
Jméno a příjmení: …………………………………………...  Datum: …………………………….. 
 
 
TEST č. 2 – JABOK EKONOMIKA, 2. ROČNÍK – EKONOMIKA HOSPODÁŘSKÉHO SEKTORU  
 
1) HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT /HDP/ JE: 

 
(a) souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory na 

území státu 
(b) souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory ve 

vlastnictví občanů příslušné země 
(c) souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory 

občanů státu na cizím území  
 

2) VÝPOČET HDP = 
          

a) = spotřeba domácností + investice domácích firem 
b) = spotřeba domácností + investice domácích firem + vládní nákupy + čistý vývoz 
c) = spotřeba domácností + vládní nákupy + vývoz 

 
3) PŘI ROZDĚLOVÁNÍ PODÍLU NA VYROBENÝCH STATCÍCH ÚČASTNÍCI ZÍSKÁVAJÍ: 
 

a) majitelé půdy > mzdy a platy, zaměstnanci > renty, majitelé kapitálu > úroky a zisky 
b) majitelé kapitálu > mzdy a platy, majitelé půdy > úroky a zisky, zaměstnanci > renty 
c) zaměstnanci > mzdy a platy, majitelé půdy > renty, majitelé kapitálu > úroky a zisky 

 
4) POJEM „ČERNÁ A ŠEDÁ EKONOMIKA“ OZNAČUJE: 
 

a) nelegálně, či s porušením etických/morálních norem, produkované výrobky a služby 
b) totožný výraz pro hospodářskou kriminalitu 
c) nelegální výrobky produkované ve volném čase pro osobní spotřebu 

 
5) HDP v ČR ZA ROK 2010 BYL: 
 

a) více než 377,5 mld. Kč 
b) více než 3 775 mld. Kč 
c) více než 3,775 mld. Kč 

 
6) VÝROBKY PRODUKOVANÉ OBČANY VE VOLNÉM ČASE PRO SVOU SPOTŘEBU 
 

a) nemají negativní dopad na hospodářskou činnost státu, ale snižují celkový HDP 
b) mají negativní dopad na hospodářskou činnost státu 
c) nemají negativní dopad na hospodářskou činnost státu  

 
7) EKONOMICKÝ TERMÍN PROTEKCIONISMUS OZNAČUJE: 
 

a) politiku vnitřní ochrany vlastního trhu 
b) vstřícnou politiku vůči sousedním státům 
c) upřednostňování některých státních podniků před soukromými 

 
 
 



 
8) ABSOLUTNÍ VÝHODA Z MEZINÁRODNÍHO OBCHODU OZNAČUJE: 
 

a) neomezené výrobní a produkční faktory země 
b) monopol přírodních, surovinových nebo klimatických podmínek 
c) ekonomickou nadvládu státu, který disponuje vojenskou silou 

 
9) FEDERALISTICKÁ MEZINÁRODNÍ INTEGRACE JE: 
 

a) propojení spolupracujících států pouze ekonomickými vazbami 
b) propojení spolupracujících států ekonomickými vazbami s následnou politickou integrací 
c) politické sjednocení spolupracujících států s následnou ekonomickou integrací 

 
10) MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND /MMF/ MÁ ZA ÚKOL: 
 

a) preventivní sledování světových ekonomik a poradenskou činnost národním ekonomikám 
b) zajistit obnovu a rozvoj nevyspělých zemí 
c) je to zdroj financí pro všechny členské státy 

 
11) DLE VZRŮSTAJÍCÍHO ROZSAHU POLITICKÉ A EKONOMICKÉ INTEGRACE JE SPRÁVNĚ:  
 

a) celní unie      b)  pásmo volného obchodu    c) hospodářská unie 
 společný trh            celní unie        celní unie 
 pásmo volného obchodu   společný trh                                      společný trh 
             úplná ekon. integrace         hospodářská unie                            pásmo vol.obchodu 
 hospodářská unie           úplná ekonomická unie      úplná ekon. unie  
 
12) SVĚTOVÁ BANKA JE INSTITUCE KTERÁ: 
       

a) je vrcholným orgánem nad všemi národními bankami a řídí je 
b) monitoruje měnové krize v jednotlivých zemích  
c) podporuje ekonomický rozvoj členských zemí a klientským zemím poskytuje finanční pomoc 

 
13)  V ROCE 1973 SE VÍCE NEŽ 2,5x ZVĚTŠILO ÚZEMÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 
 

a) protože přistoupilo Dánsko 
b) protože se Evropské společenství spojilo s EHS, ESUO a EUROATOM 
c) protože přistoupila Francie a Velká Británie 

 
14) ČESKÁ REPUBLIKA VSTOUPILA DO EVROPSKÉ UNIE 
 

a) v roce 1991 
b) v roce 2004 
c) v roce 2002 

 
15) JEDNO Z KONVERGENČNÍCH KRITERIÍ JE: 
 

a) roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 0,3 % HDP země 
b) roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 13,0 % HDP země 
c) roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3,0 % HDP země 

 
 



 
16) VZTAHY MEZI FIRMAMI SE ŘÍDÍ: 

 
a) obchodním zákoníkem, speciálními zákony a občanským zákoníkem 
b) pouze obchodním zákoníkem  
c) zákonem o bankách, pojišťovnách, investičních fondech a burze cen.papírů 

 
17) ŽIVNOSTI OBECNĚ SE ROZDĚLUJÍ NA: 

 
a) řemeslné, vázané, koncesované a volné 
b) ohlašovací a koncesované 
c) vázané, odborné a volné 

 
18) PRÁVNICKÁ OSOBA JAKO FIRMA SE OZNAČUJE: 

 
a) jménem, příjmením a dodatkem obchodního jména 
b) jménem nebo názvem 
c) názvem zapsaným v obchodním rejstříku a dodatkem právní formy 

 
19) FYZICKÁ OSOBA SE DO OBCHODNÍHO REJSŘÍKU ZAPISUJE POVINNĚ KDYŽ: 
 

a) výnosy přesáhly v průměru za 2 účetní období 120 mil. Kč, anebo pokud to ukládá zvláštní 
předpis 

b) výnosy přesáhly 12 mil. Kč a na základě zvláštního předpisu 
c) fyzická osoba se do OR zapisuje vždy jen dobrovolně 

 
20) OBCHODNÍ REJSTŘÍK JE: 

 
a) veřejně nepřístupný seznam podnikatelských subjektů 
b) veřejný seznam, se zápisem zákonem stanovených údajů podnikatelů a organizačních složek 

jejich podniků 
c) neveřejný seznam, se zápisem zákonem stanovených údajů podnikatelů a organizačních 

složek jejich podniků 
 

21) ODPOVĚDNÁ OSOBA SE USTANOVUJE VŽDY, KDYŽ: 
 

a) zahraniční osoba má firmu na území ČR a není ustanoven ředitel firmy 
b) zahraniční fyzická osoba není plátcem daně na území ČR 
c) zahraniční právnická osoba má organizační složku na území ČR 

 
 
 

21/ Majetek firmy třídíme podle: 
   a)   dlouhodobých aktiv a krátkodobých pasiv 
   b)   druhů a zdrojů financování 
   c)   aktiv, pasiv a nezařazeného majetku 
 
22/ Základní princip rozvahy je: 
   a)   majetek firmy nemůže být záporný 
   b)   stálá aktiva se rovnají vlastním pasivům 
   c)   stálá a oběžná aktiva se rovnají pasivům 
 



 
23/ Do vlastních zdrojů nepatří: 
   a)   zisk 
   b)   vklad tichého společníka 
   c)   cenné papíry 
 
24/ Do stálých/dlouhodobých aktiv nepatří: 
   a)   materiál 
   b)   stroje 
   c)   kapitálové investice  
 
25/ Dlouhodobý hmotný majetek musí splňovat následující podmínky: 
   a)   cena je vyšší než 60 tis. Kč a doba používání delší než 1 rok 
   b)   cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba používání delší než 2 roky 
   c)   cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba používání delší než 1 rok 
 
26/ Finanční majetek oceňujeme: 
   a)   pořizovací cenou 
   b)   reprodukční cenou 
   c)   cenou ve vlastních nákladech 
 
27/ Odpisy rozlišujeme na: 
   a)   účetní, dlouhodobé a krátkodobé 
   b)  zrychlené a daňové 
   c)   účetní a daňové, rovnoměrné a zrychlené 
 
28/ Odepisujeme: 
   a)  dlouhodobý a krátkodobý hmotný majetek 
   b)  dlouhodobý hmotný majetek a pozemky 
   c)   dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  
 
29/ Směrná účtová osnova má: 
   a)   7 tříd účtových a 2 účtové třídy závěrkové 
   b)   7 tříd účtových a dvě pro vnitropodnikové zúčtování 
   c)   7 tříd účtových, 1 účt. tř. pro závěrku a 2 účt. tř. pro vnitropodn. účetnictví 
 
30/ Účet  11.  „MATERIÁL na skladě“  je účet: 
   a)   pasivní 
   b)   aktivní 
   c)   výnosový  
 

 


