
MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice

www.zsslapanice.cz

Spoření peněz

autor
Hana Odvárková

VY_62_INOVACE_OD_01-33_MA-7

vzdělávací oblast:

předmět:

ročník:

Matematika a její aplikace

Matematika

7. 

ZŠ Šlapanice 2012 – 2013



Spoření peněz
Příklady z praxe



Základní pojmy

Vklad – částka, která se půjčuje

Úroková míra – procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité 
časové období

Úrok – peněžitá odměna za půjčení peněz

Daň z úroku – procentní vyjádření části z úroku, které se vyplácí státu

Věřitel – osoba, která půjčuje peníze

Úkol:

Pokus se vymyslet alespoň 3 možnosti, jak si ukládat ušetřené peníze.

Řešení:

Běžný účet, stavební spoření, penzijní spoření, …



Ukládání peněz

Př.1: Pan Novák si uložil v bance na jeden rok částku 12 800 Kč. 
Banka mu po roce vyplatí  tento vklad a navíc 3,5 % z vkladu jako 
odměnu za to, že bance půjčil peníze. Tento úrok je však snížen o 
daň z úroku, která činí 15 %.

a) Kolik korun činí vklad?

b) Jaká je roční úroková míra?

c) Kolik korun banka panu Novákovi po roce vyplatí?

Řešení:

a) Vklad (kapitál) činí 12 800 Kč.

b) (roční) úroková míra je 3,5 %.



Ukládání peněz

c) Postup:

1) Vypočítáme výši úroku před zdaněním

2) Zjistíme daň z úroku

3) Vypočteme, kolik Kč obdrží celkem

Řešení:

1) Úrok činí 3,5% z 12 800 Kč, což je 448 Kč.

2) Daň z úroku je 15% ze 448 Kč, což je 67,2 Kč.

3) Pan Novák celkem obdrží:

12 800 + 448 – 67,2 = 13 180,8 



Ukládání peněz

Př.2: Pan Nový si uložil 35 000 Kč na 1 rok s úrokovou mírou 
3,4%. Kolik korun bude mít na účtu po uplynutí jednoho roku po 
zaplacení 15% daně z úroku?

Řešení:

Úrok …..3,4 % z 35 000 Kč …..1 190 Kč

Daň z úroku ….15 % z 1 190 Kč …..178,5 Kč

35 000 + 1 190 – 178,5 = 36 011,5

Pan Nový bude mít na účtu 36 011,5 Kč.



Metodické pokyny k materiálu

V tomto digitálním učebním materiálu se žáci na začátku
seznámí se základními pojmy, se kterými se mohou setkat při
spoření peněz. Dále jsou zde uvedeny příklady, na kterých je
ukázán princip výpočtu úroku z vložené částky. K příkladům je
vždy uveden výsledek pro kontrolu.


