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1. 

Do historie lidstva se v posledních třech tisíciletích zapsaly 
významné převraty lidského myšlení, které nazýváme vědeckými 
revolucemi. Za prvé kopernikánská revoluce: zjištění, že naše 
planeta není středem vesmíru, ale pouhým zrnkem prachu 
obíhajícím okolo Slunce. Potom přišla darwinovská revoluce 
završená pochopením, že nejsme andělé, ale pouhé opice bez 
srsti. Za třetí se jedná o objev „nevědomí“: představu, že se sice 
prohlašujeme za vládce vlastních osudů, ale za většinou našeho 
chování ve skutečnosti stojí kotel pohnutek a emocí, kterých jsme 
si sotva vědomi. Váš vědomý život není ničím než 
propracovanou zpětnou racionalizací věcí, které ve skutečnosti 
děláte z jiných důvodů. 

(zdroj: Ramachandran, Vilayanur Subramanian. Krátký 
výlet po lidském vědomí) 

Který z následujících myslitelů stojí za převratem, jenž je ve 
výše uvedené ukázce zmíněn jako třetí? 

(A) Abraham Maslow
(B) Carl Gustav Jung
(C) Sigmund Freud
(D) Wilhelm Wundt

2. 

Ruský fyziolog Ivan Petrovič Pavlov je znám především pro 
své experimenty se psy, na kterých zkoumal klasické 
podmiňování. Jedním z fenoménů, které klasické 
podmiňování doprovázejí, je generalizace. Ve které 
z následujících situací je proces generalizace popsán? 

(A) Když lékařka Lucie začala s pitím kávy, připadala jí
hořká a nedobrá. Avšak pila ji proto, že jí pomáhala 
vyrovnat se s pro její zaměstnání typickou únavou. 
Postupem času jí káva začala připadat chutná. 

(B) Studentka Anežka o hodinách matematiky často
vyrušovala. Proto ji pan učitel Křovina začal chválit ve
chvílích, kdy nezlobila, a naopak spolupracovala. Díky
strategii pana Křoviny se její chování časem zlepšilo.

(C) Kristínu, studentku práv, pokousala jezevčice Mína.
Od té doby se Kristína bojí nejen Míny, ale i dalších
jezevčíků.

(D) Pokusný pes Oto čeká zavřený v laboratoři. Dírou ve
zdi výzkumník do místnosti každý den hází jeden světle
zelený a jeden tmavě zelený míček. Oto je naučený
očekávat misku s jídlem pouze ve chvíli, kdy do
místnosti spadne světle zelený míček. Tmavě zeleného
si nevšímá.

3. 

Graf zobrazuje rozložení četnosti hodnot známého 
psychologického konstruktu v populaci. Jde o tzv. normální 
rozdělení se střední hodnotou 100 a směrodatnou odchylkou 
15. 

Pro kvantifikaci kterého z následujících psychologických 
konstruktů je užití této škály typické? 

(A) pro neuroticismus
(B) pro pozornost
(C) pro motivaci
(D) pro inteligenci

4. 

V tomto období roste význam vrstevníků pro dítě. Je to 
ovlivněno jednak rozvojem kognitivních struktur, především 
řeči a myšlení, rozvojem motoriky, ale též interiorizací 
sociálních norem, a tedy schopností dítěte oddělit se od 
přímého „dohledu“ dospělého. Dítě je sice dosud silně 
emocionálně vázané na matku a rodinu vůbec a pro své 
plynulé osamostatňování potřebuje pevné a láskyplné 
zázemí, ale má-li je, rádo je opouští a vydává se poměřovat 
své „síly“ s vrstevníky. Vrstevníky potřebuje ke svým hrám, 
které jsou oproti dřívější převaze paralelní hry spíš hrami 
kooperativními. 

(zdroj: Šulová, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte, upraveno) 

Ve kterém z následujících vývojových stadií se dítě, jehož 
vývoj je charakterizován ve výše uvedeném textu, 
nejpravděpodobněji nachází? 

(A) v batolecím věku
(B) v předškolním věku
(C) v mladším školním věku
(D) v pubescenci
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5. 

Příbuzenský ______ reprezentuje chování ve prospěch 
blaha, příležitostí a možností k přežití či reprodukci 
geneticky příbuzných jedinců. Příkladem tohoto ______ je 
rodičovský ______, kdy jedinci riskují vlastní bezpečí, 
omezují vlastní budoucí plodnost tím, že se věnují svým již 
narozeným potomkům. Z tohoto úhlu pohledu přežití 
a reprodukce beneficientů pomoci slouží k pokračování rodu 
a také předávání z generace na generaci ______ genů. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit do výše 
uvedeného textu tak, aby byl napsán věcně správně? 

(A) egoismus, egoismu, egoismus, egoistických
(B) evolucionismus, evolucionismu, evolucionismus,

evolucionistických
(C) transfer, transferu, transfer, transferových
(D) altruismus, altruismu, altruismus, altruistických

6. 

Kitty Genovese se vracela kolem třetí hodiny po půlnoci 
domů z noční služby. Před jejím domem v jedné čtvrti New 
Yorku ji nožem napadl muž. Žena volala o pomoc, útočník se 
zalekl a utekl. Zřejmě v obavě, že byl poznán, se ale vrátil a 
ženu ubodal. Následně se zjistilo, že nejméně 38 sousedů, 
probuzených křikem Kitty Genovese, přihlíželo po 35 minut z 
oken svých bytů útoku, a stalo se tak jeho svědky. Nikdo však 
nepřispěchal na pomoc ani nezavolal policii. 

(zdroj: Výrost, Jozef; Slaměník, Ivan. Sociální psychologie) 

Přestože soudobé bádání odhalilo závažné nepřesnosti 
v medializovaném popisu uvedené události, pomohl případ 
Kitty Genovese k zavedení významného sociálně-
psychologického konceptu. Která z následujících možností 
správně uvádí, jak se tento jev nazývá? 

(A) efekt přihlížejícího
(B) sociální facilitace
(C) kognitivní disonance
(D) sociální lenivost

7. 

Jindra, nadějný fotbalový hráč, se dozvěděl, že úraz nohy, 
který utrpěl, bude pro něj mít trvalé následky a znamená 
konec sportovní kariéry. Na zprávu reagoval slovy: „To není 
možné, to určitě není pravda. Budu cvičit a dám se 
dohromady. Už se vyléčily horší případy.“ O jaký obranný 
mechanismus ega se nejpravděpodobněji jedná? 

(A) o paranoiu
(B) o popření
(C) o reaktivní formaci
(D) o somatizaci

8. 

solidarita – dělba práce – sociální fakta – altruistická 
sebevražda 

Pro kterého z následujících autorů jsou charakteristické 
všechny výše uvedené pojmy? 

(A) pro Augusta Comta
(B) pro Émila Durkheima
(C) pro Karla Marxe
(D) pro Vilfreda Pareta

9. 

Pravda není vně moci ani bez moci, naopak… Pravda je něco 
z tohoto světa, je vytvářena pouze rozmanitými formami 
omezení a vyvolává běžné účinky moci. Každá společnost má 
svůj režim pravdy, svou „obecnou politiku“ pravdy, tedy typy 
diskursu, které přijímá a nechává fungovat jako pravdivé; 
mechanismy a instance, které člověku umožňují rozlišit 
pravdivé a nepravdivé výroky; prostředky, jimiž je každý 
potvrzován, a metody a postupy získávání pravdy; status 
těch, kdo jsou pověřeni říkat, co platí jako pravda. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Které z následujících tvrzení o pravdě je nejvíce v souladu se 
smyslem výše uvedeného textu? 

(A) Pravda je subjektivní, každý člověk na ni pohlíží jinak.
(B) To, co je pravda, je definováno v rámci společnosti.
(C) Obecnou pravdu lze rozpoznat vhodnými metodami

a postupy.
(D) Každá moc se nakonec musí podřídit pravdě.

10. 

Ve které z následujících možností nejedná aktér na základě 
uvedených informací dle teorie racionální volby? 

(A) Jeptiška Alena, která se rozhodla darovat veškerý svůj
majetek charitě a život zasvětit pomoci chudým. Věří,
že za své činy bude odměněna v posmrtném životě.

(B) Drobný zloděj Filip, který se čas od času vloupá do
zahradní chatky nebo do bytu, ukradne elektroniku a
následně ji prodá. Přestože si uvědomuje, že trestem
může být i odnětí svobody, zdá se mu riziko malé a
krádeže mu zajišťují dobrý příjem.

(C) Podnikatelka Dana, která se rozhodla půjčit peníze
své kamarádce na otevření nové kavárny. Ačkoli si
uvědomuje, že kavárna má mizivou šanci na úspěch
a rizikovým investicím se jinak vyhýbá, řekla si, že
tím třeba kamarádku potěší.

(D) Matka dvou dětí Kateřina, která se chce primárně
věnovat své rodině. Proto se rozhodla nastoupit do
zaměstnání s nižší mzdou, které jí však umožní trávit
více času s rodinou.
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11. 

Které z následujících tvrzení o konceptu sociálního statusu 
není pravdivé? 

(A) Sociální status je určován výhradně profesí člověka.
(B) Status umožňuje určit sociální distanci mezi dvěma

osobami.
(C) Sociální status určuje míru ocenění člověka ze strany

druhých.
(D) Status vyjadřuje sociální pozici člověka v hierarchii

společnosti.

12. 

Kterým z následujících termínů se nazývá skupina obyvatel 
státu, jež žije na okraji společnosti s malými vyhlídkami na 
zlepšení situace a vyznačuje se ve většině případů vyšší 
mírou kriminality, nezaměstnanosti a chudoby? 

(A) stratifikovaná skupina
(B) diasporní skupina
(C) marginalizovaná skupina
(D) etnická skupina

13. 

Karel Marx k otázce, jak vznikly třídy, píše: Ekonomické 
podmínky přeměnily nejprve masu obyvatelstva v dělníky. 
Panství kapitálu vytvořilo pro tuto masu společnou situaci, 
společné zájmy. Tato masa je tedy vzhledem ke kapitálu už 
třídou, ale není ještě třídou pro sebe. V boji, jehož některé 
fáze jsme zatím naznačili, se tato masa spojuje, konstituuje 
se jako třída pro sebe. Zájmy, které hájí, se stávají třídními 
zájmy. 

Která z následujících možností nejlépe zachycuje, co 
znamená pro marxismus pojem třída pro sebe? 

(A) Třída pro sebe je skupinou lidí, jejíž příslušníci mají
sice stejné zájmy ve vztahu k výrobním prostředkům,
ale nejsou si vědomi objektivního třídního protikladu.

(B) Třída pro sebe je třídou nižšího stupně, která nedospěla
k vědomí svého vlastního postavení a zájmů, i když má
revoluční podstatu a svoji roli v dějinách.

(C) Třída pro sebe je třídou s vyšším stupněm třídního
vědomí, která si je vědoma svých třídních zájmů a
jejíž příslušníci si uvědomují svou příslušnost ke
třídě.

(D) Třída pro sebe je skupina příslušníků téhož povolání,
které spojuje zájem na rovných podmínkách
a sociálních výhodách, jež se snaží cíleně dosáhnout
vyjednáváním se svými zaměstnavateli.

14. 

Deník Rudé právo jako hlavní sdělovací prostředek 
Komunistické strany Československa, který hrál hlavní roli 
v propagandě komunistického režimu v Československu 
před rokem 1989, označoval členy hudební skupiny Plastic 
People of the Universe jako vyvrhele, jejich hudbu jako 
oplzlé ječení a vřískání a jejich texty jako hemžící se 
vulgarismy a nabádající k činům příčícím se našim zákonům. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, jak tehdejší 
propaganda ze sociologického hlediska čtenářům 
prezentovala zmíněnou hudební skupinu? 

(A) jako pozitivní sociální deviaci
(B) jako negativní sociální deviaci
(C) jako disociální skupinu
(D) jako konformní způsob adaptace

15. 

Koedukace má řadu výhod pro sociální vývoj žáků a žákyň. 
Z genderového hlediska však může přinášet i jistá rizika. Ve 
společnosti, kde mužské a ženské genderové role mají stále 
spíše tradiční obsah, může koedukace přispívat k tomu, že se 
děti ve škole chovají v souladu s genderovými očekáváními 
a orientují se na genderově typické vzdělávací dráhy. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam 
pojmu koedukace? 

(A) očekávání spojená s ženskou a mužskou rolí
(B) převaha žen – učitelek – ve školství
(C) společná školní výuka chlapců a děvčat
(D) stereotypy v nahlížení na chlapce a dívky
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TEXT K ÚLOHÁM 16 AŽ 18 

Sókratův přítel Chairefón položil delfské věštírně otázku, zdali je někdo moudřejší než Sókratés. Odpověď zněla, že není. 
Sókratés ve své obhajobě před soudem popisuje, jak na toto zjištění reagoval. Protože se sám za moudrého nepovažoval, ale 
zároveň nechtěl připustit, že by věštírna nemluvila pravdu, vydal se zjišťovat, co asi její odpověď znamená. Chodil za muži 
považovanými za moudré a dotazováním se snažil zjistit, zda jsou skutečně moudří: 

A tu, když jsem ho prozkoumával (…), nabyl jsem mínění, že se tento muž zdá moudrým, jak mnoha jiným lidem, tak obzvláště 
sám sobě, ale že moudrý není; a potom jsem se pokoušel mu ukazovat, že se domnívá, že je moudrý, ale že není. Tu jsem si tím 
znepřátelil i jeho i mnohé z přítomných; avšak odcházeje uvažoval jsem sám u sebe, že proti tomuto člověku jsem já opravdu 
moudřejší; bezpochyby totiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dokonalého, ale tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví, 
kdežto já ani nevím, ani se nedomnívám, že vím; podobá se tedy, že jsem nad něho moudřejší aspoň o něco málo, právě o to, že 
co nevím, ani se nedomnívám, že vím. 

O něco dále ve své řeči reaguje na možnou výtku, že ho jeho filosofické zkoumání dovedlo až k hrozbě smrti: 

Neboť báti se smrti, občané, není nic jiného než domnění moudrosti bez moudrosti skutečné; je to totiž domnělé vědění o věcech, 
kterých člověk neví. Neboť nikdo neví o smrti ani to, zdali snad není pro člověka ze všeho největší dobro, a lidé se jí bojí, jako 
by dobře věděli, že je to největší zlo. A přece, jak by nebylo právě tohle hanebná nevědomost, domnívat se, že víme, co nevíme? 
Já se, občané, právě tím a po té stránce snad liším od většiny lidí, a jestliže jsem snad o něco moudřejší než někdo jiný, je to 
podle mého soudu tím, že když dobře nevím o posmrtných věcech, také si myslím, že nevím; že však křivdit a neposlouchat lepšího, 
i boha i člověka, je zlé a ošklivé, to vím. 

16. 

Kdo je autorem filosofického díla, ze kterého pochází obě 
uvedené citace? 

(A) Platón
(B) Sókratés
(C) Aristotelés
(D) Chairefón

17. 

Která z následujících možností nejlépe vyjadřuje Sókratovo 
pojetí moudrosti plynoucí z obou těchto ukázek? 

(A) moudrost jako zastíraná nevědomost
(B) moudrost jako ověřené poznání
(C) moudrost jako dokonalé vědění
(D) moudrost jako znalost míry vlastního vědění

18. Na základě rozhodnutí NOK je úloha vyřazena 

Která z následujících vět – pouze na základě obou těchto 
ukázek – nejlépe vystihuje celkový stav Sókratova poznání? 

(A) Vím, že nemůžu nic vědět.
(B) Vím, že vědění neexistuje.
(C) Vím, co vím, a vím, co nevím.
(D) Nic dokonalého nevím.

19. 

Anselmův výrok, credo ut intelligam – věřím, abych 
porozuměl, vyjadřuje jeho názor na vztah víry a rozumového 
poznání. Pro který myšlenkový proud, k němuž Anselma 
řadíme, je důraz na rozumové poznání, včetně rozumové 
reflexe víry, typický? 

(A) pro patristiku
(B) pro scholastiku
(C) pro gnosi
(D) pro nominalismus

20. 

Bože, chci ti důvěřovat, 

ale když mě zachvátí strach, 

je mi, jako bys tu vůbec nebyl. 

Ukaž mi, kam mě chceš skrze můj strach dovést. 

Buď se mnou v mém strachu 

a proměň ho. Amen. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, zda může 
být výše uvedený text modlitbou a proč? 

(A) Ne, nemůže, protože text vyjadřuje pochybnosti
o existenci boha.

(B) Ano, může, v modlitbě se člověk vztahuje k bohu
i vlastními slovy, modlitba může obsahovat
poděkování, prosby i pochybnosti.

(C) Ne, nemůže, text neobsahuje žádné konkrétní jméno
boha ani žádnou obřadnou formuli.

(D) Ano, ale jen v případě, že jsou věřící k této modlitbě
vyzváni knězem v rámci bohoslužby.
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21. 

Které z následujících tvrzení je nejvíce charakteristické pro 
ideologii klasického konzervatismu? 

(A) Státní moc je třeba omezit, podřídit ji ústavě a právním 
principům tak, aby nebyla porušena svoboda a práva 
každého jednotlivce. 

(B) Zásadní význam pro jedince i celou společnost má 
národ v politickém smyslu slova. Každý národ má 
právo na politické sebevyjádření v podobě vlastního 
státu. Národnost je součástí lidské přirozenosti. Lidé 
musejí dokonce obětovat vlastní život, je-li to v zájmu 
státu. 

(C) Je třeba vytvořit novou, mužnou a heroickou civilizaci 
a nového člověka, jehož základem musí být národní 
příslušnost. Proti demokratickým principům je třeba 
postavit vůdcovský princip a státem řízenou ekonomiku 
se silným vlivem korporativních organizací. 

(D) Lidský rozum nemůže vytvořit dokonalou, sociálně 
spravedlivou společnost podle abstraktních ideálů 
lidských práv. Revoluce a fanatismus s nimi spojený 
narušují blahodárnou stabilitu a řád. Společenské 
změny musejí být pozvolné a musejí napravovat 
pouze jasné nedostatky systému, a nikoli to, co 
funguje. 

  

22. 

nadřazenost státu – nacionální šovinismus – velikost národa 
– organická jednota – korporativní stát – kult mládí a síly 

Pro kterou z následujících ideologií jsou charakteristická 
všechna výše uvedená slovní spojení? 

(A) konzervatismus 
(B) komunismus 
(C) náboženský fundamentalismus 
(D) fašismus 
  

23. 

Středoškolský profesor začal svým studentům přednášet 
o jednom z oborů politické vědy. Na úvod vyjmenoval hlavní 
osobnosti, které se považují za zakladatele tohoto oboru. 
Nechyběl mezi nimi např. Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, 
nebo Karl Haushofer. Z modernějších autorů jmenoval 
profesor např. Stephena Cohena nebo Samuela Huntingtona. 
Z českých soudobých představitelů jmenoval například 
Michaela Romancova. Následně přešel k hlavní náplni tohoto 
oboru politické vědy, kterou je zejména studium rozložení 
a fungování politických sil v prostoru. Může jít např. 
o otázky geopolitiky, hierarchie politické moci v závislosti 
na území, územně správní organizace, rozmístění konfliktů, 
ale třeba také možnosti interpretace politických map. 

Která z následujících možností uvádí název oboru, o kterém 
profesor vzhledem k výše uvedeným informacím přednášel 
svým studentům? 

(A) politická sociologie 
(B) politická geografie 
(C) komparativní politologie 
(D) politická filosofie 
  

24. 

Vážený pane ministře, uvedený stav považuji za alarmující. 
Statutární město Mladá Boleslav je zejména díky existenci 
automobilky a napojení na rychlostní komunikaci  
Liberec–Praha dynamicky se rozvíjející aglomerací, což 
s sebou bohužel přináší i celou řadu negativních jevů včetně 
závažných kriminálních trestných činů. Dovoluji si tedy 
otázat se Vás, jakým způsobem hodláte řešit naprosto 
podhodnocený stav policistů zde, a prosím Vás, aby řešení 
vzhledem k vážnosti situace bylo nalezeno neprodleně. 

Děkuji Vám za odpověď a zůstávám s úctou. 

(vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden) 

Uvedená zkrácená část dopisu je příkladnou ukázkou dotazů, 
které mají právo pokládat poslanci členům vlády, a to 
v jakékoli věci. Jak se tato možnost dotazu správně nazývá? 

(A) interpelace 
(B) kontrola 
(C) iniciativa 
(D) apelace 
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25. 

Zjednodušeně můžeme pojem ______ vysvětlit jako stav, 
kdy prezident a premiér v rámci poloprezidentského systému 
pocházejí z rozdílných politických stran. Výsledkem je 
faktické oslabení pravomocí prezidenta, který s premiérem 
z jiné strany a bez parlamentní většiny není schopen 
prosazovat vlastní politiku tak, jako je tomu v době, kdy 
většinou v parlamentu disponuje a premiér je jeho 
spolustraník. Příkladem státu, kde se tento stav opakovaně 
vyskytoval, je/jsou např. ______. Naposled v případě 
prezidenta ______, který musel na počátku svého mandátu 
jmenovat předsedu vlády z konkurenční ______, neboť sám 
nedisponoval dostatečnou většinou v parlamentu. O měsíc 
později však jeho strana v parlamentních volbách výrazně 
uspěla. 

Která z následujících možností uvádí ve správném pořadí 
pojmy, jež je zapotřebí doplnit do výše uvedeného textu tak, 
aby byl napsán věcně správně? 

(A) kohabitace; Rusko; Vladimira Putina; strany Jednotné 
Rusko 

(B) gerrymandering; USA; Donalda Trumpa; 
Demokratické strany 

(C) kohabitace; Francie; Emmanuela Macrona; strany 
Republikáni 

(D) tandemokracie; Rusko; Dmitrije Medvěděva; strany 
Jabloko 

  

26. 

Andrew Heywood ve své učebnici politologie píše: ______ 
je hlasování, jímž mohou voliči vyjádřit svůj názor na ______ 
otázku veřejné politiky. Od voleb se liší tím, že volby jsou v 
podstatě způsobem obsazování určité veřejné funkce, nikoli 
spolehlivou metodou ovlivňování obsahu politických 
opatření. Je to tedy jeden z nástrojů ______ demokracie. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechaná místa ve výše uvedeném textu tak, aby byl napsán 
věcně správně? 

(A) Plebiscit; diskutovanou; zastupitelské 
(B) Referendum; konkrétní; přímé 
(C) Referendum; kontroverzní; direktivní 
(D) Petice; praktickou; přímé 
  

27. 

O kterém z následujících státních zřízení můžeme prohlásit, 
že jde o dlouhodobě fungující volný svazek států, které úzce 
spolupracují v rozličných oblastech s tím, že mají centrální 
vládu, která má určitou vymezenou moc nad vládami 
členských států, ale nikoli nad jejich obyvatelstvem? 

(A) o alianci 
(B) o personální unii 
(C) o federaci 
(D) o konfederaci 
  

28. 

starosta – primátor – hejtman – ministr – prezident republiky 

Které z výše uvedených funkcí jsou v České republice 
obsazovány na základě přímé volby? 

(A) jen prezident republiky 
(B) starosta; primátor; prezident republiky 
(C) primátor; hejtman 
(D) ministr; prezident republiky 
  

29. 

Který z následujících výroků, týkající se přistoupení 
a členství České republiky v Severoatlantické alianci 
(NATO), je pravdivý? 

(A) Česká republika přistoupila k Severoatlantické alianci 
v roce 1993 jako první země bývalého sovětského 
bloku. 

(B) Po celou dobu svého členství vydává Česká republika 
požadovaná 2 % svého hrubého domácího produktu 
(HDP) na obranu, a plní tak jeden z klíčových 
spojeneckých závazků. 

(C) Na nutnosti členství země v Severoatlantické alianci 
jako základního východiska zahraniční politiky se 
shodují bez výjimky všechny politické strany a hnutí 
zastoupené v Poslanecké sněmovně PČR. 

(D) Česká republika přistoupila k Severoatlantické 
alianci v roce 1999 společně Polskem a Maďarskem 
v rámci tzv. východního rozšíření o státy bývalé 
Varšavské smlouvy. 

  

30. 

Dokument 051 DSC 15 E Výboru pro bezpečnost a obranu 
NATO říká: ______ válečnictví využívá slabin státu skrze 
nevojenské prostředky (jako politické, informační, 
ekonomické donucování a manipulace), které jsou podpořeny 
hrozbou užití konvenčních a nekonvenčních vojenských 
prostředků. V jiné části dokumentu je pak tato formulace: 
V bezpečnostním prostředí po roce 2014 neexistuje 
uniformní definice tohoto druhu válečnictví, protože 
neexistuje uniformní způsob, jakým může být použito. Tento 
výbor ho definuje jako použití asymetrické taktiky 
k prozkoumávání a využívání slabin státu skrze nevojenské 
prostředky podpořené hrozbou užití konvenčních vojenských 
prostředků. Tato taktika může být na míru upravena 
v závislosti na konkrétní situaci. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo do výše uvedeného textu tak, aby byl 
napsán věcně správně? 

(A) Bipolární 
(B) Modulární 
(C) Postmileniální 
(D) Hybridní 
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31. 

Právní norma však může nabýt účinnosti později. Mezi dnem, 
kdy se právní předpis stal platným, a dnem, kdy nabyl 
účinnosti, může tedy uplynout určitá doba, která se nazývá 
dobou legisvakace nebo prostě legisvakací, která má 
umožnit, aby se adresáti s novou právní normou náležitě 
seznámili a adaptovali se na ni. 

(zdroj: Knapp, Viktor. Teorie práva) 

Které z následujících tvrzení je v souladu s výše uvedeným 
textem a právní teorií ve vztahu k právnímu řádu ČR? 

(A) Každá právní norma se stává platnou dnem uveřejnění 
ve Sbírce zákonů a účinnou nejdříve o měsíc později. 

(B) Legisvakace je období mezi platností a účinností 
právní normy. 

(C) Se zněním právní normy se nelze seznámit dříve, než 
po uplynutí legisvakační lhůty. 

(D) Od doby účinnosti do doby platnosti právní normy 
musí uplynout určitá doba, kterou nazýváme 
legisvakací. 

  

32. 

V teorii práva můžeme rozlišovat velké množství různých 
druhů norem. Mimo jiné se jedná o následující: 

a) norma kogentní – stanovuje adresátům normy závazná 
práva a povinnosti, od kterých se tito adresáti nemohou 
odchýlit; 

b) norma dispozitivní – stanovuje adresátům normy 
podpůrná práva a povinnosti, od kterých se tito adresáti 
mohou odchýlit; 

c) norma taxativní – stanovuje uzavřený a jednoznačný výčet 
určitých prvků, na které norma dopadá; 

d) norma demonstrativní – stanovuje výčet prvků pouze 
příkladně, a může tak dopadat i na další prvky. 

Která z následujících možností uvádí hypotetickou právní 
normu, kterou lze charakterizovat jako současně dispozitivní 
a taxativní? 

(A) Všichni muži starší 18 let nacházející se k 1. 5. 2018 na 
území České republiky jsou povinni zúčastnit se 
vojenského výcviku. 

(B) Každý je povinen platit roční daň za vzduch ve výši 
1000 Kč, a to s výjimkou osob, které trpí astmatem 
nebo podobnou nemocí zatěžující plíce. 

(C) Nesjednají-li si strany jinak, platí účet v 
restauračním zařízení, bufetu a pouličním 
občerstvení vždy osoba mužského pohlaví. 

(D) Při udělování statusu uprchlíka se přihlédne především 
k bezpečnostní situaci v zemi, ze které žádající osoba 
přichází. 

  

33. 

Kterým z následujících způsobů nelze nabýt státní občanství 
ČR? 

(A) osvojením 
(B) nalezením jedince na území ČR 
(C) nabytím občanství jiného státu EU 
(D) udělením 
  

34. 

Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech 
vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 

Která z následujících možností uvádí předpis, ve kterém je 
uvedeno citované ustanovení? 

(A) občanský zákoník 
(B) zákon o právu soukromém 
(C) zákon o oceňování majetku 
(D) Listina základních práv a svobod 
  

35. 

Florián je chovatelem psů. Jednoho ze svých psů, foxteriéra 
Terryho, pravidelně svěřuje k venčení kamarádu Gustavovi. 
Při jedné z procházek se však Terry Gustavovi zaběhl na 
statek paní Kohoutkové a pošlapal jí záhon květin a zardousil 
slepici. 

Která z následujících možností správně uvádí, po kom je paní 
Kohoutková vzhledem k výše uvedeným informacím 
oprávněna požadovat náhradu škody? 

(A) Po nikom, protože zvíře je věc a občanský zákoník na 
škody způsobené věcí nepamatuje. 

(B) Po Floriánovi, neboť je vlastníkem psa, i po 
Gustavovi, kterému byl pes svěřen. 

(C) Pouze po Gustavovi, neboť měl nad psem vykonávat 
dohled. 

(D) Po nikom, neboť zcela zjevně nevznikla škoda alespoň 
ve výši 5 000 Kč. 
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36. 

Paní Málková se rozhodla sepsat závěť. V jejím vlastnictví 
ke dni sepsání závěti byly kromě nemovitosti i tři kočky 
a jezevčík Aleš. Ty dostane podle závěti coby dědic sousedka 
paní Málkové, paní Dobrá, známá milovnice zvířat. Co se 
týče vily se zahradou, zdědí ji do podílového spoluvlastnictví 
všechny tři její děti, a to rovným dílem. 

Která z následujících možností odpovídá věcně správně na 
otázku, zda paní Málková mohla jako dědice povolat paní 
Dobrou? 

(A) ANO, jako dědice je možné povolat i osoby, které 
nejsou se zůstavitelem nijak příbuzné. 

(B) ANO, avšak pouze ve formě tzv. odkazu. Dědění mezi 
osobami, které nejsou příbuzné, je vyloučeno. 

(C) NE, dědění je možné pouze podle zákonem 
stanovených dědických tříd. Děti se přitom nacházejí v 
první dědické skupině, takže veškerý majetek mohou v 
tomto případě zdědit pouze ony. 

(D) NE, ledaže by došlo k uzavření tzv. dědické smlouvy. 
V rámci této smlouvy je pak možno povolat za dědice 
kohokoli, a to za příslušnou úplatu. 

  

37. 

Pan Vykácel je zaměstnancem společnosti Lesnická, s. r. o., 
která se zabývá těžbou dřeva. Pan Vykácel na základě 
pokynu jednatele společnosti neoprávněně vytěžil lesní 
porosty, čímž se dopustil přečinu poškození lesa, ale při činu 
nebyl přistižen. Orgánům činným v trestním řízení se v rámci 
prověřování nepodařilo shromáždit dostatek podkladů, na 
jejichž základě by byly schopny prokázat, že se trestného 
činu dopustil konkrétně pan Vykácel. Mají však dostatek 
důkazů svědčících o skutečnosti, že trestný čin musel spáchat 
některý ze zaměstnanců společnosti Lesnická, a to na pokyn 
jejího jednatele. Může být společnost Lesnická shledána 
vinnou ze spáchání přečinu poškození lesa? 

(A) Ano, trestní odpovědnost právnických osob se 
uplatňuje souběžně a nezávisle na odpovědnosti 
fyzických osob. 

(B) Pouze za předpokladu, že bude souběžně zahájeno 
trestní stíhání i pana Vykácela. 

(C) Pouze za předpokladu, že bude dříve uznán vinným 
a odsouzen pan Vykácel. 

(D) Ne, orgány činné v trestním řízení musejí mít 
postaveno najisto, který konkrétní zaměstnanec se 
dopustil jednání, jež je společnosti Lesnická, s. r. o., 
přičitatelné. 

  

38. 

Pan Okatý se stal svědkem přečinu krádeže, jehož se dopustil 
jeho bratr odcizením hodinek v hodnotě 10 000 Kč. V rámci 
následného trestního řízení byl předvolán, aby se dostavil 
k příslušnému soudu a podal svědeckou výpověď o všech 
důležitých okolnostech případu. Vzhledem k tomu, že 
pachatelem byl jeho bratr, rozhodl se, že nebude vypovídat. 
Zatelefonoval proto na soud a oznámil, že se na základě 
předvolání soudu nikam dostavovat nebude, neboť by jim 
beztak neměl co říci, a využívá svého práva odepřít 
vypovídat. Postupoval vzhledem k výše uvedeným 
informacím pan Okatý správně v mezích svých práv? 

(A) Ano, protože jako svědek vyjádřil své právo odepřít 
výpověď, povinnost dostavit se na předvolání k soudu 
zaniká. 

(B) Ne, přestože má jako svědek právo odepřít výpověď, 
má povinnost se na předvolání dostavit k soudu. 

(C) Ne, právo odepřít výpověď náleží pouze obviněnému. 
(D) Ne, právo odepřít výpověď se vztahuje pouze na 

situaci, kdy by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání 
sobě samému. 

  

39. 

Která z následujících možností správně popisuje situaci, kdy 
byla uzavřena platná pracovní smlouva? 

(A) Jednatel společnosti Koláček, s. r. o., uzavřel písemnou 
smlouvu s paní Novotnou, že bude pracovat u něj ve 
společnosti. Na tom, jakou práci bude vykonávat, se 
dohodnou jeden měsíc od nástupu do práce. Práci bude 
vykonávat v Berouně od 1. září 2020. Za provedenou 
práci jí náleží mzda ve výši 15 000 Kč za měsíc. 

(B) Jednatel společnosti Koláček, s. r. o., se s paní 
Novotnou ústně dohodl na tom, že bude u něj ve 
společnosti vykonávat práci účetní. Společnost má 
několik poboček, a proto místo výkonu práce nebylo 
stanoveno. Do práce nastoupí paní Novotná 1. září 
2020. Mzda jí bude vyplacena v souladu s vnitřním 
mzdovým předpisem. 

(C) Jednatel společnosti Koláček, s. r. o., uzavřel 
písemnou smlouvu s paní Novotnou, ve které se 
dohodli, že bude vykonávat práci účetní na 
pracovišti v Berouně. Do práce nastoupí 1. září 
2020. Za odvedenou práci bude pobírat mzdu podle 
vnitřního mzdového předpisu. 

(D) Jednatel společnosti Koláček, s. r. o., uzavřel písemnou 
smlouvu s paní Novotnou, že bude u něj ve společnosti 
vykonávat práci účetní. Do práce nastoupí v průběhu 
podzimu na vyzvání vedoucí účtárny. Místem jejího 
pracoviště bude Beroun. Za odvedenou práci jí bude 
vyplacena mzda ve výši 18 000 Kč za měsíc. 
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40. 

Návrh zákona o státním rozpočtu v ČR předkládá 
ministerstvo financí ke schválení vládě, ta ho poté předkládá 
ke schválení ______. Kontrolu plnění státního rozpočtu 
vykonává Nejvyšší kontrolní úřad. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na 
vynechané místo v uvedeném textu tak, aby byl napsán věcně 
správně? 

(A) bankovní radě České národní banky 
(B) Senátu Parlamentu České republiky 
(C) Národní ekonomické radě vlády (NERV) 
(D) Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 
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41. 

 

Na kterou z následujících událostí naráží uvedená karikatura? 

(A) Na odmítnutí podpisu smlouvy o přistoupení 
Portugalska k EU českým prezidentem. 

(B) Na vyčkávání českého prezidenta s podpisem 
smlouvy měnící primární právo EU. 

(C) Na odmítnutí vstupu ČR do eurozóny. 
(D) Na prezidentem vynucené vypsání celostátního 

referenda o vstupu ČR do EU. 
  

42. 

Která z následujících možností správně vyjmenovává některé 
kroky nutné k tomu, aby mohl být stát přijat do EU? 

(A) splnění maastrichtských kritérií pro přijetí eura – 
vyloučení Acquis communautaire – referendum ve 
všech členských zemích EU – jednomyslný souhlas 
Evropské komise 

(B) splnění maastrichtských kritérií pro přijetí eura – 
ratifikace všemi členskými zeměmi – referendum 
v přistupujícím státu – splnění podmínek pro vstup do 
NATO 

(C) splnění kodaňských kritérií – splnění maastrichtských 
kritérií pro přijetí eura – jednomyslný souhlas Evropské 
rady – jednomyslný souhlas Evropské komise 

(D) splnění kodaňských kritérií – přijetí Acquis 
communautuire – uzavření smlouvy o přistoupení – 
ratifikace všemi členskými zeměmi EU 

  

43. 

Je to jediný přímo volený orgán EU, je fórem nejen pro 
politické debaty, ale také pro rozhodování na unijní úrovni. 
Díky postupným změnám evropských smluv nyní disponuje 
významnými legislativními a rozpočtovými pravomocemi, 
a spolu se zástupci členských států v Radě tak může určovat 
budoucí směřování evropské integrace. 

(zdroj: www.euroskop.cz) 

Která z následujících možností uvádí název orgánu EU, jenž 
je charakterizován ve výše uvedeném textu? 

(A) Evropská komise 
(B) Evropský summit 
(C) Evropský parlament 
(D) Parlamentní shromáždění Rady Evropy 
  

44. 

Členové většiny institucí EU mohou jednat za své státy, 
a někteří dokonce přijímají pokyny od svých vlád. Členové 
kterého z následujících orgánů EU jsou naopak povinni 
jednat v obecném zájmu Unie a nepřijímat pokyny od svých 
vlád? 

(A) Evropského parlamentu 
(B) Evropské komise 
(C) Rady Evropské unie 
(D) Rady Evropy 
  

45. 

O postavení a významu vnitřního trhu v programu evropské 
integrace se celkem nevedou velké spory. Téměř všeobecně 
se přijímá názor, že v ekonomické oblasti vnitřní trh je 
a zůstane jeho hlavní součástí a jeho hlavním přínosem. 
Pomohl odstranit tradiční, většinou staleté bariéry mezi trhy 
zúčastněných zemí: celní, obchodní, daňové, technické, 
administrativní a jiné. Vznikla tak oblast bez vnitřních 
hranic, v níž byly propojeny trhy. Společným úsilím 
členských zemí byl vytvořen hospodářský prostor 
umožňující uplatňování čtyř základních svobod. 

Která z následujících možností uvádí jednu z výše popsaných 
a tradičně uváděných svobod nesprávně? 

(A) svoboda volného pohybu kapitálu 
(B) svoboda volného pohybu zboží 
(C) svoboda volného pohybu patentů 
(D) svoboda volného pohybu služeb 
  

46. 

Mikka je 19letý finský student, který se rozhodl, že 
o prázdninách stráví měsíc v sousedním Švédsku. Které 
z následujících tvrzení o jeho cestě je pravdivé? 

(A) Mikka nemůže ve Švédsku řídit se svým řidičským 
průkazem vydaným ve Finsku. 

(B) V případě dopravní nehody má Mikka právo na 
nezbytnou a neodkladnou veřejnou zdravotní péči 
za stejných podmínek jako švédští občané. 

(C) Bude-li chtít Mikka místní měnu, nemusí nic směňovat, 
protože Švédsko je stejně jako Finsko součástí 
eurozóny. 

(D) Mikka musí svoji přítomnost v zemi oznámit švédským 
úřadům a prokázat, že do země nedovezl žádný alkohol. 
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47. 

Předsedou této vlády, která sestávala z šestnácti členů, byl 
Karel Kramář. Nejsilněji v ní byla zastoupena státoprávní 
demokracie, agrárníci, sociální demokraté a socialisté. Měla 
dva ministry bez stranické příslušnosti – ministra zahraničí 
Edvarda Beneše a ministra vojenství Milana Rastislava 
Štefánika. Byla nahrazena vládou v čele se sociálním 
demokratem Vlastimilem Tusarem. 

Ve kterém roce byla ustavena výše popsaná vláda 
meziválečného Československa (1918–1938)? 

(A) 1918 
(B) 1921 
(C) 1925 
(D) 1932 
  

48. 

 

Byl nejvýznamnějším vůdcem tzv. sudetských Němců 
v Československu ve 30. letech 20. století. Pod jeho vedením 
se Sudetoněmecká strana stala hlavní a nejvýznamnější 
představitelkou německé menšiny. Stále více však podléhala 
vedení Berlína, až se stala posléze faktickou odnoží německé 
nacistické strany. Svým osobním angažmá výrazně přispěl 
k vyhrocení tzv. krize v Sudetech v roce 1938. Po odtržení 
německojazyčných území od Československa po konferenci 
v Mnichově stanul v čele nově vytvořené říšské župy Sudety. 
Tuto funkci vykonával až do konce války, kdy v roce 1945 
spáchal v americkém zajetí sebevraždu. 

Která z následujících možností správně uvádí jméno 
sudetoněmeckého politika, kterého charakterizuje výše 
uvedený text? 

(A) Karl Hermann Frank 
(B) Konrad Henlein 
(C) Konstantin von Neurath 
(D) Heinrich Himmler 
  

49. 

Tiskárna Rudého práva chrlila balíky přihlášek do KSČ. 
Desetitisíce lidí ze strachu o své dosavadní či budoucí postavení, 
o osud svých dětí, vstupovaly nyní každým týdnem do strany. 
Mnozí novopečení šéfové personálních oddělení (později 
kádrových oddělení) závodů, úřadů či škol ponechávali už před 
nástupem lidí do práce na jejich pracovních místech položenu 
přihlášku. Kdo ji vyplnil a podepsal, vystříhal se šikanování 
a ztráty místa. Nebo přeložení na jiné, horší místo, jako se to pak 
dělo zejména učitelům a lékařům. Nebo později 
„dobrovolného“ odchodu na práci do dolů či do továren 
těžkého průmyslu. 
V citované ukázce z článku Václava Pelíška Nástup šedivých, 
která zachycuje nátlak a tíživou atmosféru náboru nových členů 
KSČ, je charakterizováno jedno konkrétní období 
komunistického Československa. Která z následujících 
možností správně charakterizuje, k jakému období se vztahuje 
výše uvedená citace? 

(A) vztahuje se k období záhy po komunistickém 
převratu v únoru 1948, tj. k počátkům tzv. 
československého stalinismu 

(B) vztahuje se k období záhy po červnu 1953, tj. k období 
po potlačení masových demonstrací v souvislosti 
s provedením měnové reformy 

(C) vztahuje se k období záhy po srpnu 1968, 
tj. k počátečnímu období sovětské okupace 

(D) vztahuje se k období 1. pol. 70. let 20. stol., tj. k období 
nástupu tzv. normalizace 

  
50. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co měl 
zajistit projekt tzv. Rýnského garančního paktu (součást tzv. 
Locarnských dohod)? 
(A) znovusjednocení Německa 
(B) založení Společnosti národů 
(C) diplomatické uznání existence SSSR 
(D) nedotknutelnost hranic mezi Německem, Francií a 

Belgií 
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51. 

Japonci nyní mohli poznat, jaké to je bojovat bez letecké 
převahy. Bomby, letecká torpéda a nádrže s benzinem na 
letových palubách japonských lodí dokonaly dílo zkázy 
amerických bomb a torpéd. Tři největší a nejlepší japonské 
letadlové lodi šly ke dnu i se stovkami nejlépe vycvičených 
námořních pilotů a s tisícovkami stejně elitních námořníků. 
Odpoledne je na dno doprovodila i čtvrtá a poslední letadlová 
loď, která se boje […] účastnila. Američané ztratili jedinou, 
smůlovatý Yorktown, týden před bitvou narychlo sflikovaný po 
těžkých šrámech, které utrpěl na předcházející misi. 

V citované ukázce z knihy Jiřího Hanáka Orwellovo století 
1901–2000 je charakterizována jedna z významných bitev 
pacifického (tichomořského) bojiště druhé světové války. Která 
z následujících bitev odpovídá výše uvedené ukázce? 

(A) bitva u Midway 
(B) bitva o Guam 
(C) bitva o Iwodžimu 
(D) bitva o Pearl Harbor 
  

52. 

1. Sedmidenní válka (vojenské střetnutí ČSR a Polska 
o Těšínsko) 
2. masakr polských důstojníků v Katyni 
3. Varšavské povstání 
4. Založení organizace Varšavské smlouvy 
5. Vznik odborového hnutí Solidarita 
Ve které z následujících možností jsou výše uvedené události 
polských dějin seřazeny chronologicky od nejstarší po 
nejnovější? 

(A) 1; 2; 3; 4; 5 
(B) 2; 3; 1; 4; 5 
(C) 3; 1; 4; 2; 5 
(D) 4; 3; 1; 2; 5  
  
53. 

Jednou ze zásad americké zahraniční politiky, uplatňovanou 
od 20. let 19. století až po současnost, se stala tzv. Monroeova 
doktrína, která byla součástí výročního poselství Kongresu 
prezidenta Jamese Monroea v prosinci 1823. Která 
z následujících možností nejlépe vystihuje jádro této 
doktríny? 

(A) Spojené státy v ní požadovaly, aby evropské země 
poskytly svým koloniím na americkém kontinentě 
nezávislost. 

(B) Spojené státy v ní požadovaly, aby evropské země 
nezasahovaly do záležitostí nezávislých států na 
území amerického kontinentu. 

(C) Spojené státy v ní požadovaly, aby evropské země 
poskytly ekonomickou pomoc svým bývalým koloniím 
na americkém kontinentě. 

(D) Spojené státy v ní požadovaly, aby evropské země 
dodržovaly zásady tzv. otevřené diplomacie v politické 
i hospodářské oblasti. 

  

54. 

Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent 
spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní 
města starých států střední a východní Evropy: Varšava, 
Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie. 
Všechna tato vynikající města a jejich obyvatelé se nacházejí 
v něčem, co musíme nazvat sovětskou sférou. Vše je v té či 
oné formě nejen předmětem sovětského vlivu, ale ve velké 
míře a mnohých případech také předmětem rostoucích 
opatření kontroly Moskvy… 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co výše 
uvedený úryvek z projevu významného světového státníka 
z března 1946 stručně charakterizuje? 

(A) situaci v antihitlerovské koalici těsně po kapitulaci 
Japonska a skončení druhé světové války 

(B) vznik bipolárního uspořádání světa formovaný 
především razantní poválečnou sovětskou 
imperiální politikou 

(C) základní zásady nové politiky USA, tzv. Trumanovy 
doktríny 

(D) nutnost zapojit Sovětský svaz a ostatní 
lidovědemokratické státy střední a východní Evropy do 
Marshallova plánu 

  
55. 

Keynesiánství – historicky významný proud ekonomického 
myšlení, který v hospodářské politice propagují především 
levicově orientované strany a který vychází ze zvýšené úlohy 
státu v hospodářské a sociální politice – se koncipoval jako 
reakce ______. 

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit do výše 
uvedené věty tak, aby byla napsána věcně správně? 

(A) na thatcherovsko-reaganovskou hospodářskou politiku 
v době před pádem železné opony 

(B) na teorii ekonomického neoliberalismu v době prvního 
a druhého ropného šoku 

(C) na teorii ekonomického liberalismu v době světové 
hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let 20. století 

(D) na privatizační chaos v zemích bývalého východního 
bloku 

  
56. 

Pan Josef si v supermarketu koupil jednu láhev piva, bochník 
chleba, tabulku mléčné čokolády a knihu o plemenech psů. 
Která z následujících možností správně označuje, jaké zboží 
je ze své podstaty osvobozeno od daně z přidané hodnoty 
(DPH)? 

(A) Pivo, protože je zatíženo spotřební daní, nikoli DPH. 
(B) Pivní láhev, protože jde o vratný obal, nikoli 

konečný výrobek určený ke spotřebě. 
(C) Chléb, protože se jedná o základní potravinu. 
(D) Čokoláda, protože obsahuje dovážené kakao, které je 

zatíženo zvláštní daní. 
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57. 

Jak označujeme postupné odepisování majetku (např. strojů 
a budov) odpovídající úbytku jejich hodnoty (opotřebení)? 

(A) diskont 
(B) amortizace 
(C) dividenda 
(D) depozitum 
  
58. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co při 
žádosti o úvěr znamená tzv. bonita? 

(A) Maximální doba, na kterou může být úvěr poskytnut. 
(B) Důvěryhodnost potenciálního dlužníka, že dostojí 

svým závazkům vůči věřiteli. 
(C) Průměrná úroková sazba poskytnutá věřitelem. 
(D) Konečná částka, kterou dlužník zaplatí. 
  

59. 

Pro jednodušší výpočet předpokládejme, že DPH na dřevěné 
výrobky činí v ČR 10 %. Za dřevo na výrobu jednoho stolu 
zaplatil truhlář svému dodavateli 990 Kč (včetně DPH). Stůl 
vyrobený z onoho dřeva si poté od truhláře koupil jeho 
odběratel za 2 200 Kč (včetně DPH). Dodavatel dřeva, truhlář 
i jeho odběratel jsou plátci DPH. Kolik přibližně musí truhlář 
podle obecné zásady odvodu DPH odvést státu na DPH za 
daný stůl? 

(A) 110 Kč 
(B) 200 Kč 
(C) 290 Kč 
(D) Vzhledem k tomu, že truhlář není počátečním ani 

konečným článkem ve výrobě a prodeji stolu, nemusí 
odvést nic. 

  

60. 

Která z následujících možností nejlépe vystihuje rozšířený 
způsob podnikání, jež využívají například společnosti 
McDonald's a KFC? 

(A) kartel 
(B) dumping 
(C) franchising 
(D) oligopol 
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