
Otázky k PŘ k problematice právo – C 

1. Interpretací práva se rozumí:  

a) výklad práv, např. zákona,  

b) aplikace práva, např. ve formě přestupkového řízení  

c) nesoulad práva, např. vyhláška odporuje zákonu 

d) odborná rozprava k připravovanému právu, např. návrhu zákona. 

 

2. Stát má povinnost zpřístupňovat (uveřejňovat) právní normy:   

a) ve Sbírce zákonů,  

b) ve Sbírce zákonů a soudních rozhodnutí,   

c) ve Sbírce zákonů a nařízení obcí a krajů,     

d) v systému ASPI. 

 

3. Okolností vylučující protiprávnost je: 

a) nutná obrana za splnění zákonem stanovených předpokladů, 

b) nutná obrana i tehdy, je-li zcela zjevně nepřiměřená, 

c) krajní nouze; splnění zákonem stanovených předpokladů není nutné, 

d) krajní nouze i tehdy, bylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak. 

 

4. Pro zástavní právo platí: 

a) jde o věcné právo k věci cizí,  

b) vztahuje se obecně jak na zástavu, ale nevztahuje se na její přírůstek a 

příslušenství, 

c) zástavní právo nelze zřídit k pohledávce, 

d) zástavní právo nezaniká zánikem zástavy. 

 

5. Věcí movitou je: 

a) automobil, 

b) pozemek, 

c) stavba, která není součástí pozemku, 

d) vinný sklep. 

 

6. Vzájemné vztahy mezi státy charakterizuje: 

a) zásada nevměšování se, 
b) zásada užití síly, 

c) přípustnost hospodářského nátlaku, 

d) zásada svrchované rovnosti vyspělých států. 

 

7. O tzv. vnitřních konfliktech lze říct: 

a) zaměřuje se na ně Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám, 

b) v jejich klasifikaci nehraje roli jejich intenzita, 

c) rozhodná právní úprava se odvíjí od charakteru bojujících stran, 

d) označují se zkratkou IAC. 

 

 

 



8. Třetí dodatkový protokol k Ženevským úmluvám se týká zavedení nového 

rozlišovacího znaku pro zdravotnický personál. Je jím: 

a) Červený lev a slunce, 

b) Červená Davidova hvězda, 

c) Červený krystal, 
d) Červený půlměsíc. 

9. Tzv. „zásada rozlišování“ znamená: 

a) při útoku rozlišovat mezi příslušníky vlastních ozbrojených sil a vojáky nepřítele, 

b) při útoku rozlišovat mezi objekty a osobami vojenskými a civilními, 

c) při ošetřování raněných rozlišovat mezi raněnými civilisty a raněnými vojáky, 

d) při ošetřování rozlišovat vojáky podle hodností. 

 

10. Útok na školící a rekreační středisko armády v týlu nepřítele: 

a) je teroristickým činem, protože vojáci ve středisku se neúčastní útoku, 

b) je zcela legální, 

c) byl by legální jen tehdy, pokud by vojáci ve středisku byli ozbrojeni, 

d) je vojenským trestným činem. 

 

11. Osoba, která spolupracuje s hnutím odboje proti okupaci: 

a) nesmí být za svou činnost stíhána soudem nepřítele, 

b) může být za svou činnost stíhána soudem nepřítele, 

c) může být deportována z okupovaného území, 

d) může být stíhána, vyslýchána a mučena.  

 

12. Zadržený bojovník, který odmítne sdělit při výslechu informace vojenského charakteru: 

a) ztrácí nárok na komunikaci se svými blízkými, 

b) nesmí být nijak postižen, 

c) vystavuje se nebezpečí, že se nebude moci volně pohybovat po zajateckém táboře. 

d) může být odsouzen vojenským soudem a zastřelen. 

 

13. Mezi základní právní předpisy Evropské unie patří: 

a) zákony a rozkazy, 

b) nařízení a směrnice, 

c) judikáty a stanoviska, 

d) Ústava EU a zákony. 

 

14. Podle Ústavy ČR rozhoduje o vyhlášení válečného stavu: 

a) Parlament ČR, 

b) Prezident republiky, 

c) předseda vlády, 

d) ministr obrany. 

 

15. Nejnižším nevojenským krizovým stavem v ČR je: 

a) stav nouze, 

b) mimořádná událost, 

c) stav ohrožení, 

d) stav nebezpečí. 

 

 

 



16. Ve služebním poměru k ČR není:  

a) voják z povolání,  

b) celník,  

c) strážník, 

d) policista.  

 

17. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR: 

a) je součástí ústavního pořádku, byl přijat v reakci na povodně 1997,  

b) je součástí Ústavy ČR, zakotvil válečný stav, 

c) je součásti Listiny základních práv a svobod, umožňuje omezit základní práva a 

svobody za krizových stavů, 

d) je součásti Listiny základních práv a svobod, zakotvil mimořádnou službu. 

 

18. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS): 

a) není veřejným sborem, 

b) je ozbrojeným bezpečnostním sborem, 

c) je součástí ozbrojených sil ČR, 

d) je společně s Vojenskou policií součástí ozbrojených sil ČR. 

 

19. Mezi zpravodajské služby ČR nepatří: 

a) Bezpečnostní informační služba, 

b) Úřad pro zahraniční styky a informace, 

c) Národní bezpečnostní úřad, 

d) Vojenské zpravodajství. 

 

20. Státní správu na úseku ochrany utajovaných informací vykonává: 

a) Bezpečnostní rada státu, 

b) Národní úřad pro ochranu utajovaných informací, 

c) Národní úřad bezpečnosti utajovaných informací,  

d) Národní bezpečnostní úřad. 

 

21. Brannou povinnost v ČR má:  

a) občan ČR starší 60 let,  

b) pouze muž – občan ČR, od 18 let do 50 let,  

c) občan ČR starší 18 let a mladší 60 let, 

d) žádný občan ČR, branná povinnost byla zrušena k 1. 1. 2005. 

 

22. Příkladem individuálního správního aktu je: 

a) rozhodnutí o kázeňském přestupku vojáka, 

b) rozkaz ministra obrany (RMO), 

c) vyhláška ministerstva obrany, 

d) faktický úkon policisty – použití zbraně. 

 

23. Odpovědnost za trestné činy je v současnosti v ČR spojena s dosažením věku: 

a) 14 let,  

b) 15 let,  

c) 18 let, 

d) 21 let. 

 

 



24. Správní řád: 

a) upravuje tzv. obecné správní řízení,  

b) upravuje organizaci a činnost soudů ve správním soudnictví, 

c) upravuje tzv. zvláštní správní řízení, 

d) upravuje organizaci a správní činnosti v konkrétním správním úřadě. 

 

25. Právní moc a vykonatelnost jsou: 

a) náležitostmi rozhodnutí, 

b) náležitostmi právního předpisu, 

c) vlastnostmi rozhodnutí,  

d) vlastnostmi právního předpisu. 

 

26. Mezi mimořádné opravné prostředky ve správním řízení patří: 

a) odvolání, 

b) dovolání, 

c) obnova řízení, 

d) kasační stížnost. 

 

27. Správní soudy v Česku rozhodují o žalobách: 

a) na rozvod manželství, 

b) proti nezákonnému zásahu, 

c) na náhradu škody, 

d) o vydání věci. 

 

28. Co neplatí o právní úpravě přestupků? 

a) mohou je spáchat i právnické osoby, 

b) lze za ně uložit trest zákazu činnosti, 

c) jejich skutkové podstaty jsou vymezeny v jediném zákoně, 

d) zásadně u nich postačí zavinění z nedbalosti. 

 

29. Subjektem veřejné správy je: 

a) Ministerstvo obrany, 

b) kraj, 

c) obecní úřad, 

d) Správa státních hmotných rezerv. 

 

30. Lze rozlišit samosprávu: 

a) školskou, územní a profesní, 

b) školskou, územní a nepřímou, 

c) územní, profesní a státní, 

d) profesní, územní a nepřímou. 

 


