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MONEYWISEWU - K ČEMU? 

„Babky,“ „prachy,“ „kačky,“ „prašule,“ a „love“  

Peníze mají pravděpodobně více hovorových synonym než jakékoli jiné slovo v 

našem jazyce. Vzhledem k tomu, jak jsou pro nás důležité, není divu: všichni je 

používáme každý den.  

S penězi se musí zacházet správně! Ale co znamená „správně“? 

Mnoho lidí má tendenci ztrácet přehled o tom kolik peněz mají, utrácet všechno 

najednou nebo si nedbale brát půjčky. Jiní rádi sledují každý cent. 

OBEZŘETNOST A KNOW-HOW 

Je důležité řídit své finanční prostředky obezřetně.  

Ale co znamená „obezřetný“, pokud jde o peníze?  

Neexistuje jen jeden správný způsob, jak zacházet s penězi, protože existuje 

mnoho osobních faktorů, které je třeba zvážit. Nicméně existují některé otázky, 

které jsou relevantní pro nás všechny, a na které bychom měli znát odpovědi. Tyto 

otázky budou projednány zde, včetně následujících: 

Klíčové otázky týkající se peněz 

1. Co jsou peníze a na co je potřebujeme v každodenním životě? 

2. Jaké jsou důležité finanční cíle, kterých chceme dosáhnout? 

3. Jak můžete sledovat své příjmy a výdaje? 

4. Proč lidé šetří peníze a jaké možnosti spoření existují? 

5. Jak můžete dlouhodobě budovat kapitál, abyste zajistili budoucnost? 

6. Co musíte zvážit, když si vezmete půjčku? 

Tato webová stránka nabízí základní informace o penězích, které by měl každý 

znát. Kromě toho budou vysvětleny některé zásady, které vám pomohou dobře 

zacházet s penězi a dosáhnout vašich finančních 

cílů.  

Leonie a Max nás provedou touto učebnicí 

věnovanou tématu peněz. 

Zjistěte více během vteřinky! 

 

 

 

 

Poznámka: řešení všech praktických úkolů najdete na konci této učebnice!
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1. Obecný přehled: na co používáme 
peníze? 

Každý používá peníze. Peníze používáme na placení za věci nebo je získáváme 

výměnou za službu, kterou jsme poskytli. Peníze jsou proto zákonným platidlem, 

které usnadňuje směnu zboží nebo služeb. Nicméně peníze nehrají roli jen v 

placení za věci v každodenním životě, ale také pokud jde o dosažení dalších cílů, 

tak mnoho lidí sleduje: 

▪ Odložení peněz na plánované a neplánované výdaje (úspory). 

▪ Získání něčeho, co stojí více než co v současné době má člověk k dispozici a 

půjčování peněz z tohoto důvodu (vzetí úvěru). Mějte na paměti, že musíte být 

schopni si půjčku dovolit! 

▪ Doufání, že (alespoň) část ušetřených peněz se stane cennější, takže člověk 

může vybudovat bohatství. 

▪ Ochránění před riziky a vytváření rezerv do budoucna. 

Lidé často sledují následující finanční cíle: 

 

OBRÁZEK 1: FINANČNÍ CÍLE 

Cíl 1: být solventní, tj. schopní platit 

To znamená, že máte dost peněz na zaplacení každodenního zboží a nákupů. 

Pokud utratíte více peněz, než máte, dostanete se do dluhů. Pokud můžete snadno 

splatit dluh vaším příjmem, tak krátkodobé zadlužení nebude problém.  
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Pokud však nejste schopni splatit svůj dluh, stanete se předluženými. Z tohoto 

důvodu je důležité mít vždy jasnou představu o tom, jaké jsou vaše příjmy 

a výdaje. 

Cíl 2: spořit 

Nejlepší plány mohou selhat, pokud dojde k něčemu neočekávanému. To může 

být nákladná oprava vašeho auta nebo rozbité pračky, která musí být vyměněna 

hned, to jsou jen dva z mnoha příkladů, kdy je najednou zapotřebí větší množství 

peněz. Pokud nemáte žádné vůbec úspory, výdaje, jako jsou tyto, se mohou stát 

velkou finanční zátěží. 

Kromě těchto mimořádných událostí, je vždy dobrý nápad ušetřit na větší 

plánované výdaje, například na dovolenou, jazykový kurz v zahraničí, nebo nové 

auto, protože u mnoha nákladů má smysl financovat (alespoň část) vlastními 

finančními prostředky místo přijetí úvěru. Dovolená zaplacená půjčkou bude dávno 

u konce, když stále splácíte úvěr měsíčními splátkami. U některých výdajů má 

smysl vytvářet finanční rezervy, tj. spořit. 

Cíl 3: budování bohatství 

Ušetřené peníze obvykle nejsou určeny k budování bohatství v dlouhodobém 

horizontu, protože úrokové sazby jsou obvykle příliš nízké. Úroky z ušetřených 

peněz, tedy peněz, které obdržíte za své úspory, jsou zanedbatelné. Takže pokud 

vám zůstanou peníze poté, co jste zaplatili své měsíční účty a uspoříte určitou 

část, je vhodné investovat zbytek způsobem, který jej (se vší 

pravděpodobností) v dlouhodobém horizontu lépe zhodnotí. Existují různé 

možnosti, například nákup akcií nebo domu nebo bytu, tedy záleží na různých 

faktorech, která možnost je pro člověka nejvhodnější.  

Cíl 4: udělat rezervy do budoucna a ochrana před riziky 

I když není nic špatného na životě tady a teď, budoucnost přijde dříve, než si 

možná myslíte. Abychom zůstali finančně nezávislí i v budoucnu, je nutné 

udělat příslušné rezervy již dnes. Za prvé to znamená ochranu před riziky, 

která by významně poškodila vaši finanční situaci (např. poškození vašeho 

majetku jako je motocyklu při nehodě, nebo škodlivé účinky na vaše zdraví nebo 

život). Za druhé, dělat rezervy také znamená, že máte dostatek peněz po odchodu 

do důchodu (rezervy pro penzi). 

Cíl 5: nalezení dostupného financování 

Pokud chcete nebo musíte koupit něco, za co nemůžete zaplatit hned, potřebujete 

si zajistit financování. Za tímto účelem existují různé typy úvěrů, které mohou být 

použity, včetně úvěru v bance, kontokorent na vašem bankovním účtu, placení za 

zboží ve splátkách a placení kreditní kartou.  
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(1)  Vaše osobní finanční cíle 

Vezměte si list papíru. Udělejte si osobní hodnocení pěti popsaných finančních cílů: 

co je pro vás právě teď velmi důležité a co není tak důležité? Kdy by se cíle, na 

kterých vám teď příliš nezáleží, mohly stát významnějšími? 

(2)  Požití peněz na různé cíle 

Rodiče Leonie a Maxe se připravují na rodinnou 

dovolenou ve Stockholmu: vyměňují si eura za 

švédskou korunu, sjednají si cestovní pojištění, 

zaplatí účet cestovní kanceláře a zaplatí za lety 

rezervované online kreditní kartou. Před rezervací 

cesty vypočítali, kolik bude dovolená stát a každý 

měsíc pro tento účel ušetřili určitou částku peněz. 

Musí se také ujistit, že mohou platit měsíční splátky 

úvěru sazba tento měsíc. Od prarodičů 

k narozeninám dostali zlaté mince, ale nechtějí je 

prodat, místo toho si je chtějí ponechat. 

Za jakými různými účely rodiče Leonie a Maxovi utrácejí peníze? 

(3)  Finanční cíle po škole 

Max příští rok dokončí školu a začne pracovat. Po 

čase se plánuje odstěhovat od rodičů a pronajmout si 

vlastní malý byt. Také chce mít auto, aby byl mobilní 

a flexibilní. Plánuje se pravidelně setkávat se svými 

přáteli a hodně sportovat.  

Zamyslete se nad 

a) příjmy a náklady, které pak Max bude mít, 

b) které finanční cíle jsou pro něj již velmi důležité, 

c) které cíle nejsou v tuto chvíli tak naléhavé. 
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(4)  Finanční cíle  

Max dokončil školu a začal pracovat. Pronajímá si malý byt a od své tety za velmi 

přijatelnou cenu koupil ojeté auto, které používá k jízdě do svého zaměstnání. 

Každý měsíc mu zbude na volné utrácení asi 200 eur.  

Na tomto příkladu vypracujte, jaké finanční cíle by měl Max v každém případě 

splnit a jaké cíle by měl mít pro nejbližší budoucnost alespoň na paměti. V tuto 

chvíli neplánuje pořídit si nic drahého, ale jak je tomu u mnoha mladých lidí, chce 

někdy založit rodinu a mít možnost se přestěhovat do většího bytu.  
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2. Některé základy: formy, cena a 
hodnota peněz 

Aby bylo možné dobře zacházet s penězi, je nutné pochopit základy toho, jak 

peníze fungují. 

 

OBRÁZEK 2: ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENĚZÍCH 

2.1. Proč používáme peníze? 

Peníze jsou zákonným platidlem, což je obzvláště důležité pro cíl 1. Bez peněz 

by bylo velmi obtížné nebo dokonce nemožné koupit zboží, které potřebujeme 

nebo chceme mít v každodenním životě. Museli bychom vyměnit věci, například 

oblečení za maso, tak jako lidé před tisíci lety. Pokud v takovém scénáři osoba 
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prodávající maso neměla zájem o oblečení, nemohli jsme uzavřít obchod. S penězi 

jako zákonným platidlem se však mnoho obchodů stává uskutečnitelnými. 

 

OBRÁZEK 3: VÝMĚNA VS. PENÍZE JAKO ZÁKONNÉ PLATIDLO 

Pokud jde o cíl 2, cíl 3,  cíl 4 a  cíl 5, je důležité, aby peníze nebyly jen zákonným 

platidlem, ale také způsobem, jak měřit hodnotu a způsob, jak hodnotu 

ukládat. Hodnota zboží a služeb může být vyjádřena v měnových jednotkách, což 

také usnadňuje porovnání hodnoty různých výrobků. Pokud jsou peníze použity k 

uložení hodnoty, může osoba, která je ukládá, změřit ušetřenou částku tak, že ji 

vyjádří v penězích. Pokud osoba půjčí peníze někomu jinému, může být půjčená 

částka, tj. půjčka, vyjádřena také jako peněžní hodnota. 

M 

Pokud se chcete dozvědět více o tom, proč používáme peníze a 

které funkce peníze slouží, navštivte následující modul MOOM (v 

němčině): 

Funkce peněz 

https://learnpublic.wu.ac.at/course-

overview/learnpublic/funktion-des-geldes 

 

(5)  Zákonné platidlo nebo ne? 

Napadají vás případy, kdy peníze nejsou přijímány jako zákonné platidlo? Uveďte 

také proč. 

https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/funktion-des-geldes
https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/funktion-des-geldes
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a) Monika dává své staré kolo Stefanii, která jí dává výměnou za kolo € 30. 

b) Monika pak jde do kavárny a utratí 10 € za kávu a dort. 

c) Zbývajících 20 € si šetří pro případ nouze a peníze uloží do zásuvky svého 

stolu. 

d) O několik týdnů později jde do kina a zaplatí 20 € za vstupenky a popcorn. 

2.2. Jaké máme formy peněz? 

Peníze přicházejí v hotovosti nebo bezhotovostně a jsou k dispozici jako domácí 

nebo cizí měna.  

Hotovost nebo bezhotovostní peníze  

Peníze nepřicházejí jen jako hotovost ve formě bankovek a mincí. 

 

OBRÁZEK 4: OBRÁZEK PRO ILUSTRACI: HOTOVOST 

Peníze mohou být uloženy na bankovním účtu. Banka sleduje peníze, které 

zákazník vloží (= kredit) a vybere (= debet), aby zjistila, zda má tento zákazník u 

banky nějaký zůstatek nebo dluh. Peníze na bankovní účet jsou 

bezhotovostní peníze. Zákazníci mohou použít peníze uložené na svých účtech 

vydáním příkazů do své banky (např. bankovní převody) nebo výběrem peněz v 

hotovosti v bankomatu nebo na pokladně.  

M 

Chcete-li se dozvědět více o výhodách a nevýhodách hotovosti a 

bezhotovostních peněz, navštivte následující modul MOOM (v 

němčině): 

Die Formen des Geldes (Formy peněz) 

https://learnpublic.wu.ac.at/course-

overview/learnpublic/formen-des-geldes 

Vklady na bankovní účet a výběry z bankovního účtu se většinou provádějí 

bezhotovostně prostřednictvím příkazů bance. Pokud vyděláváte plat, ten je 

například uložen na váš bankovní účet, ze kterého můžete převádět peníze 

domácímu na placení nájmu nebo na bankovní účty vašich dětí jako kapesné. 

To znamená, že bankovní účet lze použít na to 

▪ bezpečně ukládat peníze (protože hotovost může být ztracena nebo odcizena). 

 

 

https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/formen-des-geldes
https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/formen-des-geldes
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▪ platit bez použití hotovosti, například provedením převodu na jiný bankovní 

účet. V současné době se převody často provádějí online pomocí počítače nebo 

smartphonu pomocí online bankovních systémů, takže zákazníci již nemusí jít 

do banky. Pokud tak stále činí, mohou používat terminály k provádění převodů 

zřízených za tímto účelem. 

Pro usnadnění přeshraničních transakcí byl každé bance přidělen mezinárodní 

bankovní kód (BIC) a každý bankovní účet má jedinečné mezinárodní číslo 

bankovního účtu (IBAN). 

▪ obdržet peníze (např. kapesné nebo plat) ve formě bezhotovostních peněz. 

Většina zaměstnavatelů není ochotna vyplácet plat nebo mzdu v hotovosti, 

ale místo toho trvá na převodu peněz na bankovní účet. 

▪ Pokud má zákazník bankovní kartu, která je také debetní kartou, může kartu 

použít k výběru hotovosti v bankomatu. PIN kód karty by měl být uložen 

odděleně od debetní karty. Pokud někdo najde nebo ukradne kartu i kód, má 

plný přístup k účtu. Pokud je bankovní karta odcizena nebo ztracena, majitel 

by měl okamžitě zavolat své bance, aby byla karta zrušena. 

Internetové stránky různých bank nabízejí informace o bankovních účtech pro 

konkrétní cílové skupiny (např. studentské účty pro mladé lidi), o jejich nákladech 

(mnoho studentských účtů lze otevřít zdarma) a službách, které přicházejí s 

různými typy účtů (např. debetní karta). 

Při procesu zakládání bankovního účtu jsou vyjmenovány osoby oprávněné k 

podpisu tohoto účtu. Mohou získat přístup k informacím o účtu a použít peníze na 

účtu. K tomu musí poskytnout vzorek podpisu a doklad totožnosti. Nezletilí 

teenageři si mohou otevřít vlastní bankovní účet, ale obvykle nemají povoleno 

vybírat peníze přesahující zůstatek na účtu. To znamená, že nemohou přečerpávat 

svůj bankovní účet, pokud rodič nebo zákonný zástupce také nepodepsal při 

otevření účtu schválení kontokorentu. Tímto způsobem tato osoba převzala 

odpovědnost za zaplacení vybrané přečerpané částky a případně úroků z této 

částky. 

 

OBRÁZEK 5: PROCES ZALOŽENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU A AUTORIZACE 
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(6)  Studentské účty 

Johanně je 16 let a v současné době dokončuje učňovskou praxi v turistickém 

podniku v Tyrolsku. Bydlí v domě svých rodičů. Ve druhém ročníku svého 

učňovského vzdělávání dostává učňovskou odměnu ve výši 480 EUR měsíčně. 

Založila si v bance si bankovní účet. 

Odpovězte na tyto otázky: 

a) Potřebuje Johanna svolení svých rodičů k otevření bankovního účtu? 

b) Na co bude Johanna používat bankovní účet? 

c) Za jakých podmínek může Johanna přečerpat svůj účet? 

d) Jsou následující případy příklady hotovosti nebo bezhotovostních peněz?  

▪ Johannina učňovská mzda je převedena na její bankovní účet.  

▪ Aby mohla jít nakoupit, vybere si Johanna 30 EUR ze svého bankovního 

účtu pomocí své debetní karty. 

(7)  Autorizace bankovních účtů 

Martin, kterému je 15 let, si založil bankovní účet v bance. Je to jediný člověk 

oprávněný podepsat tento bankovní účet. Která z následujících tvrzení jsou 

pravdivá? 

a) Je to jediný člověk, který má přístup k penězům na svém účtu. 

b) Vzhledem k tomu, že je oprávněn podepsat tento účet, může přečerpat 

zůstatek účtu. 

c) Vzhledem k tomu, že Martinovi ještě není 18 let, mohou jeho rodiče vybírat 

peníze z jeho účtu, i když nejsou oprávněni jej podepsat. 

d) Když Martin založí účet, má k němu nárok na debetní kartu. 

(8)  Debetní karty 

1) Zamyslete se nad tím, jaký postup by měl být v následujících situacích. 

2) Který z následujících případů je obzvláště nebezpečný a je třeba se mu za 

každou cenu vyhnout? Vysvětlete svou odpověď. 

Případ 1: Ztratíte debetní kartu. 
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Případ 2: Někdo se dívá přes rameno a vidí PIN kód, který zadáte k výběru 

peněz z bankomatu. 

Případ 3: Uložíte debetní kartu spolu s papírem s PIN kódem karty. 

Případ 4:  Vaše debetní karta je ukradena. 

(9)  Bankovní účty 

Která z následujících tvrzení jsou pravdivá? Opravte nepravdivá tvrzení. 

a) Dokonce i když nemáte bankovní kartu s debetní funkcí, můžete vybírat 

peníze ze svého bankovního účtu. 

b) Chcete-li otevřít bankovní účet, musíte předložit důkaz, že peníze budou 

ukládány na tento účet pravidelně. 

c) Studentský účet je vždy zdarma, protože banky chtějí přilákat teenagery 

jako své klienty. 

d) Není nutné pravidelně kontrolovat výpisy z účtu, protože transakce jsou 

zpracovávány počítačem a chyby lze tedy vyloučit. 

(10)  IBAN a BIC 

Které z následujících tvrzení týkající se IBAN a BIC je/jsou pravdivá? 

a) Každý bankovní účet má svůj vlastní IBAN (mezinárodní číslo bankovního 

účtu). BIC určuje, ve které bance byl účet otevřen. 

b) IBAN a BIC jsou platné pouze v eurozóně. 

c) Při převodu peněz mimo eurozónu můžete stále použít stará čísla účtů a 

bankovní kódy namísto IBAN a BIC. 

d) IBAN identifikuje příslušnou banku a BIC účet majitele účtu. 

(11)  Zůstatek na účtu 

Výpis z účtu uvádí počáteční zůstatek ve výši 50 € a následující údaje: 

Dal/Má dáti Částka 

Intersport s.r.o. -120.00 

T-Mobile -40.00 

Máma Vánoce 50.00 

Filmové centrum -30,00 

Který z následujících tvrzení je správný? 

a) Účet má kladný zůstatek. 

b) Účet byl přečerpán o 90 EUR. 

c) Musíte si přečíst spodní řádek bankovního výpisu, abyste zjistili zůstatek 

účtu. 

d) Výpis z účtu musí být nesprávný, protože není možné vybrat z účtu více 

peněz, než bylo uloženo. 
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Domácí nebo cizí měna 

Peníze oficiálně uznané jako zákonné platidlo v dané zemi jsou měnou této země. 

Vzhledem k tomu, že Rakousko je členským státem eurozóny, je jeho oficiálně 

uznanou měnou euro.  Některé země EU (mezi nimi Rakousko) postupně zavedly 

společnou měnu na podporu hospodářství a Evropské unie. Poslední krok, 

zavedení hotovosti, byl učiněn v roce 2002. 

Oblast, kde je euro oficiální měnou (euro oblast nebo eurozóna), se v současné 

době (květen 2020) skládá z 19 zemí. Poprvé byla založena v roce 1999, počínaje 

11 členskými státy. Řecko vstoupilo do eurozóny v roce 2001, Slovinsko v roce 

2007, Kypr a Malta v roce 2008, Slovensko v roce 2009, Estonsko v roce 2011, 

Lotyšsko v roce 2014 a Litva v roce 2015. 

Viz také: https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_en 

Jiné země mají jiné měny (v rámci eurozóny jsou to cizí měny; příklady: švýcarské 

franky ve Švýcarsku, americké dolary v USA). Částka, kterou musíte zaplatit v 

dané měně (např. v eurech), abyste získali jinou měnu (např. švýcarské franky), 

je vyjádřena ve směnném kurzu. 

Směnný kurz je cena měny, například amerických dolarů, vyjádřená v jiné měně, 

např. směnný kurz 1 euro = 1,12 amerických dolarů (směnný kurz 5. května 2019) 

znamená, že v tento den mělo 1 euro stejnou peněžní hodnotu jako 1,12 

amerického dolaru.  

Při nákupu nebo prodeji cizí měny (CM) je třeba mít na paměti, že existují různé 

směnné kurzy a někdy jsou účtovány poplatky za výměnu měn. Za prvé, rozlišuje 

se mezi hotovostí, v takovém případě se použije směnný kurz pro hotovost, a 

jinými formami peněz (např. převody peněz, šeky, transakce kreditní kartou), v 

takovém případě se použije směnný kurz pro bezhotovostní peníze.  Dalším 

faktorem, který dělá rozdíl, je to, zda banka nakupuje nebo prodává cizí měnu, tj. 

existuje nákupní a prodejní kurz jak pro směnný kurz hotovosti, tak pro 

bezhotovostní peníze. Nákupní kurz platí, když banka nakupuje cizí měnu; 

prodejní kurz platí, když banka prodává cizí měnu. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_en
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OBRÁZEK 6: TUZEMSKÉ A CIZÍ MĚNY 

Eura v amerických dolarech, americké dolary v eurech 

Kurz pro americké dolary v hotovosti k 5.květen 2019: 

Za 1 euro jste v tento den obdrželi 1,1004 amerických dolarů (prodejní sazba: 

banka prodává americké dolary v hotovosti). 

Za 1 euro jste museli zaplatit 1.1316 amerických dolarů (nákupní sazba: banka 

kupuje americké dolary v hotovosti). 

Takže pokud jste vyměnili EUR 1,000 v hotovosti na americké dolary (tj. banka 

prodává americké dolary), obdrželi jste USD 1,100.40. Pokud jste neutratili 

americké dolary v hotovosti a vyměnili peníze zpět na eura, obdrželi jste 1,100.40 

dělené 1.1316 = € 972.43. Takže výměnou peněz jste ztratili asi EUR 27. 

Tento příklad také ukazuje, že lidé díky společné měně v eurozóně ušetří spoustu 

peněz, protože nemusí utrácet peníze za směnu měn. 
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M 

Chcete-li se dozvědět více o rizicích mezinárodního obchodu, můžete 

úkoly dokončit v následujícím modulu MOOM (v němčině): 

Welche Risiken sind mit dem internationalen Handel verbunden 

(Jaká jsou rizika spojená s mezinárodním obchodem?) 

https://learnpublic.wu.ac.at/welthandel3/tlf-

lrn/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden/welcherisi

kensindmitdeminternationalenhandelverbunden-video 

 

M 

Další příklady rizik spojených s mezinárodním obchodem naleznete v 

následujícím modulu MOOM (v němčině): 

Risikobereiche (Rizikové oblasti) 

https://learnpublic.wu.ac.at/welthandel3/tlf-

lrn/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden/risikolbere

ichebeiinternationalenaustauschbeziehungen 

 

(12)  Směnné kurzy 

Zjistěte aktuální směnné kurzy pro americké dolary, českou korunu a japonský 

jen. 

Za předpokladu, že chcete směnit € 1000 v těchto třech měnách v hotovosti, 

spočítejte si, kolik amerických dolarů, českých korun a japonských jenů byste 

dostali. 

Poznámka: použijte online měnovou kalkulačku Vídeňské burzy cenných papírů: 
https://www.wienerborse.at/en/market-data/exchange-rates/price-list-currencies/currency-calculator/ 

(13)  Nákup a prodej cizích měn 

Přemýšlíte o tom, že letos strávíte dovolenou v Chorvatsku, Turecku nebo 

Spojeném království. Žádná z těchto zemí nepatří do eurozóny.  

Zjistěte si aktuální směnné kurzy a spočítejte si, kolik peněz byste získali v 

příslušných měnách, pokud byste vyměnili € 500.  

https://learnpublic.wu.ac.at/welthandel3/tlf-lrn/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden-video
https://learnpublic.wu.ac.at/welthandel3/tlf-lrn/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden-video
https://learnpublic.wu.ac.at/welthandel3/tlf-lrn/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden-video
https://learnpublic.wu.ac.at/welthandel3/tlf-lrn/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden/risikolbereichebeiinternationalenaustauschbeziehungen
https://learnpublic.wu.ac.at/welthandel3/tlf-lrn/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden/risikolbereichebeiinternationalenaustauschbeziehungen
https://learnpublic.wu.ac.at/welthandel3/tlf-lrn/welcherisikensindmitdeminternationalenhandelverbunden/risikolbereichebeiinternationalenaustauschbeziehungen
https://www.wienerborse.at/en/market-data/exchange-rates/price-list-currencies/currency-calculator/
https://www.wienerborse.at/en/market-data/exchange-rates/price-list-currencies/currency-calculator/
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2.3. Cena peněz 

Úrok je cena, kterou musíte zaplatit za půjčení peněz Osoba nebo instituce 

půjčující peníze, např. osoba spořící peníze v bance nebo banka, která poskytla 

úvěr zákazníkovi, obdrží úrok. Osoba nebo instituce, která si půjčuje peníze, 

například osoba, která si bere půjčku v bance na nákup auta, nebo banka, která 

přijímá spořicí vklady zákazníků, musí platit úroky. Úrok se vždy počítá pro určité 

časové období (například 2 % za rok: 2 % p.a.). Pokud peněžní transakce trvá 

déle, než tato doba (například pokud je úvěr poskytnut nebo vklad zůstane na 

účtu po dobu delší než jeden rok), jsou z přijatých peněz jako úroky zaplaceny 

další úroky. Říkáme tomu složený úrok. 

M 

Chcete-li se hlouběji ponořit do tohoto tématu a zjistit, proč 

vůbec existuje něco jako úrok, podívejte se na následující modul 

MOOM (v němčině): 

Warum gibt es überhaupt Zinsen? (Proč je tam něco jako 

úrok?) 

https://learnpublic.wu.ac.at/kreditzinsen/tlf-

lrn/m4modul1/m1video 

Úroky musíte také platit z mnoha peněžních transakcí, které banky neřeší, 

například když platíte za něco, co si koupíte na splátky v internetovém obchodě. 

Některé půjčky jsou poskytovány bez úroků (například mezi přáteli), což znamená, 

že dlužník vrátí přesnou částku, kterou si vypůjčil. 

Výše úroku je obvykle uvedena jako procento a také nazývaná úroková sazba. 

Obvykle je úroková sazba uvedena za rok (p.a.). Úroková sazba může být pevná 

nebo variabilní. Variabilní znamená, že se může změnit. Pevná úroková sazba 

zůstává stejná po celou dobu trvání úvěru, zatímco variabilní úroková sazba se 

může v průběhu času měnit v závislosti na tom, jak se úrokové sazby na trhu 

celkově vyvíjejí. V posledních letech je úroková sazba tak nízká, že úrokové sazby 

mohou klesnout už jen stěží.   

M 

Více informací o pevných a variabilních úrokových sazbách 

najdete v následujícím modulu MOOM (v němčině): 

Verzinsung (úrokové sazby) 

https://learnpublic.wu.ac.at/verzinsung/tlf-

lrn/m4modul4/m4video 

 

M 

Výše úroku se může v průběhu času měnit. Podívejte se na 

následující modul MOOM (v němčině), abyste zjistili proč: 

Warum können sich die Zinssätze über die Zeit ändern 

(Proč se mohou úrokové sazby v průběhu času měnit?) 

https://learnpublic.wu.ac.at/kreditzinsen/tlf-lrn/m4modul1/m1video
https://learnpublic.wu.ac.at/kreditzinsen/tlf-lrn/m4modul1/m1video
https://learnpublic.wu.ac.at/verzinsung/tlf-lrn/m4modul4/m4video
https://learnpublic.wu.ac.at/verzinsung/tlf-lrn/m4modul4/m4video


 

Stránka 19/64 

https://learnpublic.wu.ac.at/zinssatz/tlf-

lrn/m4modul3/m3video 

Kromě toho existuje rozdíl mezi nominální úrokovou sazbou a efektivní 

úrokovou sazbou. Pokud existují další poplatky nebo smluvní podmínky, které 

mají dopad na celkové náklady nebo výnos, může se skutečná výše úroku z 

peněžní transakce lišit od uvedené úrokové sazby. Například, pokud si vezmete 

úvěr s úrokovou sazbou 5 % p.a. (= nominální úroková sazba), budete také muset 

zaplatit manipulační poplatek a další náklady, což je důvod, proč ve skutečnosti 

budete platit za svůj úvěr více než jen 5% úrok za rok. Pokud jsou tyto náklady 

zohledněny při výpočtu úrokové sazby, získáte efektivní úrokovou sazbu této 

transakce. Chcete-li porovnat různé nabídky úvěrů s různými podmínkami, má 

větší smysl porovnávat efektivní místo nominálních úrokových sazeb. 

M 

Více informací o složkách úrokových sazeb a faktorech 

ovlivňujících úrokové sazby naleznete v následujícím modulu 

MOOM (v němčině): 

Welche Faktoren bestimmen die Höhe des Zinssatzes? 

(Jaké faktory určují úrokové sazby?) 

https://learnpublic.wu.ac.at/hoehezinssatz/tlf-

lrn/m4modul2?m=submit 

V Rakousku podléhá úrokový výnos dani z kapitálových zisků. Jedná se o daň 

vybíranou vládou ze zisků z vlastněného kapitálu. V případě úroků z peněz 

uložených v bance banka na konci zúčtovacího období (na konci čtvrtletí nebo 

roku) srazí daň z kapitálových zisků a převede tuto částku na finanční úřady. 

Úrokový výnos, z něhož byla tato daň odečtena (kapitálové zisky), se připočte k 

vkladu na bankovní účet a od následujícího zúčtovacího období se z tohoto úroku 

(složeného úroku) také platí úrok. 

 

(14)  Úrok 

Sandra vloží 500 € na spořicí účet. Pokud nechá peníze na tomto účtu po dobu 

jednoho roku, dostane úrok ve výši 1% p.a., po dvou letech dostane 1,5% po 

dobu trvání těchto dvou let. Sandra se rozhodne nechat peníze na spořicím účtu 

na dva roky. Odhadněte množství peněz na tomto spořicím účtu po dvou letech. 

https://learnpublic.wu.ac.at/zinssatz/tlf-lrn/m4modul3/m3video
https://learnpublic.wu.ac.at/zinssatz/tlf-lrn/m4modul3/m3video
https://learnpublic.wu.ac.at/hoehezinssatz/tlf-lrn/m4modul2?m=submit
https://learnpublic.wu.ac.at/hoehezinssatz/tlf-lrn/m4modul2?m=submit
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V současné době (2020) jsou úrokové sazby za spořené peníze velmi nízké, což 

také znamená, že složené úroky jsou nízké. Tam, kde platí vyšší úrokové sazby, 

například půjčky, mají složené úroky větší dopad. 

(15)  Výše daně z kapitálových zisků 

Zjistěte aktuální sazbu daně z kapitálových zisků. Porovnejte tuto hodnotu 

s hodnotou před pěti lety: změnila se? 

(16)  Kolik stojí půjčka? Udělejte průzkum 

Navštivte pobočku banky a zeptejte se na nabídky půjček pro soukromé zákazníky. 

Referujte o: 

▪ efektivní úrokové sazbě, kterou musí platit soukromí zákazníci, 

▪ způsobech výpočtu úrokových sazeb (úroková platba na začátku nebo na konci 

daného období), 

▪ nejvýznamnějších provizích a poplatcích. 

2.4. Hodnota peněz 

Pokud si můžete koupit méně zboží nebo služeb s určitou částkou peněz, například 

€ 100, než před rokem, peníze ztratily hodnotu. Příčinou může být to, že v 

souvislosti s nabízeným zbožím a službami koluje příliš velké množství peněz. Když 

peníze ztrácejí hodnotu, říkáme tomu inflace. Situace, kdy se v oběhu šíří příliš 

mnoho peněz, nastává situace, kdy Evropská centrální banka umožní centrálním 

bankám v Evropě tisknout více peněz nebo když banky dávají mnoho půjček, což 

značně zvyšuje objem bezhotovostních peněz. Obvykle lze množství peněz v 

oběhu snížit tím, že omezí počet poskytnutých úvěrů a úvěry jsou tak dražší. 

Výše inflace je vyjádřena mírou inflace. Míra inflace se vypočítává na základě 

indexu spotřebitelských cen (CPI). Za tímto účelem jsou ceny určitého zboží a 

služeb porovnány s příslušnými cenami předchozího měsíce nebo roku. Toto 

srovnání ukazuje, o kolik se ceny zvýšily. Zboží a služby zvažované v tomto 

srovnání jsou označovány jako spotřební koš výrobků a služeb. 

Tento koš obsahuje téměř 800 různých produktů a služeb, které průměrná 

domácnost v Rakousku potřebuje v každodenním životě. Kromě potravin to 

zahrnuje bydlení a energii, stejně jako kulturní a volnočasové aktivity. Tyto 

produkty a služby jsou každých pět let upraveny tak, aby odrážely spotřební 

návyky obyvatelstva. 

M 

Chcete-li se dozvědět více o hodnotě peněz a způsobu výpočtu 

inflace, podívejte se na následující modul MOOM (v němčině): 

Der Wert des Geldes (Hodnota peněz) 
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https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/wert-

des-geldes 

 

M 

Chcete-li se dozvědět více o cenové stabilitě a účincích úroku na 

ekonomiku, podívejte se na následující modul MOOM (v 

němčině): 

Die Geldpolitik (fiskální politika) 

https://learnpublic.wu.ac.at/course-

overview/learnpublic/geldpolitik 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) se používá k srovnatelnému 

výpočtu míry inflace v Evropě a k hodnocení cenové stability v eurozóně.  

Index spotřebitelských cen se používá nejen k výpočtu míry inflace, ale je také 

základem pro indexaci pevných částek peněz (např. nájemné, platby alimentů). 

Pokud CPI v určitém okamžiku překročí hodnoty indexu uvedené ve smlouvě, je 

platba, například nájemné, upravena tak, aby odrážela tuto změnu. CPI se také 

používá při vyjednávání o platech mezi zaměstnavateli a odbory, aby se určilo, o 

kolik by se měly zvýšit mzdy a platy. 

 

(17)  Inflace 

Která z následujících opatření snižují riziko inflace? 

a) Náklady na čerpání úvěru se zvyšují, tj. půjčování peněz se prodražuje. 

b) ECB umožňuje centrálním bankám tisknout více peněz. 

c) Náklady na splacení úvěru se snižují, tedy zlevňuje se půjčování peněz. 

d) Vláda se rozhodne více investovat do veřejných projektů (jako je rozšíření 

výstavby železničních tratí, škol, bydlení). 

  

https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/wert-des-geldes
https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/wert-des-geldes
https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/geldpolitik
https://learnpublic.wu.ac.at/course-overview/learnpublic/geldpolitik
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(18)  Osobní inflace 

S PIA, aplikací osobní inflace od OeNB, rakouské centrální banky, můžete dát 

dohromady svůj individuální koš pro výpočet vaší osobní inflace. Zkuste to! 

PIA je k dispozici zde (v němčině):  https://www.eurologisch.at/docroot/pia/#/ 

  

https://www.eurologisch.at/docroot/pia/#/
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3. Jak můžete sledovat své příjmy a 
výdaje? 

Chcete-li získat dobrý přehled o vašich financích, musíte zhodnotit svou finanční 

situaci a na základě těchto informací přijít s rozpočtem. Zhodnocení vaší 

finanční situace znamená, že uděláte seznam vašich aktiv a dluhů: hotovost, 

aktivní zůstatek na účtu, úspory, ale také dlužné peníze. 

 

OBRÁZEK 7  ZHODNOCENÍ VAŠÍ FINANČNÍ SITUACE A VYTVOŘENÍ ROZPOČTU 
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3.1. Jak vytvořit rozpočet 

Rozpočet je, když si poznamenáte všechny příjmy a výdaje. Výdaje mohou být 

opakující se výdaje, které se určitě vyskytnou, například každý měsíc, a často 

zůstávají více či méně stejné. Mezi typické příklady patří nájemné, veřejné služby 

a pojištění.  Opakující se výdaje by neměly činit více než polovinu příjmů, které 

jsou k dispozici, aby se zajistilo, že jakékoli jiné provozní výdaje (v různých 

částkách, například na potraviny, oblečení, volnočasové aktivity nebo účty za 

mobilní telefon) mohou být také pokryty. 

Při sestavování rozpočtu je prvním krokem zaznamenat fixní příjmy a výdaje, 

abyste dobře pochopili, kolik peněz vám po celou dobu zbývá na útratu. Tyto 

informace lze zadat do sešitu, tabulky aplikace Excel nebo do aplikace ve 

smartphonu. Existuje již mnoho aplikací, které pomáhají uživatelům sledovat, kam 

jejich peníze putují. Řada velkých bank také nabízí nástroje internetového 

bankovnictví, které uživatelům umožňují třídit jejich příjmy a výdaje a tisknout 

analýzy kliknutím na jedno tlačítko. V takových systémech se každý den zadávají 

provozní náklady na potraviny, oblečení atd. Abyste to mohli udělat, požádejte o 

stvrzenku, kdykoliv za něco zaplatíte, abyste si vzpomněli, co jste utratili. Po 

několika týdnech pravidelného sledování vašich výdajů lépe pochopíte, kolik peněz 

potřebujete, za co jste příliš utráceli a kde byste mohli trochu ušetřit. 

Max navrhuje jednoduchý rozpočet  

Uplynulo několik let a Max dodržuje své plány: 

Po škole si vzal práci a už několik let žije v nájemním bytě. Před časem zdědil 

nemovitost, kterou pronajímá koňské stáji. Nájemce platí Maxovi každý měsíc za 

stáj € 200. Max pravidelně studuje, protože chce 

pokročit ve své profesionální kariéře. Vlastní také auto 

a ve svém volném čase hodně cvičí v tělocvičně. Rád 

také chodí se svými přáteli ven a alespoň jednou za 

rok chce strávit dovolenou na pláži.  

Maxův rozpočet pro měsíc březen je následující: 

 

Příjem Částka v eurech 

Plat 1,750 

Výnosy z pronájmu (pronájem) 200 

Celkový příjem 1,950 

  

Opakované výdaje  

Nájemné včetně služeb 680 
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Dodatečné náklady na energii 110 

Členství v tělocvičně 55 

Pojištění domácnosti 60 

Roční permanentka na veřejnou dopravu 

(měsíční částka) 
32 

Pojištění vozidla 35 

Náklady na mobilní telefon 39 

Poplatky za kurz 100 

Součet opakujících se výdajů 1,111 

  

Peníze na další průběžné výdaje 839 

  

Ostatní průběžné výdaje  

Potraviny 274 

Restaurace, kavárny, kina atd. 287 

Plyn 50 

Nákupy v aplikacích, hry atd. 12 

Průběžné výdaje celkem 623 

  

Zůstatek, celkový zbytek 216 

V tomto příkladě Maxovi zbude € 216. Mohl (a měl by) tuto částku ušetřit. Je však 

třeba zdůraznit, že Max neměl tento měsíc žádné jednorázové výdaje, které se 

vždy mohou stát nečekaně objevit. Nebyly provedeny žádné potřebné opravy nebo 

nákupy, jako je nová pračka nebo myčka nádobí. Kdyby jeho auto vyžadovalo 

opravu nebo prohlídku nebo nějaké jiné neočekávané výdaje, vklouzl by do 

červených čísel. Není také jasné, jak Max zaplatí za svou plánovanou dovolenou. 

Musí se zblízka podívat na své průběžné výdaje a své fixní měsíční náklady, aby 

zjistil, co opravdu potřebuje a kde by mohl ušetřit. Alternativně by se mohl pokusit 

generovat vyšší příjmy.  

Pokud je nedostatek peněz, existují dva způsoby, jak to ve vašem rozpočtu 

vynahradit: 

▪ Vytváření rezerv 

Abychom měli rezervy na nečekané zvraty, které někdy život přinese, je důležité 

šetřit, abychom měli rezervy, na které se můžeme spolehnout. Bez těchto rezerv 
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by vás nutná oprava nebo nutnost koupit si nový domácí spotřebič donutila vzít si 

úvěr, což znamená, že se zadlužíte. 

Měli byste také šetřit na věci, které si chcete koupit, na příští dovolenou, na nový 

smartphone, který toužíte vlastnit, nebo na novou motorku. Dovolená hrazená z 

vypůjčených peněz není dobrý nápad: půjčka bude muset být splacena, až 

dovolená dávno skončí, což bude znamenat další zátěž pro rozpočet domácnosti a 

omezení finanční flexibility. 

▪ Zvýšení příjmů nebo snížení výdajů 

Pokud výdaje (téměř) převyšují příjem, existují tři možnosti: snížení výdajů, 

zvýšení příjmů nebo v ideálním případě obojí. 

 

OBRÁZEK 8:  ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ / SNÍŽENÍ VÝDAJŮ 

Aby si člověk zvýšil příjem, může přijmout jinou práci na částečný úvazek, 

pracovat déle nebo vyjednat zvýšení platu. Pokud to není možné, musí se výdaje 

snížit po kontrole, které výdaje nejsou nutné. 

 

(19)  Zhodnocení finanční situace a vypracování rozpočtu 

Co to znamená zhodnotit svou finanční situaci? Co je rozpočet? A jak tyto dva 

nástroje přispívají k tomu, že mají jasnou představu o financích? 
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(20)  Zhodnocení finanční situace 

Zhodnoťte svou osobní finanční situaci. Odpovězte na tyto otázky: 

▪ Kolik peněz máte k dispozici?  

▪ Kolik ušetříte?  

▪ Dlužíte peníze (například svým rodičům nebo přátelům)? 

(21)  Vytvoření rozpočtu 

Vypracujte si vlastní rozpočet.  

▪ Případ 1: za poslední měsíc, pro který jsou vaše příjmy a všechny vaše výdaje 

známy. 

▪ Případ 2: pro aktuální měsíc.  

▪ Případ 3: na příští měsíc, tedy plán do budoucna.  

Zamyslete se nad (budoucími) výdaji, náklady, které jsou jisté, a náklady, které 

pravděpodobně nastanou. 

3.2. Jak rozpoznat dluhové pasti a jak se jim 
vyvarovat 

Dokonce i lidé, kteří mají pravidelný příjem se mít problémy s penězi. Kromě 

dlouhého seznamu průběžných výdajů se často jedná o neočekávané účty za 

opravy nebo vyžádané nákupy, jako je dovolená nebo nový smartphone nebo 

počítač, který zatěžuje rozpočty domácností a nutí lidi k tomu, aby si vzali půjčku. 

Zkušenosti z dluhových poradenských služeb ukazují, které výdaje často způsobí, 

že lidé získají větší dluh, než mohou splatit. Nejčastější příčiny jsou: 

Vyrazit si na jídlo a pití 

Je mnohem levnější vařit a sledovat film doma než jít do kina, a pak na pizzu a 

pár nápojů. 

Telekomunikace a nová média 

Někteří lidé chtějí vždy vlastnit nejnovější model smartphonu, mít počítač a k tomu 

tablet, potřebují obrovskou plochou televizi a neustále surfují na internetu. To vše 

stojí peníze, ale ne všechny tyto výdaje jsou nutné. Zejména pokud jde o smlouvy 

týkající se mobilních telefonů, je vhodné důkladně prozkoumat, zda se smartphone 

nabízený zdarma v rámci nové smlouvy skutečně vyplatí, pokud smlouvu nelze 

dva roky zrušit a je na vysoký paušál. 
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M 

Chcete se dozvědět více o smartphonech „zdarma“ a být v 

budoucnu lépe vybaveni k posouzení různých finančních 

nabídek? Pak se podívejte na následující modul MOOM (v 

němčině): 

Über Null-Euro-Handys – was es damit auf sich hat 

(Skutečný obchod se smartphony „zdarma“) 

https://learnpublic.wu.ac.at/schulden/tlf-lrn/ 

Volnočasové aktivity, členství v klubu, předplatné 

Také když přijde na koníčky, existuje mnoho způsobů, jak ušetřit peníze. Pokud 

jste členem sportovního nebo jiného typu klubu, měli byste si ověřit, zda své 

členství skutečně využíváte a zda neexistují alternativní nabídky, které by mohly 

být levnější. Také byste si měli dávat pozor na předplatné a nechávat si jen ta, 

které skutečně využíváte. 

Vysoké jednorázové platby 

Některé platby nejsou prováděny pravidelně, například na konci měsíce, ale pouze 

jednou ročně. Příkladem takových jednorázových plateb je pojistné, platby daní 

nebo roční vyúčtování poskytovatelů veřejných služeb. Pokud se vám nedaří 

odkládat peníze na takové platby, mohou zanechat trvalou, obrovskou mezeru v 

rozpočtu vaší domácnosti. Je důležité mít na paměti, že takové výdaje mohou přijít 

neočekávaně, naplánovat je co nejdále dopředu a vytvořit odpovídající rezervy. 

Možná zjistíte, že bez některých výdajů se obejdete, když si ověříte, zda tento 

nákup skutečně potřebujete. Navíc ne každé uzavřené pojištění je nutné: některá 

pojištění pokrývají oblasti, které jsou již obsaženy v jiných nabídkách (např. 

pojištění storna cesty je kryto některými kreditními kartami). Úspora je často 

možná i u nákladů na veřejné služby.  

M 

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vytvořit rozpočet, 

podívejte se na následující modul MOOM (v němčině): 

Ungewollter Verschuldung entgegenwirken – aber wie? 

(Předejít nežádoucímu zadlužení - ale jak?) 

https://learnpublic.wu.ac.at/eigenes-einkommen/tlf-

lrn/LRModulfolder2/video2 

 

  

https://learnpublic.wu.ac.at/schulden/tlf-lrn/
https://learnpublic.wu.ac.at/eigenes-einkommen/tlf-lrn/LRModulfolder2/video2
https://learnpublic.wu.ac.at/eigenes-einkommen/tlf-lrn/LRModulfolder2/video2
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(22)  Příležitosti k ušetření 

Zkontrolujte si vlastní výdaje.  

▪ Které z nich jsou naprosto nezbytné?  

▪ Bez kterých byste se obešli?  

▪ Proč jsou tyto výdaje nezbytné nebo zbytné? 
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4. Spoření 

Je samozřejmě lákavé dostat hned všechno co chcete. Někdy to ale není možné: 

auto, byt, báječná dovolená – všechny tyto věci jsou drahé a vyžadují množství 

peněz, které pravděpodobně nejsou snadno dostupné. Lidé, kteří si pravidelně 

odkládají trochu peněz stranou, si tyto věci mohou spíše dovolit, ale také to 

znamená, že se musí obejít bez některých věcí, které chtějí. 

4.1. Důvody pro spoření 

Obecně platí, že existují dva důvody pro uložení: 

▪ Účelové spoření: tam je určitý cíl, který šetří na, například motorku, 

dovolenou, vybavení bytu. 

▪ Úspora na vytvoření rezerv: peníze jsou odloženy stranou, pro případ 

nepředvídatelných událostí a aby byl dostatek peněz, pokud se objeví 

neočekávaný výdaj. 

V roce 2019 Rakušané ušetřili v průměru 259 EUR měsíčně. Celkově jsou Rakušané 

národem střadatelů; spoření je v této zemi považováno za důležité. Na spořicí účty 

v Rakousku bylo uloženo celkem více než 260 miliard EUR. Přesto velká část těchto 

úspor neobdrží žádný úrok, protože úroky za ušetřené peníze jsou právě teď mírně 

nad 0%. Zdroj: IMAS/ERSTE 2019 

4.2. Způsoby spoření 

Dva nejběžnější způsoby, jak spořit peníze v Rakousku, jsou založení spořicího 

účtu (někdy se místo účtu používá spořicí knížka) a uzavření smlouvy o stavebním 

úvěru.  

Spořicí účty a vkladní knížky 

Když si otevřete spořicí účet nebo vkladní knížku, dohodnete se s bankou, zda 

budete ukládat peníze pravidelně, nebo uděláte jeden velký vklad, který je pak v 

bance uložen na určitou dobu. 

Pokud si zvolíte vkladní knížku, musíte v bance předložit skutečnou vkladní knížku, 

abyste mohli vybrat peníze. Ke spořicímu účtu lze obvykle přistupovat stejně jako 

k jakémukoli jinému bankovnímu účtu, tj. lze provádět převody, často i on-line. 

Pro banky je jednodušší spravovat spořicí účty, protože nemusí vydávat spořicí 

vkladní knížku. 
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Peníze ušetřené v bance jsou velmi bezpečné díky zárukám vkladů stanoveným 

zákonem. Například u soukromých klientů jsou chráněny vklady do výše 100 000 

EUR na banku a držitele spořicího účtu.  

Chcete-li spořit částku přesahující € 100,000, má smysl rozdělit částku a uložit ji 

do několika bank, aby optimálně využil systém pojištění vkladů. 

Více informací o systémech pojištění vkladů naleznete zde: 

https://www.oenb.at/en/financial-market/three-pillars-banking-union/deposit-

guarantee-schemes.html 

Nejjednodušší forma spořicích účtů a vkladních knížek umožňuje majitelům účtů 

vybírat peníze kdykoli. Uplatňuje se však nejnižší možná úroková sazba (úrok z 

vkladů, které lze kdykoli vybrat). Pokud je spotřebitel ochoten nechat peníze na 

spořicím účtu po určitou dobu, tj. částku „přislíbí“ bance na určitou dobu, např. 

jeden nebo dva roky (termínovaný vklad), jsou úrokové sazby vyšší. Peníze lze 

vybrat i v dřívější fázi, ale v tomto případě se uplatňuje nižší úroková sazba. 

Pokud spoříte peníze, ujistěte se, že úroková sazba je vyšší než míra inflace. Jinak 

ztratíte více peněz kvůli inflaci, než vyděláte díky úrokům. Vzhledem k tomu, že 

úrokové sazby u spoření jsou nyní tak nízké, bohužel jen velmi málo bank nabízí 

odměňovací sazby, takže spořicí účty a vkladní knížky nejsou v současnosti příliš 

lákavé možnosti spoření. 

Smlouvy o stavebních úvěrech 

Smlouvy o stavebním úvěru jsou velmi oblíbenou možností spoření. Důvodem 

je skutečnost, že stát již mnoho let přispívá k úsporám federálním pojistným ve 

výši 1,5 až 4 % vedle naspořených peněz a jejich úroků. Tyto prémie však v 

posledních letech výrazně poklesly. V roce 2019 to bylo 1,5 % při ročním vkladu 

do výše 1200 EUR. To znamená, že federální pojistné dosáhlo v roce 2019 

maximální výše 18 EUR. Při sjednávání smlouvy o stavebním úvěru je dohodnuto, 

jak se vklady provádějí (za měsíc nebo rok) a zda se použije pevná nebo pohyblivá 

úroková sazba. Zákonem stanovená minimální doba, která se vztahuje na všechny 

čtyři rakouské bankovní instituce nabízející takové smlouvy, je šest let. Mnoho 

spotřebitelů volí spořicí plány s fixními sazbami, protože se jim líbí, že předem 

znají přesnou výši úroku, kterou dostanou po relativně krátké době. A co víc, 

dostanou také příležitost vzít si úvěr za výhodných podmínek (např. na stavbu 

domu).  

Více informací o čtyřech institucích v Rakousku, které nabízejí takové smlouvy o 

stavebních úvěrech, naleznete zde: 

https://www.bausparenvergleich.at/bausparvertrag-bausparkassen-oesterreich/  

(v němčině). 

Úspory prostřednictvím pojištění a úspory prostřednictvím investování 

Kromě dvou často používaných forem spoření popsaných výše existují také 

možnosti spoření prostřednictvím pojištění a spoření prostřednictvím 

investování. Fungují takto: určitá částka se pravidelně (měsíčně nebo ročně) 

spoří. Pokud jde o pojištění, nejčastější formou je životní pojištění, jehož 

prostřednictvím se později uvolní určitá částka peněz. V případě investičních úspor 

https://www.oenb.at/en/financial-market/three-pillars-banking-union/deposit-guarantee-schemes.html
https://www.oenb.at/en/financial-market/three-pillars-banking-union/deposit-guarantee-schemes.html
https://www.bausparenvergleich.at/bausparvertrag-bausparkassen-oesterreich/
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se peníze průběžně investují do cenných papírů v naději, že hodnota těchto 

cenných papírů vzroste. 

 

(23)  Formy spoření 

Dostali jste € 500 jako dárek. Kromě toho jste již uložili více než € 600. Je 

nepravděpodobné, že budete potřebovat peníze v příštích čtyřech letech. Který z 

následujících způsobů, jak spořit peníze, by byl pro vás tou nejlepší volbou?  

Vysvětlete svou odpověď. 

a) Spořicí vkladní knížka, kde je vklad uzamčen na čtyři roky s úrokovou 

sazbou 2% p.a. 

b) Smlouva o stavebním úvěru, kde uložíte určitou částku každý měsíc po 

dobu šesti let 

c) Spořicí účet, ze kterého můžete kdykoli vybrat peníze a který má úrokovou 

sazbu 0,75 % p.a. 

d) Ukrytí peněz doma na bezpečném místě, aby byly neustále k dispozici 

(24)  Spoření 

Komentujte následující prohlášení. Zjistěte, zda jsou pravdivá nebo nepravdivá. 

Také přemýšlet o tom, zda dávají dobrý (obchodní) smysl. 

a) Neexistuje žádný dobrý důvod k šetření peněz, protože si můžete vždy vzít 

půjčku na nákup téměř všeho, co chcete mít. 

b) Spotřebitel, který chce ušetřit peníze, by měl porovnat nabídky v několika 

bankách, protože úrokové sazby se budou lišit. 

c) Spořicí účty nejsou v Rakousku příliš bezpečné, protože v celé zemi 

neexistuje banka, která by mohla vyplatit všechny své zákazníky najednou. 

(25)  Úroky z naspořených peněz 

Která z následujících tvrzení je pravdivá? 

a) Dokud nebudete vybírat peníze z úroků, nemusíte platit daň z kapitálových 

zisků. 
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b) Z vkladu nižšího než 1 000 EUR na spořicím účtu se nesráží žádná daň z 

kapitálových zisků.  

c) Banky na konci roku automaticky srazí daň z kapitálových zisků a převedou 

peníze na finanční úřady. 

d) Daň ze zisku banky automaticky vypočítají a připočtou k vkladům na 

spořicích účtech. 

(26)  Spoření a úroky 

Uveďte, zda jsou následující prohlášení o úspoře peněz pravdivá nebo nepravdivá.  

a) Daň z kapitálových zisků se uplatňuje na úroky pouze tehdy, když jsou 

peníze získané z úroků staženy. 

b) Úroky z vkladů na spořicím účtu, ze kterého lze peníze kdykoli vybrat, jsou 

v každém případě vyšší než míra inflace. 

c) Všechny finanční instituce mají stejné úrokové sazby pro spořicí plány. 

d) Vzhledem k tomu, úrokové sazby na naspořené peníze jsou v současné 

době tak nízké, nedává smysl spořit peníze právě teď. 

(27)  Porovnání podmínek spořicích produktů 

Zjistěte, jaké spořicí plány banky ve vašem okolí nabízejí. Odpovězte na tyto 

otázky: 

▪ Jaké jsou úrokové sazby bank pro spořicí produkty, kde mohou být peníze 

kdykoli staženy?  

▪ Jaké jsou úrokové sazby bank pro spořicí produkty, kde peníze nelze stáhnout 

po dobu půl roku, roku nebo dvou let? 

Porovnejte různé nabídky. 

(28)  Smlouvy o stavebních úvěrech 

Zeptejte se lidí, které znáte, zda uzavřeli smlouvu o úvěru na stavební úvěr (nebo 

ne) a proč. Také se jich zeptejte, zda jsou obeznámeni s podmínkami jejich 

smlouvy o úvěru na výstavbu. Zjistěte, proč někteří lidé zřejmě mají malé obavy 

ohledně konkrétních podmínek. 

(29)  Systémy pojištění vkladů 

Předpokládejme, že banka, u které jste uložili € 20,000 na spořicí účet, se stala 

insolventní. Která z následujících tvrzení je pravdivá?  

a) K dispozici je záruka vkladu pro vklady až do výše € 20,000 na bankovního 

zákazníka, takže vaše peníze jsou v bezpečí. 

b) K dispozici je záruka vkladu pro vklady až do výše € 100,000, takže vaše 

peníze jsou v bezpečí. 

c) Peníze jsou ztraceny, protože od poslední finanční krize ani spolková země 

Rakousko, ani banky nezaručily vklady, protože se prostě staly příliš 

riskantními. 
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d) Záleží na tom, kolik jste celkově ušetřili, protože záruka na vklad se 

vztahuje pouze na spotřebitele, kteří naspořili částku nepřesahující 100 000 

EUR. 
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5. Nalezení dostupného financování: 
základy úvěrového financování 

Pokud nemůžete nebo nechcete čekat, až si na nákup odložíte dostatek peněz, 

můžete si vzít i úvěr. Přečerpání účtu nebo splacení něčeho ve splátkách jsou jiné 

typy úvěrového financování. Stejně jako u jiných finančních obchodů by si měl 

člověk, který si bere úvěr, důkladně rozmyslet, zda bude schopen splatit 

dohodnutou částku v daném časovém rámci. 

5.1. Co je to půjčka? 

Půjčka je něco (většinou peníze), co je dané osobě dáno a později vráceno. 

Peněžní půjčky jsou obvykle spláceny s úroky, což znamená, že dlužník musí 

splácet nejen původní částku (jistinu), ale i úroky. Výše úroků v zásadě závisí na 

součtu jistiny, dohodnuté úrokové sazby a doby trvání úvěru. 

Obvykle je půjčka splacena ve stejných měsíčních splátkách, které zahrnují jak 

splácení jistiny, tak úroky. Úroky se vždy vypočítávají na základě zbývajícího dluhu 

po zbývající dobu trvání úvěru, což znamená, že celkově splatíte částku úroku, 

která se rovná úroku za polovinu částky a celou dobu trvání úvěru.  

Půjčky a splátky úvěrů 

Půjčka ve výši 10 000 EUR je splacena s úrokovou sazbou 5 % p.a. po dobu čtyř 

let. Vrací se ve stejných měsíčních splátkách, tedy 48 splátkách po 231 EUR. 

Celkově má být za tuto půjčku ve výši 10 000 EUR splaceno 11 088 ha. Jistina je 

€ 10,000 a úrok po celou dobu trvání úvěru je € 1,088.  

(Pro srovnání, zde je aproximativní výpočet úroku: I = 5% z 5000 za čtyři roky = 

250 krát 4 = 1000.) 

Každý rok dlužník 12 splátek ve výši 231 EUR ve výši 2 772 EUR. Tato částka 

zahrnuje splacení jistiny a úroků ze zbývajícího dluhu. Vzhledem k tomu, že se 

onen dluh bude zmenšovat s každou splacenou splátkou, podíl úroku ze splátky se 

bude zmenšovat a částka splaceného dluhu se bude zvětšovat s každou splacenou 

splátkou. Níže uvedený splátkový kalendář to vysvětluje podrobněji. 

Splátkový kalendář ukazuje vývoj úroků za dobu trvání úvěru: 
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Rok Úrok 
Splácení (splácení 

jistiny) 

Celková 
úroková 
sazba 
úvěru 

Výše dluhu 

1 452 2,320 2,772 7,680 

2 337 2,435 2,772 5,245 

3 212 2,560 2,772 2,685 

4 87 2,685 2,772 0 

Tabulka ukazuje, že po uplynutí poloviny doby splatnosti úvěru, tj. po dvou letech, 

je výše dluhu stále vyšší než polovina kapitálu, tj. 5 245 EUR. V této tabulce 

můžete také vidět, že podíl úroků rok od roku klesá, tj. stále menší podíly splátek 

jdou na úrok. 

Banky často poskytují nástroje pro výpočet výše úvěru, které uvádějí výši splátek 

při zadání výše úvěru. To však nenaznačuje, zda banka člověku úvěr poskytne, a 

pokud ano, za jakých podmínek. To závisí na úvěruschopnosti této osoby, která 

zahrnuje mnoho faktorů a bude posouzena bankou. 

Banky jsou podle zákona o spotřebitelském úvěru povinny uvést efektivní 

úrokovou sazbu úvěru. 

 

(30)  Úvěry 

Která z následujících tvrzení je pravdivá? Opravte nepravdivá tvrzení. 

a) Půjčka není finanční zátěž, protože obdržíte velké množství peněz na 

začátku a stačí splatit malé množství peněz v průběhu času. 

b) Výše úroků nemá vliv na celkové náklady úvěru, protože splátky, které 

musíte splatit, zůstávají v každém případě stejné. 

c) Musíte platit úroky pouze v případě, že si vezmete půjčku od banky. Půjčka 

z běžného obchodu nebo internetového obchodu je obvykle bezúročná. 

d) Pokud si vezmete půjčku, je důležité, aby se ujistil, že si budete moci 

dovolit pravidelné splátky. 

e) Pokud si nechcete vzít půjčku, můžete jednoduše přečerpat svůj bankovní 

účet. 
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5.2. Na co potřebují soukromé osoby půjčku? 

Lidé obvykle vzít půjčku pro některý z následujících účelů: 

Větší nákupy 

Půjčky se obvykle berou na větší nákupy, jako je nákup domu, bytu nebo jeho 

rekonstrukce. Těmto půjčkám se často nelze vyhnout, protože není možné s 

nákupem čekat, dokud se neušetří dostatek peněz. Úvěr je však kryt zůstatkovou 

hodnotou, tedy domem nebo bytem. Pokud si kupujete auto, mějte na paměti, že 

budete možná muset splácet úvěr po delší dobu, než budete auto skutečně 

používat. 

Každodenní výdaje 

Lidé si také berou půjčky na opakované výdaje, například na dovolenou. Z 

obchodního hlediska však nedává smysl používat půjčku na opakující se výdaje, 

jako jsou dovolené. Prázdniny brzy skončí a pak budete muset splácet půjčku ještě 

mnoho měsíců. Totéž platí pro široce rozšířený zvyk financovat nákup domácí 

elektroniky, oblečení a rekreačního zboží prostřednictvím splátek. 

Mnoho lidí si neuvědomuje, že jsou ve skutečnosti v dluzích, když  

▪ přečerpají bankovní účet. To také představuje půjčku – a navíc velmi 

drahou. Proto byste měli vždy přečerpat svůj účet pouze v případě, že se mu 

absolutně nelze vyhnout, a to po nejkratší možnou dobu. Pokud máte peníze 

uložené stranou, dává smysl pokrýt schodek ze svých úspor, protože z úspor 

dostanete rozhodně nižší úrok, než kolik budete muset bance zaplatit za 

přečerpání účtu. 

▪ zaplatí za nákup ve splátkách. To také představuje půjčku – a navíc drahou. 

I když se inzeruje nulová úroková sazba, obvykle existují náklady, které musíte 

pokrýt, když splácíte splátky. Aby si toho byli všichni vědomi, zákon o 

spotřebitelském úvěru stanoví, že efektivní úroková sazba je uvedena v 

platebním kalendáři. 

▪ platí za něco kreditní kartou. Kreditní karty vydávají úvěrové organizace 

jako Visa, Mastercard, American Express, Diners Club atd. Lze je použít k 

bezhotovostnímu placení v mnoha obchodech po celém světě, pokud má 

prodejce, restaurace nebo hotel smlouvu s kreditní společností. Kreditní karty 

se také často používají k placení produktů zakoupených na internetu. Obvykle 

se dlužná částka vybere z bankovního účtu na konci měsíce, což znamená, že 

do té doby je držitel kreditní karty zadlužen. 
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M 

Chcete více informací o rozdílu mezi dluhem a předlužením? 

Podívejte se na náš modul MOOM (v němčině) na téma dluhu. 

Verschuldet oder überschuldet? (Zadlužený nebo 

předlužený?) 

https://learnpublic.wu.ac.at/private-verschuldung/tlf-

lrn/sequ1?m=submit 

 

(31)  Úvěrové nabídky 

Malým písmem v nabídce úvěru stojí: spotřebitelský úvěr za 6% p.a., efektivní 

úroková sazba 6,6%. Co to znamená? 

a) Zatímco banka vypočítává 6% úrok, úvěr se fakticky prodraží kvůli 

dodatečným nákladům a účtování, což představuje skutečnou úrokovou 

sazbu 6,6%. 

b) Banka pro žádný ze svých výpočtů nepoužívá sazbu 6 %, ale vypočítává 

úrok pomocí sazby 6,6 %. 

c) Úroková sazba ve výši 6% se zvyšuje o roční složený úrok ve výši 6%. 

d) Na žádnou z těchto úrokových sazeb se nemůžete spolehnout, protože vždy 

je třeba vzít v úvahu dodatečné náklady. 

(32)  Úrokové sazby pro bankovní účty 

Vyhledejte nabídky bankovních účtů (běžné účty, studentské účty) v bance nebo 

na internetových stránkách banky a zjistěte výpůjční úrokovou sazbu (pokud 

majitel účtu sklouzne do červených čísel). Porovnejte tuto úrokovou sazbu s 

úrokem z úvěru na tomto účtu (úroková sazba na vašem zůstatku) a úrokem, 

který klienti obdrží na spořicích účtech. 

(33)  Placení na splátky 

Vyhledejte na webových stránkách on-line prodejců pro možnost platit na splátky.  

a) Zjistěte, za jakých podmínek můžete platit na splátky. 

b) Zjistěte, zda je uvedena efektivní úroková sazba. 

https://learnpublic.wu.ac.at/private-verschuldung/tlf-lrn/sequ1?m=submit
https://learnpublic.wu.ac.at/private-verschuldung/tlf-lrn/sequ1?m=submit
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(34)  Úrokové sazby půjček 

Která z prohlášení o pevných úvěrových sazbách je pravdivá? 

a) Každý měsíc splácíte stejnou částku úroků a jistiny. 

b) Na začátku splácíte méně úroků a více jistiny než na konci doby trvání 

úvěru. 

c) Zpočátku je podíl úroku mnohem větší a podíl jistiny je mnohem menší než 

na konci doby trvání úvěru. 

d) Na konci doby trvání úvěru je podíl splacené jistiny nejmenší a podíl na 

úroku je největší. 

5.3. Jak se může banka zabezpečit proti nesplácení 
úvěrů? 

Před poskytnutím úvěru banka ověří, zda bude žadatel schopen úvěr splatit, aniž 

by ohrozil své živobytí. Za tímto účelem banka posuzuje měsíční příjem a majetek 

žadatele (např. nemovitosti, smlouvy o stavebním úvěru, životní pojištění). 

Kontroluje také, zda si žadatel již vzal jiný úvěr a zda přečerpal svůj bankovní 

účet. Banka se také zeptá na běžné výdaje žadatele na nájemné, elektřinu, 

pojištění atd. Spolu s žadatelem o úvěr bankovní úředník vytvoří rozpočet (viz 

kapitola 3.1.) a zkontroluje, zda má žadatel dostatečné finanční prostředky na 

pokrytí měsíčních splátek. 

Pokud má kontrola úvěrového ratingu žadatele kladný výsledek, úvěr bude 

poskytnut. Podmínky, za kterých banka úvěr poskytne, závisí na souvisejícím 

riziku. Příjmová situace dlužníka se může změnit před dosažením splatnosti úvěru. 

Banka proto potřebuje zajištění, aby se ochránila před finanční újmou v průběhu 

neplnění. Někteří dlužníci se dostanou do problémů, protože přijdou o práci nebo 

onemocní a náhle vydělají výrazně méně peněz. V případě rozvodu může dojít k 

tomu, že dlužník bude muset najednou provést platby, které nikdy 

nepředpokládal. 

Instituce poskytující úvěr se může chránit prostřednictvím: 

▪ majetku dlužníka (úvěry na základě aktiv). Pokud dlužník vlastní dům, 

nemovitost nebo byt, abychom uvedli jen několik příkladů, věřitel (banka) 

může obdržet zástavní právo (hypotéku) na nemovitost dlužníka. Vlastní-li 

dlužník cenné papíry, může věřitel na tyto cenné papíry obdržet zástavní právo. 

▪ zárukou poskytnutou třetí stranou jménem dlužníka (zajištěná 

půjčka). Za úvěr dlužníka ručí záruka (ručitel), tj. záruka splácí úvěr, pokud 

dlužník není schopen tak učinit. Stát se ručitelem pro partnera, přítele nebo 

známého by mělo být velmi pečlivě zváženo. Za úvěr včetně úroků z prodlení 

a poplatků z prodlení bude ručit ručitel, který bude riskovat svůj vlastní 

majetek. 

http://2bb7765912b2a84cf8a56a0c58ddfe7fda2dde1f/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CBettina%2520Fuhrmann%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAC3NIGPZ%5CBudget#_Haushaltsplan:_ein_
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5.4. Co se stane, pokud dlužník není schopen úvěr 
splatit? 

Není-li nesplacený dluh splacen k dohodnutému datu, může věřitel podat žalobu. 

V případě soudního sporu vzniknou značné výdaje na soud, právníky a úroky. 

Zajistit lze příjmy dlužníka, luxusní předměty jako auto, nebo dokonce jeho byt či 

dům. Proto je důležité nečekat s rozhovorem s věřitelem v případě, že splátku 

úvěru nebude možné uhradit. Nic neříkat a snažit se problém ignorovat nic 

nevyřeší. Dluh zůstane a ještě poroste, jak porostou úroky a složené úroky. 

 

(35)  Úvěruschopnost 

Podívejte se na následující příklady a rozhodněte, který dlužník je s největší 

pravděpodobností úvěr splacen. Vysvětlete svou odpověď. 

a) Felixovi je 27 let a jeho měsíční čistý příjem činí přibližně 2 500 EUR. Chce 

si koupit malý byt. Ze svých úspor může pokrýt třetinu kupní ceny. Měsíční 

splátky pro zbývající částku činí přibližně 550 EUR měsíčně. 

b) Hanna je 17letý učnice. Společně s přítelem si právě zařizuje byt. Chce si 

koupit pračku v internetovém obchodě. Pračku by mohla splatit ve 24 

měsíčních splátkách po 30 EUR. 

c) Dorianovi je 19 a právě začal studovat. Pronajímá si pokoj v bytě a 

příležitostně si vydělá 180 EUR za noc jako vyhazovač. Bohužel, jeho 

bankovní účet je vždy přečerpán. Chce si vzít půjčku, aby vyrovnal schodek 

na svém bankovním účtu. 

d) Silvia má 24 let. Pracuje jako kadeřnice na volné noze. Při nehodě si zničila 

auto a neměla pojištění. Nyní chce koupit malé ojeté auto za 8 000 EUR. 

Polovinu této částky může pokrýt ze svých úspor. Splátkový kalendář na 

splacení úvěru činí 24 splátek ve výši 175 EUR. 
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(36)  Doba trvání úvěru a splátka 

Leoniini a Maxovi rodiče si vzali půjčku 50 tisíc eur, aby vybavili starý byt novými 

okny, novým topením a koupelnou. Podle dohody s 

bankou musí splácet úvěr ve 120 měsíčních splátkách 

(doba splatnosti úvěru: deset let). Po pěti letech zdědí 

peníze po tetě a dostanou tak k dispozici 25 000 eur. 

Přemýšlejte o tom, zda budou rodiče schopni splatit 

celý nesplacený dluh najednou. Které z následujících 

tvrzení je pravdivé?  Vysvětlete svou odpověď. 

a) Ano, protože přesně polovina doby půjčky 

vypršela a pouze polovina úvěru je nesplacena. 

b) Ano. Rodiče nebudou muset ani utratit celé své 

dědictví, protože již splatili více než polovinu. 

c) Ne, protože více než polovina půjčky ještě nebyla splacena. Rodiče 

nebudou schopni splatit celou půjčku. 

(37)  Úvěrová záruka 

Sofii je 20 let a má práci, kde dobře platí. Bývalá kamarádka ze školy ji požádá, 

aby za ni podepsala půjčku ve výši 20 000 eur. Chce si koupit auto a nebude moci 

získat půjčku bez zajištění. Vzhledem k tomu, že Sofie má pravidelný příjem, 

banka by ji přijala jako ručitele. Odpovězte na následující otázky týkající se tohoto 

případu: 

a) Jakou radu byste dali Sofii?  

b) Které alternativy kromě zaručení existují k poskytnutí zajištění úvěru? 

c) Jakou radu bys dal Sofii, kdyby byla požádána, aby spolupodepsala půjčku 

pro vlastního bratra? 

(38)  Kreditní karty 

Představte si následující scénář: vaši rodiče se vrátí z nakupování a nemohou najít 

své kreditní karty. Jakou radu bys jim dal? 

a) Jelikož je vydání nové kreditní karty drahé, měli by především pečlivě 

hledat své karty. Pokud je do týdne nenajdou, měli by uvědomit svou 

banku a vyžádat si nové karty. 

b) Měli by se snažit zapamatovat si, ve kterých obchodech je používali, a 

všude volat, aby se ujistili, že je tam nenechali. 

c) Měli by to okamžitě oznámit své bance, aby mohla účet zmrazit. V opačném 

případě by každý mohl použít své karty k nakupování a placení. 

d) Měli by vybrat všechny peníze ze svého účtu, aby se ujistili, že tak nemůže 

učinit nikdo jiný. 
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(39)  Kreditní karty a podvody s kreditními kartami 

1) Můžete použít kreditní kartu k přečerpání účtu? Vysvětlete svou odpověď. 

2) Napadá vás nějaký důvod, proč existuje vysoké riziko podvodů s kreditními 

kartami, zejména při nákupech online? 
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6. Budování bohatství a rozumné 
investování 

Spořicí účty a smlouvy o stavebních úvěrech negenerují vysoký úrok, a proto 

nejsou vhodné k vytváření bohatství v dlouhodobém horizontu. Peníze, které 

nepotřebujete na neplánované výdaje (pro případ finanční tísně) nebo na určité 

nákupy (např. auto, domácí spotřebiče atd.), je proto dobré zhodnotit 

prostřednictvím jiných forem kapitálových investic. V závislosti na tom, kolik peněz 

chcete investovat, na časovém rámci, a na tom, jak velké riziko jste ochotni 

podstoupit, můžete  

▪ nakupovat cenné papíry (např. akcie, dluhopisy nebo investiční certifikáty), 

▪ koupit nemovitost (např. byt, dům nebo jinou nemovitost), 

▪ drahých kovů (např. zlata nebo stříbra), včetně mincí. 

Taková kapitálová investice má často vyšší šanci na vysoké zisky, ale také s sebou 

nese vyšší riziko. Riziko znamená, že byste mohli přijít o část investovaných peněz 

nebo dokonce o všechny. Obvykle platí, že čím vyšší je riziko, tím větší je šance, 

aby se zisk. 

Kromě dostupné částky a vašeho postoje k riziku, která investice je pro vás ta 

pravá, závisí také na vaší osobní situaci, například zda potřebujete byt (například 

pro sebe nebo pro dítě). Svou roli hrají i etické úvahy: Do kterého odvětví byste 

chtěli investovat? Jaké druhy investic jsou udržitelné a zaměřené na budoucnost? 

Které odvětví byste chtěli podpořit prostřednictvím své investice?  

6.1. Akcie 

Pokud koupíte akcie společnosti, stanete se akcionářem a získáte část základního 

kapitálu akciové společnosti. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu akciové 

společnosti, který je rozdělen do mnoha akcií. Tyto části si může koupit mnoho 

různých lidí, což usnadňuje získání velkého množství kapitálu.  

M 

Zajímá vás, jaké akcie jsou, proč jsou vydávány a jak to přesně 

funguje? Přejděte do našeho modulu MOOM (v němčině): 

Aktien - byl ist das? (Akcie - co přesně jsou?) 

https://learnpublic.wu.ac.at/aktien/tlf-lrn/WA?m=submit 

Nejjednodušší je získat akcie kótované společnosti, protože ne všechny akciové 

společnosti jsou kótovány na burze. Příklady akciových společností kótovaných na 

https://learnpublic.wu.ac.at/aktien/tlf-lrn/WA?m=submit
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burze v Rakousku jsou Rosenbauer AG, Erste Group Bank AG, OMV AG a Flughafen 

Wien AG. Akcie lze koupit prostřednictvím nákupní objednávky. Objednávky může 

vyřizovat banka nebo takzvaný (online) makléř. Cena akcií, někdy označovaná 

jako cena akcií, se stanoví na základě nabídky a poptávky po akciích. 

M 

Více informací o obchodování na burze naleznete v následujícím 

modulu MOOM (v němčině): 

Aktien kaufen und verkaufen (Nakupujte a prodávejte 

akcie) 

https://learnpublic.wu.ac.at/aktienhandel/tlf-lrn/HA?m=submit 

Akcionářům roste bohatství, pokud 

▪ cena akcií stoupne poté, co je nakoupili, 

▪ akciová společnost rozděluje své roční zisky (nebo jejich části) akcionářům ve 

formě takzvaných dividend. 

Podíváme-li se na zhodnocení a dividendy akcií od roku 1900, vidíme, že akcie v 

průměru vydělaly svým majitelům 6,5% zisku ročně, což výrazně převyšuje výnos 

ze spořicích účtů (0,6 % ročně). 

Investovat pouze do jedné akcie obvykle není vhodné. Riziko byste měli rozložit 

diverzifikací svých investic, tj. nejen investovat vše do akcií, a zejména nejen 

jednu akcii, ale v ideálním případě nabýt několik akcií různých společností, které 

působí v různých oblastech a zemích. 

. M 

Chcete se dozvědět více o magickém trojúhelníku investic a o 

tom, jak jsou akcie v tomto trojúhelníku hodnoceny? Přejděte na 

následující modul MOOM (v němčině): 

Chancen und Risiken des Aktienbesitzes (Šance a rizika, 

která akcionáři podstupují) 

https://learnpublic.wu.ac.at/aktienbesitz/tlf-

lrn/LRModulfolder2?m=submit 

Taková diverzifikace je však možná a rozumná pouze tehdy, pokud můžete 

investovat určitou částku peněz. Investiční certifikáty (viz kapitola 6.3.) , umožňují 

však rozložit riziko i s menšími částkami peněz. 

https://learnpublic.wu.ac.at/aktienhandel/tlf-lrn/HA?m=submit
https://learnpublic.wu.ac.at/aktienbesitz/tlf-lrn/LRModulfolder2?m=submit
https://learnpublic.wu.ac.at/aktienbesitz/tlf-lrn/LRModulfolder2?m=submit
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(40)  Akciové společnosti kótované na burze v Rakousku 

Najděte více příkladů akciových společností kotovaných na vídeňské burze. 

Prozkoumejte si firmu dle vašeho výběru, např. Rosenbauer AG, zjistěte si o  

▪ jejich podnikání,  

▪ jejich základní kapitál a  

▪ kolik akcií je rozděleno. 

(41)  Vývoj cen vybraných akcií 

Vyberte si akcie a podívejte se na její vývoj v průběhu posledních pěti let.  

Zamyslete se nad tím, zda byste měli zisk, kdybyste investovali do tohoto podílu. 

Pokud ano, vypočítejte procento růstu ceny akcií. 

6.2. Dluhopisy 

Dluhopisy (nazývané také „dluhopisy s obligacemi“) jsou cenné papíry. Jsou 

podobné jako půjčka. Společnosti nebo vlády vydávají dluhopisy, protože si chtějí 

půjčit peníze na určitou dobu (do termínu „maturity“), za kterou platí úroky 

(obvykle ročně během období do splatnosti). Ve většině případů jsou půjčené 

peníze splaceny na konci doby („zralosti dluhopisu“). Pokud kupujete dluhopisy, 

stanete se věřitelem dluhopisů (podobně jako věřitel úvěru) a dostanete úrok. 

Dluhopisy si můžete koupit, když jsou vydávány („nabídnuty“) nebo kdykoli během 

doby jejich splatnosti. Jejich cena může kolísat podle poptávky a nabídky na trhu.  
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(42)  Státní dluhopisy a podnikové dluhopisy 

1) Zjistěte, se kterými vládními a firemními dluhopisy se obchoduje na 

vídeňské burze, a uveďte příklady pro oba typy dluhopisů. 

2) Zjistěte, za jakým účelem vydávají vlády a společnosti dluhopisy. 

3) Napadají vás faktory, které by mohly ovlivnit míru rizika investice do 

dluhopisu? 

6.3. Investiční certifikáty 

Je vždy riskantní investovat pouze do jednoho typu zabezpečení. I když jste 

přesvědčeni, že emitent, například vláda nebo společnost, je důvěryhodný, ceny 

akcií mohou stále klesat z následujících důvodů:  

▪ politické změny (jako je v současné době hrozba zvýšení represivních cel nebo 

obchodních embarg vůči jiným zemím), nebo  

▪ prudce klesá hodnocení (rating) země nebo společnosti, nebo 

▪ hospodářský vývoj (noví konkurenti vstupují na trh a prodej klesá, vývoj 

produktů neprojde podle plánu). 

Investoři mohou tomuto riziku čelit nákupem ne jedné akcie nebo dluhopisu, ale 

v ideálním případě velkého množství různých cenných papírů vydaných různými 

společnostmi, které působí v různých odvětvích a regionech světa. Této zásadě se 

říká rozložení nebo diverzifikace rizika (stejně jako přísloví: „Nedávejte všechna 

vejce do jednoho košíku.“). Koupě velkého množství různých cenných papírů 

vyžaduje velké množství kapitálu. Většina lidí však má k dispozici pouze menší 

částky, které neumožňují takové rozložení rizika. Investováním do investičních 

certifikátů můžete i přesto riziko rozložit. 
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OBRÁZEK 9: STRUKTURA INVESTIČNÍCH FONDŮ 

Investiční certifikáty jsou součástí investičního fondu. Aktiva fondu jsou obvykle 

tvořena různými cennými papíry. Většinu fondů spravují banky. Tyto cenné papíry 

– aktiva fondu – se kupují za peníze nahromaděné prodejem investičních 

certifikátů. Protože do fondu přispívá mnoho lidí, získává se velká suma peněz a 

lze nakoupit velké množství různých cenných papírů, což umožňuje optimální 

diverzifikaci rizika. Diverzifikace může být regionální (cenné papíry z různých 

zemí), průmyslová nebo založená na druhu cenných papírů (čisté akciové fondy, 

čisté dluhopisové fondy nebo smíšené fondy). 

Hodnota investičního certifikátu je určena hodnotou cenných papírů 

nahromaděných v aktivech fondu. Pokud ceny těch cenných papírů obsažených ve 

fondu vzrostou, zvýší se také vypočtená hodnota investičního certifikátu. Lze jej 

koupit a také prodat za tuto hodnotu plus poplatek za odběr (druh prodejního 

poplatku uvedený v procentech hodnoty). Výnosy z cenných papírů v rámci aktiv 

fondu (např. dividendy z akcií a/nebo úrokové platby z dluhopisů) mohou být 

vyplaceny držitelům investičních certifikátů nebo reinvestovány nákupem dalších 

cenných papírů. 

Některé investiční certifikáty mohou být používány jako „spořicí plán“, což 

znamená, že můžete měsíčně nebo týdně „spořit“ předem stanovenou částku na 

nákup investičních certifikátů. Postupem neustálého investování menší částky lze 

cenové výkyvy využít ve prospěch investora: pokud ceny klesnou, můžete za 

stejnou částku nakoupit více; pokud vzrostou, koupíte méně akcií. V průměru 

koupíte více, když je cena takto nízká, což je ekonomicky vhodné („efekt 

průměrování nákladů“). 
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(43)  Detailní pohled na investiční certifikáty 

Vyberte si investiční certifikát (např. DWS Top Dividende) a zjistěte, který podnik 

má na starosti správu tohoto fondu a jeho rozvoj v posledních třech letech. Také 

se podívejte, zda tento investiční fond vyplácí své zisky nebo je reinvestuje. 

6.4. Nemovitosti 

Nemovitostí může být jakýkoli typ budovy (dům, byt, jiné budovy) nebo pozemek. 

Investice do nemovitostí je dlouhodobou a stabilní volbou, protože za normálních 

okolností majetek neutrpí (významné) ztráty hodnoty, což z něj činí bezpečnou 

investici zejména v době krize. Pokud lze nemovitost pronajmout, může být 

zdrojem zisku prostřednictvím nájmu. Takové příjmy z pronájmu jsou obvykle 

vhodné pro dlouhodobé plánování. Nemovitost můžete později sami využívat 

(například když se odstěhují vaše děti) nebo ji dále prodat. Ve srovnání s 

investicemi do cenných papírů budou investice do nemovitostí znamenat vyšší 

výdaje. Náklady nevznikají jen z nákupu a prodeje, ale také z údržby a nákladů 

na údržbu. 

6.5. Drahé kovy 

Investice do drahých kovů je další způsob, jak vybudovat aktiva. Kromě zlata 

existují i jiné drahé kovy, které jsou vhodné jako investiční objekty: 

▪ stříbro, 

▪ platina, 

▪ palladium. 

Jednou z výhod investování do drahých kovů je skutečnost, že na rozdíl od peněz 

neztrácejí hodnotu v důsledku inflace. Nevýhodou však je, že jsou vystaveny 

cenovým výkyvům, protože se jedná o obchodované komodity. Z tohoto důvodu 

se jejich hodnota může změnit přes noc. Také tento typ investice nepřináší žádné 

úroky: neexistují žádné výplaty, jako je tomu u spořicích vkladů nebo dluhopisů, 

ani výplaty dividend, jako byste dostali za akcie. A co víc, fyzické kovy, jako jsou 
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zlaté mince nebo ingoty, musí být uloženy v bezpečnostní schránce nebo v trezoru 

doma. 

6.6. Exkurz: kryptoměny 

V posledních letech začalo do kryptoměn investovat stále více lidí. Kryptoměna 

je virtuální měna, která je v digitálním světě uznávána jako zákonné platidlo. K 

provedení platby nepotřebujete banky, místo toho decentralizovaná síť řídí 

transakce a generuje nové jednotky měny. Technologie za tím vším je takzvaná 

blockchain technologie, základ každé kryptoměny. 

V současné době existuje asi 2 800 různých kryptoměn. Bitcoin (BTC), Ethereum 

(ETH) a Ripple (XRP) jsou jen některé z nejznámějších příkladů. Ačkoliv 

kryptoměny existují už od roku 2009, začaly vzkvétat až v roce 2017, kdy za sebou 

vytvořily bezpočet dalších kryptoměn. Skutečné platby tvoří jen malý podíl 

transakcí. Kryptoměny se většinou používají pro investice a spekulace s 

kapitálovými zisky. Předpokládá se, že jsou také používány k nelegálnímu 

podnikání. 

Existuje několik způsobů, jak investovat do kryptoměn:  

▪ obchodování s měnami (podobné obchodování s devizami), 

▪ kryptomining (vytváření nových jednotek kryptoměny), 

▪ burza („sázky“ na kolísající ceny kryptoměn, tzv. „futures“), 

▪ akcie (společností, které obchodují s kryptoměnami), 

▪ crowdfunding pro financování počáteční nabídky mincí (ICO): investice do 

vytvoření nové kryptoměny.  

Investování do kryptoměn je něco pro experty, a i ti podstupují velké riziko. 

Hodnota kryptoměn podléhá extrémním výkyvům, a proto existuje vysoké riziko 

ztráty veškerého investovaného kapitálu. Kryptoměny nejsou regulovány, tj. 

neexistuje žádná instituce, která by dohlížela na trh s kryptoměnami. V důsledku 

toho neexistuje ani ochrana investorů v případě problémů. 

I když je kryptotechnologie slibná, není v současné době vhodné provádět seriózní 

a rozsáhlé investice. V minulosti příslib vysokého výnosu opakovaně lákal 

investory k investicím do nevyzpytatelných projektů kryptoměn. Mnozí z nich přišli 

o všechny peníze, které investovali. 
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(44)  Investiční příležitosti 

Leonie a Max slyšeli o možnosti investovat do drahých kovů a kryptoměn. Vyberte 

si každý dva drahé kovy a kryptoměny a bádejte 

a) kolik aktuálně stojí, 

b) jak moc jejich ceny v posledních šesti 

měsících kolísaly, 

c) kde můžete tyto produkty koupit. 
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7. Tvorba opatření pro budoucnost a 
ochrana před riziky 

Spoření vám pomůže vytvořit rezervy do budoucna. Dlouhodobým vytvářením 

bohatství prostřednictvím cenných papírů, nemovitostí nebo jiných aktiv se 

můžete ujistit, že budete mít dostatečné prostředky i v budoucnu. Hovoříme-li o 

vytváření rezerv na budoucnost, hovoříme většinou o vytváření rezerv na důchod. 

Již nějakou dobu jsou státem vyplácené důchody považovány za nedostatečné pro 

udržení životní úrovně, na kterou jsou lidé po odchodu do důchodu zvyklí. 

Kromě sociálního zabezpečení existují ještě dva pilíře starobních důchodů: penzijní 

plány hrazené zaměstnavatelem a soukromé penzijní plány. Soukromé důchodové 

systémy většinou čerpají z různých forem pojištění, zejména životního. 

 

OBRÁZEK 10: TŘI PILÍŘE USTANOVENÍ O ODCHODU DO DŮCHODU 

Pojištění hraje velkou roli, pokud jde o zajištění proti možným rizikům, tj. 

potenciální ztrátě v případě, že dojde ke škodě. Uzavřením pojištění se můžete 

chránit před finančními dopady škod na majetku (např. požárem, vichřicí, povodní, 

krupobitím, krádeží, vandalismem, ...) i před zdravotními problémy (např. 

pojištění zdraví, životní pojištění). 
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(45)  Nadbytečná pojištění a slepá místa  

Mnoho lidí má záměrně nebo náhodně více než jedno cestovní pojištění, když jedou 

na dovolenou. Ostatní pojištění často chybí, i když by dávalo smysl je získat. Proč 

má podle vašeho názoru mnoho lidí nadbytečné cestovní pojištění, ale značné 

mezery, pokud jde o jiné druhy pojištění? 

(46)  Rezervy na odchod do důchodu  

Z různých médií shromažďujte zprávy o otázce ustanovení odchodu do důchodu. 

Odpovězte na tyto otázky: 

▪ O kterých tématech a otázkách se diskutuje?  

▪ Které (různé) názory jsou vyjádřeny? 
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8. Jak se stát MoneywiseWU  
 Shrnutí 

1. Co jsou peníze a v jakých formách přicházejí? 

Peníze jsou zákonným platidlem, způsobem měření hodnoty a způsobem, jak 

hodnotu ukládat. Máme buď hotovost nebo bezhotovostní peníze. Hotovost 

přichází ve formě mincí a bankovek, zatímco bezhotovostní peníze jsou na 

bankovním účtu a držitel účtu je má k dispozici, například tím, že nařídí převod 

peněz na jiný účet.  

2. Co znamená slovo „měna“ a jak fungují směnné kurzy? 

Peníze oficiálně uznané jako zákonné platidlo v zemi jsou měnou této země. 

Směnný kurz je cena měny, např. amerických dolarů, vyjádřená v měně jiné. 

Existují dvě různé směnné kurzy: jeden, který se vztahuje na hotovost (valuty), a 

jeden, který se vztahuje na bezhotovostní peníze. 

3. Co jsou úroky a co znamenají úrokové sazby? 

Úrok je cena, kterou musíte zaplatit za půjčení peněz. Výše úroku je obvykle 

uvedena jako procento a také nazývaná úroková sazba.  

Efektivní úroková sazba zahrnuje veškeré vedlejší náklady, které se přičítají ke 

skutečnému úroku. Když jsou tyto náklady zohledněny v použité úrokové sazbě, 

získáme efektivní úrokovou sazbu. 

4. Jak je definována hodnota peněz? 

Hodnota peněz je definována tím, kolik si můžete koupit za určitou částku (kupní 

síla). Jestliže ceny celkově stoupají, za určité množství peněz si koupíte méně a 

méně, což snižuje hodnotu peněz (inflace). 

5. Jaké jsou časté příčiny dluhu a jak se jim lze vyhnout? 

Rozsáhlé dluhové pasti zahrnují utrácení peněz za jídlo a pití venku, 

telekomunikace (mobilní telefon, počítač, internet, televize), volnočasové aktivity, 

členství, předplatné a pojištění, které lidé ve skutečnosti nepotřebují. 

Zhodnocením vašich aktiv, sestavením rozpočtu, vytvářením rezerv a optimalizací 

příjmů a výdajů můžete přijmout preventivní opatření, abyste se vyhnuli 

zadlužování. 
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6. Co znamená spoření a proč a jak ušetříme peníze? 

Spoření znamená, že spotřebu toho, co chcete, na chvíli posunete a odložíte nákup 

na pozdější dobu. Rozlišujeme mezi účelovým spořením (např. na auto) a 

spořením na vybudování rezerv (abychom vytvořili rezervy pro nepředvídatelné 

události). Mezi nejdůležitější způsoby, jak naspořit peníze, patří třeba spořicí účty, 

smlouva o stavebním úvěru, investiční spoření a spoření prostřednictvím pojištění. 

7. Co je to půjčka, jaké typy a účely existují a na čem závisí, zda 

dostanete půjčku? 

Půjčka je něco (většinou peníze), co je předáno osobě, aby bylo později navráceno. 

Peněžní úvěry jsou obvykle spláceny s úroky, což znamená, že dlužník musí nejen 

splatit původní částku (jistinu), ale také úroky.  

Soukromé osoby si obvykle berou půjčky na větší nákupy, například když si koupí 

dům.  

Kromě bankovního úvěru existují i jiné známé typy úvěrů: 

▪ přečerpání bankovního účtu, 

▪ platba na splátky, 

▪ platba kreditní kartou. 

Před tím, než banka poskytne úvěr, zkontroluje, zda žadatel o úvěr bude schopen 

splatit úvěr, aniž by bylo ohroženo jeho živobytí. 

Banka také vyžaduje zajištění, aby se ochránila před finančními škodami v 

průběhu selhání: 

▪ majetkové zajištění: zástavní práva k nemovitostem a cenným papírům 

▪ osobní zajištění: záruky poskytované třetími stranami 

 

  



 

Stránka 55/64 

9. Slovníček 

Termín Vysvětlení 

Peníze 

Peníze jsou zákonným platidlem, 

způsobem měření hodnoty a 
způsobem uložení hodnoty. 

Měna 
Měna jsou peníze oficiálně uznané 
jako zákonné platidlo v dané zemi. 

Směnný kurz 

Směnný kurz je cena měny, např. 
amerických dolarů, vyjádřená v jiné 
měně, např. eurech. Existují různé 
směnné kurzy pro hotovost (valuty) a 
bezhotovostní peníze. 

Úroky a úrokové sazby 

Úrok je cena, kterou musíte zaplatit 
za půjčení peněz. Částka je uvedena 

ve formě procentního podílu po 
stanovenou dobu (např. 2 % ročně: 

p.a.) a také se nazývá úroková sazba. 
Pevná úroková sazba zůstává po 
celou sjednanou dobu trvání úvěru 
stejná, zatímco pohyblivá úroková 
sazba se může v průběhu času měnit. 

Inflace 

Inflace znamená, že ceny obecně (což 
znamená ceny mnoha různých 

výrobků a služeb) rostou. V důsledku 
toho klesá kupní síla, a tím klesá 
hodnota peněz. Inflace proto 
znamená, že za určitou částku 
můžete nakupovat stále méně. 

Zhodnocení vaší finanční situace 
Zhodnocení finanční situace 
znamená, že porovnáte to, co máte, 

se vším, co dlužíte. 

Rozpočet 

Rozpočet je, když si zapisujete 
všechny příjmy a výdaje. Je důležité 
zjistit, zda vyděláváte více peněz, než 

utratíte, nebo naopak. 

Spoření 

Spořit znamená na chvíli odložit 

nákup. Je rozdíl mezi účelovým 
spořením (např. na automobil) a 
spořením na vytváření rezerv (na 
vytváření rezerv pro nepředvídatelné 
události). 
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Úvěr 

Půjčka je něco (většinou peníze), co 
je dané osobě dáno a později 
vráceno. Peněžní půjčky jsou obvykle 
spláceny s úroky, což znamená, že 
dlužník musí splácet nejen původní 
částku (jistinu), ale i úroky. 

Akcie 

Akcie jsou cenné papíry a tvoří část 
akciového kapitálu akciové 

společnosti. Akcionáři mohou 
dostávat dividendy, které těží z 
rostoucích cen akcií. 

Dluhopisy 

Dluhopisy jsou cenné papíry, které 
připomínají půjčku. Vydávají je vlády 

a velké korporace. Držitelům je 
splacen jejich kapitál i s úroky. 

Investiční fondy 

Investiční fondy investují do mnoha 
různých cenných papírů (jakož i do 
dalších investičních příležitostí), a 
proto riziko rozloží. 

Investiční certifikáty 
Investiční certifikáty jsou akcie aktiv 
investičního fondu. 
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Řešení 

(1)  Vaše osobní finanční cíle 

Individuální řešení 

(2)  Použití peněz na různé cíle 

Rodinná dovolená, úroková sazba 

(3)  Finanční cíle po škole 

a) Příjem: plat; výdaje: nájem, auto (pojištění, plyn, údržba, opravy), 

vyjížďky, sportovní aktivity 

b) Byt, auto 

c) Plánování rodiny, budování domu, odchod do důchodu, ... 

(4)  Finanční cíle  

Okamžitě: cíl 1: zůstat solventní a cíl 2: ušetřit (podíl ze zbývajících 200 EUR). 

O něco později: cíl č. 3: nahromadit bohatství a cíl č. 4: zajistit budoucnost. 

Cíl č. 5, najít dostupné financování, bude nutné pouze tehdy, má-li být splněn 

určitý finanční cíl (tj. stavba domu nebo podobně).). 

(5)  Zákonné platidlo nebo ne? 

V případě c) se peníze nepoužívají jako zákonné platidlo. V tomto případě je pouze 

prostředkem k uchování hodnoty. 

(6)  Studentské účty 

Potřebuje Johanna svolení svých rodičů k otevření účtu? Může si otevřít účet bez 

svolení rodičů, ale nemůže ho přečerpat. 

Na co bude Johanna používat bankovní účet? Její učňovský plat bude 

pravděpodobně převeden na její bankovní účet. 

Za jakých podmínek může Johanna přečerpat svůj účet? Jen když s tím rodiče 

udělí souhlas. 

A) Johannina učňovská mzda se převádí na její bankovní účet: bezhotovostní 

peníze. 

B) Když chce Johanna jít nakupovat, vybírá € 30 ze svého bankovního účtu pomocí 

své debetní karty: hotovost. 
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(7)  Autorizace bankovních účtů 

a) je pravda. 

(8)  Debetní karty 

Zejména c) je třeba se vyhnout. 

a) Pokud debetní kartu ztratíte, zrušte ji. 

b) Chcete-li se vyhnout tomu, aby se vám někdo podíval přes rameno a opsal si 

PIN: zadejte PIN tak, aby ho nikdo jiný neviděl.   

c) Za žádných okolností neukládáte debetní kartu spolu s papírkem s PINem 

napsaným na něm. 

d) Pokud je vaše debetní karta odcizena, zrušte ji. 

(9)  Bankovní účty 

a) je pravda. 

Opravy: 

Pokud si chcete otevřít bankovní účet, musíte prokázat, že budete dostávat vklady 

pravidelně: to je nepravdivé; obvykle to není nutné. 

Studentský účet je vždy zdarma, protože banky chtějí přilákat teenagery jako 

zákazníky: to je nepravdivé; na studentském účtu mohou být účtovány poplatky. 

Je však pravda, že mnoho bank nabízí bezplatné studentské účty. 

Není nutné pravidelně kontrolovat výpisy z účtu, protože transakce jsou 

spravovány počítačem, takže nemůže dojít k žádným chybám: je to nepravdivé; 

vždy byste měli zkontrolovat, zda nebyly provedeny žádné nesprávné výběry. 

(10)  IBAN a BIC 

a) je pravda. 

(11)  Zůstatek na účtu 

b) je pravda. 

(12)  Směnné kurzy 

Musíte si vybrat směnný kurz pro hotovost (protože chcete vyměňovat směnky). 

Ujistěte se, že jste zvolili prodejní kurz (banka prodává cizí měnu; „jedno euro 

stojí...“). 
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Například kurz hotovosti české koruny k 6.5.2020: € 1 = 26,6070 Kč, což 

znamená, že € 1,000 = Kč 26,607. 

(13)  Nákup a prodej cizích měn 

Hypotéza: mluvíme o hotovosti, což je důvod, proč musíme vybrat sazbu za 

hotovost. Za předpokladu, že si například vyměníte 500 EUR do chorvatské kuny, 

pomocí následujícího směnného kurzu (z 19. července 2019): 

Za jedno euro dostanete 7,1377 HRK a zaplatíte 7,5793 HRK. Za € 500 proto 

dostanete: 500 x 7.1377 = HRK 3,568.85. 

(14)  Úrok 

Neuvažujeme-li o dani z kapitálových zisků, bylo by to asi 515 EUR. Vzhledem k 

dani z kapitálových zisků by to bylo o něco více než 510 EUR. 

(15)  Výše daně z kapitálových zisků 

Daň z kapitálových zisků ve výši 25 % se vztahuje na kapitálové zisky z vkladů 

(např. úroky z vkladů na spořicích účtech a běžných účtech), jakož i na jakékoli 

jiné nesekuritizované pohledávky bank. Daňová sazba ostatních kapitálových zisků 

je 27,5%. 

V roce 2015/16 zavedla daňová reforma daňovou sazbu ve výši 27,5 %. Od té 

doby se daňová sazba ve výši 25 % uplatňuje pouze na kapitálové zisky z vkladů 

a nesekuritizované pohledávky za bankami. 

(16)  Kolik stojí půjčka? Udělejte průzkum 

Individuální řešení 

(17)  Inflace 

a) je pravda. 

(18)  Osobní inflace 

Individuální řešení 

(19)  Zhodnocení finanční situace a vypracování rozpočtu 

Zhodnocení vaší finanční situace znamená, že si prověříte, kolik hotovosti, 

aktiv a úspor máte proti dluhu, který máte. Díky přehledu je snazší dát své finanční 

záležitosti do pořádku a rozpoznat slabá místa. 

Rozpočet je, když si zapisujete všechny příjmy a výdaje. Výdaje mohou být 

opakující se výdaje, které musíte platit každý měsíc a které zůstávají víceméně 

stejné. Existují také další výdaje v různé výši, které vznikají každý měsíc. 
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Vytvoření rozpočtu vám umožní zjistit, zda si vystačíte s penězi, které máte, nebo 

zda se rýsují finanční potíže. 

(20)  Zhodnocení finanční situace 

Individuální řešení 

(21)  Vytvoření rozpočtu 

Individuální řešení 

(22)  Příležitosti k ušetření 

Individuální řešení 

(23)  Formy spoření 

a) dává největší smysl, protože termín je vhodný a pro tento termín je výnos 

maximalizován. 

(24)  Spoření 

• NEMOUDRÉ: není dobrý důvod šetřit, protože si vždy můžete vzít půjčku 

na nákup téměř všeho, co chcete mít. Odůvodnění: riziko předlužení. 

• PROZÍRAVÉ a PRAVDA: spotřebitel, který chce ušetřit, by měl porovnat 

nabídky u několika bank, protože úrokové sazby se budou lišit. 

• NEPRAVDA: spořicí účty nejsou v Rakousku příliš bezpečné, protože v celé 

zemi neexistuje banka, která by mohla splatit všechny své zákazníky 

najednou. Odůvodnění: Systémy pojištění vkladů. 

(25)  Úroky z naspořených peněz 

c) je pravda. 

(26)  Spoření a úroky 

a) Nepravda 

b) Nepravda 

c) Nepravda 

d) Nepravda 

(27)  Porovnání podmínek spořicích produktů 

Individuální řešení 
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(28)  Smlouvy o stavebních úvěrech 

Individuální řešení 

(29)  Systémy pojištění vkladů 

b) je pravda. 

(30)  Úvěry 

a) Nepravda: půjčka není finanční zátěž, protože na začátku dostáváte velké 

množství peněz a v průběhu času musíte splácet jen malé částky. 

Odůvodnění: Peníze, které nejprve obdržíte, utratíte a splácení po určitou 

dobu představuje trvalou finanční zátěž. 

b) Nepravda: výše úroku nemá vliv na celkové náklady úvěru, protože 

splátky, které musíte splácet, zůstávají vždy stejné. Důvod: čím vyšší 

úroková sazba, tím větší splátky. 

c) Nepravda: Úroky musíte platit pouze v případě, že si berete úvěr od banky. 

Půjčka z obchodu nebo internetového obchodu je obvykle bezúročná. 

Odůvodnění: Tyto půjčky mohou být také úročeny. 

d) Pravda: pokud si berete půjčku, je důležité se ujistit, že si pravidelné 

splátky budete moci dovolit. 

e) Nepravda: pokud si nechcete vzít úvěr, můžete jednoduše přečerpat svůj 

osobní bankovní účet. Důvod: přečerpání účtu je také druh půjčky, kterou 

si berete, a navíc velmi drahá. 

(31)  Úvěrové nabídky 

a) je pravda. 

(32)  Jaké jsou úrokové sazby na bankovních účtech? 

Individuální řešení 

(33)  Placení na splátky 

Individuální řešení 

(34)  Úrokové sazby půjček 

c) je pravda. 

(35)  Úvěruschopnost 

V případě c) je riziko pravděpodobně nejvyšší, protože Dorian nemá pravidelný 

příjem. 



ŘEŠENÍ 

Stránka 62/64 

(36)  Doba trvání úvěru a splátka 

Mohou rodiče Leonie a Maxe splatit celý zbývající dluh najednou s touto částkou? 

Ne, protože po polovině délky trvání úvěru ještě nesplatili polovinu svého dluhu 

(na začátku větší část jejich splátek jde na úroky). 

c) je pravda. 

(37)  Úvěrová záruka 

Ručení je vždy velkým rizikem a mělo by být pečlivě zváženo a pokud možno se 

mu vyhnout. Existuje mnoho možných důvodů, proč se dlužníci mohou dostat do 

platební neschopnosti, v takovém případě musí jistota zaplatit. Alternativou k 

ručení by bylo zástavní právo k majetku dlužníka. 

(38)  Kreditní karty 

c) je pravda. 

(39)  Kreditní karty a podvody s kreditními kartami 

Ano, je to tak. Pokud je zůstatek na účtu nižší než součet nákupů zaplacených 

kreditní kartou, je účet přečerpán. Podvod je zejména problém on-line, protože 

prodávající nemůže ověřit, zda kupující je ve skutečnosti zákonným vlastníkem 

kreditní karty. 

(40)  Akciové společnosti kótované na burze v Rakousku 

Individuální řešení 

Příklad Rosenbauer: 

Rosenbauer AG má základní kapitál ve výši 13 600 000 EUR. To je rozděleno na 6 

800 000 akcií. To znamená, že jedna akcie se rovná 2 EUR základního kapitálu. 

Akcionář může samozřejmě koupit více než jen jednu akcii. Pokud koupíte 6 800 

akcií, získáte tisícinu základního kapitálu společnosti Rosenbauer AG. 

(41)  Vývoj cen vybraných akcií 

Individuální řešení 

(42)  Státní dluhopisy a podnikové dluhopisy 

K jakým účelům vlády a korporace vydávají dluhopisy? V obou případech slouží 

dluhopisy k finančním účelům: v případě vlád jsou financovány funkce státu; 

společnosti financují své investice prostřednictvím dluhopisů. Na čem závisí míra 

rizika investování do dluhopisu? Záleží na finanční situaci emitenta dluhopisů. 
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(43)  Detailní pohled na investiční certifikáty 

Individuální řešení 

(44)  Investiční příležitosti 

Individuální řešení 

(45)  Nadbytečná pojištění a slepá místa 

Cestovní pojištění je často součástí balíčků a také doplňkovou službu nabízenou 

společnostmi vydávajícími kreditní karty. Mnoho lidí má také připojištění, například 

prostřednictvím silniční asistence. Nemusí si však být vědomi jiných rizik (jako je 

pracovní invalidita), a proto proti nim nejsou pojištěni. 

(46)  Rezervy na odchod do důchodu  

Individuální řešení



 

Stránka 64/64 

 

www.moneywise.at 


