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Milí studenti, 

pokračujeme v předchozí hodině, kdy jsme začali probírat možnosti úspory nákladů. 
 

TÉMA: MOŽNOSTI ÚSPORY NÁKLADŮ  

1. Každý den dojíždíš autem do Pardubic do zaměstnání. Vzdálenost Přelouč – Pardubice je 

18 km. Průměrná spotřeba tvého vozu je 5 l na 100 km, cena za 1 litr pohonných hmot 36 

Kč. Cena jedné zpáteční cesty: Cena zpáteční jízdenky na vlak Přelouč - Pardubice je při 

opakovaném cestování 49 Kč. Pokud budeš cestovat vlakem, ne autem (přepokládej 

zpáteční cestu 5 dní v týdnu), ušetříš:  

týdně:  

měsíčně:  

ročně: 

 

2. Každou sobotu si k obědu kupujete grilované kuře za 99 Kč/kg. Chlazené kuře koupíš za 

54 Kč/kg. Kolik ušetříš, pokud si grilované kuře připravíš doma: 

týdně: 

měsíčně: 

ročně: 

3. Třikrát týdně navštěvuješ posilovnu. Cena jedné hodiny je 65 Kč. Kolik ušetříš, pokud 

budeš cvičit doma, popř. v přírodě: 

týdně: 

měsíčně: 

ročně: 

4. Rozdíly jsou také v poplatcích z běžného účtu. Měsíční poplatky mohou být nulové, ale 

také např. 29 Kč. Kolik ušetříš ročně, pokud vybereš nulovou variantu? 

Doplň: 

1. Celková roční naspořená částka: 



 

2. Při vložení těchto peněz na spořící účet úročený 2 % p.a. (počítej 15 % daň z úroku) za jeden 

rok vydělám: 

3. Při vložení těchto peněz na termínovaný vklad s ročním úrokem 3,5 % (počítej 15 % daň z 

úroku) za jeden rok vydělám: 

 

Velkou oblastí, kde se dají ušetřit nemalé částky, jsou energie. Základní pravidla: 

· upřednostňovat sprchování před koupáním ve vaně 

· používat spořiče vody, stop ventily, úsporné splachování 

· nepřetápět, nenechávat zbytečně otevřená okna 

· investovat do energeticky úsporného bydlení 

· zvolit levného dodavatele energií 

· kupovat spotřebiče s malou spotřebou energie (energetické třídy) 

· nenechávat spotřebiče zapnuté v klidovém režimu 

· nainstalovat úsporné zářivky, případně kvalitní LED osvětlení 

 


