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Malý finanční slovník

Dlužník:

Věřitel: 

Úrok:

Úroková míra:

Jistina:

osoba nebo instituce, která si peníze p ůjčuje

osoba nebo instituce, která peníze n ěkomu p ůjčuje

částka, kterou zaplatí dlužník v ěřiteli za poskytnutí
úvěru

nesplacená část dluhu, částka, ze které se po čítá úrok

vyjád ření navýšení zap ůjčené částky v 
procentech



Malý finanční slovník

Ručitel:

RPSN:

p. a.:

Daň:

osoba, která se zavazuje v ěřiteli p řevzít závazky 
dlužníka v p řípadě, že nebude moci splácet sv ůj dluh

roční procentní sazba náklad ů (to, co bude p ůjčka stát i 
se všemi poplatky)

zákonem stanovená povinná platba do ve řejného 
rozpo čtu

per annum (z latiny) - za rok



Užití v příkladech
Příklad č. 1:
Banka poskytla panu Omáčkovi částku ve výši 480 000 Kč na dobu 
jednoho roku. Po roce pan Omáčka zaplatí podle smlouvy dlužnou částku 
a navíc 15,7 % z této vypůjčené částky.
Kolik korun navíc bance zaplatí?  
Kolik korun zaplatí pan Omáčka bance celkem? 

Kdo je …? Co je …?

100 % ………. 480 000 Kč
1 % ………. 4 800 Kč

15,7 % ………. 15,7 . 4 800 = 75 360 Kč Navíc zaplatí 75 360 Kč.
Celkem zaplatí 555 360 Kč.

Pan OmáčkaDlužník:

Věřitel:

Kapitál:

Úrok:

Úroková sazba:

banka 

480 000 Kč

75 360 Kč

15,7 %



Užití v příkladech
Příklad č. 2:
Na ročním termínovaném vkladu s úrokovou sazbou 4% p.a. má pan 
Hrdlička 100 000 Kč. 
Kolik korun po roce dostane navíc?
Kolik korun celkem po roce dostane? 
(nezapomeň na daň z úroků)

Kdo je …? Co je …?

100 % ………. 100 000 Kč
1 % ………. 1 000 Kč
4 % ………. 4 . 1 000 = 4 000 Kč

Navíc dostane 3 400 Kč.
Celkem dostane 103 400 Kč.

banka Dlužník:

Věřitel:

Kapitál:

Úrok:

Úroková sazba:

pan Hrdlička 

100 000 Kč

4 000 Kč

4 %

100 % ………. 4 000 Kč
1 % ………. 40 Kč
15 % ………. 15 . 40 = 600 Kč

Daň z úroku: 600 Kč (15 %)
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