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ÚVOD 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

nabízíme Vám metodiku („rukověť učitele“), která Vám poskytne náměty pro přípravu a realizaci vyučovací hodiny 

zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti. Takto realizované hodiny, dle našich tříletých zkušeností z ověřování 

uvedených vyučovacích hodin a témat, vedou ke změnám v kvalitách sledovaných kompetencí a funkčních 

gramotností u žáků středních škol, oborů bez maturitních zkoušek, na které byly naše aktivity cíleny. 

Vytvořená metodika vychází z RVP a následně ŠVP, kde se ve všeobecných i odborných předmětech vyskytují 

průřezová témata čtenářské, matematické a finanční gramotnosti a rovněž průřezové téma sociálně občanských 

kompetencí.  

Metodika vznikla v rámci realizace projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“.  

Je výjimečná v tom, že poskytuje pomoc učitelům škol, které se zabývají výchovou a vzděláváním žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami. Z vlastní zkušenosti víme, že pro tento typ škol a oborů vzdělání  

je nabídka metodických materiálů a speciálních učebních pomůcek velmi omezená. Učitelé jsou odkázáni  

na vlastní tvorbu učebnic, pracovních sešitů a modifikace učebnic oborů vzdělání běžných středních škol.  

Cílem projektu je zvyšování kompetencí cílových skupin v oblasti všeobecné složky vzdělávání se zaměřením  

na rozvoj čtenářské, matematické, finanční gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí žáků středních 

škol bez maturitní zkoušky.  Je ojedinělý také v tom, že problematiku vzdělávání cílové skupiny řeší metodou 

akčního výzkumu a tvorbou metodických materiálů pro učitele.  

Metodu akčního výzkumu jsme zvolili z toho důvodu, že je metodou systematické reflexe pedagogické praxe, 

která nám pomohla pilotně ověřit vhodné formy a metody práce pro žáky se SVP středních škol bez maturitní 

zkoušky. Akční výzkum byl plně v kompetencích pedagogů zapojených do projektu. Učitelé, kteří připravili své 

vyučovací hodiny, je vyzkoušeli v praxi, upravili podle reakce žáků a úspěšnosti dosažení cíle hodiny.  

Další učitelé z jiných škol hodinu ověřovali ve svých hodinách, ve svých školách. Na základě připomínkování 

vznikla konečná podoba každé uvedené vyučovací hodiny.  

Věříme, že metodická příručka bude sloužit ke spokojenosti Vaší i vašich žáků.  

 

METODICKÁ VÝCHODISKA 

Metodika je koncipována tak, že učitelské aktivity jsou směrovány a realizovány prostřednictvím promyšleného 

organizačního uspořádání hodiny a přizpůsobeny potřebám žáků.  

V hodinách jsme si nekladli za cíl věnovat se jen vyučovací hodině, ale respektovali jsme i ostatní kategorie  

a zejména pojmy, které pomáhají splnit a přiblížit se k cíli hodiny i dlouhodobým výchovně-vzdělávacím cílům.  

Základním předpokladem úspěchu je respektování osobnosti žáků se SVP, pro které jsou vyučovací hodiny 

tvořeny. 

Respektujeme, že ovlivňování žáků všech věkových skupin probíhá ve specifických formách výchovy a vzdělání. 

Jde o organizační uspořádání výchovně vzdělávacího procesu z hlediska času, místa, počtu žáků. 

Jako základní příklad uvedeme organizační formu vyučování, kterou je již zmíněná vyučovací hodina. 

Vyučovací hodinu vnímáme jako etapovitý proces, kde v základním pohledu respektujeme její etapy: 

Motivační část – záměr hodiny, co nového se mají žáci dozvědět, k čemu obsah hodiny poslouží apod. 

Diagnostická část – zopakování učiva, návaznost na učivo nové, hodnocení, zkoušení apod. 

Expoziční část – jde o výklad nového učiva v návaznosti na obsah dřívějších vyučovacích hodin, apod. 

Fixační část – jde o procvičování a utvrzování nového učiva vedoucí k zapamatování, apod. 

Závěrečně diagnostická část – by měla být zjištěním, co jsme naučili (nenaučili), čemu žáci neporozuměli,  

a rovněž je zhodnocením aktivity, ale i zadáním domácího úkolu. 
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Od těchto pěti základních částí vyučovací hodiny lze dle potřeby a záměru hovořit o dalších typech vyučovacích 

hodin: typ vyučovací hodiny expoziční, procvičovací, opakovací, kontrolní, aplikační, písemná práce, laboratorní 

cvičení, vycházky a exkurze apod. 

Průběh vyučovací hodiny by měl být v závěrečné diagnostické části popsán a zhodnocen pro další možnosti 

využití učitelem a to z následujícího pohledu: celkové zhodnocení z hlediska cílů, zamyšlení se nad prostředky  

a cestami jak cíle dosáhnout, aktivizování žáků, což je nejobtížnější, za využití individuálního a diferencovaného 

přístupu žáků. Nelze opomenout ani výchovné možnosti daného učiva, časový projekt vyučovací hodiny,  

tedy kolik času je potřeba na jednotlivé fáze – etapy vyučovací hodiny.  

Je na místě připomenout vhodnou práci s pracovními sešity pro žáky. Rovněž akcentujeme vhodné zdůraznění 

metod, které učitelé používají. Jde například o metody motivační, metody slovní, metody instruktážní apod.  

V praxi se osvědčilo hledání a dělení metod podle tak zvaného didaktického kritéria, na jehož základě metody 

následně dělíme: 

metody slovní (metody monologické, dialogické, metody písemných prací, metody práce s knihou) 

metody názorně demonstrační (pozorování předmětů a jevů, převádění modelů, pokusů a činností, 

demonstrace obrazů statických, projekce statická a dynamická) 

metody praktické (nácvik pohybových a pracovních dovedností, žákovské laboratorní práce, pracovní činnosti  

v dílnách, na pozemcích apod., grafické a výtvarné činnosti) 

Zvláštní postavení mají metody výchovné, které souvisejí se sociální pedagogikou a pomáhají při vytváření 

postojů a vedou k hodnotové orientaci. Kritériem pro členění výchovných metod jsou obvykle stránky osobnosti. 

metody instruktivní (metoda požadavku, metoda vysvětlování) 

metody citového působení (metoda vyvolávání a tlumení citů, metoda příkladu, metoda přesvědčovací) 

metody řízení činností dětí a mládeže (metoda režimu, metoda cvičení, metoda získávání, metoda vytváření 

výchovných situací, metoda pověřování jednotlivců a skupin úkoly, metoda hodnocení a kontroly) 

Uvedené poznámky mají obecnou platnost a lze jich využít v rámci funkčních gramotností. Rovněž skýtají 

dostatek možností pro kreativní činnost subjektivních činitelů vstupujících do vedení výchovně vzdělávacího 

procesu.  

Jednotlivé vyučovací hodiny jsou koncipovány tak, abychom mohli sledovat a hodnotit u žáků úroveň 

kompetencí finanční gramotnosti ve třech oblastech: 

1. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních 

peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje 

apod.) 

2. Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům  

a inflaci. 

3. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu 

(např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů)  

a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska.  
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JAK PRACOVAT S METODIKOU 

Danou metodiku je nutno chápat jako praktickou příručku učitele pro přípravu na vyučovací hodinu. Finanční 

gramotnost je jako jedna z funkčních gramotností nedílnou součástí RVP, následně ŠVP škol. Nabízená témata 

se budou objevovat jako vyučovací hodina, budou průřezovým tématem anebo součástí mezipředmětových 

vztahů. Učitelé si mohou zvolit, v jakém ročníku budou dané téma probírat. Záleží na ŠVP každé střední školy. 

 

Každá metodika je jako komplex  

• přípravy na vyučovací hodinu, 

• pracovního sešitu pro žáky,  

• může být doplněna „prezentací“ vyučovací hodiny. 

 

Příprava na hodinu - obsahuje  cíle vyučovací hodiny, motivaci, odborný obsah, metody a prostředky, učební 

pomůcky, možnou reflexi. Součástí přípravy jsou i úkoly k řešení, popřípadě správná řešení pro žáky a především 

metodický návod, jak vést vyučovací hodinu pro žáky se SVP.  

Učitel pracuje i s realizací úkolů, které jsou obsahem „Pracovního sešitu“. 

Označení vyučovací hodiny (číslem) má návaznost na „číslo“ úkolu v pracovním sešitě i číslo prezentace  

v MS PowerPoint, popřípadě programu pro interaktivní tabule „ActivInspire“.  

 

Pracovní sešit je vytvořen pro potřeby žáků. Žák dostane k dispozici úkoly k řešení. 

 

Prezentace v MS PowerPoint 

Jedná se o praktický doplněk a ukázku prezentování vyučovací hodiny, včetně objasnění klíčových slov  

a procvičovacích úkolů. Na prezentaci je odkaz v přípravě na hodinu. 

 

 

Údaje uvedené v této metodice, pracovním sešitě, popřípadě v přílohách a prezentacích jsou v souladu  

s legislativou (daňovými zákony, pokyny, sděleními a vyhláškami) České republiky platnou  

ke dni 30. 9. 2019. 



1 Nebankovní instituce 

Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 3. ročník 
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1 NEBANKOVNÍ INSTITUCE 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozumí rozdílu mezi úvěrem od bankovní a od nebankovní instituce. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 na základě získaných informací vyhodnotí vhodnost jednotlivých nabídek půjčení peněz. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Bankovní úvěr, nebankovní úvěr, nebankovní instituce, lichva, licence. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální; 

 individuální. 

Vyučovací metody: 

 verbální – výklad, diskuze (viz prezentace, PS);  

 písemná, hra – (úkol č. 1, 2; viz PS); 

 činnostní učení (úkol pro chytré hlavičky; viz PS). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z občanské výchovy a práce na PC s odbornými znalostmi v oblasti 

financí.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, psací potřeby, kalkulačka, projektor, prezentace, PC s připojením na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Nebankovní instituce 

Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 3. ročník 
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1.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel žákům ukáže varovné video o lichvě. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Žáci diskutují s učitelem k úvodnímu motivačnímu videu na základě otázek (viz prezentace, PS). 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel verbálně vysvětluje učivo s pomocí prezentace, v níž jsou obsažena vysvětlení všech klíčových pojmů. Žáci 

mají učivo také v pracovních sešitech. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci hrají hru (viz PS, úkol č. 1, 2). 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Činnostní učení – s pomocí srovnávače půjček na internetu žáci vyhodnotí výhodnost jednotlivých úvěrů (úkol pro 

chytré hlavičky). 

Rada: Upozornit žáky, aby do internetové kalkulačky na stránce https://www.usetreno.cz/pujcky/kalkulacka-

pujcek/?variant=USE-6648 zadali smyšlené údaje, a tak chránili své osobní údaje a vyvarovali se nechtěným 

nabídkám úvěrových společností, které by je následně začaly oslovovat 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci hodnotí vyučovací hodinu pomocí smajlíků. 

1.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Rozhodl/a jsem pro nabídku č. 2, protože má konkrétní údaje a nižší RPSN. 
 

ÚKOL Č. 2 
Cofidis, Home Credit, Provident 
 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Pozn. údaje ze dne 23. 8. 2018 
Home Credit: 
Měsíční splátka: 1 823 Kč, Celkem zaplatíte: 21 876 Kč 
mBank: 
Měsíční splátka: 1 729 Kč, Celkem zaplatíte: 21 466 Kč 
Hello Bank: 
Měsíční splátka: 1 757 Kč, Celkem zaplatíte: 21 084 Kč 
Air Bank: 
Měsíční splátka: 1 772 Kč, Celkem zaplatíte: 20 609 Kč 
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2 PENÁLE, EXEKUCE 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozumí pojmům penále a exekuce; 

 umí vyhodnotit svou peněžní situaci; 

 uvědomuje si následky neplnění svých finančních závazků. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván k plnění povinností a závazků tak, aby svým chováním a nezodpovědností neohrozil svou 

životní úroveň a budoucnost. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Penále, exekuce. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální; 

 samostatná práce; 

 práce ve dvojicích. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad, diskuze, čtení samostatných prací (viz prezentace, PS);  

 písemná – sepsání chyb cestujícího, hry, napravení chyb cestujícího (viz prezentace, PS). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojování teoretických poznatků z občanské výchovy, českého jazyka a odborných znalostí  

se schopností rozeznat důsledky svého neuváženého jednání a vyvarovat se jich.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, psací potřeby, projektor, prezentace. 
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2.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Žáci přečtou úvodní článek, který navodí situaci, ze které vyplynou nepříjemné následky neuváženého chování. 

Viz prezentace, PS. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Žáci chronologicky sepíšou chyby, kterých se cestující dopustil. Své úvahy přečtou, event. diskutují. 

Viz prezentace, PS. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel žákům s pomocí prezentace vysvětlí nové pojmy. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci hrají hru „najdi rozdíly“, zaznamenávají a diskutují, proč věci z bytu zmizely (viz PS, hra). 

Žáci hrají hru „pětilístek“, kdy do řádků tabulky zapisují a následně vysvětlují pojmy penále a exekuce  

(úkol č. 1). 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci pracují ve dvojicích. Zapisují 1 až 3 věty o možných změnách v chování cestujícího z úvodního článku 

vedoucích k tomu, že předejde nebo zabrání exekuci, přečtou je a zdůvodní (viz PS, úkol č. 2). 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci zhodnotí vyučovací hodinu pomocí výběru like/dislike. 

 

2.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

HRA 
Pračka, televize, kolo, lednička, počítač. 
Televize a kolo a počítač (pokud není nezbytně nutný k výkonu pracovní činnosti) mohly být exekučně zabaveny. 
Lednička a pračka jsou věci, které jsou nezbytné k uspokojení hmotných potřeb, proto by teoreticky neměly být 
exekučně zabaveny. 
Žáci musí vymyslet jiný důvod, proč věci mohly z domácnosti zmizet. 

ÚKOL Č. 1 
Individuální. Pokud některý žák stihne vypracovat, tak synonymum napíše na tabuli a třída zhodnotí výsledek. 

ÚKOL Č. 2 
Odpovědi mohou mít více správných variant a učitel posoudí jejich správnost. 
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3 POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 dokáže vysvětlit, proč lidé platí zdravotní a sociální pojištění; 

 pochopí rozdíl mezi zákonným a dobrovolným pojištěním; 

 orientuje se v pojmech týkajících se pojištění; 

 chápe účel pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla a objasní jeho význam. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je seznámen s druhy zákonného pojištění a jeho významem. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Sociální pojištění, zdravotní pojištění, stát, zaměstnanec, OSVČ, pojistitel, pojištěná osoba. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 kooperativní – skupinové vyučovaní; 

 samostatná práce. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad, diskuze. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Propojení znalostí občanské výchovy a matematiky.  

Pomůcky 

Tabule, pracovní sešit, tužka, dataprojektor, PC s připojením na internet. 

 

3.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel seznámí žáky s průběhem hodiny a probíraným tématem a přečte úvodní text motivace v pracovním sešitě. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Diskuze se třídou na téma druhy pojištění, k čemu slouží apod.  Zjištění znalostí a přehledu žáků o této 

problematice. 
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VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci si společně s učitelem zkusí vypočítat výši zdravotního a sociálního pojištění. Učitel může pro větší 

přehlednost promítat pracovní sešit na tabuli a kroužkovat nebo jinak zvýrazňovat důležitá čísla pro výpočty 

pojištění. 

Žáci si prohlédnou výplatní pásku a zkusí vyhledat potřebné informace (viz úkol č. 1). Dále si vypočítají výši 

povinného ručení u vybraných pojišťoven (viz úkol č. 2). 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci si samostatně zkusí spočítat výši sociálního a zdravotního pojištění (viz úkol č. 3). Dále na internetu 

vyhledají zdravotní pojišťovny a diskuzí se spolužákem zjistí, jakou má pojišťovnu, popřípadě jestli u sebe nosí 

kartičku pojištěnce, případně si mohou žáci kartičky prohlédnout nebo je učitel může vyhledat na internetu a 

ukázat jejich podobu (viz úkol pro chytré hlavičky).  

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel společně se žáky zhodnotí jejich práci a žáci zodpoví kontrolní otázky. 

 

 

3.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 

a) Zdravotní pojištění, které si platí pan Novák sám ze své mzdy: je 921 Kč. 

b) Sociální pojištění, které za něj odvede státu jeho zaměstnavatel: 5 114 Kč. 

ÚKOL Č. 2 
Objem motoru v ccm Pojišťovna A Pojišťovna B Výpočet pojištění 

do 1 000 2 240 Kč 2 250 Kč  

1 001 – 1 250  2 774 Kč 2 658 Kč  

1 151 – 1 650  3 230 Kč 3 450 Kč 2 261 Kč 

2 501 a víc 4 890 Kč 4 100 Kč  

 

ÚKOL Č. 3 
Zdravotní pojištění (4,5 %) ve výši 675 Kč. 

Sociální pojištění (6,5 %) ve výši 975 Kč. 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Odpovědi mohou mít více správných variant a učitel posoudí jejich správnost. 
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4 POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÉ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozlišuje jednotlivé druhy dobrovolných pojištění; 

 dokáže objasnit výhody pojištění; 

 zvládá vybrat vhodné produkty pro zákazníka; 

 umí posoudit důležitost pojištění v běžném životě. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je seznámen s významem pojištění a druhy dobrovolných pojistek. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Pojištění, živelní pohroma, úrazové pojištění. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 kooperativní – skupinové vyučování; 

 samostatná práce. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad, diskuze; 

 myšlenková mapa; 

 názorně demonstrační (řešení praktických příkladů). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Propojení znalostí občanské výchovy a matematiky.  

Pomůcky 

Tabule, pracovní sešit, psací potřeby. 

 

 

4.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel ve třídě naváže na téma zákonné pojištění a zeptá se žáků, co si představí, když se řekne dobrovolné 

pojištění. Je možno využít myšlenkovou mapu, napsat na tabuli pojem dobrovolné pojištění a žáci reagují, uvádějí 

příklady a souvislosti, které je napadnou, učitel vše zapisuje na tabuli. 
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DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Opakování znalostí z minulé hodiny zákonné pojištění, zopakování pojmů týkajících se tohoto pojištění. Diskuze 

na téma dobrovolné pojištění, zda žáci nějaké znají nebo sami mají. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci samostatně vyplní testové otázky prvního úkolu – poté následuje společná kontrola, případně vysvětlení. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci ve dvojicích vyplní úkol č. 2, kde jsou dvě modelové situace. Úkolem žáků je nabídnout každému klientovi 

nejvhodnější produkt. Následuje zodpovězení kontrolních otázek. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel společně se žáky zhodnotí jejich práci. 

4.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Jak se nazývá subjekt, u kterého se sjednává pojištění? c) pojistitel 

Jaké pojištění si musí uzavřít každý majitel auta? b) povinné ručení  

Z jakého pojištění je hrazena případná péče u lékaře? b) zdravotní pojištění 

Pokud někdo způsobí škodu svému zaměstnavateli, jaké pojištění by mu pomohlo?  

c) pojištění odpovědnosti za škodu 

Toto pojištění je dobrovolné a je určeno ke krytí nákladů při poškození nebo odcizení vozidla. b) havarijní 

pojištění  

Pokud někdo pojede na dovolenou do zahraničí, jaké si sjedná pojištění? b) cestovní 

Co je to pojistné? b) cena za poskytnutí pojistné ochrany 

Co je to pojistná doba? a) doba, na kterou se pojištění sjednává 

ÚKOL Č. 2 
Jaké pojištění paní Novákové nabídneš a proč? 

Pojištění nemovitosti – chaty – požár, povodně. 

Pojištění majetku – kolo – poškození, odcizení. 

Pojištění odpovědnosti za škodu – pokud nějakou způsobí v práci – např. vysype paletu s parfémy.   

Jaké pojištění nabídneš panu Kočkovi a proč? 

Pojištění nemovitosti – pojištění vily – živelní pohromy, závada elektroinstalace apod. 

Životní pojištění – dům je stále zadlužený hypotékou, v případě, že by se mu něco stalo a neměl by uzavřenou 

pojistku, tak by přešel dluh na dědice. 

Povinné ručení – auto – povinně. 

Havarijní pojištění – na vůz – poškození, odcizení. 

Cestovní pojištění – kryje možné škody na dovolené – ztráta kufru, zdravotní ošetření. 

Úrazové pojištění pro syny – náhrada v případě úrazu. 
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5 SMĚNKY, ŠEKY 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 na příkladech rozlišuje krátkodobé cenné papíry; 

 vystaví vlastní směnku, vyjmenuje rizika jejího neuhrazení. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván ke schopnosti využívat směnku a jiné krátkodobé cenné papíry v běžném občanském 

životě. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Šek, směnka, domicil, aval, akceptace, bianco směnka, směnečník. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální výuka; 

 samostatná práce. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad; 

 aktivizující – diskuze, hra, samostatná práce. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z práce s počítačem, občanské výchovy, matematiky a českého jazyka  

s odbornými znalostmi a praxí. Žák se naučí rozeznávat a v praxi používat krátkodobé cenné papíry – směnku  

a šek, uvědomuje si rizika jejich nezaplacení a zneužití.  

Pomůcky 

Pracovní sešity, dataprojektor, projekční plátno, prezentace, počítač, tiskárna. 

 

 

5.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel pro motivaci použije metodu diskuze. Přečte si se žáky úvodní text a diskutuje s nimi nad jejich odpověďmi. 
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DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Metodou diskuze zjišťujeme od žáků, které cenné papíry znají žáci z praxe, z učiva ve škole a v prezentaci  

jim promítneme vzory směnky a šeku. Zjišťujeme znalosti o způsobu využití krátkodobých cenných papírů. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad nového učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě. 

FIXACE – procvičování učiva 

Samostatná práce – úkol č. 1. Žáci budou pracovat s pracovním sešitem, ve kterém je tiskopis vlastní směnky. 

Podle příběhu se pokusí každý žák sám vypsat správně směnku. Učitel pak v prezentaci promítne správně 

vypsanou směnku a upozorní na nejčastější chyby. Žáci společně s učitelem vyhodnotí správnost vypsání 

směnky. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci samostatně s využitím výpočetní techniky vypracují úkol č. 2. Učitel na počátku promítne vzory různých 

dárkových poukazů, aby žáci získali představu o vzhledu a obsahu dárkového poukazu. Žáci samostatně zhotoví 

dárkový poukaz pro maminku k narozeninám. Námět učitel ponechá na samotném žákovi. Nejzdařilejší dárkové 

poukazy žákům vytiskne na tiskárně, aby je mohli i případně použít. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Testování vědomostí žáků – test. Učitel se žáky vyhodnotí správnost odpovědí v testu a poděkuje žákům  

za spolupráci. 

5.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY 
1.a); 2.a); 3.a); 4.a).
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6 FUNKCE ČNB 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 zná centrální banku ČR; 

 rozlišuje mezi centrální bankou a obchodní bankou; 

 vyjmenuje funkce centrální banky státu. 

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván ke schopnosti předvídat změny v běžném občanském životě, při změnách politiky 

centrální banky státu. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Emise, státní rozpočet, devizové rezervy. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální výuka; 

 samostatná práce. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad; 

 aktivizující – diskuze, hra, samostatná práce. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z občanské výchovy s odbornými znalostmi a praxí. Žák se naučí 

rozeznávat úkoly centrální banky státu a běžných obchodních bank.  

Pomůcky 

Pracovní sešity, dataprojektor, projekční plátno, prezentace, počítač s připojením na internet, kalkulačka. 

6.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 
Učitel pro motivaci použije video Jak se tisknou miliardy na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=G7i1zCyTuf8 , pak vyzve žáky, aby se pokusili odpovědět na otázky: 

1. Která banka v ČR má právo tisknout – emitovat bankovky? 

2. Které další činnosti v souvislosti s bankovkami tato banka ještě vykonává? 
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DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel a žáci si přečtou text ukázkového příkladu. Pomocí mentální mapy učitel zjišťuje, zda žáci porozuměli textu. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad nového učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci samostatně řeší úkol č. 1, který vychází z pochopení textu výkladu. Správné odpovědi lze rovněž vyhledávat 

na internetu. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci samostatně vypracují úkol č. 2 a úkol, který je určen pro chytré hlavičky. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel se žáky vyhodnotí správnost odpovědí, poděkuje žákům za spolupráci a požádá je, aby vyhodnotili hodinu 

domalováním sluníčka. 

6.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD 

 

ÚKOL Č. 1 
Jaká je základní měnová jednotka české měny? 

1 koruna = 100 haléřů 
Co můžeš udělat s vypranou nebo roztrženou českou bankovkou? 

Pokud je roztržená nejvýše na dvě části, její plocha je alespoň 50 %, zachovává všechny ochranné prvky nebo  
je jen vypraná, vyměním v komerční bance. Pokud je zničená ve větším rozsahu, můžu ji vyměnit pouze v ČNB. 
Vyjmenuj dva rozdíly mezi centrální bankou a obchodní bankou?  

Centrální banka rozhoduje o emisi nových bankovek a mincí, obchodní banky stahují z oběhu staré a poškozené 
bankovky. 
Centrální banka vede účty státu a obchodním bankám, obchodní banky pouze fyzickým a právnickým osobám. 

ÚKOL Č. 2 
Z grafu dokážeme vyčíst, že zásoby zlata klesají. 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Výdaje na vzdělávání a školské služby budou asi 162 miliard Kč (1 364 497 641 409 Kč · 0,119  = 162 375 219 
327,67 Kč). 
Výše příjmu vyrovnaného státního rozpočtu by musela být ve výši plánovaných výdajů tj. 1 364 497 641 409 Kč 
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7 ZTRÁTA PLATEBNÍ KARTY 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 má obecné povědomí o nakládání s platebními prostředky; 

 zná zásady jejich ochrany a úkony v případě jejich ztráty či nálezu.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je schopen podle svých schopností a možností samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní 

problémy. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Platební karta, PIN, blokace, skimming, bezhotovostní platba, phishing. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky. 

Vyučovací metody: 

 slovní;  

 názorně demonstrační; 

 instruktivní (vysvětlování). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Základní ekonomické pojmy, elektronické platební prostředky a schopnost řešit jejich případnou ztrátu.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, prezentace. 
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7.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Vzájemné sdílení zkušeností, diskuze s žáky o vlastnictví a rozšíření platebních karet, budoucnosti peněz. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Diskuze k zjištění povědomí žáků o zabezpečovacích prvcích platebních karet, způsobu jejich ochrany a úkonech 

při ztrátě platební karty. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Seznámení se způsoby nakládání s platebními kartami, s prvky jejich ochrany. Výklad na téma chování při ztrátě 

platební karty. Seznámení s dalšími možnými riziky elektronického bankovnictví. 

FIXACE – procvičování učiva 

Diskuze s žáky na téma zneužití platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků, výskyt možných 

nebezpečí při používání elektronických platebních prostředků. Plnění zadaných úkolů v pracovním sešitě. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Uvádění příkladů z praxe, rozbor situace a uvedení správného postupu. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Ústní zhodnocení průběhu hodiny, opakování důležitých bodů. 

 

  



7 Ztráta platební karty 

Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Strojírenské práce, 2. ročník 

 

22 

 

7.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 

 
 

ÚKOL Č. 2 
Řidič kamionu Jakub v noci při tankování na dálnici ztratil peněženku, v peněžence měl platební kartu. Na papírku 

napsané číslo PIN měl vložené rovněž v peněžence. Ihned odjel na policejní stanici do nejbližšího města  

a oznámil ztrátu peněženky a platební karty. Ráno zavolal do své banky a kartu nechal zablokovat. Zachoval  

se Jakub v popsané situaci správně, dostane v případě zneužití karty náhradu škody? 

 

Dopustil se Jakub chyb? Napiš jakých: 

 Měl kartu a PIN na jednom místě. 

 Nevolal policii okamžitě z čerpací stanice. 

 Kartu zablokoval až ráno. 

Popiš správný postup: 

 nemít kartu a PIN na jednom místě; 

 ihned zablokovat kartu; 

 volat policii. 

 

ÚKOL Č. 3 
Dokážeš najít telefonní číslo k nahlášení odcizené/ztracené platební karty u své banky? Jak budeš postupovat, 

pokud toto číslo neznáš? 

 

Možné způsoby řešení: 

 pomocí internetu v mobilu najít číslo na stránkách své banky; 

 zatelefonovat na číslo poskytující informace; 

 okamžitě telefonicky oznámit na Policii ČR a požádat o vyhledání čísla.  

ÚKOL Č. 4 
1)a; 2)b; 3)c; 4)b; 5)a; 6)c; 7)a; 8)a; 9)c; 10)b; 
 

Napiš podle vlastního uvážení, jak správně zacházet s platební kartou: 

 Kartu nikomu nepůjčuji. 

 Nenechávám zapsaný PIN spolu s kartou. 

 Nikomu neříkám svůj PIN, ani v bance. 

 Kartu neohýbám, nepřikládám k magnetu. 

 V případě ztráty okamžitě kartu zablokuji. 

 Při výběru z bankomatu nebo při platbě jsem vždy sám. 
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8 BEZPEČNÁ PLATBA NA 
INTERNETU 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 získá vědomosti o nákupu prostřednictvím počítačové sítě internet a o bezpečném zacházení  

s platebními prostředky na internetu.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je schopen podle svých schopností a možností samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní 

problémy. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Platební karta, e-shop, 3D Secure, PayPal, on-line platba, internetové a mobilní bankovnictví. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky. 

Vyučovací metody: 

 slovní;  

 názorně demonstrační; 

 instruktivní (vysvětlování). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Základní ekonomické pojmy, elektronické platební prostředky, způsoby placení za zboží a služby na internetu.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, prezentace. 

 

8.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Vzájemné sdílení zkušeností, diskuze s žáky o nákupu prostřednictvím sítě internet a o způsobech placení  

na internetu. 
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DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Diskuze s žáky na téma jejich zkušenosti s on-line platbami, možná úskalí nakupování přes internet. Možné 

způsoby on-line plateb. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Informování žáků o nejběžněji používaných způsobech on-line plateb, jejich kladech a záporech. Seznámení  

se zásadami bezpečného placení na internetu. Možnosti platby za zboží a služby do zahraničí. 

FIXACE – procvičování učiva 

Zhodnocení různých způsobů plateb on-line (úkoly č. 1 – 3). 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Učitel jmenuje příklady plateb na internetu (např. koupě filmu, mobilu, trička, auta, domu, platba nájemného… ), 

žáci vybírají nejvhodnější způsob platby, svou volbu obhajují před třídou. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Ústní zhodnocení průběhu hodiny, opakování důležitých bodů. Vyplnění přiloženého testu v pracovním sešitě, 

zhodnocení správných odpovědí. 

 

8.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Víš, co je dobírka?  Napiš podle vlastního uvážení, jaké má nevýhody platba na dobírku: 

 vyšší výdaje za zaslání zboží, vyšší poštovní poplatky; 

 většinou nelze využít při nákupu zboží ze zahraničí; 

 při převzetí u některých doručovatelů nutnost mít u sebe peníze v hotovosti. 

 

ÚKOL Č. 2 
Už jsi posílal peníze převodem z účtu? Napiš podle vlastního uvážení, jaké má nevýhody platba převodem: 

 komplikovanější způsob platby, je nutné zadat správně číslo banky, číslo účtu, na který se platba posílá, 

variabilní symbol, podle kterého se identifikuje platba; 

 obchodník nemá peníze na účtu okamžitě, zpravidla na ně čeká minimálně jeden den; 

 při platbě do zahraničí si většina bank účtuje poplatky. 

ÚKOL Č. 3 
Napiš, jaké má výhody platba kartou: 

 rychlý a jednoduchý způsob platby; 

 možnost platby za zboží do zahraničí bez dalších poplatků. 

ÚKOL Č. 4 
1)a; 2)b; 3)b; 4)b; 5)a; 6)c; 7)a; 8)a; 9)c; 10)b 

 



9 Reklama vs. reklamace 

Dílčí oblast gramotnosti: Cenová gramotnost 
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 3. ročník 

 

25 

 

9 REKLAMA VS. REKLAMACE 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozlišuje pojmy reklama a reklamace; 

 orientuje se v problematice reklamovaného zboží a služeb.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 s reklamací zboží a služeb se může kdykoliv setkat a bude umět situaci správně vyřešit. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Reklama (pouze opakování), reklamace, reklamační lhůta. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální; 

 samostatná práce; 

 práce ve skupinách. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad, diskuze, hra (viz prezentace, PS);  

 písemná – postřehy z videa, úkol č. 1 a 2 (viz prezentace, PS). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Žáci oboru prodavačských prací se s tématem reklamace setkávají v obchodním provozu, obchodní 

korespondenci, občanské výchově a v odborném výcviku. Reklamaci lze uplatňovat rovněž ve všech ostatních 

oborech. Téma je využitelné také v soukromém životě.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, psací potřeby, projektor, prezentace, internet, talíř, lžičky, doklady o koupi. 
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9.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Žáci se podívají na dvě úvodní videa (viz prezentace). 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Diskuze, učitel s žáky zopakuje pojem reklama a společně diskutují o videích (viz prezentace, PS). 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel žákům s pomocí prezentace vysvětlí nové pojmy. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci zpracovávají úkol č. 1 a 2 v PS. Jedná se o úkoly na tvoření a doplňování výroků o reklamaci. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci rozdělení do skupin hrají hru na reklamaci zboží. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci pomocí známkování (1-5) zhodnotí vyučovací hodinu. 

 

9.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
1 E, 2 G, 3 A, 4 C, 5 F, 6 H, 7 D, 8 B 
 

ÚKOL Č. 2 
Prodejce má do 30 dnů povinnost vyřídit reklamaci. K reklamaci potřebuji zboží a prodejní doklad. Reklamace  

je právní jednání, ve kterém kupující uplatňuje odpovědnost prodávajícího za vady. Oprávněnost reklamace řeší 

právní předpisy nebo smlouva. Zákonná lhůta pro uplatnění reklamace u spotřebního zboží jsou dva roky. Zboží 

reklamujeme u prodejce nebo v záručním servisu. Způsoby vyřízení reklamace jsou oprava zboží, výměna, 

vrácení peněz, poskytnutí slevy. 

 

HRA 
Učitel si připraví reklamované zboží a potřebné doklady. Navrhované talíře a lžičky může nahradit jiným zbožím. 
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9.3 PŘÍLOHY 

 
Zdroj: https://www.formulare-ke-stazeni.cz/nahledy/nu_06ReklamList.png 

 
Zdroj: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/images/stories/texty/tiskopisy_formulare/paragon.jpg 
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10 SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST, 
KURZOVNÍ LÍSTEK 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je schopen rozlišit pojmy deviza a valuta; 

 umí se rozhodnout pro správný postup při směně peněz; 

 chápe význam směnáren.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 čte kurzovní lístek a používá správné platební nástroje při cestě do zahraničí. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Směnárna, valuta, deviza, měna, kurz, kurzovní lístek. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální; 

 samostatná práce; 

 práce ve skupinách. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad, hra (viz prezentace, PS);  

 písemná – úkol č. 1 a úkol pro chytré hlavičky (viz prezentace, PS). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Žáci oboru vzdělání prodavačské práce využijí téma směnárenství v učivu obchodního provozu, občanské 

výchově a v neposlední řadě v odborném výcviku. Znalosti směnárenství, kurzů, valut a deviz jsou využitelné  

i v soukromí, např. při cestách do zahraničí.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, psací potřeby, dataprojektor, prezentace, kalkulačka. 

 

10.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Žáci si s vyučujícím přečtou úvodní článek, viz prezentace, PS. 
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DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel pomocí dvou jednoduchých otázek diagnostikuje úroveň znalostí žáků v souvislosti se směnárenstvím.  

Žáci odpoví písemně do PS a s učitelem vyhodnotí své odpovědi. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Vyučující žákům s pomocí prezentace vysvětlí nové pojmy. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci řeší úkoly v pracovním sešitu. Úkol č. 1 – A-Z kvíz – doplňování nových pojmů dle jejich popisu a 

začátečních písmen. Úkol pro chytré hlavičky – početní příklad na výměnu valut na CZK. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci hrají hru např. ve dvou skupinách – přiřazování měny (bankovek) k jednotlivým státům; vyhrává rychlejší 

skupina (která bude mít vše správně). 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Zhodnocení vyučovací hodiny, vyjádření žáků pomocí procent (100% je nejlepší). 

 

 

10.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD 
Jaká měna se používá ve Velké Británii? Britská libra (GBP). 

Jaký kurz směnárna použije pro výměnu peněz? Valuty do 100 000 Kč – prodej – 29,90. 

ÚKOL Č. 1 
1. Směnárna 

2. Deviza 

3. Měna 

4. Valuta 

5. Banka 

6. Kurzovní lístek 

7. Britská Libra 

8. Euro 

9. Finance 

10. Platební karta 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Kurz SEK valuta nákup (2,73)  

Dostanu po zaokrouhlení 1 106 CZK 

HRA  
Učitelé si 2x vystřihnou připravené obrázky peněz a vlajek států (včetně názvu státu viz přílohy) a rozdají je do 

dvou skupin. Žáci přiřazují bankovky k danému státu. 
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10.3 PŘÍLOHY 

 

 
 

Zdroj: https://www.leftovercurrency.com/wp-content/uploads/2016/11/50-polish-zloty-banknote-king-kazimierz-iii-wielki-obverse-
1.jpg 

 
 

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Flag_of_Poland.svg 

 

 

Polsko 
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Zdroj: http://www.infoglobe.cz/res/archive/143/016405_05_088457.jpg?seek=1282698154 

 

 

 
 

Zdroj: http://www.xrusko.cz/wp-content/uploads/russian-flag-1444269-1278x822.jpg 

 

 

Rusko 
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Zdroj: https://i0.wp.com/magazin-sberatele.cz/wp-content/uploads/2017/09/nove-madarske-bankovky-1000-lic-
e1504982822699.jpg?w=429&h=194 

 

 

 
 

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Civil_Ensign_of_Hungary.svg/220px-
Civil_Ensign_of_Hungary.svg.png 
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Zdroj: http://www.kunalipa.com/katalog/slike/novcanice/kuna-200-1a.jpg 

 

 
 

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Flag_of_Croatia.svg 

 

 

 

Chorvatsko 
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Zdroj: https://www.tyden.cz/obrazek/201802/5a892c5bead03/crop-1423801-desetili.jpg 

 

 

 
 

Zdroj: https://www.armyhrusova.cz/39/vlajka-anglie.jpg 

 

 

 

Velká Británie 
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11 KUPNÍ SMLOUVA 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 se seznámí se základní podobou kupní smlouvy; 

 si uvědomí význam písemného zápisu a podpisu daného dokumentu; 

 si rozvine schopnost komunikovat, rozpoznat manipulaci; 

 dokáže obhájit své zájmy.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 uvědomí si význam závazku, jeho důsledky, posílí svůj čestný postoj; 

 ověří si schopnost poradit kamarádovi, projevit zájem o určitou věc. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Kupní smlouva, prodávající, kupující, náležitosti smlouvy, kupní cena. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 hromadná, ve třídě vybavené PC a projektorem. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad, diskuze; 

 samostatná práce s pracovním listem, tvorba dokumentu podle zadání; 

 práce ve dvojicích – inscenace rozhovoru kamarádů podle rámcového scénáře; 

 skupinová práce – hra „Na prodejce a kupujícího“; 

 metoda ANO/NE. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z občanské výchovy, ekonomiky, IKT a matematiky.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, PC, psací potřeby, vzor kupní smlouvy. 
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11.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel s žáky přečte příběh o Pavlovi. Mohou se střídat po odstavcích. Po přečtení příběhu si žáci ve dvojici zapíší 

své názory na základní otázky týkající se správnosti Pavlova postupu při koupi mobilního telefonu do tabulky 

ANO/NE. Z těchto odpovědí lze vyjít v následné diskusi. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Vyučující si předem připraví tabulku na tabuli a zapíše do ní „hlasování“ žáků. U každého bodu se zastaví  

a probere s žáky správnost či nesprávnost jejich postoje. Podle jejich zkušeností či znalostí postupně proberou 

tato témata: 

 Jakých Pavlových chyb pan Zelený využil? 

 Proč by si měl kupující všechno před převzetím zkontrolovat?  

 Může se teď Pavel nějak bránit?  

 Jak dokáže panu Zelenému, že telefon byl nefunkční již při prodeji, když ho ani nezkusil a neměl žádné 

svědky? 

 Pomohla by mu písemná smlouva, která by dokládala stav výrobku při převzetí? 

Vyučující se může ptát: 

 Půjčil jsi někdy někomu peníze?  

 Setkal ses s někým, kdo s tím měl špatnou zkušenost? 

 Jaké máš možnosti, když si chceš něco koupit? 

 Kam se obrátíš, když chceš koupit něco levněji než v obchodě a nevadí ti, že už je to „z druhé ruky“? 

 Sepisoval jsi někdy kupní smlouvu? 

 Viděl jsi někdy kupní smlouvu? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Vyučující probere s žáky základní náležitosti kupní smlouvy, co je to kupní smlouva, právní náležitosti, dále 

povinnosti prodávajícího a kupujícího viz pracovní sešit. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci si samostatně vyplní kupní smlouvu v úkolu č. 1, poté ji společně zkontrolují. 

V rámci úkolu č. 2 si žáci samostatně vyplní tabulku, kde si zopakují úkoly kupujícího a prodávajícího a zinscenují 

situaci podle scénáře úkolu č. 3, jeho druhá část je určená pro „chytré hlavičky“. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Hra „Na prodejce a kupce“ 

Začátek 

Rozdělte třídu na dvě skupiny, v každé skupině utvořte dvojice. 

Žáci první skupiny sestaví nabídku na prodej čehokoli formou inzerátu. Doporučuji jim ukázat inzerát pana 

Norberta, https://www.facebook.com/norbert.hlavacek.7/posts/1972151726143590. Inzerát by měl být zajímavý  

a vtipný, aby upoutal kupujícího.  

Žáci druhé skupiny si ve dvojicích sepíšou seznam toho, na co by se měli při koupi zeptat,  

a seznam všech náležitostí kupní smlouvy, aby byli kryti. Mohou vyhledávat na internetu. 
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Výběr inzerátu 

Poté žáci z první skupiny své inzeráty přečtou, vyvěsí na tabuli – záleží na časových možnostech, velikosti třídy  

a pedagogovi. Žáci druhé skupiny si vyberou, na který inzerát odpoví.  

Fáze jednání dvojic 

Nyní se vždy dvě dvojice žáků sejdou (jedna skupina v pozici prodávajícího – s inzerátem a druhá skupina jako 

kupující). Žáci obdrží od učitele vzor kupní smlouvy, který společně vyplní a dohodnou se na smluvních 

podmínkách. U slabších žáků postačí řešení ústně (uvědomění si rizik), „chytré hlavičky“ mohou smlouvu vyplnit 

písemně. Smlouvu mohou jakkoli upravovat, dopisovat, přepisovat. 

Hodnocení aktivity 

Na konci, když budou všechny smlouvy uzavřené, společně zkontrolujte údaje, přečtěte a pokuste se najít chyby, 

které by mohly vést ke konfliktům. Zhodnoťte aktivitu – bylo pro žáky těžké se vzájemně domluvit? Co jim dělalo 

největší problém? 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel zhodnotí společně s žáky hodinu a poděkuje za spolupráci. 

 

11.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD 
Zamysli se nad příběhem se sousedem/sousedkou v lavici a doplň společně tabulku ANO/NE. 

 

 ANO NE 

Udělal Pavel při koupi chybu?  x  

Měl před převzetím telefon zapnout a 
zkontrolovat jeho funkce? x  

Zdálo se ti chování pana Zeleného podezřelé? x  

Může Pavel dokázat, že telefon nefungoval, už 
když ho kupoval?  x 

Měl chtít písemnou smlouvu? x  

 

ÚKOL Č. 1 
 

Kupní smlouva 
Smluvní strany 

__ Jaroslav Zelený ____  (jméno) 15. 10. 1967, Grohova 25, Brno (dále prodávající) 

a 

___ Pavel Hruška ___________  (jméno) 23. 8. 1999, Nové sady 6, Brno (dále kupující) 

Uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu: 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě ___mobilního telefonu ________. Mobilní telefon byl zkontrolován, 
plně funkční, display bez škrábanců, drobné oděrky na zadní straně telefonu, součástí balení je nabíječka a 
datový kabel.  

Kupní cena 

Prodávající prodává kupujícímu výše specifikovaný předmět za dojednanou cenu. 6 000 Kč  
( slovy_šesttisíckorun_). 
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Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem telefonu.  
2. Prodávající prohlašuje, že na telefonu nejsou žádné skryté vady. 
3. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s technickým stavem telefonu a že byl upozorněn na všechny 

závady, které jsou prodávajícímu známy. 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží prodávající  

a kupující. 

5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

6. Prodávající i kupující prohlašují, že si kupní smlouvu přečetli a že odpovídá sjednaným podmínkám a projevu 

vůle. Smlouvu a uvedené podmínky stvrzují svým podpisem. 

 

V _____Brně______________  dne ____15. 7. 2018___________________ 

Kupující                                      Prodávající 

 

ÚKOL Č. 2 
Rozhodni, jestli se jedná o povinnost kupujícího nebo prodávajícího: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 3 
Práce ve dvojici s individuálními odpověďmi každého žáka. 
 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Práce ve dvojici s individuálními odpověďmi každého žáka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kupující prodávající 

zaplatit kupní cenu x  

odevzdat předmět smlouvy kupujícímu  x 

převzít předmět koupě x  

upozornit kupujícího na vady  x 

zkontrolovat si kupované zboží x  
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11.3 PŘÍLOHY 
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12 POPTÁVKA 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 chápe, jaký je rozdíl mezi nabídkou a poptávkou; 

 chápe, proč je poptávka důležitá pro funkci trhu;   

 zná faktory, které ovlivňují cenu výrobku.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 rozumí významu poptávky a její důležitosti na trhu. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Trh, poptávka, množství, cena, substituty, komplementy. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální výuka; 

 samostatná práce; 

 skupinová práce. 

Vyučovací metody: 

 metoda monologická – výklad; 

 metoda dialogická – diskuze. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Propojení znalostí občanské výchovy, ekonomiky a matematiky.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, psací potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Poptávka 

Dílčí oblast gramotnosti: Cenová gramotnost 
Obor vzdělání: Provozní služby, 3. ročník 

 

41 

 

12.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Diskuze o významu poptávky na trhu a uvedení konkrétních příkladů jednotlivých poptávek na trhu. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Diskuze, zopakovaní učiva z minulých hodin – definice trhu, nabídka. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel seznámí žáky s novým učivem, které mají žáci v pracovním sešitě.  

Poptávka: 

Kupující přicházejí na trh, aby zakoupili zboží nebo služby. Jejich zájem o tyto komodity představuje poptávku. 

Poptávka značí určité množství zboží nebo služeb, které jsou kupující ochotni za danou cenu zakoupit. Kupující 

mají opačný záměr než prodávající. Chtějí tedy zakoupit co nejvíce zboží za co nejmenší cenu. Pokud se cena 

sníží, tak kupující poptávají zboží více a poptávané množství statku se tedy zvýší. Pokud by se cena zvýšila, 

mělo by to přesně opačný efekt.  

Faktory ovlivňující poptávku: 

cena – pokud se zvýší cena, poptávané množství zboží klesá a naopak. 

demografické změny – změny v počtech a charakteristikách kupujících (pokud se sníží porodnost, klesne 

poptávka po plenách). 

změny velikosti důchodů (peněžních příjmů) – pokud rostou mzdy zaměstnanců, roste poptávka a naopak. 

změny v preferencích – zvyky, móda, změny potřeb (viz velká poptávka po zvonových riflích na začátku století). 

Změny cen jiného zboží: 

substituty – zvýšení poptávky po zboží, které může nahradit zdražené zboží, např. pokud zdraží chleba – 

vzroste poptávka po rohlících, pokud zdraží jablka – vzroste poptávka po hruškách. 

komplementy – zvýšení poptávky po zboží, které doplňuje poptávané zboží, auto – benzín, počítač – myš. 

specifické faktory – na Antarktidě bude poptávka po zmrzlině menší než ve Španělsku atd. 

FIXACE – procvičování učiva 

Vypracovaní úkolů č. 1 a 2 v pracovním sešitě. Žák pracuje samostatně nebo ve dvojicích. Slabší žáci mohou 

využit dopomoci učitele. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci řeší ve dvojicích úkol č. 3: praktické příklady na doplnění substitutů a komplementů. Slabší žáci mohou 

využít pomoci učitele, ti šikovnější doplňují a vymýšlejí další slova. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel ukončí vyučovací hodinu, poděkuje žákům za jejich práci a zeptá se, co je v hodině zaujalo. 
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12.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Cena zboží v tis. Kč Poptávané množství v tis. ks 

0 – 30 80 

31 – 45 60 

46 – 70 50 

 

ÚKOL Č. 2 
Zamysli se nad tím, za co utrácíš své peníze. Kolik si koupíš triček, bude-li jedno stát 200 Kč? A kolik si jich 

koupíš, bude-li jedno stát 2000 Kč?  

Samozřejmě jsou důležité příjmy. Ale předpokládej, že běžný člověk si logicky za nižší ceny koupí víc zboží  

než při vysokých cenách. (Je možno též diskutovat nad úměrností ceny a kvality.) 

 

Jídlo a pití je běžná součást každodenního života. Každý z nás chodí pravidelně nakupovat do obchodů, 

supermarketů apod. Všiml sis, že jsou ceny jiné? Proč chleba v Kauflandu stojí 20 Kč a chleba u vás na vesnici 

35 Kč? 

Při nákupech potravin má cena velký vliv. Ceny se liší dle týdenních nabídek, slev apod. Kaufland má mnoho 

zákazníků, a také velkou konkurenci, nemůže si dovolit nasazovat svému zboží vysoké ceny. Naopak jeho 

politikou je, aby ceny byly co nejpřijatelnější, a tím láká své zákazníky. Prodejny na vesnicích mají malou  

nebo žádnou konkurenci, proto si prodejce může dovolit dát vysoké ceny produktů.  

 

Proč si tedy občas jdeš koupit zboží do prodejny, která je výrazně dražší? 

Protože se občas dostaneme do situace, kdy nemáme jinou možnost nebo se nám nechce jezdit někam jinam, 

třeba dál, a tak jdeme a koupíme si zboží v nejbližším obchodě. Ale také je to občas výhodnější – bydlíte  

na vesnici a ráno zjistíte, že potřebujete vajíčka. Přece nepojedete kvůli jedné surovině do několik kilometrů 

vzdáleného města. 

ÚKOL Č. 3 
K jednotlivým statkům doplň co nejvíce substitutů: 

jablko – banán … 

káva – čaj … 

rohlík – chleba …  

okurka – rajče …  

hovězí maso – vepřové … 

Doplň co nejvíce možných komplementů: 

auto – pojistka, pneumatiky, olej …. 

čaj – citrón, med, mléko … 

polévka – zelenina, bujon, nudle … 

dům – skříň, dveře … 

pes – obojek, granule, obleček … 

šatní skříň – kalhoty, trika ... 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Individuální odpovědi každého žáka.
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13 CENOVÉ STRATEGIE 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 vysvětlí rozdílné přístupy k tvorbě ceny; 

 vyjmenuje faktory, které ovlivňují cenu výrobku.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je schopen správně posoudit vhodný způsob určení ceny vlastního výrobku nebo služby. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Cena, náklady, marže, poptávka. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 skupinová, kooperativní výuka; 

 hromadná – frontální výuka. 

Vyučovací metody: 

 monologická – výklad; 

 dialogická – diskuze; 

 práce s textem – pracovní sešit; 

 názorně demonstrační – projekce prezentace; 

 didaktická hra – soutěž. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z občanské výchovy, matematiky a českého jazyka s odbornými 

znalostmi a praxí. Naučí žáky efektivně hospodařit s vlastními finančními prostředky.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, dataprojektor, projekční plátno, prezentace, kalkulačka. 
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13.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Žáci společně s učitelem sedí v komunitním kruhu. 

Učitel promítne obrázek výrobku z prezentace – DŽUS, který mají žáci i v pracovním sešitě, a poté se žáky 

diskutuje na téma, kolik asi stojí tento výrobek v supermarketu, ve školním bufetu, v luxusním hotelu. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel vyzve žáky, aby zdůvodnili v úkolu č. 1, proč tento výrobek má rozdílnou cenu v supermarketu, ve školním 

bufetu nebo v hotelu. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad nového učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě. 

 

CENA 

 je vyjádřením hodnoty produktu; 

 je výsledkem cenové politiky firmy; 

 je součástí marketingového mixu; 

 je peněžním vyjádřením všech hodnot a užitků produktu, které vnímá zákazník. 

 

Faktory ovlivňující cenu výrobku, služby: 

 

 

 

                                                  

                                                 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Metody stanovování ceny: 

 cena orientovaná na náklady;  

 cena orientovaná na poptávku; 

 cena orientovaná na konkurenci; 

 cena orientovaná na zákazníka (na hodnotu vnímanou zákazníkem). 

 

1. Cena orientovaná na náklady: 

 nejjednodušší metoda tvorby ceny; 

 vychází z úplných vlastních nákladů, ke kterým připočteme chtěnou marži; 

 nevýhodou je, že vychází z představ a možností firmy, ne zákazníka. 

 

 malá nabídka; 

 exkluzivita, módnost, odlišnost od konkurence; 

 snaha o rychlou návratnost nákladů. 

 

 snaha získat větší tržní podíl; 

 velká nabídka; 

 snaha získat věrného zákazníka; 

 snaha udržet se na trhu. 
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2. Cena orientovaná na poptávku: 

 základem je výše poptávky po tomto výrobku na trhu; 

 např. při neúrodě brambor jejich cena roste. 

 

3. Cena orientovaná na konkurenci: 

 Odvozuje se od úrovně cen konkurence; 

 firma si zjistí průměr konkurenčních cen; 

 vyhodnotí silné a slabé stránky vlastního výrobku;  

 cenu pak stanoví buď nad, nebo pod průměrem cen konkurence. 

 

4. Cena orientovaná na zákazníka: 

Základem úspěšného použití této metody je přesné zjištění: 

 ochoty kupujícího zaplatit hodnotu nabízeného výrobku; 

 kupní schopnosti zákazníka (výše mezd, nezaměstnanosti…); 

 preferencí zákazníka. 

FIXACE – procvičování učiva 

Motivační hra – soutěž ve dvojicích – úkol č. 2. 

Žáci si zasoutěží při řešení úkolu č. 2 (žáky do dvojic rozdělí vyučující).  

Nejrychlejší správný výsledek učitel odmění pochvalou nebo známkou. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci samostatně vypracují úkol č. 3, který se týká vlastního úsudku vycházejícího z pochopení učiva. 

Pro šikovnější žáky je určen úkol pro chytré hlavičky. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel vyhodnotí práci žáků a poděkuje za spolupráci. Žáci si doplní sluníčko o úsměv podle toho, jak se jim 

hodina líbila. 

 

 

13.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Cena je nejnižší v supermarketu, neboť majitel školního bufetu si k této ceně připočítá ještě svou marži, ve které 

jsou zahrnuty další náklady: doprava, soc. a zdrav. pojištění, pronájem provozovny, energie atd.  

Nejvyšší cena bude v luxusním hotelu, neboť má nejvyšší náklady a rovněž si to vzhledem k segmentu zákazníků 

může dovolit (stanovuje cenu i s ohledem na bohatšího zákazníka). 

 

ÚKOL Č. 2 
a) Jeden kousek musíš prodat za 5 Kč. 

b) V Praze na vánočním jarmarku budeš prodávat kousek cukroví za 6 Kč. 
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ÚKOL Č. 3 
 

 

VÝPRODEJ         

 

 

 

 

 

 

 

 

VYPRODÁNO  

 

 

 

 

 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Stanovení ceny 

 

                   než konkurence: máme kvalitnější výrobek, značkový, luxusní, zavedený výrobek, výrobek  
je atraktivnější, módnější, z kvalitnějších materiálů… 

 

Stanovení ceny 

 

                  než konkurence: potřebujeme získat zákazníky, potřebujeme udržet si zákazníka, potřebujeme  
se zbavit konkurence … 

                                                

 

 Cena byla stanovena příliš vysoko. 

 Cena byla stanovena příliš nízko. 

 Výrobky zůstávají v prodejně  

na pultě, je vhodná sleva. 

 Nabídka byla vyšší než poptávka. 

 Poptávka byla vyšší než nabídka. 

 

Zdroj: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/31/12/2
2/discount-
1015447__340.jpghttps://pixabay.com/cs/imag
es/search/discount/ 

Zdroj:  
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/21/22/54/
obstkiste-3097735_960_720.png 
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14 VLIV INFLACE NA CHOVÁNÍ LIDÍ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 vysvětlí pojem inflace; 

 dokáže popsat chování lidí při rostoucí inflaci.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván ke schopnosti chápat důsledky inflace na příjmy obyvatel. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Inflace, deflace, míra inflace, spotřební koš. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 komunitní kruh; 

 skupinová výuka; 

 samostatná práce. 

Vyučovací metody: 

 slovní – dialogická – diskuze, vyprávění; 

 frontální výuka – výklad, práce s grafem. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z občanské výchovy, matematiky, ekonomiky a českého jazyka  

s odbornými znalostmi a praxí. Žáci se učí orientovat v problematice inflace a jejich možných následků na život 

občana.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, dataprojektor, projekční plátno, prezentace, kalkulačka. 

 

 

14.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Žáci společně s učitelem sedí v komunitním kruhu. 

Učitel přečte úvodní text v pracovním sešitě a poté se žáky diskutuje na téma zvyšujících se výdajů domácnosti 

na zboží a služby. 
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DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel zjišťuje hloubku znalostí žáků z oblasti příčin růstu cen zboží a služeb. S využitím znalostí z matematiky 

(procenta) se žáci pokusí spočítat ukázkový příklad navazující na úvodní příběh. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad nového učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci samostatně vypracují úkol č. 1, případně úkol pro chytré hlavičky. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci samostatně vypracují úkol č. 2, který se týká vlastního úsudku vycházejícího z pochopení učiva. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci vypracují test. Učitel vyhodnotí práci žáků a poděkuje za spolupráci. 

 

14.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD 
1. Dárky jsou v tomto roce dražší o 233 Kč, to je o 30 %. 

2. Možné příčiny růstu cen: masér se stal plátcem DPH, kino dráž nakupuje filmy nebo platí vyšší pronájem, 

bonboniéru koupil u jiného prodejce apod. 

ÚKOL Č. 1 
Výdajová položka Část spotřebního 

koše (%) 

potraviny a nealkoholické nápoje 17,76 

doprava 10,17 

odívání a obuv 4,15 

pošta a telekomunikace 2,88 

vzdělávání  0,57 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
(14 635 Kč : 100) · 8,63 = 1 363 Kč 

ÚKOL Č. 2 
Příčiny růstu cen zboží a služeb: 

Neúroda, přírodní katastrofy – růst poptávky po nedostatkovém zboží. 

Zvyšování cen materiálu, cen energií, zvyšování mezd. 

Růst DPH a spotřebních daní. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 
1b);  2a);  3c);  4c) 
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15 SROVNÁVAČE CEN NA 
INTERNETU 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 získá obecné povědomí o možnostech nákupu na internetu a o využití internetových srovnávačů cen.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je schopen podle svých schopností a možností samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní 

problémy a situace. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Internet, e-shop, srovnávače cen, vyhledávač, filtrování. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky. 

Vyučovací metody: 

 slovní;  

 dialogické; 

 instruktivní (vysvětlování); 

 praktické. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Propojení znalostí z předmětů IT a matematiky s běžným životem.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, prezentace, kalkulačka, počítače nebo mobily s internetem, počítač s dataprojektorem. 
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15.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Vzájemné sdílení zkušeností, diskuze s žáky o nákupu prostřednictvím sítě internet, způsoby placení  

na internetu. Je možno uvést motivační příběh, že známý potřebuje poradit s nákupem nějakého spotřebiče,  

jak má postupovat apod. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Diskuze s žáky na téma jejich zkušenosti s on-line platbami, možná úskalí nakupování přes internet. Možné 

způsoby on-line plateb. Zjištění znalostí žáků této problematiky. 

Učitel pokládá otázky: Nakupuješ přes internet? Používáš on-line platby? Jaké jsou výhody nakupování přes 

internet? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Informování žáků o nejběžněji používaných způsobech on-line plateb, jejich kladech a záporech. Seznámení  

se zásadami bezpečného placení na internetu. Možnosti platby za zboží a služby do zahraničí. Učitel pracuje  

s textem v pracovním sešitě a s prezentací. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci plní úkoly v pracovním sešitě.  

Zhodnocení různých způsobů plateb on-line, volba nejlepšího způsobu platby v určité situaci a její obhájení před 

kolektivem třídy. Pro zvýšení aktivity žáků je zařazena soutěž, kdy mají vyhledat nejlevnější mobilní telefon určité 

značky u prodejců elektroniky bez použití srovnávačů cen. Nechybí úkol pro chytré hlavičky, kde mají šikovní žáci 

vypočítat výši DPH u daného zboží. Jedná se o opakování učiva z minulých hodin. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Uvádění příkladů z praxe, rozbor situace a uvedení správného postupu. Na základě získaných poznatků žáci 

vypracují test. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Ústní zhodnocení průběhu hodiny, opakování důležitých bodů, kontrolní otázky. Kontrola přiloženého testu  

v pracovním sešitě, zhodnocení správných odpovědí, ukončení hodiny. 
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15.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Co kromě ceny zboží ovlivní tvůj výběr e-shopu: 

1) spolehlivost prodejce, jeho hodnocení nakupujícím; 
2) cena za dodání – poštovné; 
3) existence kamenné prodejny; 
4) možnost výměny nebo vrácení zboží; 
5) délka dodací lhůty. 

ÚKOL Č. 2, 3 
Odpovědi se mohou u jednotlivých žáků lišit – individuální, kontroluje vyučující. 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Pokud prodejní cena telefonu Apple iPhone 8 64GB v jednom z internetových obchodů činí 17 500 Kč, kolik 

z toho dělá odvedená daň DPH při sazbě 21 %? Prodejní cena 17 500 Kč činí 121 % (cena 100 % + DPH 21 %) 

jedno procento (1 %) získáme vydělením 
17500

121
 cenu bez DPH (100 %) získáme vynásobením 1 %  100. 

Cena zboží bez DPH …. 
17 500

121
 · 100 = 14 462,81 𝐾č 

Odvedená daň DPH …. 17 500 Kč – 14 462,81 Kč – 3 031,19 Kč 

ÚKOL Č. 4 
1)a; 2)b; 3)b; 4)c; 5)a; 6)a; 7)c; 8)b; 
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16 OCHRANA SPOTŘEBITELE A 
JEHO PRÁVA 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 získá povědomí o ochraně spotřebitele, reklamaci, způsobech vyřízení reklamace a reklamačním 

protokolu.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je schopen podle svých schopností a možností samostatně řešit běžné problémy, reklamaci výrobků  

a služeb, pracovní i mimopracovní problémy s tím spojené. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Reklamace, spotřebitel, záruční doba, způsoby reklamace. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky. 

Vyučovací metody: 

 slovní;  

 názorně demonstrační; 

 instruktivní (vysvětlování); 

 metoda ano/ne. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Základní ekonomické pojmy, reklamace – ekonomika, občanská nauka.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, prezentace. 
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16.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Diskuze s žáky na téma zkušenosti s reklamačním řízením a právy spotřebitelů. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Příspěvky žáků, zjištění vědomostí žáků o průběhu reklamačního řízení a právech spotřebitelů. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel žákům s pomocí prezentace vysvětlí nové informace o ochraně práv spotřebitelů, reklamačním řízení  

a způsobech vyřízení reklamace. Diskuze o reklamaci, způsobech reklamace a reklamačním protokolu. Na závěr 

seznámení žáků s průběhem reklamačního řízení. 

FIXACE – procvičování učiva 

Plnění úkolů PowerPoint prezentace a pracovního sešitu, ověření získaných znalostí. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Uvádění příkladů z praxe, rozbor modelových situací. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Ústní zhodnocení průběhu hodiny, opakování důležitých bodů, zhodnocení správných odpovědí. 
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16.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Rozhodni, v kterém případě lze úspěšně reklamovat zboží u prodejce: 

 

V záruční době se na výrobku objeví závada, o které jsem při zakoupení 

nevěděl.        
ANO - NE 

Výrobek se mechanicky poškodil pádem na zem.                                    ANO - NE 

Po záruční době výrobek přestane fungovat. ANO - NE 

V záruční době se na výrobku objeví závada, o které jsem při zakoupení 

věděl a dostal jsem na ni slevu. 
ANO - NE 

Výrobek je celkově funkční, ale nedosahuje výkonů uváděných prodejcem. ANO - NE 

Do výrobku mi natekla voda a přestal fungovat. ANO - NE 

Upravením výrobku jsem zvýšil jeho výkon, ale v záruční době přestal 

fungovat. 
ANO - NE 

  

ÚKOL Č. 2 
Napiš, jak budeš postupovat při reklamaci: 

 

 Přinesu reklamované zboží prodejci. 

 Předložím doklad o koupi nebo prodejcem vyplněný záruční list. 

 Popíšu závadu. 

 Sepíšu s prodejcem záznam o reklamaci. 

 Do záznamu popíšu závadu a požadovaný způsob vyřízení reklamace. 

 

Jaká je záruční doba pro reklamaci spotřebního zboží a jaká je lhůta pro vyřízení reklamace: 

 

 Záruční doba pro spotřební zboží je stanovena na dva roky. 

 Pro reklamaci spotřebního zboží je zákonem daná doba třiceti dní. 

 

  

ÚKOL Č. 3 
1c, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a, 9b, 10c 

ÚKOL Č. 4 
Odpovědi se mohou u jednotlivých žáků lišit – individuální, kontroluje vyučující. 
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17 INVESTICE, INVESTOVÁNÍ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 se seznámí s pojmem investice a jeho významem; 

 si uvědomuje rizika, která jsou s investováním spojena.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 chápe, že investováním není vždy zaručena bezpečnost zhodnocení majetku; 

 si uvědomuje, že vše musí důkladně promyslet, případně se s někým poradit. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Investice, investování, rizika spojená s investováním, výnosy, možnosti investicí, diverzifikace (rozložení investic). 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální; 

 individuální práce; 

 práce ve dvojicích. 

Vyučovací metody: 

 verbální – výklad, úkol č. 1 (viz prezentace, PS);  

 písemná – úkol č. 1, úkol č. 2, aplikace (viz prezentace, PS). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Propojení poznatků z obchodního provozu, občanské výchovy, odborného výcviku a matematiky.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, psací potřeby, projektor, prezentace, kalkulačka, pomůcka k úkolu č. 1. 
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17.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel využije prezentaci, žáci s vyučujícím přečtou úvodní situace (viz prezentace, PS). 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Žáci diskutují nad úvodními situacemi na téma výhod a nevýhod jednotlivých variant investování. Učitel zjistí 

úroveň jejich znalostí v dané problematice. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel žákům s pomocí prezentace vysvětlí nové pojmy. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci zpracují samostatně úkol č. 1 – skládání slov + vysvětlení daného pojmu (ve dvojicích nebo individuálně,  

dle počtu žáků). K tomuto úkolu učitel dodá písmenka, která jsou v metodice (kartičky rozstříhá). Šikovnější  

a rychlejší žáci zkusí vypracovat úkol pro chytré hlavičky – seřazení investic dle rizikovosti vzestupně. Slabým 

žákům učitel pomáhá. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci řeší praktický úkol, který souvisí s motivačním příkladem z úvodu hodiny. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel ukončí hodinu a žáci se vyjádří pomocí smajlíka k jejímu průběhu. 
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17.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Slova k rozstříhání: 

I N V E S T I C 

 
E 
 

R I Z I K 

 
A 
 

V Ý N O S 

 
Y 
 

D I V E R Z I F I K A C 

 
E 
 

M A J E T E 

 
K 
 

A K C I 

 
E 
 

N E M O V I T O S 

 
T 
 

L I K V I D I T 

 
A 
 

K O M O D I T 

 
A 
 

 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Seřazení slouží jako návod.      

b) f) g) c) e) d) a) 

 

ÚKOL Č. 2 
Měsíční příjem z pronájmu je 2 000 Kč, příjem za pět let je 120 000 Kč. 
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18 SPOŘENÍ, VYUŽITÍ VOLNÝCH 
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 se seznámí s tím, jak naložit s případným přebytkem domácího rozpočtu; 

 zjistí, jaké účty si může v bance založit.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je veden k tomu, aby si uvědomil, že cílem hospodaření rodiny je mít vyrovnaný nebo lépe přebytkový 

rozpočet; 

 přemýšlí nad financemi a jejich zhodnocením. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Spořicí účet, termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní připojištění. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 frontální; 

 individuální práce; 

 práce ve skupině. 

Vyučovací metody: 

 verbální – výklad, diskuze;   

 písemná – zpracování úkolů v PS; 

 myšlenková mapa. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Propojení poznatků z obchodního provozu, občanské výchovy, odborného výcviku a matematiky.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, psací potřeby, počítač s připojením na internet, projektor, prezentace, pastelky, mobil (pro 

nahrávání videa). 
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18.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel pustí žákům videoukázku o spoření, navodí téma, na které potom naváže v diskuzi – viz prezentace. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel pokládá žákům otázky vyplývající z úvodní videoukázky – řízená diskuze: 

Má tvoje rodina zavedený nějaký způsob spoření? 

Pokud ano, dokázal bys ho charakterizovat? 

Jak si plánuješ v budoucnu ukládat své volné peníze? 

Na kolik měsíců bys měl/a mít vytvořenou minimální finanční rezervu? 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel žákům s pomocí prezentace a pracovního sešitu vysvětlí nové pojmy. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci vypracují úkoly v pracovním sešitě. Učitel sleduje jejich práci, případně radí slabším žákům. 

Úkol č. 1 – test – rozdíly mezi jednotlivými pojmy (produkty). 

Úkol č. 2 – zjednodušená myšlenková mapa – přiřazení pojmu k charakteristice produktu. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Úkol č. 3 – natáčení motivačního videa o spoření (žáci se rozdělí na skupiny). 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Žáci se vyjádří k vyučovací hodině pomocí like/dislike. 

 

18.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Uveď, jaké jsou rozdíly mezi: 

a) běžným účtem a spořicím účtem 

v úrokové míře 

b) spořicím účtem a termínovaným vkladem 

v úrokové míře, vázanosti vkladu 

c) stavebním spořením a penzijním připojištěním 

účel spoření (bydlení vs. důchod) 
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ÚKOL Č. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spořicí účet 
Penzijní připojištění 

Stavební spoření 
Investování (akcie, 

podílové listy) 

Termínovaný vklad 
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19 DANĚ, DAŇOVÁ SOUSTAVA 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 umí vysvětlit, proč lidé platí daně; 

 dokáže uvést, co se financuje ze zaplacených daní; 

 rozlišuje rozdíl mezi přímou a nepřímou daní; 

 vypočítá DPH.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je seznámen s daňovou soustavou ČR. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Daň, sazba, DPH, spotřební daň, daň z příjmů, předmět daně. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 kooperativní – skupinové vyučování; 

 samostatná práce. 

Vyučovací metody: 

 slovní – výklad, diskuze. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Propojení znalostí občanské výchovy, ekonomiky a matematiky.  

Pomůcky 

PC nebo tablet, tužka, pracovní sešit. 
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19.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel navodí téma daní a daňové soustavy v ČR. Pokládá žákům otázky: 

Co jsou to daně? 

Které daně musíme platit? 

K čemu slouží peníze z daní, co se z nich financuje? 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Diskuze se třídou na téma daně. Jestli žáci ví, proč se platí, k čemu slouží, zda sami již nějaké daně platí. Jaké 

daně platí jejich rodiče, příbuzní, lidé v okolí apod. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žáci si společně s učitelem projdou ukázkový příklad. Doporučuji také ukázat, kde mohou vyhledat 353/2003 Sb. 

Zákon o spotřebních daních.  

Žáci zpracují úkoly č. 1 – 3 v pracovním sešitě, slabším žákům učitel pomáhá, případně pracují ve dvojicích. 

Jakmile žáci úkoly v pracovním sešitě vyplní, zkontrolují a prodiskutují odpovědi s učitelem, případně doplní. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Úkol č. 4 je zaměřen na praktické příklady z běžného života, které je možno dále rozvést. Následuje úkol  

pro chytré hlavičky, kde si žáci mohou zkusit vyhledat informace na internetu, viz Zákon o spotřebních daních 

353/2003Sb., projít jednotlivé body a na základě získaných informací zpracovat zadaný úkol. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel společně se žáky zhodnotí jejich práci. Poděkuje jim za aktivní přístup a zeptá se, co je nejvíc zaujalo. 

 

 

19.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Vyhledej na internetu aktuální sazby DPH a zapiš další příklady toho, co patří do snížených sazeb daně: 

První snížená 15 %: 

nápoje, zdravotnické a pečovatelské služby, doprava, úklidové služby. 

 

Druhá snížená 10 %: 

výživa a potraviny pro kojence a děti do 3 let, suroviny pro výrobu potravin pro osoby, které trpí celiakiií, časopisy, 

noviny. 
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ÚKOL Č. 2 
Vysvětli pojmy: 

Poplatník – osoba, která daň skutečně hradí. 

Plátce daně – osoba, která daň vyměřuje a odvádí do státního rozpočtu. 

Sazba daně – procento daně, které se bude odvádět z daňového základu. 

Předmět daně – příjem nebo předmět, který je zdaňován. 

 

ÚKOL Č. 3 
Červeně označ přímé daně a modře nepřímé daně: 

SILNIČNÍ DAŇ    

DĚDICKÁ DAŇ   

DPH    

DAŇ Z PŘÍJMŮ    

DAROVACÍ DAŃ 

 

ÚKOL Č. 4 
Pan Novák – daň z příjmu fyzických osob a daň z nemovitosti. 

Paní Nováková – daň z příjmu právnických osob a za zaměstnance daň z příjmu fyzických osob. 

V obchodě – daň z přidané hodnoty, jedná se o daň nepřímou. 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Ukázka vyplněné tabulky pro cenu benzínu 33,59 Kč/l a cenu nafty 33,75 Kč/l: 

 BENZÍN NAFTA 

Cena za 1 l 33,59 Kč  33,75 Kč  

Spotřební daň za 1 litr 12,84 Kč  10,95 Kč  

DPH za 1 l 7,05 Kč  7,09 Kč  

Celková daň za 1 l 19,89 Kč  18,04 Kč  
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20 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 chápe, k čemu daňové přiznání slouží, kde, kdy a jak se podává, kdo má povinnost podávat daňové 

přiznání; 

 umí na internetu vyhledávat potřebné informace k problematice daňového přiznání; 

 dokáže využít služeb finančního poradce.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 zná jakožto daňový poplatník své povinnosti; 

 chápe význam poctivého odvádění daní pro společnost i pro jednotlivce; 

 umí si vyhledat pomoc v daňové problematice. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Daňové přiznání, finanční úřad, daně z příjmu fyzických a právnických osob, daň z nemovitosti, daň z nabytí 

nemovitosti, silniční daň, daňový poradce. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 hromadná, ve třídě; 

 samostatná práce; 

 práce ve skupině. 

Vyučovací metody: 

 brainstorming; 

 diskuze; 

 výklad pomocí prezentace; 

 samostatná práce s pracovním sešitem, počítačem; 

 kvíz; 

 týmová spolupráce při hledání odpovědí. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Propojení znalostí občanské výchovy a informačních a komunikačních technologií případně i matematiky  

s praktickým životem.  

Pomůcky 

Tabule, fixy dvou barev, post-it, počítače nebo tablety či dotykové telefony s připojením na internet, dataprojektor, 

pracovní sešity, psací pomůcky, vytištěné nebo připravené v elektronické podobě hrací pole na soutěž  

ve vyhledávání informací na internetu, prezentace. 
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20.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel může promítnout na tabuli obrázek nebo krátký úryvek z pohádky Tajemství staré bambitky.  

Zadání: Vzpomeň si na pohádku Tajemství staré bambitky. Kdo z vás ji viděl? Líbila se ti? Pamatuješ na dva 

výběrčí daní Lorence a Ference? Z čeho všeho vybírali daně? 

Teď si představ, že jsi ty ministr financí. Mimochodem, víš, kdo je současný ministr financí? A kdo předseda 

vlády?  

Protože jsi jako ministr odpovědný za to, aby do státního rozpočtu přicházely peníze, zkus rychle vymýšlet,  

z čeho by se měly vybírat daně. Vezmi si několik lístků a zkus na každý z nich napsat, co by se mělo danit.  

Potom lístky nalep na tabuli. 

Postup: Žáci metodou brainstormingu vymýšlejí, z čeho by se měly vybírat daně. Návrhy píší na post-it, na každý 

lístek napíší 1 návrh. Poté lístky nalepí na část tabule. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Zadání: Vy už pravděpodobně o daních něco víte z předešlých hodin. Máme daně přímé a nepřímé. 

Postup: Učitel nakreslí nebo promítne na tabuli následující schéma a okomentuje jej: 

 

Potom učitel nebo vybraný žák bere postupně lístky, které jsou přilepené na tabuli, a v diskuzi je společně 

přiřazují do správného sloupce. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Pomocí prezentace se žáci seznámí s následujícími pojmy:  

finanční úřad, daň z příjmu fyzických a právnických osob, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, 

silniční daň, daňové přiznání, daňový poradce. 
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FIXACE – procvičování učiva 

Žáci plní úkoly v pracovním sešitě. Snaží se na internetu vyhledávat potřebné informace ohledně daňového 

přiznání. Procvičují vyplňování svých osobních údajů do formuláře, který si stáhnou z internetu v elektronické 

podobě. V pracovním sešitě je jednodušší varianta, je vložena úvodní strana daňového přiznání, které mají žáci 

vyplnit (můžou opsat z vyplněné elektronické verze). 

Pro nadanější žáky je připraven úkol pro chytré hlavičky, kde mají vypočítat výši daně, kterou zaplatí podnikající 

fyzická osoba, zjistí, jak vypočítají základ daně, viz pracovní sešit. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci si získané poznatky prakticky ověří formou soutěže. 

AZ kvíz: 

Učitel rozdělí žáky na dvě skupiny. Každá skupina si vybere barvu. Na tabuli pověsí nebo promítne zvětšený 

trojúhelník s hracím polem. 

 

Postupně bude žákům klást 6 otázek. Skupina, ve které bude některý žák nejrychlejší ve vyhledání odpovědi  

na internetu, si vybarví políčko s číslem otázky svou barvou. Skupina, které se podaří spojit všechny 3 strany 

trojúhelníku, vyhrává. 

Otázky:  

1. Jakou barvu má formulář pro daňové přiznání k dani z nemovitosti? 

2. Jaká je sazba pro daň z příjmu právnických osob? 

3. Jaký parametr vozidla ovlivňuje výši silniční daně u osobních automobilů?  

4. Kdy je termín podání daňového přiznání pro daň z příjmu, pokud člověk využije služeb daňového 

poradce? 

5. Jaká je daňová sleva ročně na 1. dítě? 

6. Jak je naloženo s penězi, které se vyberou jako daň z nemovitosti? 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Diskuze na téma: 

1. Co ses v této vyučovací hodině dozvěděl nového, co z toho považuješ za důležité vědět? 

2. K čemu jsou vybrané daně dále využívány? 

3. Líbila se ti dnešní hodina, co tě nejvíc bavilo nebo zaujalo? 
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20.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1, 2, 3 
Řešení úkolu 1-3 závisí na individuální situaci a bydlišti žáka. 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Příklad: Vypočítej daň, kterou musí zaplatit pan Karas ze svého příjmu, pokud jeho příjmy byly 650 000 Kč, 

výdaje činily 120 000 Kč a uplatnil jen slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč.  

Příjmy ………………………………………………650 000 Kč 

Výdaje ……………………………………………. 120 000 Kč 

Základ daně ……………………………………… 530 000 Kč 

15 % základu daně ………………………………. 79 500 Kč 

Sleva na poplatníka ……………………………... 24 840 Kč 

Výsledná daň …………………………………….. 54 660 Kč 

 

HRA 
AZ kvíz: 

Otázky:  

1. Jakou barvu má formulář pro daňové přiznání k dani z nemovitosti? 

Odpověď: modrou. 

2. Jaká je sazba pro daň z příjmu právnických osob? 

Odpověď: 19 %. 

3. Jaký parametr vozidla ovlivňuje výši silniční daně u osobních automobilů?  

Odpověď: objem motoru. 

4. Kdy je termín podání daňového přiznání pro daň z příjmu, pokud člověk využije služeb daňového 

poradce? 

Odpověď: Do 30. června nebo první pracovní den, který následuje, pokud 30. června připadne na sobotu 

či neděli. 

5. Jaká je daňová sleva ročně na 1. dítě? 

Odpověď: 15 204 Kč v roce 2018. 

6. Jak je naloženo s penězi, které se vyberou jako daň z nemovitosti: 

Odpověď: Tyto peníze plynou do rozpočtu měst a obcí. 
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21 HYPOTEČNÍ ÚVĚRY 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 uvede příklady majetku, který lze pořídit na hypoteční úvěr; 

 vyjmenuje podmínky, které musí žadatel o hypotéku splnit;  

 rozlišuje mezi účelovou a neúčelovou – americkou – hypotékou.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván ke schopnosti odhadnout a správně posoudit své finanční možnosti v případě vyřizování 

hypotéky. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Hypotéka, anuita, jistina, úrok, bonita klienta. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 kooperativní – skupinové vyučování; 

 frontální výuka; 

 samostatná práce. 

Vyučovací metody: 

 situační (případová) metoda; 

 slovní – dialogická – diskuze; 

 slovní – výklad; 

 mentální mapa. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Dochází k propojení základních znalostí z občanské výchovy, IT a českého jazyka s odbornými znalostmi a praxí. 

Žák si dokáže zjistit potřebné informace o dostupnosti hypotéky a dokáže je kriticky posoudit.  Žák dokáže uvést 

podmínky poskytnutí hypotečního úvěru.  

Pomůcky 

Pracovní sešity, dataprojektor, projekční plátno, prezentace, PC s připojením na internet. 
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ANUITA 

21.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Učitel diskutuje se žáky o představě jejich budoucího bydlení. Pomocí obrázků domů a bytů zjišťuje, jakou mají 

představu o ceně nemovitosti v místě bydliště. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel pomocí otázek z pracovního sešitu zjišťuje v rámci diskuze úroveň vědomostí žáků o hypotečních úvěrech. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad nového učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě i v prezentaci. 

FIXACE – procvičování učiva 

Žák samostatně řeší úkol č. 1 v pracovním sešitě. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci samostatně vypracují úkol č. 2, který se zabývá znalostmi podmínek poskytnutí hypotečního úvěru.  

Pro šikovnější žáky je určen úkol, který zjišťuje schopnost žáka vyhledávat si potřebné informace na internetu 

(úkol pro chytré hlavičky). 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel vyhodnotí práci žáků a poděkuje za spolupráci. Žáci ohodnotí hodinu domalováním sluníčka. 

21.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
 

 

 

 
Zdroj: https://wider.scott-
and-
rose.com/FP_Articles/20130
107_Klienti_Komercni_bank
y_plati_casteji_kartou_Kteri
_dobrovolne_a_kteri_pod_ti
hou_poplatku_A.jpg 

 
Zdroj: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=t
bn:ANd9GcSwQcR51fUKAp
NARyUx76hEN_YGSJD4CI8
zyKud35ppwK--BysVzg 

 
Zdroj: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q
=tbn:ANd9GcSEu14p2PW
0NsqnXdiAIH7G2NzMlriVy
CGQEKeQrpLC5r5qG-
f1ug 

 
Zdroj: 
http://www.izolox.cz/ima
ges/pohledy/atom-1.jpg 

banka klient úvěr nemovitost 

 

HYPOTEČNÍ SMLOUVA 

JISTINA 

ZÁSTAVA 
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ÚKOL Č. 2 
Banka bude požadovat: 

 doložení výše všech příjmů včetně sociálních dávek; 

 pracovní smlouvu; 

 poslední výpisy z účtu, kam chodí výplata; 

 informace o všech závazcích žadatele, a to bankovních i nebankovních; 

 informace o počtu vyživovaných osob; 

 odhad nemovitosti. 

 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Závisí na aktuální situaci na peněžním trhu. Např.: Měsíční splátka bude 8 862 Kč. 
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22 ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU BANKOU 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 dokáže vyjmenovat způsoby zajištění návratnosti úvěru bankou; 

 dokáže popsat následky nesplácení úvěru klientem.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je vychováván ke schopnosti správně posoudit možné následky nesplácení úvěru pro klienta a předejít 

tak osobnímu bankrotu. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Věřitel, dlužník, bonita klienta, likvidita, závazek, ručitel, zástava. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 komunitní kruh; 

 skupinová výuka. 

Vyučovací metody: 

 slovní – dialogická – diskuze; 

 výklad; 

 motivační hra. 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Žáci se učí orientovat v problematice úvěrů a správně posoudit možné následky nesplácení úvěru.  

Pomůcky 

Pracovní sešity, dataprojektor, projekční plátno, prezentace. 

 

 

22.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Žáci společně s učitelem sedí v komunitním kruhu. Učitel promítne žákům motivační video na téma nesplácení 

úvěru, např. na YouTube: Se splácením má problémy každý osmý Čech. 

Zdroj:  https://www.youtube.com/watch?v=-AHwu7fZfgw 
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DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Učitel diskutuje se žáky na téma žádost o úvěr k zajištění osobních potřeb nebo potřeb domácnosti. Učitel zjišťuje 

hloubku znalostí žáků o zajištění úvěru bankou a o riziku spojeném s nesplácením úvěru. 

VÝKLAD – metoda výkladu 

Učitel provede výklad nového učiva, které má žák ve svém pracovním sešitě. 

FIXACE – procvičování učiva 

Motivační hra  

Žáci si zahrají hru „Na klienty a bankéře“ (žáky na dvě skupiny rozdělí vyučující). Klient si ze stolu učitele vybere 

kartičku, na které bude mít druh úvěru a požadovanou výši jistiny. Klient si vybere bankéře a ten s ním vyjednává 

podmínky úvěru a způsob zajištění ze strany banky. Učitel podmínky zapisuje na tabuli. Ostatní bankéři mohou 

doplnit a opravit chyby svého kolegy a připsat mu tím trestné body. Vyhrává ten bankéř, který má nejmenší počet 

trestných bodů. Nejlepšího bankéře učitel odmění pochvalou. Poté se role klient – bankéř vymění. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Žáci samostatně vypracují úkol pro chytré hlavičky, který se týká vlastního úsudku vycházejícího z pochopení 

učiva. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel vyhodnotí práci žáků a poděkuje za spolupráci, žáci namalují smajlíka podle toho, jak se jim hodina líbila. 

 

22.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Smlouva o zápůjčce finančních prostředků   

Zapůjčitel:  Petr Novák 

r.č. 2222222222 

bytem: 796 01 Prostějov, Svatoplukova 50 

bankovní spojení: 19-071184128/0800 

dále také jen jako věřitel   

  

Vydlužitel: Mirek Kozák 

 r.č. 1111111111  

bytem: 784 56 Koválovice, Koválovice 45 

 dále také jen jako dlužník    

I. 

1. Věřitel při podpisu této smlouvy přenechal dlužníkovi částku 

20 000,- Kč slovy: Dvacettisíc korun českých v hotovosti. 

2. Dlužník svým podpisem na této smlouvě výslovně potvrzuje, že uvedenou částku od věřitele v hotovosti  

při podpisu této smlouvy převzal.   
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II. 

1. Dlužník se touto smlouvou zavazuje vrátit věřiteli zápůjčku v plné výši do …. 31. 12. 2018… Zápůjčka bude 

věřiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet věřitele: 19-071184128/0800 

2. Zápůjčka se sjednává jako bezúročná. Dlužník je oprávněn splatit věřiteli zápůjčku i předčasně. 

3. V případě prodlení dlužníka s vrácením zápůjčky nebo její části věřiteli je dlužník povinen uhradit věřiteli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % denně z dlužné jistiny jdoucí od prvního dne následujícího po dni 

splatnosti zápůjčky až do zaplacení.   

III. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží věřitel a dlužník. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že zápůjčka dle této smlouvy nebyla poskytnuta v rámci podnikatelské 

činnosti věřitele. Zápůjčka je poskytována na základě výslovné žádosti dlužníka, u něhož vznikla potřeba 

krátkodobého zapůjčení finančních prostředků. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k postupnému plnění, plnění bude rovněž poukázáno na výše 

uvedený účet věřitele. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, smlouvu si pozorně přečetly, seznámily se a porozuměly 

jejímu obsahu, se kterým bezvýhradně souhlasí.  

5. Případné změny podmínek uvedených v této smlouvě mohou být provedeny pouze písemně a smluvní strany 

výslovně vylučují možnost provést jakékoliv změny této smlouvy nebo s ní související jiným způsobem  

než písemnou formou. Smluvní strany vylučují možnost využití elektronických zpráv pro změnu smlouvy.  

  

V Prostějově  dne: 1. 9. 2018  

  

 Petr Novák                                                                                        Mirek Kozák 

        věřitel                                                                                                  dlužník   
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23 KDY SI PŮJČIT PENÍZE 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 získá obecné povědomí o tom, kdy a za jakým účelem je vhodné si brát úvěr (peněžní půjčku).  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je schopen podle svých schopností a možností samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní 

problémy. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Úvěr, půjčka, peníze, splátka, měsíční příjem, přebytek domácího rozpočtu. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky. 

Vyučovací metody: 

 slovní;  

 názorně demonstrační; 

 instruktivní (vysvětlování). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Základní ekonomické pojmy, úvěry a půjčky.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, prezentace, kalkulačka, PC s připojením na internet. 

 

23.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Vzájemné sdílení zkušeností, diskuze s žáky o problematice peněžních úvěrů. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Diskuze s žáky o jejich zkušenostech s úvěry a s možnými důsledky předlužení. 
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VÝKLAD – metoda výkladu 

Informování žáků o problematice správného načasování při braní úvěru, diskuze s žáky o cílech úvěru, na co je  

a není vhodné brát úvěr. 

FIXACE – procvičování učiva 

Plnění úkolů z prezentace a pracovního sešitu, uvědomění si rizik spjatých s peněžní půjčkou, kalkulace 

možností. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Uvádění příkladů z praxe, rozbor situace a uvedení správného postupu. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Ústní zhodnocení průběhu hodiny, opakování důležitých bodů, zhodnocení správných odpovědí. 

 

23.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
Vypiš rizika, která ti hrozí, pokud si vezmeš úvěr: 

 neschopnost splácet v důsledku ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, 

 předlužení, exekuce, osobní bankrot. 

 

ÚKOL Č. 2 
Najdeš v tabulce chyby? Na co je podle tvého názoru vhodné brát si úvěr (půjčku): 

Na co si půjčku vzít? 

bydlení (rekonstrukce bytu) 

nákup nové ledničky 

automobil 

Na co si půjčku nevzít? 

luxusní automobil 

zimní dovolená 

letní dovolená 

sportovní vybavení 

nový mobilní telefon 

 

ÚKOL Č. 3 
Nastoupil jsi do zaměstnání a chceš si koupit auto. Potřebuješ půjčit 90 000 Kč a splátky půjčky jsou vypočítány 

na 3 000 Kč/měsíc. Spočítej své příjmy a výdaje a urči, zda si můžeš auto na splátky dovolit a kolik ti případně 

zbyde na neplánované výdaje (přebytek domácího rozpočtu). 

 

čistý měsíční příjem (plat) 20 000 Kč + 20 000 

výdaje na bydlení (nájem) 3 000 Kč  - 3 000 

jednorázový příjem z prodeje kola 2 000 Kč Nelze započítat. 
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pravidelné výdaje za jídlo 6 000 Kč  -  6 000 

pravidelné výdaje za energie 2 000 Kč - 2 000 

měsíční paušál za telefon 500 Kč - 500 

měsíční výdaje za zábavu a sport 2 000 Kč - 2 000 

budoucí výdaje na koupený automobil 

(palivo, údržba, pojistka) 
1 500 Kč - 1 500 

přebytek domácího rozpočtu + 5 000 

 

ÚKOL Č. 4 
V předchozím příkladu, sis chtěl půjčit částku 90 000 Kč na tři roky se splátkou 3 000 Kč/měsíc. Za tři roky bys 

celkově zaplatil 108 000 Kč. Rozhodl ses raději spořit každý měsíc polovinu z přebytku svého rozpočtu.  

Za jakou dobu si potřebných 90 000 Kč našetříš? 

přebytek domácího rozpočtu … 5 000 Kč + 1 500 Kč (budoucí výdaje za auto) = 6 500 Kč 
½ z přebytku … 3 250 Kč 

délka spoření na konečnou částku 90 000 Kč …  
90 000 𝐾č

3 250 𝐾č
≐ 28 𝑚ě𝑠í𝑐ů 
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24 PŘEBYTEK FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ 

Vzdělávací cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 získá povědomí o způsobu zhodnocení finančních prostředků, výnosech a vlivu inflace.  

Výchovný cíl ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 je schopen podle svých schopností a možností samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní 

problémy. 

Základní pojmy – klíčová slova  

Výnos, investice, přebytek domácího rozpočtu, inflace. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 individuální a skupinová forma výuky. 

Vyučovací metody: 

 slovní;  

 názorně demonstrační; 

 instruktivní (vysvětlování). 

Odborný obsah vyučovaného tématu (ve vztahu k oboru vzdělání) 

Základní ekonomické pojmy, investice, výnosy, inflace.  

Pomůcky 

Pracovní sešit, prezentace, kalkulačka, počítač s připojením na internet. 

 

24.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Diskuze s žáky na téma vzniku přebytku finančních prostředků a možnosti jejich investice. 

DIAGNOSTIKA (zjištění vědomostí žáka z minulých hodin ve vztahu k tématu) 

Příspěvky žáků, zjištění vědomostí žáků o investicích a jejich návratnosti. 
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VÝKLAD – metoda výkladu 

Podání informací žákům o možnostech vzniku finančních přebytků v důsledku vyšších příjmů, pravidelných  

i jednorázových. Diskuze o možnostech investování těchto přebytků a vlivu inflace na předpokládaný výnos.  

Na závěr seznámení žáků s různými způsoby investování finančních přebytků. 

FIXACE – procvičování učiva 

Plnění úkolů z prezentace a pracovního sešitu, uvědomění si rizik spjatých s finanční investicí a její ziskovostí. 

Slabším žákům učitel pomáhá, případně řeší příklady společně na tabuli. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Uvádění příkladů z praxe, rozbor situace a uvedení možností investování finančních přebytků a vyplývajících rizik. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Ústní zhodnocení průběhu hodiny, opakování důležitých bodů, zhodnocení správných odpovědí. 

 

24.2 ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI 

ÚKOL Č. 1 
čistý měsíční příjem + 25 000 Kč příjem 

výdaje na bydlení - 12 000 Kč výdej 

prodej nepotřebného sportovního vybavení + 2 500 Kč příjem 

výdaje na stravu - 5 000 Kč výdej 

doprava do zaměstnání - 1 000 Kč výdej 

zisk ze stíracího losu + 500 Kč příjem 

oprava automobilu - 2 500 Kč výdej 

nákup vybavení do domácnosti - 5 000 Kč výdej 

celková bilance rozpočtu 2 500 Kč                        přebytek 

ÚKOL Č. 2 

𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 …  
10 000 𝐾č

100
· 3,5 = 350 

ÚKOL Č. 3 

𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 …  
50 000 𝐾č

100
· 4 = 2 000 𝐾č 

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜 𝑝ř𝑒𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑢 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒 …  
52 000 𝐾č

102,7
· 100 ≐ 50 632 𝐾č 

Investice s 4 % výnosem při inflaci 2,7 % reálně vynese první rok asi 632 Kč. 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Ve druhém roce se zhodnocuje prvotní investice 50 000 Kč i zisk z minulého roku, 
tj. 50 000 Kč + 2 000 Kč = 52 000 Kč 

𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 …  
52 000 𝐾č

100
· 4 = 2 080 𝐾č 

Tento výnos by byl opět částečně znehodnocen inflací! 
 



 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 
DOUBKOVÁ, Anna a Karel TOMEK. Finanční gramotnost pro každého. Stařeč: Infra, [2016]. ISBN 978-80-86666-
64-8. 
 
JAKEŠ, Petr., MAREŠOVÁ M., DOLEŽALOVÁ L. Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy. Praha: 
Fortuna, 2011. ISBN 978-80-7373-089-5. 
 
KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední 
školy. Praha: Eduko, 2010. ISBN 978-80-87204-21-4. 
 
KLÍNSKÝ, Petr a Danuše CHROMÁ. Finanční gramotnost: úlohy a metodika. Praha: Národní ústav odborného 
vzdělávání, 2009. ISBN 978-80-87063-26-2. 
 
KLÍNSKÝ, Petr., CHROMÁ D., TESAŘOVÁ S. a JANÁK M. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. 
Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-87063-13-2. 
 
MALACH, Josef. Základy didaktiky: studijní obor: Informační technologie ve vzdělávání. Ostrava: Ostravská 
univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7042-266-1. 
 
MOJŽÍŠEK, Lubomír. Základy pedagogické diagnostiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 

Pedagogická teorie a praxe. 
 
NAVRÁTILOVÁ, Petra, Michal JIŘÍČEK a Jaroslav ZLÁMAL. Finanční gramotnost. Vyd. 2. Kralice na Hané: 
Computer Media, 2013. ISBN 978-80-7402-151-0. 
 
NOVESKÝ, Ivan, BALABÁN, Zdeněk, ed. Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční 
gramotnosti. Praha: COFET, c2009. ISBN 978-80-254-4207-4. 
 
POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy: řízení spolupráce, konkrétní 
formy a nástroje. Praha: Agentura Strom, 1999. Škola 21. ISBN 80-86106-07-1. 
 
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika: [věda o edukačních procesech]. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. 
 
RYS, Slavomír. Příprava učitele na vyučování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. Pedagogická 
teorie a praxe. 
 
SKOŘEPA, Michal a Eva SKOŘEPOVÁ. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá 
gymnázia: výchova k občanství: stát a hospodářství. Praha: Scientia, 2008. ISBN 978-80-86960-40-1. 
 
SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ: o penězích a hospodaření. 3. vyd. Ilustroval Lukáš 
FIBRICH. Praha: Fragment, 2014. Finanční gramotnost. ISBN 978-80-253-2175-1. 
 
VYSEKALOVÁ, Jitka. Marketing: pro střední školy a vyšší odborné školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-
979-3. 
 
 
Ostatní zdroje: 

 
BusinessCenter [online]. Dostupné z: https://business.center.cz/business/pojmy/ 
 
Ceny - Ekonomie otázky. Ekonomie otázky - Vše co student potřebuje vědět [online]. Copyright © 2019. Všechna 
práva vyhrazena. [cit. 15.03.2019]. Dostupné z: http://ekonomie-otazky.studentske.cz/2010/04/54-ceny.html 
 
Co je Kalkulace? (výpočet, propučet, hrubý odhad, stanovení ceny). Úvodní stránka | Testy z účetnictví 
(www.testyzucetnictvi.cz)[online]. Copyright © 2006 [cit. 23.04.2019]. Dostupné z: 
http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=kalkulace 



 

 

 
Co je Měna: Význam a definice | Capital.com. Online Trading with Smart Investment App | Capital.com [online]. 
Copyright © 2019 Capital Com SV Investments Ltd [cit. 23.04.2019]. Dostupné z: https://capital.com/cs/mena-
definice 
 
Co to je inflace? - Česká národní banka. [online]. Copyright © ČNB 2019 [cit. 23.04.2019]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-to-je-inflace/ 
 
Desatero zodpovědného zadlužování - CBCB.cz. Bankovní registr klientských informací - CBCB.cz [online]. 
Dostupné z: https://www.cbcb.cz/desatero-zodpovedneho-zadluzovani/ 
 
Finance.cz - daně, banky, kalkulačky, spoření, kurzy měn [online]. Dostupné z: 
https://www.finance.cz/zpravy/finance/197368-rpsn-jako-hlavni-ukazatel-uveru/ 
 
Hypoteční úvěr – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypoteční_úvěr 
 
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie [online]. Copyright ©t [cit. 15.03.2019]. Dostupné z: 
http://aplchem.upol.cz/predmety/ZE/SKRIPTA/kfc_zaklady_ekonomie.pdf 
 
Kalkulátor inflace - výpočet vlivu inflace na úspory - Finance.cz. Finance.cz - daně, banky, kalkulačky, spoření, 
kurzy měn [online]. Dostupné z: https://www.finance.cz/makrodata-eu/kalkulacky-aplikace/inflace/ 
 
Nabídka (v Ekonomii) - ManagementMania.com. [online]. Copyright © 2011 [cit. 22.03.2019]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/nabidka-v-ekonomii 
 
Nebankovní půjčka – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebankovn%C3%AD_p%C5%AFj%C4%8Dka 
 
Ochranné prvky 1000 Kč - Česká národní banka. [online]. Copyright © Česká národní banka, 2003 [cit. 
17.03.2019]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/platidla/ochranne_prvky/ochranne_prvky_1000.html 
 
Pravidla exekuce movitých věcí. Právní poradna • PRÁVNÍ LINKA® [online]. Dostupné z: 
https://www.pravnilinka.cz/pravidla-exekuce-movitych-veci 
 
Původ a podstata peněz, funkce peněz - Matouš Havlena. Novinky - Matouš Havlena [online]. Copyright © 
Matouš Havlena. All rights reserved. [cit. 15.03.2019]. Dostupné z: http://www.havlena.net/ekonomie/puvod-a-
podstata-penez-funkce-penez/ 
 
Rodinný rozpočet – Wikipedie. [online]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%BD_rozpo%C4%8Det 
 
Střední škola obchodu a služeb [online]. Copyright © [cit. 15.03.2019]. Dostupné z: 
http://www.ststeplice.cz/download/studenti/studijni%20materialy/EKO_kosm_Ekonomika-teoreticka_publikace.pdf 
 
Tvorba cen – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvorba_cen 
Úvěr – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br 
 
VOSÁTKA, Jakub. Domovská stránka Ing. Jakub Vosátka, PhD. Úrokové počty a časová hodnota peněz. [online]. 
07. 09. 2002 [cit. 2019-03-28]. Dostupné z: fzp.ujep.cz/~vosatka/Ke_stazeni_NOP/cviceni%201.doc. 
 
Vznik fiktivní firmy. Metodický portál RVP - Modul Články [online]. Dostupné z: 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/13997/vznik-fiktivni-firmy.html/ 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRACOVNÍ SEŠIT PRO ŽÁKY  

K METODICE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

pro žáky středních škol bez maturitní zkoušky 

 

 



 

 

Tato publikace vznikla v rámci projektu:  

„Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“ 

 

Pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000611 

V rámci výzvy: 02_16_012 Výzva č. 02_16_012 pro Gramotnosti  

V prioritní ose: 3 OP 

Realizátor projektu:  

Dům dětí a mládeže Uherský Brod a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, příspěvková organizace, Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod 

 

Školy zapojené do projektu a podílející se na realizaci: 

1. Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark, příspěvková organizace, Školní 

2/601, 736 01 Havířov – Šumbark 

2. Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, Fráni Šrámka 

1350/1, 415 02 Teplice 

3. Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, Nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov 

4. Odborné učiliště Cvrčovice, p. o., Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice 

5. Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o., nám. Klášterní 

127, 672 01 Moravský Krumlov 

 

Autoři: Ing. Tatiana Chmelenská, Mgr. Libor Bouda, Mgr. Vladimíra Staniková, 

Mgr. Marie Krajsová, Ing. Miloš Bešta, Ing. Ivana Čermáková 

Za obsah a odbornou stránku metodiky zodpovídá:  

Mgr. Jan Bierza, Ing. Jitka Karhanová, metodici projektu 

Odborný garant metodik: PhDr. Jiří Němec, PhDr. Lucie Rozsypálková 

Odborný garant analýz: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. 

Manažer projektu: Mgr. Rastislav Jankula 



 

 

OBSAH 

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM (k orientaci v pracovním sešitě) ........................................................................ 4 

1 NEBANKOVNÍ INSTITUCE ........................................................................................................................... 5 

 PENÁLE, EXEKUCE ..................................................................................................................................... 9 

 POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ ............................................................................................................................... 14 

 POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÉ ....................................................................................................................... 19 

 SMĚNKY, ŠEKY.......................................................................................................................................... 24 

 FUNKCE ČNB ............................................................................................................................................. 29 

 ZTRÁTA PLATEBNÍ KARTY ....................................................................................................................... 33 

 BEZPEČNÁ PLATBA NA INTERNETU ....................................................................................................... 37 

 REKLAMA VS. REKLAMACE ..................................................................................................................... 40 

 SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST, KURZOVNÍ LÍSTEK ...................................................................................... 44 

 KUPNÍ SMLOUVA ....................................................................................................................................... 49 

 POPTÁVKA ................................................................................................................................................. 54 

 CENOVÉ STRATEGIE ................................................................................................................................ 58 

 VLIV INFLACE NA CHOVÁNÍ LIDÍ.............................................................................................................. 62 

 SROVNÁVAČE CEN NA INTERNETU ....................................................................................................... 66 

 OCHRANA SPOTŘEBITELE A JEHO PRÁVA ........................................................................................... 69 

 INVESTICE, INVESTOVÁNÍ ....................................................................................................................... 73 

 SPOŘENÍ, VYUŽITÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ................................................................. 77 

 DANĚ, DAŇOVÁ SOUSTAVA ..................................................................................................................... 81 

 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ................................................................................................................................... 86 

 HYPOTEČNÍ ÚVĚRY .................................................................................................................................. 90 

 ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU BANKOU ..................................................................................................................... 94 

 KDY SI PŮJČIT PENÍZE ............................................................................................................................. 98 

 PŘEBYTEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ .............................................................................................. 101 

 



 

4 
 

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM 

(k orientaci v pracovním sešitě) 

 
Klíčová slova 

 
Hra 

 
Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 
Ukázkový příklad 

 
Úkol 

 
Pro chytré hlavičky 

 
Kontrolní otázky 

 

 



1 Nebankovní instituce 

Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 3. ročník 

 

5 

 

1 NEBANKOVNÍ INSTITUCE 

Cíl: Uvědomíš si výhody a nevýhody úvěrů od bankovních a nebankovních 

institucí. 

 

Klíčová slova 

Bankovní úvěr, nebankovní úvěr, nebankovní instituce, lichva, licence. 

Lichva se nesmí tolerovat! 

 

 Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

 

 Čím tě video zaujalo? 

 Co bylo ve videu špatně? 

 Postupoval/a bys stejně jako klientka? 

 Všechny instituce, které chtějí poskytovat ÚVĚRY, musí získat LICENCI 
od ČNB. 

 Úvěr mohou poskytnout banky nebo NEBANKOVNÍ INSTITUCE. Ty se od 
bank liší např. tím, že nemohou přijímat vklady. 

 Pro získání NEBANKOVNÍCH ÚVĚRŮ jsou stanoveny jednodušší 
podmínky než pro získání úvěrů bankovních. 

 Výhoda snazšího získání je znevýhodněna vyššími úroky a vysokou 
RPSN (roční procentní sazba nákladů). 

 Od prosince 2016 platí novela zákona o spotřebitelském úvěru, která 
zpřísňuje pravidla poskytovatelům půjček.  

 

 
OBVYKLÉ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PŮJČKY:  

 plnoletost; 

 občanství ČR; 

 přístup na internet; 

 možnost telefonického kontaktu; 

 vlastnictví bankovního účtu. 
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ÚKOL Č. 1  

ROZDÍLY 

Najdi rozdíly a rozhodni, která nabídka je výhodnější. Rozdíly označ a vysvětli své 

rozhodnutí (kde by sis půjčil/a). 

Nabídka č. 1                                               Nabídka č. 2 

PŘÍKLADY NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ:  

 Home Credit, a.s.; 

 Cofidis, s.r.o.; 

 Provident, s.r.o.; 

NEBANKOVNÍ INSTITUCE POSKYTUJÍ: 

 spotřebitelské úvěry – nákup na splátky; 

 hotovostní úvěry; 

 bezhotovostní úvěry. 

LICHVA  

 zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení či 

lehkomyslnosti druhé strany za účelem nepřiměřeného obohacení 

prostřednictvím např. vysokých úroků, vysokých poplatků, rychlého 

splácení. 

Výhodný úrok od 4,9 % 

bez prověřování 
v registrech, 

bez potvrzení o příjmu, 

možnost kdykoliv splatit, 

doba splácení 3 – 72 měsíců, 

RPSN od 5,1 % p.a. 

 

U půjčky ve výši 100.000 Kč – 

150.000 Kč garantujeme 

všem úrok 4,9 %, 
možnost kdykoliv předčasně 

splatit bez poplatku, 

doba splácení 3 – 72 měsíců, 

při délce splácení 48 měsíců 

RPSN 5,1 % p.a. 
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Rozhodl/a jsem se pro nabídku č. ……………………, protože…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 2 

LOGA. Z uvedených obrázků (log) vyber nebankovní společnosti a napiš jejich názvy. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                                                 ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                                                 ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                                                 ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                    ………………………………………………….                      …………………………………………………. 
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Odkazy na použitá loga: 

1. https://lh3.googleusercontent.com/tfBE45EUzfev-lGkTDCsyF6j1HKMxegtqS_teuOmdcEMt5a7PonqTpKIon0jYdMss6c 

2. https://img.radio.cz/IZD_PLZHFiWJWKwnDo97nafK3Uw=/fit-

in/1800x1800/1404470973__pictures/loga/home_credit.jpg 

3. http://www.centralniregistr.cz/userfiles/logos/0000333025.png 

4. https://media.novinky.cz/248/612489-top_foto1-quz2x.jpg?1533718802 

5. https://botw-pd.s3.amazonaws.com/styles/logo-thumbnail/s3/112013/cetelem_logo.png?itok=BwlzqWZq 

6. https://www.provident.cz/~/media/czech/cz-cz/201810/logo-main.png 

7. https://cdn.alza.cz/Foto/imggalery/Image/Article/empty-audiobooks@2x.png 

8. http://ocmax.cz/wp-content/uploads/4457.jpg 

9. https://cdn.xsd.cz/resize/1a7e213cf67c3ac6b3bbdd9a054b7fac_resize=807,472_.jpg?hash=d2a2add809e0db995b53

71367a2e4cb 

 

Pro chytré hlavičky 

SROVNÁNÍ PŮJČEK 

Ze stránky https://www.usetreno.cz/pujcky/ najdi z níže uvedených institucí, která poskytne 

nejvýhodnější půjčku s následujícími parametry: 

Částka: ........................................................... 20 000 Kč, 

Splatnost: ............................................................... 1 rok. 

Vyber z těchto společností: mBank, Hello Bank, Air Bank, Home Credit. 

 

 

 

 

 

 

Jak se ti hodina líbila – Zakroužkuj smajlíka. 

😊        ☹ 
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 PENÁLE, EXEKUCE 

Cíl: Seznámíš se s tím, jak zvládnout nepříjemné životní situace, kterými jsou 

penále a exekuce, a uvědomíš si, jak jim předcházet a chovat se zodpovědně. 

 

Klíčová slova 

Penále, exekuce. 

Jezdíte v MHD načerno? 

 

 

Sepiš chronologicky (časově) chyby, kterých se cestující dopustil, své úvahy potom 

přečti před třídou. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Mého kamaráda před několika lety chytil revizor, když jel načerno v MHD.  

Na zaplacení pokuty se vykašlal, nereagoval ani na další upomínky. 

Domů mu přišlo oznámení o exekuci na byt s výzvou zaplatit několik desítek 
tisíc korun do 14 dnů.  

Tolik peněz neměl, musel si tedy ještě vypůjčit.  

Když nepochodil u banky, získal půjčku u nebankovní společnosti, ale s 
velmi vysokým úrokem.  

Původní dlužná částka se tak navýšila ještě více. 

PENÁLE  

 je sankce (pokuta), finanční postih za porušení zákonem uložené 

povinnosti. 



2 Penále, exekuce 
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Hra  

NAJDI ROZDÍLY 

Najdi rozdíly na obrázcích a napiš možný důvod zmizení těchto věcí. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

EXEKUCE  

 je výkon rozhodnutí – domáhání se dlužné částky, jde o nucený výkon na 

základě exekučního titulu. Exekučním titulem je např. rozhodnutí soudu, 

notářský a exekuční zápis. Je to vykonávací řízení, např. odnětí majetku 

(movitého i nemovitého), srážky ze mzdy, zřízení zástavního práva na 

majetek. 

 Dlužníkovi nesmí být zabaveny věci, které nezbytně potřebuje k 

uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých 

pracovních úkolů, a rovněž věci, jejichž prodej by byl v rozporu s 

morálními pravidly (např. běžné oděvy, základní vybavení domácnosti, 

snubní prsten, zdravotnické potřeby, hotovost v hodnotě životního 

minima, domácí mazlíčci…). 
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https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOyJPj55LdAhUHvlkKHUOmDGoQjRx6BAgBEAU&url=https://de.123rf.com/photo_65700515_abschnitt-modernes-haus-kreuz-mit-zimmer-schlafzimmer-b%C3%BCro-bad-k%C3%BCche-wohnzimmer-waschk%C3%BCche-garage-heizraum.html&psig=AOvVaw3bd5cHDhou-bZCGSMz4jGu&ust=1535650867981900
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOyJPj55LdAhUHvlkKHUOmDGoQjRx6BAgBEAU&url=https://de.123rf.com/photo_65700515_abschnitt-modernes-haus-kreuz-mit-zimmer-schlafzimmer-b%C3%BCro-bad-k%C3%BCche-wohnzimmer-waschk%C3%BCche-garage-heizraum.html&psig=AOvVaw3bd5cHDhou-bZCGSMz4jGu&ust=1535650867981900
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Zdroj: https://previews.123rf.com/images/elenabsl/elenabsl1609/elenabsl160900023/65700515-abschnitt-modernes-haus-
kreuz-mit-zimmer-schlafzimmer-b%C3%BCro-bad-k%C3%BCche-wohnzimmer-waschk%C3%BCche-garage-heizraum.jpg 

 

ÚKOL Č. 1 

PĚTILÍSTEK 

Do druhého řádku napiš dvěma slovy. jaký/jaká je? Co to je? Vysvětli. 

Do třetího řádku napiš, jaké to je? Co to dělá? Jak se to chová? Co nám to přináší? 

Do čtvrtého řádku napiš větu o čtyřech slovech, která vystihuje původní pojem. 

Do pátého řádku napiš synonymum (slovo stejného nebo podobného významu původního 

pojmu). 

VZOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENÁLE 

platba vysoké 

nepříjemné obtěžující neřešitelné 

platba, se kterou nepočítáme. 

pokuta 

EXEKUCE 
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ÚKOL Č. 2 

PRÁCE VE DVOJICÍCH 

Ve dvojicích napište jednu až tři věty, ve kterých bude popsáno chování cestujícího tak,  

aby neplatil pokuty, penále, eventuálně aby exekuce vůbec nenastala. Jeden z dvojice 

přečte. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jak se ti hodina líbila – vyber. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.ugict-aim.com/wp-content/uploads/2018/10/like-dislike-300x281.png
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 POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ 

Cíl: Dnes pochopíš účel jednotlivých druhů povinného pojištění v ČR. 

Klíčová slova 

Sociální pojištění, zdravotní pojištění, stát, zaměstnanec, OSVČ, pojistitel, pojištěná osoba. 

 

Přečti si úvodní text a diskutuj se spolužáky, jaké následky pro tebe může mít nehoda, 

kterou způsobíš bez tohoto zákonného pojištění: 

Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterému se běžně říká povinné ručení, 

kryje škodu, kterou pojištěným vozidlem způsobíte ostatním. Nemusí se přitom jednat pouze 

o škody na vozidlech účastníků dopravní nehody, ale i o další materiální škody  

a v neposlední řadě též o škody na zdraví. 

Zdroj: https://prodej.finance.cz/pojisteni/povinne-ruceni 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Pojištění zákonné 

Než začneme řešit, jaké máme druhy jednotlivých zákonných pojištění a co tato pojištění 

zahrnují, vysvětlíme si nejprve některé pojmy týkající se oblasti pojišťovnictví. 

 

 

 

 Pojistitel – pojišťovna – tedy ten, u koho si sjednáme pojištění. 

 Pojištěný – ten, na koho se sjednané pojištění vztahuje.  

 Pojištění – právní vztah mezi pojistitelem a pojištěným (vždy na základě 
smlouvy). 

 Pojistná událost – skutečnost, se kterou je spojené pojistné plnění. 

 Pojistné plnění – vyplacení pojistné částky dle škody. 

 Pojistné – hrazená peněžní částka za poskytování ochranné doby. 

 Pojistná doba – období, na které se pojištění sjednává. 
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Ukázkový příklad 

Příklad u zaměstnance: 

Zaměstnanec má hrubou mzdu:                                           30 000 Kč 

Zaměstnavatel za něj odvede:  9 % zdravotního pojištění: 2 700 Kč 

                                                     25 % sociálního pojištění: 7 500 Kč 

Celkem stojí zaměstnanec zaměstnavatele:                        40 200 Kč 

Zaměstnanec si zaplatí ze své hrubé mzdy: 

                                                      4,5 % zdravotního pojištění: 1 350 Kč 

                                                       6,5% sociálního pojištění:    1 950 Kč 

Na povinných pojištěních se tak odvede celkem:               13 500 Kč 

Zdravotní pojištění  

 Zdravotní pojištění slouží na úhradu základní zdravotní péče. Toto 
pojištění platí povinně všechny osoby samostatně výdělečně činné – 
OSVČ (podnikatel, umělec, zemědělec), dále všichni zaměstnanci  
a osoby bez zdanitelných příjmů (nezaměstnaní lidé, studenti starší  
26 let).  

 Za některé osoby platí pojištění stát: nezaměstnaní – registrovaní na ÚP, 
děti a studenti do 26 let, důchodci, rodiče na rodičovské dovolené apod. 

 Neplatí se přímo státu, ale jde do zdravotních pojišťoven, které si může 
pojištěnec sám vybrat. Jako legitimace slouží kartička pojištěnce.  

 Placení: u zaměstnanců je to 13,5 % hrubé mzdy (4,5 % platí zaměstnanec 

a 9 % platí zaměstnavatel). 

Sociální pojištění  

 Sociální pojištění má 3 složky (důchodové, nemocenské a příspěvek  

na státní politiku zaměstnanosti). Toto pojištění povinně platí 

zaměstnanci a OSVČ. Zjednodušeně by se dalo říci, že tímto pojištěním si 

spoříme na důchod, případně nemocenskou. Ve stáří by nám stát měl 

podle odpracovaných let a na základě dalších faktorů vyplácet důchod 

právě z tohoto pojištění. 

 Placení: u zaměstnanců je to 31,5 % hrubé mzdy (6,5 % platí zaměstnanec 

a 25 % zaměstnavatel). 
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ÚKOL Č. 1 

V předchozím textu ses dozvěděl základní informace o pojištění. Nyní se pokus najít  

na výplatní pásce zaměstnance tyto údaje: 

a) Zdravotní pojištění, které si platí pan Novák sám ze své mzdy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Sociální pojištění, které za něj odvede státu jeho zaměstnavatel: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zdroj: http://e.2zskladno.cz/obrazek/830 

 

 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  

 Další z povinných pojistek je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.  
V ČR je zákonem vyžadováno mít tzv. povinné ručení, které vás ochrání  
v případě způsobení újmy na zdraví nebo škody na majetku jiným 
účastníkům silničního provozu vaším vozem. Jako legitimace k tomuto 
pojištění pro případnou kontrolu nám slouží tzv. zelená karta.  
Toto pojištění si můžeme sjednat u jakékoliv pojišťovny a cena není 
pevně dána. Záleží na stáří auta, objemu motoru, městě, kde vůz 

provozujeme, na naší řidičské minulosti (zaviněných nehodách) atd. 
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ÚKOL Č. 2 

 

 

 

 

Zdroj: https://oleje.autohouse.sk/image/cache/data/model/kia/ceed1-all-400x300.jpg 

Na obrázku vidíš vůz Kia Ceed 1.6 SW/92 kW, rok 2012, 

objem: 1591 ccm, cena: 325 000 Kč. Pokus se spočítat nejvýhodnější zákonné pojištění  

u vybraných pojišťoven v případě, že si takové auto koupíš a obě pojišťovny ti nabízí bonus  

za ježdění bez nehod 30 %. Doplň pojištění do tabulky. 

Objem motoru 

v ccm 

Pojišťovna A Pojišťovna B Výpočet pojištění 

do 1 000  2 240 Kč 2 250 Kč  

1 001 – 1 250  2 774 Kč 2 658 Kč  

1 151 – 1 650  3 230 Kč 3 450 Kč  

2 501 a víc 4 890 Kč 4 100 Kč  

 

ÚKOL Č. 3 

Zkus vypočítat, v jaké výši odvedeš zdravotní a sociální pojištění, když budeš mít hrubou 

mzdu 15 000 Kč. 

 

Zdravotní pojištění (____%)   ve výši ______________________. 

 

 

Sociální pojištění (____%) ve výši ________________________. 
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Pro chytré hlavičky 

Vyhledej na internetu, jaké jsou u nás zdravotní pojišťovny. Alespoň tři zapiš: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zjisti, jakou pojišťovnu má tvůj spolužák a zdali s sebou nosí kartičku pojištěnce: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kontrolní otázky 

Vyjmenuj alespoň 2 zdravotní pojišťovny. 

Jaké znáš povinné pojištění? 

Kdo všechno musí platit zdravotní pojištění? 

Kolik složek má sociální pojištění? 
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 POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÉ 

Cíl: Dnes si rozšíříš své dosavadní znalosti o pojištění. Poznáš, co všechno 

patří do dobrovolného pojištění. 

 

Klíčová slova 

Pojištění, živelní pohroma, úrazové pojištění. 

 

Každá nepředvídatelná situace pro nás může znamenat neplánované výdaje. Například když 

nám někdo odře auto, které musíme nechat nalakovat, zlomená noha, kvůli které nemůžeme 

pracovat, nebo živelní pohroma v podobě záplav, která nám vytopila sklep a zničila podlahy. 

Pokud se něco takového stane, můžeme případným finančním problémům předejít, pokud 

máme sjednané pojištění. Tedy pokud si pojistíme nemovitost (náš dům) a důsledkem záplav 

nám vznikne nějaká škoda, pojišťovna nám vzniklou škodu může uhradit. 

Na tabuli vidíš pojem dobrovolné pojištění. Co tě v této souvislosti jako první 

napadne? 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Pojištění dobrovolné 

V minulé hodině jsme se seznámili s druhy zákonného pojištění. Dnes se budeme věnovat 

pojištění dobrovolnému. Na začátku si ještě vysvětlíme, co je to živelní pohroma. Živelní 

pohroma je mimořádná událost způsobená přírodními silami, např. povodně, požár (tedy  

za předpokladu, že ho nezavinil nějaký člověk), zemětřesení apod. 

Dnes se dá prakticky pojistit téměř cokoli. Zvířata, úvěry, části těla, akce apod. Existuje 

mnoho dobrovolných pojištění, která nabízejí všechny pojišťovny v mnoha variantách  

a různých cenových relacích. Dále si pro představu uvedeme některé příklady: 

 

 pojištění osob – úrazové, důchodové, životní, cestovní apod., 

 pojištění majetku – havarijní, proti odcizení, živelné, apod., 

 pojištění zájmu – pojištění odpovědnosti za škodu.  
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Úrazové pojištění  

 klient se pojišťuje proti různým zdravotním rizikům. Vždy, když některé 
zdravotní riziko nastane, pojišťovna vyplácí ve smlouvě sjednanou 
pojistnou částku na účet pojistníka. Dá se pojistit pro případ smrti, trvalé 

invalidity, vážných onemocnění, trvalých následků úrazu atd.   

Životní pojištění  

 mezi životním a úrazovým pojištěním je velmi tenká hranice, každá 
pojišťovna nabízí jiné produkty a některá životní pojištění mohou 
zahrnovat i úraz. Životní pojištění je komplexní ochrana životních rizik, 
pojištění pro případ smrti z jakékoli příčiny, nemocí, úrazu, trvalých 

následků. 

Pojištění nemovitosti  

 klient si pojišťuje nemovitost (dům, byt, chatu). V pojistné smlouvě bývají 
zahrnuta rizika jako povodeň, požár, vandalismus, vichřice, krupobití, 
výbuch, úder blesku atd. Některé pojišťovny počítají i s pádem letadla. 

Tímto pojištěním ochraňujeme svůj majetek v případě nepříznivých vlivů. 

Pojištění domácnosti  

 je podobné jako pojištění nemovitosti, ale zde se pojišťuje vybavení 
domácnosti (nábytek, kuchyň, spotřebiče), oblečení, cennosti atd. Toto 

pojištění tvoří doplněk k pojištění nemovitosti. 

Havarijní pojištění  

 zákonné povinné ručení slouží k tomu, aby se uhradila škoda, způsobil 
účastník silničního provozu jinému účastníkovi silničního provozu. 
Naopak havarijní pojištění kryje i škody na vlastním autě. Pokud toto 
pojištění nemáte, musíte si uhradit veškeré opravy auta způsobené 

vlastní nehodou. 

Pojištění odpovědnosti za škodu  

 lidově ji nazýváme „pojistka na blbost“. Jak již název napovídá, slouží 
nám ke krytí nákladů způsobených našim zaviněním. Jsou profese,  

kde je její uzavření vyžadováno. 
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ÚKOL Č. 1 

Na základě získaných poznatků vypracuj následující test: 

Jak se nazývá subjekt, u kterého se sjednává pojištění? 

a) pojistné      

b) pojištěný       

c) pojistitel 

Jaké pojištění si musí uzavřít každý majitel auta? 

a) havarijní pojištění 

b) povinné ručení 

c) odpovědnost za škodu 

Z jakého pojištění je hrazena případná péče u lékaře? 

a) sociální pojištění 

b) zdravotní pojištění 

c) životní pojištění 

Pokud někdo způsobí škodu svému zaměstnavateli, jaké pojištění by Vám pomohlo? 

a) zdravotní pojištění 

b) důchodové pojištění 

c) pojištění odpovědnosti za škodu 

Toto pojištění je dobrovolné a je určeno ke krytí nákladů při poškození nebo odcizení vozidla.  

a) povinné ručení 

b) havarijní pojištění 

c) cestovní pojištění 

Pokud někdo pojede na dovolenou do zahraničí, jaké si sjedná pojištění? 

a) turistické 

b) cestovní            

c) domácnosti 

 

 

Pojištění majetku  

 souhrnně označuje několik odvětví neživotního pojištění. Jedná  
se například o pojištění kol, lodí, sportovního načiní apod. Krytí 
poskytuje pojišťovna, pokud dojde k jeho poškození nebo odcizení. Také 
může zahrnovat pojištění nemovitosti, domácnosti – tedy veškerý 

majetek. 
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Co je to pojistné? 

a) ten, na koho se pojištění vztahuje  

b) cena za poskytnutí pojistné ochrany  

c) pojistné plnění 

Co je to pojistná doba? 

a) doba, na kterou se pojištění sjednává  

b) první měsíc po sjednání pojištění  

c) období mezi jarem a zimou 

 

ÚKOL Č. 2 

Nyní si ve dvojicích přečtěte tyto modelové situace. Nejprve jeden z vás bude v pozici 

pojišťovacího poradce a druhý jako klient pojišťovny. Nabídni svému klientovi pojištění, které 

se pro něj nejlépe hodí, a zdůvodni, proč by si měl vzít právě tento produkt. Odpovědi zapiš  

a pak zkonzultuj se třídou. Pak si role vyměňte. 

 

Paní Alfréda Nováková žije ve vesnici Nová Ves, kde si pronajímá byt. Nedaleko má chatu 

v osobním vlastnictví. Protože chce ušetřit a nemá auto, jezdí na chatu na svém novém 

drahém kole. Paní Nováková pracuje ve skladu s parfémy, kde často manipuluje s paletami, 

které jsou plné drahých vůní. 

Jaké pojištění paní Novákové nabídneš a proč? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pan Lubomír Kočka vlastní vilu nedaleko Prahy, dům je vybavený drahým zahraničním 

nábytkem a plný elektroniky. Vilu si pan Kočka pořídil na hypotéku, kterou stále splácí. 

Každý den jezdí svým luxusním vozem do práce. Velmi často cestuje do zahraničí a za týden 

se chystá odjet na Kanárské ostrovy. Pan Kočka má dva syny, oba jsou velmi sportovně 

aktivní, a proto jim hrozí zvýšené riziko, že si způsobí nějaké zranění.  

Jaké pojištění nabídneš panu Kočkovi a proč? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kontrolní otázky 

Jaký je rozdíl mezi pojistitelem a pojištěncem? 

Jaké znáš pojišťovny? 

Jak se jmenuje pojištění na vybavení bytu?  

Máš aktuálně nějaké pojištění? Pokud ano, tak jaké a proč ho máš?  

Líbila se ti dnešní hodina? 
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 SMĚNKY, ŠEKY 

Cíl: Rozšíříš si poznatky o krátkodobých cenných papírech. Naučíš se používat 

směnku a šek v běžném občanském životě. 

 

Klíčová slova 

Šek, směnka, domicil, aval, akceptace, bianco směnka, směnečník. 

 

Přečti si text a odpověz na otázky: 

Petr po letech potkal Tomáše, kamaráda z dětství. Ten ho požádal  

o půjčku 20 000 Kč, kterou mu může splatit nejpozději do prosince 

tohoto roku. Petr váhá nad půjčkou, i když peníze má a nebude je do 

prosince postrádat. Z dětství si pamatuje, že Tomáš byl dost 

nezodpovědný. 

 

Půjčil bys kamarádovi větší finanční obnos? 

Jak bys zajistil návratnost půjčených peněz? 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

 

 

Směnka  

 je cenný papír, který potvrzuje určitý dluh. 

Druhy směnky:  

 vlastní směnka – příslib „ZAPLATÍM NA TUTO SMĚNKU …“ 

 cizí směnka – příkaz „ZAPLAŤTE NA TUTO SMĚNKU …“ 

Směnka vlastní  

 závazek toho, kdo směnku vystavil, že zaplatí osobě na směnce uvedené 

do uvedeného data a na uvedeném místě uvedenou částku. 

Zdroj:  
https://static.zdravotniregi
str.cz/data/uploaded/1367
2697842026/6526-
obrazek.jpg 
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Zdroj: http://www.pujckanaop.cz/img/smenky/vzor-jak-vyplnit-smenku.png 

 

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/3218540/11/images/15/Vzor+sm%C4%9Bnky+ciz%C3%AD.jpg 
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Zdroj: http://schlossberger.sweb.cz/Podklady%20k%20prednaskam/07%20Vzory%20seku/BANKOVNI%20SEK%20CS.jpg 

Směnka cizí  

 představuje příkaz třetí osobě, aby osobě (firmě) na směnce uvedené 
zaplatila do uvedeného data a na uvedeném místě uvedenou sumu. 

 

Domicil – uvedení platebního místa na směnce. 

Aval – ručitel směnky, podepisuje se též na směnce. 

Akceptace směnky – souhlas toho, kdo má směnku proplatit = směnečník. 

Bianco směnka – neúplná směnka, nemá vyplněnou např. sumu (dlužnou 
částku). 

Při zaplacení směnky: 
Výstavce v den zaplacení směnky je zproštěn svého dluhu a může po majiteli 
směnky požadovat: 

 potvrzení o zaplacení přímo na směnce slovy: ZAPLACENO + datum  
a podpis majitele směnky (věřitele); 

 fyzické zničení směnky. 

Při nezaplacení může věřitel – majitel směnky: 

 žádat úroky; 

 postoupit směnku někomu jinému; 

 zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu (nebezpečí při bianco směnce  
– nevyplněná částka); 

 vymáhat směnku soudní cestou. 

 

ŠEK – je krátkodobý cenný papír, kde výstavce dává příkaz své bance,  
aby z jeho účtu vyplatila peněžní prostředky osobě, která je na něm uvedena 
nebo šek předložila. 
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ÚKOL Č. 1 

Teď budeš pracovat samostatně. 

Kamarádi z fotbalu, Jan Novák a Petr Horký se potkali 12. září 2018 v Prostějově na večírku. 

Jan má problém, potřebuje půjčit 5 000 Kč. Petr je ochotný mu peníze do konce listopadu 

půjčit, ale chce mít nějakou záruku. Napadla ho směnka. Jak bude taková směnka vypadat? 

Vystav směnku dlužníka Jana Nováka, který bydlí na adrese Šmeralova 20, 796 01 

Prostějov, pro věřitele Petra Horkého, který mu půjčil 5 000 Kč. Směnku pan Novák uhradí 

30. 11. 2018 v místě trvalého bydliště věřitele Tylova 52, 796 01 Prostějov. 

 

Zdroj: https://www.businessinfo.cz/app/content/images/Infografika/OPU/ppbi-smenka-vlastnii.png 

 

 

Dárkové šeky  

 nabízí většina maloobchodních sítí jako dárkové šeky; 

 poskytují někteří zaměstnavatelé – stravenky, SODEXO šeky. 
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Hra 

HRA VYŽADUJE PRÁCI NA PC 

Teď si zahraješ hru “Na nejlepšího grafika“.  

Tvoje maminka má narozeniny. Peníze na dárek nemáš, ale rozhodně jí chceš dát něco,  

z čeho bude mít velkou radost. Slyšel jsi ji, jak si stěžuje kamarádce, že by bylo potřeba  

ve vašem bytě umýt okna, vyčistit sedačku a koberce a okopat brambory na zahradě.  

Máš nápad: místo květin jí daruješ kytici lesních jahod a místo věcného dárku jí zhotovíš 

dárkový poukaz na výše uvedené činnosti, které pak uděláš sám v termínu, který si maminka 

určí. 

Pusť se do práce! Tvůj dárkový poukaz ti vyučující vytiskne na barevné tiskárně, takže ho 

budeš moci použít. 

 

  

Kontrolní otázky 

TEST  

Zakroužkuj správnou odpověď. 

1) Směnka vlastní obsahuje slova: 

a) zaplatím za tuto směnku 

b) zaplatíš za tuto směnku 

c) zaplaťte za tuto směnku 

2) Domicil je: 

a) uvedení místa, kde bude směnka uhrazena 

b) uvedení adresy, kde byla směnka sepsána 

c) číslo na směnce 

3) Může výstavce směnky po jejím zaplacení směnku znehodnotit, např. roztrhat? 

a) ano 

b) ne 

4) Bianco směnka je: 

a) směnka, na které není vyplněn některý údaj, např. dlužná částka 

b) neplatná směnka 

c) cizí směnka 
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 FUNKCE ČNB 

Cíl: Rozšíříš si poznatky o bankovním systému v ČR a funkci ČNB jako 

centrální banky státu. 

 

Klíčová slova  

Emise, státní rozpočet, devizové rezervy. 

 

Podívej se na video Jak se tisknou miliardy na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=G7i1zCyTuf8,  

a pak se pokus odpovědět na otázky: 

1. Která banka v ČR má právo tisknout – emitovat bankovky? 

2. Které další činnosti v souvislosti s bankovkami tato banka ještě vykonává? 

 

Ukázkový příklad  

V roce 1990 u nás zaniklo monopolní postavení Státní banky Československé a vznikl 

dvoustupňový bankovní systém. Vyčlenila se centrální banka státu – ČNB jako regulační 

nástroj bankovního trhu a obchodní (komerční) banky, např. Komerční banka, a.s., Fio 

banka, a.s., Hypoteční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s. a další. 

Na první úrovni stojí centrální banka (ČNB) – je státní institucí a je bankou státu. Na druhé 

úrovni jsou komerční banky – pracují na komerčním podkladu – mají přímý vztah ke 

klientům. 

 

Zakresli do mentální mapy bankovní systém ČR, tak jak jsi jej pochopil z předchozího textu. 
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Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

 

 

 

ČNB je:  

 bankou bank; 

 centrální (emisní) banka;    

 sídlí v Praze, Na Příkopě 28; 

 v čele banky je bankovní rada s guvernérem. 

Funkce ČNB:  

 prosazuje měnovou politiku státu; 

 emituje (vydává) nové peníze; 

 stahuje z oběhu zničené, opotřebované a neplatné peníze; 

 vede účet vlády; 

 je pokladnou státního rozpočtu – vede jeho účty; 

 obchoduje s cennými papíry; 

 poskytuje úvěry obchodním bankám; 

 spravuje rezervy státu (v cizích měnách, ve zlatě…); 

 uděluje licenci obchodním bankám.   

Funkce obchodních bank:  

 vedou účty občanům i podnikům; 

 zprostředkovávají platby pro občany a podniky; 

 směnárenská činnost; 

 poskytují úvěry občanům a podnikům; 

 přijímají vklady termínované i netermínované. 

Měna je konkrétní peněžní soustava daného státu. 

Emise bankovek je tisk (ražba), vydávání bankovek a mincí. 

Deviza je úvěrový a platební dokument vyjádřený v cizí měně. Může se jednat o 

šek, směnku, dluhopis nebo akcii. 
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ÚKOL Č. 1 

Pokus se odpovědět na otázky: 

Jaká je základní měnová jednotka české měny? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Co můžeš udělat s vypranou nebo roztrženou českou bankovkou? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vyjmenuj dva rozdíly mezi centrální bankou a obchodní bankou.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 2 

ČNB spravuje státní rezervy (devizové, měnové i ve zlatě). Graf znázorňuje vývoj zlatých 

rezerv od roku 2013 do roku 2019. 

 

Co dokážeš vyčíst z grafu správy státních zlatých rezerv ČR? 

       

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pro chytré hlavičky  

Diagram znázorňuje podíl jednotlivých oborů národního hospodářství z výdajů státního 

rozpočtu pro rok 2018 (celkové výdaje jsou 1 364,5 miliard Kč). Pokus se správně odpovědět 

na otázky: 

 

Zdroj: Zdroj: http://casopisargument.cz/wp-content/uploads/2017/12/rozpocet18cr.jpg 

1. Na vzdělávání a školské služby se odhadují výdaje pro rok 2018 ve 

výši……………………………………Kč 

 

2. Výše příjmu vyrovnaného státního rozpočtu by musela pro rok 2018 

být:………………………………………..Kč 

 

Domaluj sluníčko podle toho, jak se ti líbila hodina. 
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 ZTRÁTA PLATEBNÍ KARTY 

Cíl: Získáš přehled o způsobech nakládání s platební kartou a o tom, jak je 

nutné postupovat při její ztrátě. 

Klíčová slova 

Platební karta, PIN, blokace, skimming, bezhotovostní platba, phishing. 

 

Diskutuj ve třídě na téma využívání a zabezpečení platebních karet. Vyučující ti objasní 

postup proti zneužití a při ztrátě platební karty. Sděl spolužákům ve třídě svůj názor  

na budoucnost peněz a způsoby placení. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Platební karta je prostředek k bezhotovostnímu placení a vybírání hotovosti 

z bankomatu. Bezhotovostní platby jsou budoucností placení za zboží. 

Ztráta platební karty 

Do okamžiku nahlášení ztráty a blokace karty nese za případné zneužití a škodu podle 

zákona o platebním styku odpovědnost banka i ty jako majitel karty.  

Tvá spoluodpovědnost jako držitele karty je 150 eur (zhruba 4 125 korun). Poté, co kartu 

nahlásíš jako ztracenou či odcizenou a banka ji zablokuje, nese plnou odpovědnost  

za případnou škodu. Ovšem i plná odpovědnost banky má své podmínky, které jsou 

přímo obsaženy v Zákoně č. 248/2009 Sb., o platebním styku v paragrafu 116: „Plátce 

nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu 

způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti 

porušil některou ze svých povinností stanovených v § 101.” 

Pokud máš například napsaný PIN přímo na své kartě nebo na papírku u karty, dopustil 

ses hrubé nedbalosti a neseš tedy plnou odpovědnost za případnou škodu. 

Skimming – podvodné jednání, při kterém dojde ke zkopírování informací 

z magnetického proužku karty za účelem jejich zneužití (výroba padělku karty). Dochází 

k tomu u bankomatů instalací kopírovacího zařízení nebo u obchodníků. Nepoctivý 

prodejce před vrácením karty tyto informace zkopíruje. 

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/ncoz-skimming.aspx  
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Phishing – nejčastěji podvodný email, jeho cílem je získat tvé citlivé informace, jako třeba 

údaje k platebním kartám, bankovním účtům apod. V některých případech je součástí 

zprávy falešný odkaz na internetové bankovnictví s cílem získat přihlašovací údaje. 

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/pomoc-obetem-tc-pocitacova-kriminalita.aspx 

 

PIN – (personal identificaion number) osobní identifikační číslo, slouží k ověření 

(autorizaci) platby, výběru hotovosti. 

Blokace platební karty – zablokování platební karty bankou, čas zablokování má vliv  

na případnou náhradu škody. 

 

Za pomoci prezentace se seznámíš s ochrannými prvky platební karty a zásadami 

používání platebních karet. Budeš rovněž informován o dalších nebezpečích při využívání 

elektronických platebních prostředků. Po promítnutí prezentace si body správného 

zacházení a postupu při ztrátě karty zafixuj v úkolech. 

 

ÚKOL Č. 1 

Napiš podle vlastního uvážení, jak správně zacházet s platební kartou: 
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ÚKOL Č. 2 

Řidič kamionu Jakub v noci při tankování na dálnici ztratil peněženku, v peněžence měl 

platební kartu. Na papírku napsané číslo PIN měl vložené rovněž v peněžence. Ihned 

odjel na policejní stanici do nejbližšího města a oznámil ztrátu peněženky a platební karty. 

Ráno zavolal do své banky a kartu nechal zablokovat. Zachoval se Jakub v popsané 

situaci správně, dostane v případě zneužití karty náhradu škody? 

Dopustil se Jakub chyb? Napiš jakých: 

 

 

 

 

Popiš správný postup: 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 3 

Dokážeš najít telefonní číslo k nahlášení odcizené/ztracené platební karty u své banky? 

Jak budeš postupovat, pokud toto číslo neznáš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 4 

TEST: 



7 Rozhodování při nákupu 
Dílčí oblast gramotnosti: Peněžní gramotnost 
Obor vzdělání: Strojírenské práce, 2. ročník 

 

 

36 

 

1) K čemu slouží platební karta? 
a) k placení služeb 
b) k čištění předního skla automobilu 
c) ke vstupu do herny 

2) Komu půjčujeme platební kartu? 
a) tomu, kdo si o ni řekne 
b) nikomu 
c) jen sousedům 

3) Kam zavoláme v případě ztráty 
platební karty? 

a) domů 
b) do školy 
c) do banky a kartu zablokuji 

4) Za jak dlouho musím oznámit ztrátu 
platební karty? 

a) do jednoho roku 
b) okamžitě 
c) do týdne 

5) Co je to blokace platební karty? 
a) zablokování v případě ztráty karty 
b) zablokování pro pozdější použití 
c) založení karty do archivu 

6) Co je to phishing? 

a) výběr peněz z bankomatu 
b) vkládání peněz do banky 
c) neoprávněné získání přístupových 

údajů k bankovnímu účtu 

7) Co je to skimming? 

a) neoprávněné kopírování informací 
z platební karty 

b) hromadný výběr peněz 
c) zablokování platební karty v případě 

ztráty 

8) K čemu se využívá PIN? 

a) k ověření platby platební kartou 
b) k neoprávněnému získání informací 

z platební karty 
c) Platba Internetového Nákupu 

9) Kam se zapisuje PIN? 
a) na zadní stranu platební karty 
b) na ruku 
c) nikam, musím si ho pamatovat 

10) Co nesmím dělat s platební kartou? 
a) platit za alkohol 
b) půjčovat kamarádům 
c) platit na benzince 

Toto téma ti objasnilo správné způsoby nakládání s platebními kartami a postup při jejich 
ztrátě/odcizení. Podalo ti informace o moderních platebních prostředcích a hrozbách 
s nimi spojených. 

 

Kontrolní otázky 

Co je to blokace karty a kdy k ní přistoupíme? 

Kam si zapisujeme číslo PIN? 

Jak se zachovám, pokud dostanu email s odkazem na stránku určenou k přihlášení do 
internetového bankovnictví? 
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 BEZPEČNÁ PLATBA NA INTERNETU 

Cíl: Získáš přehled o způsobech bezpečného nákupu zboží a služeb  

na internetu. 

 

Klíčová slova  

Platební karta, e-shop, 3D Secure, PayPal, on-line platba, https, internetové a mobilní 

bankovnictví, dobírka. 

 

Poděl se ve třídě se spolužáky se svými zkušenostmi s placením na internetu. Jaké způsoby 

placení na internetu znáš? Může to být nebezpečné? Pokud ano, proč vlastně nakupovat  

on-line? 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Internet  

 je celosvětová počítačová síť, můžeš zde najít a koupit téměř vše. Existuje 
zde však riziko ztráty peněz, proto se vyplatí dodržovat základní pravidla 
bezpečnosti.  

Způsoby získání služeb a zboží na internetu:  

1) platba v hotovosti na dobírku – nehrozí riziko zneužití platební karty, 

nevýhodou je vyšší cena za dopravu a platba v hotovosti. Většinou nelze 

využít pro koupě zboží ze zahraničí; 

2) platba převodem na účet – složitější, ale poměrně bezpečný způsob platby, 

je nutné zadat správně platební údaje jako číslo účtu, variabilní symbol atd. 

Při placení do zahraničí si většina bank účtuje poplatky; 

3) platba platební kartou – nejrychlejší způsob platby, hrozí riziko zneužití 

platební karty; 

4) přímá platba na účet obchodníka – rychlý a bezpečný způsob platby, 

obchodník však musí mít zřízen u banky speciální účet; 

5) platební systémy (PayPal, GoPay, PayU a další) – poměrně bezpečný  

a rychlý způsob placení i do zahraničí. Nevýhodou je, že zvolený platební 

systém musí podporovat i obchodník, u kterého chceš nakupovat. 
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ÚKOL Č. 1 

Víš, co je dobírka? Napiš podle vlastního uvážení, jaké má nevýhody platba na dobírku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 2 

Už jsi posílal peníze převodem z účtu? Napiš podle vlastního uvážení, jaké má nevýhody 

platba převodem: 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 3 

Napiš, jaké má výhody platba kartou: 
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ÚKOL Č. 4 

Informace, které ses dnes dozvěděl, využij k vyplnění testu: 

1) Který z uvedených způsobů 
platby na internetu je 
nejrychlejší? 

a) platba platební kartou 
b) poslání na dobírku 
c) poslání peněz v obálce 

2) Co je zasílání na dobírku? 

 

a) poslání peněz v obálce 
b) zaplacení za zboží při převzetí 
c) zaslání platební karty  

3) Jaký z uvedených způsobů 
platby na internetu  
je nejbezpečnější? 

a) poslání peněz v obálce 
b) přímá platba na účet obchodníka 
c) platba platební kartou 

4) Co budu dělat v případě, kdy 
obchodník nenabízí žádný 
bezpečný způsob platby? 

a) pošlu mu údaje o své platební kartě 
b) koupím zboží jinde 
c) pošlu mu peníze v obálce 

5) Jaký způsob platby lze použít 
při nákupu ze zahraničí? 

a) platebním systémem PayPal 
b) zaslání na dobírku 
c) poslání peněz v obálce 

6) Co je to phishing? 

 

a) výběr peněz z bankomatu 
b) vkládání peněz do banky 
c) neoprávněné získání přístupových údajů 

k bankovnímu účtu 

7) Jak poznáš stránky, na 
kterých je bezpečné platit 
kartou? 

a) na stránkách je logo 3D Secure 
b) umožňuje poslání peněz v obálce 
c) mohu tam platit v dolarech 

8) Co musím správně zadat při 
platbě převodem na účet? 

a) číslo účtu a variabilní symbol 
b) své rodné číslo 
c) nic, peníze budu posílat v obálce 

9) Jaké jsou výhody nákupu 
zboží na internetu? 
 

a) zboží je krásně nafocené 
b) mohu poslat peníze v obálce 
c) větší výběr zboží a většinou je nákup 

levnější 

10) Jak nesmím nikdy platit  
za zboží na internetu? 

a) platební kartou 
b) posílat peníze v obálce 
c) převodem na účet 

Probrané téma ti poskytlo přehled o způsobech platby na internetu používaných  

v současnosti. Máš nyní přehled o moderních platebních prostředích a hrozbách s nimi 

spojených. Pokud se budeš řídit doporučeními, snížíš riziko, že tě podvodníci připraví  

o peníze, na minimum. 

Kontrolní otázky 

Jaké jsou bezpečné způsoby platby na internetu? 

Jaké jsou nejrychlejší způsoby platby na internetu? 

Na co si dát pozor při platbě kartou na internetu? 

Co je phishing, co při něm hrozí? 
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 REKLAMA VS. REKLAMACE 

Cíl: Porozumíš rozdílu mezi pojmy reklama a reklamace. Naučíš se reklamovat 

zboží nebo služby, budeš vědět, kdy, jak a kde reklamaci podat. 

 

Klíčová slova 

Reklama (pouze opakování), reklamace, reklamační lhůta. 

 

Zopakuj si: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podívej se na dvě videoukázky a diskutuj o postupu při reklamaci. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Co je reklama a co je jejím cílem? 

 Sepiš jednotlivé kroky při vyřizování reklamace. 
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Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

 

 

 

 

Není tedy nezbytné uplatňovat reklamaci v prodejně, ve které jsme zboží kupovali. 

 

REKLAMACE  

 Reklamace je právní jednání, ve kterém kupující uplatňuje odpovědnost 
prodávajícího za vady. Způsob reklamace, její oprávněnost a další 
záležitosti řeší právní předpisy nebo smlouva. Mezi příklady reklamací 
patří reklamace vadného zboží zakoupeného v obchodě nebo reklamace 
kvality poskytnutých služeb.  

 Reklamaci je třeba uplatnit v reklamační lhůtě.  

 Zákonná lhůta pro uplatnění reklamace u spotřebního zboží je dva roky.      

Prodejce má do 30 dnů povinnost vyřídit reklamaci jedním z následujících 
způsobů:  

 opravou zboží; 

 výměnou zboží za bezvadné; 

 odstoupením od smlouvy (vrácení peněz); 

 poskytnutím slevy. 

Co k reklamaci potřebuji:  

 vadné zboží + popis vady (stačí sdělit ústně); 

 doklad o koupi (paragon, záruční list, doklad o zaplacení internetové 

objednávky, výpis z účtu, kde je uvedena platba za zboží/službu). 

Kde reklamovat:  

 v jakékoli provozovně prodejce; 

 v sídle prodejce; 

 na obvyklém místě podnikání prodejce; 

 v záručním servisu, který je uvedený v záručním listu. 
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ÚKOL Č. 1  

TEST 

Spoj části výroků z prvního sloupce se správnou částí ve druhém sloupci. 

1. Reklamační lhůta 

A) právní jednání, ve kterém kupující 

uplatňuje odpovědnost prodávajícího 

za vady. 

2. K reklamaci potřebuji B) vadné zboží nebo služby. 

3. Reklamace je C) do 30 dnů. 

4. Prodejce vyřizuje reklamaci 

D) v jakékoliv provozovně prodejce, v sídle 

prodejce, na obvyklém místě podnikání 

prodejce, v záručním servisu. 

5. Způsoby pro vyřízení reklamace 

jsou 
E) je dva roky. 

6. Doklady o koupi jsou 
F) oprava zboží, výměna zboží, vrácení 

peněz, poskytnutí slevy. 

7. Reklamaci lze vyřídit na těchto 

místech: 
G) vadné zboží, doklady o koupi. 

8. Předmětem reklamace je 

H) paragon, záruční list, výpis z účtu, 

doklad o zaplacení internetové 

objednávky. 

 

ÚKOL Č. 2 

Doplň zbývající části vět (nápovědu najdeš ve výkladu): 

Prodejce má do …………………………. povinnost vyřídit reklamaci. 

K reklamaci potřebuji ………………………………………………………………………………….. 

Reklamace je …………………………………………………………………………………………... 

Oprávněnost reklamace řeší …………………………………………………………....................... 

Zákonná lhůta pro uplatnění reklamace u spotřebního zboží jsou ………………………………. 

Zboží reklamujeme u ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Způsoby vyřízení reklamace jsou ……………………………………………………………………. 
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HRA  

Reklamace zboží v praxi 

Ve skupinách si zahrajeme na prodejce a zákazníka a vyřizování reklamací. 

První skupina bude reklamovat talíře, které měly být určeny do myčky, ale myčka 

smazala vzor. 

Druhá skupina bude vyřizovat reklamaci talíře. 

Třetí skupina bude reklamovat zakoupené lžičky; v sadě šesti lžiček je jedna jiná. 

Čtvrtá skupina bude vyřizovat reklamaci zakoupených lžiček. 

(Žáci sami najdou vady, které budou reklamovat). 

 

 

 

 

Jak se ti hodina líbila? Oznámkuj ji jako ve škole známkou 1 – 5. 
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 SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST, KURZOVNÍ 

LÍSTEK 

Cíl: Naučíš se nové pojmy v souvislosti se směnárenstvím, zorientuješ  

se při čtení kurzovního lístku a zopakuješ si měny velkých států. 

 

Klíčová slova  

Směnárna, valuta, deviza, měna, kurz, kurzovní lístek. 

 

Ukázkový příklad 

Přečteme si společně úvodní článek: 

Pavel chce s kamarády navštívit Velkou Británii. Jede na dovolenou na dva týdny. Má již 

zaplacenou letenku a ubytování i se stravou. Pro osobní potřebu (např. na jízdné  

po Velké Británii, vstupy do muzeí, suvenýry apod.) si stanovil, že by mu mělo stačit 15 000 

Kč. Tyto peníze chce vyměnit ve směnárně za měnu, kterou se platí ve Velké Británii. 

Platební kartu bude mít s sebou pro případ nenadálé situace. 

Samostatně si přečti kurzovní lístek a rozhodni se pro správné odpovědi následujících 

dvou otázek. Zapsané odpovědi probereme společně. 

Ve směnárně je tento kurzovní lístek: 

 

Zdroj: https://docplayer.cz/docs-images/36/17502689/images/34-0.png 



10 Směnárenská činnost, kurzovní lístek 

Dílčí oblast gramotnosti: Cenová gramotnost  
Obor vzdělání: Prodavačské práce, 3. ročník 

 

45 

 

Jaká měna se používá ve Velké Británii? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jaký kurz směnárna použije pro výměnu peněz? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pojmy k zapamatování 

 

 

 

Měna 

 Měna je forma peněz, označení peněz. Každá měna má svůj název (dolar, 

euro, libra). Tyto peníze jsou přijímány jako platba v dané oblasti nebo mezi 

určitou skupinou lidí. 

 V České republice je podle § 13 zákona o České národní bance zákonným 

platidlem koruna česká (Kč). 

 Plní tři funkce – jedná se o zúčtovací jednotku, uchovatele hodnoty  

a prostředek směny. 

 Většina měn se obchoduje navzájem vůči sobě na měnových trzích  

ve směnných kurzech, které kolísají v souladu se změnami poptávky po 

dané měně. 

Cizí měna 

Valuta 

 je pojem pro peníze zahraničních měn v hotovosti – ve formě mincí nebo 

bankovek. 

Deviza 

 je bezhotovostní forma cizí měny. Hlavní formou deviz jsou vklady 

tuzemských bank u zahraničních bank v cizí měně. 
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Zdroj: https://www.kurzy.cz/kurzy-men/kurzovni-listek/exchange/ 

Směnárna 

 je místo, kde lze směňovat valuty (bankovky a mince) v určité měně za 

bankovky, mince v jiné měně. 

Provozovat směnárenskou činnost mohou: 

 banky; 

 směnárníci. 

Mezi povinnosti provozovatele patří: 

 provozovat směnárenskou činnost výlučně v provozovně ohlášené ČNB, 

 zveřejnit v provozovně kurzovní lístek, 

 informovat klienta před provedením konkrétního směnárenského obchodu o 

směnném kurzu a o částce, která mu má být po provedení směnárenského 

obchodu vyplacena, 

 i bez žádosti vydat klientovi doklad o provedení směnárenského obchodu. 

Kurzovní lístek 

 je souhrnný přehled kurzů vybraných zahraničních měn nabízených 

konkrétní bankou nebo jinou finanční institucí. 
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ÚKOL Č. 1 

A-Z KVÍZ 

Dle nápovědy a prvního písmene napiš slovo, které souvisí s probíraným tématem. 

 

1. Místo, kde směňujeme valuty: 

 

S_______________________ 

2. Bezhotovostní forma cizí měny: 

 

D_______________________ 

3. Označení peněz, které jsou přijímány jako platba v dané oblasti: 

 

M_______________________ 

4. Peníze zahraniční měny v hotovosti: 

 

V_______________________ 

5. Instituce, která poskytuje finanční služby: 

 

B_______________________ 

6. Souhrnný přehled kurzů vybraných zahraničních měn: 

 

K_______________________ L____________________ 

 

 

 

 Chci si vyměnit v České republice CZK (české koruny) za EUR (eura) v 

hotovosti: použije se kurz VALUTA PRODEJ. 

 Chci převést CZK měnu z účtu vedeného v měně CZK (české koruny) na 

účet vedený v měně USD (americké dolary) = bezhotovostní platební styk: 

použije se kurz DEVIZA PRODEJ. 

 Chci si vyměnit v České republice GBP (britské libry) za CZK (české 

koruny): použije se kurz VALUTA NÁKUP. 

 Přijdou mi na účet peníze v měně PLN (polský zlotý) na můj účet vedený v 

CZK (českých korunách): použije se kurz DEVIZA NÁKUP. 
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25 % 

50 % 

75 % 

100% 

7. Měna Velké Británie: 

 

B __________________  L_______________________ 

8. Měna eurozóny: 

 

E_______________________ 

9. Ekonomický termín pro peněžní prostředky: 

 

F_______________________ 

10. Moderní nástroj bezhotovostního platebního styku: 

 

P_______________________ K____________________ 

 

 

Pro chytré hlavičky 

VÝPOČET PŘEVODU MĚNY 

Jan se vrátil ze Švédska a zbyly mu peníze, chce je vyměnit za české koruny. 

Zbylo mu 405 SEK. Vypočítej podle kurzovního lístku, který je uveden na začátku pracovního 

sešitu v ukázkovém příkladu, kolik za ně dostane CZK. Směnárna si neúčtuje žádný poplatek 

za směnu. Výsledek na celé koruny. 

 

Hra 

MĚNY VYBRANÝCH STÁTŮ 

K bankovkám přiřaď správný stát. Rychlejší skupina se správnými odpověďmi vyhrává. 

 

 

 

Vybarvi, na kolik procent se ti hodina líbila. 
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 KUPNÍ SMLOUVA 

Cíl: Naučíš se, co jsou smlouvy a jak se tvoří. Zjistíš, jaké údaje musí kupní 

smlouva obsahovat, aby byla platná. 

 

Klíčová slova 

Kupní smlouva, prodávající, kupující, náležitosti smlouvy, kupní cena. 

 

Ukázkový příklad 

Přečteme si společně příběh Pavla Hrušky: 

Pavel Hruška z Brna si chtěl koupit mobilní telefon. Měl ušetřené nějaké peníze, ale ty mu  

na telefon, který si vybral, nestačily. Začal proto hledat na internetu nějakou tu slevu.   

Po nějaké době objevil inzerát nabízející prodej přesně toho telefonu, po kterém toužil  

– a byl zlevněný! Stál jen 7 000 Kč. Zavolal tedy prodávajícímu a domluvili se, že se sejdou  

v pátek 15. 7. 2018 večer u supermarketu. Když Pavel dorazil, už na něj mával pán, který se 

později představil jako Jaroslav Zelený. Pan Zelený tvrdil, že spěchá na autobus a potřebuje 

prodej vyřídit rychle. Také Pavlovi řekl, že peníze nutně potřebuje, jinak by se telefonu nikdy 

nezbavoval. Dokonce na potvrzení svých slov snížil původní kupní cenu o 1 000 Kč.  

Pavel byl přesvědčený, že takové příležitosti musí využít. Zaplatil telefon a pan Zelený utíkal 

na autobus. Domů šel Pavel spokojený, má svůj vysněný telefon a ještě ušetřil.  Doma si lehl 

na postel a zapnul svůj nový telefon, ale nic se nestalo, telefon vůbec nereagoval. Šel 

zazvonit na souseda, který shodou okolností pracuje v obchodě s telefony. Ten zjistil,  

že telefon má nefungující display a je celý poškozený, zřejmě spadl někomu do vody. 

Oprava by ho přišla na polovinu ceny nového přístroje.  

Nešťastný Pavel zavolal panu Zelenému, který ho ale ujistil, že telefon byl určitě v pořádku, 

když mu ho předával, že mu určitě spadl do kaluže cestou domů a teď ho chce podvést.  

Dál se o tom nehodlal bavit. 

Zamysli se nad příběhem se sousedem/sousedkou v lavici a doplň společně tabulku 

ANO/NE.  

 ANO NE 

Udělal Pavel při koupi chybu?    

Měl před převzetím telefon zapnout  

a zkontrolovat jeho funkce? 
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Zdálo se ti chování pana Zeleného podezřelé?   

Může Pavel dokázat, že telefon nefungoval, už 

když ho kupoval? 

  

Měl chtít písemnou smlouvu?   

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Kupní smlouva 

 Je dokument, který zachycuje vztah mezi kupujícím a prodávajícím. 

 Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit předem sjednanou 

kupní cenu a prodávající je zavázán předmět koupě předat. Povinností 

prodávajícího je upozornit na vady, o kterých ví, stejně tak kupující  

by si měl vše zkontrolovat. Kupní smlouva může být uzavřena ústně nebo 

písemně, u některých smluv může být ze zákona požadována písemná 

forma (koupě nemovitosti, pojištění apod.). 

Právní náležitosti kupní smlouvy 

 Určení stran – kdo je prodávající a kdo kupující. 

 Určení a popis předmětu – o jaké zboží, výrobek, případně službu se jedná. 

 Kupní cena – částka, za kterou je kupující ochoten koupit a prodávající 

prodat. 

 Závěrečná ustanovení – zde mohou být uvedeny údaje o dopravě, dodání, 

balení apod. 

Povinnosti prodávajícího: 

 odevzdat předmět prodeje kupujícímu; 

 umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva; 

 upozornit kupujícího na vady, o nichž ví. 

Povinnosti kupujícího: 

 zaplatit kupní cenu; 

 převzít věc;  

 nést náklady spojené s převzetím. 

 

Dále je povinností každého vše, co si předem domluví ve smlouvě. 
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ÚKOL Č. 1 

Na základě toho, co ses právě dozvěděl, sepiš Pavlovi Hruškovi smlouvu, kterou měl 

uzavřít s panem Zeleným: 

Kupní smlouva 

Smluvní strany 

_______________  (jméno) 15. 10. 1967, Grohova 25, Brno (dále prodávající) 

a 

___________________  (jméno) 23. 8. 1999, Nové sady 6, Brno (dále kupující) 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu: 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě ________________________. 

Mobilní telefon byl zkontrolován, plně funkční, display bez škrábanců, drobné oděrky  

na zadní straně telefonu, součástí balení je nabíječka a datový kabel.  

Kupní cena 

Prodávající prodává kupujícímu výše specifikovaný předmět za dojednanou cenu 6 000 Kč  

( slovy____________________________________________). 

Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem telefonu.  

2. Prodávající prohlašuje, že na telefonu nejsou žádné skryté vady. 

3. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s technickým stavem telefonu a že byl 
upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží prodávající  

a kupující. 

5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

6. Prodávající i kupující prohlašují, že si kupní smlouvu přečetli a že odpovídá sjednaným 

podmínkám a projevu vůle. Smlouvu a uvedené podmínky stvrzují svým podpisem. 

 

V _________________________  dne ___________________________ 

Kupující                                      Prodávající  
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ÚKOL Č. 2 

Rozhodni, jestli se jedná o povinnost kupujícího nebo prodávajícího: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 3 

Zahraj si ve dvojicích na kupujícího a jeho kamaráda: Vystřídej se v rolích! 

Kupující: Rozhodl ses koupit věc z druhé ruky. Zeptej se kamaráda, na co by sis měl dát 

pozor.   

Kamarád: Poraď kupujícímu, na co si má dát při této koupi pozor. Využij informace, které ses 

v této hodině dozvěděl. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pro chytré hlavičky 

Kupující: Zeptej se kamaráda, jestli je výhodnější kupovat nové věci z obchodu nebo starší 

z bazaru. 

Kamarád: Zkus najít důvody, proč je podle tebe výhodnější kupovat věci nové z obchodu,  

a naopak, proč je výhodnější bazar. 

Kupující: Snaž se reagovat na argumenty kamaráda, diskutuj. 

………………………………………………………………………………………………… 

 kupující prodávající 

zaplatit kupní cenu   

odevzdat předmět smlouvy kupujícímu   

převzít předmět koupě   

upozornit kupujícího na vady   

zkontrolovat si kupované zboží   
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Hra 

Pojď si celou situaci vyzkoušet v praxi. Nyní se rozděl do dvojic podle pokynů 

vyučující/ho:  

1. SKUPINA – společně sestav nabídku na prodej čehokoliv formou inzerátu. Popiš, co 

prodáváš, za kolik, stav, stáří apod. Neboj se být kreativní, vtipný, aby tvoje nabídka byla  

pro potencionálního kupujícího co nejzajímavější. Můžeš se třeba inspirovat inzerátem pana 

Norberta, jeho inzerát se stal hitem internetu.  

https://www.facebook.com/norbert.hlavacek.7/posts/1972151726143590 

2. SKUPINA – sepiš si seznam věcí, na které by ses měl při koupi zeptat, a seznam všech 

náležitostí kupní smlouvy, abys byl kryt. Neboj se zapojit internet, vyhledej si rizika, ke 

kterým může dojít při podepisování smluv. 

 

INZERÁT/SEZNAM 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kontrolní otázky 

Dozvěděl ses, proč lidé uzavírají smlouvy? 

Uvědomil sis rizika nákupu od neznámých lidí?  

Jaké rady bys dal kamarádovi, kdyby ses dozvěděl, že si něco kupuje z „druhé ruky“? 
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 POPTÁVKA 

Cíl: Již víš, jak funguje nabídka a jaké faktory na ni působí. Dnes se naučíš, jak 

funguje poptávka a jaký má vliv na ceny. 

 

Klíčová slova 

Trh, poptávka, množství, cena, substituty, komplementy. 

 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Poptávka 

Kupující přicházejí na trh, aby zakoupili zboží nebo služby. Jejich zájem o tyto komodity 

představuje poptávku. Poptávka značí určité množství zboží nebo služeb, které jsou kupující 

ochotni za danou cenu zakoupit. Kupující mají opačný záměr než prodávající. Chtějí tedy 

zakoupit co nejvíce zboží za co nejmenší cenu. Pokud se cena sníží, tak kupující poptávají 

zboží více a poptávané množství statku se tedy zvýší. Pokud by se cena zvýšila, mělo  

by to přesně opačný efekt. 

Faktory ovlivňující poptávku: 

cena – pokud se zvýší cena, tak poptávané množství zboží klesá a naopak; 

demografické změny – změny v počtech a charakteristikách kupujících (pokud se sníží 

porodnost, klesne poptávka po plenách); 

změny velikosti důchodů (peněžních příjmů) – pokud rostou mzdy zaměstnanců, roste 

poptávka po zboží a službách a naopak; 

změny v preferencích – zvyky, móda, změny potřeb (viz velká poptávka po zvonových 

riflích na začátku století). 

 

 Význam nabídky už znáš, nyní se dozvíš, jaký význam  
na trhu má poptávka.  

 Poptávka je stejně důležitá jako nabídka, jsou na sobě 
navzájem závislé. 
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Změny cen jiného zboží: 

substituty – zvýšení poptávky po zboží, které může nahradit zdražené zboží, např. pokud 

zdraží chleba – vzroste poptávka po rohlících, pokud zdraží jablka – vzroste poptávka po 

hruškách. 

komplementy – zvýšení poptávky po zboží, které doplňuje poptávané zboží, auto – benzín, 

počítač – myš. 

specifické faktory – na Antarktidě bude poptávka po zmrzlině menší než ve Španělsku atd. 

 

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD 

Vše si ilustrujeme na následujícím příkladu, kde uvidíš, jak se mění množství v závislosti  

na ceně.  

Na ulici Mlsná bydlí 3 kamarádky, které milují čokoládu a jedí ji ve velkém.  

Blanka nedávno ztratila práci, a tak je ochotna dát za tabulku čokolády maximálně 30 Kč.  

Míša je učitelka na střední škole a za čokoládu dá i 35 Kč. 

Veronika dá za čokoládu i 50 Kč.  

V následující tabulce lze vidět poptávku těchto tří dam při různých cenách. 

Cena zboží v Kč Poptávané množství v ks 

0 – 30 3 

31 – 35 2 

36 – 50 1 

 

ÚKOL Č. 1 

Poptávka po autech 

Uvažuj, že existuje země Z, kde jsou pouze 3 města, která tvoří poptávku po autech. Pro 

zjednodušení počítej, že každý obyvatel stejného města poptává právě 1 auto za stejnou 

cenu.  

Ve městě Dálí žije 20 tis. obyvatel a auto by koupili za maximálně 30 tis. Kč.  

V hlavním městě Skrblíkov žije 50 tis. obyvatel a jsou ochotni investovat do auta maximálně 

70 tis. Kč.  
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Ve třetím městě Středov žije dohromady 10 tis. obyvatel a jsou ochotni za auto dát 45 tis. 

Kč.  

Na základě informací vyplň tabulku níže. 

Cena zboží v tis. Kč Poptávané množství v tis. ks 

0 – 30  

31 – 45  

46 – 70  

 

ÚKOL Č. 2 

Zamysli se nad tím, za co utrácíš své peníze. Kolik si koupíš triček, bude-li jedno stát  

200 Kč? A kolik si jich koupíš, bude-li jedno stát 2 000 Kč? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jídlo a pití je běžná součást každodenního života. Každý z nás chodí pravidelně nakupovat 

do obchodů, supermarketů apod. Všiml sis, že na různých místech jsou různé ceny?  

Proč chleba v Kauflandu stojí 20 Kč a chleba v malém obchůdku na vesnici 35 Kč? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Proč si tedy občas jdeš koupit zboží do prodejny, kde je výrazně dražší? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ÚKOL Č. 3 

Nyní budeš pracovat ve dvojicích, pokus se se spolužákem doplnit chybějící substituty  

a komplementy k daným slovům. 

K jednotlivým statkům doplň co nejvíce substitutů: 

jablko –  

káva –  

rohlík –  

okurka –  

hovězí maso - 

Doplň co nejvíce možných komplementů: 

auto – 

čaj – 

polévka – 

dům – 

pes –  

šatní skříň – 

 

Pro chytré hlavičky 

Pokud ti zbývá čas, zkus vymyslet další příklady. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontrolní otázky 

Co ovlivňuje poptávku? 

Uveď příklad 2 substitutů. 

Uveď příklad 2 komplementů. 

Jaká je poptávka po lyžích v Africe? 
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 CENOVÉ STRATEGIE 

Cíl: Rozšíříš si poznatky o možných způsobech tvorby ceny produktu. 

 

Klíčová slova 

Cena, náklady, marže, poptávka. 

Zamysli se nad výrobkem z prezentace. 

 

Zdroj: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/28/09/31/orange-juice-67556_960_720.jpg 

 

ÚKOL Č. 1 

Zdůvodni, proč džus v restauraci hotelu stojí víc než stejná značka a množství tohoto 

produktu v supermarketu? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

 

Pokus se odhadnout kolik tento výrobek stojí: 

 ve školním bufetu; 

 v supermarketu; 

 v restauraci pražského luxusního hotelu. 

CENA   
 je vyjádřením hodnoty produktu; 

 je výsledkem cenové politiky firmy; 

 je součástí marketingového mixu; 

 je peněžním vyjádřením všech hodnot a užitků produktu, které vnímá 

zákazník.  
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Faktory ovlivňující cenu výrobku, služby: 

 

 

 

                                                  

                                                  

 

 

                             

 

 

Metody stanovování 
ceny: 

 cena orientovaná na náklady; 

 cena orientovaná na poptávku; 

 cena orientovaná na konkurenci; 

 cena orientovaná na zákazníka (na hodnotu vnímanou zákazníkem). 

 

1. Cena orientovaná na náklady: 

 nejjednodušší metoda tvorby ceny; 

 vychází z úplných vlastních nákladů, ke kterým připočteme chtěnou marži; 

 nevýhodou je, že vychází z představ a možností firmy, ne zákazníka. 

2. Cena orientovaná na poptávku: 

 základem je výše poptávky po tomto výrobku na trhu; 

 např. při neúrodě brambor jejich cena roste. 

3. Cena orientovaná na konkurenci: 

 odvozuje od úrovně cen konkurence; 

 firma si zjistí průměr konkurenčních cen; 

 vyhodnotí silné a slabé stránky vlastního výrobku;  

 cenu pak stanoví buď nad, nebo pod průměrem cen konkurence. 

4. Cena orientovaná na zákazníka: 

Základem úspěšného použití této metody je přesné zjištění: 

 ochoty kupujícího zaplatit hodnotu nabízeného výrobku; 

 kupní schopnosti zákazníka (výše mezd, nezaměstnanosti…); 

 preferencí zákazníka. 

- malá nabídka; 

- exkluzivita, módnost, odlišnost od konkurence; 

- snaha o rychlou návratnost nákladů. 

- snaha získat větší tržní podíl; 

- velká nabídka; 

- snaha získat věrného zákazníka; 

- snaha udržet se na trhu. 
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ÚKOL Č. 2 

Soutěž pro dvojice: 

Společně se spolužákem ve dvojici se pokus správně a co nejrychleji odpovědět na otázky  

v úkolu: 

Pečeš vánoční cukroví, které chceš prodávat na školním jarmarku. Cena surovin byla  

300 Kč, energie a další náklady činily 30 Kč. Upekl(a) jsi 100 ks vánočního cukroví stejného 

druhu.  

a) Za kolik musíš prodat jeden kousek, když chceš pro třídu po odečtení nákladů vydělat  

170 Kč? 

b) Za kolik bys prodal jeden kousek cukroví v Praze na vánočním jarmarku, když víš,  

že mzdy jsou tam v porovnání se mzdami ve tvém městě vyšší o 20 %? 

 

a)………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..…………………………………………………….. 

 

b)……………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………..……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Zdroj: https://img.cncenter.cz/img/18/new_article/5281745-img-recepty-vanoce-rohlicky-v6.jpg?v=6 
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 Cena byla stanovena příliš vysoko. 

 Cena byla stanovena příliš nízko. 

 Výrobky zůstávají v prodejně na 

pultě, je vhodná sleva. 

 Nabídka byla vyšší než poptávka. 

 Poptávka byla vyšší než nabídka. 

 

ÚKOL Č. 3 

V praxi se často setkáváme s pojmy VÝPRODEJ a VYPRODÁNO. Umíš správně přiřadit 

text, který dané pojmy vysvětluje? Naznač šipkami. 

 

VÝPRODEJ         

 

 

 

 

 

VYPRODÁNO  

 

                                      

 

Pro chytré hlavičky 

Při stanovení ceny podle konkurence musí firma pravidelně a dlouhodobě sledovat změny 

cen konkurence. Zamysli se a uveď, kdy firma musí stanovit cenu vyšší než ceny konkurentů  

a kdy musí stanovit cenu nižší než cena u konkurence.  

 

Sluníčku domaluj úsměv podle toho, jak se ti líbila hodina. 

Zdroj: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/31/12/22/di
scount-
1015447__340.jpghttps://pixabay.com/cs/images/s
earch/discount/ 

Stanovení ceny                 než konkurence                              než konkurence 

 

-                                                                        - 

-                                                                        - 

-                                                                        - 

-                                                                        - 

                                                      

Zdroj:  
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/21/22/54/obs
tkiste-3097735_960_720.png 
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 VLIV INFLACE NA CHOVÁNÍ LIDÍ 

Cíl: Rozšíříš si poznatky o inflaci, pochopíš její důsledky na příjmy 

obyvatelstva. 

 

Klíčová slova 

Inflace, deflace, míra inflace, spotřební koš. 

 

Přečti si příběh Tomáše: 

Tomášova maminka bude mít narozeniny. Tomáš se rozhodl, že dá mamince stejný dárek, 

který dal tatínkovi před rokem a který měl tenkrát velký úspěch. Tatínek od něj dostal dva 

lístky do kina, poukaz na masáž zad a bonboniéru „Modré z nebe“. 

Lístky do kina minulý rok stály 300 Kč, masáž zad 400 Kč a bonboniéra 67 Kč. Našetřeno  

má 800 Kč, a tak se vydal do města nakoupit dárky. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil,  

že na dárky bude potřebovat 1 000 Kč. 

Ukázkový příklad 

Diskutuj ve skupině spolužáků a pak odpověz na otázky: 

 

1. O kolik korun jsou dárky v tomto roce dražší než v předchozím roce? Vyjádři v Kč i v 

procentech. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Co mohlo podle tebe způsobit nárůst cen? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Pro zjišťování míry inflace má důležitý význam tzv. spotřební koš. 

 

 

 

INFLACE je všeobecný nárůst cen zboží a služeb v průběhu určitého období. 
O kolik % narostly ceny, vyjadřuje ukazatel: MÍRA INFLACE 

𝑀Í𝑅𝐴 𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐸 =
𝑐𝑒𝑛𝑜𝑣á ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 𝑡 − 𝑐𝑒𝑛𝑜𝑣á ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í (𝑡 − 1)

𝑐𝑒𝑛𝑜𝑣á ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í (𝑡 − 1)
 · 100  [%] 

t – může být např. měsíc, čtvrtletí, rok atd. 

 

 
 

SPOTŘEBNÍ KOŠ 
 
Představ si, že do velikého nákupního koše postupně naskládáš asi 1 000 druhů 

nejdůležitějšího zboží a služeb. V ČR zahrnuje spotřební koš 729 položek 

rozdělených do 12 skupin, např. potraviny, odívání, bydlení, zdravotnictví, 

vzdělávání aj. Podle důležitosti bude mít každá skupina zboží určitou váhu.  

Pak spočítáš hodnotu tohoto koše a porovnáš s hodnotou v předchozím období 

(minulý rok, měsíc…) Pokud se hodnota koše zvedla, jde o inflaci. 
 

 

 

t – může být např. měsíc, čtvrtletí, rok atd. 

 

 
 

DRUHY INFLACE A JEJÍ VLIV NA CHOVÁNÍ LIDÍ: 
 

 INFLACE MÍRNÁ: do 9 % 

 ekonomika běžně funguje;  

 lidé věří své měně; 

 lidé ukládají své peníze do bank. 

 INFLACE PÁDIVÁ: do 100 % 

 lidé přestávají věřit vlastní měně; 

 lidé nakupují stabilnější cizí měny; 

 lidé nakupují trvalejší hodnoty např. nemovitosti, zlato… 

 HYPERINFLACE: nad 100 % 

 peníze přestávají plnit svou funkci; 

 lidé si směňují zboží za zboží nebo službu; 

 ekonomika státu se rozpadá; 

 vzniká nebezpečí občanských válek a jiných ozbrojených 

konfliktů. 

DEFLACE JE OPAKEM INFLACE. Znamená to, že se ceny zboží a služeb  

v porovnání s minulým obdobím snížily. Peníze tak mají vyšší hodnotu. 
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ÚKOL Č. 1 

Spotřební koš obsahuje 729 nejdůležitějších výdajových položek domácností.  

Pokus se správně určit na kruhovém diagramu, jak velkou část spotřebního koše tvoří 

jednotlivé skupiny. Očísluj jednotlivé položky legendy grafu a následně dopisuj tato čísla do 

příslušných výsečí koláčového diagramu. 

Spotřební koš průměrné české domácnosti domácností v roce 2016 [%] 

 

Zdroj: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/sites/images/vzdel_modul/obecne-
prirodovedny_pohled/indikatory_spotreby_a_vyroby/spotrebni_kos_1451.jpg 

Zkus vyčíst údaje z diagramu a doplnit do tabulky: 

Výdajová položka Část spotřebního 

koše (%) 

potraviny a nealkoholické nápoje  

doprava  

odívání a obuv  

pošta a telekomunikace  

vzdělávání   
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Pro chytré hlavičky 

Příjem domácnosti na jednu osobu byl 14 635 Kč za měsíc. Kolik bylo v průměrné 

domácnosti z tohoto příjmu vynaloženo peněz na rekreaci a kulturu? K výpočtu využij údaj z 

diagramu. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ÚKOL Č. 2 

Teď se zamysli a pokus se odhalit, proč ceny zboží a služeb neustále rostou. Vypiš příčiny: 

………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Kontrolní otázky 

Test: 

1. Zemědělcům nové plísňové onemocnění snížilo úrodu brambor o polovinu. Jejich 

cena na trhu vzrostla o 50 %. Jedná se o inflaci? 

a. ano 

b. ne 

2. Může zvýšení DPH způsobit inflaci? 

a. ano 

b. ne 

3. Jak se lze bránit rostoucí inflaci? 

a. ukládat volné finanční prostředky do bank 

b. nenakupovat 

c. volné finanční prostředky investovat do trvalejších hodnot, např. zlata, 

nemovitosti, sbírek… 

4. Deflace je: 

a. růst cen v porovnání s minulým obdobím 

b. pokles cen v porovnání s minulým obdobím 

c. neustálý pokles cen v porovnání s minulým obdobím a záporná míra inflace 
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 SROVNÁVAČE CEN NA INTERNETU 

Cíl: Získáš přehled o přednostech on-line nakupování a způsobech výběru 

internetového obchodu. 

 

Klíčová slova 

Internet, e-shop, srovnávače cen, vyhledávač, filtrování. 

 

Diskutuj ve třídě o výhodách nákupu na internetu, jaké jsou jeho výhody a nevýhody. Slyšel 

jsi už o srovnávačích cen? Jestli ne, nyní poznáš jejich funkci a naučíš se jejich služeb 

využívat. 

Nakupuješ přes internet? Používáš on-line platby? Jaké jsou výhody nakupování přes 

internet?  

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Plň úkoly PowerPoint prezentace, poznej výhody srovnávačů cen a nauč se využívat 

možností, které nabízejí. 

 

Internet je celosvětová počítačová síť, můžeš zde najít a koupit téměř vše.  
K tomu, aby se ti podařilo věc koupit za dobrou cenu u spolehlivého 
prodejce, ti pomohou srovnávače cen. Srovnávače cen jsou specializované 
internetové stránky, které ti vyhledají požadované zboží u mnoha různých 
internetových prodejců. Většina srovnávačů ti zobrazí nejen cenu, za kterou 
zvolené zboží e-shop nabízí, ale některé zobrazí i cenu poštovného, rychlost 
dodání a hlavně hodnocení prodejce (e-shopu). Jejich filtr ti umožní  
např. zobrazit pouze e-shopy, které mají hledané zboží skladem, nebo 
zobrazí jen prodejce, kde je možno platit platební kartou. Srovnávače často 
umožní i nakupujícímu slovně ohodnotit prodejce a máš tak možnost podělit 
se o své zkušenosti s e-shopem i s ostatními nakupujícími.  
Mezi nejpoužívanější srovnávače cen patří portály heureka.cz, zbozi.cz, 
srovnavame.cz a další. Z výše uvedeného je ti už jistě jasné, že porovnávače 
cen ti usnadní najít ten správný a bezpečný e-shop a v neposlední řadě 
vedou ke značné úspoře času, když za tebe prohledají internet a nabídnou 
nejlepší cenu hledaného zboží. Srovnávače zatím pracují s daty českých  
e-shopů, v jejich nabídce se tak nezobrazují nabídky zahraničních prodejců, 

kde může být cena ještě příznivější. 
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ÚKOL Č. 1 

Co kromě ceny zboží ovlivní tvůj výběr e-shopu: 

 

 

ÚKOL Č. 2 

Ve třídě uspořádejte soutěž o vyhledání nejnižší ceny zboží bez použití srovnávačů cen. 

Zkuste na internetu najít cenu mobilního telefonu Apple iPhone 8 64GB na vám známých 

stránkách prodejců elektroniky. Na hledání máte 10 minut. Nepoužívejte služeb srovnávačů 

cen. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 3 

Zadej alespoň do třech srovnávačů cen zboží a porovnej výsledky vyhledávání (např. Apple 

iPhone 8 64GB). Zadej ve vyhledávačích filtrování podle dostupnosti, zobrazit pouze e-shop, 

který má zboží skladem. Porovnej výsledky hledání a jeho rychlost s předcházejícím úkolem 

č. 2 a diskutuj ve třídě o výhodách a rychlosti srovnávačů zboží. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pro chytré hlavičky 

Pokud prodejní cena telefonu Apple iPhone 8 64GB v jednom z internetových obchodů činí 

17 500,- Kč, kolik z toho dělá odvedená daň DPH při sazbě 21 %? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….... 

Probrané téma ti poskytlo přehled o srovnávačích cen zboží na internetu, ukázalo ti jejich 

možnosti, které ti ušetří peníze a čas při nakupování na internetu. 

 



15 Srovnávače cen na internetu 

Dílčí oblast gramotnosti: Cenová gramotnost 
Obor vzdělání: Strojírenské práce, 3. ročník 

 

68 

 

ÚKOL Č. 4 

Informace, které ses dnes dozvěděl, využij k vyplnění krátkého testu: 

1) Co je to internetový srovnávač 

cen? 

a) porovnává ceny zboží na e-shopech 

podle ceny 

b) porovná cenu s možností tvého účtu 

c) porovnává dostupnost zboží 

2) Co je hlavní výhodou 

srovnávačů cen? 

a) ušetří peníze za poštovné 

b) uspoří čas a peníze 

c) umožní úsporu při nákupu více kusů 

zboží 

3) Prohledávají srovnávače cen  

i nabídky zahraničních webů? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

4) Umožňují srovnávače získat  

i jiné informace o e-shopech 

než jen cenu zboží? 

a) ano, za poplatek 

b) ne 

c) ano 

5) Kterou další informaci můžeš  

u srovnávačů cen získat? 

a) dobu dodání 

b) dobu trvanlivosti zboží 

c) informaci o počasí 

6) Co musím správně zadat při 

vyhledávání ve srovnávačích 

cen? 

a) přesně druh hledaného zboží 

b) své rodné číslo 

c) nic 

7) Proč nakupovat zboží  

na internetu? 

a) zboží je krásně nafocené 

b) mohu poslat peníze v obálce 

c) větší výběr zboží a většinou levnější 

8) Jak nesmím nikdy platit  

za zboží na internetu? 

a) platební kartou 

b) posílat peníze v obálce 

c) převodem na účet 

 

 

Kontrolní otázky 

Co to jsou srovnávače cen? 

Jaké informace lze získat ze srovnávačů cen? 

Co umožňují filtry srovnávačů cen? 

Bavila tě dnešní hodina?  

Dozvěděl ses něco nového? 
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 OCHRANA SPOTŘEBITELE A JEHO 

PRÁVA 

Cíl: Získáš představu o tom, jak jsou chráněna práva spotřebitele. 

 

Klíčová slova 

Reklamace, spotřebitel, záruční doba, způsoby reklamace. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Přečti si 

Zákon o ochraně spotřebitele se vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení  

a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České republiky.  

Zdroj: (Zákon. č. 634/1992 sb. Zákon o ochraně spotřebitele) 

Když se na koupeném zboží v záruční lhůtě vyskytne vada, můžeš ho reklamovat. 

Pokud tedy nejde o vadu, která vznikla běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jsi 

ji způsobil neopatrným zacházením. Reklamovat samozřejmě nemůžeš závadu, o které 

jsi věděl už před koupí nebo na kterou jsi dostal slevu. Každý prodejce musí mít sepsána 

pravidla pro reklamaci (reklamační řád), kdyby ale v těchto pravidlech prodejce omezoval 

tvoje zákonné nároky, nebudou taková ustanovení platná, i když prodejci ve zmatku nebo  

z neznalosti podepíšeš, že s nimi souhlasíš. 

U spotřebního zboží je podle zákona možné reklamovat vady, které se projeví  

v průběhu prvních dvou let od převzetí zboží. S prodejcem si ale můžeš smluvně sjednat  

i delší záruční dobu. Kdyby se údaje o délce záruky v různých dokumentech lišily  

– obchodník by třeba v reklamě sliboval tříletou záruku, ale na obalu zboží uváděl dvouletou 

záruční dobu, bude platit delší z nich. Jen pozor na to, kdyby se lišil údaj na obalu a v kupní 

smlouvě – smlouva má přednost, takže rozhoduje, co je napsané v ní. Když se prodává 

použité zboží, může prodejce záruční lhůtu zkrátit, maximálně ale na polovinu, tedy  

Poděl se ve třídě se spolužáky o zkušenosti ze svého okolí s reklamačním 
řízením. 

 Už jsi někdy reklamoval zboží? 

 Jaké jsou tvé vlastní zkušenosti? 
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na jeden rok. Pokud zboží reklamuješ, doba vyřízení reklamace se do záruční doby 

nepočítá a záruční doba se tuto dobu prodlužuje. 

Způsoby reklamace: oprava zboží, výměna za nové, sleva nebo vrácení peněz. 

Spotřebitel si ale úplně libovolně vybírat nemůže, aspoň ne vždycky. Záleží, jestli je vada 

podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. K podstatnému porušení smlouvy 

dojde, když bude jasné, že pokud bys o něm věděl předem, zboží nekoupíš. Takže se ukáže, 

že nemá vlastnosti, pro které jsi ho kupoval nebo které jsou u tohoto druhu zboží zásadní, 

nebo vlastnosti, které prodejce sliboval. Jiná porušení smlouvy se považují za nepodstatná. 

Požadovaný způsob reklamace se vždy musí uvést do reklamačního protokolu. Lhůta  

pro vyřízení reklamace je 30 dní, a pokud má prodejce více prodejen, můžeš zboží 

reklamovat i v jiné prodejně.  

Co musí obsahovat reklamační protokol: 

 údaje toho, kdo reklamuje zboží; 

 datum sepsání reklamace; 

 popis závady, pro kterou se zboží reklamuje; 

 požadovaný způsob reklamace. 

Zdroj: https://www.penize.cz/reklamace/321625-reklamace-v-roce-2017-pruvodce-krok-za-krokem 

 

ÚKOL Č. 1 

Rozhodni, v kterém případě lze úspěšně reklamovat zboží u prodejce: 

V záruční době se na výrobku objeví závada, o které jsem při 

zakoupení nevěděl.        
ANO/NE 

Výrobek se mechanicky poškodil pádem na zem.                                    ANO/NE 

Po záruční době výrobek přestane fungovat. ANO/NE 

V záruční době se na výrobku objeví závada, o které jsem při 

zakoupení věděl a dostal jsem na ní slevu. 
ANO/NE 

Výrobek je celkově funkční, ale nedosahuje výkonů uváděných 

prodejcem. 
ANO/NE 

Do výrobku mi natekla voda a přestal fungovat. ANO/NE 

Upravením výrobku jsem zvýšil jeho výkon, ale v záruční době přestal 

fungovat. 
ANO/NE 
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ÚKOL Č. 2 

Napiš, jak budeš postupovat při reklamaci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká je záruční doba pro reklamaci a jaká je lhůta pro vyřízení reklamace: 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 3 

Vyplň test a vyhodnoť správnost odpovědí: 

1) Jaká je minimální záruční doba  

u spotřebního zboží? 

a) dva měsíce 

b) dva týdny  

c) dva roky 

2) Lze u použitého zboží zkrátit záruční 

dobu? 

a) ano, na polovinu 

b) ano, na půl roku 

c) ne 

3) Může záruční dobu nového zboží 

obchodník zkrátit např. v reklamačním 

řádu? 

a) ano, na polovinu 

b) ne 

c) ano, na půl roku 

4) Jaká je doba pro vyřízení reklamace? 

a) dobu stanoví obchodník 

b) 30 dní 

c) 3 dny 
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5) Musí se zboží reklamovat v původním 

obalu? 

a) ano, pokud to vyžaduje prodejce 

b) ne 

c) ano 

6) Co potřebuješ při reklamaci? 

a) rodný list 

b) účet nebo potvrzený záruční list 

c) peníze 

7) Jakým způsobem lze vyřídit reklamaci? 

      a) opravou zboží  

      b) výměnou za poplatek 

      c) ekologickou likvidací 

8) Co není obsahem reklamačního 

protokolu? 

      a) foto prodavače 

      b) popis závady 

      c) způsob vyřízení reklamace 

9) Lze si s prodejcem sjednat delší záruční 

dobu? 

a) ne, záruční doba je stanovena 

zákonem 

b) ano 

c) ano, ale jen u použitého zboží           

10) Co není součástí reklamačního řízení? 

a) sepsání záznamu o reklamaci 

b) předložení dokladu o nákupu 

c) ekologická likvidace 

 

ÚKOL Č. 4 

Probrané téma ti poskytlo přehled o ochraně spotřebitele, reklamačním řízení a jeho 

podmínkách. 

Napiš postup, jak budeš řešit reklamaci zakoupeného telefonu, který přestane po týdnu 

úplně fungovat. Popiš druh závady. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Kontrolní otázky 

Co bys mohl reklamovat ty jako spotřebitel? 

Co by mohl reklamovat spotřebitel v provozovně, ve které bys mohl jednou pracovat? 

Dokázal bys vymyslet modelovou situaci, kdy by bylo vhodné řešit reklamaci opravou 

výrobku a kdy vrácením peněz? 

Víš, kam se obrátit, pokud bys měl pocit, že jsou porušována tvá práva jakožto spotřebitele?
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 INVESTICE, INVESTOVÁNÍ 

Cíl: Seznámíš se se základy investic a investování. 

Klíčová slova 

Investice, investování, rizika spojená s investováním, výnosy, možnosti investicí, 

diverzifikace (rozložení investic). 

 

Ukázkový příklad 

Nyní budeme pracovat společně a přečteme si úvodní situace. 

SITUACE  A 

Marie zdědila po své tetě byt. Rozhodla se, že ho bude pronajímat. Peníze z pronájmu  

si bude ukládat na spořicí účet.  

SITUACE  B 

Anna zdědila po své tetě byt. Rozhodla se, že ho prodá. Peníze, které dostane, bude 

investovat do koupě zlata. 

Zkus pojmenovat výhody a nevýhody jednotlivých situací (A, B). 

Diskutuj o jednotlivých situacích se spolužáky a zhodnoť, kterou variantu by sis 

vybral a proč. 

  

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Investice je vklad. 

Investováním rozumíme jakékoliv vynaložení prostředků tak, aby přinesly 
výnos. 

Při rozhodování o investici musíme udělat rozhodnutí o délce období 
(likviditě) a výběru investice (rizika, výnosy). 

 

Výnos – částka, kterou nám investice přinese. 
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ÚKOL Č. 1 

Z písmen, která dostaneš, slož slovo (pojem spojený s investováním).  

 

Slovo zapiš zde ……………………………………………………………………………………….. 

a pojem ústně vysvětli. 

 

Pro chytré hlavičky 

Seřaď investice podle míry rizika (vzestupně): 

a) nákup akcií 

b) stavební spoření 

c) státní dluhopisy 

d) nákup nemovitosti 

e) pronájem bytu 

f) nákup zlata 

g) nákup starožitností, obrazů 

Likvidita – vyjadřuje finanční pohotovost (podniku, osoby): 

 krátké peníze – jsou ihned použitelné; 

 dlouhé peníze – hotové peníze nemáme ihned. 

Rizika (nebezpečí):  

 malé riziko – malé výnosy; 

 velké riziko – možnost vyšších výnosů, ale i ztrát. 

Diverzifikace – rozložení investice do různých druhů majetku. 

Např. výherce v televizní soutěži si koupí dům za 6 000 000 Kč, 600 000 Kč 

uloží na běžný účet, za 200 000 Kč koupí akcie, za 800 000 Kč koupí stavební 

parcelu  

a 500 000 Kč vloží jako společník do hotelu svého bratra. Pokud by později 

hotel zkrachoval, přijde „jen“ o 500 000 Kč, ale ne o všechen svůj majetek. 

Možnosti investování  

 finanční trh – dluhopisy, akcie (cenné papíry); 

 komodity – zlato, káva, starožitnosti, obrazy; 

 podnikání. 
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…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 2 

POROVNÁNÍ SITUACÍ 

SITUACE  A 

  

Z uvedených položek vypočítej, jaké mám každý měsíc náklady a jaký budu mít příjem  

z pronájmu za pět let. 

Náklady jsou uvedeny za 1 měsíc. 

Elektřina.................................................................. 400 Kč 

Plyn ........................................................................ 200 Kč 

Topení .................................................................... 800 Kč 

Voda ....................................................................... 800 Kč 

Daň ........................................................................... 40 Kč 

Pojištění .................................................................... 40 Kč 

Výtah ........................................................................ 75 Kč 

Úklid v domě ............................................................. 65 Kč 

Poplatky za odvoz odpadu ........................................ 55 Kč 

Vlastním byt, který pronajímám.  

Každý měsíc mi nájemník platí částku 5 055 Kč.  

Z této částky hradím veškeré náklady. 
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TV a rádio (koncesionářské poplatky) ..................... 180 Kč 

Internet ................................................................... 400 Kč 

 

Příjem za pět let: …………………………………………………….. Kč 

 

SITUACE  B 

 

 

OTÁZKA 

Kterou situaci by sis zvolil a proč? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jak se ti hodina líbila?  

Vyjádři smajlíkem: 

 

 

 

 

 

Byt, který jsem zdědila, prodám za 1 000 000 Kč. Nechám si 500 000 Kč  

a za 500 000 Kč koupím zlato, které mám jako finanční rezervu. 
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 SPOŘENÍ, VYUŽITÍ VOLNÝCH 

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Cíl: Tato hodina bude pro tebe návodem, jak v budoucnu naložit s volnými 

finančními prostředky v rodinném rozpočtu. 

 

Klíčová slova 

Spořicí účet, termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní připojištění. 

 

Sleduj pozorně video. 

Zkus odpovědět na otázky: 

Má tvoje rodina zavedený nějaký způsob spoření? 

Pokud ano, dokázal bys ho charakterizovat? 

Jak si plánuješ v budoucnu ukládat své volné peníze? 

Na kolik měsíců bys měl/a mít vytvořenou minimální finanční rezervu? 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

V současnosti je běžné spoření peněz na účet u banky úročeno velmi málo.  

Pokud dosahují úroky několika procent, jsou u takového účtu omezeny termíny 

výběru, stanovena velikost nebo pravidelnost vkladů nebo stanoveny jiné podmínky. 

Může se stát, že máme k dispozici větší množství peněz. Je rozumné uložit si je jako 

rezervu pro nenadálé výdaje nebo k realizaci svých záměrů v budoucnu. 

Některé spořicí finanční produkty jsou i v současnosti poměrně výhodné. Jde hlavně 

o ty, u kterých je doba spoření mnoho let. Ty jsou navíc ještě zvýhodňovány státním 

příspěvkem. 

 

 

Čím menší příjmy mám, tím větší rezervy musím vytvářet. 
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ÚKOL Č. 1 

Uveď, jaké jsou rozdíly mezi: 

a) běžným účtem a spořicím účtem: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) spořicím účtem a termínovaným vkladem: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) stavebním spořením a penzijním připojištěním: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 2 

MYŠLENKOVÁ MAPA 

Rozhodni, jaký typ spoření vybereš v jednotlivých situacích. K zadáním v barevných 

bublinách najdi odpověď a tu vybarvi stejnou barvou. 

 

 

 

Spořicí účet – slouží k dlouhodobému ukládání volných peněz, případně 
tvorbě finanční rezervy. Na rozdíl od termínovaných vkladů jsou ale peníze 
na spořicím účtu kdykoli k dispozici. Oproti běžným účtům nabízí spořicí 
účty vyšší úrok. 

Termínované vklady – na rozdíl od spořicích účtů, ze kterých lze peníze 
prakticky kdykoli vybrat, na termínovaném účtu musí zůstat určitou 
smluvenou dobu. Nabízejí vyšší úrok než spořicí účty. 

Stavební spoření – nabízí kromě zhodnocení peněz také možnost financovat 
bydlení pomocí úvěru ze stavebního spoření. Výhodou stavebního spoření 
je státní podpora.  

Penzijní připojištění – je zajištění na důchod. 
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Vybarvi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro své dítě chceš zajistit samostatné bydlení. 

Nechceš v důchodu spoléhat pouze na peníze od státu (starobní důchod). 

 

Pro své dítě chceš zajistit finanční start při osamostatnění. 

 

S partnerem ses dohodl, že si v příštím roce dopřejete luxusní dovolenou, 
na kterou běžně nejezdíte. 

Máš dostatek volných finančních zdrojů, chceš je zhodnotit a víš, že je 
několik dalších let nebudeš potřebovat. 

 

Spořicí účet Penzijní připojištění 

Stavební spoření 
Investování (akcie, 

podílové listy) 

Termínovaný vklad 
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Hra 

HRA NA YOUTUBERA 

Rozdělte se do skupin.  

Každá skupina má stejné zadání:  

Nahraj video na téma: Vysvětli mladšímu sourozenci, jak spořit. 

Videa si navzájem přehrajte, a po zhlédnutí rozhodni, která skupina byla zajímavější. 

 

 

 

Jak se ti hodina líbila?  

Zakroužkuj like/dislike. 
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 DANĚ, DAŇOVÁ SOUSTAVA 

Cíl: Dnes se dozvíš něco o daňovém systému v ČR. Jaké daně můžeš platit. 

 

Klíčová slova 

Daň, sazba, DPH, spotřební daň, daň z příjmů, předmět daně. 

 

Dnes se dozvíš, jaký daňový systém je u nás v ČR. Zamysli se nad tím, proč platíme daně a 

co by se stalo se státním rozpočtem, kdybychom daně neplatili. Myslíš, že by se nám dařilo 

lépe? 

Daně, daňová soustava ČR 

S daněmi se v nějaké formě setkáváme všichni, jsou právně vymahatelné. Daň je zákonem 

povinná platba do státního rozpočtu. Financuje se z nich lékařská péče, školství, obrana, 

policie, doprava, kultura apod. Daně dělíme na přímé a nepřímé.  

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Druhy daní: 

 

Předmět daně – příjem nebo předmět, který je zdaňován. 

Sazba daně – procento daně, která se bude odvádět z daňového základu. 

Plátce daně – osoba, která daň vyměřuje, odvádí do státního rozpočtu 

(prostřednictvím finančního úřadu). 

Poplatník – osoba, která daň skutečně hradí. 

Zdaňovací období – časový úsek, za který se bude daň počítat. 

Přímé daně 
Daně z příjmů – objektem daně jsou veškeré příjmy peněžní i nepeněžní. 
1) Daň z příjmů fyzických osob: 

 poplatníkem je fyzická osoba žijící v ČR; 

 za zaměstnance odvádí daň zaměstnavatel; 

 základem daně je hrubá mzda – sazba je 15 %. 
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Ukázkový příklad 

Dle zákona 353/2003 Sb. je sazba spotřební daně pro motorové benzíny 12 840 Kč/1000 l 

Jaká bude výše DPH a spotřební daň u 1 l benzínu při ceně 33,50 l? 

2) Daň z příjmů právnických osob: 

 základem daně je zisk – sazba 19 %. 

 
Majetkové daně – objektem zdanění je hmotná věc – tedy nějaký majetek 
(daň z nemovitosti, daň z dědictví, daň darovací). 

Daň silniční: 
 z vlastních dopravních prostředků, které mají přidělenou SPZ a jsou 

používány za účelem podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; 

 zdaňuje užívání silnic. 

 
 

Nepřímé daně 
Plátce a poplatníci jsou dvě různé osoby. 
1) Spotřební daň: 

 na rozdíl od DPH je placena jednorázově při prvním prodeji od výrobce, při 

dovozu ze zahraničí na celnici; 

 tabák, pivo, lihoviny, paliva; 

 plátcem jsou vývozci a dovozci; 

 poplatníci jsou všichni, kdo výrobky nakupují; 

 sazba daně je stanovena pro každý druh výrobku a není závislá na ceně; 

 je upravena zákonem 353/2003 Sb. – Zákon o spotřebních daních. 

2) DPH: 

 daň z přidané hodnoty; 

 nepřímá universální daň; 

 poplatníkem jsou kupující, plátcem prodávající; 

 sazby DPH: 

i) základní 21 %;   

ii) první snížená 15 % – teplo, potraviny, umělecké činnosti; 

iii) druhá snížená 10 % – knihy, léky, kojenecká výživa. 

 

Dále ekologická daň, daň ze zemního plynu, z pevných paliv, elektřiny. 
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Cena benzínu za 1 l 33,50 Kč  

Spotřební daň za 1 l (12 840 : 1 000) 12,84 Kč  

DPH za 1 l (21 % z 33,50 Kč) 7,04 Kč   

Celková daň za 1 l 19,88 Kč  

 

ÚKOL Č. 1 

Vyhledej na internetu aktuální sazby DPH a zapiš další příklady toho, co patří do snížených 

sazeb daně: 

První snížená 15 %: 

 

 

Druhá snížená 10 %: 

 

ÚKOL Č. 2 

Vysvětli pojmy: 

Poplatník      ……………………………………………………………………………………………. 

Plátce daně  ……………………………………………………………………………………………. 

Sazba daně  ……………………………………………………………………………………………. 

Předmět daně  ………………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 3 

Červeně označ přímé daně a modře nepřímé daně: 

SILNIČNÍ DAŇ  

DĚDICKÁ DAŇ    

DPH  

DAŇ Z PŘÍJMŮ  

DAROVACÍ DAŇ 



19 Daně, daňová soustava 

Dílčí oblast gramotnosti: Rozpočtová gramotnost  
Obor vzdělání: Cukrářské práce, 3. ročník 

 

84 

 

ÚKOL Č. 4 

Pan Novák pracuje v pracovním poměru (zaměstnanec) a vlastní rodinný dům. 

Napiš, jaké daně platí: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Paní Nováková podniká a má šicí dílnu, zaměstnává 4 krejčové. 

Jakou daň musí uhradit na finančním úřadě: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jdeš do obchodu a nakoupíš potraviny na víkend. 

Platil jsi nějakou daň? Pokud ano, byla to daň přímá nebo nepřímá? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pro chytré hlavičky 

Vyhledej na internetu Zákon o spotřebních daních 353/2003 Sb., dále zde vyhledej výši 

sazby spotřební daně u nafty (střední oleje, těžké plynové oleje) a aktuální průměrnou cenu 

benzínu a nafty k dnešnímu dni. Zbytek doplň dle informací získaných z textu. 

 

Sazba spotřební daně – nafta ………………………….. 

Cena benzínu k ……………………………… 

Cena nafty k ………………………………….. 
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 BENZÍN NAFTA 

Cena za 1 l   

Spotřební daň za 1 l   

DPH za 1 l   

Celková daň za 1 l   

 

 

Kontrolní otázky 

Jaký je rozdíl mezi poplatníkem a plátcem? 

Jaké jsou sazby DPH v ČR? 

Proč musíme platit daně? 

Na co jsou daně dále využívány? 
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 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

Cíl: Dozvíš se, jaké mají povinnosti daňoví poplatníci a jak těmto povinnostem 

dostát. 

Klíčová slova 

Daňové přiznání, finanční úřad, daně z příjmu fyzických a právnických osob, daň  

z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, silniční daň, daňový poradce. 

 

Vzpomeň si na pohádku Tajemství staré bambitky. Líbila se ti? Pamatuješ na dva výběrčí 

daní Lorence a Ference? Z čeho všeho vybírali daně? 

Teď si představ, že jsi ty ministr financí. Mimochodem, víš, kdo je současný ministr financí? 

A kdo předseda vlády?  

Protože jsi jako ministr odpovědný za to, aby do státního rozpočtu přicházely peníze, zkus 

rychle vymýšlet, z čeho by se měly vybírat daně. Vezmi si několik lístků a zkus na každý  

z nich napsat, co by se mělo danit. Potom lístky nalep na tabuli. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

Sleduj pozorně prezentaci, objeví se tam postupně důležité informace i úkoly, které budeš 

plnit. V sešitě máš uvedeny základní pojmy. 

 

 

 

 Finanční úřad 

 Daň z příjmu fyzických a právnických osob 

 Daň z nemovitosti 

 Daň z převodu nemovitosti 

 Silniční daň 

 Daňové přiznání 

 Daňový poradce  
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ÚKOL Č. 1 

Na internetu najdi adresu finančního úřadu, pod který spadá území tvého trvalého bydliště. 

Odpověď:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 2 

Na internetu (např. na stránkách .cz/dane penize) najdi interaktivní daňový formulář, stáhni 

ve formátu Excel a zkus vyplnit první stranu s údaji o sobě.  

 

Jiná varianta: Ve výřezu první strany formuláře v pracovním sešitě vyplň správně volné 

kolonky. Můžeš doplnit z elektronického formuláře, pokud jsi ho už zpracoval. 

 

Zdroj: https://i.iinfo.cz/images/291/dap-1-1.png 
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ÚKOL Č. 3 

Na internetu najdi jméno, adresu a telefonní číslo na některého daňového poradce v okolí 

tvého bydliště.  

Odpověď: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pro chytré hlavičky 

Při určování výše daně podnikající fyzické osoby ze svého příjmu musíš nejprve vypočítat 

základ daně.  

Ten se vypočítá tím, že odečteš od sebe příjmy a výdaje. 

Daň z příjmu fyzické osoby činí 15 % ze základu daně. 

Od této částky odečteš ještě slevy na dani (např. sleva na poplatníka). 

 

Příklad: Vypočítej daň, kterou musí zaplatit pan Karas ze svého příjmu, pokud jeho příjmy 

byly 650 000 Kč, výdaje činily 120 000 Kč a uplatnil jen slevu na poplatníka, která činí  

24 840 Kč.  

 

Příjmy ……………………………………………… 

Výdaje …………………………………………….. 

Základ daně ……………………………………… 

15 % základu daně ……………………………… 

Sleva na poplatníka ……………………………. 

Výsledná daň ……………………………………. 

 

Hra 

AZ kvíz: Rozdělte se na dvě skupiny. Každá skupina si vybere svou barvu. Budeme soutěžit 

v rychlosti vyhledávání informací na internetu. Bude zadáno 6 otázek. Skupina,  

která na danou otázku odpoví jako první, vyhraje políčko v trojúhelníku a vybarví si ho svou 

barvou. Které skupině se podaří spojit všechny 3 strany trojúhelníku, vyhrává. 
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Kontrolní otázky 

Co ses v této vyučovací hodině dozvěděl nového, co z toho považuješ za důležité 

vědět? 

K čemu jsou vybrané daně dále využívány? 

Líbila se ti dnešní hodina, co tě nejvíc bavilo nebo zaujalo? 
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 HYPOTEČNÍ ÚVĚRY 

Cíl: Rozšíříš si poznatky o možnosti a podmínkách získání nemovitosti pomocí 

hypotečního úvěru. 

 

Klíčová slova 

Hypotéka, anuita, jistina, úrok, bonita klienta. 

 

Ukázkový příklad 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

DISKUTUJ, JAKÉ MÁŠ MOŽNOSTI POŘÍZENÍ VLASTNÍ NEMOVITOSTI  
K BYDLENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE: 

 máš našetřeno 400 000 Kč na spořicím účtu a máš zaměstnání;  

 máš našetřeno 400 000 Kč na stavebním spoření a máš 

zaměstnání; 

 nemáš našetřeno nic, ale vlastníš starší nemovitost a chceš  

ji rekonstruovat; 

 nevlastníš nemovitost a nemáš ani spoření, ale máš dobré 

zaměstnání a vyšší příjmy. 

 

Hypotéka  

 Je to úvěr, který poskytne banka svému klientovi na zakoupení, 
výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti. 

 Úvěr je zajištěn zástavním právem k dané nebo jiné nemovitosti, 
kterou klient vlastní.  

 Hypoteční úvěr je dlouhodobým úvěrem, jeho splatnost může být 20  
i 30 let. 

 Jako odměnu bance platí klient kromě splátek úvěru i úroky  

z hypotečního úvěru.  
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ÚKOL Č. 1 

Dopiš k šipkám do mentální mapy způsob fungování hypotečního úvěru, tak jak  

jsi ho pochopil z výkladu. Vyber si z pojmů: jistina, zástava, hypoteční smlouva, 

anuita. 

Americká hypotéka  

 Banka poskytne peníze se zástavou nemovitosti, ale úvěr není vázán 
na zakoupení nemovitosti. Můžeme jej využít například na cestování. 

 

Banka si před poskytnutím hypotečního úvěru zjišťuje: 

1. zástavní hodnotu nemovitosti: 

 Znalec banky ocení nemovitost, kterou hodlá klient koupit. 

 Hodnota oceněné nemovitosti bankou je zpravidla nižší než kupní 
cena nemovitosti. 

2. bonitu klienta:  

 Žadatel o hypotéku musí mít dobrou platební historii (platit své 
závazky včas). 

 Je nutné prokázat dostatečnou výši příjmů ze zaměstnání, podnikání, 
sociálních dávek. 

 Banka požaduje informace o závazcích žadatele – výdajích na 
domácnost, úvěrech, kreditních kartách, a spočítá žadateli, jestli mu 
po zaplacení splátky a úroků zůstává životní minimum. 

 
Anuita je stálá platba hrazená v pravidelných časových intervalech po dané 
období. 

Jistina je základní peněžní částka, která byla bankou půjčena. 

Úrok jsou peníze, které klient zaplatí nad půjčenou částku jako odměnu 

věřiteli. 
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Zdroj: https://wider.scott-and-
rose.com/FP_Articles/201301
07_Klienti_Komercni_banky_
plati_casteji_kartou_Kteri_do
brovolne_a_kteri_pod_tihou_
poplatku_A.jpg 

 

 

Zdroj: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A
Nd9GcSwQcR51fUKApNARyUx76
hEN_YGSJD4CI8zyKud35ppwK--
BysVzg 

 

 

Zdroj: 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/image
s?q=tbn:ANd9GcSEu1
4p2PW0NsqnXdiAIH7
G2NzMlriVyCGQEKeQ
rpLC5r5qG-f1ug 

 

 

Zdroj: 
http://www.izolox.cz/im
ages/pohledy/atom-
1.jpg 

 

banka klient úvěr nemovitost 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 2 

Pokus se vypsat, jaké podklady bude po tobě požadovat banka v případě, že žádáš  

o hypoteční úvěr na zakoupení bytu, jsi ženatý (vdaná), máš jedno dítě, pracuješ  

a manžel(ka) je na rodičovské dovolené.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Pro chytré hlavičky 

Zjisti s pomocí internetu, např. https://www.hypotecnikalkulacka.cz/#/hypotecni-uver, jaká 

bude měsíční splátka hypotéky na nemovitost, jejíž odhadní cena je 2 600 000 Kč, 

a když potřebuješ půjčit 2 000 000 Kč. Maximální úroková míra bude 3 % a doba splatnosti 

25 let. Fixace úrokové sazby je na 5 let. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

Sluníčku domaluj úsměv podle toho, jak se ti líbila hodina. 
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 ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU BANKOU 

Cíl: Rozšíříš si poznatky o požadavcích banky při žádosti o úvěr a způsobech 

zajištění úvěru bankou. 

 

Klíčová slova 

Věřitel, dlužník, bonita klienta, likvidita, závazek, ručitel, zástava. 

 

Ukázkový příklad 

Podívej se motivační video na YouTube: Se splácením má problémy každý osmý Čech. 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=-AHwu7fZfgw. 

Diskutuj se spolužáky o tom, jak by si měla banka zajistit návratnost úvěru,  

 tj. finančních prostředků, které klientovi půjčila. Pokus se vypsat možné následky nesplácení 

úvěru: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

ZAJIŠTĚNÍ NÁVRATNOSTI ÚVĚRU BANKOU: 

MOŽNOSTI BANKY: 

 



22 Zajištění úvěru bankou 

Dílčí oblast gramotnosti: Rozpočtová gramotnost 
Obor vzdělání: Opravářské práce, 3. ročník  

 

95 

 

 

Hra 

 

Teď si zahraješ hru „Na klienty a bankéře“ (žáky na dvě skupiny KLIENT – BANKÉŘ rozdělí 

vyučující). Klient si ze stolu učitele vybere kartičku, na které bude mít druh úvěru  

a požadovanou výši jistiny. Pak si klient si vybere bankéře a ten s ním bude vyjednávat 

podmínky úvěru a způsob zajištění ze strany banky. Učitel podmínky zapisuje na tabuli. 

Ostatní bankéři mohou doplnit a opravit chyby svého kolegy a připsat mu tím trestné body. 

Vyhrává ten bankéř, který má nejmenší počet trestných bodů. Nejlepšího bankéře učitel 

vyhodnotí. Poté se role klient – bankéř vymění. 

 

 

Bonita klienta – schopnost klienta splatit úvěr, banka zjišťuje  

a vyhodnocuje:  

 majetkové poměry žadatele; 

 výši příjmů a výši všech výdajů, včetně splátek jiných úvěrů; 

 platební disciplínu žadatele (splácení jiných půjček, záznam  

v evidenci dlužníků…).  

Likvidita majetku klienta – schopnost co nejrychlejší proměny majetku 

klienta v hotovostní peníze. 

Podnikatelský záměr – podnikatelé musí přesvědčit banku, že jejich 

podnikání bude ziskové, a to natolik, že budou schopni včas a řádně splácet 

úvěr. 

Ručitel – fyzická nebo právnická osoba, která svým příjmem (majetkem) ručí 

za závazek dlužníka. 

Zástava:  

 majetek movitý – např. cenné papíry, pohledávky, hotové výrobky 

(auto); 

 majetek nemovitý – byt, dům, pole, les… 

Pojištění – klient se pojistí vůči neschopnosti splácet, např. v případě ztráty 

zaměstnání, nemoci, smrti. 
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Pro chytré hlavičky 

Petr Novák, bytem Svatoplukova 50, 796 01 Prostějov, r.č. 2222222222 byl požádán svým 

dobrým kamarádem Mirkem Kozákem o zápůjčku 20 000 Kč. Mirka Kozáka, bytem 

Koválovice č. 45, 784 56 Koválovice, r.č. 1111111111, zná Petr od dětství, ale taky ví,  

že v poslední době několikrát měnil zaměstnání. Peníze mu půjčí v hotovosti, ale vrátit  

je bude chtít ode dneška, tj. 1. 9. 2018, do 4 měsíců na svůj účet 19-071184128/0800. Mirek 

souhlasil s podmínkami i se sepsáním smlouvy o zápůjčce. Smlouvu spolu uzavřou v bydlišti 

Petra Nováka. Vzor smlouvy je z internetu. Pokus se ji správně vyplnit. 

Smlouva o zápůjčce finančních prostředků   

Zapůjčitel: ……………………………………………………………….,  

 r.č. ……………………………………….  

bytem ………………………………………………………………………  

bankovní spojení …………………………………………………………. 

dále také jen jako věřitel   

  

Vydlužitel: …………………………………………………………………,  

 r.č. ……………………………………   

bytem  …………………………………………………………………...... 

 dále také jen jako dlužník    

I. 

1. Věřitel při podpisu této smlouvy přenechal dlužníkovi částku 

…………………………,-Kč  

slovy………………………………………………………………….korun českých v hotovosti. 

2. Dlužník svým podpisem na této smlouvě výslovně potvrzuje, že uvedenou částku  

od věřitele v hotovosti při podpisu této smlouvy převzal.   

II. 

 

1. Dlužník se touto smlouvou zavazuje vrátit věřiteli zápůjčku v plné výši do ………………. 

Zápůjčka bude věřiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet věřitele 

………………………………………. 

  2. Zápůjčka se sjednává jako bezúročná. Dlužník je oprávněn splatit věřiteli zápůjčku  

i předčasně. 
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3. V případě prodlení dlužníka s vrácením zápůjčky nebo její části věřiteli je dlužník povinen 

uhradit věřiteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % denně z dlužné jistiny jdoucí  

od prvního dne následujícího po dni splatnosti zápůjčky až do zaplacení.   

III. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží věřitel  

a dlužník. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že zápůjčka dle této smlouvy nebyla poskytnuta  

v rámci podnikatelské činnosti věřitele. Zápůjčka je poskytována na základě výslovné žádosti 

dlužníka, u něhož vznikla potřeba krátkodobého zapůjčení finančních prostředků. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k postupnému plnění, plnění bude rovněž 

poukázáno na výše uvedený účet věřitele. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, smlouvu si pozorně přečetly, seznámily 

se a porozuměly jejímu obsahu, se kterým bezvýhradně souhlasí.  

5. Případné změny podmínek uvedených v této smlouvě mohou být provedeny pouze 

písemně a smluvní strany výslovně vylučují možnost provést jakékoliv změny této smlouvy 

nebo s ní související jiným způsobem než písemnou formou. Smluvní strany vylučují 

možnost využití elektronických zpráv pro změnu smlouvy.  

  

V Prostějově  dne………………………  

  

 ...................................                                                              ……………………………. 

        věřitel                                                                                                  dlužník    

 

 Zdroj: http://www.vymozeno.cz/download/06-15-VZOR-pujcka-jednorazova-hotovost.pdf 

 

 

  

 

Namaluj smajlíka podle toho, jak se ti líbila hodina. 
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 KDY SI PŮJČIT PENÍZE 

Cíl: Získáš představu o tom, kdy si půjčit peníze. 

 

Klíčová slova 

Peníze, půjčka, úvěr, splátka, měsíční příjem, přebytek domácího rozpočtu. 

 

Poděl se ve třídě se spolužáky své zkušenosti s úvěry. Znáš nějaký příklad ze svého okolí, 

kdy si lidé vzali nevhodně úvěr? Jaké to mělo následky? 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 

Zdroj: http://www.forbes.cz/5-duvodu-kdy-ma-smysl-si-pujcit/ 

 

Plň úkoly z prezentace a udělej si představu o tom, kdy a za jakým účelem je vhodné  

vzít si úvěr. 

 

Úvěrem (půjčkou peněz) lze zajistit prostředky např. na bydlení, vybavení 
domácnosti atd. Půjčením peněz v nevhodné výši nebo na nevhodný účel 
může vzniknout předlužení a následně existenční krize. Obecně platí, že 
člověk by se příliš zadlužovat neměl. Velmi rizikové jsou půjčky na věci, 
jejichž životnost je kratší než doba splácení úvěru. Za jedny z vůbec 
nejproblematičtějších jsou vnímány úvěry na nový telefon, vánoční dárky 
nebo na dovolenou. Pokud ti ovšem přestane sloužit pračka nebo lednička, 
případně potřebuješ opravit auto a nemáš dostatečnou rezervu, je půjčka 
naopak žádoucí, protože musíš jíst a bydlet odpovídajícím způsobem.  

Zároveň při jakékoliv půjčce popřemýšlej, jaký závazek na sebe bereš. Jistě 
není rozumné si půjčovat na vyšší životní standard, který neodpovídá tvým 

současným možnostem ani možnostem splácení.  

Pamatuj, že nejhorší situace nastává, pokud jsi pod časovým tlakem  
a potřebuješ půjčku rychle. Úvěr (půjčka) je většinou dlouhodobý závazek  
a vyžaduje dobře uvážit, kolik a od koho si půjčit.  
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ÚKOL Č. 1 

Vypiš rizika, která ti hrozí, pokud si vezmeš úvěr: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ÚKOL Č. 2 

Najdi v tabulce chyby. Na co je podle tvého názoru vhodné brát si úvěr (půjčku)? 

Na co si půjčku vzít? 

bydlení (rekonstrukce bytu) 

nový mobilní telefon 

automobil 

letní dovolená 

Na co si půjčku nevzít? 

luxusní automobil 

zimní dovolená 

nákup nové ledničky 

sportovní vybavení 

 

ÚKOL Č. 3 

Nastoupil jsi do zaměstnání a chceš si koupit auto. Potřebuješ půjčit 90 000 Kč a splátky 

půjčky jsou vypočítány na 3 000 Kč/měsíc. Spočítej své příjmy a výdaje a urči, zda si můžeš 

auto na splátky dovolit a kolik ti případně zbyde na neplánované výdaje (přebytek domácího 

rozpočtu). 

čistý měsíční příjem (plat) 20 000 Kč  

výdaje na bydlení (nájem) 3 000 Kč  

jednorázový příjem z prodeje kola 2 000 Kč  

pravidelné výdaje za jídlo 6 000 Kč  

pravidelné výdaje za energie 2 000 Kč  

měsíční paušál za telefon 500 Kč  

měsíční výdaje za zábavu a sport 2 000 Kč  

budoucí výdaje na koupený automobil (palivo, 

údržba, pojistka) 
1 500 Kč  
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ÚKOL Č. 4 

V předchozím příkladu sis chtěl půjčit částku 90 000 Kč na tři roky se splátkou  

3 000 Kč/měsíc. Za tři roky bys celkově zaplatil 108 000 Kč. Rozhodl ses raději spořit každý 

měsíc polovinu z přebytku svého rozpočtu. Za jakou dobu si potřebných 90 000 Kč našetříš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontrolní otázky 

Co je to úvěr? 

Jaká vznikají rizika, pokud si vezmeš úvěr? 

Na co je vhodné vzít si úvěr? 

Na co si určitě úvěr nebrat? 
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 PŘEBYTEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Cíl: Získáš představu o tom, kam investovat finanční prostředky. 

 

Klíčová slova 

Výnos, investice, přebytek domácího rozpočtu, inflace. 

 

Poděl se ve třídě se spolužáky o zkušenosti ze svého okolí s investováním finančních 

prostředků. Znáš nějaké možnosti investování přebytečných finančních prostředků? Kam bys 

své finanční přebytky investoval ty? 

Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Investice 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace 

Ukázkový příklad 

Příklad k vysvětlení vlivu inflace na hodnotu peněz: 

V roce 2015 stál rohlík 2 Kč, takže za 100 Kč jich bylo možno koupit 50 ks. 

V roce 2016 stál rohlík 2,10 Kč (zdražil), takže 100 Kč jich bylo možno koupit 47 ks. 

𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒 …
𝑛á𝑟ů𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑦

𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎
…

0,1 𝐾č

2 𝐾č
= 0,05 …  5 % 

Pokud by takto vzrostla průměrná cena všeho zboží, roční inflace by v tomto případě byla 

5 %. 

Investicí – je uložení finančních prostředků nebo koupě něčeho s 
očekáváním zisku. Investování má tedy za cíl odložit současné nepotřebné 
finanční prostředky tak, aby přinejmenším neztratily svou hodnotu nebo aby 
v lepším případě jejich hodnota časem ještě vzrostla. Pokud uložíme 
přebytečné finanční prostředky doma do „šuplíku“, bude jejich hodnotu 
snižovat inflace. 

Inflace – je nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v určitém 
časovém období. Stejně lze inflaci určit jako snížení kupní síly peněz. Při 
investování musí být míra inflace nižší než předpokládaný výnos. Pokud je 

inflace vyšší než výnos, bude hodnota investovaných peněz klesat.  
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Možnosti, kam investovat nalezneš třeba zde: 

https://www.mesec.cz/clanky/kam-ulozit-prebytecne-penize/  

https://finance.idnes.cz/investice-penize-uspory-08y-/inv.aspx?c=A170228_110407_inv_kho 

 

ÚKOL Č. 1 

Je tento rozpočet schodkový nebo přebytkový? Rozhodni, jestli jsou jednotlivé položky příjmy 

nebo výdaje a spočítej celkovou bilanci rozpočtu: 

čistý měsíční příjem 25 000,- Kč  

výdaje na bydlení 12 000,- Kč  

prodej přebytečného sportovního vybavení 2 500,- Kč  

výdaje na stravu 5 000,- Kč  

doprava do zaměstnání 1 000,- Kč  

zisk ze stíracího losu 500,- Kč  

oprava automobilu 2 500,- Kč  

nákup vybavení do domácnosti 5 000,- Kč  

celková bilance rozpočtu   

 

ÚKOL Č. 2 

Jaký budeš mít po jednom roce výnos z investice, pokud je vklad 10 000 Kč úročen 3,5 % 

ročně: 
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ÚKOL Č. 3 

Po prodeji auta ti zbylo 50 000 Kč, které můžeš investovat. Rozhodl ses pro investici  

s předpokládaným výnosem 4 %. Předpokládaná inflace je 2,7 %. Vypočítej skutečný výnos 

z investice. 

 

 

 

 

 

 

Pro chytré hlavičky 

Jaký bude zisk investice z příkladu č. 3 ve druhém roce? 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL Č. 4 

Probrané téma ti poskytlo přehled o možnostech investic přebytečných finančních prostředků 

a možném riziku investování vyplývajícím z inflace. 

Zkus vypsat další možnosti investování přebytečných finančních prostředků a zhodnoť rizika 

s ním spojená. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Kontrolní otázky 

Co je to investice? 

Jakým způsobem může vzniknout přebytek finančních prostředků? 

Co je to výnos? 

Co je to inflace a jaký má vliv na uložené peníze? 

Jaká byla dnešní hodina? 
 


