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 Metodické poznámky: Prostřednictvím prezentace jsou žáci 

seznámeni s tím, co se skrývá pod pojmem finanční trh, jaké subjekty 

a za jakých podmínek na něj vstupují. Měli by zvládnout pojmy úrok, 

úroková míra, výnos, poplatek, spoření, půjčky. 

 



FINANČNÍ TRH 



• trh, kde se obchoduje s penězi, 
cennými papíry a finančními 
produkty (nabídka, poptávka) 

• subjekty, které chtějí zhodnotit 
volné prostředky 

• subjekty, které mají nedostatek 
prostředků a snaží se je získat 

• finanční produkty – k požadovaným 
operacím s financemi 

  



UKLÁDÁNÍ PENĚZ 

• nadbytek financí 

– doma – množství zůstává, reálná 
cena klesá 

– využití finančních produktů – 
snadnější spravování peněz nebo 
navýšení jejich hodnoty 



• vklad – peníze ukládané na účet 

• úrok – odměna za půjčení peněz 

• úroková míra – navýšení uložené 
částky vyjádřené v procentech 

• poplatek – platba za poskytovanou 
službu 

• výnos – rozdíl mezi vkládanou a 
vybíranou částkou (zisk, nebo ztráta) 

 výnos = úrok - poplatky 

• částka na účtu = vklad – poplatky + 
úrok 
 



ÚROK 

• peněžitá odměna za  půjčenou 
částku 

• vložíme peníze do banky = půjčíme jí 
je 

– vrátí nám větší částku, než jsme si 
uložili (půjčili jí)  



ÚROKOVÁ MÍRA (SAZBA) 

• vyjadřuje se v procentech 

• udává, o kolik procent se navýší 
uložená částka 

• stanovována bankou 

• na jeden rok – roční úroková míra – 
označována zkratkou p.a. („per 
annum“ – „za rok“) 



VÝŠI ÚROKU OVLIVŇUJÍ 

• výše počátečního vkladu – čím větší 
uložená částka, tím větší bude úrok 

• výše úrokové míry – čím vyšší bude 
úroková míra, tím vyšší bude úrok 

• čím déle necháme peníze na účtu, 
tím vyšší bude úrok 



PŮJČOVÁNÍ PENĚZ 

• získání chybějících peněz 

• půjčka = úvěr – zapůjčení finančních  
prostředků za úplatu 

• finanční instituce (př. banky) 

• máme dluh, stáváme se dlužníkem a 
banka naším věřitelem 

 



NÁKLADY NA ÚVĚR 

• o kolik peněz zaplatíme navíc 

• úrok – odměna, kterou bance 
zaplatíme za půjčení peněz 

• úrokové míry úvěrů jsou vyšší než 
úrokové sazby u vkladů 

• poplatky – za poskytnutí úvěru, 
vedení úvěru a za zasílání výpisů 
 



RPSN 

= roční procentní sazba nákladů 

celkové náklady na úvěr – vyjádřeno 
v procentech za jeden rok  

roční úroková míra + poplatky 



VÝŠI ÚROKŮ U PŮJČEK OVLIVŇUJÍ 

• výše půjčky – čím větší je půjčovaná 
částka, tím vyšší je úrok 

• výše úrokové míry – čím vyšší bude 
úroková sazba, tím vyšší bude úrok 

• doba splatnosti – čím déle budeme 
půjčku splácet, tím bude úrok vyšší 


