
1. Směnka o nominální hodnotě 10 000000Kč má být prodaná 6 měsíců před datem 
splatnosti za 9 800 000Kč. Kupec může své finanční prostředky investovat též 
prostřednictvím termínovaného vkladu úročeného 4,5% p.a. Která z investic je pro kupce 
výhodnější? 

2. Stav kontokorentního účtu se vyvíjel během roku podle následující tabulky. Úkolem je 
provést jeho roční uzávěrku, jestliže úvěrový rámec je 30 000 Kč, kreditní úroková míra 
0,3%, debetní úroková míra 15,2%, provize za překročení úvěrového rámce 5% a roční 
poplatek za vedení účtu 400 Kč. Při výpočtech používejte standard ACT/360.  
 
Tabulka: Vývoj kontokorentního účtu  

Datum Příjmy na účet (v Kč) Výdaje na účet (v Kč) Zůstatek  
(v Kč) 

21. 1. 1 000 000 - 1 000 000 

15. 3. - 700 000 300 000 

27. 4. - 400 000 -100 000 

28. 6. 250 000 - 150 000 

3. 10. - 200 000 -50 000 

13. 11. 30 000 - -20 000 

5. 12. 500 000 - 480 000 

31. 12. - - 480 000 

 
3. Chceme naspořit 750 000Kč, abychom si mohli koupit vysněný model automobilu. Jsme 

schopni ze svého rozpočtu dát na konci každého čtvrtletí 24 000Kč. Peníze vkládáme na 
spořící účet, který je úročen 2,5%p.a.. Jak budeme dlouho šetřit při  

a) čtvrtletním připisování úroků, 
b) ročním připisování úroků 

a jak bude vysoký mimořádný poslední vklad, abychom částku dorovnali. 
 

4. Mladí manžele si chtějí pořídit byt v hodnotě 1 500 000Kč. Mají uspořeno 300 000 Kč. 
Zbývající částku si musí vypůjčit. Mohou se rozhodnout mezi hypotečním úvěrem a 
americkou hypotékou. Hypotéční úvěr je úročen 4,5% p.a., doba splatnosti je jim 
vypočtena na 20 let, poplatek za schválení úvěru je 0,8% z vypůjčené částky, poplatek za 
vedení účtu 150Kč/měsíc. Americká hypotéka je úročena 7% p.a. a doba splatnosti je 15 
let, poplatek za schválení úvěru je 0,75% z vypůjčené částky, poplatek za vedení účtu 
150Kč/měsíc. Vypočtěte výši měsíční splátky u obou produktů, předpokládejme měsíční 
připisování úroků. Vypočtěte výši úroků u obou produktů, kterou manželé zaplatí. 
Rozhodněte jaký produkt je výhodnější. 

5. Jaká byla teoretická cena a kurz dluhopisu s nominální hodnotou 10 000,-Kč dne 
15.4.2006, jestliže je dluhopis splatný 15.10.2010 a kupóny s kupónovou sazbou 4% p.a. 
se vyplácí pololetně vždy 15.4. a 15.10., uvažujeme-li úrokovou sazbu 5% p.a.?  

6. Akcie společnosti PHILIP MORRIS ČR měla na Burze cenných papírů Praha ke 
21.5.2007 cenu 11 075 Kč. K 31.12.2007 její cena byla 630 Kč, přičemž během daného 



roku  proběhlo štěpení akcií 10 za 1 a na konci roku se vyplatila dividenda 30 Kč na 
jednu akcii. Jaká byla míra zisku z této akcie za rok 2007. 

7. Jakou výši konta musí mít účastník penzijního fondu, aby on sám nebo případně jeho 
pozůstalí mohli pobírat po dobu 15 letměsíční penzi ve výši 2 000 Kč vyplácenou vždy 
na počátku měsíce, jestliže se používá úroková míra 3% p.a.? 

8. Pro úrokovou míru 2,5% p.a. určete minimální počáteční hodnotu kapitálu tak, aby jeho 
hodnota po 5 letech při složeném úročení s pololetním připisováním úroků překročila 
4 800 EUR. 

9. S jakou úrokovou mírou je veden účet úročený složeným úrokem s měsíční frekvencí, 
jestliže odpovídající efektivní roční úroková míra je přibližně 3,2% p.a.? 

10. Jaká je výše RPSN při koupi kola v hodnotě 25 000Kč u splátkové společnosti Home 
Credit, a.s., jestliže při nákupu zboží musíme ihned zaplatit 20% z ceny zboží, kolo 
budeme splácet 10 měsíců, přičemž měsíční splátka bude 2 300 Kč? 


