
KAPITOLA 1 – MARKETING 

 

Otázky 

 
1. Vysvětlete pojem marketing včetně jeho různého pojetí. 

2. Jaké znáte vrstvy totálního výrobku? 

3. Stanovte postup ceny nového výrobku a vyjmenujte jednotlivé její metody . 

4. Co znamená zkratka MIS a podrobně popište. 

5. Vyjmenujte faktory dlouhodobé rentability. 

6. Jaké základní typy koncepcí znáte? 

7. Jaké existují vlivy marketingového prostředí? 

8. Vysvětlete pojmy – segment a targeting. 

9. Jaký je rozdíl mezi mikroprostředím a makroprostředím? 

10. Popište fáze marketingového výzkumu a jeho význam. 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

 

V současné době marketing představuje ……………  …………..  …………, jejíchž 

podstatou je předvídání, poznávání, ovlivňování určitých skutečností a zároveň musí firma 

splnit …………… a ……………. zákazníka a také vhodným způsobem zajistit dosažení 

vlastních cílů. 

 

Existuje 5 základních koncepcí: 

1. koncepce výrobní  (1900 až 1920), 

2. koncepce …………………....(1920 až 1940), 

3. koncepce prodejní  (1930 až 1950), 

4. koncepce marketingová (1950 až 1970), 

5. koncepce ………………………… (1970 až do současnosti). 

 

Strategické plánování je nutné pro přesnější ………….  ………., možností firmy              

a zohledňuje měnící se marketingové …………, vede k lepší koordinaci všech činností 

uvnitř firmy a poskytuje ………….  …………. pro kontrolu činností. Dále se stanovují 

podnikatelské koncepce a poslání firmy. Každá firma si stanovuje své podnikatelské 



aktivity = ……………. ……………, které by mělo odrážet silné či slabé stránky firmy 

ve vztahu k prostředí, které ji obklopuje. 

 

Testové otázky (zatrhněte správnou odpověď nebo doplňte správné slovo ) 

 

1. Vnější mikroprostředí tvoří: 

a) konkurence 

b) veřejnost 

c) partnerské firmy 

d) zaměstnanci 

 

2. Mezi vnější vlivy v makroprostředi 

nepatří: 

a) ekonomické vlivy 

b) politické vlivy 

c) osobní vlivy 

d) kulturní vlivy 

 

3. Určete firmu, která jako první použila 

hromadnou výrobu v USA  : 

a) Ford 

b) Baťa 

c) Sony 

d) Peugeot 

 

4. Jaké funkce mají vlivy vnitřní: 

a) …………….. 

b) komunikační 

c) koordinační 

 

5. Co patří do MIS: 

a) primární informace 

b) sekundární informace 

c) analýza primárních informací 

d) činnosti managementu 

 

6. Jaký typ výzkumu neexistuje: 

a) explorativní  

b) jednicový 

c) deskriptivní 

d) kauzální 

 

7. Matice BCG  je rozdělena na 4 pole 

s různými názvy, které z těchto názvů 

sem nepatří:  

a) hvězdy 

b) otazníky 

c) hladoví psi  

d) ovce 

 

8. Doplňte faktory ovlivňující nákupní 

chování  spotřebitele: 

a)  společenské  

b) …………… 

c) osobní   

 

9. Která fáze životního cyklu výrobku 

sem nepatří : 

a) fáze zaváděcí 

b) fáze růstová 

c) fáze slučovací 

d) fáze zralosti 

e) fáze úpadku



 
Spojte pojmy se správnými definicemi: 

1. druhá vrstva výrobku     A, marketingová komunikace 

2. promotion      B, fyzická podoba výrobku 

3. 4P       C, pozornost, zájem, přání, čin 

4. A.I.D.A.      D, marketingový mix 

 

Příklady 

1. 

     Výrobní firma má výrobní kapacitu  na 2 4 000 ks. Podle průzkumu trhu zjistila, 

     že může prodat celou výrobu za 80,-- Kč/ výrobek  nebo  za  Kč 120,-- polovinu výroby. 

     Náklady na 1 výrobek jsou 60,-- Kč. Zjistěte, jaký je celkový zisk při prodeji  celé  

     výroby a nebo její poloviny.  Spočítejte nákladovou rentabilitu. 

2. 

Cena mobilních telefonů klesla o 10 %  a poptávka se zvýšila o 25 %.   Cena kalkulaček 

se zvýšila o 25 % a poptávané množství se zvýšilo o 5 %. Vypočítejte a zhodnoťte 

cenovou pružnost poptávky. Porovnejte cenovou pružnost poptávky u mobil. telefonů a 

kalkulaček. 

 

 

Otázky 

 
11. Vysvětlete pojem 4P. 

12. Co znamená elasticita poptávky a vysvětlete? 

13. Popište kalkulační metodu . 

14. Co znamená zkratka 4C? 

15. Vyjmenujte faktory ovlivňující nákupní chování. 

16. Vysvětlete, co jsou nástroje propagace. 

17. Jak rozdělujeme informace v MIS? 

18. Jaký je rozdíl mezi 4P a 4C? 

19. Popište fáze rozhodovacího procesu při nakupování. 

20. Vysvětlete životní cyklus výrobku. 

 

 



Úkoly 

 
Doplňte chybějící část věty: 

Výrobek = produkt – je v marketingovém pojetí chápán jako ………..   ………..  nebo 

služba, která  má ………….   …………. zákazníka. 

 

Totální výrobek má 3 vrstvy: 

1.Vrstva -  …………., který představuje základní užitný efekt. 

2.Vrstva – ………….  ………….  …………  - značka, kvalita = jakost, design, obal, styl. 

3.Vrstva – …………  ………  ………… – záruka, instalace , dodávka, prodejní služby,     

                                                                       úvěr. 

 

Cena – je ……….. ………., které musíme na trhu ………... za výrobek nebo službu a je  

            to  jediný   nástroj marketingového mixu, který přináší ………….... 

 

Tržní penetrace – jedná se o …………..., která umožňuje rozvoj firmy ……………… 

…………….  stávajících výrobků na stávajícím trhu, kterou může firma podpořit úpravou 

ceny, poskytnutím kvalitnějších služeb atd. 

 

 

Testové otázky (zatrhněte správnou odpověď nebo doplňte správné slovo) 

 

1. Marketingová   krátkozrakost        

znamená, že: 

a) manažéři se do svých výrobků 

zahledí 

b) manažéři nevidí nedostatky svých 

výrobků 

c) manažéři znají klady svých 

výrobků 

 

2. Zkratka MIS je: 

a) maticový informační systém 

b) marketingový  informační systém 

c) marketingová  informační 

soustava 

 

3. Pojem segment představuje: 

a) skupinu spotřebitelů, kteří mají 

své  specifické požadavky na 

výrobek 

b) skupinu výrobců, kteří chtějí 

vždy prodat 

c) skupinu dealerů, kteří vždy 

prodají výrobek 

 



4. Direkt marketing se uskutečňuje 

prostřednictvím: 

a) webovské stránky 

b) teleshoping 

c) telefonu 

 

5. Mezi nástroj publicity nepatří: 

a) TV a rozhlas 

b) výroční zpráva 

c) odměny 

 

6. Doplňte další funkci reklamy: 

a) přesvědčovací 

b) …………… 

c) připomínací 

 

7. Co nepatří do nástrojů propagace: 

a) úroky 

b) podpora prodeje 

c) publicita 

 

 

8. Doplňte další funkci distribučních 

cest: 

a) obchodní  

b) podpůrná 

c) ………… 

 

9. Marketingový mix  (4P) 

představuje:: 

a) výrobek a jeho politiku 

b) reklamu 

c) marketingovou komunikaci 

d) cenu a její politiku 

e) distribuci 

 

Příklady 

3. 

Firma vyrábí měsíčně 5 000 ks výrobků. Spotřeba materiálu na jeden výrobek je až Kč 60,--          

a mzda jednoho výrob. pracovníka až Kč 20,--. Na období je rozpočítána výrob. režie         

125 000,-- Kč, zásobovací režie 20 000,-- Kč a správní režie 75 000,-- Kč. Odbytová režie je 

stanovena na 18 000,-- Kč. Zjistěte prodejní cenu jednoho výrobku při zisku 30 %. 

 

4. 

Mzdy kupujících vzrostly o 10 %. Poptávka po hranolkách se zvýšila pouze o 5 % a prodej 

kroket se zvýšil o 10 %. Vypočítejte důchod. pružnost poptávky u hranolek a kroket a 

porovnejte je. 

 

 

 

 



5.  

Výrobní družstvo uvažuje o inovaci stávajících sport. baťohů, které jsou dosud na domácím 

trhu oblíbeny a jsou cenově výhodnější než od konkurence. V r. 2007 družstvo předpokládá, 

že se prodá o 20 % více batohů než se prodalo v současnosti = 800 ks batohů. 

Celkové roční náklady jsou: 

-mzdy výrob. zaměstnanců (2)  384 000 

-mzdy skladníků (2)    288 000 

-mzdy majitele, účetní   480 000 

-mzdy dealerů  (1)    120 000 

Roční náklady na inzerci   126 000 

Roční odpisy strojů (2)                24 000 

Roční spotřeba energie (1250 /měs.)               15 000 

Roční náklady na údržbu       2 400 

Spotřeba materiálu na výrobu 1 baťohu: 

 1,5  m látky    (200 Kč/m) 

 5     ks špulek nití (  10 Kč/ks) 

 4     ks zipů  (  20 Kč/ks) 

 6     ks přezek  (  10 Kč/ks) 

 1,5  m popruhů (100 Kč/m)   

Baťoh se šije 4 hodiny. Min. marže z celkových vlastních nákladů výkonu je 30 %. 

Vypočítejte pomocí kalkulačního vzorce cenu baťohu pro rok 2007.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITOLA 2 – VNITŘNÍ OBCHOD 

 

Otázky 

21. Popiš základní rozdíly mezi maloobchodem a velkoobchodem. 

22. Jaké znáš konkrétní příklady pultového prodeje? 

23. Uveď konkrétní příklad běžné prodejny, zvláštní prodejny, supermarketu, 

hypermarketu, diskontní prodejny a obchodního domu. Jaký sortiment jednotlivé 

maloobchodní jednotky nabízejí? Jaká je zde forma prodeje? Kde se nacházejí? 

24. Jaké znáš konkrétní příklady ambulantních maloobchodních jednotek? Kde se s nimi 

můžeme nejčastěji setkat? 

25. Jaké znáš zásilkové a dodávkové firmy? Vysvětli, jak je možné vytvořit objednávku 

při nákupu zboží: 

a) z katalogu 

b) z internetového obchodu. 

26. Jaké jsou výhody a nevýhody velkoobchodu? 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

Prostřednictvím …………..  …………….. ………………….  zboží putuje od výrobce přímo 

ke spotřebiteli. 

Prostřednictvím nepřímé distribuční cesty zboží putuje od …………….. k ……………….. a 

dále od …………………  ..  …………………… 

………………..  …………………….  ……………………. mají svá pevná stanoviště. 

Mezi nejdůležitější funkce velkoobchodu patří: 

 přebírání …………….. 

 překlenování ……………… ……………  …………..  ………………..  ……………..  

……………………. 

 poskytování …………….. ………………… (3 možnosti) 

 přetváření …………. ……………… ……..  ……………….  ………………….. 

………………..  …………………….  poskytuje všechny nebo většinu velkoobchodních 

funkcí. 

………………………….  umožňuje nákup pouze v hotovosti. 

………………………….  dostávají za svoji činnost provizi. 

 



Testové otázky (zatrhni správnou odpověď) 

10. U firmy McDonald se setkáme 

s touto formou prodeje: 

a) samoobsluha 

b) pultový prodej 

c) volný výběr 

d) zásilkový prodej 

 

11. U firmy Baťa se setkáme s touto 

formou prodeje: 

a) zásilkový prodej 

b) samoobsluha 

c) volný výběr 

d) pultový prodej 

 

12. U firmy Otto se setkáme s touto 

formou prodeje: 

a) zásilkový prodej 

b) pultový prodej 

c) volný výběr 

d) samoobsluha 

 

13. V potravinách Albert se setkáme 

s touto formou prodeje: 

a) samoobsluha 

b) volný výběr 

c) pultový prodej 

d) zásilkový prodej 

 

14. Baumax je představitelem: 

a) běžné prodejny 

b) hypermarketu 

c) obchodního domu 

d) zvláštní prodejny 

15. Globus je: 

a) běžná prodejna 

b) supermarket 

c) hypermarket 

d) zvláštní prodejna 

 

16. Mezi funkce velkoobchodu nepatří: 

a) vytváření širokého 

sortimentu 

b) poskytování obchodního 

úvěru 

c) přímý prodej konečnému 

spotřebiteli 

d) poskytování tržních 

informací 

 

17. Agenti a komisionáři: 

a) přebírají zboží do svého 

vlastnictví 

b) představují tradiční 

velkoobchod 

c) dostávají provizi 

d) nesou minimální riziko 

 

18. Drop shipper: 

a) je velkoobchod 

s omezenými funkcemi 

b) nevlastní zboží 

c) přebírá riziko 

d) skladuje zboží 

 

 

 



KAPITOLA 3 – ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

 
3.1 Absolutní a komparativní výhoda, Význam zahraničního obchodu, Formy zahraničního 

obchodu a Členění obchodu s jinými zeměmi 

 
Otázky 

1. Vysvětli pojmy absolutní a komparativní výhoda. 

2. Jaký je význam zahraničního obchodu? 

3. Jaké jsou formy zahraničního obchodu? Jednotlivé formy objasni. 

4. Jaké jsou důvody reexportu? Doplň konkrétními příklady. 

5. Čím je charakteristický vnitrounijní obchod? 

6. Čím je charakteristický mimounijní obchod? 

7. Co je to globalizace? 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

………………  …………….. je směna výrobků a služeb, kterou provádějí právnické a 

fyzické osoby přes hranice určitého státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států. 

………………… znamená, že firmy, zboží i spotřebitelé přestávají být pouze součástí 

……………… trhu, ale stávají se součástí …………….. trhu. 

……………………  …………………… znamená, že země bude vyrábět a prodávat zboží, 

které dokáže vytvořit ………  ……………..  …………………., než jiné státy. 

……………  je prodej výrobků a služeb do ostatních zemí. 

Reexport je ……………..výrobku v určité zemi a jeho ………… v nezměněné podobě do jiné 

země. 

Ve ………………  …………………… je zboží mezi plátci DPH  dodáváno bez DPH. 

…………………  ………………….. podléhá celnímu dohledu, při dovozu se vybírá clo, 

poplatky, DPH i spotřební daně, může být zatížen vývozními cly a poplatky. 

 

 

 

 

 

 



Spojte pojmy se správnými definicemi: 

…….1.  Export 

…….2. Reexport 

…….3. Vnitrounijní obchod 

…….4. Mimounijní obchod 

…….5. Import 

 

a) Obchod uvnitř EU. 

b) Prodej  do ostatních zemí. 

c) Obchod členských zemí EU s nečleny EU. 

d) Nákup výrobků a služeb z ostatních zemí. 

e) Nákup výrobku v určité zemi a jeho prodej v nezměněné podobě do jiné země. 

 

Příklad 

Podle níže uvedené tabulky určete, na který výrobek se budou specializovat jednotlivé země. 

Svoje rozhodnutí zdůvodněte. 

Země Výrobek A Výrobek B 

Německo 20 hodin 30 hodin 

Rakousko 40 hodin 90 hodin 

 

 

3.2 Obchodní politika, bilance v zahraničním obchodě 

 

Otázky 

1. Popiš dva hlavní směry obchodní politiky. 

2. Jaké znáš nástroje společné obchodní politiky EU? 

3. Jaký je rozdíl mezi smíšenou a obchodní dohodou? 

4. Popiš preferenční a nepreferenční dohodu. 

5. Jaký má význam smlouva o zamezení dvojího zdanění? 

6. Co zachycuje obchodní bilance a jaké může být její saldo? 

7. Jaká může být struktura obchodní bilance? 

8. Co zachycuje platební bilance? 

9. Popiš jednotlivé složky platební bilance. 

10. Jaká může být platební bilance z hlediska příjmů a výdajů? 



Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

……………………  chrání vnitřní trh před nežádoucí konkurencí ze …………………. 

Liberalismus usiluje o …………………  …………………….  ……………………..  mezi 

státy. 

………………  ……………………..  neupravují pouze podmínky obchodu. 

…………………. vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu. 

…………………..  ………………………  zobrazuje např. platby za nákup a prodej zboží a 

služeb z obchodní bilance. 

………………..  ……………………  zaznamenává např. přímé zahraniční investice v ČR. 

 

Testové otázky (zatrhni správnou odpověď) 

10. Mezi úkoly protekcionismu patří: 

a) podporovat volný pohyb 

zboží mezi státy 

b) chránit vnitřní trh 

c) omezovat zásahy státu do 

zahraničního obchodu 

d) podporovat vlastní výrobky 

na zahraničních trzích. 

 

11. Na dovoz určitého druhu zboží 

z Laosu je uvaleno nulové clo. 

Důvodem je sepsání: 

a) nepreferenční dohody 

b) smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění 

c) dohody o ochraně investic 

d) preferenční dohody. 

 

12. Jestliže je saldo obchodní bilance 

aktivní, znamená to, že: 

a) vývoz = dovoz => saldo 0 

b) vývoz > dovoz => saldo – 

c) vývoz > dovoz => saldo + 

d) vývoz < dovoz => saldo – 

 

13. Jestliže je saldo obchodní bilance 

pasivní, znamená to, že: 

a) vývoz < dovoz => saldo – 

b) vývoz > dovoz => saldo + 

c) vývoz = dovoz => saldo 0 

d) vývoz < dovoz => saldo + 

 

14. Teritoriální struktura obchodní 

bilance sleduje vývoz a dovoz 

podle: 

a) druhů zboží 

b) hraničních přechodů, přes 

které je zboží dopraveno 

c) hodnoty zboží 

d) zemí odkud pochází nebo 

kam putuje. 

 



15. Komoditní  struktura obchodní 

bilance sleduje vývoz a dovoz 

podle: 

a) zemí odkud pochází nebo 

kam putuje 

b) hodnoty zboží 

c) hraničních přechodů, pře 

které je zboží dopraveno 

d)  druhů zboží 

 

16. Běžný účet platební bilance 

zachycuje mimo jiné i: 

a) transakce s licencemi 

b) úroky, dividendy a mzdy 

c) přírůstek nebo úbytek 

devizových rezerv 

d) investice do cenných 

papírů. 

 

17. Kapitálový účet platební bilance 

zachycuje mimo jiné i: 

a) úvěry a depozita 

b) transakce s autorskými 

právy 

c) přímé zahraniční investice  

v ČR 

d) úroky a mzdy. 

 

18. Finanční účet platební bilance 

zachycuje mimo jiné i: 

a) přímé zahraniční investice 

v ČR 

b) investice do cenných papírů 

c) transakce s licencemi 

d) dary. 

 

19. Přebytek platební bilance znamená, 

že: 

a) příjmy = výdaje => 

devizové rezervy se nemění 

b) příjmy > výdaje => snížení 

devizových rezerv 

c) příjmy < výdaje => zvýšení 

devizových rezerv 

d) příjmy > výdaje => zvýšení 

devizových rezerv 

 

20. Schodek platební bilance znamená, 

že:  

a) příjmy = výdaje => 

devizové rezervy se nemění 

b) příjmy < výdaje => snížení 

devizových rezerv 

c) příjmy < výdaje => zvýšení 

devizových rezerv 

d) příjmy > výdaje => zvýšení 

devizových rezerv 

 

 

 

 

 

 

 



Příklad 

Vypočítejte: 

a) salda u jednotlivých tříd zboží 

b) složení vývozu a dovozu v % podle druhů zboží. 

 

Třída zboží podle SITC Vývoz Dovoz Saldo 

0 + 1 + 4 potravinářské výrobky 82 103  

2 + 3 suroviny nepoživatelné a paliva 5 11  

5 chemikálie 67 86  

6 tržní výrobky tříděné podle materiálu 24 92  

7 stroje a dopravní prostředky 27 8  

8 průmyslové spotřební zboží 134 175  

9 ostatní 479 474  

0 – 9 celkem 818 949  
 

 

3.3 Vývozní a dovozní operace 

 

Otázky 

1. Jaké jsou fáze přípravy vývozní operace? 

2. Jaká znáš druhy průzkumu trhu v zahraničním obchodě? 

3. Co je to akvizice a jak se člení? 

4. Jaký je důvod tvorby předběžné kalkulace? Jaké jsou její podklady? 

5. Jaké jsou fáze realizace vývozní operace? 

6. Co je to kupní smlouva a jaké jsou její podstatné náležitosti? 

7. Jaké mohou být další náležitosti kupní smlouvy? 

8. Jaké znáš doklady používané v zahraničním obchodě? 

9. Jaký je rozdíl mezi předběžnou a výslednou kalkulací? 

10. Jaké jsou fáze přípravy dovozní operace? 

11. Co je cílem rozboru potřeby dovozu? 

12. Podle čeho posoudíme spolehlivost dodavatele a odkud budeme čerpat informace? 

13. Podle čeho vybereme nejvhodnější nabídku? 

14. Jaké jsou fáze realizace dovozní operace? 

 



Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

Cílem ……………  ……………..  je výběr vhodného státu, kde se budou výrobky dobře 

prodávat. 

……………………..  jsou činnosti vykonávané za účelem získání trhu a zvýšení odbytu 

našich výrobků. 

………………….  …………………… zahrnuje přímé navazování kontaktů 

s potencionálními zákazníky. 

…………………....  …………………………  zjišťujeme předběžně cenu výrobku. 

………………….  ………………………. je právně závazná úmluva, ve které se prodávající 

zavazuje …………………….. kupujícímu předmět koupě, ………………….. mu doklady a 

…………………..  …………………. práva, a kupující se zavazuje předmět koupě 

……………… a uhradit ………………….. 

 

Příklady 

Příklad 1 

Cena výrobku A u českého výrobce je 80,-- Kč/ks. Z cenového průzkumu trhu se podařilo 

získat informace o cenách výrobku A u rozhodujících výrobců v zahraničí. 

Stát Cena za 1 ks v národní měně Kurz v Kč 

Dánsko DKK 22,25 1 DKK = 3,82 

Velká Británie GBP 1,76 1 GBP = 41,96 

Polsko PLN 9,35 1 PLN = 7,48 

Švédsko SEK 27,7 1 SEK = 3,25 

 

Zjistěte, na které trhy by měl český výrobce proniknout. 

 

Příklad 2 

Cena, za kterou prodává český výrobce své zboží zahraničnímu odběrateli, činí 60 000 Kč/ks. 

Dopravné v zahraničí je   6 000 Kč/ks, pojistné 2 000 Kč/ks, dopravné v tuzemsku je        

2 500 Kč/ks. Obchodní podnik hradí dopravné i pojistné. Nákupní cena bez DPH činí          

45 000 Kč/ks. V jaké výši bude marže obchodního podniku při vývozu? 

 

 

 



3.4 Dodací podmínky 

 

Otázky 

1. K čemu slouží dodací podmínky? 

2. Jak se nazývají mezinárodní pravidla upravující dodací podmínky? 

3. Jak se člení doložky INCOTERMS 2000? Stručně popiš jednotlivé skupiny. 

4. Prostuduj jednotlivé dodací podmínky a stručně popiš povinnosti prodávajícího a 

kupujícího. 

 

Úkoly 

1. Určete, které dodací podmínky je možné použít pro námořní a říční přepravu. 

2. Určete, které dodací podmínky lze použít při letecké nebo železniční dopravě. 

 

Příklady 

Příklad 1 

Firma AB, s. r. o. z Českých Budějovic dováží z Tuniska sportovní obuv značky TUNISKA. 

Cena obuvi před naložením v přístavu Tunis je  11 000 EUR, dopravné z Tunisu do Marseille 

je 300 EUR + pojistné 180 EUR, dopravné z Marseille do Českých Budějovic je 270 EUR + 

pojistné 80 EUR, nakládka v přístavu naložení činí 30 EUR, vykládka z lodi 50 EUR, dovozní 

clo do EU je 350 EUR. Vypočítejte náklady hrazené firmou AB při dodací podmínce: 

a) FAS Tunis 

b) FOB Tunis 

c) CIF Marseille 

d) DDU České Budějovice 

e) DDP České Budějovice 

 

Příklad 2 

Firma ŽĎAS, a. s. Žďár nad Sázavou vyváží strojní zařízení do Mongolska. Cena stanovená 

firmou je 14 000 EUR, nakládka na vlak činí 20 EUR, doprava a pojistné ze Žďáru nad 

Sázavou do Čierné nad Tisou 250 EUR, doprava z Čierné nad Tisou do Ulánbátaru 700 EUR 

+ pojistné 100 EUR, dovozní clo v Mongolsku je 600 EUR. 

Vypočítejte vývozní cenu firmy ŽĎAS, a. s.  při dodací podmínce: 

a) FCA Žďár nad Sázavou 

b) DAF Čierná nad Tisou 



c) DDU Ulánbátar 

d) DDP Ulánbátar 

 

3.5 Platební podmínky 

 

Otázky 

1. Co stanovují platební podmínky? 

2. Jaké faktory ovlivňují volbu platební podmínky? 

3. Čím je charakteristické placení předem? 

4. Čím je charakteristické placení při dodání zboží? 

5. Čím je charakteristické placení po dodání zboží? 

6. Charakterizuj akontaci. 

7. Charakterizuj dokumentární akreditiv. 

8. Charakterizuj dokumentární inkaso. 

9. Charakterizuj dodávky na otevřený účet. 

10. Jaké úvěry se používají v zahraničním obchodě? 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

…………………….  ………………….. stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny 

kupujícím. 

Placení lze uskutečnit: 

• ……………….., 

• …..  ………………..  ……………………, 

• …..  ………………..  ……………………. 

………………  ……………………….  je výhodné pro dodavatele. 

…………………..  ………………………   je výhodné pro kupujícího, ale zatěžuje vývozce. 

…………………….. je zaplacení části kupní ceny předem. 

………………..  ……………….  je smlouva s bankou, v níž vývozce žádá, aby banka vydala 

doklady ke zboží dovozci až po splnění inkasních podmínek. 

 

 

 

 



Doplňte: 

Dokumentární akreditiv 

                               

 

 

 

  

                       

 

 

 

 

   

 

                                                  

 

     
  

 

 

 

Dokumentární inkaso 

           

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                      

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3.6 Financování vývozu a dovozu 

 

Otázky 

1. Jaký je rozdíl mezi bankovním a obchodním úvěrem? 

2. Charakterizuj operativní leasing. 

3. Charakterizuj finanční leasing. 

4. Charakterizuj faktoring. 

5. Charakterizuj forfaiting. 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

………………………  ……………………………  znamená, že si kupující a prodávajícím 

domluví pozdější platbu. 

………………………..  ……………………….. je zpravidla sjednáván na dobu 

………………….  než je doba amortizace předmětu leasingu, nájemce platí dohodnuté částky 

a po skončení pronájmu vrací věc pronajímateli. 

………………..  ……………… bývá dlouhodobý,  po skončení přechází věc do vlastnictví 

nájemce. 

……………………..je metoda financování střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů. 

 

 

KAPITOLA 4 – CELNICTVÍ 

 
4.1 Základní pojmy celnictví 

 

Otázky 

1. Co je to clo? 

2. Charakterizuj celní území společenství. 

3. Co je to celní kontrola? 

4. Jaké zboží označíme jako zboží Společenství? 

5. Kdo je to celní deklarant? 

6. Co je to celní prohlášení a jaké formy může mít? 

7. Charakterizuj celní dluh a celní hodnotu. 

 



 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

……………..je povinná platba do rozpočtu státu nebo EU v případě přechodu zboží přes 

hranice.  

Při ………………. …………………dochází k porovnávání totožnosti údajů v dokumentech 

se skutečným stavem zboží. 

Do celního území spadá …………………. a ………………………., ačkoliv nejsou členy 

EU. 

Povinnost určité osoby zaplatit clo a poplatky se nazývá …………………  

……………………. 

…………………….  …………………..je fyzická nebo právnická osoba, která podává celní 

prohlášení. 

Celní prohlášení bývá obvykle podáváno v listinné podobě ……………..  ………………..  

………………… 

 

Spojte pojmy se správnými definicemi: 

…..1. Celní hodnota 

…..2. Celní deklarant 

…..3. Celní kontrola 

…..4. Clo 

…..5. Zboží Společenství 

…..6. Celní dluh 

 

a) Fyzická nebo právnická osoba podávající celní prohlášení. 

b) Částka vybíraná celními orgány při přechodu zboží přes hranice EU. 

c) Zboží celé vyrobené v EU. 

d) Skutečně zaplacená cena za zboží. 

e) Povinnost zaplatit clo. 

f) Porovnávání totožnosti údajů v dokumentech se skutečným stavem zboží. 

 

4.2 Právní normy upravující celnictví 

 
Otázky 



1. Jaké jsou základní právní normy celnictví v ČR? 

2. O čem pojednává Celní zákon? 

3. Popiš strukturu celní správy. 

4. Jaké jsou základní právní normy celnictví v EU? 

5. O čem pojednává Celní kodex? 

6. Charakterizuj Celní sazebník. 

 

4.3 Význam a druhy cel 

 
Otázky 

1. Jaký je význam cla? 

2. Charakterizuj clo antidumpingové, odvetné, vyrovnávací, preferenční a finanční. 

3. Charakterizuj clo vývozní, dovozní a tranzitní. 

4. Vyjmenuj způsoby výpočtu cla. 

5. Co jsou to celní kvóty a jaký je jejich účel? 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

………..  ……………………..chrání vnitřní trh, jeho vysoká sazba znemožňuje dovoz. 

Sazby …………….  …………………… bývají snížené, v některých případech i nulové. 

………………….  …………….. znamená přirážku k běžné celní sazbě na dovážené zboží 

v případě diskriminace vývozu unijního zboží na některé trhy zahraniční.  

………………………..  ………………. je uvaleno na dovážené výrobky, jejichž vývozní 

cena do EU je nižší než obvyklá cena v zemi vývozu. 

……………..  …………………..  se uplatňuje při dovozu zboží do EU. 

…………………  ………………….. se zjistí procentní sazbou uvedenou v celním sazebníku. 

………………..  …………………… je stanoveno fixní peněžní částkou za množstevní 

jednotku zboží. 

 

4.4 Celní režimy 

 

Otázky 

1. Charakterizuj jednotlivé celní režimy. 

 



 

Úkoly 

Urči, zda je tvrzení správné (je-li tvrzení nesprávné, oprav jej): 

1. Zboží propuštěné do režimu volného oběhu získává status zboží Společenství. 

 ANO NE 

2. Se zbožím propuštěným do volného oběhu není možné volně nakládat kdekoliv na 

celním území EU. 

   ANO     NE 

3. Zboží propuštěné do volného oběhu nepodléhá clu a poplatkům. 

   ANO     NE 

4. Vnitřní tranzit znamená přepravu zboží mezi dvěma místy na celním území EU přes 

třetí zemi beze změny celního statusu. 

   ANO     NE 

5. V celním skladu lze skladovat pouze zboží Společenství. 

   ANO     NE 

6. V případě uskladnění zboží v celním skladu jsou cla a poplatky vybírány ihned po 

přijetí zboží do skladu. 

   ANO     NE 

7. Při vývozu je celními orgány vybírána DPH, clo a poplatky. 

   ANO     NE 

8. Pasivní zušlechťovací styk umožňuje zpracovatelské operace na dovezeném zboží 

včetně a jeho následné zpětné vyvezení z EU. 

   ANO     NE 

9. V režimu dočasného použití nesmí dovážené zboží změnit vlastníka a musí být do 24 

měsíců vyvezeno zpátky do zahraničí. 

   ANO     NE 

10. V režimu přepracování pod celním dohledem je vybíráno clo ihned při dovozu zboží 

do EU. 

   ANO     NE 

 

 

 

 

 



Příklad  

Příklad 1 

Stavební firma AB, s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích si vypůjčila od firmy KATUŠA 

Moskva jeřáb za 10 500 000 Kč, který firma AB použije při realizaci jedné ze zakázek. 

Výpůjční doba je stanovena na období říjen 2006 – červenec 2007. Jeřáb podléhá dovoznímu 

clu ve výši 8 %. Vypočítejte clo. 

 

Příklad 2 

Firma KL, s. r. o. Havlíčkův Brod si vypůjčila od švýcarské firmy CHOCO stroj na výrobu 

čokolády. Cena tohoto stroje je 8 200 000 Kč. Výpůjční doba je 15 měsíců a dovozní clo      

15 %. Vypočítejte výši cla. 

 

4.5 Výpočet celní hodnoty, cla a daní, celní řízení 

 
Otázky 

1. Jak se vypočítá celní hodnota? 

2. Jak se vypočítá clo? 

3. Jmenuj zboží, které podléhá spotřební dani. 

4. Jaký je postup výpočtu DPH? 

5. Jakým způsobem probíhá celní řízení? 

6. Jaká je obvyklá forma celního prohlášení? 

7. Jaké dokumenty jsou předkládány společně s celním prohlášením? 

 

Příklady – výpočet spotřební daně 

Příklad 1 

Z Ruska bylo dovezeno 800 000 l motorového benzínu. Sazba spotřební daně je              

11 840 Kč/ 1 000 l. Spočtěte spotřební daň.  

 

Příklad 2 

Z Jamaiky bylo dovezeno 3 000 lahví po 0,75 l Jamajského rumu s obsahem alkoholu 70 %. 

Spotřební daň je 26 500 Kč/hl ethanolu. Vypočítejte spotřební daň. 

 

 

 



Příklad 3 

Z Ruska bylo dovezeno 200 000 l šumivého vína. Spotřební daň je 2 340 Kč/hl. Vypočítejte 

spotřební daň. 

 

Příklad 4 

Z Kuby byly dovezeny doutníky (4 000 balení doutníků, 1 balení = 10 doutníků). Sazba 

spotřební daně je 0,79 Kč/ks. Vypočtěte spotřební daň. 

 

Příklady – výpočet celní hodnoty a cla 

Příklad 5 

Firma XZ z Českých Budějovic dovezla z Turecka látky. Faktura dodavatele je                     

na 3 500 EUR. Doprava a pojištění na hranice s EU činí 420 EUR. Doprava z hranic             

do Českých Budějovic činí 800 EUR. Přepočítací kurz je 28 Kč/EUR. Dovozní clo je  podle 

celního sazebníku 6 %. Vypočítejte celní hodnotu a clo při dodací podmínce: 

a) EXW Ankara 

b) DAF maďarsko-bulharské hranice 

 

Příklad 6 

Obchodník z Českých Budějovic dovezl z Brazílie 40 t banánů. Cena 1 t banánů je 500 EUR. 

Náklady na dopravu a pojištění jsou následující: 

Rio de Janeiro – Lisabon  3 000 EUR 

Lisabon – Praha  2 000 EUR 

Praha – České Budějovice  50 EUR 

Další náklady jsou následující: Nakládka na loď v Rio de Janeiru 20 EUR, vykládka z lodi 

v Lisabonu 15 EUR. Přepočítací kurz je 28 Kč/EUR. Clo je 5 %. Vypočítejte celní hodnotu a 

clo při těchto dodacích podmínkách: 

a) EXW Rio de Janeiro 

b) FOB Rio de Janeiro 

 

Příklady – výpočet celní hodnoty, cla, DPH a spotřební daně 

Příklad 7 

Obchodník z Prahy dovezl z Mexika 15 000 lahví po 0,5 l Tequily s obsahem alkoholu 55 %. 

Cena 1 lahve je 15 USD. Spotřební daň je 26 500 Kč/hl ethanolu. Náklady spojené s dopravou 

a pojištěním byly následující: 



Mexico – Tampico (přístav v Mexiku) 100 USD 

Tampico – Lisabon     3 200 USD 

Lisabon – Praha     2 000 EUR 

Přepočítací kurzy jsou: 28 Kč/EUR a 24 Kč/USD. Clo je 12 %. DPH 19 %. Vypočítejte celní 

hodnotu, clo, spotřební daň a DPH při dodací podmínce: 

a) FCA Mexico 

b) CIF Lisabon 

 

 

KAPITOLA 5 – BANKOVNICTVÍ 

 
Otázky(1) 

 
1. Jaký bankovní systém v současnosti v ČR existuje? 

2. Co znamená zkratka ČNB? 

3. Proč si myslíte, že je důležitý bankovní dohled  a kdo ho provádí? 

4. Jaké obchody poskytuje ČNB ostatním bankám? 

5. Pokuste popsat nebo vysvětlit platební styk. 

6. Myslíte si, že existují zásady bankovních operací? 

7. Vysvětlete tyto pojmy – směnky, šeky a jaký je mezi nimi rozdíl? 

8. Proč se stále v platebním styku využívají poštovní poukázky? 

9. Jaké typy vkladů Vám mohou poskytnout banky? 

10. Jaký typ úvěru je nejvýhodnější pro fyzickou osobu? 

 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

 

ČNB (............... ............. ............) = je právnická ..........., která má postavení veřejnoprávního 

subjektu se sídlem v Praze, není zapsaná v ............. .............. a má v majetkoprávních vztazích 

při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele.  ČNB dohlíží na ....... se sídlem na 

území ČR a na bezpečné,  spolehlivé a efektivní .................... bankovního systému. 

 



ČNB vede příjmové a výdajové účty .............  ............ a na základě rozhodnutí bankovní rady 

může poskytnout ČR krátkodobý úvěr nákupem státních pokladničních poukázek – splatných 

max. do ... roka. 

 

A. Spojte pojmy se správnými definicemi: 

... 1. Konvertibilita 

... 2. Úvěr 

... 3. Diskont 

... 4. Eskont směnek 

... 5. Remitent 

...6. Směnečník 

 

a) ten, který má povinnost ze směnky platit 

b) volná směnitelnost měny příslušného státu na mezinárodním trhu 

c) úrok ode dne nákupu směnky do dne její splatnosti 

d) ten, kdo vlastní směnku a má se mu za ní zaplatit 

e) nákup (odkup) směnek před dobou její splatnosti 

f) půjčení peněz na přesně stanovenou dobu za určitý úrok 

 

 

Testové otázky (zatrhněte správnou odpověď nebo doplňte správné slovo ) 

 

1. Mezi hlavní činnosti ČNB nepatří:   4. Co je to směnka: 

a) devizová politika    a) cenný papír 

b) exekuce    b) bezcenný papír 

c) emisní činnost    c) doklad totožnosti 

 

2. Co myslíte, že mezi přímé nástroje patří:            5. Jaké jsou  poštovní poukázky:  

a) použití úvěrových limitů    a) typu A 

b) diskontní  sazba     b) typu B 

c) intervence devizového kurzu    c) typu L 

 

3. Bankovní dohled ČNB představuje:   6. Náležitosti šeku jsou tyto: 

a) dohlíží na banky se sídlem v ČR   a) podpis ................ 



b) udělování licencí bank      b) označení slovem ŠEK 

            c)  kontrola dodržování zákon. předpisů                        c) datum vystavení šeku 

 

Otázky (2) 

 
1. Stručně popište hlavní činnosti ČNB a zkuste je vysvětlit. 

2. Co jsou to nástroje měnové politiky a k čemu slouží? 

3. Myslíte si, že je lépe uložit peníze do depozitních certifikátů a nebo na vkladní 

knížku? 

4. Vysvětlete podstatu  a účel platebních karet. 

5. Jaký typ úvěru je nejvýhodnější pro právnickou osobu? 

6. Proč existuje Centrální registr úvěrů a kdo ho spravuje? 

7. Jaký je rozdíl mezi soukromým a bankovním šekem? 

8. Vysvětlete tyto pojmy – výstavce a šekovník. 

9. Pokuste popsat rozdíl mezi hotovostním a bezhotovostním platebním stykem. 

10. Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením? 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

 

Šek je .................  cenný papír, kterým výstavce šeku (majitel účtu nebo jím zmocněná osoba) 

dává příkaz bance (.................), aby osobě  uvedené na šeku nebo doručiteli zaplatila ............., 

na kterou je šek vystavený.  Šeky se využívají k ................. placení za výrobky, služby a při 

výběru hotovosti z účtu banky. 

 

Banky mohou .................. od svých klientů směnky – eskontují ............. a tento odkup  

směnek banky označují jako eskontní úvěry s dobou splatnosti do 6 měsíců.  Úrokem za 

eskont směnky je = .................., který se platí za dobu od toho dne eskontu do dne splatnosti 

směnky. Převod směnky se provádí .................... = rubopisem nebo ............... směnky  (cesí). 

 

 B. Spojte pojmy se správnými definicemi: 

 ...1. depozita 

 ...2. Fond pojištění vkladů 

 ...3. běžný účet  



 ...4. hypotéční úvěr 

 ...5. spotřebitelský úvěr 

 ...6. Centrální registr úvěrů 

a) úvěr, který banka poskytuje klientovi na pořízení nemovitosti nebo na její výstavbu,  

rekonstrukci 

b) hotovostní půjčka na nákup spotřebního zboží  nebo k proplacení služeb bez uvedení  

účelu použití 

c) registr úvěrů fyzických i právnických osob vede a spravuje ho ČNB 

d) netermínovaný vklad fyzické nebo právnické osoby, soustřeďují se zde peněžní 

prostředky a uskutečňují se platby 

e) je zvláštní právnickou osobou, kterou řídí správní rada, v níž jsou zástupci ČNB           

a  Ministerstva financí 

f) vklady 

 

 

Příklady na jednoduché a složené úročení 

 

Příklad č. 1 

Jak vysoký bude úrok z úvěru ve výši 300 000,-- Kč, který má být jednorázově splatný 

za 12 měsíců včetně úroku a je-li úroková míra 12 % p.a.? Jaké bude mít klient banky 

celkové náklady na svoji investici, kterou bude financovat z výše uvedeného úvěru? 

 

Příklad č. 2 

Vypočítejte velikost úroku pro vklad ve výši 160 000,-- Kč, uložené při úrokové sazbě 

1,1 % p. a. na dobu od 1. 6. 2006 do 31. 10. 2006. 

 

Příklad č. 3 

Klient uloží do banky v tomto roce peněžitý vklad v hodnotě 200 000,-- Kč. Jaká bude 

výše jeho kapitálu za 2 roky při složeném úročení polhůtním, jestliže úrokovací období 

je roční a úroková sazba je 1,4 % p.a.? 

 

 

 

 



Příklad č. 4 

Klient plánuje investovat 180 000,-- Kč do bankovního vkladu. Jaká bude konečná výše 

vkladu za 4 roky při složeném úročení polhůtním, jestliže úrokovací období je pololetní 

a roční úrokovací sazba je 1,2 % ? 

 

Příklad č. 5 

Dne 3. 4. 2007 vložíme do banky částku 60 000,-- Kč a vybereme ji 3. 6. 2007 v den 

splatnosti. Banka poskytne na tento typ vkladu úrokovou míru 1,4 %, vklad se zúročí 

jednou a to v den splatnosti. Banka musí odvést daň z úroku, což je 15 %. Vypočítejte: 

a) počet dní úrokové doby 

b) výši úroku po zdanění 

c) celkovou částku, kterou nám banka vyplatí 

 

        Příklad č. 6 

        Představte si, že jste lidé v produktivním věku a rozhodnete se, že si budete spořit na  

        důchod a řešíte, kolik peněz v současnosti musíte uložit do banky, aby jste za 20 let měli  

        naspořeno 1 250 000,-- Kč. Když víte, že banka Vám umožní  termínovaný vklad  

        s pevnou úrokovou sazbou 2,6 % p. a., předpokládáme-li roční úrokovací období a úroky   

        budou připisovány k vkladu a dále úročeny stejnou sazbou. 

 

 

KAPITOLA  6 – POJIŠŤOVNICTVÍ 

 
6.1 Charakteristika pojišťovnictví 

 
Otázky 

1. Co je smyslem pojištění? 

2. Co je úkolem pojišťoven? 

3. Charakterizuj jednotlivé činnosti vykonávané komerčními pojišťovnami. 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

……………….  …………………… je pojištění rizika pojišťovnou u zajistitele. 



…………………..  ………………………. zahrnují komplexní zabezpečení klienta např. při 

jeho cestách do zahraničí. 

………………….  ………………………. směřuje k provádění takových opatření, aby škody 

nevznikaly nebo aby jejich rozsah byl omezen. 

…………………….  ……………………. = pojišťovny navrhují optimální systém pojištění 

v organizaci. 

 

6.2 Základní pojmy pojišťovnictví 

 

Otázky 

1. Kdo je  pojistitel? 

2. Kdo je pojistník? 

3. Kdo je pojištěný? 

4. Kdo je oprávněná osoba? 

5. Co je to pojistné? 

6. Co je to pojistné plnění? 

7. Co je to pojistná událost? 

8. Co jsou to všeobecné pojistné podmínky? 

9. Co je to pojistný kmen? 

10. Co je to franšíza? 

 

Úkoly 

Spojte pojmy se správnými definicemi: 

….1. Pojistník 

….2. Pojistitel 

….3. Oprávněná osoba 

….4. Pojištěný 

….5. Pojistné plnění 

….6. Pojistný kmen 

….7. Pojistná událost 

 

a) Osoba, které v případě pojištění ve prospěch jiné osoby vznikne v případě pojistné 

události právo na pojistné plnění. 

b) Všechny pojistné smlouvy, které má pojišťovna v rámci určitého druhu pojištění. 



c) Pojišťovna. 

d) Náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události. 

e) Skutečnost, při které vzniká povinnost pojistitele plnit. 

f) Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, a je 

povinna platit pojistné. 

g) Osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje. 

 

6.3 Formy pojištění 

 

Otázky 

1. Popiš dobrovolné smluvní pojištění. 

2. Popiš povinné smluvní pojištění. 

3. Popiš zákonné pojištění. 

4. Popiš zdravotní pojištění. 

5. Popiš sociální pojištění. 

6. Popiš penzijní připojištění. 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

Výkon některých povolání je podmíněn uzavřením …………………  ………………. např. 

advokáti, lékaři, zubaři, veterináři, architekti. 

Příkladem ………………..  …………………. je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

……………….  ……………………. musí být hrazeno všemi fyzickými osobami (= 

všeobecné). 

…………………  …………………….. spravuje Česká správa sociálního zabezpečení. 

 

6.4 Druhy pojištění 

 

Otázky 

1. Jaké znáš druhy pojištění odpovědnosti za škody? Jednotlivé druhy charakterizuj. 

2. Jaká znáš majetková pojištění? Jednotlivé druhy charakterizuj. 

3. Jaké znáš druhy pojištění osob? Jednotlivé druhy charakterizuj. 

 



Úkoly 

Urči, zda je tvrzení správné (je-li tvrzení nesprávné, oprav jej): 

1. Do povinného smluvního pojištění lze mimo jiné zařadil také pojištění provozu 

domácnosti. 

 ANO NE 

2. Do dobrovolného pojištění odpovědnosti za škody patří také pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené výkonem povolání. 

 ANO NE 

3. Do povinného smluvního pojištění lze mimo jiné zařadil také pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla. 

   ANO NE 

4. Jestliže zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je ze zákona pojištěn 

pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání. 

 ANO NE 

5. Předmětem pojištění domácnosti jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení 

domácnosti a budova, ve které se domácnost nachází. 

 ANO NE 

6. Pokud dojde k odcizení nebo zničení vozidla, poskytuje se plnění z havarijního 

pojištění ve výši ceny stejného nového vozidla. 

 ANO NE 

7. Podstatou kapitálového životního pojištění je výplata pojistné částky v případě dožití 

sjednaného konce pojištění nebo smrti pojištěné osoby. 

 ANO NE 

8. Úrazové pojištění nelze sjednat samostatně. 

 ANO NE 

 

6.5 Výpočet pojistného 

 

Otázky 

1. Co je to riziko? 

2. Jak vypočítáme frekvenci pojistného plnění? 

3. Co je to škodní rozsah a jak ho vypočteme? 

4. Jak vypočteme nettopojistné? 



5. Jak vypočteme bruttopojistné? 

 

Příklady 

Příklad 1 

Vypočtěte frekvenci pojistného plnění za předpokladu, že pojistné plnění je nutné vyplatit 

v jednom z osmiset uzavřených smluv. 

 

Příklad 2 

Vypočtěte škodní rozsah za předpokladu, že průměrná škoda je 30 000,-- Kč a pojištěná 

hodnota je 280 000,-- Kč.  

 

Příklad 3 

Pojistné plnění je nutné vyplatit v jednom z šestiset uzavřených smluv. Výše pojistné částky 

je 350 000,-- Kč  a škodní rozsah 0,15. Vypočtěte netto pojistné. 

 

 

 

Příklad 4 

Vypočtěte bruttopojistné, jestliže máte k dispozici údaje z příkladu č. 3 a výše pojistné marže 

je 45 %. 

 

 

KAPITOLA  7 – FINANČNÍ TRH A JEHO NÁSTROJE 

 
Otázky 
 

1. Jak lze vysvětlit pojmy - finanční trh a cenný papír? 

2.  Vysvětlete rozdělení cenných papírů z hlediska vlastnictví a převoditelnosti. 

3. Jaké existují nástroje peněžního trhu? 

4. Umíte popsat rozdíl mezi akcií a obligací? 

5. Z kterých hlavních částí se skládá akcie? 

6. Dokážete vysvětlit  rozdíl mezi zástavním a zatímním listem? 

7. Jak lze využít nástrojů kapitálového trhu? 

8.   Vysvětlete, jak mají probíhat  burzovní obchody 



9.   Jaké typy dluhopisů znáte? 

10.  Na jakém principu funguje Burza cenných papírů Praha, a. s.? 

 

 

Úkoly 

Doplňte chybějící část věty: 

 

Finanční trh  je  .....  umožňující soustředit, rozmístit a přerozdělovat dočasně volné 

............  na základě  jejich nabídky a poptávky. 

 

   Obligace je cenný ..........., v němž se vydavatel zavazuje jeho majiteli splatit dlužnou     

          nominální ............ a vyplácet výnosy k určitému .............. Vydavatel (emitent) si emisí   

          obligací opatřuje ............. zdroje převážně na uskutečnění svých investičních záměrů. 

 

Zatímní listy jsou cen. papíry, které se ................ v okamžiku, kdy došlo k zápisu do 

obchodního ................, ale akcionáři ještě nesplatili jmenovitou ............. jejich akcií. 

(Při upisování akcií může akcionář po zápisu společnosti do obchodního rejstříku získat 

zatímní .............., který mu umožňuje .............. práva jako akcie a který je po zaplacení 

jmenovité hodnoty akcie za akcii vyměněn.) 

 

 

Spojte pojmy se správnými definicemi: 

...1  prioritní dluhopisy 

...2  akcie 

...3  talón 

...4  konosament 

...5  BCPP 

...6  opce 

 

 

a)   cenný papír, kterým se potvrzuje právo akcionáře jako společníka podílet se   

       na majetku, řízení akciové společnosti, zisku a likvidačním zůstatku v případě  

                zániku společnosti 



b)  dluhopis, kde jeho majitel  má přednostní právo na jeho splacení  a vyplacení  

      výnosu před ostatními dluhopisy 

c)  dokument, který se  dává přepravci a musí obsahovat údaje o odesilateli, místě  

        odeslání a příjemci zboží  

d) legitimační průkaz a slouží k vydání nového kupónového archu 

e) cenný papír, který vyjadřuje právo vlastníka v budoucnu koupit/prodat určité  

cenné papíry za předem stanovenou cenu 

f) Burza cenných papírů Praha, a.s. 

 

 

Testové otázky (zatrhněte správnou odpověď nebo doplňte správné slovo ) 

 

1. Jaké druhy akcií rozeznáváme:        4.  Jak se člení trh na burze cenných papírů: 

a) prioritní akcie       a)  hlavní trh 

b) ............... akcie       b)  vedlejší trh 

c) kmenové akcie       c)  ................... 

 

2. Co nepatří do pláště obligace         5.  Kde se index PX 50 používá:  

a) nominální hodnota akcie     a)  na burze v Praze 

b) název a číselné označení obligace    b)  na burze v Londýně 

c) kupóny        c)  na burze v New Yorku  

 

3. S jakými komoditami se obchoduje        6. Jaké cenné papíry nepatří do tzv.  

       na komoditním trhu?    úvěrových cenných papírů?  

a) nákup a prodej drahých kovů    a)   obligace 

b) nákup a prodej akcií     b)   pokladniční poukázky 

c) nákup a prodej deviz     c)   šeky 

 

 

 

 

 

 



Příklady na cenné papíry 

 

Příklad č. 1 

Vlastníte 100 akcií firmy Cars, s. r. o. Tato jedna akcie má nominální hodnotu 1 000 

Kč  a  dividenda jedné akcie v minulem roce byla 80 Kč.  Jaký celkový výnos z akcií 

měl vlastník?  Dále zjistěte  kurz akcie v současné době, je-li průměrná úroková míra 

na finančním trhu 16 %  (v tom případě úrok z částky 1 000 by byl 160 Kč). 

 

Příklad č. 2 

Firma J&K, s. r. o. má zaplatit 1. března 2007 za dodávku částku 120 000,-- Kč, ale je 

v druhotné platební neschopnosti, a proto se dohodne na placení směnkou se splatností 

31. května 2007 s úrokem 16 %. Remitent se 1. května 2007 rozhodne, že směnku 

nabídne k eskontu bance, která má diskontní sazbu 12 % p. a. a účtuje si provizi ze 

směnečné částky ve výši 0,1 %.  

a)  Vypočtěte částku, která má být na směnce, jestliže použijí jednoduché úročení. 

b)  Vypočítejte, kolik dostane remitent za směnku. 

 

Příklad č. 3 

Firma K&S, a. s. bude investovat do bankovních obligací 100 000,-- Kč . Jedna 

obligace bude mít nominální hodnotu 5 000 Kč, úroková sazba bude 8 % při složeném 

úročení a termín splatnosti má být za 5 let. Vypočítejte, jakou peněžní částku bude 

muset banka vyplatit za obligace v termínu splatnosti. 
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