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UKÁZKA TESTU Z ODBORNÉHO PŘEDMĚTU 
 

1. Při sestavení přehledu o peněžních tocích se samostatně nevyčísluje peněžní tok z: 

a)  investiční činnosti, 

b)  provozní činnosti, 

c)  mimořádné činnosti, 

d)  finanční činnosti. 

 

2. Pokud firma uplatňuje konzervativní způsob financování, tak financuje: 

a) část dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji, 

b) část oběžného majetku krátkodobými zdroji, 

c) část oběžného majetku dlouhodobými zdroji, 

d) část dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji. 

 

3. Centrální bankou Eurozóny je: 

a) BIS, 

b) ECB, 

c) IMF, 

d) FED. 

 

4. Pro stanovení bonity retailového klienta banka posuzuje: 

a) pouze příjmy a výdaje žadatelů o úvěr, 

b) zdravotní stav žadatelů o úvěr, 

c) graviditu, pokud je žadatelem žena, 

d) hlavně příjmy, výdaje a současnou výši závazků žadatelů o úvěr. 

 

5. Dlouhodobými cennými papíry jsou: 

a) směnky, 

b) šeky, 

c) akcie, 

d) depozitní certifikáty. 

 

6. Označte, které cenné papíry jsou nejméně rizikové: 

a) komunální dluhopisy, 

b) akcie, 

c) pokladniční poukázky, 

d) hypoteční zástavní listy. 

 

7. Doplňkové penzijní spoření je realizováno prostřednictvím: 

a) transformovaných fondů penzijních společností, 

b) účastnických fondů penzijních společností, 

c) transformovaných fondů pojišťoven,  

d) účastnických fondů pojišťoven. 

 

8. Pojištění strojních rizik je pojištěním: 

a) finančních ztrát, 

b) obnosovým, 

c) reálné škody na majetku, 

d) rezervotvorným. 

 



9. Nepřímé náklady jsou: 

a) náklady, jež jsou součástí každého výkonu, 

b) náklady, jež nelze jednoznačně stanovit případně přiřadit výkonu, 

c) veškeré náklady na obsluhu a zajištění tvorby a poskytování výkonu, 

d) náklady, jež jsou neměnné v souvislosti se změnou objemu výkonu. 

 

10. Úplná kalkulace je: 

a) kalkulací, jež přiřazuje výkonu pouze variabilní náklady bez alokace ostatních nákladů, 

b) kalkulací, jež přiřazuje výkonu veškeré náklady na základě zvolené kalkulační techniky, 

c) kalkulací, jejímž východiskem je tržní cena výkonu, která stanovuje hranici pro cílové 

náklady, 

d) kalkulací, jež přiřazuje výkonu pouze přímé náklady. 

 

11. Zdaňovacím obdobím u daně z příjmů fyzických osob je: 

a) kalendářní rok, hospodářský rok nebo účetní období,          

b) hospodářský rok, 

c) kalendářní rok, 

d) kalendářní měsíc. 

 

12. Spotřební daně patří mezi: 

a) přímé majetkové daně, 

b) přímé důchodové daně, 

c) nepřímé selektivní daně, 

d) nepřímé univerzální daně. 

 

13. Objasněte jednoduché a složené úročení, uveďte vztahy pro výpočet budoucí hodnoty 

pomocí jednoduchého a složeného úročení. 

 

 

 
 


