
BS – F2 – MN – Všeobecné znalosti
Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení jsou započteny jen správné odpovědi.

1. 20Poslaneckou sněmovnu v České republice:

a) nelze rozpustit
b) může rozpustit Senát
c) může rozpustit Ústavní soud
d) může rozpustit prezident republiky

2. 20Poslanecká sněmovna má v České republice:

a) 150 poslanců, kteří jsou voleni na dobu šesti let
b) 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let
c) 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu pěti let
d) 150 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let

3. 20Pokud Prezident republiky vrátí v České republice přijatý zákon parlamentu:

a) může ho Poslanecká sněmovna přehlasovat nadpoloviční většinou přítomných poslanců
b) může ho Poslanecká sněmovna přehlasovat třípětinovou většinou všech poslanců
c) může ho Poslanecká sněmovna přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců
d) nemůže ho Poslanecká sněmovna přehlasovat

4. 20Ústavní soud v České republice:

a) se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenování na dobu deseti let
b) se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenování na dobu pěti let
c) se skládá z 10 soudců, kteří jsou jmenování na dobu deseti let
d) sídlí v Praze

5. 20V České republice náleží zákonodárná moc:

a) vládě
b) parlamentu
c) prezidentovi republiky
d) Ústavnímu soudu

6. 20Guvernéra České národní banky jmenuje

a) senát
b) poslanecká sněmovna
c) bankovní rada
d) prezident České republiky

7. 20Hrubý domácí produkt (HDP)

a) vytváří Eurostat
b) se používá pro stanovení výkonnosti ekonomiky
c) je to samé jako hrubý domácí důchod (HDD)
d) vytváří Česká národní banka (ČNB)

8. 20Inflace obecně znamená

a) růst cenové hladiny v čase
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b) setrvalý stav cenové hladiny v čase
c) pokles cenové hladiny v čase
d) pokles měnových kurzů

9. 20Kurz České koruny je v současné době:

a) volně plovoucí
b) pevný vůči euru
c) posuvně pohyblivý vůči dolaru
d) pevný vůči všem měnám

10. 20Stagflace je kombinací:

a) stagnace růstu nabídky a poptávky
b) stagnace exportní výkonnosti a deflace
c) stagnace ekonomického růstu a vysoké inflace
d) stagnace růstu reálných mezd a nízké inflace

11. 20Mezi základní úkoly měnové politiky v Evropě patří:

a) podporovat zaměstnanost
b) urychlovat ekonomický růst
c) udržovat inflaci co nejblíže stanovenému cíli
d) udržovat vyrovnaný státní rozpočet

12. 20Mezi hlavní nevýhody kuponové privatizace v České republice patřilo

a) časová náročnost procesu kuponové privatizace
b) malý zájem obyvatel o proces kuponové privatizace
c) roztříštěná majetková struktura podniků vytvořená kuponovou privatizací
d) velké náklady státu na zajištění procesu kuponové privatizace

13. 20Členy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA – European Free Trade Association) jsou

a) Francie, Německo, Belgie, Lucembursko
b) Španělsko, Portugalsko, Itálie, Chorvatsko
c) Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
d) Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko

14. 20Dohoda NAFTA byla v roce 1993 podepsána mezi:

a) USA, Kanadou a Mexikem
b) Mexikem, Venezuelou a Kolumbií
c) USA, Kanadou a Japonskem
d) Brazílií, Argentinou a Bolívií

15. 20Členy Visegrádské skupiny jsou

a) Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko
b) Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Albánie
c) Litva, Lotyšsko, Estonsko
d) Bulharsko a Rumunsko

16. 20Do uskupení zemí BRICS patří

a) Burkina Fasso, Rwanda, Egypt, Kamerun, Senegal
b) Belgie, Rakousko, Irsko, Česká republika, Slovensko
c) Brazílie, Ruská federace, Indie, Čína, Jihoafrická republika
d) Bulharsko, Rumunsko, Itálie, Chorvatsko, Slovinsko
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17. 20Eurozóna má v současné době

a) 19 členských států
b) 6 členských států
c) 9 členských států
d) 27 členských států

18. 20V Radě OSN pro lidská práva nahradila v květnu 2022 Ruskou federaci

a) Francie
b) Indonésie
c) Česká republika
d) Slovenská republika

19. 20První postkomunistickou zemí, která vstoupila do OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj):

a) bylo Maďarsko
b) bylo Slovensko
c) byla Česká republika
d) bylo Slovinsko

20. 20V Mezinárodním měnovém fondu náleží nejvíce hlasů:

a) Velké Británii
b) všichni mají stejnou váhu hlasu
c) Francii
d) USA

21. 20Mezi hlavní cíle WTO (Světová obchodní organizace) patří

a) Řešení obchodních sporů mezi nadnárodními korporacemi
b) Stanovování celních poplatků a zdanění mezinárodní přepravy
c) Určování mezinárodních pracovních standardů, např. minimálních mezd
d) Liberalizace mezinárodního obchodu a omezování obchodních bariér

22. 20OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

a) Je výzkumnou institucí OSN, která se zabývá otázkami hospodářského růstu
b) Je mezinárodní organizací sdružující tzv. G20 - 20 ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa
c) Je mezivládní organizací sdružující ekonomicky nejvyspělejší země světa, které respektují principy tržní

ekonomiky a demokracie
d) Je mezivládní organizací, která se zabývá rozvojovou pomocí nejchudším zemím světa

23. 20Agresivní obchodní praktiky

a) jsou povoleny pouze ve vztahu k osobám mladším 65 let
b) jsou povoleny za podmínek stanovených zákonem
c) jsou trestným činem
d) jsou zákonem zakázány

24. 20O vlastnostech prodávaných výrobků má povinnost informovat spotřebitele

a) prodávající
b) výrobce
c) Ministerstvo zemědělství
d) dodavatel

25. 20Bezpečnost hraček (např. z hlediska velikostí součástek) kontroluje

a) Svaz průmyslu ČR
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b) vybrané sdružení spotřebitelů (podle komodity)
c) Česká obchodní inspekce
d) Svaz obchodu ČR

26. 20Záruční doba při prodeji spotřebního zboží koncovému spotřebiteli je stanovena na

a) je určena individuálně smlouvou
b) 14 dní ode dne koupě
c) tři roky
d) dva roky

27. 20Nekalé praktiky přímého prodeje (např. časový nátlak při podpisu kupní smlouvy) kontroluje

a) Svaz průmyslu ČR
b) Svaz obchodu ČR
c) vybrané sdružení spotřebitelů (podle komodity)
d) Česká obchodní inspekce

28. 20Evropské komisi předsedá od 1. prosince 2019

a) José Manuel Barosso
b) Ursula von der Leyenová
c) Romano Prodi
d) Jean-Claude Juncker

29. 20Z nových členských států tzv. východního rozšíření je největší:

a) Česká republika
b) Polsko
c) Rumunsko
d) Bulharsko

30. 20V roce 2013 byla Evropská unie rozšířena o

a) Švýcarsko
b) Norsko
c) Island
d) Chorvatsko

31. 20Kancléřem Spolkové republiky Německo je

a) Joachim Gauck
b) Frank-Walter Steinmeier
c) Olaf Scholz
d) Angela Merkelová

32. 20Evropská unie má celkem

a) 18 členských států
b) 12 členských států
c) 27 členských států
d) 35 členských států

33. 20Z Evropské unie vystoupilo

a) Dánsko
b) Spojené království Velké Británie a Severního Irska
c) Řecko
d) Portugalsko
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34. 20Místopředsedkyní Evropské komise je

a) Zuzana Roithová
b) Miroslava Němcová
c) Věra Jourová
d) Jaroslava Jermanová

35. 20Mezi oficiální jazyky Evropské unie nepatří:

a) švédština
b) norština
c) bulharština
d) portugalština

36. 20Rozvaha je

a) přehled o struktuře nákladů k určitému datu
b) přehled o výši a struktuře majetku a kapitálu firmy k určitému datu
c) plán rozdělení zisku k určitému datu
d) přehled o výši a struktuře výnosů k určitému datu

37. 20Účetní závěrku tvoří

a) rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
b) pouze rozvaha
c) rozvaha a výkaz daňových odvodů
d) pouze výkaz zisku a ztráty

38. 20Likvidita firmy je

a) stav firmy před likvidací
b) synonymum pro ochranu firmy před věřiteli
c) schopnost firmy uhradit všechny splatné závazky v dohodnuté výši a termínu
d) schopnost firmy uhradit závazky finančnímu úřadu

39. 20Finanční leasing lze charakterizovat jako

a) odkup finančních závazků
b) pronájem věci s jejím následným odkupem
c) refinancování úvěru nefinanční institucí
d) finanční půjčku za zvýhodněnou úrokovou sazbu

40. 20Majetek podniku lze členit na

a) základní a vlastní
b) dlouhodobý a oběžný
c) strukturální a instrumentální
d) vlastní a cizí

41. 20Cash flow (peněžní tok) představuje:

a) příjem a výdej peněžních prostředků
b) pouze výnosy peněžních prostředků
c) pouze náklady peněžních prostředků
d) výnosy a náklady peněžních prostředků

42. 20Hospodářský výsledek je

a) pouze ztráta
b) pouze zisk
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c) ukazatel výše dividendy ke tržbě firmy
d) zisk, nebo ztráta

43. 20Ukazatel celkové zadluženosti podniku poměřuje

a) pohledávky k veškerým závazkům
b) pasiva ku aktivům
c) aktiva k pasivům
d) cizí zdroje k celkovým aktivům

44. 20Mezi tzv. nepřímé daně patří

a) daň darovací
b) daň z nemovitosti
c) daň silniční
d) daň z přidané hodnoty

45. 20Mezi tzv. přímé daně patří

a) daň z příjmu právnických osob
b) daň pěstitelská
c) daň výrobní
d) daň obchodní

46. 20Veřejnou obchodní společnost tvoří

a) alespoň dvě osoby
b) alespoň jedna právnická osoba
c) alespoň tři osoby
d) alespoň jedna osoba

47. 20Nejvyšším orgánem akciové společnosti je

a) valná hromada
b) předseda představenstva
c) ředitel
d) dozorčí rada

48. 20Ohlašovacími živnostmi jsou živnosti

a) výrobní
b) vázané
c) spojené
d) obchodní

49. 20Prokázání odborné způsobilosti se obecně požaduje u

a) volné živnosti
b) řemeslné živnosti
c) každé živnosti
d) pouze tehdy, chce-li se živnostník podnikat přes hranice státu (bez ohledu na typ živnosti)

50. 20Podnikatelem podle nového Občanského zákoníku je

a) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
b) osoba zapsaná v Rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu
c) osoba zapsaná v Podnikatelské komoře
d) osoba, která se nahlásí na úřadu v místě svého bydliště
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1. Poslaneckou sněmovnu v České republice:

• může rozpustit prezident republiky

2. Poslanecká sněmovna má v České republice:

• 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let

3. Pokud Prezident republiky vrátí v České republice přijatý zákon parlamentu:

• může ho Poslanecká sněmovna přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců

4. Ústavní soud v České republice:

• se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenování na dobu deseti let

5. V České republice náleží zákonodárná moc:

• parlamentu

6. Guvernéra České národní banky jmenuje

• prezident České republiky

7. Hrubý domácí produkt (HDP)

• se používá pro stanovení výkonnosti ekonomiky

8. Inflace obecně znamená

• růst cenové hladiny v čase

9. Kurz České koruny je v současné době:

• volně plovoucí

10. Stagflace je kombinací:

• stagnace ekonomického růstu a vysoké inflace

11. Mezi základní úkoly měnové politiky v Evropě patří:

• udržovat inflaci co nejblíže stanovenému cíli

12. Mezi hlavní nevýhody kuponové privatizace v České republice patřilo

• roztříštěná majetková struktura podniků vytvořená kuponovou privatizací

13. Členy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA – European Free Trade Association) jsou

• Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko

14. Dohoda NAFTA byla v roce 1993 podepsána mezi:

• USA, Kanadou a Mexikem

1 BS – F2 – MN – Všeobecné znalosti



15. 1Členy Visegrádské skupiny jsou

• Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko

16. 1Do uskupení zemí BRICS patří

• Brazílie, Ruská federace, Indie, Čína, Jihoafrická republika

17. 1Eurozóna má v současné době

• 19 členských států

18. 1V Radě OSN pro lidská práva nahradila v květnu 2022 Ruskou federaci

• Česká republika

19. 1První postkomunistickou zemí, která vstoupila do OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj):

• byla Česká republika

20. 1V Mezinárodním měnovém fondu náleží nejvíce hlasů:

• USA

21. 1Mezi hlavní cíle WTO (Světová obchodní organizace) patří

• Liberalizace mezinárodního obchodu a omezování obchodních bariér

22. 1OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

• Je mezivládní organizací sdružující ekonomicky nejvyspělejší země světa, které respektují principy tržní eko-
nomiky a demokracie

23. 1Agresivní obchodní praktiky

• jsou zákonem zakázány

24. 1O vlastnostech prodávaných výrobků má povinnost informovat spotřebitele

• prodávající

25. 1Bezpečnost hraček (např. z hlediska velikostí součástek) kontroluje

• Česká obchodní inspekce

26. 1Záruční doba při prodeji spotřebního zboží koncovému spotřebiteli je stanovena na

• dva roky

27. 1Nekalé praktiky přímého prodeje (např. časový nátlak při podpisu kupní smlouvy) kontroluje

• Česká obchodní inspekce

28. 1Evropské komisi předsedá od 1. prosince 2019

• Ursula von der Leyenová

29. 1Z nových členských států tzv. východního rozšíření je největší:

• Polsko

30. 1V roce 2013 byla Evropská unie rozšířena o

• Chorvatsko
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31. Kancléřem Spolkové republiky Německo je

• Olaf Scholz

32. Evropská unie má celkem

• 27 členských států

33. Z Evropské unie vystoupilo

• Spojené království Velké Británie a Severního Irska

34. Místopředsedkyní Evropské komise je

• Věra Jourová

35. Mezi oficiální jazyky Evropské unie nepatří:

• norština

36. Rozvaha je

• přehled o výši a struktuře majetku a kapitálu firmy k určitému datu

37. Účetní závěrku tvoří

• rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

38. Likvidita firmy je

• schopnost firmy uhradit všechny splatné závazky v dohodnuté výši a termínu

39. Finanční leasing lze charakterizovat jako

• pronájem věci s jejím následným odkupem

40. Majetek podniku lze členit na

• dlouhodobý a oběžný

41. Cash flow (peněžní tok) představuje:

• příjem a výdej peněžních prostředků

42. Hospodářský výsledek je

• zisk, nebo ztráta

43. Ukazatel celkové zadluženosti podniku poměřuje

• cizí zdroje k celkovým aktivům

44. Mezi tzv. nepřímé daně patří

• daň z přidané hodnoty
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45. Mezi tzv. přímé daně patří

• daň z příjmu právnických osob

46. Veřejnou obchodní společnost tvoří

• alespoň dvě osoby

47. Nejvyšším orgánem akciové společnosti je

• valná hromada

48. Ohlašovacími živnostmi jsou živnosti

• vázané
49. Prokázání odborné způsobilosti se obecně požaduje u

• řemeslné živnosti

50. Podnikatelem podle nového Občanského zákoníku je

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
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