
Vzorový test z odborných předmětů pro přijímací zkoušku na NMS FFÚ: 
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 

(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 

 



Didaktika ekonomických předmětů 

16) Didaktika jako vědní disciplína se primárně zabývá 
a) pedagogicko-psychologickým poradenstvím 
b) specifickými poruchami učení 
c) teorií vyučování a vzdělávání 
d) inkluzí jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami 

17) Ohraničené struktury vědomostí, dovedností, návyků, schopností, postojů a hodnot, důležité pro osobní rozvoj jedince, 
pro jeho pracovní i mimopracovní život, jsou definovány jako: 
a) kompetence 
b) osobnost 
c) charakter 
d) erudice 

18) Jako autor pedagogických zásad, kterými se dosud řídí moderní teorie vyučování je vnímán: 
a) Aristoteles 
b) Jan Amos Komenský 
c) Adam Smith 
d) Jan Čáp 

19) Teorie vyučování se zaměřením na konkrétní vyučovací předmět, se všemi jeho specifiky z hlediska jeho zaměření, cílů, 

obsahu a doporučených didaktických postupů, je didaktikou: 

a) předmětovou 
b) průřezovou 
c) oborovou 
d) obecnou 

20) Proces, v němž si jedinec osvojuje určitou sumu poznatků a činností, kterou následně vnitřním zpracováním (učením) 

přetváří ve vědomosti, praktickým použitím v dovednosti a opakováním v návyky nazýváme: 

a) motivací 
b) vnímáním 
c) vzděláváním 
d) evaluací 

21) Ohraničené struktury vědomostí, dovedností, návyků, schopností, postojů a hodnot, důležité pro osobní rozvoj jedince, 
pro jeho pracovní i mimopracovní život, jsou definovány jako: 
a) kompetence 
b) osobnost 
c) charakter 
d) erudice 

22) Jako autor pedagogických zásad, kterými se dosud řídí moderní teorie vyučování je vnímán: 
a) Aristoteles 
b) Jan Amos Komenský 
c) Adam Smith 
d) Jan Čáp 

23) Teorie vyučování se zaměřením na konkrétní vyučovací předmět, se všemi jeho specifiky z hlediska jeho zaměření, cílů, 

obsahu a doporučených didaktických postupů, je didaktikou: 

a) předmětovou 
b) průřezovou 
c) oborovou 
d) obecnou 

24) Didaktika jako vědní disciplína se primárně zabývá 
a) pedagogicko-psychologickým poradenstvím 
b) specifickými poruchami učení 
c) teorií vyučování a vzdělávání 
d) inkluzí jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami 

 



25) Proces, v němž si jedinec osvojuje určitou sumu poznatků a činností, kterou následně vnitřním zpracováním (učením) 

přetváří ve vědomosti, praktickým použitím v dovednosti a opakováním v návyky nazýváme: 

a) motivací 
b) vnímáním 
c) vzděláváním 
d) evaluací 

 


