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2.5.33 Finance na internetu 
 
Zkopíruj si soubor V:\Matematika\Sekunda\Finance na internetu\zadání.doc na svůj disk H. 
Přejmenuj ho svým jménem (například MKrynicky.doc). Postupně procházej a plň úkoly, 
jejich řešení zapisuj do tohoto souboru. Na konci hodiny soubor zkopíruj do adresáře 
V:\Matematika\Sekunda\Finance na internetu. 
 

Př. 1: Co znamená termín hypotéka? Proč jsou úroky u hypoték daleko menší než úroky u 
spotřebitelských úvěrů? Co znamená termín americká hypotéka? 

Př. 2: Zjisti, co znamená zkratka RPSN? Proč je tento údaj důležitý (důležitější než 
úroková míra) pro zájemce o úvěr? Proč ho poskytovatelé úvěru příliš nezdůrazňují. 

Př. 3: Chceš si koupit mobil za 12 990 Kč a nemáš peníze. V obchodě Ti ho rádi prodají, 
s tím, že jeho splácení Ti usnadní velmi výhodná půjčka 10+1. Na místě při nákupu 
zaplatíš pouze desetinu ceny a pak vždy po měsíci uhradíš deset dalších měsíčních 
splátek opět ve výši desetiny ceny. Žádné poplatky, žádné pojištění, žádné 
papírování. Telefonuj, surfuj, bav se hned, splácej později. Výhodná, časově 
omezená nabídka.  
Není proč váhat, šanci je třeba využít. Mobil si ihned (dnes) koupíš. 
a) Napiš, kdy a kolik budeš muset zaplatit. 
b) Spočti, jakou celkovou částku za mobil zaplatíš. 
c) Najdi na internetu kalkulačku na výpočet RPSN a spočti RPSN pro tento úvěr. 
Vytiskni stránku s výpočtem do obrázku a vlož ji do svého souboru. 

Př. 4: Co znamená, pokud je u nabídky úvěru uvedeno účelový? Co znamená označení 
neúčelový? Najdi na internetu co nejvýhodnější spotřebitelský úvěr. Urči splátky a 
další parametry úvěru, pokud bys tímto úvěrem jeden rok splácel mobil 
z předchozího příkladu (předpokládej, že jsi ve stejné situaci jako v předchozím 
příkladu – nepotřebuješ si půjčit na celou cenu telefonu, ale pouze 11 691 Kč). 
Předpokládej, že s úvěrem nejsou spojené žádné další poplatky a úroková míra tka 
odpovídá RPSN. Porovnej náklady na úvěr s náklady na splátky 10+1. 

Př. 5: Najdi na internetu co nejvýhodnější spotřebitelský úvěr s těmito parametry: půjčka 
25 000 Kč, měsíční splátka maximálně 1000 Kč, doba splácení maximálně 5 let. 

Př. 6: Dostal si od babičky 350 000 Kč, které si máš uložit, co nejlépe zhodnotit a využít 
po ukončení VŠ studia pro financování svého prvního bydlení. Zkus najít co nejlepší 
nabídku.  


