
Test 2 

1. Máme k dispozici částku 500 000,-Kč, kterou můžeme postrádat po dobu 5 let. Tyto 
peníze chceme během těchto 5 let zhodnotit, přičemž se rozhodujeme mezi následujícími 
variantami. 
a) Peníze uložíme na klasický termínovaný vklad na dobu 5 let při neměnné úrokové 

sazbě 3% a ročním připisování úroků nebo  
b) Peníze vložíme do garantovaného podílového fondu s tím, že s velkou 

pravděpodobností bude 1 rok výnosnost 5% a další roky postupně 3%, 2%,1% a 1%. 
Která z těchto variant je pro nás výhodnější? 

2. Rozhodli jsme se pro pořízení domácího kina v hodnotě 37 850 Kč. Požadovanou částku 
nemáme k dispozici, ale můžeme ji získat buď  

a. od banky jako spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou 13,4% p.a., měsíční 
splátkou ve výši 1807 Kč, dobou splatnosti 2 roky, poplatkem za schválení 
úvěru ve výši 400 Kč a ročním poplatkem za vedení účtu ve výši 588 Kč nebo 

b. od splátkové společnosti, kdy  na počátku zaplatíme 20% z ceny zboží a 
zbývající částku budeme splácet měsíčními splátkami ve výši 3 000 Kč po 
dobu jednoho roku. 

Kterou variantu si vyberete? 

3. Pan X se rozhodl, že za 3 roky ve svém bytě vymění okna. Je schopen na počátku každého 
měsíc ukládat částku 3 000 Kč. Peníze bude ukládat na účet se čtvrtletním připisování 
úroků a úrokovou sazbou  2,8% p.a. Bude mít na euro okna, jejichž pořizovací cena je 
135 000Kč nebo se bude muset spokojit s plastovými okny, které přijdou na 100 000Kč?  

4. Obchodní společnost H+H vydala obchodní směnku v hodnotě 10 000 000 Kč splatnou k 
1.6. 2007. Obchodní společnost V+V zakoupila směnku 3.3.2007 při roční diskontní míře 
7%, aby ji 5.4. 2007 prodala při roční diskontní míře 6,95%. Jakou roční úrokovou míru 
realizovala společnost V+V při této transakci? 

5. Obligace splatná 1.července 2009 s nominální hodnotou 1 000 000 Kč a kupónovou 
sazbou 3% vyplácí roční kupónové platby vždy k 1.červenci. Tato obligace byla 
zakoupena 1.února 2004. Odhadněte její cenu, jestliže průměrná roční míra zisku na 
kapitálovém trhu v rámci investic se srovnatelnými parametry je 5%. 

6. Dluhopis s dobou splatnosti 2 roky, nominální hodnotou 1000 EUR a kupónovou sazbou 
10% byl zakoupen za cenu 980 EUR.Vypočtěte duraci tohoto dluhopisu. 

7. Jak velký počáteční vklad vzroste při 2% úrokové sazbě p.a. od 12.5.2007  do 12.5.2009  
o 12 500 Kč při spojitém úrokování? 

8. Jakou částku musí nyní rodiče jednorázově složit na spořící účet úročený 2,6% p.a. 
s měsíční frekvencí, aby dnes 15- letý syn mohl během svých pětiletých studií čerpat na 
začátku měsíce částku ve výši 7 000 Kč s tím, že studovat začne v 19 letech. 

9. Jaká je čistá reálná míra zisku, jestliže hrubá nominální míra zisku je 2,8%, daň ze zisku je 
15% a míra inflace 1,8%? 

10. Mladý manželský pár se rozhodl pro koupi bytu v hodnotě 2 000 000Kč, přičemž na 
pořízení bytu má k dispozici vlastní prostředky, a to ve výši 500 000Kč. Zbývající 
požadovanou částku získal od banky prostřednictvím hypotéčního úvěru.Hypotéční úvěr 
budou splácet  v ročních splátkách vždy na konci roku. Doba splatnosti je jim stanovena 
na 10 let.  

a. Kolik činí roční splátka, je-li úroková míra připadající na vrub klienta 5,69% 
p.a.? Sestavte umořovací plán. 

b. Jaké budou náklady na úvěr, jestliže poplatek za schválení úvěru činí 0,8% 
z vypůjčené částky (minimálně 8 000 Kč, maximálně 25 000 Kč), měsíční 
poplatek za vedení účtu je 150 Kč. 


