
1. Správní řád má číslo 

a) 501/2005 

b) 500/2004 

c) 500/2006 

 

2. Správní řád nabyl účinnosti 

a) k 1. lednu 2005 

b) k 1. lednu 2006 

c) k 1. lednu 2007 

 

3. Správní řád se vztahuje na postup 

a) pouze orgánů moci výkonné a právnických a fyzických osob 

b) orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů a 

právnických a fyzických osob 

c) pouze orgánů moci výkonné a orgánů územních samosprávných celků 

 

4. Správní řád se vztahuje na postup orgánů vyjmenovaných v § 1 odst. 1 za podmínky, že 

a) vykonávají působnost pouze v oblasti státní správy 

b) vykonávají působnost v oblasti státní správy a základní soudní správy 

c) vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 

 

5. Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v §§ 2 až 8 správního řádu jsou 

a) právně závazné 

b) právně závazné, pokud je na ně správní řád v dalších ustanoveních výslovně odkazuje 

c) právně nezávazné 

 

6. Správní řízení je postup, jehož účelem je vydání 

a) rozhodnutí 

b) usnesení 

c) rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se ve věci samé vydává usnesení 

 

7. Účastníkem řízení se stává každý 

a) vždy od okamžiku zahájení řízení 

b) vždy od okamžiku, kdy ho správní orgán do řízení přibere svým usnesením 

c) od okamžiku zahájení řízení, s výjimkou případů, kdy je povinen se do řízení přihlásit 

  

8. Věcná příslušnost správního orgánu se stanoví 

a) zákonem nebo na základě zákona 

b) pouze zákonem 

c) zákonem nebo interním předpisem 

 

9. Z věcné příslušnosti správního orgánu vyplývá 

a) který druh správního orgánu je příslušný vést správní řízení v prvním stupni 

b) který druh a který stupeň správního orgánu je příslušný vést správní řízení v prvním 

stupni 

c) který stupeň správního orgánu je příslušný vést správní řízení v prvním stupni 

 



10. Dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný 

a) postoupí je do 30 dnů příslušnému správnímu orgánu; podatele uvědomí, jen pokud 

hrozí nebezpečí prodlení 

b) postoupí je bezodkladně příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí 

podatele 

c) postoupí je bezodkladně nejblíže nadřízenému správnímu orgánu a současně o tom 

uvědomí podatele 

 

11. Pokud má správní orgán, jemuž bylo postoupeno podání, za to, že není věcně nebo místně 

příslušný 

a) může je postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého 

nadřízeného správního orgánu  

b) může je postoupit dalšímu správnímu orgánu na základě vlastního uvážení, ale vrátit je 

může jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu  

c) může je postoupit dalšímu správnímu orgánu jen se souhlasem svého nadřízeného 

správního orgánu, ale vrátit je může na základě vlastního uvážení 

 

12. Z řízení je vyloučena každá úřední osoba 

a) o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr pouze k věci takový 

zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti 

b) o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům 

řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat 

o její nepodjatosti 

c) která má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům 

takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti 

 

13. Každá úřední osoba, o níž lze důvodně předpokládat, že je podjatá, je vyloučena  

a) naprosto ze všech úkonů v řízení 

b) ze všech úkonů v řízení, ze kterých ji vyloučí její nadřízený 

c) ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit 

 

14. Co se týče jednacího jazyka, platí, že  

a) správní orgán i účastníci jednají česky nebo slovensky, správní orgán vyhotovuje 

písemnosti v českém jazyce, písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském 

b) správní orgán i účastníci jednají česky a správní orgán vyhotovuje písemnosti 

v českém jazyce a písemnosti mohou být předkládány pouze v českém jazyce  

c) správní orgán i účastníci jednají česky, správní orgán vyhotovuje písemnosti v českém 

jazyce, účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce 

slovenském 

 

15. Spis se zakládá 

a) v každé věci 

b) pokud tak stanoví zákon 

c) pokud tak rozhodne úřední osoba 

 

16. Pokud lze doručit písemnost do datové schránky, správní orgán ji doručí do datové 

schránky 

a) vždy 

b) jen pokud tak stanoví zákon 

c) jen pokud tak rozhodne úřední osoba 



17. Správní orgán může doručit písemnost prostřednictvím obecní policie 

a) pokud je správním orgánem orgán obce 

b) pokud je správním orgánem územní samosprávný celek 

c) pokud je správním orgánem orgán obce nebo Policie ČR 

 

18. Fyzické osobě lze doručit 

a) jen v místě jejího trvalého bydliště nebo na adrese pro doručování 

b) kdekoli bude zastižena 

c) jen v místě jejího trvalého bydliště, na adrese pro doručování nebo v zaměstnání 

 

19. Pokud nebyl adresát zastižen a písemnost nebylo možné doručit ani jiným způsobem 

přípustným podle správního řádu, písemnost se uloží 

a) u správního orgánu, který ji vyhotovil, a pokud se doručuje jejich prostřednictvím, tak 

u obecního úřadu, obecní policie nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb 

b) u správního orgánu, který ji vyhotovil, a pokud se doručuje jejich prostřednictvím, tak 

u obecního úřadu, obecní policie, Policie ČR nebo v provozovně provozovatele 

poštovních služeb 

c) u správního orgánu, který ji vyhotovil, a pokud se doručuje jejich prostřednictvím, tak 

u obecního úřadu nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb 

 

20. Uložená písemnost se považuje za doručenou, jestliže  

a) adresát ji ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena, nevyzvedne 

b) adresát ji ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne 

c) adresát ji ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne 

  

21. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že  

a) oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, 

který písemnost doručuje; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po 

vyvěšení 

b)  písemnost nebo oznámení o možnosti převzít písemnost, se vyvěsí na úřední desce 

správního orgánu, který písemnost doručuje; písemnost se považuje za doručenou 

patnáctým dnem po vyvěšení 

c) písemnost se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; 

písemnost se považuje za doručenou sedmým dnem po vyvěšení 

 

22. Aby bylo možné považovat písemnost za doručenou veřejnou vyhláškou, musí být 

písemnost (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) zveřejněna 

a) také způsobem umožňujícím dálkový přístup 

b) také ve Věstníku kraje 

c) také na úřední desce nadřízeného správního orgánu 

 

23. Aby vůbec mohlo proběhnout správní řízení, kolik se v řízení bude (minimálně) 

vyskytovat subjektů (tzv. povinných)? 

a) jeden: alespoň jeden (hlavní) účastník 

b) dva: správní orgán příslušný k řízení, a alespoň jeden (hlavní) účastník 

c) tři: správní orgán příslušný k řízení, dotčený správní orgán a alespoň jeden (hlavní) 

účastník 

 



24. Každý je způsobilý činit v řízení úkony samostatně  

a) v plném rozsahu 

b) v rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost 

c) v rozsahu, v jakém stanoví úřední osoba 

 

25. Zástupcem účastníka je  

a) zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec nebo podpůrce 

b) zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec, společný zmocněnec nebo společný 

zástupce 

c) zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec, zmocněnec pro doručování, podpůrce, 

společný zmocněnec nebo společný zástupce 

 

26. Pokud si účastník zvolí zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí, která  

a) může být udělena pouze písemně  

b) může být udělena pouze ústně do protokolu  

c) může být udělena písemně nebo ústně do protokolu  

 

27. Účastník může mít současně 

a) pouze jednoho zmocněnce 

b) maximálně dva zmocněnce 

c) tolik zmocněnců, kolik potřebuje 

 

28. Pokud má účastník v řízení zástupce, písemnosti se doručují 

a) pouze zástupci 

b) zástupci, s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat 

c) pouze zastoupenému 

 

29. Úkon směřující vůči správnímu orgánu se nazývá 

a) podání 

b) podnět 

c) žádost 

 

30. Oprávněné osoby mohou nahlížet do spisu 

a) pouze do doby, než rozhodnutí nabude právní moci 

b) v průběhu řízení i po nabytí právní moci rozhodnutí 

c) jen poté, co rozhodnutí nabude právní moci 

 

  



Správné odpovědi 

 

1. b) 500/2004 

2. b) k 1. lednu 2006 

3. b) orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávným celků a jiných orgánů a 

právnických a fyzických osob 

4. c) vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 

5. a) právně závazné 

6. a) rozhodnutí 

7. c) od okamžiku zahájení řízení, s výjimkou případů, kdy je povinen se do řízení 

přihlásit 

8. a) zákonem nebo na základě zákona 

9. b) který druh a který stupeň správního orgánu je příslušný vést správní řízení v prvním 

stupni 

10. b) postoupí je bezodkladně příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí 

podatele 

11. a) může je postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého 

nadřízeného správního orgánu 

12. b) o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, 

k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výslechu řízení, pro nějž 

lze pochybovat o její nepodjatosti 

13. c) ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit 

14. c) správní orgán i účastníci jednají česky, správní orgán vyhotovuje písemnosti 

v českém jazyce, účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i 

v jazyce slovenském 

15. a) v každé věci 

16. a) vždy 

17. a) pokud je správním orgánem orgán obce 

18. b) kdekoli bude zastižena 

19. c) u správního orgánu, který ji vyhotovil, a pokud se doporučuje jejich 

prostřednictvím, tak u obecního úřadu nebo v provozovně provozovatele poštovních 

služeb 

20. b) adresát ji ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne 

21. b) písemnost nebo oznámení o možnosti převzít písemnost, se vyvěsí na úřední desce 

správního orgánu, který písemnost doručuje, písemnost se považuje za doručenou 

patnáctým dnem po vyvěšení 

22. a) také způsobem umožňujícím dálkový přístup 

23. b) dva: správní orgán příslušný k řízení, a alespoň 1 (hlavní) účastník 

24. b) v rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost 

25. b) zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec, společný zmocněnec nebo společný 

zástupce 

26. c) může být udělena písemně nebo ústně do protokolu 

27. a) pouze jednoho zmocněnce 

28. b) zástupci, s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat  



29. a) podání 

30. b) v průběhu řízení i po nabytí právní moci rozhodnutí 

 


