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2. série  
 

termín odevzdání: 31. prosince 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 souboru. 
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 31. prosince 2022 včetně, a že vyžadujeme odevzdávání přesně 
podle informací uvedených v tomto videu: 
https://drive.google.com/file/d/1Gcwv9ih4goxttlRX1-
GYeaBjAHx3o2Sx/view?usp=sharing 
 
  
Přejeme při řešení hodně štěstí a těšíme se na tvé odpovědi. 

 

 

Tým SEM (Dáda, Kuba, Honza, Peter) 😊"#$%  
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Příklad 1. 
V prvním příkladu druhé série se seznámíme s jedním z finančních výkazů, 
které si můžete dohledat vždy u požadované společnosti na webové stránce 
Justice.cz. My se teď podíváme na nejmenovanou společnost, kde si 
vyzkoušíme, co všechno může člověk o finančním zdraví firmy z jedné 
tabulky vyčíst. 
 
Rozvaha ke dni 31.12.2020 uvedena v celých tisících: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vymezte základní finanční výkazy  

a. Uveďte jejich členění 

b. Napište, jak mohou tyto výkazy firmě pomoci, proč je vůbec 

sestavujeme? 

2. Co jsou to aktiva a proč se musí rovnat pasivům? Je nějaká situace, 

kdy to bude jinak? 

3. Z údajů z rozvahy zkuste odhadnout o jaký typ podniku se jedná – 

odvětví/malá velká firma? + zdůvodnění proč si to tak myslíte. 

4. Jaká je celková zadluženost podniku? Co nám ukazuje? 
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5. Spočítejte následující ukazatele: 

a. Rentabilita aktiv + interpretace výsledku 

b. Rentabilita tržeb + interpretace výsledku 

i. Jaká je výhoda tohoto ukazatele oproti všem ostatním? 

c. Rentabilita vlastního kapitálu + interpretace výsledku 

d. Okamžitá likvidita + interpretace výsledku 

i. Proč je pro dodavatele/banky lepší koukat na okamžitou 

likviditu oproti běžné likviditě? 

6. Koukněte do kolonky A.IV., co výsledek hospodaření minulých let 

znamená? Může být záporný i dlouhodobě? Zkuste i na základě 

data, ze kterého rozvaha je uvedena odhadnout, co se ve firmě 

stalo. 

 
 

Příklad 2. 
V tomto druhém příkladu se podíváme na Nashovu rovnováhu 
pojmenovanou po matematikovi Johnu Nashovi.  
 
Zahrajte si hru na The Evolution of Trust - https://ncase.me/trust/ a 
následně zodpovězte na následující otázky: 
 

1. Kolik bodů jste měli po odehrání prvních her s náhodnými 5 
oponenty? Co byste do příště změnily?  

 
2. Která strategie je nejlepší v prvním turnaji? Zdůvodněte.  
 
3. Který faktor negativně ovlivňuje výherní strategii z předchozího 

kola? 
 
4. Jaký je rozdíl mezi „zero-sum game“ „non-zero-sum game“? 

Napište příklady  
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5. Po uvedení faktoru chybovosti, která strategie zvítězí  

a. V „růžovém prostředí“ (always coopearte)? Zdůvodněte.  

b. V „černém prostředí“ (always cheat)? Zdůvodněte.  

 
6. Jakou roli hraje faktor „miscommunication“ (špatná komunikace)?  

 
7. Popište vlastní „Sandbox“ – upravte si populaci, odměny a 

pravidla. Kdo vyhrál ve vaší hře? Čím to bylo způsobené  
 

8. Podle teorie her, které tři faktory ovlivňují důvěru v našem 
zjednodušeném modelu? 
 

9. Co je to Nashova rovnáha? Jakou roli hrají dominantní strategie? 
Na příkladu z vašeho života ukažte, kde se s ní všichni 
potkáváme.   

 
Může sloužit jako inspirace – doporučuji také celý film o Johnu Nashovi – „A 
Beautiful Mind“ - Video: https://www.youtube.com/watch?v=LJS7Igvk6Z)  
 
 
Příklad na konec: Zavedená společnost (A) je jediným poskytovatelem 
služeb na malém trhu. Nová společnost (B) se rozhodla zahájit činnost, aby 
mohla konkurovat zavedené společnosti. Obě společnosti stojí před 
problémem, co dělat s cenami. Níže vidíte různé výše výplat, kterým čelí 
každá společnost v závislosti na tom, zda se rozhodne zachovat stávající 
cenu na trhu, nebo zvolit nižší cenu. Který z následujících scénářů je 
Nashovou rovnováhou?  
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Příklad 3. 
 

Přečtěte si odborný článek The economic organisation of a POW camp od 
R.A. Radford 
(http://icm.clsbe.lisboa.ucp.pt/docentes/url/jcn/ie2/0POWCamp.pdf ) z 
roku 1945 a zodpovězte následující otázky:  
 

1. Proč různé zásoby měly různou cenu, přestože je dostával každý ve 
stejném množství?  

 
2. Proč a jak se právě cigarety staly měnou?  
 
3. Proč se ceny zásob lišily v čase?  
 
4. Jakým způsobem docházelo k inflaci a deflaci s ohledem na měnu?  
 
5. Jaká byla role zprostředkovatelů aka "middlemen" a nástěnky u 

obchodu na fungování trhu? 
 

 

 

Příklad 4. 
 

Podnik si během své existence projede několika fázemi a zajímaná nás, 
jestli je znáte.  

 

• Jaké existují fáze životního cyklu podniku? Stručně je popište?  
 

Teď je zkusíme aplikovat na příkladě. Představte si, že provozujete hotel 
SEM International v Brně několik let. Podnik blíže charakterizuje tabulka 
níže, kde je uvedena vytíženost lůžek a restaurace v procentech. Pro 
jednoduchost je dále vyčíslen průměrný výnos z lůžka a z jedné židle 
v restauraci a také průměrná cena lůžka a židle v restauraci (za rok v tisících 
Kč). Hotel má 80 lůžek a 60 židlí v restauraci.   
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Rok  Vytíženost 
lůžek [%]  

Vytíženost 
restaurace 
[%]  

Cena 
lůžka [tis. 
Kč]  

Náklad na 
lůžko [tis. 
Kč]  

Cena židle 
[tis. Kč]  

Náklad na 
židli [tis. 
Kč]  

2017  40  50  1000  500  300  100  

2018  50  52  1000  550  350  120  

2019  60  55  1100  600  400  130  

2020  63  60  1150  650  450  140  

2021  60  65  1200  700  500  150  

  

Odhadněte, v jaké fázi životního cyklu se hotel nachází v roku 2021 a popište 
proč (ukažte výpočty, jak jste k tomu přišli)?  

 

Příklad 5. 
Jste velmi podnikavý a ambiciózní člověk a z tohoto důvodu jste se 
rozhodl/a založit si vlastní živnost, a to konkrétně malou kavárnu, která ve 
vaší vesnici chybí. Jelikož je zde hodně práce, najmul/a jste i další pracovní 
sílu – baristu. Pokud bys zaměstnal/a jen jednoho baristu, tak ten by za 
měsíc připravil 1 500 káv. Dva baristi by zvládli připravit 2 145 kávových 
nápojů, tři baristi by připravili 2 700, čtyři 3 186 porcí a 5 baristů 3 600 
porcí kávy za měsíc. Kdybys přijal/a ještě jednoho – šestého - baristu 
neznamenalo by to žádné porce navíc. 

Náklady na výrobu jedné porce kávy je 10 Kč (do nákladů na jednu porci 
se nepočítá již nic navíc, vše je obsaženo v tom - energie, kávové zrna atd.. 
a jednu kávu ve své kavárně prodáváte za 65 Kč. Svým zaměstnancům 
(bez jakéhokoliv rozdílu) vyplácíte mzdu ve výši 32 000 Kč (nepočítejte 
žádné náklady navíc – žádné daně, pojištění či jiné odvody). 

1) Jaká je mezní produktivita prvního, druhého, …, šestého baristy? 
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2) Jaké jsou celkové příjmy a celkové náklady (na porce kávy i na mzdy 
zaměstnanců) při přijetí jednoho, dvou, … šesti baristů? 

3) Kolik zaměstnanců byste měli přijmout, pokud chcete při svém podnikání 
maximalizovat zisk? 

• Jakého zisku byste v daném bodě dosáhli (přesné číslo)? 

4) Uveďte alespoň jeden důvod, proč by mohla být produktivita dalších 
přijatých zaměstnanců nižší než prvního zaměstnaného. 

 

Pomocné tabulky, které by vám měli pomoci při výpočtech: 

 

 

Počet baristů Počet porcí kávy 
Průměrný produkt 

(APP) 
Mezní produkt 

(MPP) 

1    

2     

3     

4    

5     

6     

Počet 
baristů Počet porcí kávy náklady výnosy celkem 

zisk/ztráta 

1     

2     

3     

4     

5     

6     


