Test / ZÁKLADY PRÁVA / KZAPP a ZAPP

jméno:

1)
Co znamená věta: „IGNORANTIA IURIS (LEGIS) NON EXCUSAT“? Vyjmenujte a
popište základní prameny práva, druhy právních systémů a dělení práva včetně hlavních oblastí
práva. Definujte zákonnost. Vyjmenujte prvky právních vztahů. Co je právní řád ČR?

2)
Popište a vysvětlete legislativní postup vzniku běžného zákona včetně legislativní
iniciativy. Co je derogační klauzule, platnost a účinnost zákona. Který § určuje účinnost zákona.
Jakého minimálního počtu poslanců v poslanecké sněmovně je zapotřebí ke schválení běžného
zákona a zákona ústavního?

Kterých voleb jedenkrát a kolika celkem se může občan ČR účastnit jako volič v průběhu 6 let?
U každých voleb uveďte aktivní volební právo.

3)
Popište soudní soustavu ČR pro právo veřejné a pro právo soukromé včetně počtu těchto
soudů. Co je rozhodčí doložka a co v právu znamená? Vyjmenujte sídla ÚS, NS, NSS, NSZ a
ombudsmana?

4)
Popište dělení osob v právu (ObčZ) včetně dělení obchodních korporací (ZOK). Kolik
je zapotřebí minimálně osob k založení spolku, jak se jmenuje základní dokument pro podání
k soudu, a ke kterému soudu se vznik spolku podává? Popište strukturu ObčZ.

5)
Popište daňovou soustavu ČR včetně 5 druhů daně z příjmů fyzických osob. Vyjmenujte
platné sazby daně z příjmu FO, PO, DPH, daně z nabytí nemovitosti a kolik % činí darovací
daň nemovité věci osobě v pokolení přímém. Vyjmenujte 4 druhy daňových paušálů, co je to
„zastropování“ paušálu a jaká je současná výše tohoto stropu?

6)

Jste zaměstnavatel a máte zaměstnance. Jaké konkrétní odvody a výplaty provedete za
svého zaměstnance v hlavním pracovním poměru v letošním roce a to svobodnému
bezdětnému, který má hrubou mzdu 30.000 Kč?

Jste svobodná a bezdětná osoba podnikající jako OSVČ v hlavní činnosti po celý rok
2019. Váš příjem byl 1.000.000 Kč a výdaje uplatníte paušálem ve výši 60 %. Kolik
bude činit váš základ daně a kolik odvedete na dani, OSSZ a ZP? Kolik vám zůstane
čistého? Dokdy budete muset podat daňové přiznání?

7)
Napište, kdo je podle katastru nemovitostí vlastníkem nebytové jednotky na adrese
Olomouc, Nová Ulice, Legionářská číslo 1319/10, číslo jednotky 15 nebo podle LV 10676?
Jakou má vlastník adresu/sídlo a kolik nemovitostí se v tomto domě k vlastníkovi ještě váže?
Jaké identifikační číslo (IČ) a trvalou adresu má vlastník?

Kolik společností je vedeno v OR na jméno AC Sparta Praha. Kolik činí základní kapitál AC
Sparta Praha fotbal a.s. a jak jedná klub navenek? Kolik osob je ve statutárním orgánu klubu a
kdo je předsedou představenstva?

Kdo je současným jediným akcionářem (vlastníkem) fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň a.s.?
Kolik činí základní kapitál fotbalového klubu a základní kapitál jejího vlastníka? Vlastní
fotbalový klub stadion, na kterém hraje? Kdo je akcionářem vlastníka fotbalového klubu?

Je v insolvenčním rejstříku osoba Zdeněk Godla? Jestliže ano, kdo podal návrh, ke kterému KS,
kdy bylo vydáno usnesení, kdo je insolvenčním správcem, kolik má osoba přihlášeno
pohledávek a kolik mu bylo uloženo splácet měsíčně?

8)

Popište postup vzniku exekučního titulu.

Popište insolvenční řízení.

Popište strukturu trestního práva a průběh trestního řízení.

9)

Vyjmenujte instituce EU včetně SDEU a popište hlavní orgány EU a jejich vztahy.

10)

Popište právní rámec pedagoga a školskou legislativu.

Prémiová otázka
Může si v ČR vzít občan ČR po účinnosti nového ObčZ (2014) za manželku sestru své vdovy?

