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Všichni žáci si zapíší dané poznámky (viz. níže) do sešitu a nastudují si danou 
problematiku. Některé třídy již máte začátek napsaný (zkontrolujte si s poznámkami 
v sešitě). 
Dále VŠICHNI si zkusí vypočítat příklady na měnový kurz (na konci dokumentu) a 
zašlou mi na e-mail výsledky příkladů (bráno jako domácí příprava – budu známkovat). 
Aktuální kurzy, podle kterých budete počítat, jsem přidala do dokumentu. Pokud někdo 
nebude vědět jak na to, pište e-mail. 
Po návratu bude sešit kontrolován, učivo krátce zopakováno a dále prověřeno testem.  
 
V případě, že by se nešlo do školy ještě po velikonočních prázdninách, bude zadána a 
známkována další práce. 
 

TÉMA: MĚNOVÝ KURZ 

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 

TÉMA: POJIŠTĚNÍ (jeho význam, formy pojištění) 

- pojištění slouží k minimalizaci rizik, které patří ke každodennímu životu nebo 

ke zmírnění jejich následků (úrazy, krádeže, živelné pohromy) 

ZÁKLADNÍ POJMY 

pojistitel = pojišťovna – instituce, která za úplatu a se ziskem poskytuje 

podnikatelům i občanům ochranu proti rizikům  

pojistník = osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu 

pojištěný = osoba, na kterého se pojištění vztahuje 
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pojistné = je peněžní částka, kterou občan nebo firma odvádí do pojistného 

fondu 

ROZDĚLENÍ POJIŠTĚNÍ 

Z hlediska formy: 

a) nekomerční – u nichž je cílem např. zajištění základní zdravotní péče pro 

všechny občany 

-patří sem zdravotní, sociální pojištění a penzijní pojištění 

b) komerční – jsou ta, u kterých je cílem pojišťoven vytvářet zisk 

Z hlediska povinnosti uzavření pojistky: 

a) povinné (ze zákona): - povinnost uzavřít pojištění 

- zdravotní pojištění 

- sociální pojištění 

- pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla 

- zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců 

b) dobrovolné 

DRUHY POJIŠTĚNÍ 

1. Pojištění osob (chrání před důsledky úrazů, nemocí; např. životní, úrazové, 

cestovní) 

2. Pojištění majetku (chrání před riziky přírodních katastrof, vloupání, 

vandalismu..; např. pojištění domácnosti, nemovitosti, havarijní…) 

3. Pojištění odpovědnosti za škodu (chrání proti škodám na cizím majetku) 

TÉMA: DOMÁCÍ ÚKOL – PŘÍKLADY MĚNOVÝ KURZ 

1.příklad: Vypočítej podle aktuálních kurzů, kolik ve směnárně dostaneš EUR, USD, 

RUB nebo HUF pokud si jdeš vyměnit 10 000 CZK (Kč).  

2. příklad: Z cesty kolem světa ti zbylo 55 EUR, 101 USD, 42 MXN a 100 BGN. Kolik 

budeš mít CZK po výměně ve směnárně při aktuálních kurzech? 



3. příklad: Máš 500 Kč. Kolik si můžeš po výměně koupit daných věcí, pokud jsou 

dané ceny viz. níže: 

Pivo 5 EUR 

Máslo 2,3 USD 

Krabička cigaret Marlboro 5 BGN 

 

AKTUÁLNÍ KURZY K 16. 3. 2020 

 


