
1. Proti usnesení, které se pouze poznamená do spisu, lze podat 

a) odvolání 

b) stížnost 

c) odpor 

 

2. Nicotnost prohlašuje 

a) správní orgán, který nicotné rozhodnutí vydal 

b) správní orgán, který nicotné rozhodnutí vydal, nebo soud 

c) správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, nebo soud 

 

3. Proti rozhodnutí, jímž správní orgán prohlásil nicotnost, podat odvolání  

a) lze 

b) nelze 

c) lze v případech, které stanoví zákon 

 

4. Náklady řízení nese 

a) správní orgán 

b) účastník nebo účastníci  

c) správní orgán nebo účastníci sami, nestanoví-li zákon jinak 

 

5.  Prodloužit přiměřeně lhůtu pro vydání rozhodnutí 

a) nemůže nikdo 

b) může správní orgán, který vede řízení, se souhlasem nadřízeného správního orgánu; svůj 

postup musí řádně zdůvodnit 

c) může správní orgán nadřízený správnímu orgán, který vede řízení, ale pouze v rámci 

opatření proti nečinnosti 

 

6. Odvolání proti jakémukoli rozhodnutí správního orgánu  

a) může podat hlavní účastník řízení, pokud to zákon výslovně nevylučuje, a vedlejší 

účastník tehdy, pokud mu to zákon výslovně dovoluje 

b) může podat kterýkoli účastník řízení, pokud to zákon výslovně nevylučuje 

c) může podat kterýkoli účastník řízení, pokud to zákon výslovně dovoluje 

 

7. Právo podat odvolání nemá nebo ztrácí 

a) účastník, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal 

b) odvolatel, který vzal podané odvolání zpět 

c) ani účastník, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal, ani odvolatel, který 

vzal podané odvolání zpět 

 

8. Odvoláním lze mimo jiné napadnout 

a) pouze jednotlivý výrok 

b) pouze odůvodnění 

c) pouze poučení 

 

9. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání 

nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne  

a) vždy 

b) jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve 

c) jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník neuplatnil dříve 

  



10. Odvolací lhůta činí  

a) vždy 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

b) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 

c) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud 

není vydáno rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností původního rozhodnutí 

 

11. Odvolání je nepřípustné mimo jiné tehdy, pokud bylo podáno 

a) před vydáním rozhodnutí 

b) před oznámením rozhodnutí 

c) před vydáním rozhodnutí nebo před oznámením rozhodnutí 

 

12. Odkladný účinek odvolání správní orgán vyloučit 

a) nemůže 

b) může podle svého uvážení 

c) může, ale jen v případech, které stanoví zákon 

 

13. Odvolání se podává u  

a) správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal 

b) správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal 

c) správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo u odvolacího správního 

orgánu 

 

14. Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal 

a) nemůže své rozhodnutí ani zrušit, ani změnit 

b) může své rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím 

nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to 

týká, vyslovili souhlas 

c) může své rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání 

 

15. Odvolací správní orgán přezkoumává  

a) správnost napadeného rozhodnutí v plném rozsahu a soulad napadeného rozhodnutí 

a řízení s právními předpisy v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, 

vyžaduje-li to veřejný zájem 

b) správnost napadeného rozhodnutí a soulad napadeného rozhodnutí a řízení s právními 

předpisy v plném rozsahu 

c) soulad napadeného rozhodnutí a řízení s právními předpisy v plném rozsahu a správnost 

napadeného rozhodnutí jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, 

vyžaduje-li to veřejný zájem 

 

16. Pokud odvolací správní orgán napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí 

správnímu orgánu 1. stupně k novému projednání, v odůvodnění svého rozhodnutí  

a) musí vyslovit právní názor ve věci, jímž je správní orgán 1. stupně při novém projednání 

věci vázán  

b) může vyslovit právní názor ve věci, jímž je správní orgán 1. stupně při novém 

projednání věci vázán  

c) musí vyslovit právní názor ve věci, ale správní orgán 1. stupně jím při novém projednání 

věci vázán není 

 



17. Odvolací správní orgán rozhodnutí správního orgánu 1. stupně změnit pouze v části 

odůvodnění 

a) může 

b) nemůže 

c) může, pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon 

 

18. Odvolací správní orgán napadené rozhodnutí nebo jeho část změnit 

a) může 

b) může tehdy, pokud účastníkovi, kterému je ukládána povinnost, nehrozí újma z důvodu 

ztráty možnosti odvolat se 

c) může tehdy, pokud účastníkovi, kterému je ukládána povinnost, nehrozí újma z důvodu 

ztráty možnosti odvolat se, nebo pokud se nejedná o rozhodnutí orgánu územního 

samosprávného celku vydané v samostatné působnosti 

 

19. Odvolací správní orgán napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele změnit 

a) nemůže 

b) může, pokud odvolání podal i jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je 

napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem 

c) může bez omezení 

 

20. Pokud nastane skutečnost, která je důvodem k zastavení řízení, odvolací správní orgán 

řízení zastavit 

a) musí 

b) může 

c) může, ale jen se souhlasem svého nadřízeného orgánu 

 

21. Odvolací správní orgán vydává rozhodnutí ve lhůtě 

a) která je stejná jako v řízení v 1. stupni 

b) stanovené pro odvolací řízení 

c) podle svého uvážení 

 

22. Jestliže odvolací správní orgán napadené rozhodnutí zčásti změní nebo zruší 

a) ve zbytku je potvrdí, pokud tak stanoví zvláštní zákon 

b) ve zbytku je potvrdí 

c) ve zbytku je nepotvrdí, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon 

 

23. Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu  

a) se nelze dále odvolat 

b) se lze dále odvolat 

c) se lze dále odvolat, pokud je to nezbytné vzhledem k veřejnému zájmu 

 

24. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno  

a) všem odvolatelům 

b) všem odvolatelům a hlavním účastníkům 

c) všem účastníkům 

 



25. Dojde-li odvolací správní orgán k závěru, že odvolání, které mu správní orgán 1. stupně 

postoupil jako opožděné nebo nepřípustné, bylo podáno včas a že je přípustné 

a) rozhodne ve věci samé 

b) vrátí věc správnímu orgánu, který rozhodl v prvním stupni 

c) vrátí věc správnímu orgánu, který rozhodl v prvním stupni; v odůvodnění svého postupu 

vysloví právní názor ve věci samé 

 

26. V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí  

a) jen v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními 

předpisy 

b) jen v případě, kdy je zcela evidentní, že rozhodnutí není v souladu s právními předpisy 

c) vždy i v případě, že účastník tvrdí, že rozhodnutí není v souladu s právními předpisy 

 

27. Přezkumné řízení se vede 

a) pouze na žádost 

b) pouze z moci úřední 

c) na žádost nebo z moci úřední 

 

28. V přezkumném řízení se usnesení přezkoumávají 

a) vždy samostatně 

b) vždy spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání 

předcházela 

c) spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání předcházela, 

samostatně lze v přezkumném řízení přezkoumávat pouze usnesení o odložení věci a 

usnesení o zastavení řízení  

 

29. Přezkumné řízení může provést správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal 

a) vždy 

b) pouze pokud plně vyhoví účastníkovi, který podnět uplatnil, a pokud tím nemůže být 

způsobena újma žádnému jinému účastníkovi, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, 

vyslovili souhlas 

c) pouze pokud k přezkumnému řízení dal účastník podnět, pokud plně vyhoví 

účastníkovi, který podnět uplatnil, a pokud tím nemůže být způsobena újma žádnému 

jinému účastníkovi, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas 

 

30. Jestliže správní orgán po zahájení přezkumného řízení zjistí, že právní předpis porušen 

nebyl 

a) řízení zastaví usnesením, které se pouze poznamená do spisu 

b) řízení zastaví usnesením 

c) vydá rozhodnutí v přezkumném řízení 

 

  



Správné odpovědi 

 

1. b) stížnost 

2. c) správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, nebo 

soud 

3. b) nelze 

4. c) správní orgán nebo účastníci sami, nestanoví-li zákon jinak 

5. c) může správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který vede řízení, ale pouze 

v rámci opatření proti nečinnosti 

6. b) může podat kterýkoli účastník řízení, pokud to zákon výslovně nevylučuje 

7. c) ani účastník, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal, ani odvolatel, 

který vzal podané odvolání zpět 

8. a) pouze jednotlivý výrok 

9. b) jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit 

dříve 

10. b) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 

11. a) před vydáním rozhodnutí 

12. c) může, ale jen v případech, které stanoví zákon 

13. b) správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal 

14. b) může své rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže 

tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se 

to týká, vyslovili souhlas 

15. c) soulad napadeného rozhodnutí a řízení s právními předpisy v plném rozsahu a 

správnost napadeného rozhodnutí jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak 

jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem 

16. a) musí vyslovit právní názor na věci, jímž je správní orgán 1. stupně při novém 

projednání věci vázán 

17. a) může 

18. c) může tehdy, pokud účastníkovi, kterému je ukládána povinnost, nehrozí újma 

z důvodu ztráty možnosti odvolat se, nebo pokud se nejedná o rozhodnutí orgánu 

územního samosprávného celku vydané v samostatné působnosti 

19. b) může, pokud odvolání podal i jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je 

napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem 

20. a) musí 

21. a) která je stejná jako v řízení v 1. stupni 

22. b) ve zbytku je potvrdí 

23. a) se nelze dále odvolat 

24. b) všem odvolatelům a hlavním účastníkům 

25. b) vrátí věc správnímu orgánu, který rozhodl v prvním stupni 

26. a) jen v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu 

s právními předpisy 

27. b) pouze z moci úřední 

28. c) spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání 

předcházela, samostatně lze v přezkumném řízení přezkoumávat pouze usnesení o 

odložení věci a usnesení o zastavení řízení 



29. c) pouze pokud k přezkumnému řízení dal účastník podnět, pokud plně vyhoví 

účastníkovi, který podnět uplatnil, a pokud tím nemůže být způsobena újma žádnému 

jinému účastníkovi, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas 

30. a) řízení zastaví usnesením, které se pouze poznamená do spisu 

 


