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Prezentaci projdeme na on-line hodině. Vše si přepište, nebo vytiskněte.  Zadané příklady 

pošlete do středy 28. 4. do 15:00. 

 

Základy finanční matematiky 

Při jednání o různých peněžních operacích se setkáváme s několika běžně používanými 

termíny:  

Věřitel - je osoba nebo firma, která půjčila peníze  

 

Dlužník - je osoba nebo firma, která si půjčila peníze  

 

Kapitál - půjčené peníze  

 

Úvěr (dluh) - půjčené peníze  

 

Úroková míra - je procentní část z půjčky, kterou získá věřitel od dlužníka jako odměnu za 

půjčení peněz  

 

Úrok - částka, kterou zaplatí dlužník věřiteli navíc jako odměnu za půjčení  

 

RPSN - roční procentová sazba nákladů - celkové náklady úvěru (včetně poplatků) vyjádřené 

jako roční procento celkové výše úvěru  

 

 

 

Dluhopis (obligace) - je cenný papír, který stvrzuje závazek dlužníka k majiteli dluhopisu  

 

Depozitní (vkladový) certifikát - potvrzení o uložení peněz (např. do banky)  

 

Termínovaný - časově omezený  

 

Hypoteční úvěr (hypotéka) - je půjčka určená k financování investic do nemovitostí  

 

 

 

Lichva - půjčka s neúměrně vysokým úrokem  

 

Daň - platební povinnost do rozpočtu státu, kterou stanoví zákon. Daň z úroku je v ČR 15%.  
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Jednoduché úročení 

Příklad: 

Banka půjčila panu Pacovskému na jeden rok částku 1 000 000 Kč. Pan pacovský vrátí na 

konci roku o 13% více (roční úrok). Kolik zaplatí bance při vracení půjčky?  

zapůjčená částka 1 000 000 Kč 

jedno procento z částky 10 000 Kč 

 

roční úrok 13% 13. 10 000 = 130 000 Kč 

Pan Pacovský vrátí po roce bance částku 1 130 000 Kč.  

Jednoduché úročení počítá úrok vždy jen z jistiny (vkladu, půjčky) a úrok se 

násobí počtem úrokovacích období. 

 

Příklad: 

Banka půjčila panu Pacovskému na tři roky částku 1 000 000 Kč. Vklad bude úročen 13% 

ročně jednoduchým úročením. Kolik zaplatí bance při vracení půjčky?  

zapůjčená částka 1 000 000 Kč 

jedno procento z částky 10 000 Kč 

 

roční úrok 13% 13. 10 000 = 130 000 Kč 

za tři roky 3. 130 000 = 390 000 Kč 

Pan Pacovský vrátí po roce bance částku 1 390 000 Kč.  

Ale splátky vypadají jinak. V delším období vrátíte bance více, i když v 

menších splátkách: 

 

Příklad: 

Banka půjčila panu Pacovskému na jeden rok částku 1 000 000 Kč. Pan pacovský vrátí bance 

o 13% více (roční úrok) ve dvanácti měsíčních splátkách. Jaká bude výše měsíční splátky?  



zapůjčená částka 1 000 000 Kč 

jedno procento z 

částky 
10 000 Kč 

 

roční úrok 13% 13. 10 000 = 130 000 Kč 

měsíční splátka 
1 130 000 : 12 = 94 166,7 

Kč 

Pan Pacovský vrátí bance navíc 130 000 Kč a půjčku splatí ve dvanácti splátkách po 94 166,7 

Kč.  

 

Příklad: 

Banka půjčila panu Pacovskému na tři roky částku 1 000 000 Kč. Vklad bude úročen 13% 

ročně jednoduchým úročením. Kolik zaplatí bance při vracení půjčky?  

zapůjčená částka 1 000 000 Kč 

jedno procento z 

částky 
10 000 Kč 

 

roční úrok 13% 13. 10 000 = 130 000 Kč 

za tři roky 3. 130 000 = 390 000 Kč 

měsíční splátka 
1 390 000 : 36 = 38 611 

Kč 

Pan Pacovský vrátí bance navíc 390 000 Kč a půjčku splatí ve dvanácti splátkách po 38 611 

Kč.  

 

Cvičení: 

1) Pan Holík si půjčil od banky 1 250 000 Kč s úrokem 7,5 %. Kolik bance zaplatí po 5 

letech? 

2) Vypočítejte měsíční splátku pana Masného, když si půjčil na 2 roky částku 780 000 

při úroku 6 % ročně. 

3) Banka půjčila panu Novotnému 1 400 000 Kč na 3 roky. Roční úrok činí 4,5 %. 

Kolik zaplatí pan Novotný bance navíc?   

4)  


