
FG 8. třída 8.6., 9.6. 

Dobrý den, posílám poslední zápis do předmětu. Vytiskni si jej a nalep do sešitu. Chválím ty, 

kteří sešity odevzdali ke kontrole a měli všechny zápisy i výpočty v pořádku. Někteří z vás 

sešity zatím neodevzdali. Doneste je, prosím, do školy co nejdříve! 

 

Finanční produkty 

Využíváme je k řešení určité finanční situace. Nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavním 

zaměřením je: 

 Správa financí  

- umožňují snadno ovládat peníze na našem účtu 

- produkty: běžné účty 

 zhodnocení volných finančních prostředků 

- umožňují navyšovat množství vložených peněz 

- možnosti: spořicí účty, termínované vklady, vkladní knížky, stavební spoření, 

penzijní připojištění 

 půjčky 

- umožňují pořízení zboží v případě chybějících financí 

- produkty: úvěr ze stavebního spoření, hypoteční úvěry, spotřebitelské půjčky, 

kreditní karty, leasing, splátkový prodej 

 pojištění 

- slouží ke zmírnění důsledků neočekávaných událostí 

Finanční produkty nabízejí finanční instituce. Mezi nejvýznamnější patří: banky, stavební 

spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti, pojišťovny, leasingové společnosti… 

1. Běžný účet: finanční produkt ke správě financí 

Banka – ústav poskytující peněžní služby. V každém státě obvykle působí jedna 

centrální banka (v ČR Česká národní banka) a více obchodních bank (v ČR Česká 

spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, GE Money Bank, 

Raiffeisen Bank…). Obchodní banky podnikají za účelem dosažení zisku. 

Prostřednictvím běžného účtu můžeme využívat: 

 Elektronické bankovnictví – služba umožňující ovládat peníze na účtu elektronicky 

na dálku 

 Platební karty – prostředek umožňující bezhotovostní platby z účtu, výběr 

hotovosti z účtu 

 Kontokorent – povolené přečerpání financí na účtu do stanoveného limitu 

Studentský účet – forma běžného účtu pro studenty ve věku 15 – 30 let 

Dětské konto – forma běžného účtu pro děti do 15 let 

 



2. Spořicí účet: finanční produkt k ukládání peněz za účelem jejich zhodnocení. 

3. Termínovaný vklad: finanční produkt k uložení peněz za účelem jejich zhodnocení 

během pevně stanovené doby uložení 

4. Vkladní knížky: finanční produkt k ukládání peněz v hotovosti za účelem jejich 

zhodnocení 

5. Stavební spoření: finanční produkt, který můžeme využít ke spoření a k získání půjčky 

na bydlení 

6. Penzijní připojištění: způsob dlouhodobého spoření zaměřeného na zvýšení příjmu 

v důchodovém věku. Penzijní připojištění si pořizujeme proto, abychom ve stáří 

nebyli odkázáni jen na důchod vyplácený státem, ale měli další zdroj financí. 

7. Hypotéka: je půjčka na pořízení nemovitosti zajištěná nemovitostí vlastníka. Jsou to 

dlouhodobé úvěry s dobou splatnosti 5 – 40 let. 

 

Pojištění 

Pojištění je vztah mezi pojišťovnou a pojištěným pro zmírnění důsledků neočekávané 

události. 

Pojišťovna je instituce přebírající rizika svých zákazníků. 

Druhy pojištění: životní pojištění (představuje finanční výpomoc blízkým pojištěného člověka 

v případě jeho smrti), úrazové pojištění (pomáhá zmírnit následky úrazu po finanční stránce 

vyplacením odškodného), pojištění majetku obyvatelstva (pojištění budov, pojištění 

domácnosti, pojištění motorových vozidel – havarijní pojištění), pojištění odpovědnosti za 

škody, cestovní pojištění. 

 

 

 


