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Milí studenti, 

připomínám DOMÁCÍ ÚKOL na úterý 16. 2. (zjištění zkratek úrokových sazeb). 

Společně zopakujeme poslední hodinu, spočítáme úroky, připomeneme si co je RPSN a začneme 

s měnovým kurzem. 

Připravte si dotazy na to, co Vám není jasné a rádi byste si nechali dovysvětlit. 

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: MĚNOVÝ KURZ 

- je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné.  

- Obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční.  

- Zkráceně se někdy používá např. kurz dolaru, je 23,3 – to znamená, že měnový kurz české 

koruny k americkému dolaru je 23,3  Kč za 1  USD. 

 

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA MĚNOVÝ KURZ 

- Nabídka a poptávka po měně 

- Rozsáhlé nákupy a prodeje 

- Výše úrokových sazeb 

- Ekonomická a politická situace a aktuální události 

- A další 

 

ZHODNOCENÍ MĚNY 

- Zhodnocení měny  



- měna vůči jiné posiluje 

- zlevňuje zahraniční zboží dovážené do země, zvýhodňuje dovozce 

- zdražuje domácí zboží vyvážené na zahraniční trhy, znevýhodňuje vývozce 

 

ZNEHODNOCENÍ MĚNY 

- měna oslabuje vůči jiným měnám 

- zdražuje zahraniční zboží dovážené do země, znevýhodňuje dovozce 

- zlevňuje domácí zboží vyvážené na zahraniční trhy, zvýhodňuje vývozce 

 

PŘÍKLADY: 

1. Vypočítej podle aktuálních kurzů kolik ve směnárně dostaneš EUR, USD, RUB a HUF 

pokud si jdeš vyměnit 4500 Kč.  

 

2. Z cesty kolem světa ti zbylo 45 EUR, 121 USD, 52 MXN a 90 BGN. Kolik budeš mít 

CZK po výměně ve směnárně při aktuálních kurzech? 

 

3. Máš 1 000 Kč. Kolik si můžeš po výměně koupit daných věcí, pokud jsou dané ceny 

viz. níže: 

 

- Pivo 5 EUR 

- Coca-cola 1,90 USD 

- Krabička cigaret Marlboro  5BGN 

 

 


