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Jednoduché úročení, diskont
• Př́ıklad 1.1 Cena pozemku, o který máte zájem, je nyńı 200 000 Kč nebo za rok

210 000 Kč. Částku 200 000 Kč můžete nyńı investovat na dobu 1 roku při úrokové
mı́̌re 4, 2% p.a. (Pozemek zat́ım nechcete využ́ıvat po dobu alespoň jednoho roku.)
Která varianta nákupu pozemku je pro vás výhodněǰśı?

• Př́ıklad 1.2 Půjčili jste 20 000 Kč. Za 10 měśıc̊u vám vrátili 21 000 Kč. Jaká je
výnosnost této p̊ujčky (s jakou ročńı úrokovou sazbou jste ji poskytli)?

• Př́ıklad 1.3 Franta dnes dluž́ı Lojzovi 16 000 Kč a slibuje mu splatit částku 20 000
Kč za 4 roky. Jaké úrokové mı́̌re (při jednoduchém úročeńı) tato p̊ujčka odpov́ıdá?
Vypoč́ıtejte zpaměti, kolik by zaplatil při stejné úrokové mı́̌re, kdyby se dohodli na
splaceńı částky za dva roky (za rok).

• Př́ıklad 1.4 Pan Slabý si p̊ujčil od pańı Lichvové na čtvrt roku 10 000 Kč a po čtvrt
roce ji vrátil podle dohody 11 000 Kč. Jaký je úrok p̊ujčky? S jak vysokou úrokovou
mı́rou p̊ujčila pańı L. peńıze?

• Př́ıklad 1.5 Banka ABBA nab́ıźı nákup cenného paṕıru s dobou splatnosti 1 rok a
s úrokovou mı́rou 2, 8% za 50 000 Kč. Banka U2 nab́ıźı nákup cenného paṕıru,
s nominálńı hodnotou 50 000 Kč, s diskontńı mı́rou 2, 8% .
Po roce očekáváme zisk. Která z obou bank nab́ıźı finančně výhodněǰśı investici?
Jaký bude náš finančńı zisk (v Kč) u banky ABBA a u U2? Jaký bude náš finančńı
zisk, pokud předpokládáme běžnou daň z úroku a diskontu 15%?

• Př́ıklad 1.6 Dlužńık vám nab́ıdl dvě možnosti splaceńı svého dluhu:
a) zaplatit za 6 měśıc̊u 10 000 Kč,
b) zaplatit za rok 11 000 Kč.
Kterou možnost raději zvoĺıte při úrokové sazbě 5% p.a.?

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 1
Př́ıklad 1.1 Nákup nyńı je výhodněǰśı.

Př́ıklad 1.2 i = 6%.

Př́ıklad 1.3 i = 6, 25%, za dva roky 18 000 Kč, za rok 17 000 Kč.

Př́ıklad 1.4 U = 1 000 Kč, i = 40%.

Př́ıklad 1.5 Finančńı zisk ABBA i U2: 1 400 Kč. U U2 investujeme pouze 48 600 Kč.
Zisk s 15 % dańı ABBA i U2: 1 190 Kč.

Př́ıklad 1.6 Pokud peńıze nepotřebujeme již za p̊ul roku, zvoĺıme raději variantu b).
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Jednoduché úročení, diskont
• Př́ıklad 1.7 Investujete 1 000 Kč na účet s jednoduchým úročeńım. Za jak dlouho se

vám částka zdvojnásob́ı při úrokové mı́̌re 6% (neuvažujte daň z úroku)?
Proč je zbytná informace, že jste investovali 1 000 Kč ? Za jak dlouho se vám částka
ztrojnásob́ı?

• Př́ıklad 1.8 Eva p̊ujčila bratrovi Oldovi na 3 roky 2 400 EUR při 5% jednoduchém
úročeńı. Sourozenci se dohodli, že Olda může peńıze splatit i po roce nebo po dvou
letech.
Kolik euro by Olda zaplatil po roce, dvou a třech letech? Označte ik ročńı

výnosnost (efektivńı úrokovou mı́ru) v k-tém roce, tj. ik =
V (k)− V (k − 1)

V (k − 1)
,

kde V (k) znač́ı splatnou částku v k-tém roce. Vypoč́ıtejte ik, k = 1, 2, 3 . Bude pro
Oldu výhodněǰśı zaplatit dř́ıve než za 3 roky?
Dokažte, že ik je při jednoduchém úročeńı vždy klesaj́ıćı posloupnost. Vypoč́ıtejte
lim

n→∞

in .

• Př́ıklad 1.9 Bára si dne 14. 10. 1998 p̊ujčila od Julie 5 000 Kč s 8% jednoduchým
úročeńım, standard ACT/ACT. Dohodla se na splaceńı p̊ujčky dne 7. 5. 1999.
Jak velkou částku muśı Bára v květnu splatit?

• Př́ıklad 1.10 Předpokládejme, že p̊ujčka z předchoźıho př́ıkladu byla sjednána
s jednoduchým úročeńım,
a) 30E/360 standard b) ACT/360 standard.
Jak velkou částku muśı Bára v květnu splatit v př́ıpadě a), b)?
Ověřte pomoćı funkce v Excelu YEARFRAC, že jste počet dńı poč́ıtali správně.

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 1
Př́ıklad 1.7 Částka se zdvojnásob́ı za 16 rok̊u a 8 měśıc̊u a ztrojnásob́ı se za 33 rok̊u

a 4 měśıce.

Př́ıklad 1.8 Po roce 2 520 EUR, po 2 letech 2 640 EUR, po 3 letech 2 760 EUR.
i1 = 5% , i2 = 4, 76% , i3 = 4, 55% , výhodněǰśı je zaplatit až po 3. roce.
in > in+1 , lim

n→∞

in = 0 .

Př́ıklad 1.9 ACT/ACT 5 224, 66 Kč.

Př́ıklad 1.10 a) 30E/360 5 225, 56 Kč.

b) ACT/360 5 227, 78 Kč.
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Jednoduché úročení, diskont
• Př́ıklad 1.11 Dne 8. 2. 2005 jste vložili do banky 82 000 Kč s t́ım, že si tuto částku

vyberete 15. 5. 2005. Úroková mı́ra vkladu je 1, 2%.
Vypoč́ıtejte počet dńı úrokové doby při standardu ACT/360, která je pro vklady
v bankách běžná, a při standardu 30E/360. Jaká je výše úroku po zdaněńı 15%
u obou standard̊u?

• Př́ıklad 1.12 Jaká je cena osmiměśıčńıho depozitńıho certifikátu v nominálńı
hodnotě 100 000 Kč s diskontńı mı́rou 6, 1%? Jedná se o vkladový list, který je
převoditelný na jiného majitele (standard 30E/360 ).
Jaká je čistá částka, kterou klient obdrž́ı po osmi měśıćıch (výnos depozitńıho
certifikátu podléhá dani 15%) ?

• Př́ıklad 1.13 Obchodńı banka přijala k eskontu směnku splatnou 15. 8. 2005 se
splatnou částkou 600 tiśıc Kč. Dne 16. 6. 2005 byla směnka bance prodána za částku
595 tiśıc Kč. Uvažujme standard ACT/360.
Jaká byla př́ıslušná diskontńı mı́ra? Jakou úrokovou mı́ru realizuje banka? (Ověřte
pomoćı funkce v Excelu YEARFRAC, že jste počet dńı vypoč́ıtali správně.)

• Př́ıklad 1.14 Investor dne 24. 2. 2006 źıská směnku s jistinou 3 400 Kč splatnou 24.
5. 2006 a s udanou úrokovou mı́rou 8% (standard 30E/360). Ten samý den ji
investor prodá bance s diskontńı mı́rou 6% .
Jakou částku zaplat́ı banka investorovi? Jaký je zisk investora? (Jedná se
o arbitráž?) Vypoč́ıtejte úrokovou sazbu realizovanou bankou.

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 1

Př́ıklad 1.11 ACT/360 96 dńı, U = 223, 04 Kč,

30E/360 97 dńı, U = 225, 36 Kč.

Př́ıklad 1.12 Cena: 95 933, 33 Kč, čistá částka: 99 390Kč.

Př́ıklad 1.13 ACT/360 d = 5% , i = 5, 042% .

Př́ıklad 1.14 Prodejńı cena 24.2.06: 3 416 Kč, zisk investora: 16 Kč, tj. arbitráž.

Úroková sazba banky: i = 6, 09% .
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Jednoduché úročení, diskont
• Př́ıklad 1.15 Dluh 10 000 Kč je splatný za 9 měśıc̊u. Určete při úrokové mı́̌re 4%

p.a. dnešńı hodnotu dluhu a hodnotu dluhu za 4 měśıce a za 1 rok
(nepředpokládáme sankce za nedodržeńı doby splatnosti).

• Př́ıklad 1.16 Dne 10. 2. 2006 se konala aukce státńıch pokladničńıch poukázek
(SPP) o nominálńı hodnotě 1 000 000 Kč. Byla stanovena jejich výsledná emisńı
cena 998 001,50 Kč. Den emise byl 11. 2. 2006 a den splatnosti SPP je 11. 3. 2006.
Jaká je výnosnost (mı́ra zisku) této pokladničńı poukázky? (Neuvažujte daň
z výnosu, tj. z diskontu. SPP použ́ıvá standard ACT/360.)

• Př́ıklad 1.17 Pokladničńı poukázky MF o nominálńı hodnotě 1 000 000 Kč byly
emitovány dne 11. 2. 2005 se splatnost́ı 6. 5. 2005. Cena zpětného odkupu byla
určena na 998 560 Kč (tj. nominálńı hodnota sńıžená o 15% daň z výnosu).
Stanovte cenu, za kterou byly pokladničńı poukázky prodávány. Jaká je čistá
výnosnost (čistá mı́ra zisku) této pokladničńı poukázky (standard ACT/360)?

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 1
Př́ıklad 1.15 P0 = 9 708, 74Kč, P4 = 9 836, 07Kč, S12 = 10 100 Kč.

Př́ıklad 1.16 2, 57%.

Př́ıklad 1.17 Prodejńı cena SPP: 990 400 Kč, výnosnost: i = 3, 53%.
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Tržní model
• Př́ıklad 2.1 Jsou známy ceny dluhopisu A(0) = 90, A(1) = 100 a akcie S(0) = 25 a

předpokládáme

S(1) =

{

30 s pravděpodobnost́ı p

20 s pravděpodobnost́ı 1− p
, kde 0 < p < 1 .

Pro portfolio s x = 10 akciemi a y = 15 dluhopisy vypočtěte V (0), V (1) a mı́ru
výnosu KV .

• Př́ıklad 2.2 Předpokládejme stejné zadáńı cen dluhopis̊u a akcíı jako v př. 2.1.
Nalezněte portfolio, jehož hodnoty v čase t = 1 jsou

V (1) =

{

1160 jestliže akcie posiluj́ı

1040 jestliže akcie oslabuj́ı
.

Jaká je hodnota tohoto portfolia v t = 0, tj. V (0)?

• Př́ıklad 2.3 Investor má dnes k dispozici 100 000 amerických dolar̊u, za rok chce mı́t
české koruny. Dnešńı kurz je 21,20 CZK za 1 USD (uvažujeme cenu střed). Současné
úrokové mı́ry dolaru a koruny jsou: iUSD = 5, 00% p.a. a iCZK = 2, 50% p.a.
Předpokládejme, že investor má dvě alternativy:
1) Může dnes uzavř́ıt termı́novou smlouvu (měnový forward), že od něj banka za rok
kouṕı 105 000 USD při dnešńım kurzu.
2) Může dnes prodat dolary a obdržené koruny investovat do jednoročńıho depozita
s uvedenou úrokovou sazbou iCZK .
Která z alternativ je pro investora lepš́ı? Jaký by měl být správný kurz forwardu,
aby nedošlo k arbitráži?

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 2

Př́ıklad 2.1 V (0) = 1 600 , V (1) =

{

1 800 ↑

1 700 ↓
, KV =







12, 5% ↑

6, 25% ↓

.

Př́ıklad 2.2 V (0) = 1 020 .

Př́ıklad 2.3 Lepš́ı je 1) alternativa, správný kurz: 20,695 Kč za $.
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Tržní model
• Př́ıklad 2.4 Dne 19. 7. 2002 dealer A z NY a dealer B z Londýna nab́ızeli následuj́ıćı

aktuálńı (spotové) měnové kurzy v měnách euro (EUR), britská libra (GBP) a US
dolar (USD). Najděte možnost arbitráže.

dealer A nákup/bid prodej/offer

1 EUR 1, 0202 USD 1, 0284 USD

1 GBP 1, 5718 USD 1, 5844 USD

dealer B nákup/bid prodej/offer

1 EUR 0, 6324 GBP 0, 6401 GBP

1 USD 0, 6299 GBP 0, 6375 GBP

• Př́ıklad 2.5 Investor si před rokem p̊ujčil P Kč a nyńı je vraćı i s úrokem. Před
rokem byl kurz 23,44 CZK za 1 USD a úrokové mı́ry dolaru a koruny byly:
iV
USD = 4, 70% p.a. a iU

CZK = 2, 50% p.a.
Jaký měl být správný kurz forwardu, aby nedošlo k arbitráži?

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 2
Př́ıklad 2.4 Arbitráž: např. zisk 0,006 $.

Př́ıklad 2.5 Správný kurz: 22, 947 Kč za 1 $.
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Tržní model
• Př́ıklad 2.6 Jsou známy ceny dluhopisu A(0) = 100 $, A(1) = 110 $ a akcie

S(0) = 80 $, a předpokládejme

S(1) =

{

100 $ s pravděpodobnost́ı 0, 8

60 $ s pravděpodobnost́ı 0, 2
.

Navrhněte portfolio s počátečńı hodnotou 10 000 $ rozdělené rovným d́ılem (tj. po
5 000 $) mezi akcie a dluhopisy. Vypočtěte středńı mı́ru zisku tohoto portfolia
E(KV ) a riziko tohoto portfolia měřené směrodatnou odchylkou σV .

• Př́ıklad 2.7 Jsou známy ceny dluhopisu A(0) = 100 $, A(1) = 112 $ a akcie
S(0) = 34 $. Je možno naj́ıt arbitráž, jestliže cena forwardu na tuto akcii je v čase 0
stanovena na F = 38, 60 $ s datem splatnosti 1 ?

• Př́ıklad 2.8 Předpokládejme ceny A(0) = 100 $, A(1) = 105 $ , současnou cenu
britské libry S(0) = 1, 60 $ a cenu forwardu (libry) F = 1, 50 $ k datu splatnosti 1.
Kolik britských liber by měl dnes stát dluhopis v librách, který slibuje, že jeho
hodnota bude 100 GBP v čase 1 ?

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 2
Př́ıklad 2.6 x = 62, 5, y = 50, středńı mı́ra zisku: E(KV ) = 12, 5%, riziko: σV = 10%.

Př́ıklad 2.7 Vznikne arbitráž. Správná cena forwardu je 38,08 $ .

Př́ıklad 2.8 Cena dluhopisu: 89, 29$
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Složené úročení, inflace, spojité, smíšené úročení
• Př́ıklad 3.1 Jaká je současná hodnota budoućı částky 10 000 Kč, kterou chcete mı́t

na účtu za 4 roky, při ročńım složeném úročeńı a úrokové sazbě i = 10% p.a.?
(Neuvažujte daň z úroku.)

• Př́ıklad 3.2 Jaká muśı být ročńı úroková mı́ra, aby se vklad při ročńım složeném
úročeńı po 10 letech zdvojnásobil? Porovnejte s úrokovou mı́rou při jednoduchém
úročeńı. (Neuvažujte daň z úroku.)

• Př́ıklad 3.3 Nalezněte budoućı hodnotu dnešńıch 100 Kč po dvou letech, jestliže
úroková mı́ra je i = 10% p.a. při složeném úročeńı: a) ročně, b) pololetně.

• Př́ıklad 3.4 Jak dlouho bude trvat zdvojnásobeńı kapitálu, jestliže úroková sazba je
6% p.a. : a) při ročńım složeném úročeńı, b) při denńım složeném úročeńı (standard
ACT/360)?
Porovnejte s př́ıkladem 1.7.

• Př́ıklad 3.5 Současná hodnota vkladu je 1 000 Kč. Která možnost dá po roce vyšš́ı
budoućı hodnotu:
a) 15% denńı složené úročeńı,
b) 15, 5% pololetńı složené úročeńı?

• Př́ıklad 3.6 Na konci roku 2006 jste zakoupili zbož́ı za 1 000 Kč. Kolik asi stálo
stejné zbož́ı na konci roku 2003? (Inflace dle ČSÚ v letech 2004 až 2006: 2,8%, 1,9%
a 2,5%.)

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 3
Př́ıklad 3.1 P = 6 830 Kč.

Př́ıklad 3.2 Složené úročeńı: i = 7, 18% , jednoduché úročeńı: i = 10% .

Př́ıklad 3.3
a) ročně: S = 121 Kč,

b) pololetně: S = 121, 55 Kč.

Př́ıklad 3.4 Složené úročeńı:

a) ročńı úročeńı: 11 rok̊u a 327 dńı,

b) denńı úročeńı: 11 let a 144 dńı.

Jednoduché úročeńı: 16 rok̊u a 8 měśıc̊u.

Př́ıklad 3.5 Varianta a).

Př́ıklad 3.6 C2003 = 931, 34 Kč.
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Složené úročení, inflace, spojité, smíšené úročení
• Př́ıklad 3.7 Dle makroekonomické predikce MF bylo možné v roce 2001 očekávat

inflaci 5, 1% (ve skutečnosti byla 4, 7%) a v roce 2002 inflaci 4, 6% (byla 1, 8%).
a) Jakou cenu bylo možno čekat u zbož́ı na konci roku 2002, které mělo na konci
roku 2000 cenu 10 000 Kč ?
b) Jakou cenu mělo ve skutečnosti na konci roku 2001 a na konci roku 2002?

• Př́ıklad 3.8 Kapitál P byl uložen do banky na termı́novaný účet na 2 roky
s úrokovou mı́rou 1, 9%. Banka úroč́ı jednou ročně a dańı úrok 15%. Mı́ra inflace
dosáhla v prvńım roce vkladu 1, 9%, v druhém roce 2, 2%.
a) Zjistěte, zda je reálná hodnota źıskaného kapitálu (kupńı śıla) po dvou letech
vyšš́ı nebo nižš́ı, než je vložený kapitál P.
b) Předpokládejme, že ulož́ıme kapitál pouze na prvńı rok. Vypoč́ıtejte reálnou
úrokovou mı́ru. Jaká by musela být nominálńı úroková mı́ra banky pro jednoletý
termı́novaný vklad, aby reálná hodnota źıskaného kapitálu byla stejná, jako je
vložený kapitál P?

• Př́ıklad 3.9 Předpokládejme nominálńı úrokovou mı́ru inom = 10% p.a., připisováńı
úrok̊u při složeném úročeńı se děje: a) 2x ročně, b) 4x ročně.
Pro oba př́ıpady zjistěte efektivńı úrokovou mı́ru (neuvažujte daň z úroku).

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 3
Př́ıklad 3.7

a) očekávaná cena: C2002 = 10 993, 46 Kč,

b) skutečná cena: C2001 = 10 470 Kč, C2002 = 10 658, 46 Kč.

Př́ıklad 3.8
a) Reálná hodnota je nižš́ı.

b) ireal = −2, 80%, inom = 2, 235%.

Př́ıklad 3.9 a) ief = 10, 25% , b) ief = 10, 38% .
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Složené úročení, inflace, spojité, smíšené úročení
• Př́ıklad 3.10 Sourozenci Adam a Eva zdědili každý po 100 000 Kč. Oba uložili sv̊uj

kapitál ve stejném dni na termı́novaný vklad na 14 dńı s revolvingem. Adam do AA
banky, Eva do AE banky. Obě banky úroč́ı vklady vždy na konci čtrnáctidenńıho
obdob́ı. Oba vyzvedli peńıze na konci šestého čtrnáctidenńıho obdob́ı. V AA bance
byl vklad prvńı dvě obdob́ı úročen s úrokovou mı́rou 2, 4% a ve zbývaj́ıćıch čtyřech
obdob́ıch s úrokovou mı́rou 1, 8%. V AE bance prvńı čtyři obdob́ı byl úročen
s úrokovou mı́rou 1, 8% a ve zbývaj́ıćıch dvou obdob́ıch 2, 4% (standard ACT/360 a
daň strhávaná ”u zdroje” 15%).
a) Odhadněte, který ze sourozenc̊u dostal v́ıce peněz.
b) Vypoč́ıtejte částky, které byly Adamovi a Evě bankami vyplaceny.

• Př́ıklad 3.11 Současná hodnota vkladu je 100 000 Kč.
a) Najděte budoućı hodnotu po měśıci, jestliže je nominálńı úroková mı́ra při
spojitém úročeńı 15%.

b) Porovnejte s budoućı hodnotou při denńım složeném úročeńı a stejné nominálńı
úrokové mı́̌re. (Předpokládejme, že jde o měśıc duben.)

• Př́ıklad 3.12 Nalezněte nominálńı úrokovou mı́ru im

a) při spojitém,
b) při čtvrtletńım
úročeńı, která dá efektivńı úrokovou mı́ru 8%.Použijte EXCEL-funkce NOMINAL.

• Př́ıklad 3.13 Kolik korun muśıme uložit na účet, abychom na něm, při úrokové mı́̌re
2% a při spojitém úročeńı, měli po pěti letech 90 000 Kč? (Uvažujte obvyklou daň
z úrok̊u.)

• Př́ıklad 3.14 Jaká je budoućı hodnota současné částky 300 000 Kč při smı́̌seném
úročeńı, jestliže je uložena na 3 roky a 5 měśıc̊u při úrokové sazbě 1, 8% p.a. se
čtvrtletńım připisováńım úrok̊u?

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 3
Př́ıklad 3.10

a) Oba dostali stejně.

b) Adam: SAA = 100 397, 32 Kč,

Eva: SAE = SAA .

Př́ıklad 3.11
a) 101 257, 85 Kč,

b) nepatrně nižš́ı částka.

Př́ıklad 3.12
a) i∞ = 7, 696% ,

b) i4 = 7, 771%.

Př́ıklad 3.13 PV = 82 666, 11 Kč.

Př́ıklad 3.14 FV = 318 985, 85 Kč.
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Hodnotové rovnice
• Př́ıklad 4.1 Podnikatel by nyńı rád investoval do nového př́ıstrojového vybaveńı,

které znamená výdaj 47 500 Kč, přičemž předpokládá, že mu investice přinese
př́ıjem 30 000 Kč za 7 měśıc̊u a 25 000 Kč za 15 měśıc̊u.
Nalezněte současnou hodnotu investice při úrokové sazbě 4% p.a. s měśıčńım
připisováńım úrok̊u.

• Př́ıklad 4.2 Obchodńık podepsal směnku na 85 000 Kč splatnou za 18 měśıc̊u a
úročenou čtvrtletně s 7, 5% p.a. Po roce provede částečnou platbu směnky ve výši
42 000 Kč.
Kolik peněz bude podnikatel dlužit v den splatnosti směnky?

• Př́ıklad 4.3 Poz̊ustalost ve výši 458 000 Kč byla odkázána dvěma dětem ve věku 9 a
13 let, přičemž bylo stanoveno, že oba obdrž́ı stejnou částku ve svých 18 letech.
Předpokládejme, že je tato částka uložena na účet fondu, který je úročen pololetně
s úrokovou mı́rou 1, 4% p.a.
Kolik oba dědici obdrž́ı? (Neuvažujte daň z úrok̊u.)

• Př́ıklad 4.4 Tři děti ve věku 8, 12 a 15 let by měly při dosažeńı věku 21 let dostat
stejnou částku, jako pod́ıl na dědictv́ı po dědečkovi z USA. Dědečk̊uv účet, na
kterém je dnes částka 65 000 $, je úročen spojitě nominálńı úrokovou mı́rou 7, 5%.

Jaký obnos ve svých 21 letech obdrž́ı? (Neuvažujte daň z úrok̊u.)

• Př́ıklad 4.5 Nalezněte současnou hodnotu investice, která nyńı předpokládá výdaj ve
výši 100 000 Kč a daľśı 3 roky postupně př́ıjmy 50 000 Kč, 60 000 Kč a 40 000 Kč,
jestliže srovnatelné investice v pr̊uměru vynášej́ı mı́ru zisku 15% p.a. Vypoč́ıtejte
pomoćı EXCEL-funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA a pomoćı MÍRA.VÝNOSNOSTI
vnitřńı výnosové procento (IRR) investice.

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 4
Př́ıklad 4.1 PV = 5 591, 95 Kč.

Př́ıklad 4.2 51 432, 30 Kč.

Př́ıklad 4.3 252 394, 01 Kč.

Př́ıklad 4.4 42 651, 56 $.

Př́ıklad 4.5 PV = 15 147, 53 Kč, IRR = 24, 22%.
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Investiční rozhodování, anuity
• Př́ıklad 5.1 Cena ojetého auta je nyńı 240 000 Kč. Nab́ıźı se rovněž možnost zaplatit

nyńı zálohu 120 000 Kč a za dva roky doplatit 130 000 Kč. Co je pro vás
výhodněǰśı, máte-li možnost investovat peńıze na dva roky při úrokové mı́̌re 3%
p.a., přičemž jsou úroky připisovány pololetně?

• Př́ıklad 5.2 Porovnejte investice na základě jejich současné hodnoty. Jde o ročńı
platby a požadovaná výnosnost z investice A je 10% p.a. a z investice B je 6% p.a.
(je méně riziková). Pomoćı funkce v Excelu ČISTÁ.SOUČHODNOTA ověřte, že jste
poč́ıtali správně.

investice t = 0 C0 C1 C2 C3

A - 1 050 000 500 000 500 000 500 000

B - 700 000 400 000 500 000

• Př́ıklad 5.3 Oceňte investici, která přinese následuj́ıćı ročńı peněžńı toky:

obdob́ı/platba t = 0 C0 C1 C2

peněžńı tok - 500 000 50 000 550 000

na základě vnitřńıho výnosového procenta (IRR). Ověřte pomoćı funkce v Excelu

MÍRA.VÝNOSNOSTI, že jste poč́ıtali správně.

• Př́ıklad 5.4 Najděte současnou a koncovou hodnotu anuity skládaj́ıćı se z pěti
pololetńıch polh̊utńıch plateb 100 EUR , úroková sazba i2 = 3% p.a. Použijte
EXCEL-funkce SOUČHODNOTA (BUDHODNOTA).

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 5
Př́ıklad 5.1 Výhodněǰśı je zaplatit celou částku.

Př́ıklad 5.2 Investice A je výhodněǰśı.

Př́ıklad 5.3 IRR = 10%.

Př́ıklad 5.4 PV = 478, 26 EUR , FV = 515, 23 EUR .
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Investiční rozhodování, anuity
• Př́ıklad 5.5 Jakým fondem by měla disponovat nadace, která chce při předpokládané

úrokové mı́̌re 2% p.a. vyplácet každoročně na závěr roku cenu ve výši 100 000 Kč?
(Perpetuita)

• Př́ıklad 5.6 Toto je upoutávka spotřebitelského úvěru:
Zaplat́ıte jen 1

10 ceny zbož́ı
+

pouhých 10 měśıčńıch splátek po 1
10 z ceny.

Zjistěte ročńı procentńı sazbu náklad̊u (RPSN) tohoto spotřebitelského úvěru. Pro
napsáńı př́ıslušné rovnice využijte faktu, že jde o stejnou výši splátky. Zkuste
odhadem RPSN= 25 %.
Pro přesný výpočet použijte funkce v Excelu MÍRA.VÝNOSNOSTI, EFFECT.
Použijte rovněž funkci XIRR (sami zvolte termı́n měśıčńıch splátek). Porovnejte
výsledky.

• Př́ıklad 5.7 Jaká je RPSN spotřebitelského úvěru na částku 300 000 Kč (čerpaný při
sjednáńı smlouvy), při 36 měśıčńıch splátkách po 10 000 Kč. Za sjednáńı úvěru je
třeba zaplatit poplatek 600 Kč (splatný rovněž při sjednáńı smlouvy).

Použijte funkce v Excelu MÍRA.VÝNOSNOSTI. (Nutno spoč́ıtat odpov́ıdaj́ıćı ročńı
efektivńı mı́ru, např. pomoćı funkce EFFECT.)

• Př́ıklad 5.8 Pan N si p̊ujčil od pańı M 5 600 Kč. Dohodli se, že pan N zaplat́ı na
konci prvńıho měśıce po poskytnut́ı p̊ujčky 200 Kč a na konci každého daľśıho
měśıce částku o 20 Kč vyšš́ı než na konci předchoźıho měśıce. Při posledńı splátce
dá pańı M nav́ıc 200 Kč jako úrok.
Kolik měśıc̊u bude pan N p̊ujčku splácet? (Využijte vzorec pro součet aritmetické
posloupnosti.) Jaké úrokové mı́̌re p.a. s měśıčńım úročeńım tento úvěr odpov́ıdá (tj.
jaké je vnitřńı výnosové procento)? Jaká je RPSN úvěru, který poskytla pańı M?

Použijte funkce v Excelu MÍRA.VÝNOSNOSTI (pro RPSN např. funkci EFFECT).
Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 5
Př́ıklad 5.5 5 000 000 Kč.

Př́ıklad 5.6 RPSN = 26, 27%.

Př́ıklad 5.7 RPSN = 13, 12%.

Př́ıklad 5.8 n = 16 měśıc̊u, IRR = i12 = 4, 26% p.a. , RPSN= 4,35 %.
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Investiční rozhodování, anuity
• Př́ıklad 5.9 Pan Bláha by si chtěl p̊ujčit u banky 90 000 Kč. Měśıčně by však byl

schopen splácet jen 500 Kč. Banka nab́ıźı měśıčně úročený úvěr s úrokovou sazbou
8% p.a.
Jak dlouho by musel úrok splácet? Proč banka odmı́tla panu B. úvěr poskytnout?

• Př́ıklad 5.10 Nemovitost stoj́ı 2 650 000 Kč. Při uzavřeńı hypotečńı smlouvy se
zaplat́ı 650 000 Kč, zbytek se má splatit v měśıčńıch hypotečńıch splátkách vždy na
konci měśıce po dobu 20 let.
Kolik čińı měśıčńı splátka, je-li fixovaná úroková mı́ra 5, 2% p.a.? (Můžete použ́ıt
funkci v Excelu PLATBA.)

• Př́ıklad 5.11 Vypoč́ıtejte výnosnost do splatnosti dluhopisu s nominálńı hodnotou
10 000 Kč, s dnešńım kurzem na burze 107 %, který vypláćı ročńı kupóny
s kupónovou sazbou 4,7% a do jehož splatnosti zbývá pět let. Použijte funkce
v Excelu MÍRA.VÝNOSNOSTI.

Obsah Výsledky
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Výsledky kapitola 5

Př́ıklad 5.9 Nebyla splněna podmı́nka: 1 >
PV

K
j .

Př́ıklad 5.10 K = 13 421, 08 Kč.

Př́ıklad 5.11 i∗ = 3, 16% .
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