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Vzorový test přijímacího řízení na magisterské studijní programy 

na Národohospodářské fakultě VŠE 

verze č. 1 
 

Vždy pouze jedna odpověď správně, 4 body/otázka 

 

 

Oddíl 1: Mikroekonomie (3 otázky) 

 

1. Jak ovlivní trh uvalení cenového stropu? 

a) pokud je cenový strop nad úrovní rovnovážné ceny, pak vznikne na trhu 

nedostatek 

b) pokud je cenový strop pod úrovní rovnovážné ceny, pak vznikne na trhu 

nedostatek 

c) pokud je cenový strop nad úrovní rovnovážné ceny, pak vznikne na trhu 

přebytek 

d) pokud je cenový strop pod úrovní rovnovážné ceny, pak vznikne na trhu 

přebytek 

e) pokud je cenový strop přímo na úrovni rovnovážné ceny, vznikají takzvané 

náklady mrtvé váhy 

 

2. Označte správné tvrzení. Při uvalení daně na trh jsou negativně ovlivněni: 

a) především spotřebitelé 

b) především firmy 

c) záleží na elasticitě poptávky a nabídky, větší daňové břímě dopadá na ty, kteří 

vykazují vyšší elasticitu 

d) záleží na elasticitě poptávky a nabídky, větší daňové břímě dopadá na ty, kteří 

vykazují nižší elasticitu 

e) ani jedna z možností není správně 

3. Jestliže MC < AC, potom: 

a) průměrné náklady rostou 

b) průměrné náklady klesají 

c) průměrné náklady se nemění 

d) mezní náklady se nemění 

e) může platit více odpovědí, záleží na délce období 

 

Oddíl 2: Makroekonomie (6 otázek) 

 

4. HDP výdajovou metodou stanovíme: 

a) Y = C + I + BS 

b) Y = C + BS +Nx 

c) Y = C + I 

d) Y = C + I + G 

e) ani jedna z možností není správně 
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5. V ekonomickém modelu platí, že: 

a) exogenní i endogenní proměnné jsou fixní 

b) endogenní proměnné ovlivňují exogenní proměnné 

c) exogenní i endogenní proměnné jsou determinovány v rámci modelu 

d) exogenní proměnné ovlivňují endogenní proměnné 

e) ani jedna z uvedených odpovědí není správně 

 

6. Relativní verze parity kupní síly: 

a) vysvětluje změnu hodnoty nominálního měnového kurzu 

b) nevychází ze zákona jediné ceny 

c) vysvětluje změnu hodnoty reálného měnového kurzu 

d) vysvětluje hodnotu nominálního měnového kurzu 

e) vysvětluje hodnotu reálného měnového kurzu 

 

7. Mezní sklon ke spotřebě udává: 

a) podíl úspor na disponibilním důchodu 

b) přírůstek produktu vyvolaný přírůstkem spotřeby o jednotku 

c) neplatí žádná z možností 

d) podíl spotřeby na disponibilním důchodu 

e) podíl spotřeby na HDP v dané zemi 

 

8. V modelu IS-LM je vytěsňovací efekt tím silnější, čím: 

a) větší je mezní sklon ke spotřebě 

b) plošší je křivka LM 

c) nižší je sazba daně 

d) je křivka LM strmější 

e) je křivka IS strmější 

 

9. Pokud míra inflace klesne z 6 % na 4 % a nic jiného se nezmění, pak dle 

Fisherova efektu: 

a) jak nominální, tak reálná úroková míra klesnou o 2 % 

b) ani nominální ani reálná úroková míra se nezmění 

c) nominální úroková míra klesne o 2 % a reálná úroková míra zůstane konstantní 

d) nominální úroková míra se nezmění, ale reálná klesne o 2 % 

e) žádná z uvedených možností není správně 

 

10. Dle Friedmanovy teorie permanentního důchodu platí, že: 

a) průměrný sklon ke spotřebě je konstantní a spotřeba roste rychleji, než růst 

permanentního důchodu 

b) spotřeba závisí na očekávaném toku důchodu v průběhu života 

c) průměrný sklon ke spotřebě je klesající a mezní sklon ke spotřebě je konstantní 

d) spotřeba poroste pomaleji, než je růst tranzitorního důchodu 

e) pokud vláda nastaví penzijní systém optimálně, bude důchod pro budoucí 

generace stejný jako v současnosti, měřeno velikostí kupní síly 
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Oddíl 3: Hospodářská politika (7 otázek) 

 

11. Nejnižší míru nezaměstnanosti z EU v roce 2022 vykazovalo/a: 

a) Německo 

b) Francie 

c) Česká republika 

d) Švédsko 

e) ani jedna z možností není správně 

 

12. Mezi diskreční opatření fiskální politiky patří:  

a) změna ve struktuře výdajů státního rozpočtu 

b) státní výkup zemědělských přebytků 

c) progresivní zdanění příjmů  

d) subvence k cenám zemědělské produkce 

e) systém sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti 

 

13. Mezi nepřímé nástroje měnové politiky nepatří: 

a) operace na volném trhu 

b) povinné minimální rezervy 

c) devizové intervence  

d) diskontní politika 

e) úrokové a úvěrové limity 

 

14. Jak je nastaven současný inflační cíl České národní banky? 

a) 4 procenta, s tolerančním pásmem jednoho procentního bodu v rámci obou 

směrů 

b) 4 procenta, s tolerančním pásmem dvou procentních bodů v rámci obou směrů 

c) 2 procenta, s tolerančním pásmem jednoho procentního bodu v rámci obou 

směrů 

d) 2 procenta, s tolerančním pásmem jednoho procentního bodu v rámci směru 

nahoru 

e) 2 procenta, s tolerančním pásmem dvou procentních bodů v rámci obou směrů 

 

15. Jak vysoký schodek státního rozpočtu ČR byl naplánován pro rok 2023? 

a) 350 miliard 

b) 295 miliard 

c) 375 miliard 

d) 275 miliard 

e) 500 miliard 
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16. Mezi dávky nemocenského pojištění nepatří: 

a) peněžitá pomoc v mateřství 

b) rodičovský příspěvek  

c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

d) otcovská poporodní péče 

e) ošetřovné 

 

17. Mezi principy Bismarckova modelu zdravotnictví nepatří: 

a) zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění 

b) je založen na principu solidarity 

c) zdravotní péče je financována z daní  

d) účast v tomto systému je povinná  

e) je uplatňován např. v České republice nebo na Slovensku 

 

Oddíl 4: Dějiny ekonomického myšlení (3 otázky) 

18. Co nepatří mezi znaky reaganomiky? 

a) vyhlazování hospodářských cyklů 

b) restriktivní monetární politika 

c) nízké daně 

d) vyrovnaný rozpočet 

e) nízký objem vládních regulací 

 

19. Zvolte nesprávné tvrzení o Margaret Thatcherové: 

a) byla přezdívána Železná lady 

b) byla přívrženkyní ekonomického směru zvaného monetarismus 

c) zahájila rozsáhlou privatizaci státem vlastněných podniků 

d) byla přívrženkyní ekonomického směru zvaného keynesiánství 

e) všechna tvrzení jsou správně 

 

20. Mezi ekonomické školy liberálního proudu se řadí: 

a) covidisté 

b) klasická ekonomie 

c) keynesiánci 

d) marxismus 

e) leninismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiskripta.eu/w/Zdravotn%C3%AD_poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
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Oddíl 5: Evropská unie (4 otázky) 
 

 

21. EU vznikla: 

a) 1. prosince 1992 na základě Pařížské smlouvy 

b) 1. listopadu 1958 na základě Římských smluv 

c) 29. listopadu 1992 na základě Smlouvy o Evropských společenstvích 

d) 29. prosince 1993 na základě Lisabonské smlouvy 

e) 1. listopadu 1993 na základě Maastrichtské smlouvy 

 

22. V roce 2004, kdy došlo zatím k největšímu rozšíření EU, do něj vstoupilo celkem: 

a) 9 zemí -> Česko, Slovensko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Polsko, 

Litva, Lotyšsko, Malta 

b) 10 zemí -> Česko, Slovensko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Polsko, 

Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko 

c) 10 zemí -> Česko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 

Estonsko, Kypr, Malta 

d) 10 zemí -> Česko, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 

Estonsko, Bulharsko, Rumunsko 

e) ani jedna z možností není správně 

 

23. Ve kterém roce Česká republika ratifikovala Lisabonskou smlouvu? 

a) 2004 

b) 2006 

c) 2007 

d) 2008 

e) 2009 

 

Oddíl 6: Regionalistika a veřejná správa (2 otázky) 

 

24. Za kolébku regionální politiky je považováno/považována: 

a) Německo 

b) Francie 

c) Velká Británie 

d) Nizozemsko 

e) Česká republika 

 

25. Lokalizační trojúhelník, který má za cíl najít místo s nejnižšími náklady, a tedy 

rozložit průmyslové aktivity v prostoru co nejefektivněji, vymyslel:  

a) Alfred Weber 

b) Walter Christaller 

c) François Perroux  

d) Herold Hotelling 

e) ani jedna z možností není správně 
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Správné odpovědi: 

1. b, 2. d, 3. b, 4. e, 5. d, 6. a, 7. c, 8. d, 9. c, 10. b, 11. c, 12. a, 13. e, 14. c, 15. b, 16. b, 17. c, 

18. a, 19. d, 20. b, 21. e, 22. c, 23. e, 24. c, 25. a 


