
 

 

 

 
Přijímací test vzor  
Počet otázek 15  
Správná je vždy jen jedna z nabízených možností.  
Na zpracování testu má uchazeč 30 minut. 
  
1. Nejvyšší právní sílu z uvedených pramenů práva v českém právu má:  

a) vyhláška ministerstva  

b) nařízení vlády  

c) zákon  

d) ústavní zákon  
 
2. Obchodní společnost vzniká:  

a) sepsáním společenské smlouvy  

b) sepsáním společenské smlouvy a zahájením činnosti  

c) zápisem do obchodního rejstříku  

d) sepsáním společenské smlouvy a splněním vkladové povinnosti  
 
3. Minimální počet společníků veřejné obchodní společnosti je (od 1.1.2014):  

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) není stanoven  
 
4. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit nejméně (od 1.1.2014):  

a) není stanoveno  

b) 1 Kč  

c) 200 000 Kč  

d) 1 000 000 Kč  
 
5. Pro vykonávání funkce senátora je nutné dosáhnout alespoň věku:  

a) 21 let  

b) 25 let  

c) 30 let  

d) 40 let  
 
6. Manželství je uzavřeno:  

a) zápisem do matriky  

b) souhlasným prohlášením muže a ženy  

c) konstatováním oddávajícího  

d) prohlášením oddávajícího a zápisem do matriky  
 
 



 

 

 
 
 
7. Zpětná působnost (zákonů) se nazývá:  

a) reversibilita  

b) remitenda  

c) retroaktivita  

d) revokace  
 
8. Zákon nabídky říká:  

a) Že množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit na trhu za určitou cenu, je neměnné  

b) s růstem ceny roste nabízené množství a s poklesem ceny množství klesá (ceteris paribus)  

c) s růstem ceny roste poptávané množství a s poklesem ceny množství klesá (ceteris paribus)  

d) s poklesem ceny roste nabízené množství a s růstem ceny množství klesá (ceteris paribus)  
 
9. V ČR jsou aplikovány dvě sazby DPH – základní, snížená a druhá snížená. Jejich současné 
hodnoty jsou:  

a) základní sazba 20 %, snížená sazba 15 %, druhá snížená 10 %  

b) základní sazba 21 %, snížená sazba 15 %, druhá snížená 10 %  

c) základní sazba 22 %, snížená sazba 14 %, druhá snížená 12 %  

d) základní sazba 20 %, snížená sazba 14 %, druhá snížená 12 %  
 
10. Podnikáním se rozumí:  

a) soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku  

b) soustavná činnost prováděná na cizí odpovědnost za účelem dosažení společenské prestiže  

c) soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost bez účelu získání zisku  

d) nesoustavná činnost prováděná vlastním jménem na cizí odpovědnost za účelem dosažení 
zisku  
 
11. Vztah, kdy podnikatel na základě smluvní dohody s jiným podnikatelem využívá povolení 
na prodej produktů nebo poskytování služeb v určité oblasti, se nazývá:  

a) clearing  

b) jednatelství  

c) franchising  

d) prokura  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
12. Pádivá inflace vyjadřuje růst cen:  

a) mezi 10 % a 100 %  

b) nad 100 %  

c) pod 10 %  

d) nad 1 000 %  
 
13. Běžný občan ČR nemůže požádat o půjčku u:  

a) Komerční banky  

b) České národní banky  

c) Československé obchodní banky  

d) Raiffeisenbank  
 
14. Meziválečná hospodářská krize, která posléze zasáhla téměř celý svět, byla odstartována 
krachem newyorské burzy v roce:  

a) 1926  

b) 1929  

c) 1937  

d) 1938  
 
15. Rozšíření EU v roce 2007 se týkalo:  

a) Bulharska a Kosova  

b) Moldavska a Rumunska  

c) Bulharska a Rumunska  

d) Bulharska, Estonska a Rumunska 
  
Správné odpovědi  
1. d; 2. c; 3. b; 4. b; 5. d; 6. b; 7. c; 8. b; 9. b; 10. a; 11. c; 12. a; 13. b; 14. b; 15. c. 
 
 


