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3. série  
 

termín odevzdání: 11. února 2023  
  

  

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 11. února 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. 
 
Je HDP dobrým měřítkem ekonomického blahobytu? Máme k němu 
nějakou alternativu?  
 
Měří tento parametr opravdu vše potřebné? Pokud ne, proč ho využíváme? 
Jsou k tomuto parametru nějaké alternativy, se kterými můžeme měřit 
blahobyt/ekonomiku státu? Napište esej na toto téma v rozsahu 2000 až 
2500 znaků. 
 
Osnova (doporučená): 
 

1. Úvod 
a. Definice HDP, k čemu jej využíváme, proč je tak známý a 

využívaný? 
2. Samotná esej - Je HDP dobrým měřítkem ekonomického blahobytu? 

Máme k němu nějakou alternativu? 
a. Vyzdvihnout výhody i nevýhody 
b. Kdy je potřeba rychlý růst HDP brát s rezervou (Můžete 

využívat grafy, tabulky či jiná schémata abyste podpořili své 
argumenty) 

3. Závěr 
a. Váš názor na parametr HDP 
b. Co byste doporučili politikům a ekonomům k měření 

ekonomiky a blahobytu České republiky? Přímo HDP, HDP 
s úpravami, nebo nějaký úplně jiný parametr? – zcela na vás. 

 
 

Příklad 2. 
 

Vaším úkolem je vytvořit prezentaci na téma: “Měl by Amazon koupit 
Netflix?”. V této prezentaci naleznete kostru, které se můžete držet, avšak 
alternativní přístupy jsou vítány. Také zde narazíte na nápady, kterými se 
můžete inspirovat. Není však nutné splnit všechny body. Doporučujeme 
kombinaci grafů a vizuálních obrázků s doprovodným textem. Výstupem 
prezentace je zodpovězení otázky. Vaše odpověď, zda má Amazon koupit 
Netflix, musí být podložená vašimi argumenty. Hodnotit se budou primárně 
data, zdroje, a logická návaznost argumentů tak, aby měla prezentace 
hlavu a patu. Vizuální stránka je až sekundární, ale také hraje roli. 
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Prezentace: 
https://docs.google.com/presentation/d/18fLFobgmgkwa1StThrO2IF6mRc
4ba3-LTQ4xQuilWB8/edit?usp=sharing 

 

Příklad 3. 
 

Poslechněte si epizodu podcastu Freakonomics nazvanou "Danger of 
Safety" a zodpovězte následující otázky týkající se motivace a pobídek 
(epizoda je k dohledání na webu podcastu 
https://freakonomics.com/podcast/the-dangers-of-safety/, kde je i přepis 
epizody, nebo v materiálech k zadání): 

1. Proč mají lidé se více obávají ze smrti při napadení žralokem než při 
sportovních aktivitách, přestože počet ročních úmrtí je u obou 
přibližně stejný? 
 

2. Proč jsou hráči amerického fotbalu agresivnější s bezpečnějším 
vybavením? Jaké to má důsledky? 
 

3. Mohla by zde existovat paralela s očkováním nebo s pojištěním? 
 

4. Co je to Peltzmanův efekt? Na základě Peltzmanova efektu je 
bezpečnější lyžař s ochrannou přilbou nebo bez přilby a pro koho? 
Pro sebe nebo svoje okolí? 

 
 

Příklad 4. 
 

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

klesly světové přímé zahraniční investice v první polovině roku 2020 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%. 
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1. Jaká organizace stojí za zkratkou UNCTAD a co je jejím cílem? 

 

2. Jak byste definovali přímé zahraniční investice? Jaká podmínka je 
odlišuje od portfoliových investic, které jsou další hlavní složkou přesunů 
zahraničního kapitálu? 

 

3. Které nadnárodní korporace mají přímé zahraniční investice v České 
republice a která česká společnost má naopak přímé investice v zahraničí? 

 

4. Které země byly v roce 2019 hlavními příjemci přímých zahraničních 
investic? Které země byly naopak největšími investory? 

 

5. Vlády se v praxi často snaží zvýšit objem investic na svém území 
pomocí investičních pobídek. Jakou podobu mohou tyto pobídky mít?  

 

6. 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. 

 

  

Příklad 5. 
 

Cenné papíry z pohledu práva: 

 

Jak definuje Nový občanský zákoník cenný́ papír? 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

 

Jak definuje Nový občanský zákoník pojem zaknihovaný́ cenný́ papír?  
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Podíl ve společnosti s ručením omezením: 

 

• Obchodní podíly jednotlivých společníků s.r.o. mohou být 
různého druhu. Uveďte příklady: 

 

• Charakterizujte podíly, k nimž se váží kmenové listy, z hlediska 
převoditelnosti.  

 
 

Charakterizujte akcie se zvláštními právy. V čem spočívají druhové 
zvláštnosti?   

 

Uveďte právní předpis, který́ obsahuje úpravu smluv o cenných papírech. 
Stručně̌ charakterizujte, jaká́ právní úprava se uplatní pro smlouvy o 
cenných papírech.  

 

V rámci založení společnosti KEIZT a.s., pak Mareš upsal 600 ks akcíí o 
jmenovité hodnotě 2 000 Kč a splatit 30 % jejich emisní hodnoty (a emisní 
ážio). Dva měsíce po zápisu společnosti KEIZT a.s. byla svolána valná 
hromada společnosti. Pan Mareš by se rád valné hromady zúčastnil, ale 
nikdy od společnosti neobdržel žádné akcie (společnost mu prozatím žádné 
akcie nevydala) 

1. Stal se pan Mareš akcionářem? Může se zúčastnit valné hromady 
a vykonávat práva vůči společnosti? A pokud ano, jak by se měl na 
valné hromadě prokázat, když prozatím nemá akcie k dispozici?  
 

2. Může pan Mareš upsané a zčásti splacené akcie prodat, i když mu 
ještě nebyly vydány?  
 

3. Při úklidu našel pan Mareš doma listinu nazvanou „zatímní list 
společnosti KEIZT a.s. vytištěnou na ručním papíře s vodotiskem. 
Listina podle něj vypadá důležitě, ale neutuší, k čemu je dobrá. 
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Navíc má jen jednu takovou listinu (zatímní list), i když akcií by 
měl mít šest set (ostatní zatímní listy nemůže nikde najít). Můžete 
mu poradit? Má hledat dál? A k čemu je zatímní listina dobrá? 

 

Pan Mareš nakonec obdržel akcie v listinné podobě. Nezdá se mu ale vzhled. 
Jsou na obyčejném bílém papíře a místo podpisu je na nich jen otisk razítka. 
K tomu dotazu pana Mareše předseda představenstva KEIZT a.s. sdělil že, 
„není otrok, aby podepisovat tisíce akcií“  

• Jsou takového akcie v pořádku? 

Na akciích není napsáno ani jeho jméno a příjmení (pana Mareše). Místo 
toho je na akcii napsáno, že akcie jsou vydány „na majitele“.  

• Co to znamená? Dále na akciích není napsáno, jaká práva má vlastník 
akcie vůči společnosti. 
 

• Jsou akcie vydány platně? 

 

 


