SEMINÁŘ EKONOMICKÝCH MOZKŮ
8. ROČNÍK
2021/2022

ZADÁNÍ 3. série

3. série
termín odevzdání: 6. února 2022

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. Každý příklad rozdělte do samostatného soubortu.
Soubor prosím 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 6. února 2022 včetně a že vyžadujeme odevzdávání přesně podle
informací uvedených na webu (http://www.econ.muni.cz/uchazeciostudium/proc-studovat-na-esf/projekty-prostudentystrednichskol/seminar-ekonomickych-mozku/informace).
Přejeme při řešení hodně štěstí a těšíme se na tvé odpovědi.

Tým SEM (Dáda, Soňa, Honza, Peter) 😊
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Příklad 1.
Náklady rozdělujeme na náklady fixní (FC) a variabilní (VC), jejich součet jsou
celkové náklady (TC). Pokud vydělíme každou z těchto hodnot počtem vyrobených
statků, vzniknou nám průměrné fixní (AFC), průměrné variabilní (AVC) a průměrné
(celkové) náklady (AC, možno také ATC). Speciálním druhem nákladů pak jsou
mezní náklady.
1. Definujte mezní náklady.
2. Pro firmu vyrábějící odlehčená kola platí, že má fixní náklady (náklad na
výrobní linku) ve výši 100 000 000 Kč a variabilní náklady jsou definovány
jako 𝑉𝐶 = 2𝑄! , doplňte následující tabulku. (Pozor množství Q je v tisících,
náklady proto doplňte v tisících a milionech). Pro zjednodušení jsou
doplněny první dva řádky. Určete, kolik kusů odlehčených kol by měla
firma vyrobit, pokud by bylo jejím cílem minimalizovat (průměrné)
náklady.
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3. Vytvořte dva grafy s množstvím na x-ové ose, do prvního zaneste VC, FC a
TC, do druhého AVC, AFC, AC a MC.

Příklad 2.
V první sérii jste se setkali s komparativní a absolutní výhodou, která nepřímo
vysvětluje proč je důležitý a výhodný mezinárodní obchod. V této již druhé sérii
se podíváme na mezinárodní obchod více z praktického hlediska, hlavním tématem
tohoto
příkladu
bude
práce
s velmi
užitečnou
stránkou
https://www.trademap.org/Index.aspx (je potřeba se tam zaregistrovat, ale vše
je bezplatné a bez jakýchkoliv podmínek, stačí uvést pouze váš email. Nejprve
však začneme samotnými statky a službami, které se exportují a importují po
celém světě, k jednoduššímu označení statků a služeb se využívá tzv.
harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (ang. Harmonised
systém)

1. Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží
a. K čemu se přesně používá?
b. Kolik zemí tento systém využívá? Kdy tento systém vyšel v platnost?
c. Co znamenají jednotlivé číslice v šesti místním kódu
d. Jaká vyhláška upravuje Harmonizovaný systém popisu a číselného
označování zboží.
2. Od tohoto podúkolu již využívejte výhradně tento web:
https://www.trademap.org/Index.aspx
a) Přiřaďte identifikační kódy k daným statkům

060310

jehly, katedry užívané v medicíně

080131

čerstvé nebo sušené kešu oříšky

030636

zbraně

901839

čerstvé, řezané květiny

930200

krevety a garnáti

b) Nalezněte, která země vyvezla (vyexportovala) v roce 2020 ze své země nejvíce
živých ryb (HS kód) = 030301

c) Vyhotovte snímek obrazovky, kde bude vidět mapa, kde bude vyobrazen export
statku – Coffee (excluding roasted and decaffeinated) z Brazílie, vyfiltrujte pouze
prvních 5 zemí.

d) Nalezněte produkt, který se v roce 2020 nejvíce vyvážel (exportoval) z České
republiky a uveďte take kód tohoto produktu. To same udělejte u nejvíce
importovaného (dováženého) produktu.

e) Jaké tři země dovezli do české republiky nejvíce tun avokád za rok 2020?
Uveďte i přesné množství.

Video-návody, která vám pomohou se lépe zorientovat na webu Trademap:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD125D3A2EB0D420

Příklad 3.
Na jednom z příkladů jste se dívali na hospodaření s osobními financemi. Teď se
podíváme na to, jak se dostaneme k těmto penězům. Tato úloha se zaměřuje na
přerozdělování zisku a to konkrétně v případě veřejné obchodní společnosti.
Představme si, že tuto společnost vytvořili tři společníci Adam (A), Barbora (B) a
Ciril (C) vložením kapitálových podílů: A: 500 000 Kč, B: 400 000, C: 2 100 000
Kč a v tomto pořadí také soukromý majetek: 300 000 Kč, 4 850 000 Kč a 850 000
Kč.
Ve smlouvě se dohodli na proplácení podnikatelské odměny (podnikatelské mzdy)
a také na zúročení kapitálového vkladu v hodnotě 10 %. Zbytek zůstatku zisku se
rozdělí jako riziková prémie (k pokrytí rozdílného rizika v případě ztráty) v poměru
podle velikosti ručeného majetku (vložený majetkový podíl + soukromý majetek).
Společnost dosáhla v minulém roce zisku 1 500 000 Kč. Adam přitom pracoval
v dané společnosti jako vedoucí prodeje a za tuto práci obdrží 265 000 Kč. Barbora
na pozici vedoucí logistiky dostane odměnu 215 000 Kč. Ciril v podniku nepracuje.
Jaká část zisku tedy připadne jednotlivým společníkům a jaké jsou hodnoty
jednotlivých těchto složek?
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Příklad 4.
V dalším příkladu se podíváme na osobní finance. Index finanční gramotnosti,
který měří Česká bankovní asociace se pohybuje kolem 57%, což je zlepšení oproti
minulým letům, ale stále to není žádná sláva. Čím dříve člověk začne vnímat
finance a jak s nimi pracovat, tím lépe - čas a matematika jsou na vaší straně. Ale
o tom později…

1. Složený úrok
Pro tento příklad si představme dvě stanoviska. Dagmar v prosinci oslavila své 25.
narozeniny. K těmto narozeninám dostala od babičky 10 000,-. Začala si spořit a
ke svému spoření přidávala měsíčně 2 000,-. Na druhé straně je Petr. Ten si užívá
svého života a myšlenka na šetření ho napadne až ve 35 letech. Aby dohnal
Dagmar, tak se rozhodne odložit 20 000,- a odkládat měsíčně 4000,-. Počítejte,
že se jim úspory zhodnocovaly konstantním tempem 7 % p.a.
a. Kolik mají oba na své 65 narozeniny?
b. Kolik Dagmar a Petr investovali do svého důchodu?
c. Co za “ponaučení” si z tohoto příkladu můžeme odnést?
2. Kam tedy investovat? Náročná otázka. Jaké jsou vůbec možnosti?
Následující tabulku doplňte čísly 1 2 3 4 5 (od nejlepšího po nejhorší), jak
vnímáte vy tyto investice a pak shrňte každé aktivum s vaším důvodem.
Př.: Akcie mají výbornou průměrnou výnosnost (S&P500 má historicky
průměrné 10% p.a.), nejsou kapitálově náročné (můžete si koupit zlomky
akcií/ETF), mají slušnou likviditu (rychlý přesun peněz mezi brokers a
účtem) a nejsou tak rizikové, jako například krypto nebo forex.
*Neexistuje nutně správná odpověď, cílem je vaše odůvodnění. Někdo může
vnímat kryptoměny jako rizikové, někdo se raduje z každého Elonova tweetu.
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Aktiva

Průměrná
výnosnost

Kapitalová
náročnost

Likvidita

Riziko

Akcie
Dluhopisy
Nemovitosti
Zlato/stříbro
Kryptoměny
Komodity
Forex
P2P

3. Víme proč, kam. Kde na to vzít peníze?
a. Vyberte si tři alternativy (nemusí být nutně jen aplikace), jak se dají
sledovat příjmy a výdaje. Nejlépe ty, které sami používáte.
b. Napište 3 výhody, které jsou s nimi spojené.
c. Kolik kategorií (doprava, strava, nájem atd…) by měla vaše aplikace,
které by vám dávaly smysl sledovat? A proč? Vypište je.
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Příklad 5.
Určitě všichni znáte písničku z pohádky Tajemství staré bambitky:

Ó daně, ó daně,

Ó daně, ó daně,

jak my myslíme na ně,

a my víme, jak na ně,

a taky na poddané,

kam král se na nás
hrabe,

ať mají nám co dát!

každý je kamarád.

Když
přečerpávám,
profituji,
vydělávám, investuji,
mít tu něco není med
dej nám prachy!
A hned teď

O daních si budeme povídat i v rámci tohoto příkladu, a to konkrétně o dani, která
je upravena Zákonem č. 16/1993 Sb. tedy tento příklad bude zaměřen na silniční
daň, ale hlavně bude zaměřena na práci se stránkou EPO, která vám může být
v životě velice užitečná.
Doplňte následující informace:

§ 2 Předmět daně
Předmětem daně silniční (dále jen „daň“): _____________________________
a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“) registrovaná a provozovaná v České
republice, jsou-li __________________________________________________
nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním.

Jaká další vozidla bez ohledu na to, zda jsou využívána k podnikání, jsou
předmětem daně?

§ 3 Osvobození od daně
Uveďte příklady vozidel, která jsou osvobozena od silniční daně.

§ 4 Poplatníci daně
Poplatníkem daně silniční je FO a PO, která:
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§ 5 Základ daně
Základem daně je:
1.
2.
3.

§ 6 Sazby daně
Na základě čeho je stanovena sazba daně pro osobní automobily?

Na základě čeho je stanovena sazba daně pro autobusy, nákladní vozidla, tahače,
atd?

Odst. 4
Kolik činí sazba daně za každý den použití osobního automobilu v případě použití
soukromého vozidla k služebním účelům?

§ 10 (1)
V jakých termínech platí poplatník zálohy?

§ 11
Jak se provádí zaokrouhlení u silniční daně?

§ 15 Daňové přiznání
Do kdy se musí podat daňové přiznání?

Úkol: Zpracujte na základě zadání daňové přiznání pro silniční daň a to pomocí
portálu EPO (Elektronická podání pro Finanční správu)
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
Pracujte s elektronickým formulářem Daňové přiznání k dani silniční - od roku 2009
včetně.
Firma KI s. r. o Brno, IČ 564373764, DIČ: CZ564373764, Skácelova 78, 612 00
Brno má ve svém vozovém parku, tyto vozidla, která používá ke své podnikatelské
činnosti.
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1. Osobní automobil, Škoda Superb 2,5TDI/114 Kw Elegence, objem motoru
2 496 cm3, SPZ 3A1 7675, datum pořízení září 2018
2. Osobní automobil, Volkswagen Golf 1,6, objem motoru 1 598 cm3, SPZ
5B3 2622, datum pořízení květen 2002
3. Nákladní automobil, DAF LF 12t , dvě nápravy 6 t (jedna), SPZ 6P4 2525,
datum pořízení, únor 2017
4. Soukromý automobil, Opel Corsa 1,4 Servo, objem motoru 1 389 cm3, SPZ
6C1 1457, povolené jízdy ve dnech 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5;
15.6, havarijně pojištěno.
Firma platila zálohy: 10. 4 ve výši 2 500 Kč, 10. 7 ve výši 2 500 Kč, 10. 10 ve výši
2 500 Kč
Finanční úřad v Brně I. DP řádné. Kód rozlišení typu přiznání A. V oddílu
II sl. 21 uvádět snížení Č. 6 (ostatní informace je možné si domyslet).
Výstup z portálu EPO odevzdejte v pdf formátu viz:
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