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3. série  
 

termín odevzdání: 7. února 2021  
  

  

Návod  na  odevzdání:  

Řešení nám pošlete 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 7. února 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 populární fenomén poslední doby, který stále 

nabírá na síle. Jedná se o kryptoměny. Někteří lidé jim věří jako “peníze” 

budoucnosti, někteří v nich zkoušejí své štěstí s jejich tradingovými zkušenostmi 

a někteří jimi absolutně opovrhují a nevěří jim. Tržní kapitalizace kryptoměn 

přesáhla $700 mld. A stále roste… 

 

Pro tuto úlohu používejte data z webu: https://coinmarketcap.com/ 

 

1. Začněme s názvoslovím a zajímavými pojmy. Co si myslíte, že 

znamenají tyto pojmy? Najděte chyby ve větách a opravte je: 

 

a. Kryptoměna 

1. Kryptoměny a blockchain jsou synonyma - znamenají totéž. 

2. Kryptoměny jsou spekulace a oproti penězům nejsou ničím 

kryty. 

3. Digitální měny jsou primárně používány k nelegálním činnostem. 

4. Kryptoměny jsou daňovým rájem - nejsou nikde nijak 

regulovány. 

b. Halving 

1. K halvingu, tzv. půlení, dochází pravidelně každý rok. 

2. Během půlení dochází k snižování hodnoty BTC na polovinu. 

c. Blockchain 

1. Data jsou v blockchainu uložena navždy a jsou anonymní. 

2. Blockchain nemá žádnou centrální autoritu, až na centrální 

banky, které mohou s daty manipulovat. 

3. Blockchain se skládá ze dvou typů záznamů - transakce a 

poznámky. 

4. Veškerá data jsou v bezpečí díky šifrování blokovým algoritmem. 

d. HODL 

1. Tzv. Hodler drží všechny možné kryptoměny. 

2. Přístup “HODL” je držení kryptoměn do té doby, než hodnota 

naroste o 100%, pak vybírají svůj úspěšný zisk. 

e. Kryptoměnová peněženka 

1. Je to speciální peněženka, kde ukládáte fyzické tokeny vašich 

kryptoměn, které jsou směnitelné u centrální banky. 

2. Nejznámější českou krypto peněženkou je “Sejf”. 

3. Peněženka je zabezpečená 15 místním heslem. 

 

2. Pojďme k počátkům, abychom si uvědomili celý kontext: 

 

Která kryptoměna je považována za tzv. průkopníka a je jedna z nejznámějších? 

Kdy a pravděpodobně kým byla tato kryptoměna založena? 

Jaké je její maximální množství a kdy odhadem toto množství “vytěžíme”? 

https://coinmarketcap.com/
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Napište alespoň 3 rozdíly mezi kryptoměnami a současným peněžním systémem: 

 

 Dále se pojďme podívat do grafů: 

 

https://coinmarketcap.com/cs/charts/ 

Přesně určete, jaká byla celková tržní kapitalizace všech kryptoměn dne 

27.12.2020? (Cenu pište v $) 

 

Přesně určete den a hodnotu nejvyšší zaznamenané tržní kapitalizace kryptoměn 

do konce roku 2020. (Cenu pište v $) 

 

Napište procentuální složení 5 nejvíce zastoupených kryptoměn pro den 

21.12.2020. (Cenu pište $) 

 

 A co investice do kryptoměn? Pojďme si vytvořit vlastní “portfolio”. Na 

Vánoce 2019 jste dostali $10 000 USD. 

 

https://coinmarketcap.com/ 

Rozhodli jste se všechny peníze investovat do kryptoměn. Věříte však pouze 

kryptoměnám s tržní kapitalizací >$10B (filtr napravo) O kterých 

kryptoměnách přemýšlíte, že byste investovali?  

 

Rozhodli jste se investovat stejným dílem do dvou největších kryptoměn podle 

tržní kapitalizace. (vpravo nad grafem konkrétních kryptoměn si nastavte, aby 

graf zobrazoval období 24/12/2019 - 24/12/2020) Jakou cenu měly 

24.12.2019? Jakou cenu měly 24.12.2020?  

 

K jaké procentuální změně/rozdílu u těchto kryptoměn došlo? (zaokrouhlete 

na jednotky) 

 

Jakou hodnotu má vaše současné (24.12.2020) portfolio? 

 

 

 

 

Příklad 2. 

„V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti.“ 

—  Steve Jobs. Podnikání není vůbec jednoduchá úloha, ale může mít mnoho výhod 

oproti klasickému zaměstnaní. Podívejme se u tuto ho druhého příkladu, jak 

funguje systém podnikání a zakládání firem v České republice. 

 

1. Jak můžeme definovat obchodní společnost? Jak se rozdělují? – zde vytvořte 

grafickou podobu tohoto rozdělení. 
 

https://coinmarketcap.com/cs/charts/
https://coinmarketcap.com/


5  

  

2. Představte si, že jste v pozici člověka, který chce začít podnikat a nejvíce se 
nabízí dvě možnosti a to založení společnosti s ručením omezením a nebo 
OSVČ, vypište minimálně 5 výhod a 5 nevýhod, které má s.r.o. oproti osobě 

samostatně výdělečně činné (OSVČ). 
 

3. Stručně a vlastními slovy charakterizujte každou z níže uvedených 
společností. Z obchodního rejstříku vyhledejte danou jednu existující 
společnost viz. například: akciová společnost – Česká spořitelna a.s. 

 
4. Doplňte následující tabulku: 

 
1. Jaká je minimální výše základního kapitálu? 

 

2. Jaké jsou ve společnosti zřízeny orgány? 
 

3. Jak se nazývají kontrolní orgány dané společnosti? 
 

4. Jakým způsobem ručí společníci atd. ve společnosti za závazky 

korporace 
 

5. Kdy přesně daná společnosti vznikne? (jaký úkon je potřeba, aby 
daná společnost vznikla viz. např. zápis do OR) 

 

xxx 1. 2. 3. 4. 5. 

Akciová 

společnost 

     

Společnost 

s ručením 

omezením 

     

Družstvo      
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Příklad 3. 

 

Náklady rozdělujeme na náklady fixní (FC) a variabilní (VC), jejich součet jsou 

celkové náklady (TC). Pokud vydělíme každou z těchto hodnot počtem 

vyrobených aut, vzniknou nám průměrné fixní (AFC), průměrné variabilní (AVC) 

a průměrné (celkové) náklady (AC, možno také ATC). Speciálním druhem 

nákladů pak jsou mezní náklady, tedy náklady na výrobu dodatečné jednotky 

statku.  

 

1. Pro firmu vyrábějící toustový chléb platí, že má fixní náklady (náklad na 

výrobní linku) ve výši 2 000 000 Kč a variabilní náklady jsou definovány 

jako VC = 2* (Q/10)^2, doplňte následující tabulku. (Pozor množství Q je 

v tisících, doplňte i celou tabulku v tisících). Pro zjednodušení jsou 

doplněny první dva řádky. Určete, kolik balení toustového chleba by měla 

firma vyrobit, pokud by bylo jejím cílem minimalizovat (průměrné) 

náklady. 

 

Q VC FC TC AVC AFC AC MC 

0 0 2000 2000         

100 200 2000 2200 2,0 20,0 22,0 2,0 

200               

300               

400               

500               

600               

700               

800               

Veřejná 

obchodní 

společnost 

     

Komanditní 

společnost 

     



7  

  

900               

1000               

 

 

2. Vytvořte dva grafy s množstvím na x-ové ose, do prvního zaneste VC, FC a 

TC, do druhého AVC, AFC, AC a MC. 

 

3. Jak by se rozhodování firmy o výrobě změnilo, pokud by na výrobní linku 

dostala dotaci ve výši 1 000 000 Kč? K odpovědi použijte a vyplňte tabulku níže. 

 

Q VC FC TC AVC AFC AC MC 

0 0 1000 1000         

100 200 1000 1200 2,0 10,0 12,0 2,0 

200               

300               

400               

500               

600               

700               

800               

900               

1000               

 

 

Příklad 4. 

1) Ve čtvrtém příkladu se zaměříme na takzvaný Big Mac Index. Nejprve se 
podívejte na krátké úvodní video: 
https://www.youtube.com/watch?v=INPw1v6YOhI (pro lepší porozumění 

doporučuji zapnout anglické titulky, případně český automatický překlad) a 
odpovězte na následující otázky: 

 

a) Co je to Big Mac Index? 
b) Na jakém ekonomickém principu funguje? 
c) K čemu je index užitečný? 

d) Má podle Vašeho názoru index nějaké nedostatky? 
e) Napadá vás nějaká další komodita, kterou by bylo možné použít ke stejnému 

účelu? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INPw1v6YOhI
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2)Webová stránka The Economist: 
https://www.economist.com/news/2020/07/15/the-big-mac-index nabízí 
interaktivní sekci zvanou “burgernomics”, kde můžete sledovat nejnovější data 

ohledně Big Mac Indexu. S pomocí stránky zodpovězte následující otázky: 

 

a) Které tři měny jsou podle indexu nejvíce nadhodnoceny a které tři měny 
naopak nejvíce podhodnoceny? 

 
b) V jakém kurzu by se podle indexu měl směňovat dolar za českou korunu? 

Je podle indexu koruna nadhodnocena nebo podhodnocena? 

 

3) Doplňte následující tabulku: 
 

*Všechna data pochází z července 2020. Srovnávaná cena Big Macu v USA je 5.71 
USD. 

 

 

CENA BIG 

MACU 
V LOKÁLNÍ 

MĚNĚ 

„BIG 

MAC“ 
SMĚNNÝ 

KURZ 
(1$=) 

SKUTEČNÝ 

SMĚNNÝ 
KURZ 
(1$=) 

PODHODNOCENÍ/NADHODNOCENÍ 
MĚNY 

ŠVÝCARSKO 6.50 CHF 1.14 0.94 nadhodnocení o 21% 

NOVÝ 
ZÉLAND 

6.60 NZD  1.52 podhodnocení o 24% 

BRAZÍLIE 20.90 BRL 3.66 5.34  

ČR  15.59 23.41 podhodnocení o 33% 

JAPONSKO 390 JPY 68.30   

PAKISTÁN 550 PKR  166.50 podhodnocení o 42% 

POLSKO 11 PLN  3.94  

MEXIKO 50 MXN 8.76 22.44 podhodnocení o 61% 

RUSKO 135 RUB 23.64 70.58  

 

Příklad 5.a 

 

V pátém posledním příkladu se společně podíváme na opotřebení dlouhodobého 

majetku, které je bohužel nevyhnutelné. Dlouhodobý majetek může mít však dvě 

podoby opotřebení a to fyzické (užívání) či morální (existují již nové výkonnější 

https://www.economist.com/news/2020/07/15/the-big-mac-index
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stroje). Toto opotřebení se vyjadřuje odpisy. Ty si nyní spočítáme, nejprve ale 

potřebujeme znát několik základních pojmů: 

Co jsou to oprávky?: 

 

Jak se liší účetní a daňové odpisy?:  

 

Jak se dělí daňové odpisy a jak se vypočítají (vzorečky)? 

 

Jaké  má technické zhodnocení vliv na odpisy?: 

 

Vypočítejte jak zrychlené tak rovnoměrné odpisy na následujícím příkladu. Vaše 

společnosti si v roce 2015 pořídila nový osobní automobil Škoda Karoq 1.6 TDI, 

DSG, Style Plus za pořizovací cenu 960 000 Kč, avšak v roce 2018 si do auta 

nechala nainstalovat novou a hlavně spolehlivější navigaci za 20 000 Kč. (= 

technické zhodnocení). Zde poznamenejte celý postup výpočtu. Pomůcka – osobní 

automobil se nachází v 2. odpisové skupině.  

 

Příklad 5.b – dobrovolné (ale užitečné) 

 

Dejte like na naší facebookovou stránku 

(https://www.facebook.com/SeminarEkonomickychMozku), ať vám neuniknou 

žádné novinky o průběhu soutěže. 😊 

 

https://www.facebook.com/SeminarEkonomickychMozku

