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Metodické poznámky: Pracovní list navazuje na prezentaci Finanční trh. Na konkrétních 

příkladech si žáci prakticky procvičí, jaké jsou výnosy při ukládání 

peněz, spoří-li se různě vysoké částky různě dlouhou dobu. 

 



Výnosy při ukládání peněz 
pracovní list 

 
U všech níže uvedených příkladů nebudeme brát v úvahu případné poplatky, které jsou 
s vedením účtu spojeny a jejich výše se u jednotlivých bank liší, a daň z úroků, která činí 15%. 
 

1. Jindra si uložil na svůj účet 60 000 Kč. Při výběru peněz dostal zpět celkem 61 800 Kč. 
Spočítej, jaký je výnos a jaká je úroková míra jeho vkladu. 

 
výnos ____________________________________________________________________Kč 
úrok z vkladu ______________________________________________________________Kč 
úroková míra ______________________________________________________________% 
 
 

2. Klára si uložila na účet 80 000 Kč na 5 měsíců. Úrok z jejího vkladu byl 1 200 Kč. Jaká 
je roční úroková míra u jejího vkladu? 

 
úroková míra za 5 měsíců ______________________________________________________ 
úroková míra za 1 měsíc _______________________________________________________ 
úroková míra za 1 rok _________________________________________________________ 
 
 

3. Jiřina si chce uložit 84 000 Kč na půl roku. V sazebníku banky našla pro svůj vklad 
roční úrokovou míru 2%. Jaký bude úrok z jejího vkladu a jakou částku dostane při 
výběru peněz z banky? 

 
úroková sazba na 1 rok ________________________________________________________ 
úroková sazba na půl roku _____________________________________________________ 
úrok z vkladu ________________________________________________________________ 
vyplacená částka při výběru ____________________________________________________ 
 
 

4. Dominik si uložil 20 000 na 3 měsíce na účet s úrokovou mírou 0,6%. Jaká bude roční 
úroková míra a jaká částka mu při výběru bude vyplacena? 

 
úroková míra za 3 měsíce ______________________________________________________ 
úroková míra za 1 měsíc _______________________________________________________ 
úroková míra za 1 rok _________________________________________________________ 
úrok z vkladu ________________________________________________________________ 
vyplacená částka při výběru ____________________________________________________ 
 
 

5. Adam si uložil 40 000 Kč na účet s úrokovou mírou 3% p.a. na tři roky. Jaký bude jeho 
úrok? 

 
úroková míra na 1 rok _________________________________________________________ 
úroková míra na 3 roky ________________________________________________________ 
úrok z vkladu ________________________________________________________________ 


