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Prezentace v MS Powerpointu je určená pro výuku různých
druhů úrokování s důrazem na evropský standard.
V prezentaci jsou také názorné úlohy, k procvičení slouží
odkaz na učebnici pro základní školy.

Datum:

28. 9. 2013

• Úrokování

Opakování základních pojmů
Vysvětlete co je to:
▫ dlužník

Osoba nebo firma, která si půjčuje
peníze (nebo má jiný závazek) Má dluh.

▫ věřitel

Osoba nebo firma, která půjčuje peníze.
Věřitel má pohledávku vůči dlužníkovi.

▫ úrok

Peněžitá odměna za půjčení peněz

▫ úroková míra

Procentní vyjádření zvýšení půjčené
částky

▫ dluhopis

Cenný papír, který vyjadřuje závazek
eminenta vůči věřiteli

Úrokovací období
Doba, po které se připisují úroky
Pokud není uvedeno jinak, počítá (a předpokládá)
se roční – p.a. (per annum).
Další možná úrokovací období:
▫ pololetní – p.s. (per semestre)
▫ čtvrtletní – p.g. (per quartale)
▫ měsíční – p.m. (per mensem)
▫ denní – p.d. (per diem)

Úrokovací období
se určuje mnoha způsoby.
EVROPSKÝ
STANDARD

ANGLICKÝ
STANDARD

FRANCOUZSKÝ
STANDARD

AMERICKÝ
STANDARD

Ty se liší podle počtu dní, podle započítání
prvního/posledního dne půjčky a dalších
ukazatelů.

Evropský standard (německé úročení)
Zjednodušený systém
▫ 1rok

= 12 měsíců = 360 dní

▫ 1měsíc = 30 dní
▫ 1den

1
= 30 dne

1
= 12

=

roku

1
360

roku

Anglický standard
Používá se přesná doba (1 rok = 365 nebo 366 dní).

Podle obchodních podmínek bank a předpisů ČNB se obvykle počítá první den a nepočítá
poslední den. V učebnici je to obráceně. Na výpočet úrokové doby to však nemá vliv.

Příklad 1:
Paní Zelená na tři měsíce si pořídí vkladový certifikát v hodnotě 50000 Kč
s roční úrokovou sazbou 6%. Úroky jsou úročeny 15% daní. Kolik peněz si pí
Zelená po třech měsících vydělá?

roční úrok po zdanění
50000  0,85  0,15 = 6375 Kč
úrok za tři měsíce
3
 6375  1593,75Kč
12

Paní Zelená vydělá 1593,75 Kč.

Příklad 2:

Pan Stejskal si 7.2. uložil do banky 250000 Kč s úrokem 4,9 % p.a. Kolik peněz
dostane, jestliže si vklad vybere už 15.5.? Daň z úroků je 15 procent.

[1]

Nejdříve spočítáme úrokovou dobu, po kterou je
vklad uložen, pokud den vkladu připadá na
7. 2. 2013 a den výběru na 15. 5. 2013 téhož roku.
počet let = 2013 - 2013 = 0
počet měsíců = (květen – únor) = 5 - 2 = 3
počet dní = (datum výběru – datum vkladu) =15 – 7 = 8

úroková doba

360  počet let + 30  počet měsíců + počet dní = 98
dnů

A teď už je to snadné:

úrok po zdanění
250000  0,85  0,049 = 10412,5 Kč
úrok celkem =
98
 10412 ,5  2834 ,51 Kč
360
Pan Stejskal si vybere 252834,51 Kč.

Úlohy na procvičení
• Učebnice str. 49, cvičení 5 -10.
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