
KAPITOLA 1 – MARKETING 
 
Řešení otázek 

 

Na zadané otázky naleznete odpovědi v elektronické učebnici ekonomiky pro II. ročník OA. 

 

Řešení úkolů 

 

V současné době marketing představuje systém marketingových činností, jejíchž podstatou 

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

potřeby a přání zákazníka a také vhodným způsobem zajistit dosažení vlastních cílů. 

 

Existuje 5 základních koncepcí:  

1. koncepce výrobní  (1900 až 1920), 

2. koncepce produktová = výrobková  (1920 až 1940), 

3. koncepce prodejní  (1930 až 1950), 

4. koncepce marketingová (1950 až 1970), 

5. koncepce sociálně-marketingová (1970 až do současnosti). 

 

 

Strategické plánování je nutné pro přesnější formulování cílů, možností firmy a zohledňuje 

měnící se marketingové příležitosti, vede k lepší koordinaci všech činností uvnitř firmy         

a poskytuje přesnější informace pro kontrolu činností. Dále se stanovují podnikatelské 

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

podnikatelské portfolio, které by mělo odrážet silné či slabé stránky firmy ve vztahu 

k prostředí, které ji obklopuje. 

 

Testové otázky 

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) analytická 

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) psychlologické 

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   (1B)   A, marketingová komunikace 

2. promotion    (2A)   B, fyzická podoba výrobku 

3. 4P     (3D)   C, pozornost, zájem, přání, čin 

4. A.I.D.A.    (4C)   D, marketingový mix 

 

Řešení úkolů 

Výrobek = produkt – je v marketingovém pojetí chápán jako hmotný statek nebo služba, 

která  má uspokojit potřeby zákazníka. 

 

Totální výrobek má 3 vrstvy: 

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

2.Vrstva – fyzická podoba výrobku  - značka, kvalita = jakost, design, obal, styl. 

3.Vrstva – rozšířené pojetí výrobku – záruka, instalace , dodávka, prodejní služby, úvěr. 

 

Cena – je množství peněz, které musíme na trhu zaplatit za výrobek nebo službu a je to     

             jediný  nástroj marketingového mixu, který přináší příjmy. 

 

Tržní penetrace – jedná se o strategii, která umožňuje rozvoj firmy zvýšením prodejů 

stávajících výrobků na stávajícím trhu, kterou může firma podpořit úpravou ceny, 

poskytnutím kvalitnějších služeb atd. 



Testové otázky 

 

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) informativní 

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) logistická 

 

9. Marketingový mix (4P) 

představuje:: 

a) výrobek a jeho politiku 

b) reklamu 

c) marketingovou komunikaci 

d) cenu a její politiku 

e) distribuci



 

     Příklady - řešení 

    1. 

     Výrobní firma má výrobní kapacitu  na 24 000 ks. Podle marketingového  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. 

 

      Z1 = (24 000 x 80) – (24 000 x 60) = 1 920 000 – 1 440 000 = 480 000 Kč 

      Z2 = (12 000 x 120) – (12 000 x 60) = 1 440 000 – 720 000 = 720 000 Kč 

      480 000 

     Nákladová rentabilita1 = ---------------  x 100 = 33, 33 %  

    1 440 000 

       720 000 

Nákladová rentabilita2 = --------------- x 100 = 100 % 

                                            720 000 

 

2. 

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

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

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

                   5  

      Cen. pružnost (kalkulaček)  = -------- = 0,2 %              cenově neelastická 

                                                   25  

       25 

Cen. pružnost (mobil.tel.)  = -------- =  2,5 %               cenově elastická         

       10 

 

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 režie75 000,-- Kč. Odbytová režie je 

stanovena na 18 000,-- Kč. DPH u výrobku je 19 %. Zjistěte prodejní cenu jednoho výrobku 

při zisku 30 %. 



 

přímý materiál     60 

přímé mzdy      20 

výrob.režie 125 000 : 5 000 =   25   

vlast. náklady výroby                        105 

správ. režie 75 000 : 5 000 =    15 

zásob. režie 20 000 : 5 000 =         4 

vlast. nákl. výkonu              124 

odbyt. režie 18 000 : 5 000 =                3,6 

úpl. vl. n. výkonu             127,6 

zisk 30%                38,3 

výrob. cena bez DPH                         165,9 

výrob. cena s DPH             197,42 

 

 

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 

Důch.pružn. =  --------- = 0,5 % u hranolek          ( je cenově neelastická) 

                            10  

           

     10  

Důch.pružn. = ---------- = 1 % u kroket                 ( je jednotkově elastická) 

                            10   

 

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.  

 

Řešení 

1, přímý materiál  - látka  - 300 Kč 

        - nitě    -   50  “ 

        - zipy   -   80  “  

       - přezky -  60  “ 

       - popruhy 150 “  

            640 “ 

2, přímé mzdy – 384 000/2 (švadleny) = 192 000/12 (měs.) = 16 000 Kč/měs 

   a) 16 000/20 (dny) = 8 00 Kč/ den / 8 = 100 Kč/h 

        100 x 4 (1 baťoh) = 4 00 Kč 

   b) 16 000/80 (ks bať./2 švadleny) = 4 00 Kč 

     ( výroba baťohů →8 00 x 1,2 = 9 60/12 = 80 ks měs.) 

3, ostatní přímé náklady – spotřeba energie  

    15 000/12 = 1250 Kč/měs. 

    1250/80 (ks bať.) = 16  Kč/baťoh 

4, výrobní režie – a) odpisy strojů 

   24 000/2 = 1 2000/12 = 1 000 Kč 

   1 000/80 = 12,5 Kč/stroj x 2 = 25 Kč 

       b) náklady na údržbu  2 400/12 = 200/80 = 2,5 Kč 



Vlastní náklady výroby                                                 = 1 083,5 Kč 

5, správní režie – plat majitele a účetní 

   480 000/2 = 240 000  

   240 000/12 = 20 000/80 (ks) = 250 Kč 

6, zásobovací režie – plat skladníka 

   288 000/2 = 144 000/12 = 12 000/80 = 150 Kč 

Vlastní náklady výkonu      = 1483,5 Kč 

7, odbytové náklady – expedice – plat skladníka        - 144 000 Kč 

         - inzerce – reklama   - 126 000 Kč 

         - mzda dealera -       -  120 000 Kč 

             390 000 Kč 

 

a) 390 000/12 = 32 500/80 = 406 Kč 

b) 390 000/960 = 406 Kč 

Úplné vlastní náklady výkonu                                       = 1890 Kč 

Zisk     (30 % )    1890 x 0.3 = 567 Kč                

Výrobní cena bez DPH                             2 457 Kč 

DPH (19 %)       467 Kč 

Prodejní cena s DPH      2 924 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Řešení kapitoly 2 

 

Úkoly 

Prostřednictvím přímé distribuční cesty  zboží putuje od výrobce přímo ke spotřebiteli. 

Prostřednictvím nepřímé distribuční cesty zboží putuje od výrobce k prostředníkovi a dále 

od prostředníka ke konečnému spotřebiteli. 

Stacionární maloobchodní jednotky mají svá pevná stanoviště. 

Mezi nejdůležitější funkce velkoobchodu patří: 

 přebírání rizika 

 překlenování časového nesouladu mezi výrobou a spotřebou 

 poskytování obchodního úvěru (služeb pro maloobchod, tržních informací 

výrobcům) 

 přetváří úzký sortiment výrobní na široký spotřebitelský (obchodní) 

Tradiční velkoobchodní podnik poskytuje všechny nebo většinu velkoobchodních funkcí. 

Cash-and-carry  umožňuje nákup pouze v hotovosti. 

Agenti a komisionáři  dostávají za svoji činnost provizi. 

 

Testové otázky 

1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. d, 6. c, 7. c, 8. c, d, 9. a, c. 

 

Řešení kapitoly 3 

Podkapitola 3.1 

Úkoly 

Zahraniční obchod je směna výrobků a služeb, kterou provádějí právnické a fyzické osoby 

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

Globalizace znamená, že firmy, zboží i spotřebitelé přestávají být pouze součástí národního 

trhu, ale stávají se součástí globálního (mezinárodního) trhu. 

Absolutní výhoda znamená, že země bude vyrábět a prodávat zboží, které dokáže vytvořit 

s menšími náklady (levněji), než jiné státy. 

Export  je prodej výrobků a služeb do ostatních zemí. 

Reexport je nákup výrobku v určité zemi a jeho prodej v nezměněné podobě do jiné země. 

Ve vnitrounijním obchodě je zboží mezi plátci DPH  dodáváno bez DPH. 



Mimounijní obchod podléhá celnímu dohledu, při dovozu se vybírá clo, poplatky, DPH i 

spotřební daně, může být zatížen vývozními cly a poplatky. 

1. b, 2. e, 3. a, 4. c, 5. d 

 

Příklad 

Německo bude vyrábět výrobek B, neboť k jeho výrobě potřebuje 1/3 času, který by muselo 

vynaložit Rakousko. Rakousko bude vyrábět výrobek A. Za čas, který věnuje výrobě výrobku 

A by vyrobilo  4/9 výrobku B. Německo koupí výrobku A získá čas na výrobu 2/3 výrobku B. 

Směna bude výhodná, když Německo za výrobek A zaplatí méně než 2/3 výrobku B a 

Rakousko výrobek A prodá za více než 4/9 výrobku B. 

 

Podkapitola 3.2 

Úkoly 

Protekcionismus  chrání vnitřní trh před nežádoucí konkurencí ze zahraničí. 

Liberalismus usiluje o volný pohyb zboží  mezi státy. 

Smíšené dohody  neupravují pouze podmínky obchodu. 

Saldo vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu. 

Běžný účet  zobrazuje např. platby za nákup a prodej zboží a služeb z obchodní bilance. 

Finanční účet  zaznamenává např. přímé zahraniční investice v ČR. 

 

Testové otázky 

1. b, d, 2. d,  3. c, 4. a, 5. d, 6. d, 7. b, 8. b, 9. a, b, 10. d, 11. b 

 

Příklad 

Třída zboží podle SITC Vývoz Dovoz Saldo 

0 + 1 + 4 potravinářské výrobky 82 103 - 21

2 + 3 suroviny nepoživatelné a paliva 5 11 - 6

5 chemikálie 67 86 - 19

6 tržní výrobky tříděné podle materiálu 24 92 - 68

7 stroje a dopravní prostředky 27 8 19

8 průmyslové spotřební zboží 134 175 - 41

9 ostatní 479 474 5

0 – 9 celkem 818 949 - 131



 

 

Třída zboží podle SITC Vývoz % Dovoz % 

0 + 1 + 4 potravinářské výrobky 10 11 

2 + 3 suroviny nepoživatelné a paliva 1 1 

5 chemikálie 8 9 

6 tržní výrobky tříděné podle materiálu 3 10 

7 stroje a dopravní prostředky 3 1 

8 průmyslové spotřební zboží 16 18 

9 ostatní 59 50 

0 – 9 celkem 100 100 

 

 

Podkapitola 3.3 

Úkoly 

Cílem průzkumu trhu  je výběr vhodného státu, kde se budou výrobky dobře prodávat. 

Akvizice  jsou činnosti vykonávané za účelem získání trhu a zvýšení odbytu našich výrobků. 

Přímá akvizice zahrnuje přímé navazování kontaktů s potencionálními zákazníky. 

Předběžnou kalkulací  zjišťujeme předběžně cenu výrobku. 

Kupní smlouva je právně závazná úmluva, ve které se prodávající zavazuje odevzdat 

kupujícímu předmět koupě, předat mu doklady a převést vlastnická práva, a kupující se 

zavazuje předmět koupě odebrat a uhradit cenu. 

 

Příklady 

Příklad 1 

Stát Cena (přepočet na Kč) Vyhodnocení 

Dánsko 22,25 . 3,82 = 84,995 Výhodné 

Velká Británie 1,76 . 41,96 = 73,85 Nevýhodné 

Polsko 9,35 . 7,48 = 69,94 Nevýhodné 

Švédsko 27,7 . 3,25 = 90,025 Výhodné 

 

Příklad 2 

45 000 + 2 500 + 2 000 + 6 000 = 55 500 Kč 



60 000 – 55 500 = 4 500 Kč 

4 500/55 500 = 0,0811 => 8,11 %  

Podkapitola 3.4 

Úkoly 

1. FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ 

2. EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP 

 

Příklady 

Příklad 1 

a) 11 000 + 300 + 180 + 270 + 80 + 30 + 50 + 350 = 12 260 

b) 12 260 – 30 = 12 230 

c) 11 000 + 270 + 80 + 350 = 11 700 

d) 11 000 + 350 = 11 350 

e) 11 000 

 

Příklad 2 

a) 14 000 + 20 = 14 020 

b) 14 000 + 20 + 250 = 14 270 

c) 14 000 + 20 + 250 + 700 + 100 = 15 070 

d) 15 070 + 600 = 15 670 

 

Podkapitola 3.5 

Úkoly 

Platební podmínka stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. 

Placení lze uskutečnit: 

• předem, 

• při dodání zboží, 

• po dodání zboží. 

Placení předem  je výhodné pro dodavatele. 

Placení po dodání zboží  je výhodné pro kupujícího, ale zatěžuje vývozce. 

Akontace je zaplacení části kupní ceny předem. 

Dokumentární inkaso  je smlouva s bankou, v níž vývozce žádá, aby banka vydala doklady 

ke zboží dovozci až po splnění inkasních podmínek. 

 



 

 

Podkapitola 3.6 

Úkoly 

Obchodní úvěr  znamená, že si kupující a prodávajícím domluví pozdější platbu. 

Operativní leasing je zpravidla sjednáván na dobu kratší  než je doba amortizace předmětu 

leasingu, nájemce platí dohodnuté částky a po skončení pronájmu vrací věc pronajímateli. 

Finanční leasing bývá dlouhodobý,  po skončení přechází věc do vlastnictví nájemce. 

Forfaiting je metoda financování střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů. 

 

Řešení kapitoly 4 

Podkapitola 4.1 

Úkoly 

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

Při celní kontrole dochází k porovnávání totožnosti údajů v dokumentech se skutečným 

stavem zboží. 

Do celního území spadá Monacké knížectví a republika San Marino, ačkoliv nejsou členy 

EU. 

Povinnost určité osoby zaplatit clo a poplatky se nazývá celní dluh. 

Celní deklarant je fyzická nebo právnická osoba, která podává celní prohlášení. 

Celní prohlášení bývá obvykle podáváno v listinné podobě Jednotného správního dokladu. 

 

Spojte pojmy se správnými definicemi: 

1. d, 2. a, 3. f, 4. b, 5. c, 6. e. 

 

Podkapitola 4.3 

Úkoly 

Ochranné clo chrání vnitřní trh, jeho vysoká sazba znemožňuje dovoz. 

Sazby preferenčního cla bývají snížené, v některých případech i nulové. 

Clo odvetné znamená přirážku k běžné celní sazbě na dovážené zboží v případě diskriminace 

vývozu unijního zboží na některé trhy zahraniční.  

Antidumpingové clo je uvaleno na dovážené výrobky, jejichž vývozní cena do EU je nižší 

než obvyklá cena v zemi vývozu. 

Dovozní clo  se uplatňuje při dovozu zboží do EU. 



Valorické clo se zjistí procentní sazbou uvedenou v celním sazebníku. 

Specifické clo je stanoveno fixní peněžní částkou za množstevní jednotku zboží. 

 

Podkapitola 4.4 

Úkoly 

1. ANO, 2. NE, 3. NE, 4. ANO, 5. NE, 6. NE, 7. NE, 8. NE, 9. ANO, 10. NE 

 

Příklady 

Příklad 1 

Celní hodnota = 10 500 000 Kč 

Plná výše cla = 10 500 000 * 0,08 = 840 000 Kč 

Clo za 10 měsíců = 840 000 * 0,03 * 10 = 252 000 Kč 

 

Příklad 2 

Celní hodnota = 8 200 000 Kč 

Clo v plné výši = 8 200 000 * 0,15 = 1 230 000 Kč 

Clo za 15 měsíců = 1 230 000 * 0,03 * 15 = 553 500 Kč 

 

Podkapitola 4.5 

Příklad 1 

800 * 11 840 = 9 472 000 Kč 

 

Příklad 2 

3 000 * 0,75 = 2 250 l 

2 250 * 0,7 = 1 575 l ethanolu 

26 500 * 15,75 = 417 375 Kč 

 

Příklad 3 

2 000 * 2 340 = 4 680 000 Kč 

 

Příklad 4 

40 000 * 0,79 = 31 600 Kč 

 

Příklad 5 



a) (3 500 + 420) * 28 = 109 760 Kč – celní hodnota 

109 760 * 0,06 = 6 585,6 Kč - clo 

b) 3 500 * 28 = 98 000 Kč – celní hodnota 

98 000 * 0,06 = 5 880 Kč - clo 

 

Příklad 6 

a) 40 * 500 + 3 000 + 20 = 23 020 EUR 

23 020 * 28 = 644 560 Kč – celní hodnota 

644 560 * 0,05 = 32 228 Kč – clo 

 

b) 40 * 500 + 3 000 = 23 000 EUR 

23 000 * 28 = 644 000 Kč – celní hodnota 

644 000 * 0,05 = 32 200 Kč 

 

Příklad 7 

a) spotřební daň: 15 000 * 0,5 * 0,55 = 4 125 l ethanolu 

41,25 * 26 500 = 1 093 125 Kč 

 celní hodnota: (15 * 15 000 + 3 300) * 24 = 5 479 200 Kč 

clo: 5 479 200 * 0,12 = 657 504 Kč 

DPH: 5 479 200 + 657 504 + 2 000* 28 + 1 093 125 = 7 285 829 Kč – základ pro 

výpočet DPH 

DPH 19 % = 1 384 307,51 = 1 384 308 Kč 

b) spotřební daň jako a) 

celní hodnota: 15 * 15 000 * 24 = 5 400 000 Kč 

 clo: 5 400 000 * 0,12 = 648 000 Kč 

DPH: 5 400 000 + 648 000 + 2 000 * 28 + 1 093 125 = 7 197 125 Kč – základ pro  

výpočet DPH 

DPH 19 % = 1 367 453,75 = 1 367 454 Kč 

 

 

 

 

 

 



Řešení kapitoly 5 
 
Řešení otázek (1,2) 

 

Na zadané otázky naleznete odpovědi v elektronické učebnici ekonomiky pro II. ročník OA. 

 

Řešení úkolů 

 

ČNB (centrální banka státu) = je právnická osoba, která má postavení veřejnoprávního 

subjektu se sídlem v Praze, není zapsaná v obchodním rejstříku a má v majetkoprávních 

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

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

 

ČNB vede příjmové a výdajové účty státního rozpočtu a na základě rozhodnutí bankovní 

rady může poskytnout ČR krátkodobý úvěr nákupem státních pokladničních poukázek – 

splatných max. do 1 roka. 

 

A. Spojte pojmy se správnými definicemi: 

     6a, 1b, 3c, 5d, 4e, 2f 

 

Testové otázky  

 

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 výstavce 

b) udělování licencí bank      b) označení slovem ŠEK 

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

 

Řešení úkolů 

 

Šek - převoditelný cenný papír, kterým výstavce šeku (majitel účtu nebo jím zmocněná 

osoba) dává příkaz bance (šekovníkovi), aby osobě  uvedené na šeku nebo doručiteli 

zaplatila částku, na kterou je šek vystavený. Šeky se využívají k bezhotovostnímu 

placení za výrobky, služby a při výběru hotovosti z účtu banky. 

 

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

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

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

směnky. Převod směnky - se provádí indosamentem = rubopisem nebo postoupením 

směnky  (cesí). 

 

B. Spojte pojmy se správnými definicemi: 

 4a, 5b, 6c, 3d, 2e, 1f 

 

Řešení příkladů 

 

Příklad č. 1 

u = Jo* p/100 * d/360 

u = 300 000 * 12/100 * 360/360 = 36 000 Kč 

 

Příklad č. 2 

u = Jo* p/100 * [(m2 – m1) * 30 + (d2 – d1)] / 360 

u = 160 000 * 1,1/100 * [(10 – 6) 30 + (31 – 1)] / 360  

u = 160 000 * 0,011 * 150/360 = 732 Kč    

      



Příklad č. 3 

Jn = Jo * (1 + i)n

Jn = 200 000 * (1 + 1,4/100)2 = 205 639 Kč 

u = 205 639 – 200 000 = 5 639 Kč 

 

Příklad č. 4 

Jn = Jo * (1 + i/m)m * n  

Jn = 180 000 * (1 + 0,012/2)2 * 4 = 188 824 Kč 

 

Příklad č. 5 

a) (6 – 4) * 30 + (3 – 3) = 60 dní je úrok. období 

b) u = Jo* p/100 * d/360 = 60 000 * 0,014 * 60/360 = 140,-- Kč úrok před zdaněním 

daň = 140 * 0,15 = 21,-- Kč 

úrok po zdanění je 119 Kč 

       c)  Banka vyplatí celkovou částku ve výši 60 119,-- Kč. 

 

Příklad č. 6 

Jo= Jn / (1 + i) n  

Jo = 1 250 000 / (1 + 0,026)20 = 1 250 000/1,671 = 748 055 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení kapitoly 6 

 

Podkapitola 6.1 

Úkoly 

 

Zajišťovací činnost je pojištění rizika pojišťovnou u zajistitele. 

Asistenční služby zahrnují komplexní zabezpečení klienta např. při jeho cestách do zahraničí. 

Zábranná činnost směřuje k provádění takových opatření, aby škody nevznikaly nebo aby 

jejich rozsah byl omezen. 

Poradenská činnost = pojišťovny navrhují optimální systém pojištění v organizaci. 

 

Podkapitola 6.2 

Úkoly 

1. f, 2. c, 3. a, 4. g, 5. d, 6. b, 7. e 

 

Podkapitola 6.3 

Úkoly 

Výkon některých povolání je podmíněn uzavřením povinného smluvního pojištění např. 

advokáti, lékaři, zubaři, veterináři, architekti. 

Příkladem zákonného pojištění je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Zdravotní pojištění musí být hrazeno všemi fyzickými osobami (= všeobecné). 

Sociální pojištění spravuje Česká správa sociálního zabezpečení. 

 

Podkapitola 6.4 

Úkoly 

1. NE, 2. NE, 3. ANO, 4. ANO, 5. NE, 6. NE, 7. ANO, 8. NE 

 

Podkapitola 6.5 

Příklad 1 

1/800 = 0,00125 

 

Příklad 2 

30 000/280 000 = 0,107 



Příklad 3 

Nettopojistné = 1/600 * 300 000 * 0,15 = 75 Kč 

 

Příklad 4 

Bruttopojistné = 75 + 75 * 0,45 = 108,75 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení kapitoly 7 
 
Řešení otázek 

 

Na zadané otázky naleznete odpovědi v elektronické učebnici ekonomiky pro II. ročník OA. 

 

Řešení úkolů 

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

peníze (peněžní prostředky)  na základě  jejich nabídky a poptávky. 

 

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

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

          obligací opatřuje finanční zdroje převážně na uskutečnění svých investičních záměrů. 

 

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

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

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

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

jmenovité hodnoty akcie za akcii vyměněn.) 

 

Spojte pojmy se správnými definicemi: 

 1b, 2a, 3d, 4c, 6e, 5f 

 

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) zaměstnanecké  akcie        b)  vedlejší trh 

c) kmenové akcie       c)  volný trh 

 

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 

 

Příklad č. 1 

160 Kč ............... 1000 Kč   Celkový výnos z minulého roku 

  80 Kč ................ ..  x____                             100 * 80 = 8 000 Kč 

  x = 80/160 * 100 = 500 Kč 

V současnosti  kurz akcie by byl 500,-- Kč. 

 

Příklad č. 2 

u = Jo* p/100 * [(m2 – m1) * 30 + (d2 – d1)] / 360 

u = 120 000 * 16/100 * [(5 – 3) * 30 + (31 – 1)] / 360 

u = 120 000 * 0,16 * 90/360  

u = 4 800 Kč 

a) Firma J&K, s.r.o. zaplatí 31. května 2007 za směnku 4 800 + 100 000 = 104 800 Kč     

     a to je směnečná částka, která by měla být na směnce. 

           b) Počet dní od eskontu ke dni splatnosti je 30 dní. 

    104 800 * 12/100 * 30/360 = 1048 Kč 

    0,1 % z 104 800 je 104,8 zaokrouhlíme na 105 Kč je provize 

   Banka vyplatí remitentovi 104 800 – 1 048 – 105 = 103 647,-- Kč. 

 

Příklad č. 3 

       Jn = Jo * (1 + i)n 

   Jn = 100 000 * (1 + 0,08)5 = 146 933 Kč 

       Banka bude muset  vyplatit  firmě K&S, a. s. v termínu splatnosti částku ve výši   

       146 933 Kč.   
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