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1. Integrační koncepce Evropské unie.  

2. Pojem a povaha práva EU.  

3. Podpora podnikání v EU.  

4. Finanční předpoklady fungování Evropské unie, společný rozpočet.  

5. Hospodářská politika Evropské unie.  

6. Regiony a regionální disparity v Evropě.  

7. Projektové řízení a projektový cyklus v podmínkách EU.  

8. Financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů.  

9. Politiky spadající do výlučné pravomoci EU. 

10. Politiky spadající do sdílené pravomoci EU. 
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UKÁZKA TESTU Z ODBORNÉHO PŘEDMĚTU 

 

1. Transevropské sítě intenzívně budované po přijetí Maastrichtské smlouvy se týkají:  

a) výlučně budování železničních koridorů, 

b) vybudování infrastruktury nejen v oblasti dopravní, ale i v telekomunikacích  

a energetice, včetně ropovodů a plynovodů, 

c) námořního spojení Evropy s dalšími kontinenty,  

d) zajištění dopravní obslužnosti malých obcí zaostalých regionů.  

 

2. V programovém období 2014–2020 je možné získat dotaci na projektový záměr  

v oblasti zemědělství a rozvoje venkova z následujících fondů Evropské unie: 

a) Evropský zemědělský záruční a orientační fond (EAGGF), 

b) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), 

c) Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG), 

d) Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). 

 

3. Mezi tzv. společné politiky Evropské unie patří:  

a) měnová politika, 

b) bezpečnostní politika, 

c) zahraniční politika, 

d) sociální politika.   

 

4. Obchodní spolupráce Evropské unie založená na tzv. Loméských dohodách byla 

zaměřena na obchodní vztahy:   

a) s rozvojovými zeměmi z oblasti Afriky, Karibiku a Pacifiku,  

b) se státy střední a východní Evropy, 

c) se zeměmi Středomoří, 

d) s Kanadou, USA a Mexikem. 

 

5. Do oblasti sekundárního práva EU jsou zařazeny:  

a) subsidiární smlouvy, 

b) asociační dohody, 

c) nařízení a směrnice, 

d) zákonná doporučení. 

 

6. Jaký je hlavní cíl Evropské centrální banky?  

a) stabilita cenové hladiny, 

b) stabilita kurzu eura, 

c) stabilita úrokových sazeb, 

d) stabilita deficitů státních rozpočtů - do 3 % HDP členské země. 

 

7. Informace podnikatelům v oblasti volného poskytování služeb v EU poskytuje:  

a) Hospodářská komora ČR, 

b) Jednotné kontaktní místo,  

c) Eurocentrum, 

d) Enterprise Europe Network. 

 

 



8. Rokem „dokončení“ vnitřního trhu, kdy bylo přijato více než 90 % návrhů Bílé knihy, 

je označován rok:  

a) 1969, 

b) 1985, 

c) 1993, 

d) 2007. 

 

9. Hlavním posláním Mezinárodního měnového fondu je dnes (rok 2019):  

a) dohled nad fungováním mezinárodního systému pevných měnových kurzů,  

b) formulace měnové politiky pro členské státy,  

c) finanční asistence, technická asistence a dohled,  

d) pravidelné konzultační schůzky vedení Fondu s ministry financí a guvernéry centrálních 

bank.  

 

10. Visegrádská spolupráce je tvořena zeměmi:  

a) Severní Ameriky, 

b) Střední Ameriky, 

c) Střední Evropy, 

d) Západní Evropy. 

 

11. Evropská rada představuje:  

a) hlavní politický orgán Evropské unie, 

b) mezivládní organizaci zaměřující se na podporu demokracie a ochrany lidských práv 

v Evropě, 

c) organizační složku NATO v Evropě,  

d) nejvyšší orgán Evropského sdružení volného obchodu.  

 

12. Identifikace podnikatelských příležitostí je v rámci inicializační (přípravné) fáze 

projektového cyklu součástí:  

a) studie příležitostí, 

b) veřejné zakázky, 

c) studie proveditelnosti, 

d) vyhodnocení návrhu. 

 

13. Charakterizujte termín „kodaňská kritéria“ – s jakou oblastí je spojen, časové 

zařazení, obsah: 

 


