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Př. 1:
Př. 2:

Spoříme a půjčujeme I
Odhadni.
a) 5 % ze 120

b) 17 % z 5140

c) 4,7 % z 18 720

Spočti co nejrychleji na kalkulačce.
a) 7 % z 1400
b) 31 % z 7251

c) 124,3 % z 25 882

Př. 3:

Šimon si na opravu střechy poškozené při bouřce vzal v bance úvěr 150 000 Kč.
Peníze musí vrátit po roce a k půjčené částce musí navíc zaplatit úrok 7,5 %
z půjčené částky.
Kolik korun bance zaplatí? Kolik korun ze zaplacené částky představuje úrok?

Př. 4:

Vysvětli následující termíny z finanční matematiky. U každého termínu najdi
konkrétní příklad z předchozího příkladu.
Dlužník, kapitál, roční úroková míra, úrok, věřitel.

Př. 5:

Hloupý Honza strašně touží po pořádném autu. Potřebuje si půjčit 500 000 Kč.
V bance mu nabídli roční úrokovou míru 11,5 % na běžný spotřebitelský úvěr nebo
5,6 %, pokud si vezme americkou hypotéku na byt, na který mu našetřili rodiče. Jak
je možné, že je mezi oběma možnostmi tak velký rozdíl? Kolik by musel v obou
případech zaplatit, kdyby měl část vrátit v jedné splátce po uplynutí jednoho roku?

Př. 6:

Vysvětli termíny: zástava, ručitel, hypotéka, katastr nemovitostí, zástavní právo
k nemovitosti.

Př. 7:

Co znamená termín RPSN. Proč u půjček nestačí udat pouze roční úrokovou míru?

Př. 8:

U mnoha smluv jsou různé části psány různě velkým písmem. Proč?

Př. 9:

Petr uložil v bance 1 350 000 Kč s roční úrokovou mírou 1,5 %. Peníze zůstávají
uloženy v bance, úroky zasílá banka na konci každého roku na jeho účet. Kolik Kč
mu na konci roku mělo přijít? Jak je možné, že mu přišlo jen 17 213 Kč (nešlo o
omyl)?

Př. 10: Petr má na spořícím účtu s úrokem 0,35 % uloženo 350 000 Kč. Urči částku, kterou
získá na úrocích po jednom roce.
Př. 11: Jirka uvažuje o životě rentiéra. Kolik peněz by musel mít uloženo v bance na úrok
1,2 %, aby za rok získal na úrocích dostatek peněz na zaplacení jeho průměrných
měsíčních výdajů 50 000 Kč?
Př. 12: V tabulce jsou uvedeny roční úrokové míry FIO banky pro vklady nad 3000 CZK (ze
dne 6. 6. 2016). Najdi způsob jak vydělat nejvyšší částku, pokud můžeš po celý rok
uložit 300 000 Kč.
doba vkladu
roční úroková míra

7 dní
0,28 %

14 dní
0,30 %

1 měsíc
0,33 %

1

3 měsíce
0,36 %

6 měsíců
0,40 %

1 rok
0,50 %

Př. 13: Vypočti, kolik peněz je možné získat na úrocích, pokud uložíš u FIO banky 300 000
Kč na:
a) 7 dní
b) 1 měsíc
c) 6 měsíců
d) 9 měsíců
e) od 7. 6. do 13. 8
f) od 2. 2. do 11. 12.
Př. 14: Částka, kterou banka zaplatí jako úrok, je v předchozím příkladu dána vzorcem
u = K ⋅ p ⋅ n ⋅ 0,85 (méně často u = K ⋅ i ⋅ n ⋅ 0,85 ). Napiš význam jednotlivých písmen
ve vzorci.
Př. 15: Pepa si uložil u banky na 6 měsíců 500 000 Kč s roční úrokovou mírou 0,45 %. Dva
měsíce před koncem splatnosti vkladu naboural auto a nutně potřeboval 300 000 Kč
na koupi nového vozu.
Banka mu nabídla dvě možnosti:
a) Předčasný výběr části vkladu s penále 1,5 % z vybírané částky s tím, že po
skončení platnosti bude úročena pouze částka, kterou z vkladu nevybere.
b) Poskytnutí dvouměsíčního úvěru 300 000 Kč s úrokovou mírou 5,6 % s tím, že
podmínky vkladu zůstanou nezměněny.
Která z možností je pro Pepu výhodnější? Jak maximálně vysoký by mohl být úrok
dvouměsíčního úvěru, aby byl výhodnější než předčasný výběr?

2

