
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO EKONOMA VELETRHU - ŘEŠENÍ 

1.  Kamila musela dát skútr do servisu. Neplánované výdaje však zapříčinily, že musela využít                     

kontokorentu, zůstatek na účtu přečerpala celkem o 548 €. Splátka je úročena 12,75%. 

Kamila chybějící částku doplatila po 25 dnech. Jaký úrok musí zaplatit?  

U= 548-12,75/100=69,87 € 

69,87x25/365=4,79 €     

Musí zaplatit  4,79 € 

2. Reklamní slogan se snaží  oslovit cílovou skupinu. Slogany sdělují potenciálním zákazníkům 

výhody a přednosti……  Jakou další funkci mají slogany? 

…. Informovat, vzbudit pozornost, navodit určitý pocit, vzbudit zvědavost, dát podnět k  

přemýšlení atd.  

3. Proč reklamy podle vás tolik oslovují emoce čtenářů, posluchačů a diváků? 

Většina rozhodnutí ohledně nákupů probíhá na základě emocionální, tj. citové rovině. 
 

4. Matyáš má 800 €, Filip 700 €. Oba vložili peníze na desetiletý termínovaný účet s pevnou 

úrokovou sazbou. Zúročené peníze jsou připisovány na účet. Po deseti  letech má Matyáš 

1242,38 €, Filip má 1140,23 €. Kdo svůj vklad lépe zúročil? 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Vklad lépe zhodnotil Filip, 5% 

5. Jak vysoký kapitál  je třeba investovat, aby při roční úrokové sazbě 8% bylo během týdne 

na úrocích připsáno 105 € ? 

K=105x100x52/8= 68 250 € 

Potřebný vklad dosahuje výše 68 250 € 

 



SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO EKONOMA VELETRHU - ŘEŠENÍ 

6. Na běžném účtu mám celý rok  100 000 Kč. Banka mi připíše 2% roční úrok. Zároveň nastane 

inflace ve výši 5%. Reálná hodnota mých peněz? 

a) zůstane stejná 

b) stoupne 

c)  klesne✔ 

 

d)  V roce 2021 činily tržby společnosti   5 500 EUR. Celkové náklady dosahovaly  2 950 EUR. 

Jaký byl zisk společnosti ( před zdaněním) v roce 2021? 

5 500 – 2 950 = 2 550 € 

Zisk před zdaněním 2 550 € 

 

e)  Doplňte větu: 

Marketing je úspěšný tehdy, vrátí-li se  zákazník, nikoliv  výrobek. 

 

f) Je pravda, že skutečnosti zapsané v obchodním  rejstříku jsou účinné vůči každému ode 

dne, ke kterému byl zápis proveden:  (správnou odpověď zakroužkuj) 

Ano ✔                Ne            

g) Rozdíl mezi tržbami za prodej zboží a náklady na něj vynaloženými je: (správnou odpověď 

zakroužkuj) 

a) marže obchodu ✔ 

b) náklady obchodu 

c) kalkulace obchodu 

 

 

 

 

 


