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2. Cvičení k tématu MANAGEMENT  

 
Vyberte správné odpovědi: 

 

1. Které pojmy jsou shodné?  

a) Management 

b) Marketink 

c) Výroba 

d) Vedení podniku 

e) Řízení firmy 

Řešení: a, d, e 

 

2. Co vede a za co odpovídá manažer v podnikové ekonomice? 

a) Obchody 

b) Prodej 

c) Finance 

d) Odbyt 

e) Personalistika 

f) Plánování organizace ekonomiky podniku 

Řešení: a, c, f 

 

3. Kdo patří k vrcholnému managementu? 

a) Představenstvo 

b) Vedoucí oddělení 

c)  Ředitel 

d)  Vedoucí týmu 

e)  Ředitel odboru 

Řešení: a, c, e 
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4. Kdo patří ke střednímu managementu? 

a) Vedoucí hlavního oddělení 

b) Vedoucí skupiny 

c) Vedoucí oddělení 

d) Investor 

e) Podnikatel 

Řešení: a, c 

 

5.  Kdo patří k nejnižšímu managementu? 

a) Podnikatel 

b) Vedoucí týmu 

c) Jednatel 

d) Vedoucí skupiny 

e) Vedoucí oddělení informačních technologií 

Řešení: b, d 

 

6. Co přísluší jednateli? 

a) Zastupuje společnost soudní cestou a mimosoudně 

b) Vede obchody 

c) Jeho právo k zastupování vůči třetím osobám je neomezené 

d) Ve vnitřních záležitostech musí respektovat rozhodnutí valné hromady 

e) Je jmenován a odvolán valnou hromadou 

Řešení: a, b, c, d, e 
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7.  Co přísluší představenstvu v organizacích a podnicích? 

a) Setkáme se s ním jak při určitých soukromoprávních, tak také při 

veřejnoprávních sloučeních 

b) Je ustanoveno, např. v akciové společnosti, dozorčí radou 

c) Členové představenstva nesmí být akcionáři 

d) Představenstvo musí svolat řádnou valnou hromadu, dbát na zákaz konkurence a 

informovat dozorčí radu o vývoji podniku 

e) Musí vypracovat roční  uzávěrku a zprávu o situaci a obojí předložit dozorčí radě 

Řešení: a, b, d, e 

 

8. Co platí pro představenstvo spolků? 

a) Je voleno akcionáři 

b) Je voleno členskou schůzí 

c) Skládá se stále z jedné osoby 

d) Může se skládat z více osob 

e) Zastupuje spolek zpravidla také soudně a mimosoudně 

Řešení:  b, d, e 

 


