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UKÁZKA TESTU Z ODBORNÉHO PŘEDMĚTU 

I. Označte jednoznačně správnou odpověď  

 

1. Rozpětí řízení je: 

a) počet podřízených na jednotlivých stupních řízení 

b) počet nadřízených na jednotlivých stupních řízení 

c) rozsah odpovědnosti vedoucích na jednotlivých stupních řízení 

d) počet pravomocí vedoucích na jednotlivých stupních řízení. 

 

2. EBIT je: 

a) nezdaněný zisk podniku 

b) zisk podniku před úroky a zdaněním 

c) zisk podniku po zdanění 

d) provozní zisk podniku 

3.   Ekonomický zisk z fúze vznikne tehdy, bude-li: 

a) po fúzi hodnota nové firmy nižší, než je hodnota oddělených firem, které do fúze 

vstupují 

b) po fúzi hodnota nové firmy vyšší, než je hodnota oddělených firem, které do fúze 

vstupují 

c) po fúzi hodnota nové firmy stejná, jako je hodnota oddělených firem, které do fúze 

vstupují 

d) po fúzi hodnota nové firmy kladná. 

 

4.    Superhrubá mzda se rovná: 

a) hrubé mzdě 

b) hrubé mzdě zvýšené o odvod sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem 

c) hrubé mzdě snížené o daň z příjmů 

d) hrubé mzdě zvýšené o odvod sociálního a zdravotního pojištění placeného 

zaměstnavatelem. 

 

 

II. Odpovězte stručně a výstižně na následující otázky 

 

5. Podle jakého ukazatele se určují priority výrobků při jejich zařazování do výrobního 

programu, nachází-li se ve výrobě kapacitní úzké místo? Uveďte název ukazatele a vzorec 

pro výpočet. 

 

6. Jaký je vztah mezi normou množství a normou času (jinak řečeno normou výkonnosti a 

normou pracnosti)? 

 

7. Jaké znáte metody mezipodnikového srovnání? 

 

8. Jaké jsou cíle cenové politiky podniku? 

 

9.  Co je to MUDA 1 a MUDA 2 v terminologii štíhlé výroby? 



 
 

III. Vypočtěte následující příklady 

10. Stanovte dobu obratu a počet obrátek za čtvrtletí u oběžného majetku (OM), znáte-li 

následující data: 

- plánovaná hodnota odbytu za čtvrtletí činí 900 000 Kč, 

- plánovaný stav OM k 1. 1. je 90 000 Kč, 

- plánovaný stav OM k 31. 3. je 110 000 Kč. 

 

 

 

 

11. Podnik plánuje od 1. 1. výrobu výrobku, jehož průběh nákladů lze vyjádřit nákladovou 

funkcí CN = 300 000 + 5q. Cena výrobku je 10 Kč. Měsíční objem produkce se plánuje ve 

výši 10 000 kusů. Od 1. 5. se předpokládá růst variabilních nákladů na kus o 1 Kč. Toto 

zvýšení se promítne i do růstu ceny, a to od 1. 6. také o 1 Kč. Kolik výrobků by bylo nutné 

vyrobit, aby podnik nebyl ztrátový?  

 


