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1/3 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Otázky k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia program 
Finance a právo 

 
Za chybně zodpovězenou otázku (jakákoliv chyba) je 0 bodů, za správně zodpovězenou otázku je 1 bod. 
 
FINANCE 
 
1. Po zaúčtování účetních odpisů dojde: 
a) ke snížení výsledku hospodaření 
b) ke zvýšení výsledku hospodaření 
c) ke snížení peněžních prostředků 
d) ke zvýšení peněžních prostředků 
 
2. Pro účetní přecenění majetkových účastí metodou ekvivalence je nutné znát: 
a) hodnotu základního kapitálu dceřiné společnosti 
b) celkovou výši aktiv dceřiné společnosti 
c) hodnotu vlastního kapitálu dceřiné společnosti 
d) hodnotu pohledávek dceřiné společnosti 
 
3. Pojištění domácnosti: 
a) je škodovým pojištěním 
b) je odpovědnostním pojištěním 
c) je obnosovým pojištěním 
d) bývá nazýváno také jako pojištění nemovitosti 
 
4. Životní pojištění: 
a) lze sjednat pouze jako obnosové pojištění 
b) nelze sjednat pojištění pro případ smrti dítěte, která by nastala do 5 let jeho věku 
c) se v ČR vyskytuje ve formě smluvního povinného a smluvního dobrovolného pojištění 
d) nemůže pojistit případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení pojištěné osoby 
 
5. Srovnání dynamických metod hodnocení efektivnosti investic: 
Metoda IRR považuje za lepší ten projekt 
a) jehož hodnota NPV je pro danou cenu kapitálu větší 
b) jehož hodnota NPV je pro danou cenu kapitálu menší 
c) jehož hodnota NPV je na ceně kapitálu nezávislá 
d) jehož hodnota NPV je pro všechny hodnoty ceny kapitálu konstantní 
 
6. Bankovní soustava v ČR je: 
a) jednostupňová 
b) dvoustupňová 
c) třístupňová 
d) čtyřstupňová 
 
7. Factoring představuje: 
a) fakturaci pohledávek 
b) přeúčtování pohledávek 
c) obchod s pohledávkami 
d) zápočet závazků 
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8. P/S ratio se vypočítá: 
a) čistý zisk na akcii/cena (kurz) akcie 
b) cena (kurz) akcie/dividenda na akcii 
c) cena (kurz) akcie/tržby na akcii 
d) cena (kurz) akcie/vlastní kapitál na akcii 
 
9. Mezi americké akciové indexy nepatří: 
a) DJIA 
b) S&P 500 
c) IBEX 35 
d) NASDAQ 100 
 
10. Short put označuje v opční terminologii: 
a) prodanou prodejní opci 
b) prodanou kupní opci 
c) koupenou americkou opci 
d) koupenou evropskou opci 
 
 
PRÁVO 
 
1. Pro Bankovní úřad ministerstva financí platí: 
a) poskytuje překlenovací úvěry územní samosprávě v případě požadavku na kofinancování realizace 
projektů 
b) je orgánem veřejnoprávního dohledu nad bankami a jinými finančními institucemi vykonávajícími 
peněžní operace 
c) realizoval měnovou politiku státu před vznikem Národní banky Československé 
d) vydává kolkové známky a platební známky krajských úřadů 
 
2. Za podmínek stanovených zákonem může nadřízený správce daně převzít věc místo 
podřízeného správce daně, přičemž tento postup se nazývá: 
a) cesse 
b) delegace 
c) atrakce 
d) anexe 
 
3. V řízení před Českou národní bankou se jako řádný opravný prostředek použije: 
a) rozklad 
b) odvolání 
c) odpor 
d) kasační stížnost 
 
4. Pro finanční právo v České republice platí: 
a) je derivátem správního práva 
b) je soukromoprávním odvětvím 
c) je pododvětvím správního práva 
d) zaniklo s přechodem na tržní ekonomiku 
 
5. Sazba daně z příjmů právnických osob je: 
a) lineární 
b) degresivní 
c) progresivní 
d) pevná 
 



 

3/3  

6. Do Celní správy České republiky patří: 
a) Celní úřad Praha Ruzyně 
b) Celní odvolací ředitelství 
c) Celní úřad Letiště Václava Havla 
d) Specializovaný celní úřad 
 
7. Česká národní banka vznikla rozdělením tehdejší centrální banky s názvem: 
a) Státní banka československá 
b) Československá federální banka 
c) Československá národní banka 
d) Národní banka československá 
 
8. Pro státní fond platí: 
a) je organizační složkou státu 
b) zřizuje se zápisem do obchodního rejstříku 
c) má právní formu akciové společnosti 
d) vzniká ze zákona 
 
 
9. Zákonem předpokládanou podmínku vzniku, změny nebo zániku společenského vztahu, jehož 
objektem jsou peníze, teorie finančního práva označuje za: 
a) finanční skutečnost 
b) finanční podstatu 
c) finanční dispozici 
d) finanční konsekvent 
 
10. V případě řízení o řádném odvolacím prostředku, kdy v první instanci rozhodovala Česká 
národní banka, o něm rozhodne: 
a) Guvernér České národní banky 
b) Ministerstvo financí 
c) Bankovní rada České národní banky 
d) Vláda České republiky 


