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OB ANSKÝ A SPOLE ENSKOV DNÍ ZÁKLAD
základní úrove obtížnosti OZMZD12C0T04
DIDAKTICKÝ TEST
 

Maximální bodové hodnocení: 92 bod
Hranice úsp šnosti: 33 %

1 Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 45 úloh.

 asový limit pro ešení didaktického testu
je uveden na záznamovém archu.

 Povolené pom cky: pouze psací pot eby.

 U každé úlohy je uveden maximální po et
bod .

 U všech úloh/podúloh je práv jedna
odpov správná.

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpov
se body neode ítají.

 Odpov di pište do záznamového archu.

 Poznámky si m žete d lat do testového
sešitu, nebudou však p edm tem
hodnocení.

 Nejednozna ný nebo ne itelný zápis
odpov di bude považován za chybné
ešení.

2 Pravidla správného zápisu odpov dí

 Odpov di zaznamenávejtemodrou nebo
ernou propisovací tužkou, která píše
dostate n siln a nep erušovan .

 Hodnoceny budou pouze odpov di
uvedené v záznamovém archu.

2.1 Pokyny k uzav eným úlohám

 Odpov , kterou považujete za správnou,
z eteln zak ížkujte v p íslušném bílém poli
záznamového archu, a to p esn z rohu do
rohu dle obrázku.

 Pokud budete chtít následn zvolit jinou
odpov , zabarv te pe liv p vodn
zak ížkované pole a zvolenou odpov
vyzna te k ížkem do nového pole.

 Jakýkoli jiný zp sob záznamu odpov dí
a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpov .

 Pokud zak ížkujete více než jedno pole,
bude vaše odpov považována za
nesprávnou.

2.2 Pokyny k otev eným úlohám

 Odpov di pište iteln do vyzna ených
bílých polí.

 Povoleno je psací i tiskací písmo a íslice.

 P i psaní odpov dí rozlišujte velká a malá
písmena.

 Pokud budete chtít následn zvolit jinou
odpov , pak p vodní odpov
p eškrtn te a novou odpov zapište do
stejného pole. Vaše odpov nesmí
p esáhnout hranice vyzna eného pole.

A B C D
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A B C D
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 
Rezervovali jste si místo ve vlaku. Když jste nastoupili, zjistili jste, že na vašem míst  

již n kdo sedí. 
(CERMAT) 

 
 2 body 
1 Která z následujících reakcí na situaci popsanou ve výchozím textu 

je asertivní? 
A) Roz ílíte se a vyvoláte ostrou hádku. 
B) Nereagujete a z stanete stát v uli ce. 
C) Ne eknete nic a p jdete dál hledat volné místo. 
D) Zdvo ile dáte najevo, že jste si toto místo rezervovali. 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2 

Markovi nabízeli, aby se stal lenem sportovního oddílu, ale on zatím nemá zájem. Má 
tento školní rok moc u ení. 

(CERMAT) 
 
 2 body 
2 Který z následujících typ  sociální skupiny odpovídá postoji Marka 

ke sportovnímu oddílu v situaci popsané ve výchozím textu? 
A) lenská 
B) primární 
C) referen ní 
D) ne lenská 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3 
U itel: „Co si p edstavujete pod pojmem servisní t ída?“ 
Studentka: „Je to skupina, která poskytuje služby kapitalistické ekonomice.“ 
U itel: „Jmenujte povolání, která byste za adila do této skupiny pracujících.“ 
Studentka: „Jsou to p edevším povolání založená na znalostech, nap íklad pracovníci bank 
a pojiš oven.“ 

(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 
 
 2 body 
3 Která z následujících spole enských v d je tématem rozhovoru 

popsaného ve výchozím textu? 
A) filozofie 
B) sociologie 
C) psychologie 
D) antropologie 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4 
Masová média jsou schopna formovat zp sob tupého nep emýšlení svých 

konzument  – a co horšího: svou medializací, ba adorací zlo inu, zlo inc   
a bezvýznamných „hv zdi ek“ televize a odkazy na cizokrajné „ideály“, p evzaté v tšinou 
z obdobných zdroj  ze Západu, zbavují své tená e a diváky jakékoli soudnosti. Touto 
bezohlednou manipulací se stane, že násilí, zlo in a dokonce i vražda se zdají být 
bezmála samoz ejmostí. To vše je provád no ve jménu zisku, bez nejmenších skrupulí,  
a v tšina národa si bez tohoto mediálního jedu už život nedovede p edstavit. 

(Jan Saudek) 
 
 2 body 
4 Které z následujících p sobení médií je popsáno ve výchozím 

textu? 
A) agita ní 
B) bulvární 
C) investigativní 
D) propagandistické 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5 
Pokyny: 
1) P esn  popiš cestu do školy. 
2) Ozna  na map  místa, která znáš. 
3) Vyjmenuj historické památky ve svém rodném m st . 

(CERMAT) 
 
 2 body 
5 Který z následujících psychických jev  je nezbytný pro spln ní 

pokyn  popsaných ve výchozím textu? 
A) talent 
B) pam  
C) tvo ivost 
D) charakter 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6 

Tatínek taky umí všechno. Všechno to, co neumí maminka. Maminka se ale asto 
plete. „Tatínku“ íká d de kovi, co ve sklep  n co pilníkuje. A babi ce, která v prádeln  
žehlí, ne íká „babi ko“, ale „maminko“. Takže je náš d m plný maminek a tatínk . A taky 
d tí. U nás nejsem dít  jenom já a Eva. „Dít “ íká babi ka i mamince. A d da jí íká „naše 
holka“. Není to k smíchu? 

(M. Jágr, F. Nepil, Podívánky) 
 
 2 body 
6 Který z následujících druh  rodiny je popsán ve výchozím textu? 

A) neúplná 
B) nukleární 
C) p stounská 
D) vícegenera ní 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7 
Martin (17 let) chce odjet s kamarády na víkendovou brigádu, ale má obavu z toho, že 

mu to nedovolí rodi e. Ti kladou velký d raz na rodinu a vztahy uvnit  ní. Každou sobotu 
slaví sabat, jeden z nejvýznamn jších svátk , který vlastn  za íná už v pátek ve er. 
K tomuto svátku p ipojuje rabínská tradice mnoho omezení, práce zakázané  
o sabatu zahrnují mnoho každodenních inností. 

(CERMAT) 
 
 2 body 
7 Ke kterému z následujících náboženství se hlásí Martinovi rodi e? 

A) islám 
B) taoismus 
C) judaismus 
D) k es anství 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8 

Honza opakovan  ubližuje Martinovi. Posmívá se mu, že je slabý, bere mu sva inu, 
b hem p estávek ho nepouští ze t ídy a vylévá mu aj na oble ení. Poslední dobou se 
k Honzovi p idávají další spolužáci. Martin se tomu neumí nijak bránit a stává se z n j 
velice tichý chlapec.  

(CERMAT) 
 
 2 body 
8 Napište název sociáln  patologického jevu popsaného ve výchozím 

textu: 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9 

U itelka eštiny ve t íd  práv  zadala neohlášený test. T ída byla pobou ena, jen 
Lukáš z stal klidný. Nete n  p ihlížel reakci spolužák . V d l, že unáhlenou reakcí situaci 
nezm ní, a tak si za al pomalu pro ítat zadání úloh. 

(CERMAT) 
 
 2 body 
9 Napište název typu temperamentu, který nejvíce odpovídá Lukášovi 

podle jeho reakce na neohlášený test: 
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 2 body 
10 Rozhodn te o každém z následujících tvrzení týkajících se u ení,  

zda je pravdivé (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

10.1 Zrání a u ení jsou ve vzájemné interakci. 

10.2 Výsledkem u ení jsou jen poznatky a v domosti. 

10.3 Vliv u ení na vývoj lov ka m že být jak pozitivní, tak negativní. 

__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
11 Rozhodn te o každém z následujících tvrzení, zda je projevem 

heteronomní morálky (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

11.1 Matyáš nejezdí v MHD bez jízdenky, protože pokuta je moc vysoká  
a rodi e by se na n ho zlobili. 

11.2 Lucka nejezdí v MHD bez jízdenky, protože v p ípad  kontroly by m la 
vý itky sv domí, že podvád la. 

11.3 Kryštof nejezdí v MHD bez jízdenky, protože kdyby ho chytil revizor, 
kamarádi by se mu smáli, a on by se cítil trapn . 

__________________________________________________________________________ 
 
 max. 3 body 
12 P i a te k jednotlivým popis m (12.1–12.4) odpovídající vývojové 

období (A–E): 
12.1 Mat j asto vyhledává spole nost vrstevník  a nejrad ji má kolektivní 

hry (na schovávanou, zlatá brána). 
12.2 Karolína spí denn  16 až 20 hodin. Rozlišuje v podstat  jen dva stavy, 

které dává najevo k ikem (p íjemný a nep íjemný). 
12.3 Jitka má silnou pot ebu být za své výkony chválena. Neustále íká  

„já sama“. Chce vše d lat sama (oblékat se, jíst, chodit). 
12.4 Leoš každý den objevuje nové innosti, vydrží se jejich opakováním 

bavit tém  donekone na (mávání rukou, rozhoupávání hra ky). 

 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 

  
A) prenatální období 
B) novorozenecké období 
C) kojenecké období 
D) batolecí období 
E) p edškolní v k 
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 2 body 
13 P i a te k jednotlivým podmínkám odborné a zvláštní zp sobilosti 

k podnikání (13.1–13.3) odpovídající druh živnosti (A–D): 
13.1 ádné ukon ení st edního vzd lání s výu ním listem v p íslušném oboru 

vzd lání 
13.2 vysokoškolské vzd lání ve studijním programu a studijním oboru 

p íslušného zam ení a 1 rok praxe v oboru nebo vyšší odborné 
vzd lávání p íslušného zam ení a 3 roky praxe 

13.3 vysokoškolské vzd lání ve studijním programu a studijním oboru 
p íslušného zam ení, 3 roky praxe, vydání souhlasu p íslušného 
orgánu státní správy nebo orgánu odborného dozoru  

 

 
_____ 
 
 
_____ 
 
 
_____ 

A) volná 
B) vázaná 
C) emeslná 
D) koncesovaná 

__________________________________________________________________________ 
 
 max. 2 body 
14 P i a te k jednotlivým životním situacím (14.1–14.3) odpovídající 

zp sob jejich financování (A–E): 
14.1 Jana se rozhodla vybavit byt novými kuchy skými spot ebi i.  

20.000,- K  zaplatí ze svých úspor, 60.000,- K  si vyp j í v bance.  
14.2 Ivan se rozhodl opustit pronajatý m stský byt a financovat stavbu 

vlastního rodinného domu na periferii m sta. Zaplatí 15 % ceny domu  
a zbytek bude splácet 25 let. 

14.3 Petr pro svoje podnikání pot ebuje nové nákladní auto. ást ceny zaplatí 
hotov  p i dodání vozu, 60 % uhradí pravidelnými splátkami a cenu 
odkupu (poslední mimo ádnou splátku) sjedná ve výši 20 %. 

 

 
_____ 
 
 
_____ 
 
 
_____ 

A) hypote ní úv r 
B) finan ní leasing 
C) operativní leasing 
D) kontokorentní úv r 
E) spot ebitelský úv r 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15 
Dva kamarádi se rozhodli, že budou spole n  podnikat v oboru „P ípravné  

a dokon ovací stavební práce, specializované stavební innosti“. Každý z nich si chce 
ponechat rozhodovací pravomoci a shodný podíl na zisku. Dohodli se na vkladu 
v pen žité form  ve výši 150 000,- K  za každého. Pro založení této obchodní spole nosti 
je vklad povinný. 

(CERMAT) 
 
 2 body 
15 Kterou z následujících obchodních spole ností kamarádi zakládají?  

A) akciová spole nost 
B) komanditní spole nost 
C) ve ejná obchodní spole nost 
D) spole nost s ru ením omezeným 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16 

Papírová padesátikoruna s vyobrazením svaté Anežky eské na lícní stran  pozbyla 
dnem 1. dubna 2011 platnosti. D vodem k rozhodnutí ***** o ukon ení platnosti bankovek 
byla vyšší trvanlivost mince, a s tím související snížení náklad  na zajišt ní plynulého 
pen žního ob hu. 

(www.nasepenize.cz, upraveno) 
 
 2 body 
16 Která z následujících institucí pat í na vynechané místo (*****) 

ve výchozím textu? 
A) eská národní banka 
B) Ministerstvo financí R 
C) eská obchodní inspekce 
D) Nejvyšší kontrolní ú ad R 
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VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 17 
m síc hodinová 0 715 19084
jméno m sí ní 0 0

rodné íslo úkolová 13527 dny K 0
evid. íslo DPN dle ZP 0.0 0.0 0

fond pracovní doby
21.0
dní dny K DPN nadlim. 0.0 0.0 2865

21.0
dní

p es as 0.0 0.0 Dovolená 0.0 0.0 14242

neplacené
volno

0.00 So, Ne 0.0 0.0 Dov. proplacená 0.0 0.0 9810

0.00 Svátek 0.0 0.0 Svátky 0.0 0.0 2000

erpaná 0.00 Noc 0.0 0.0 14242 0

proplacená 0.00 Riziko 0.0 0.0 641 0

zbývá 20.0
0 dní

Motiva ní 0.0 0.0 926 70

Záloha 0 7740 Hotov : 0 15.2.2011

dovolená

Základní
mzda

P íplatky

Odm ny

Náhrady

Hrubý p íjem

Zdravotní pojišt ní

Sociální pojišt ní

112

leden 2011

nemoc

odpracováno

Penzijní
p ipojišt ní

Dávky
nemocenské

Ostatní dávky

Dobírka Z toho na ú et 7740

istá mzda

Srážka

Základ dan

Slevy na dani
Sleva na d ti

Da ový bonus

Záloha na da

Hrubá mzda

 
(CERMAT) 
 
 2 body 
17 Kterému z následujících zam stnanc  pat í výše uvedený výplatní 

lístek? 
A) Martina ervená pracuje jako hospodá ka ve školní jídeln . Je odm ována 

asovou mzdou. Její m sí ní plat závisí na po tu odpracovaných hodin. 
B) Julie Srnová je kade nicí. Je odm ována minimální m sí ní mzdou a podílem 

z tržeb za provedené kade nické výkony a prodané kosmetické zboží. 
C) Tomáš Suchý je ková em. Je zam stnaný ve spole nosti vyráb jící m íže  

a ozdobná kování. Jeho m sí ní mzda je závislá na stupni pln ní stanovené 
výkonové normy. 

D) Jan Svoboda je zam stnaný jako kvalifikovaný stavební d lník. M sí n  
obvykle p ekra uje výkonové normy. Protože byl v lednu t i dny nemocen, byla 
jeho mzda nižší než obvykle. 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 18 

Tomáš se vyu il opravá em zem d lských a lesnických stroj . Hned po ukon ení 
školy si s kamarádem otev el v pronajatém nebytovém prostoru dílnu na opravy 
zahradních seka ek a motorových pil. 

(CERMAT) 
 
 2 body 
18 Kterou z následujících podmínek nemusí Tomáš splnit p i zahájení 

podnikání? 
A) P ihlásit se k daním na finan ním ú adu. 
B) Ohlásit zahájení podnikání a získat živnostenský list. 
C) Získat písemný souhlas majitele objektu k otev ení dílny. 
D) Sjednat pojišt ní odpov dnosti za škody zp sobené podnikáním. 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 19 

 
(CERMAT) 
  
 2 body 
19 Který z následujících  cenových nástroj  je popsán ve výchozím 

textu? 
A) množstevní sleva  
B) diskrimina ní tvorba ceny 
C) sleva p i platb  v hotovosti 
D) využívání tzv. „ba ovské ceny“ 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20 

Spole nost CIS s. r. o. poskytuje služby oprav a údržby výtah . V sou asné dob  
zam stnává 36 pracovník  na plný pracovní úvazek, 15 pracovník  má uzav enou 
dohodu o pracovní innosti. Sídlo spole nosti je umíst no v pronajatých nebytových 
prostorech. Pro služební ú ely používá 6 vlastních dodávkových vozidel. Spole nost 
dlouhodob  dosahuje velmi dobrých hospodá ských výsledk , její m sí ní obrat p evyšuje 
3 miliony K . 

(CERMAT) 
 
 max. 3 body 
20 Rozhodn te o každém z následujících tvrzení o spole nosti  

CIS s. r. o., zda je pravdivé (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

20.1 Spole nost bude plátcem DPH. 

20.2 Spole nost bude odvád t da  spot ební. 

20.3 Spole nost bude registrovaná k dani z nemovitosti. 

20.4 Spole nost bude odvád t da  z p íjm  ze závislé innosti. 
 

VELKOOBCHOD CitrusPLUS VÁS ZVE  
DO NOV  OTEV ENÉ PRODEJNY. 

Najdete nás na adrese:  
Újezd nad Sázavou, Lesní 32 

telefon: 384 241 652 

 
Akce na leden 2012: 

pomeran e Navelina (zem  p vodu: Špan lsko) 
Naše cena s DPH: 25,00 K /kg 

Sleva 5 % pro školní jídelny, domovy mládeže, mate ské školy a jesle 
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VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 21 
Následující tabulka uvádí p ehled oficiálních kone ných volebních výsledk  

vybraných politických stran z voleb do Poslanecké sn movny Parlamentu R konaných 
v roce 2002, 2006 a 2010: 

Politická strana 
Po et platných hlas  (v %) 

rok 2002 rok 2006 rok 2010 

ODS 24,47 35,38 20,22 

KS M 18,51 12,81 11,27 

SSD 30,20 32,32 22,08 

KDU- SL 14,27 7,22 4,39 

Strana zelených 2,36 6,29 2,44 

(www.volby.cz, upraveno) 
 
 2 body 
21 Rozhodn te o každé z následujících politických stran, zda získaly 

poslanecké mandáty ve všech t ech volebních obdobích (ANO),  
i nikoli (NE): 

A N 
21.1 KS M, ODS a SSD 

21.2 KDU- SL, ODS, KS M a SSD 

21.3 ODS, SSD, KS M a Strana zelených 
__________________________________________________________________________ 
 

max. 2 body 
22 P i a te k jednotlivým základním lidským práv m (22.1–22.3) 

odpovídající p íklady jejich porušování (A–E): 
22.1 právo na život   _____ 
22.2 právo na sdružování  _____ 
22.3 právo na presumpci neviny _____ 
 

A) P íslušný m stský ú ad zakáže konání manifestace ob an  proti vybudování 
spalovny odpad . 

B) Média ozna í ješt  v pr b hu vyšet ování lov ka podez elého z vykonání 
trestného inu za vraha. 

C) Léka  nepodá pacientovi životn  d ležité léky, a pom že tak t žce nemocnému 
k dobrovolnému odchodu z tohoto sv ta. 

D) Ministr spravedlnosti ve v ci trestného inu ublížení na zdraví rozhodne, který 
soud a soudce bude v c projednávat a vynese rozsudek. 

E) Ministerstvo vnitra nepovolí založení ob anského sdružení, které sice splnilo 
všechny právní náležitosti, ale hodlá se postavit jako ob anská iniciativa proti 
místní radnici. 
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 2 body 
23 Která z následujících charakteristik odpovídá v tšinovému 

volebnímu systému? 
A) P i p epo ítávaní hlas  jsou užity r zné matematické p epo ty. 
B) Dochází asto k povolebním jednáním a utvá ení koali ních vlád. 
C) Mandáty v zastupitelském orgánu si obvykle rozd lí dv  nejsiln jší strany. 
D) Mandáty v zastupitelském orgánu se p id lují v podobném pom ru, v jakém  

je zisk hlas  politických stran. 
__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
24 Které z následujících tvrzení o obcích není pravdivé? 

A) Starostu volí p ímo ob ané obce v komunálních volbách. 
B) Kandidovat v obecních volbách mohou ob ané R od 18 let. 
C) Obec jako základní jednotka ve ejné správy je právnickou osobou. 
D) Obecní rada je p i výkonu samostatné p sobnosti odpov dná obecnímu 

zastupitelstvu. 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 25 

Naším kone ným cílem, který spojuje naše skupiny, je odstran ní spole enské 
hierarchie, zejména státu. 

(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 
 
 2 body 
25 Která z následujících ideologií odpovídá obsahu prohlášení 

ve výchozím textu? 
A) socialismus 
B) komunismus 
C) anarchismus 
D) nacionalismus 
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VÝCHOZÍ OBRÁZKY K ÚLOZE 26 

1.  2.  

3.  4.  
(www.google.cz) 
  
 2 body 
26 Které z následujících symbol  pat í mezi státní symboly definované 

Ústavou R? 
A) symboly . 1 a 2 
B) symboly . 1 a 4 
C) symboly . 2 a 3 
D) symboly . 3 a 4 
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 2 body 
27 Který z následujících initel  dle Ústavy R zastává funkci 

vrchního velitele ozbrojených sil? 
A) ministr obrany  
B) p edseda vlády 
C) armádní generál 
D) prezident republiky 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28 

POLITICKÝ PROGRAM 
Hospodá ská politika: Budeme prosazovat dokon ení privatizace jako základního 

p edpokladu ekonomického rozvoje. 
Zahrani ní politika: Budeme prosazovat jasné a jednozna né spojenectví se sv tem 

západní demokracie v jeho euroatlantickém rozm ru. 
Ve ejné finance: Budeme jednozna n  podporovat zavedení jednotné da ové sazby 

bez ohledu na výši zda ované ástky. 
Sociální politika: Budeme prosazovat pružný systém sociálního zabezpe ení. 

Podpora v nezam stnanosti bude p icházet v úvahu pouze jako protipln ní za ve ejn  
prosp šné práce. 

Školství: Budeme prosazovat zjednodušené p ijímací ízení na vysoké školy 
vybraného typu, kde se m ítkem úsp šnosti stanou až výsledky prvního roku studia. 
Jsme pro zavedení školného na vysokých školách. 

Zdravotnictví: Dostupnost základní a nadstandardní zdravotní pé e musí být kryta 
nejen pružným systémem zdravotního pojišt ní, ale z v tší ásti individuálním 
p ipojišt ním. 

(www.denikpolitika.cz, upraveno) 
 
 2 body 
28 Které z následujících politických stran odpovídá politický program 

ve výchozím textu? 
A) levicové 
B) pravicové 
C) krajn  levicové 
D) krajn  pravicové 
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 2 body 
29 Ve které z následujících skupin sou asných stát  jsou uvedeny 

pouze republiky? 
A) Francie, Polsko, Švédsko 
B) N mecko, Portugalsko, Itálie 
C) Ma arsko, Dánsko, Nizozemí 
D) Finsko, Velká Británie, Slovinsko 

__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
30 Který z následujících úst edních orgán  R byl již zrušen? 

A) Ministerstvo informatiky 
B) Ministerstvo pro místní rozvoj 
C) Ministerstvo životního prost edí 
D) Ministerstvo práce a sociálních v cí 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 31 

Senát odmítl zákon o vále ných veteránech 
Senáto i v era neschválili zákon, který by ocenil služby veterán . V p ipojeném 

pozm ovacím návrhu navrhli vypustit ustanovení, podle n hož by m li být za veterány 
považováni i rehabilitovaní vojáci z povolání. Poslanci p vodn  prosadili pojem „vále ný 
veterán“, kdy veteránem má být uznán nejen odbojá , ale také ú astník novodobých 
vále ných nebo mírových misí NATO i OSN. 

( TK 15. 3. 2002, upraveno) 
 
 2 body 
31 Napište oficiální název orgánu, který bude znovu projednávat 

zákon popsaný ve výchozím textu: 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TABULKA K ÚLOZE 32 
 KANDIDÁT 1 KANDIDÁT 2 
kolo Poslanecká sn movna Senát Poslanecká sn movna Senát 

1. 
92 47 106 32 

139 138 

2. 
94 46 104 31 

140 135 

3. 
92 47 81 32 

139 113 
(www.cs.wikipedia.org, upraveno) 
 
 2 body 
32 Napište název ústavní funkce R, do které byl jeden z kandidát  

zvolen na základ  výsledk  popsaných ve výchozí tabulce: 
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 2 body 
33 Se a te jednotlivé fáze legislativního procesu (A–E) tak, jak jdou 

za sebou (33.1–33.5): 

A) Prezident využívá suspenzivní veto. 
 

B) Senát se návrhem zákona nezabýval. 
 

C) Zastupitelstvo kraje p edkládá návrh zákona. 
 

D) Zákon byl schválen nadpolovi ní v tšinou všech poslanc . 
 

E) Zákon byl schválen nadpolovi ní v tšinou p ítomných poslanc . 
 
33.1 _____ 
33.2 _____ 
33.3 _____ 
33.4 _____ 
33.5 _____ 
__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
34 Který z následujících právních p edpis  má nejvyšší právní sílu? 

A) na ízení obce Vestec o stavební uzáv e v rozvojových lokalitách 
B) na ízení Magistrátu hl. m. Prahy o z ízení p írodního parku Smetanka 
C) na ízení vlády o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
D) na ízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává ást Plánu oblasti povodí 

Odry 
__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 35 

***** provádí výkon soudního rozhodnutí v p ípad , že povinný nesplní dobrovoln  to, 
co mu je vykonatelným soudním rozhodnutím uloženo. ***** nemusí hlásit povinnému 
svoji návšt vu p edem. Mohlo by totiž dojít ke zma ení soudního rozhodnutí, nap . 
vymáhání dluhu. 

(www.finance.idnes.cz, upraveno) 
 
 2 body 
35 Která z následujících právnických profesí pat í na vynechaná místa 

(*****) ve výchozím textu? 
A) notá  
B) soudce 
C) advokát 
D) exekutor 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 36 
Spole nost WANY s. r. o. zve ejnila inzerát, v n mž hledá uklíze e/uklíze ku na denní 

pravidelný úklid v rozsahu 6 hodin. 
(CERMAT) 

 
 2 body 
36 Která z následujících smluv bude s vybraným uchaze em 

uzav ena? 
A) smlouva o dílo 
B) pracovní smlouva 
C) dohoda o provedení práce 
D) dohoda o pracovní innosti 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 37 

***** soud vynesl rozsudek v kauze pana F. D. Za p stování lé ivého konopí dostal 
podmínku 30 m síc  s odkladem na 3 roky. Jeho manželku soud zprostil obžaloby. 
Pan F. D. se proti rozhodnutí soudu odvolal ke krajskému soudu. 

(www.piratskenoviny.cz, upraveno) 
 
 2 body 
37 Který z následujících soud  pat í na vynechané místo (*****) 

ve výchozím textu? 
A) vrchní 
B) ústavní 
C) okresní 
D) nejvyšší 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 38 

Panu Karasovi byla uložena pokuta za to, že na p echodu pro chodce p echázel 
na ervenou. 

(CERMAT) 
 
 2 body 
38 Ve kterém z následujících ízení byla ešena situace popsaná 

ve výchozím textu? 
A) kárné 
B) trestní 
C) ob anské 
D) p estupkové 
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 max. 2 body 
39 P i a te k jednotlivým situacím (39.1–39.3) odpovídající smlouvu 

(A–E): 
39.1 Jana se dohodla s bankou a sjednala si kontokorent. 
39.2 Eva si nechala v obchod  s textilem ušít záclony a záv sy do bytu. 
39.3 Zuzana si na internetu zakoupila Last Minute letecký zájezd 

do Chorvatska. 

_____ 
_____ 
 
_____ 

 
A) o dílo 
B) kupní 
C) úv rová 
D) cestovní 
E) pracovní 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 40 

Rodi e Michala zem eli p i dopravní nehod . Jiné blízké p íbuzné Michal nemá, proto 
byl sv en do náhradní rodinné pé e. Jde o opat ení do asné povahy, které skon í 
dosažením Michalovy zletilosti. K zajišt ní jeho pot eb dostává náhradní rodina od státu 
p ísp vek a odm nu za výkon pé e. 

(CERMAT)  
 
 2 body 
40 Napište název náhradní rodinné pé e popsané ve výchozím textu:  
__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
41 Rozhodn te o každé z následujících možností, zda je p íkladem 

humanitární pomoci (ANO), i nikoli (NE): 
A N 

41.1 eská republika poskytla materiální pomoc Gruzii, jejíž obyvatelstvo je 
dlouhodob  postiženo ozbrojeným konfliktem. Vládní letecký speciál 
dopravil do Gruzie p edevším zdravotnický materiál. 

41.2 eská republika poskytla dobrovolný p ísp vek ve výši 1,5 mil K   
do Globálního sv eneckého fondu programu z Dohá, který umožní 
chudším zemím zapojit se do systému mezinárodního obchodu. 

41.3 eská republika zajistila pronájem 5 cisternových voz  a zásobovala 
dv  ásti uprchlického tábora Menik Farm pitnou vodou. Pomoc byla 
krátkodobá a zam ená na vy ešení urgentního problému  
se zásobováním a distribucí pitné vody. P isp la i ke zlepšení 
hygienických podmínek a snížení výskytu infek ních onemocn ní. 
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 2 body 
42 Který z následujících problém  nepat í mezi globální? 

A) Nejv tší díl drogové problematiky se odehrává na nezákonném trhu. erný trh  
s drogami je co do obratu druhý nejv tší na sv t . V souvislosti s drogami se 
rozlišují zem  producentské, tranzitní a spot ebitelské. 

B) Nižší po et narozených d tí v západních zemích je dle názoru n kterých 
expert  velkým problémem. Varování odborník  je opodstatn né. D sledkem 
bude nedostatek pracovních sil i hroutící se sociální systémy. 

C) Citliv  vnímaná je problematika d tské chudoby – d tí je na sv t  2,2 miliardy, 
ovšem každé druhé trpí chudobou. 640 milion  d tí nemá kde bydlet,  
400 milion  d tí nemá p ístup k bezpe nému vodnímu zdroji, 121 milion m d tí 
se nedostává žádného vzd lání. 

D) Nedostatek pitné vody je velký problém. Dnes žije 8 % sv tové populace  
v zemích, kde se projevuje velký nedostatek pitné vody, a dalších 25 %  
v zemích, kde je situace jen o málo lepší. P edpokládá se, že budou-li 
sou asné trendy pokra ovat, budou v roce 2025 žít v zemích s vážným 
nedostatkem pitné vody dv  t etiny lidí. Dostupnost pitné vody se stále 
zhoršuje. 

__________________________________________________________________________ 
 
 2 body 
43 Který z následujících cíl  je hlavním posláním Organizace 

spojených národ  na základ  Charty OSN? 
A) P edcházet etnickým st et m uvnit  jednotlivých stát . 
B) Chránit sv tový mír a zabra ovat vojenským konflikt m. 
C) Zmenšovat rozdíly v ekonomickém postavení lidí ve spole nosti. 
D) Vyrovnávat rozdíly mezi rozvinutými a zaostalými regiony stát  sv ta. 

__________________________________________________________________________ 
 
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 44 

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evrop  
nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že 
dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo 
kolektivní obranu. Pom že smluvní stran  nebo stranám takto napadeným tím, že 
neprodlen  podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude 
považovat za nutnou, v etn  použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpe nost. 

(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 
 
 2 body 
44 Která z následujících mezinárodních organizací je založena 

na principu popsaném ve výchozím textu? 
A) EU 
B) OSN 
C) NATO 
D) NAFTA 
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 45 
N mecká legislativa na izovala nemocnicím nakupovat lé iva od dodavatel , kte í sídlí 

ve stejné nebo blízké oblasti. Evropská komise požádala N mecko o odstran ní této 
bariéry. N mecko sv j zákon zd vod ovalo zvýšením bezpe nosti farmaceutických 
produkt . V kone ném d sledku však zmín ný p edpis bránil vstupu dodavatel  
ze vzdálen jších lokalit na místní trh. P ípad se stal v prosinci lo ského roku a do této 
chvíle nebyl vy ešen. 

(www.penize.cz, upraveno) 
 

2 body 
45 Která z následujících základních svobod vnit ního trhu Evropské 

unie je porušována v p ípad  popsaném ve výchozím textu? 
A) volný pohyb osob 
B) volný pohyb zboží 
C) volný pohyb služeb 
D) volný pohyb kapitálu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOV DI. 
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