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1/2 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Otázky k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia  
Administration Publique (Veřejná správa) 

 
1. Jaký je vztah mezi výkonnou mocí a mocí soudní? (správně je právě jedna varianta) 

a) výkonná moc (prezident) jmenuje soudce 
b) soudy mohou přezkoumávat rozhodnutí výkonné moci 
c) platí a) i b) 
d) neplatí žádná z odpovědí a), b), c) 

 
2. Kdo z uvedených subjektů nemá zákonodárnou iniciativu? 

a) vláda 
b) skupina poslanců 
c) prezident 
d) zastupitelstvo vyššího územního správního celku 

 
3. Průměrný počet obyvatel v kraji se v ČR pohybuje okolo: 

a) 2,5 milionu 
b) 1,1 milionu  
c) 735 tisíc 
d) 558 tisíc 

 
4. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: 

a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce 
b) schvalovat územní plán obce 
c) schvalovat rozpočet obce 
d) vydávat obecně závazné vyhlášky 

 
5. Podle Maxe Webera je byrokracie způsob správy vyznačující se: 

a) iracionalitou 
b) vysokou mírou formalizace činností 
c) vysokou kvalifikovaností specializovaných pracovníků 
d) neefektivností 

 
6. Výkonným orgánem EU je:  

a) Evropská komise 
b) Rada EU 
c) Konvent 
d) Evropský parlament 

 
7. Kolik nových zemí vstoupilo k 1. květnu 2004 do Evropské Unie?  

a) 6  
b) 9 
c) 10 
d) 12 

 
8. Knihu Malý princ napsal: 

a) Jean-Paul Sartre 
b) Victor Hugo 
c) Stendhal  
d) Antoine de Saint-Exupéry 
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9. Francie je členěna na: 
a) 101 regionů 
b) 101 departementů 
c) 26 regionů 
d) 26 departementů 

 
10.  Doplňte číselnou řadu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ,? , 144 

a) 122 
b) 121 
c) 120 
d) 124 

 
11.  Pozorně si přečtěte následující text a tvrzení níže pod textem. Která tvrzení vyplývají z textu? 

Ustanovení Zákona o rodině: “Uzavřou-li rodiče manželství po narození svého dítěte, bude mít dítě 
příjmení určené pro jejich ostatní děti. Uzavře-li manželství matka dítěte, jehož otec není znám, 
mohou manželé před matriční úřadem souhlasně prohlásit, že příjmení určené pro jejich ostatní děti 
bude mít i toto dítě.” Vyberte správné tvrzení. Dítě bude mít vždy příjmení jednoho z rodičů. 

a) Z ustanovení vyplývá, že dítě, jehož matka je provdána, bude mít stejné příjmení jako její děti 
narozené z tohoto manželství. 

b) Z ustanovení vyplývá, že všechny děti, které mají stejného otce, ponesou stejné příjmení. 
c) Sňatkem rodičů se může změnit příjmení dítěte. 
d) Dítě může nést příjmení matky jen v případě, že není provdána. 

 


