
1. Do spisu jsou oprávněni nahlížet 

a) pouze účastník a jeho zástupce 

b) účastník, jeho zástupce, podpůrce a jiné osoby, pokud prokážou právní zájem 

c) účastník, jeho zástupce, jiné osoby, pokud prokážou právní zájem, a průvodce nevidomé 

osoby; podpůrce může ale nahlédnout do spisu jen tehdy, pokud není účastník zastoupen 

 

2. Správní orgán může účastníkovi určit přiměřenou lhůtu k provedení úkonu 

a) vždy 

b) jen pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí, ale takto určenou lhůtu nelze 

prodloužit 

c) jen pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí; takto určenou lhůtu lze prodloužit 

 

3. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty  

a) nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin  

b) tato sobota, neděle nebo svátek; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin 

c) vždy nejbližší příští pracovní den  

 

4. Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení 

a) dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu 

b) dojde kterémukoli správnímu orgánu 

c) dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu nebo jeho nejblíže nadřízenému 

 

5. Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámí zahájení řízení  

a) prvnímu účastníkovi 

b) všem hlavním účastníkům 

c) prvnímu hlavnímu účastníkovi, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám, pak 

kterémukoliv jinému účastníkovi 

 

6. Ústní jednání je  

a) vždy neveřejné 

b) neveřejné, pokud zákon nestanoví, že jednání nebo jeho část jsou veřejné 

c) neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část 

jsou veřejné 

 

7. Podkladem pro vydání rozhodnutí  

a) jsou výhradně důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti 

a podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci 

b) je cokoli, co pomůže správnímu orgánu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu 

z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož 

i skutečnosti obecně známé 

c) je cokoli, co pomůže správnímu orgánu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, zejména důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, 

podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti 

obecně známé; návrhy účastníků ale podkladem pro rozhodnutí nejsou 

 



8. Správní orgán hodnotí podklady, zejména důkazy 

a) vždy podle své úvahy, přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně 

toho, co uvedli účastníci 

b) podle své úvahy, pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán 

závazný, přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co 

uvedli účastníci 

c) podle své úvahy, pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán 

závazný, přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, ale nebere v potaz 

to, co uvedli účastníci, protože návrhy účastníků nejsou podkladem rozhodnutí 

 

9. Pro správní orgán jsou závazné tyto podklady pro rozhodnutí: 

a) pravomocně vyřešená předběžná otázka, obsah veřejné listiny a závazné stanovisko 

jiného správního orgánu 

b) obsah veřejné listiny a závazné stanovisko jiného správního orgánu; o pravomocně 

vyřešené předběžné otázce si může správní orgán učinit vlastní úsudek 

c) pravomocně vyřešená předběžná otázka a závazné stanovisko jiného správního orgánu; 

veřejná listina není podkladem pro rozhodnutí 

 

10. K provedení důkazů lze užít  

a) všechny důkazní prostředky 

b) všechny důkazní prostředky, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci  

c) všechny důkazní prostředky, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou 

získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy 

 

11. K provedení důkazů lze užít jako důkazní prostředky 

a) výhradně listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek 

b) zejména listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek 

c) zejména listiny, ohledání a znalecký posudek; svědecká výpověď není důkazní 

prostředek, protože svědek má postavení účastníka řízení 

 

12. Jako svědek je povinen vypovídat  

a) každý 

b) každý, kdo není účastníkem 

c) nikdo – svědecká výpověď je dobrovolná 

 

13. Správní orgán může předvolat 

a) kohokoli 

b) osoby, jejichž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná 

c) osoby, jejichž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná; nemůže ale 

předvolat hlavního účastníka řízení 

 

14. Pokud se předvolaná osoba bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů 

na předvolání nedostaví, správní orgán může vydat usnesení, na jehož základě bude 

předveden 

a) kdokoli 

b) účastník nebo svědek 

c) účastník, jeho zástupce, svědek nebo znalec 

 



15. Předvedení na požádání správního orgánu zajišťuje  

a) Policie České republiky nebo jiný ozbrojený sbor, o němž to stanoví zvláštní zákon; 

v řízení před orgány obcí zajišťuje předvedení také obecní policie 

b) pouze Policie České republiky nebo jiný ozbrojený sbor 

c) pouze Policie České republiky a v řízení před orgány obcí také obecní policie 

 

16. Správní orgán může uložit pořádkovou pokutu  

a) tomu, kdo se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, navzdory 

předchozímu napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby 

b) tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup nebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé 

podání 

c) tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví 

na předvolání ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek 

nebo neuposlechne pokynu úřední osoby anebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání 

 

17. Stav, kdy lhůty pro vydání rozhodnutí neběží, se nazývá 

a) přerušení řízení 

b) pozastavení řízení 

c) překážka v řízení 

 

18. Řízení o žádosti se zastavuje 

a) rozhodnutím 

b) usnesením 

c) usnesením, které se poznamená do spisu 

 

19. Řízení z moci úřední se zastavuje 

a) rozhodnutím 

b) usnesením 

c) usnesením, které se poznamená do spisu 

 

20. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně 

a) vždy 

b) vždy, s výjimkou případů, které stanoví zákon 

c) vždy, s výjimkou případů, kdy tak stanoví úřední osoba 

 

21. Rozhodnutí (s výjimkou případů, které stanoví zákon) se člení na 

a) výrokovou část, vedlejší ustanovení, odůvodnění a poučení 

b) výrok a odůvodnění  

c) výrokovou část, odůvodnění a poučení 

 

22. Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže  

a) správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví a neodchýlí se 

od své obvyklé rozhodovací praxe 

b) správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví 

c) správní orgán prvního stupně se neodchýlí od své obvyklé rozhodovací praxe 

 



23. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději  

a) do 30 dnů od zahájení rozhodnutí 

b) do 30 dnů od zahájení rozhodnutí nebo ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem; tuto 

lhůtu nelze překročit 

c) do 30 dnů od zahájení rozhodnutí nebo ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem; 

v případech, které správní řád nebo zvláštní zákon uvádějí, je tato lhůta delší nebo ji lze 

prodloužit  

 

24. Rozhodnutí se účastníkům oznamuje  

a) doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním 

vyhlášením 

b) pouze doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou 

c) doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou, ústním vyhlášením 

nebo elektronicky bez použití uznávaného elektronického podpisu 

 

25. Pravomocné je rozhodnutí, které 

a) bylo řádně oznámeno 

b) bylo řádně oznámeno a nelze proti němu podat odvolání 

c) bylo řádně oznámeno a nelze proti němu podat odvolání, nestanoví-li zákon jinak 

 

26. Rozhodnutí je vykonatelné  

a) dnem nabytí právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden 

b) dnem nabytí právní moci 

c) dnem, který je v jeho výrokové části uveden 

 

27. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud  

a) účastník se vzdá práva na podání odvolání 

b) odvolání nemá odkladný účinek 

c) nelze se proti němu odvolat 

 

28. Právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí 

(které zůstává součástí spisu) 

a) správní orgán, který rozhodl v prvním stupni 

b) správní orgán, který rozhodl v posledním stupni 

c) správní orgán, který rozhodl v prvním nebo posledním stupni 

 

29. Na požádání účastníka opatří doložkou právní moci nebo vykonatelnosti stejnopis 

rozhodnutí (který byl účastníkovi doručen) 

a) správní orgán, který rozhodl v prvním stupni 

b) správní orgán, který rozhodl v posledním stupni 

c) správní orgán, který rozhodl v prvním nebo posledním stupni 

 

30. Ve věci správní orgán rozhoduje 

a) rozhodnutím 

b) usnesením 

c) rozhodnutím nebo usnesením o odložení věci nebo o zastavení řízení 

 

  



Správné odpovědi 

 

1. c) účastník, jeho zástupce, jiné osoby, pokud prokážou právní zájem, a průvodce 

nevidomé osoby; podpůrce může ale nahlédnout do spisu jen tehdy, pokud není 

účastník zastoupen 

2. c) jen pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí; takto určenou lhůtu lze 

prodloužit 

3. a) nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin 

4. a) dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu 

5. c) prvnímu hlavnímu účastníkovi, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám, pak 

kterémukoliv jinému účastníkovi 

6. c) neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho 

část jsou veřejné 

7. b) je cokoli, co pomůže správnímu orgánu zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu 

z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, 

jakož i skutečnosti obecně známé 

8. b) podle své úvahy, pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán 

závazný, přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co 

uvedli účastníci 

9. a) pravomocně vyřešená předběžná otázka, obsah veřejné listiny a závazné stanovisko 

jiného správního orgánu 

10. c) všechny důkazní prostředky, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou 

získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy 

11. b) zejména listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek 

12. b) každý, kdo není účastníkem 

13. b) osoby, jejichž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná 

14. b) účastník nebo svědek 

15. a) Policie České republiky nebo jiný ozbrojený sbor, o němž to stanoví zvláštní zákon; 

v řízení před orgány obcí zajišťuje předvedení také obecní policie 

16. c) tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na 

předvolání ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek 

nebo neuposlechne pokynu úřední osoby anebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání 

17. a) přerušení řízení 

18. b) usnesením 

19. c) usnesením, které se poznamená do spisu 

20. b) vždy, s výjimkou případů, které stanoví zákon 

21. c) výrokovou část, odůvodnění a poučení 

22. b) správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví 

23. c) do 30 dnů od zahájení rozhodnutí nebo ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem; 

v případech, které správní řád nebo zvláštní zákon uvádějí, je tato lhůta delší nebo ji 

lze prodloužit 

24. a) doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním 

vyhlášením 

25. c) bylo řádně oznámeno a nelze proti němu podat odvolání, nestanoví-li zákon jinak 

26. a) dnem nabytí právní moci nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části 

uveden 



27. b) odvolání nemá odkladný účinek 

28. b) správní orgán, který rozhodl v posledním stupni 

29. a) správní orgán, který rozhodl v prvním stupni 

30. a) rozhodnutím 

 


