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Pracovní list
Úloha 1.
Pan Veselý získal od banky úvěr ve výši 4 500 000 Kč na jeden
rok s úrokovou mírou 14,7 %. Banka zúročí úvěr v den jeho
splatnosti.
a) Vypočítejte úrok.
b) Vypočítejte, kolik korun zaplatí pan Veselý bance
celkem.
Řešení:
a) úrok je 661 500 Kč
b) pan Veselý zaplatí bance celkem 5 161 500 Kč.
Úloha 2.
Úvěr ve výši 2 000 000 Kč na jeden rok poskytuje první
banka s úrokovou mírou 15,1 %, druhá banka s úrokovou
mírou 14,9 %.
a) Jaký je rozdíl úrokových měr v první a druhé bance?
b) Zjistěte zpaměti, kolik korun je rozdíl úroků
z poskytnutého úvěru v první a druhé bance.
c) Vypočítejte úrok z úvěru v první bance.
d) Vypočítejte úrok z úvěru v druhé bance.
Řešení:
a) rozdíl úrokových měr je 0,2 %
b) rozdíl úroků z poskytnutého úvěru je 4 000 Kč
c) úrok z úvěru v první bance je 302 000 Kč
d) úrok z úvěru v druhé bance je 298 000 kč
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Úloha 3.
Pan Veselý chtěl uložit 30 000 Kč na jeden rok. Banka nabídla
dvě možnosti:
Vložit peníze na termínovaný vklad na jeden rok s úrokovou
mírou 4,2 %, daň z úroku činila 15 %.
Zakoupit depozitní certifikát na jeden rok s úrokovou mírou
4,4 %, daň z úroku činila 25 %.
V obou případech banka úročila jednou, v den splatnosti.
Zjistěte, která z nabízených možností byla pro pana Veselého
finančně výhodnější.
Řešení:
Finančně výhodnější je termínovaný vklad.
Úloha 4.
Pan Veselý uložil do banky na jeden rok 4 800 Kč s úrokovou
mírou 3,8 %. Bank zúročila vklad v den jeho splatnosti. Daň
z úroku je 15 %.
a) Vypočítejte úrok před zdaněním.
b) Vypočítejte úrok po zdanění.
c) Vypočítejte celkovou částku, kterou pan Veselý obdrží.
Řešení:
a) úrok před zdaněním je 182,40 Kč
b) úrok po zdanění je 155 Kč
c) pan Veselý dostane celkem 4 955 Kč.

