
MATEMATIKA – 9. ročník 
Úkoly do 14. května 2020  

Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce pročtěte a pracujte postupně!!! 
 

      Krásný červen všem! Ano, nepřehlédli jste se, ani já se nespletla. Tato příprava je na 2 týdny. Je to 

hlavně kvůli těm, kteří se připravují na přijímací zkoušky.  

Tentokrát se podíváme na některé finanční produkty, na které vás budou různí poradci brzy přesvědčovat. 

Proto je dobré se v nich alespoň trochu orientovat a umět si to propočítat.       Počítání je spousta a budou 

se hodit i bez nucení. Tak je to na vás a já nebudu chtít nic posílat. Ale k dotazům a ověřování jsem 

k dispozici. 

Poslední opakovací dobrovolný testík hlavně pro přípravu na SŠ: úterý 2. 5. (8 – 17 hodin) – Tělesa - 

https://forms.office.com/.     

Pokud budete chtít následující úkoly řešit společně, přijďte ve středy ve 13.30 h na 

https://telekonference.eu/join/end54k 
Hodně štěstí a hlavně zdraví!        

 

1/ Opět něco na rozjezd       

   

 

 

 

 

 

 

 

2/ Teorie, zápis a příklady (kurzívy jsou zadání úkolů a komentáře - neopisovat): 

Než podepíšete nějaký finanční produkt, je potřeba znát svou finanční situaci. Tedy jaký je 

váš či domácí rozpočet. Proto se nejprve podíváme na něj. 

 

ROZPOČET 
Rozpočet je porovnání příjmů a výdajů. 

Příjmy jsou peníze, které získáváme a můžeme s nimi hospodařit.  

Výdaje jsou peníze, které vydáváme za nákup různých předmětu a služeb. 

Příjmy i výdaje mohou být pravidelné nebo nepravidelné. 

 

Př. 1 Doplň tabulku (některé příjmy a výdaje nabízím, další zkus přidat sám) 
doprava, výnos z investic, telefon, nájem, dovolená, voda, elektřina, dědictví, kultura, kroužek, úrok z vkladů 

příjmy výdaje 

Pravidelné Nepravidelné či 

jednorázové  

Pravidelné Nepravidelné či 

jednorázové 

    

krysa 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__fcLJx1UNlRMNVU2M1lVU05NSlVJMTJZNFJHRkJKRi4u
https://telekonference.eu/join/end54k


Rozpočet se pak dělí na: 

- vyrovnaný – příjmy a výdaje jsou v rovnováze (ale chybí rezerva pro horší časy) 

- schodkový (deficitní) – příjmy jsou nižší než výdaje (životní úroveň klesá) 

- přebytkový – příjmy jsou vyšší než výdaje (můžeme si udělat rezervu, která se 

doporučuje alespoň 30% ze mzdy) 

 

 

FINANČNÍ PRODUKTY 

 
Podle zvážení své finanční situace si můžete vybírat z velké nabídky finančních produktů. 

Tady nabízím ty nejznámější. A nejlepší je to ukázat na příkladech. Proto jeďte postupně a 

vypracovávejte i úkoly. Jsou to jen základy. Lidé, kteří se živí poradenstvím těchto 

produktů, se nazývají finanční poradci a někteří umí pěkně zneužít nevědomostí. 

 

Nejprve ty, které si můžete dovolit při vyrovnaném či přebytkovém rozpočtu. Máte 

k dispozici peníze, které chcete nějak investovat. 

 

 

Běžný účet 

- základní produkt, který slouží k bezhotovostnímu běžnému nakládání s penězi  

(většina zaměstnavatelů jej vyžaduje pro zasílání mzdy) 

 

Př. 2 Porovnej poplatky za využívané služby v jednotlivých bankách. Kterou banku bys Františce 

doporučil? Propočítej banku B a banku C stejně jako vzor u banky A. Pak porovnávej. 

 
 

 

+1 

- 

- 

- 

- 106 

- 

- 

- 

- 50 

9 731 Kč 

10 000 Kč 

 Výpočty Františky 



Spořící účet  

- bankovní účet, jehož účelem je shromažďování finančních prostředků. Odměnou za 

omezené možnosti využití vložených prostředků banka poskytuje vyšší úročení než 

u běžných účtů. 

 

Př. 3 V aktuální nabídce na internetu najdi a poté zapiš spořicí účty s nejvyšší roční úrokovou mírou. Čím 

je tato nabídka omezena? (https://www.mesec.cz/produkty/sporici-ucty/) 
 

Název spořicího účtu Roční úroková míra Podmínky / omezení 

   

   

   
 

 

Termínovaný vkad 

- druh spořicího účtu, který se sjednává na předem vymezenou dobu a úrok. Po sjednanou 

dobu nesmí se peníze vybírat ani vkládat. Z toho důvodu je i úroková sazba u 

termínovaných vkladů zpravidla vyšší než u běžných spořicích účtů. 

 

Př. 4 Oprav text (nápověda podtrženými slovy): 
 

Termínovaný vklad je rizikový způsob zhodnocování peněz. Výše úrokové sazby nezávisí 

na výši vkladu a délce jeho trvání. Tento vklad může být veden jen v korunách. Po celou 

dobu trvání termínovaného vkladu můžeme měnit sjednané podmínky. Výběr peněz po 

uplynutí dohodnutého termínu už není možný. 

 

 

Stavební spoření 

- druh spoření, který umožňuje naspořit částku na budoucí výstavbu, rekonstrukci nebo jiné 

stavební úpravy nemovitosti. Během spoření klient získává, kromě pravidelného úroku z 

dosud naspořené částky, také statní podporu. Po splnění určitých podmínek má nárok na 

získání výhodného úvěru ze stavebního spoření. 

 

 

Př. 5 Máš založeno stavební spoření, měsíčně si ukládáš 2 000 Kč a nepředpokládáš využít úvěr. 
 

Údaje z tvé smlouvy 

Cílová částka:     200 000 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy:   1 % z cílové částky 

Měsíční vklad:     2 000 Kč 

Úroková sazba:     2 % 

Poplatek za vedení účtu (1krát ročně): 300 Kč 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9B%C5%BEn%C3%BD_%C3%BA%C4%8Det
https://www.mesec.cz/produkty/sporici-ucty/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%99ic%C3%AD_%C3%BA%C4%8Det
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Staveni%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovit%C3%A1_v%C4%9Bc
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok


Na základě údajů ze smlouvy proveď orientační výpočty do tabulky (nepočítej zdanění): 

Doba 

spoření 

Stav na 

začátku roku 

Roční 

vklad 
Poplatek Úrok 

Státní 

podpora 

Stav na konci 

roku 

1. rok       

2. rok       

3. rok       

4. rok       
 

1. Kolik peněz uložíš za 4 roky? 

2. Kolik činí tvá státní podpora za dobu spoření? 

 

Penzijní připojištění 

- způsob dlouhodobého spoření zaměřený na zvýšení příjmu v důchodovém věku. Musí být 

smluveno minimálně na 5 let, výběr je možný až ve věku 60 let. Stát podle spořené částky 

přispívá státní podporou (50 – 150 Kč), je možnost odečtení z daní a můžou za 

zvýhodněných podmínek přispívat zaměstnavatelé. 

 

Př. 6 Doplň do schématu šipky a následující pojmy:  

vlastní vklad, výnos, státní podpora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie 

- druh cenných papíru. Vyjadřuje podíl na majetku firmy. Místem obchodů s akciemi je 

burza. 

Cenné papíry (akcie + dluhopisy) + nemovitosti = investice 

 

 

Nyní k produktům, které se využívají v případě, že váš rozpočet je schodkový (tady ale je 

potřeba zvážit, zda produkt vůbec potřebujete!!!) nebo máte malé úspory k záměru (nákup 

bytu, stavba domu, nákup spotřebiče, …). 

Ale nejprve vysvětlení jednoho pojmu, na který narazíte i na různých letácích nabízející 

produkty. 

 

RPSN = roční procentuální sazba nákladů  

  – celkové náklady na úvěr (zahrnuje úrok + různé poplatky) 

 

 



Hypoteční úvěr 

- dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí (dům, byt, …) dlužníka. Pokud porušíte podmínky, 

může vám být nemovitost zabavena. 

 

Př. 7 Františkův čistý měsíční příjem je 21 000 Kč. Rozhodl se, že si koupí byt 1+1 za 

800 000 Kč. Vypracuj podle internetové kalkulačky nabídku s výpočtem jeho měsíční 

splátky u tří různých bank. 
 

Položka Hypoteční banka … … 

výše hypotečního úvěru 800 000 800 000 800 000 

doba splacení 15 let 15 let 15 let 

úrok     

měsíční splátka hypotéky    

doba fixace    

 

 

 

 

Spotřebitelský úvěr 

- úvěr ke konkrétnímu záměru (koupě zboží, dovolená, …) 

 

Př. 8 Iveta chce je to Norska. Volné peněžní prostředky nemá. Rozhodla se, vzít si spotřebitelský úvěr na 

30 000 Kč a do roka ho chce splatit. Banka jí poskytla tyto údaje: 

poplatek za poskytnutí úvěru (minimálně 500 Kč)   1,00 % 

roční úroková sazba úvěru      10,90 % 

poplatek za správu (ročně)      600 Kč 

minimální výše úvěru       30 000 Kč 

 

Vypočítej, kolik bude Iveta měsíčně splácet po dobu jednoho roku. 

Požadovaný obnos:    ………………………………. Kč 

Poplatek za poskytnutí úvěru!:   ………………………………. Kč 

Poplatek za správu úvěru:   ………………………………. Kč 

Roční úroková sazba úvěru 10,9%:  ………………………………. Kč  

Výše jedné měsíční splátky:   ………………………………. Kč 

Doba splacení:     ………………………………. Kč  

Celkem zaplatí:     ………………………………. Kč  

 

 

Osobní půjčka 

- úvěr k libovolnému účelu, často dost vysoké RPSN 

 

Př. 9 Katka se rozhodla, že si půjčí 50 000 Kč v hotovosti, které využije k různým účelům, a splatí je za 

jeden rok. Spočítej a doplň do tabulky chybějící údaje. 

výše půjčky  

RPSN 30 % 

celkové náklady na půjčku (v Kč)  

měsíční splátka   

doba splacení …….. měsíců 

celková částka ke splacení  

 
Doba, za kterou je garantovaná daná 

úroková míra, pak se musí sjednávat nová. 

https://www.hypotecnibanka.cz/kalkulacky/hypotecni-kalkulacka/?utm_source=seznam~search&utm_medium=cpc&utm_campaign=nonbrand_hypoteka_se&utm_content=Hypote%c4%8dn%c3%ad+banka&utm_term=hypotecni+uver


Kreditní karty často špatně používaný pojem! 

- prostředek k čerpání úvěru! Vybíráte a platíte, ale půjčenými penězmi. Proto musíte 

splácet i s úroky.  

Karty k běžnému účtu se nazývají debetní. 

 

 

Finanční leasing 

- zboží kupuje leasingová společnost a pronajímá ho po celou dobu splacení 

 

Př. 10 Milan si chce pořídit nové auto v ceně 350 000 Kč. Tolik peněz ale nemá k dispozici, a proto se 

rozhodne pořídit si ho na leasing. Leasingová společnost mu ho poskytne za těchto podmínek: 

akontace:      20% z ceny vozu 

měsíčních splátek:    48 

poplatek za uzavření smlouvy:  1,19 % z ceny vozu 

RPSN:      20 % 

havarijní pojištění:    není obsaženo 

 
Doplň údaje: 

Pořizovací cena vozidla     …………………………………. Kč 

Jednorázová první splátka   …………………………………. Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy   …………………………………. Kč 

RPSN  (zaplatí se na začátku)   …………………………………. Kč 

Celkem zaplatí při uzavření smlouvy:  …………………………………. Kč 

Doba splacení:     ………………………………….  měsíců 

Pravidelná měsíční splátka  

(zaokrouhlena na desítky)   …………………………………. Kč 

Kupní cena vozidla na konci leasingu  …………………………………. Kč 

 

 

Splátkový prodej 

- rozložení zaplacení ceny zboží do více částek 

 

Př. 11 Marie chce televizi, která stojí 20 000 Kč, ale nemá dostatek peněz. V obchodě ji zlákal splátkový 

prodej 1/10: platba v hotovosti 10% ceny zboží, splátky 10 měsíců ve výši 10 % z ceny zboží. Vypočítej a 

doplň do tabulky chybějící údaje. 

 

platba při odběru zboží  

pravidelná měsíční splátka  

počet měsíčních splátek  

celkem zaplatí  
 

 

 

 

Hodně štěstí při počítání nejen tady, ale hlavně v životě!       

 První jednorázová splátka 


