakteristické:
a) Kontrolní orgán tyto úkony může, ale nemusí nutně provést a využít.
b) Představují přípravnou fázi kontroly, v rámci níž lze kontrolované osobě uložit pokutu.
c) Na základě těchto úkonů se aktivují práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolované, resp.
povinné osoby.
241. Zjistí-li kontrolující, že musí po ukončení kontroly učinit další potřebné kontrolní úkony, je
oprávněn provést podle kontrolního řádu:
a) Obnovu kontroly.
b) Došetření věci.
c) Přezkumné řízení.
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Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů
242. Pro stupně utajení utajované informace platí, že:
a) Stupeň utajení Důvěrné je nižší než stupeň utajení Vyhrazené.
b) Stupeň utajení Tajné je nižší než stupeň utajení Důvěrné.
c) Stupeň utajení Vyhrazené je nižší než stupeň utajení Důvěrné.
243. Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo
Důvěrné, jestliže:
a) Jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem
platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení a je poučena, nestanoví-li zákon
nebo zvláštní předpis jinak.
b) Jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem
platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nebo dokladu o bezpečnostní
způsobilosti a byla proškolena z právních předpisů v oblasti utajovaných informací.
c) Je držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení, je poučena a o
přístup k utajované informaci požádá odpovědnou osobu nebo Národní bezpečnostní úřad,
pokud odpovědnou osobu nemá.
244. Opis, kopie nebo překlad utajované informace stupně utajení Tajné nebo Důvěrné nebo výpis z
ní mohou být vyhotoveny pouze s písemným souhlasem:
a) Bezpečnostního ředitele.
b) Původce.
c) Přímo nadřízené osoby.
245. Se změnou nebo zrušením stupně utajení národní (české) utajované informace musí souhlasit:
a) Původce.
b) Bezpečnostní ředitel.
c) Odpovědná osoba.
246. Při nálezu utajované informace je každý povinen:
a) Uschovat tuto utajovanou informaci, bez zbytečného odkladu kontaktovat Národní
bezpečnostní úřad, Policii České republiky nebo zastupitelský úřad České republiky a vyčkat
příjezdu kurýrní služby.
b) Neprodleně odevzdat tuto utajovanou informaci Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Policii
České republiky nebo zastupitelskému úřadu České republiky.
c) Vložit tuto utajovanou informaci do vnitřní obálky, na kterou vyznačí příslušný stupeň
utajení, a následně do vnější neoznačené obálky a takto ji odeslat Národnímu
bezpečnostnímu úřadu.
247. Po zániku platnosti osvědčení fyzické osoby je tato fyzická osoba povinna:
a) Osvědčení fyzické osoby do 10 dnů skartovat za účasti bezpečnostního ředitele a vyrozumět
o této skutečnosti Národní bezpečnostní úřad.
b) Odevzdat do 30 dnů osvědčení fyzické osoby Národnímu bezpečnostnímu úřadu.
c) Odevzdat do 15 dnů osvědčení fyzické osoby tomu, kdo toto osvědčení vydal.
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248. V případě stanovení požadavku na profesní způsobilost v zadávacím řízení spočívajícího v
předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných
informací je zadavatel povinen tuto skutečnost Národnímu bezpečnostnímu úřadu písemně
oznámit:
a) Vždy.
b) Pouze jedná-li se o utajované informace stupně utajení Důvěrné nebo vyšší.
c) Pouze jedná-li se o utajované informace cizí moci.
249. Ústřední registr utajovaných informací poskytovaných v mezinárodním styku vede:
a) Národní bezpečnostní úřad.
b) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
c) Ministerstvo zahraničních věcí.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
250. Správní řád je:
a) Zákon upravující postup správních orgánů.
b) Interní pokyn Ministerstva vnitra sjednocující praxi podřízených správních úřadů.
c) Nařízení vlády, které upravuje základní zásady činnosti veřejné správy.
251. Mezi základní zásady činnosti správních orgánů upravené v § 2 až 8 správního řádu nepatří:
a) Zásada zákonnosti.
b) Zásada smluvní volnosti.
c) Zásada rovnosti dotčených osob v jejich procesních právech.
252. Věcná příslušnost správních orgánů je určena:
a) Zákonem nebo na základě zákona.
b) Rozvrhem práce.
c) Každoročně usnesením vlády.
253. O důležitých úkonech v řízení se podle správního řádu sepisuje:
a) Protokol.
b) Zápis.
c) Stejnopis.
254. Fikce doručení podle správního řádu nastává:
a) Uplynutím 7. dne ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.
b) Uplynutím 10. dne ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.
c) Uplynutím 15. dne ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.
255. Správní orgán může doručovat veřejnou vyhláškou:
a) V případech, které zákon stanoví.
b) V každém řízení, souhlasí-li s tím všichni účastníci řízení.
c) Účastníkovi řízení, který je v řízení zastoupen advokátem.
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256. Podání je učiněno dnem, kdy:
a) Došlo věcně a místně příslušnému orgánu.
b) Správní orgán vyrozuměl podatele o jeho přijetí.
c) Bylo předáno provozovateli poštovních služeb.
257. Mezi překážky řízení nepatří:
a) Překážka zahájeného a probíhajícího řízení (tzv. litispendence).
b) Překážka věci pravomocně rozhodnuté.
c) Nedostatek svědků.
258. K provedení důkazů ve správním řízení lze užít:
a) Všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány
nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.
b) Pouze svědeckou výpověď, ohledání, listinu nebo znalecký posudek.
c) Pouze důkazní prostředky výslovně upravené ve správním řádu.
259. Mezi důvody pro přerušení řízení nepatří:
a) Řízení o předběžné otázce, které probíhá u jiného orgánu.
b) Nedostatky žádosti, k jejichž odstranění žadatele vyzval správní orgán.
c) Dlouhodobá zdravotní neschopnost úřední osoby.
260. Mezi náležitosti rozhodnutí nepatří:
a) Výroková část.
b) Odůvodnění.
c) Shrnutí.
261. Nicotnost rozhodnutí může být prohlášena:
a) Do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
b) Do 1 roku ode dne vydání rozhodnutí.
c) Kdykoliv.
262. Správní orgán nemůže v řízení vydat:
a) Usnesení.
b) Rozhodnutí.
c) Rozsudek.
263. Odvolací lhůta podle správního řádu činí:
a) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
b) 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
c) 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
264. O obnově řízení rozhoduje:
a) Správní orgán, který rozhodl ve věci v prvním stupni.
b) Správní orgán, který rozhodl ve věci v posledním stupni.
c) Správní orgán nadřízený tomu, který ve věci rozhodl v posledním stupni.
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265. Spory z veřejnoprávních smluv řeší:
a) Soud v občanském soudním řízení.
b) Správní orgán ve sporném řízení.
c) Finanční arbitr.
266. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle správního řádu posoudit:
a) Pouze v řízení před soudem podle soudního řádu správního.
b) Ve sporném řízení podle správního řádu.
c) V přezkumném řízení podle správního řádu.
267. Stížnost lze podat:
a) Proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
b) Proti úřední osobě z důvodu její podjatosti.
c) Proti rozhodnutí z důvodu jeho nezákonnosti.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
268. Spisovým řádem podle zákona o archivnictví a spisové službě je:
a) Souhrn vnitřních předpisů veřejnoprávního nebo soukromoprávního původce, které upravují
nakládání s dokumenty, včetně dokumentů obsahujících utajované informace.
b) Vnitřní předpis určeného původce stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a
skartační řízení.
c) Volitelný vnitřní předpis určeného původce, který obsahuje pravidla pro manipulaci s
dokumenty a skartační řízení.
269. Podle zákona o archivnictví a spisové službě do archiválií náležejících do péče archivu lze
nahlížet:
a) Na základě žádosti a za podmínek stanovených tímto zákonem, po dovršení 18 let věku
žadatele, který je občanem České republiky.
b) Na základě žádosti a po obdržení souhlasu ministerstva vnitra, řídícího podle zákona o
archivnictví a spisové službě výkon státní správy v oblasti archivnictví.
c) Na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským
řádem archivu.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
270. Mezi definiční znaky přestupku nepatří:
a) Společenská škodlivost.
b) Zavinění.
c) Protiprávnost
271. Odpovědnost za přestupek fyzické osoby vzniká:
a) Dovršením patnáctého roku věku.
b) Dovršením čtrnáctého roku věku.
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c) Dovršením osmnáctého roku věku.
272. K zániku odpovědnosti za přestupek uplynutím promlčecí doby správní orgán:
a) Přihlédne z úřední povinnosti.
b) Přihlédne, pokud námitku promlčení vznese obviněný z přestupku.
c) Nepřihlédne, pokud poškozený trvá na projednání přestupku.
273. Účastníkem řízení o přestupku není:
a) Obviněný.
b) Svědek.
c) Vlastník věci, která může být nebo byla zabrána.
274. Příkazem na místě lze uložit:
a) Napomenutí nebo pokutu.
b) Pouze pokutu.
c) Napomenutí, pokutu, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.
275. Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí:
a) O všech přestupcích.
b) O přestupcích, o nichž to stanoví zákon.
c) Pouze o přestupcích proti občanskému soužití, přestupcích proti majetku a přestupcích proti
veřejnému pořádku.

4. okruh – Právo Evropské unie
276. Mezi smlouvy, na nichž je Evropská unie založena, nepatří:
a) Smlouva o Evropské unii.
b) Smlouva o fungování Evropské unie.
c) Smlouva o založení Evropského sdružení volného obchodu.
277. Mezi orgány Evropské unie nepatří:
a) Evropský parlament.
b) Parlamentní shromáždění Rady Evropy.
c) Evropská komise.
278. Občané jsou na úrovni Evropské unie přímo zastoupeni:
a) V Radě.
b) V Evropském parlamentu.
c) Ve Shromáždění občanů.
279. Členové Evropského parlamentu jsou voleni ve všeobecných a přímých volbách svobodným a
tajným hlasováním, a to na dobu:
a) 2 let.
b) 4 let.
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c) 5 let.
280. Vnitrostátní parlamenty:
a) Se nepodílejí na činnosti Evropské unie.
b) Jsou informovány orgány Evropské unie a jsou jim postupovány návrhy legislativních aktů.
c) Spolurozhodují výlučně o otázkách, které se týkají hospodářské a měnové unie a měnové
politiky členských států, jejichž měnou je euro.
281. Nestanoví-li smlouvy, na nichž je založena Evropská unie, jinak, mohou být legislativní akty
Evropské unie přijaty pouze na návrh:
a) Evropské komise.
b) Soudního dvora Evropské unie.
c) Evropské rady.
282. Soudní dvůr Evropské unie:
a) Zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smluv, na nichž je Evropská unie založena.
b) Zajišťuje uplatňování Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i
opatření přijatých orgány Evropské unie na jejich základě.
c) Vykonává společně s Evropským parlamentem legislativní a rozpočtovou funkci.
283. Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů:
a) Vykonávají legislativní funkci a kontrolují Evropskou komisi.
b) Plní poradní funkce.
c) Vydávají stanoviska v řízení o žalobách podaných členským státem, orgánem Evropské unie
nebo fyzickými či právnickými osobami.
284. Evropská unie nemá výlučnou pravomoc v oblasti:
a) Celní unie.
b) Společné obchodní politiky.
c) Školství.
285. Mezi práva a povinnosti občanů Evropské unie stanovených smlouvami, na nichž je Evropská
unie založena, nepatří:
a) Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.
b) Právo volit hlavu státu v členském státě, ve kterém mají prokazatelně trvalý pobyt nejméně
po dobu pěti let.
c) Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách
v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto
státu.
286. Institut občanské iniciativy, zakotvený Smlouvou o Evropské unii, umožňuje:
a) Nejméně jednomu milionu občanů Evropské unie vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých
pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů
nezbytné přijetí právního aktu Evropské unie.
b) Každému občanu Evropské unie předložit za podmínek stanovených Smlouvou o fungování
Evropské unie petici Evropskému parlamentu.
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c) Obracet se na veřejného ochránce práv ustanoveného v souladu s článkem 228 Smlouvy o
fungování Evropské unie v mateřském jazyce.
287. Diskriminace na základě státní příslušnosti je v souladu se smlouvami, na nichž je založena
Evropská unie, v zásadě:
a) Povolena.
b) Zakázána.
c) Povolena, pokud diskriminační opatření přináší hospodářský prospěch.
288. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb:
a) Zboží, osob, služeb a kapitálu.
b) Osob, investic, nerostných surovin a služeb.
c) Informací, osob, zboží a služeb.
289. Podle zásady subsidiarity jedná Evropská unie:
a) Jen je-li k tomu zmocněna všemi členskými státy na jednání Evropské rady.
b) Vyžadují-li to okolnosti, např. v případě humanitárních krizí nebo přírodních katastrof.
c) V oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, a to pouze tehdy a do té míry, pokud
cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy.
290. Zásada proporcionality znamená, že:
a) Obsah ani forma činnosti orgánů Evropské unie nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné
pro dosažení cílů smluv, na nichž je Evropská unie založena.
b) Orgány Evropské unie mohou jednat pouze v případě a za podmínek stanovených Smlouvou
o Evropské unii a současně, pokud konkrétní pravomoc není svěřena členským státům.
c) Členské státy se navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze smluv, na
nichž je Evropská unie založena.
291. Mezi právní akty Evropské unie patří:
a) Nařízení.
b) Evropský zákon.
c) Sdělení.
292. Které orgány Evropské unie přijímají řádným legislativním postupem společně na návrh Evropské
komise nařízení, směrnice a rozhodnutí?
a) Rada a Evropská rada.
b) Evropský parlament a Rada.
c) Evropská rada a Účetní dvůr.
293. Směrnice:
a) Má obecnou působnost, je závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských
státech.
b) Není závazná.
c) Je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo,
přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.
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294. Legislativní akty přijaté orgány Evropské unie se vyhlašují:
a) V Úředním věstníku Evropské unie.
b) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
c) Ve Věstníku směrnic a nařízení Evropské unie.
295. Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie jsou uzavřeny:
a) Na dobu 50 let.
b) Do roku 2030.
c) Na dobu neurčitou.
296. Nelegislativní akty:
a) Nejsou závazné a mají charakter doporučení.
b) Jsou závazné a může je přijmout Evropská komise na základě zmocnění obsaženého
v legislativním aktu.
c) Jsou závazné a přijímá je Evropský parlament na základě doporučení Evropské rady.
297. Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom):
a) Byla podepsána v roce 1957, ale její platnost skončila přijetím tzv. Lisabonské smlouvy.
b) Byla podepsána v roce 1957 a je stále platná.
c) Taková smlouva neexistuje.
298. Cílem Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) je:
a) Přispět vytvořením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu
ke zvýšení životní úrovně v členských státech a k rozvoji vztahů s ostatními zeměmi.
b) Podporovat vývoz jaderných technologií a zbraní do třetích zemí a tím přispět
k ekonomickému rozvoji členských států Evropské unie.
c) Přispět k jadernému odzbrojení důsledným prosazováním Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní.
299. Pokud členský stát nesplní povinnost, která pro něj vyplývá ze smluv, na nichž je Evropská unie
založena, Evropská komise:
a) Navrhne Evropské radě, aby rozhodla o pozastavení členství tohoto členského státu
v Evropské unii.
b) Předloží věc k rozhodnutí Evropskému parlamentu.
c) Může se členským státem zahájit řízení o porušení smlouvy.
300. Listina základních práv Evropské unie:
a) Má stejnou právní sílu jako smlouvy, na nichž je Evropská unie založena.
b) Není závazná a má pouze doporučující charakter.
c) Je závazná, pokud tak stanoví v konkrétním případě Soudní dvůr Evropské unie.

42

