TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
EKONOMICKÁ FAKULTA
VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA
Obor: Podniková ekonomika
UPOZORNĚNÍ:
Všechny potřebné výpočty se provádějí do zadání, používání kalkulaček není povoleno.
V průběhu zkoušky je zakázáno používání mobilních telefonů.

Podniková ekonomika
1. Čistý pracovní kapitál slouží k:
a) k financování pracovní síly
b) k běžnému financování provozu podniku
c) k nákupu dlouhodobého majetku
2. WACC vyjadřují:
a) hodnotu průměrných a vážených kapitálových nákladů
b) hodnotu minimálních kapitálových nákladů
c) optimální kapitálovou strukturu
3. Součástí vlastního kapitálu jsou:
a) rezervy
b) fondy ze zisku
c) peníze na běžném účtu
4. Procesem orientace (indukce) pracovníka v organizaci se rozumí:
a) seznámení s kulturou organizace
b) výcvik pracovníka v ekonomických otázkách organizace
c) školení v účetních dovednostech
5. Role a pozice v pracovní skupině je:
a) mravní povinnost jednat podle pracovních zásad
b) postavení pracovníka ve struktuře vztahů ve skupině
c) podřízení vedoucímu skupiny
6. Co je to rozhodovací strom?
a) jedna z možností, jak názorně finančně srovnávat možné varianty
b) znázornění postupu rozhodování
c) znázornění postupu při rozhodování o jmenování do funkce
7. Co je základem plánovacího procesu?
a) rozhodnutí vedení
b) plán
c) cíle
8. Co je to vysoká (štíhlá) organizace?
a) organizace, kde každý druhý pracovník má svého nadřízeného
b) organizace, kde je malý počet řídících úrovní, na počtu spolupracovníků nezáleží
c) organizace, kde má každý vedoucí malý počet přímých nadřízených

9. Vypočítejte dobu návratnosti investice, znáte-li:
Celková doba životnosti investice je
Celkové investiční náklady činí
Čisté příjmy v jednotlivých letech jsou následující: 1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok a další

15 let
10 mil. Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
1 000 000 Kč
1 300 000 Kč
1 400 000 Kč

a) 5 roků
b) 9,143 roku
c) 10,235 roku
10. Vypočítejte tzv. obratový cyklus peněz z následujícího zadání:
Doba obratu zásob je 25 dnů. Průměrná doba inkasa je 60 dnů. Doba odkladu vlastních plateb je 40
dnů.
a) 35 dnů
b) 25 dnů
c) 45 dnů
Finance a účetnictví
11. Hodnota vlastního kapitálu vykázaná v rozvaze účetní jednotky na straně pasiv může
nabývat v jednotlivých účetních obdobích:
a) pouze kladných hodnot, vlastní kapitál nemůže nabývat záporných hodnot
b) pouze záporných hodnot, záporná hodnota vyjadřuje hodnotu dosažených zisků
c) kladných i záporných hodnot dle vykázané výše vlastního kapitálu v jednotlivých účetních obdobích
12. Tzv. technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
a) zvyšuje hodnotu příslušného aktiva v účetnictví a jeho vstupní cenu pro účely odpisování majetku
b) zvyšuje hodnotu příslušného aktiva v účetnictví, neodpisuje se
c) snižuje hodnotu příslušného aktiva v účetnictví a jeho vstupní cenu, neodpisuje se
13. Rezervy, tvořené účetní jednotkou, jsou v rozvaze podniku vykazovány jako:
a) vlastní zdroj
b) cizí zdroj
c) externí zdroj
14. Jaký je vzájemný vztah peněžního, finančního a kapitálového trhu?
a) kapitálový trh je součástí finančního trhu
b) peněžní trh je součástí kapitálového trhu
c) finanční a peněžní trh jsou součástí kapitálového trhu
15. Obchodní banka založená v České republice může mít právní formu:
a) pouze s.r.o.
b) a.s. nebo s.r.o.
c) pouze a.s.
16. Úvěr založený na zapůjčení kreditu, dobrého jména banky, kdy banka je v pozici hlavního
dlužníka se nazývá:
a) akceptační
b) eskontní
c) negociační
17. Mezi aktiva bilance obchodní banky patří:
a) pohledávky za klienty, pokladní hotovost, přijaté vklady od klientů
b) poskytnuté úvěry klientům, pokladní hotovost
c) přijaté vklady klientů, vklady u centrální banky

18. Bankovní systém ČR je možné charakterizovat jako:
a) jednostupňový, specializovaný
b) dvoustupňový, univerzální
c) jednostupňový, univerzální
19. Dva společníci s. r. o. se podpisem společenské smlouvy zavázali vložit jako vklad do
podnikání každý částku Kč 100 000,- a dále každý částku Kč 10 000,- do rezervního fondu. Ke
dni podepsání společenské smlouvy v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku složili
dohromady na bankovní účet částku Kč 120 000,-.
Jakou hodnotu má vlastní kapitál společnosti?
a) Kč 120 000,b) Kč 200 000,c) Kč 220 000,20. Určete výši výsledku hospodaření vytvořeného v průběhu běžného účetního období, máte-li
o akciové společnosti k dispozici následující údaje:
rezervní fond
25 mil. Kč
kapitálové fondy
15 mil. Kč
vlastní kapitál
180 mil. Kč
základní kapitál
50 mil. Kč
stav rezerv na opravy hmotného majetku
5 mil. Kč
sociální fond
4 mil. Kč
nerozdělený zisk minulých let
26 mil. Kč
a) zisk 55 mil. Kč
b) zisk 60 mil. Kč
c) zisk 65 mil. Kč
Marketing
21. Které z následujících tvrzení je pravdivé:
a) mezi základní funkce reklamy patří např. informativní a přesvědčovací
b) public relations je placená forma reklamy v médiích
c) instituční reklama má za cíl propagovat orgány státní správy
22. Zboží denní spotřeby má poptávku:
a) neelastickou
b) jednotkově elastickou
c) elastickou
23. Ti zákazníci, kteří si již někdy zakoupili výrobek určité firmy, tvoří její:
a) použitelný trh
b) potenciální trh
c) podchycený trh
24. Pokud podnik určí celý trh za cíl pro svoje výrobky, jedná se o:
a) cílený přístup
b) nečleněný přístup
c) multisektorový přístup
25. Tržní údaje, které již byly v minulosti pro určitý účel získány, nazýváme:
a) primární údaje
b) tržní údaje
c) sekundární údaje
26. O kterou marketingovou strategii se jedná v případě uvedení výrobku na trh s vysokou
cenou a malou propagací?
a) pomalé sbírání
b) rychlé sbírání
c) rychlé pronikání

27. Smyslem segmentace trhu je:
a) uspokojování potřeb a přání všech zákazníků ve všech kupních požadavcích
b) identifikování konkurence a její rozdělení na přímé a nepřímé konkurenty
c) rozdělení různorodého trhu na menší homogenní celky
28. Který z nástrojů marketingové komunikace umožňuje bezprostřední zpětnou vazbu mezi
prodejcem a zákazníkem?
a) osobní prodej
b) public relations
c) přímý marketing
29. Proces stanovení ceny netvoří fáze:
a) zjištění poptávky
b) analýza nákladů, konkurence, cena nabídek
c) analýza rizik
30. Aby segmentace byla smysluplná, musí mít tržní segment tyto vlastnosti
(označte nesprávnou odpověď):
a) homogennost
b) měřitelnost
c) adaptabilitu
Makroekonomie a mikroekonomie
31. Předpokládejte, že poptávka i nabídka práce rostou, ale poptávka po práci roste rychleji.
Můžete očekávat, že:
a) reálná mzda poroste, a proto zaměstnanost klesne
b) reálná mzda poroste a zaměstnanost vzroste
c) reálná mzda poklesne a zaměstnanost poklesne
32. Křivka investiční poptávky vyjadřuje vztah mezi úrovní zamýšlených investic a:
a) disponibilním důchodem
b) reálnou úrokovou mírou
c) reálných GDP
33. Za negativní nabídkový šok můžeme pravděpodobně považovat:
a) nížení míry zdanění podnikatelských zisků
b) nížení cen surovin
c) růst mzdových nákladů
34. Křivka LM spojuje všechny kombinace:
a) důchodu a úrokové míry, kdy je trh peněz a ostatních finančních aktiv v rovnováze
b) důchodu a úrokové míry, kdy je trh finálních produktů a výrobních faktorů v rovnováze
c) ceny a úrokové míry, kdy je trh peněz a ostatních finančních aktiv v rovnováze
35. Jestliže produktivita práce (produkt na dělníka za hodinu) ročně roste o 3,5%, průměrná
mzda roste o 6%, roční růst cen bude:
a) 9,5%
b) 6%
c) 2,5%
36. Křivka poptávky po práci vyjadřuje:
a) ochotu lidí nahrazovat svůj volný čas prací
b) mezní produkt dodatečně najaté jednotky práce
c) závislost celkového počtu zaměstnanců na výši celkového výstupu firmy
37. Firma v monopolistické konkurenci v dlouhém období:
a) dosahuje výrobní a alokační efektivnosti
b) vyrábí s minimálními průměrnými náklady
c) realizuje nulový ekonomický zisk

38. Alokační efektivnost znamená, že:
a) není možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží
b) je možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží
c) každý ekonomický subjekt může zlepšit svoji situaci, aniž by se zhoršila situace ostatních subjektů
39. Normální zisk je kvantitativně roven:
a) implicitním nákladům
b) explicitním nákladům
c) čistému ekonomickému zisku
40. Aby dokonale konkurenční firma maximalizovala zisk, měla by vyrábět výstup na úrovni,
kde:
a) jsou celkové náklady nejnižší
b) jsou celkové příjmy nejvyšší
c) se rovnají mezní náklady ceně produkce
Statistika a pravděpodobnost
41. Lineární závislost je taková závislost, jejíž průběh lze popsat pomocí:
a) exponenciální funkce
b) paraboly
c) přímky
42. Kterou charakteristiku použijete k charakterizování úrovně hodnot okamžikového
ukazatele?
a) chronologický průměr
b) geometrický průměr
c) aritmetický průměr
43. Počet parametrů binomického rozdělení činí:
a) jeden
b) dva
c) tři
44. V jakém případě byste ke změření intenzity závislosti dvou proměnných použili koeficienty
kontingence?
a) pro dvě nominální proměnné
b) pro dvě metrické proměnné
c) pro dvě kardinální proměnné
45. Náhodná veličina X je doba čekání zákazníka na obsluhu u bankomatu Komerční banky.
Jakým pravděpodobnostním rozdělením se tato náhodná veličina řídí?
a) normální rozdělení
b) exponenciální rozdělení
c) Poissonovo rozdělení
46. Máme k dispozici časovou řadu údajů o počtu návštěvníků v jistém multikině v Praze
v jednotlivých měsících tří po sobě jdoucích let. Jaký typ klouzavých průměrů byste použili
k jejímu vyrovnání?
a) prosté dvanáctičlenné klouzavé průměry
b) centrované dvanáctičlenné klouzavé průměry
c) prosté tříčlenné klouzavé průměry
47. Koeficienty růstu v časových řadách jsou konstruovány jako:
a) řetězové indexy
b) bazické indexy
c) souhrnné indexy

48. V následující tabulce jsou údaje o počtu zaměstnaných celkem v Libereckém kraji v letech
2000 - 2006.
Rok
Počet
zaměstnaných
v Libereckém kraji
v tis. os.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

201,9

202,4

205,5

201,5

204,3

201,7

198,8

Průměrný koeficient růstu počtu zaměstnaných v Libereckém kraji v letech 2000 - 2006 je:
a) 0,599
b) 1,003
c) 0,997
49. Je dána náhodná veličina X a náhodná veličina Y = 2X – 3. Rozptyl náhodné veličiny X = 10.
Rozptyl náhodné veličiny Y je potom roven:
a) 17
b) 20
c) 40
2

50. V následující tabulce jsou údaje o hustotě obyvatelstva na 1 km
v jednotlivých okresech Zlínského kraje v roce 2004.
Okres
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín

Hustota obyvatelstva
2
na 1 km
135
145
128
187

Počet
obyvatel
107 908
143 729
146 001
193 068

Průměrná hustota obyvatel na 1 km2 ve Zlínském kraji v roce 2004 je:
a) 181,3
b) 149,0
c) 137,5

a počtu obyvatel

