
Vzorový test z odborných předmětů pro přijímací zkoušku 
na navazující magisterské studium na FFÚ 

(správná odpověď = 4 body) 

Finance podniku 
1) Skládání úroků s četností skládání úroků rovno přirozenému číslu, tj. takové skládání úroků, které není nekonečné, se 

nazývá 
a) efektivní 
b) nespojité 
c) nominální 
d) reálné 

2) Jak velká bude roční efektivní úroková míra pro bankovní účet spojený s 7% roční nominální úrokovou mírou 
a s denním skládáním úroků? Počet dní v roce uvažujte 360. 
a) 6,90 % 
b) 7,15 % 
c) 7,25 % 
d) 8,20 % 

3) Pokud si máte jako racionální investor vybrat mezi tím, zda mít dnes 100 tis. Kč nebo za pět let dostat 121 tis. Kč, čemu 
dáte přednost? Zvažovaná roční úroková míra je 3,5 %. 
a) výhodnější je mít dnes 100 tis. Kč 
b) výhodnější je za pět let dostat 121 tis. Kč 
c) je lhostejné, zda mít dnes 100 tis. Kč nebo za pět let dostat 121 tis. Kč, protože obě možnosti jsou stejně výhodné 
d) jako racionální investor se nemohu rozhodnout, která z těchto možností je výhodnější 

4) Budoucí hodnota anuity placené dopředu BHAp se vypočítá za jinak stejných podmínek, tj. při stejně velké anuitní 
platbě A, stejně velké zvažované úrokové míře i a stejně dlouhé době splatnosti n, a při znalosti současné hodnoty 
anuity placené pozadu BHAz tak, že 

a) BHAp = BHAz  (1 + i) 
b) BHAp = BHAz / (1 + i) 
c) BHAp = BHAz – A 
d) BHAp = BHAz + A 

5) Na základě uvedených údajů vypočtěte hodnotu běžné likvidity: 
Zásoby 2 600 tis. Kč 
Krátkodobé pohledávky 3 060 tis. Kč 
Krátkodobý finanční majetek 95 tis. Kč 
Peněžní prostředky 3 821 tis. Kč 
Krátkodobé závazky 3 990 tis. Kč 

a) 1,42 
b) 2,4 
c) 4,2 
d) 7,67 

6) Cílem optimalizace zásob je 
a) minimalizovat výši jedné dodávky 
b) minimalizovat pořizovací a skladovací náklady 
c) minimalizovat počet dodávek 
d) minimalizovat nezbytně nutnou výši zásob na skladě 

7) Pomocí metody čisté současné hodnoty rozhodněte, zda je výhodné realizovat investici Gama. Dále uváděné částky 
jsou v mil. Kč, zvažovaná úroková míra je 5,1 %, od ostatních faktorů včetně faktoru rizika abstrahujete. 

Období 0 1 2 3 4 

Gama – 105 29 28 29 27 

a) ano, investici Gama je výhodné realizovat 
b) ne, investici Gama není výhodné realizovat 
c) na základě výsledné čisté současné hodnoty je stejně výhodné realizovat i nerealizovat investici Gama 
d) uvedené informace nejsou dostačující pro rozhodnutí, zda je či není výhodné realizovat investici Gama 



Účetnictví 

8) Která z následujících položek rozvahy nemůže být vykázána mezi aktivy rozvahy: 
a) plně odepsané dlouhodobé nehmotné aktivum v užívání 
b) pohledávka za upsaný a nesplacený akciový kapitál 
c) poskytnutá (zaplacená) záloha na nákup materiálu pro výrobu 
d) vlastní emitované akcie držené akciovou společností (tj. emitentem) 

9) Které položky rozvahy se k datu vzniku (prvotního ocenění) oceňují pořizovací cenou? (Musí to platit u všech položek 
uvedených v řadě.) 
a) základní kapitál; zásoba získaná darem; nakoupený pozemek 
b) pohledávka se splatností 1 měsíc, která vznikla z prodeje zboží; nedokončená výroba; nakoupený diskontovaný 

dluhopis (dluhopis s nulovým kupónem) 
c) majetkový podíl ve společnosti nakoupený za účelem dlouhodobé držby; nakoupené zboží; nakoupená pohledávka 
d) pohledávka za upsaný a nesplacený základní kapitál; nakoupené zboží; poskytnutá záloha na nákup dlouhodobého 

aktiva 

10) Vykazování korekcí v rozvaze u dlouhodobých odpisovaných aktiv představuje: 
a) opravné položky 
b) součet kumulovaných odpisů a oprávek 
c) součet opravných položek a oprávek 
d) oprávky 

11) Odpisový plán dlouhodobého aktiva zní následovně: pořizovací cena aktiva 300 000 Kč, zbytková hodnota aktiva 
50 000 Kč, metoda odpisování výkonová, předpokládaný výkon za dobu ekonomické životnosti 5 000 kusů. Kolik činí 
zůstatková hodnota aktiva, pokud víte, že pomocí aktiva bylo doposud vyrobeno 4 000 kusů? 
a) 200 000 Kč 
b) 100 000 Kč 
c) 50 000 Kč 
d) 40 000 Kč 

12) Společnost ALFA, a.s. přijala v září 20X1 na běžný účet kursovné za období 10/20X1 – 5/20X2 ve výši 160 000 Kč od 
společnosti BETA, a.s. Jakou položku časového rozlišení a v jaké výši společnost ALFA, a.s. vykáže v rozvaze k 31. 12. 
20X1? 
a) náklady příštích období ve výši 100 000 Kč 
b) výnosy příštích období ve výši 100 000 Kč 
c) výdaje příštích období ve výši 100 000 Kč 
d) příjmy příštích období ve výši 100 000 Kč 

13) Rozhodněte, která transakce neovlivní peněžní toky z financování: 
a) příjem dlouhodobého bankovního úvěru na běžný účet 
b) příjem z prodeje budovy na běžný účet 
c) výplata podílů na zisku (dividend) z běžného účtu 
d) úhrada (splacení) nominální hodnoty dluhopisů v den jejich splatnosti z běžného účtu 

14) Společnost A, a.s. zvýšila v únoru roku 20X1 základní kapitál dodatečným úpisem akcií. Emitovala 10 kusů akcií, 
nominální hodnota 1 ks akcie činila 500 000 Kč, emisní kurz 1 ks akcie činil 520 000 Kč. Tržní hodnota 1 ks akcie 
společnosti A, a.s. k rozvahovému dni činila 510 000 Kč. O kolik se změnila hodnota vlastního kapitálu společnosti 
A, a.s. v důsledku dodatečného úpisu akcií? 
a) zvýšila se o 5 000 000 Kč 
b) zvýšila se o 5 100 000 Kč 
c) zvýšila se o 5 200 000 Kč 
d) zvýšila se o 5 200 000 Kč a zároveň se snížila o 100 000 Kč 

15) Které kategorie účetních jednotek nemusí sestavovat podle zákona o účetnictví v ČR povinně výkaz cash flow a výkaz o 
změnách ve vlastním kapitálu? 
a) jen mikro účetní jednotky 
b) jen mikro účetní jednotky bez povinného auditu 
c) jen mikro a malé účetní jednotky 
d) jen mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu 

 



Zdanění 

16) Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je vždy 
a) kalendářní měsíc 
b) kalendářní čtvrtletí 
c) kalendářní rok 
d) hospodářský rok 

17) Slevu na dani lze definovat jako:  
a) částku, o kterou se snižuje vypočtená daň  
b) částku, o kterou se snižuje základ daně 
c) částku, která je osvobozena od daně 
d) částku, která je poplatníkovi vrácena, pokud jsou zálohy na dani vyšší než daňová povinnost 

18) Rozhodným obdobím pro pojistné na sociální zabezpečení zaměstnance je 
a) kalendářní měsíc 
b) kalendářní čtvrtletí 
c) kalendářní měsíc nebo kalendářní rok 
d) kalendářní rok 

Bankovnictví 

19) Mezi aktiva v rozvaze komerční banky patří:  
a) vklady přijaté od jiných bank 
b) rezervy na budoucí ztráty 
c) úvěrové přísliby 
d) nakoupené státní dluhopisy 

20) Za bezrizikové cenné papíry jsou považovány: 
a) státní pokladniční poukázky 
b) akcie obchodované na hlavním trhu burzy 
c) mezinárodní dluhopisy 
d) akcie obchodované na hlavním trhu burzy a státní dluhopisy 

Peněžní ekonomie 

21) V souvislosti s centrální bankou platí: 
a) povinnost pravidelného ročního upravování a vyhlašování repo sazby 
b) nakupuje státní cenné papíry od obchodních bank, a tím snižuje rezervy obchodních bank a měnovou bázi 
c) k regulaci měnové báze, resp. rezerv obchodních bank, může použít operace na volném trhu, operace s devizovými 

rezervami  
d) zápůjční (úvěrová facilita) se vztahuje na úložky obchodních bank u centrální banky přes noc, pokud obchodní 

banky předem požádají o úročení lombardní sazbou 

22) Do položky měnová báze patří: 
a) měnový agregát M1 
b) vklady na běžných účtech v obchodních bankách 
c) povinné minimální rezervy obchodních bank na účtech u centrální banky 
d) cestovní šeky 

23) V souvislostmi se základními typy devizových operací neplatí: 
a) kromě devizových swapů existují i další formy swapy dvou měn – měnový swap (currency swap) a měnově úrokový 

swap (cross currency interest rate swap) 
b) spotový kurs je na domácím trhu obvykle kotován v přímém záznamu – tzn. počet jednotek cizí měny za jednotku 

domácí měny 
c) opční prémie je cenou opce, za kterou si držitel opce kupuje u vypisovatele právo odstoupit od smlouvy 
d) u futures je výhodou možnost provedení konečného vyrovnání kursového zisku nebo ztráty s clearingovou 

ústřednou okamžitě po uzavření protipozice 

 

 



Veřejné finance 

24) Pravidlo relativní většiny: 
a) je kolektivní rozhodování na bázi jednohlasné shody  
b) je tzv. konsenzuální hlasování 
c) znamená, že vítězí varianta, která získává poměrně nejvíce hlasů       
d) je v České republice používáno při schvalování změn ústavních zákonů 

25) Vybrané pojistné na veřejné zdravotní pojištění je v ČR příjmem:  
a) Ministerstva zdravotnictví  
b) zdravotních pojišťoven  
c) Ministerstva financí 
d) krajských rozpočtů 


