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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Zaokrouhlování čísel 

Předmět: Hospodářské výpočty 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží zaokrouhlit čísla na 

určenou hodnotu. 

 
       

        

 



 

Zaokrouhlování čísel 

Zaokrouhlování čísel je proces, při kterém se snižuje počet významových číslic 

v čísle. Zaokrouhlování čísel používáme v případech, kdy není nutné uvádět přesný 

počet určitých veličin. Při zaokrouhlování se mezi zaokrouhlované číslo a výsledek 

vkládá značka zaokrouhlování . 

Příklad použití zaokrouhlování: 

Při sčítání lidu v roce 2011 byl celkový počet obyvatel v České republice 10 562 214. 

Pro informace o České republice (např. v turistických průvodcích) bude použito číslo 

zaokrouhlené, které bude uvádět počet obyvatel 10,6 milionu. 

Hodnoty jednotlivých čísel vícemístné číslice  

miliony         statisíce   desetitisíce   tisíce  stovky  desítky  jednotky 

 

 

8 735 396,251 

 

   desetinná čárka  desetiny  setiny   tisíciny 

Postup: 

1. Místo, na které zaokrouhlujeme, označíme tečkou (podtržením). 

2. Je-li za číslicí, na kterou zaokrouhlujeme číslice „malá“ 0, 1, 2, 3, nebo 4, 

zaokrouhlujeme dolů (číslice, na kterou zaokrouhlujeme, zůstane stejná). 

3. Je-li za číslicí, na kterou zaokrouhlujeme číslice „velká“ 5, 6, 7, 8, nebo 9, 

zaokrouhlujeme nahoru (číslice, na kterou zaokrouhlujeme, se zvětší o 1). 

4. Číslice umístěné za zaokrouhlovaným místem se změní na nuly 



 
Poznámka: Nuly za desetinnou čárkou obvykle vynecháme. 

 

Příklad 

Zaokrouhlete na stovky: 8 527 Kč 

Postup: 

1. označíme místo, na které zaokrouhlujeme ….….. 8 527 Kč 

2. za označeným místem je číslice 2 („malá“ číslice) tzn., že se číslice na 

zaokrouhlovaném místě nezmění. Zároveň se číslice za zaokrouhlovaným 

místem změní na nuly.  

3. Výpočet: 8 527 Kč   8 500 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cvičení: 

1. Zaokrouhlete na desítky:  2 869 m, 872 cm, 36 581,5 dm 

2. Zaokrouhlete na celé metry: 5,26 m  983,56 m 3,6 m 

3. Zaokrouhlete na desetiny:  36,25 kg 961,63 kg 18,49 kg 

 

Výsledky cvičení: 

1. Zaokrouhlete na desítky: 

2 869 m  2870 m 

872 cm  870 cm 

36 581,5 dm  36 580 dm 

2. Zaokrouhlete na celé metry: 

5,26 m  5 m  

983,56 m  984 m  

3,6 m  4 m 

3. Zaokrouhlete na desetiny:   

36,25 kg  36,3 kg  

961,63 kg  961,6 kg 

18,49 kg  18,5 kg 

 



 
 

Zdroje: 

Keblová Alena, Volková Jana. Hospodářské výpočty pro potravinářské obory odborných 

učilišť. 1. vyd. Praha: Septima, s.r.o. 19991. 68 s. ISBN 80-7216-148-2.  

http://zpravy.idnes.cz/prehledne-hlavni-vysledky-ze-scitani-lidu-a-srovnani-s-minulosti-py3-

/domaci.aspx?c=A111215_151333_domaci_jw 


