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2. série  
 

termín odevzdání: 3. 1. 2021  
  

  

Návod  na  odevzdání:  Řešení  nám  pošlete  buď  emailem  

(sem@econ.muni.cz) nebo se přihlaste do ISu dle instrukcí v registraci. Po 

levé straně naleznete záložku „Student“. V ní budete schopni najít záložku 

„studijní materiály“ a v ní složku „odevzdávárny“. Po jejím otevření už 

uvidíte složku s číslem série a v ní složky s označením čísla příkladu. 

Vkládejte tedy každý příklad zvlášť do příslušné složky.  
  

Důležité: Prosím uvádějte u příkladu hlavičku – jméno, škola, třída, číslo 

série a číslo příkladu. A zároveň soubor pojmenujte alespoň svým 

příjmením!   
  

Vzor řešení naleznete zde:   

(https://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/sem/Vzor_reseni.pdf), tak jej 

prosím dodržujte.   
  

Nenechávej vše na poslední možný den. Připomínáme, že na odevzdání máš 

čas do 3. 1. 2021 včetně a že vyžadujeme odevzdávání přesně podle 

informací uvedených na webu (http://www.econ.muni.cz/uchazeci-

ostudium/proc-studovat-na-esf/projekty-prostudenty-

strednichskol/seminar-ekonomickych-mozku/informace).  
  

Přejeme při řešení hodně štěstí a těšíme se na tvé odpovědi i 

účast v další sérii.  

 

 

Tým SEM (Dáda, Soňa, Honza, Lenka) 😊  
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Příklad 1. 

 

 V dalším příkladu se podíváme na finanční trhy, které jsou nedílnou součástí 

vyspělých ekonomik. Na finanční trzích někteří lidé zkoušejí své štěstí, někteří 

investují s experty, ale všichni mají jediný cíl a to zhodnotit své volné prostředky 

tak, aby nebyly v červených číslech. (Pro tuto úlohu používejte data z webu: 

https://finance.yahoo.com/) 

Začneme s názvoslovím. Vlastními slovy popište, jak rozumíte těmto pojmům. Až 

poté si dohledejte a ověřte jejich správnost.  

Akcie 

Dluhopisy 

ETF 

Index 

Broker 

Bull/Bear market 

IPO 

Burza  

Ticker 

 

Během koronavirové krize došlo v březnu i k propadu cen většiny finančních 

nástrojů, které se na burzách obchodují. Jedním z těch hlavních je také index S&P 

500 (do vyhledávače napiš “gspc”). 

Co reprezentuje index S&P 500 a proč je tak populární?  

 

Jaká byla jeho “open” hodnota v nejnižším bodě na jaře - 23. března 2020 (kolonka 

- “historical data”)?  

 

Jakému procentnímu nárustu došlo měsíc po propadu? Řešíme tedy hodnoty 

“open” 23.3.2020 proti hodnotě “open” 23.4.2020. 

 

Jaká je jeho hodnota v den, kdy vypracováváte tento úkol? Dopište konkrétní 

datum. 

 

Mezi populární ETF je považována odnož indexu S&P 500, který má označení SPY. 

Jakou hodnotu a který to byl den, kdy SPY dosáhl svého dosavadního letošního 

maxima (ber v potaz data do konce října 2020)? 

 

Který sektor má největší váhu v rámci indexu? Kolik je to procent? (sekce 

“Holdings”) 
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Napište 5 největších firem zastoupených v ETF SPY a připiště k nim jejich ticker. 

(sekce “Holdings”) 

 

Doplňující otázka: Jak bys investoval/a 1000$ a proč? 

  

Příklad 2. 

Dostali jste se do vedení marketingového oddělní výrobní firmy GUI s.r.o., kde 

máte za úkol upozornit zákazníky na nový výrobek a zvýšit jeho odbyt. Konkrétně 

se jedná o prodej ekonomické knihy: Hodnoty ekonomie od Johna B. Newmana, 

kterou vaše firma rozhodly prodávat za 500 Kč + DPH. 

Znalost cílové skupiny, je naprosto zásadní, jelikož se může stát, že omylem 

budeme tuto knihu cílit na děti na základních školách, pro které je tato kniha 

značně nevhodná, kdo tedy bude vaše cílová skupina? 

Jakými propagačními prostředky na ně budete cílit a na jakých platformách byste 

tento produkt propagovali? 

a. Co to je persona? Vytvořte personu ideálního zákazníka pro knihu, 

kterou vaše firma vydává. 

b. Jaké jsou základní pilíře marketingového mixu? Vytvořte jej pro 

výše zmíněný výrobek. Stačí v bodech, nemusíte nic rozepisovat. 

c. Váš nadřízený zařídil, že se budete moci zúčastnit veletrhu knih na 

brněnském výstavišti, vytvořte plakát (leták), kde tento výrobek 

zpropagujete a budete na výstavišti rozdávat. Nezáleží v jakém 

formátu tento propagační materiál odevzdáte (jpg, pdf, doc.). 

Můžete tento úkol zpracovat i ručně. 

Existuje mnoho knížek o ekonomii, vymyslete 3 vychytávky, které by vás mohli 

odlišit od konkurence. 😊 

 

Příklad 3. 

 

Nabídka a poptávka na trhu s látkovými rouškami jsou definovány následujícími 

funkcemi. 

 

Nabídka: QS=40PS-200 

Poptávka: QD=1600-20PD 

 

Definujte nabídku a poptávku po statku a určete, jaký mají obvykle tvar. 

 

Rovnováha na trhu nastává, pokud se nabízené a poptávané množství rovnají, tj. 

QS=QD a zároveň PS=PD. 
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Vypočítejte rovnováhu na trhu s rouškami, určete rovnovážné množství a cenu. 

Zakreslete nabídku roušek, poptávku po rouškách i rovnováhu z předchozího 

úkolu do grafu, popište osy i významné body. Pozor! Množství (Q) se zakresluje 

na x-ovou osu, cena (P) na y-ovou osu. 

 

 

Příklad 4. 

Podle nedávno vydané zprávy UNCTAD 

(zdroj:https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2020d4_en.pdf) 

klesly světové přímé zahraniční investice v první polovině letošního roku o 49%. 

Jako hlavní důvod zpráva udává pandemii covidu-19, která nutí nadnárodní 

společnosti odkládat a přehodnocovat jejich investiční projekty. Podle odhadu by 

se za celý rok investice mohly snížit až o 30–40%. 

Jaká organizace stojí za zkratkou UNCTAD a co je jejím cílem? 

Jak byste definovali přímé zahraniční investice? Jaká podmínka je odlišuje od 

portfoliových investic, které jsou další hlavní složkou přesunů zahraničního 

kapitálu? 

Které nadnárodní korporace mají přímé zahraniční investice v České republice 

a která česká společnost má naopak přímé investice v zahraničí? 

Které země byly v roce 2019 hlavními příjemci přímých zahraničních investic? 

Které země byly naopak největšími investory? 

Vlády se v praxi často snaží zvýšit objem investic na svém území pomocí 

investičních pobídek. Jakou podobu mohou tyto pobídky mít?  

ÚVAHA: přímé zahraniční investice jsou spojeny s pozitivními i negativními dopady 

na hostitelskou ekonomiku. Jaké jsou podle vašeho názoru jejich hlavní přínosy? 

Jaké problémy mohou naopak způsobovat? Uvažujte především v kontextu 

hospodářského rozvoje. 
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Příklad 5. 

 

První bankovním produktem, který mladí lidé, převážně studenti, využívají jsou 

běžné a spořící účty, ale abyste dokázali určit, který účet od určité banky je pro 

vás ten nejvýhodnější potřebujete znát tyto pojmy (doplňte): 

a) úrok = 

b) úročení =  

c) úroková míra =  

d) úroková sazba = 

Jaké tři sazby vyhlašuje ČNB? Krátce je definujte a vyhledejte na stránkách české 

národní banky, jakou hodnotu právě dosahují. 

Do banky si chcete uložit své dosavadní úspory, které jste našetřili z kapesného a 

z letních brigád. Z tohoto důvodu jste navštívili 4 banky, které vám nabídli určitou 

úrokovou sazbu (každá banka nabídla jinou), seřaďte následující nabídky a vyberte 

tu nejvýhodnější nabídku pro spoření svých úspor. Používejte při výpočtu efektivní 

úrokovou míru – bude hodnocen postup né pouze výsledek.  

 

sazba efektivní úroková míra pořadí 

8,5 p.s. 

četnost: 1x za rok 

  

1,5 p.m. 

četnost: čtvrtletní 

  

15,0 p.a. 

četnost: pololetní 

  

3,45 p.q. 

četnost: čtvrtletní 

  

 

Po následujícím příkladu jste si vybrali nejvýhodnější banku, když jste si sjednali 

v bance schůzku s osobní bankéřkou nabídla vám, že vám může vaše úspory úročit 

buď pomocí jednoduchého nebo složeného úročení. 

 

a) Jaký je rozdíl mezi složeném a jednoduchém úročení? 

 

Vypočítejte následující příklady: 
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Vypočítejte dobu splatnosti (v dnech) při jednoduchém úročení, pokud vaše 

dosavadní úspory ve výši 10 960 Kč narostli na 12 000 Kč. Úroková míra činí 4 % 

p.a. Uvádějte celý postup řešení. 

 

Nakonec jste si uložili na spořící účet částku 20 000 Kč při úrokové míře 1,2 % 

p.q. Kolik si bude moci vyzvednout v bance po 4 letech, pokud víme, že úroky jsou 

připisovány jednou ročně? Počítejte pomocí složeného úročení. Uvádějte celý 

postup řešení, stačí zaokrouhlit výsledek na jedno desetinné místo. 


