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Milí studenti, 

Připomínám test ve středu 24. 2. z látky Funkce peněz, bankovní systém, běžný účet a hotovostní a 

bezhotovostní platby. 

Při hodině 24. 2. budeme pokračovat další látkou, a to úrokovou mírou, výpočtem úroků a RPSN. Zapište si 

tedy, prosím, poznámky uvedené níže, dále si společně vysvětlíme a doplníme. 

 

TÉMA: ÚROKOVÁ MÍRA 

- Úroková míra, také označovaná jako úroková sazba, vyjadřuje navýšení zapůjčené částky 

za stanovené období v procentech.  

- Výše úrokové míry není ovlivněna pouze dobou splatnosti, ale ovlivňuje ji také míra inflace a 

rizikovost půjčky. 

TÉMA: ÚROKOVÁ MÍRA 

- Výpočet úroků lze provést dvěma způsoby: 

a) JEDNODUCHÉ úročení : 

Jednoduché úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého 

úrokovacího období počítá z počátečního kapitálu. 

b) SLOŽENÉ úročení: 

Složené úročení se používá v případech, kdy úrokovací doba tvoří několik celých 

úrokovacích období. Nejběžnější příklad je v praxi několik celých let. Pokud doba není 

celé číslo, například protože se spoří rok a půl, používá se kombinované úročení. 

Složené úročení je takový způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého 

úrokovacího období přičítá k již dosažené hodnotě kapitálu a spolu s ním se dále 

úročí. 

VÝPOČET ÚROKU – PŘÍKLAD – JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ: 

Na začátku roku 2019 vložíme 1 000 000 Kč na 3 roky na bankovní účet. Banka uvádí roční 

úrokovou sazbu 1 %, úrokovací období je rok. Banka používá jednoduché úročení. Neuvažujme 

daň z úroku. 

Jak velká bude výsledná naspořená částka po třech letech? 



 

 

TÉMA: RPSN 

= Roční procentní sazba nákladů 

- Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční 

procento z celkové výše úvěru. 

TÉMA: DOMÁCÍ ÚKOL NA 10.3. 

1. Zjisti o jaké úrokové sazby se jedná? 

 p.m. 

p. q. 

p. s. 

 p.a. 

2. Zjistit kurz těchto měn vůči koruně (CZK) : USD, EUR, GBP, PLN 

3. Uveď 4 příjmy a 4 výdaje rodinného rozpočtu. 

 

 


