
Test 3 

1. Zakoupili jste dluhopis s pevnou kuponovou úrokovou sazbou, která činí 4%. Nominální hodnota dluhopisu 
je 20 000 Kč a kupní cena 18 500 Kč. Po jednom roce prodáte tento dluhopis za cenu 21 000Kč. Jaká byla 
výnosnost vaší investice (od daně z úroků abstrahujte)?   

2. Na kolik Kč vzroste vklad 15 000 Kč uložený 3 roky a 5 měsíců při úrokové sazbě 3,5%p.a s pololetním, 
čtvrtletním, nebo měsíčním  připisováním úroků? Vypočtěte odpovídající efektivní úrokové míry. 

3. Pan Martin plánuje nákup nového auta za 3 roky, počítá s nákupní cenou 320 000,-Kč. Svůj současný 5 let 
starý vůz hodlá prodat na protiúčet, odhaduje výnos prodeje na 80 000,-Kč. Na zbytek ceny nového vozu 
chce pan Martin ukládat každého čtvrtroku potřebnou částku, vždy stejnou, na svůj účet v bance při 3% p.a. 
a pololetním připisování úroků. Kolik bude činit každá úložka? 

4. Stav kontokorentního účtu se vyvíjel během roku podle následující tabulky. Úkolem je provést jeho roční 
uzávěrku, jestliže úvěrový rámec je 20 000 Kč, kreditní úroková míra 0,1%, debetní úroková míra 16,5%, 
provize za překročení úvěrového rámce 6% a roční poplatek za vedení účtu 600 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) 

11. 1.  500 000 -   500 000 

18. 2. -  600 000 -100 000 

27. 4. 150 000  - 50 000 

20. 7. - 70 000  -20 000 

31. 12. 50 000 -  30 000 

 
5. Firma YZ eskontuje u Komerční banky ke dni 20.4.2009  tři směnky s různými daty vystavení a různými 

daty splatnosti: 
 
 

Diskontní míra banky činí 7%p.a., provize banky je 5 promile a výlohy 35 Kč za každou směnku. 
a) Určete úhrnnou diskontovanou hodnotu čtyř směnek. 
b) Určete střední datum splatnosti. 

6. Jak vysoká dnes uložená částka nám zajistí výplatu předlhůtního důchodu čtvrtletního na dobu 15 let ve výši 
24 000Kč  od 60 let našeho věku, je-li nám dnes 25 let, uvažujeme neměnnou úrokovou sazbu 4%p.a. a 
čtvrtletní připisování úroků? 

7. Akcie společnosti XY měla na Burze cenných papírů Praha ke 28.2.2008 cenu 8 000 Kč. K 31.12.2008 její 
cena byla 820 Kč, přičemž během daného roku  proběhlo štěpení akcií 8 za 1 a na konci roku se vyplatila 
dividenda 50 Kč na jednu akcii. Jaká byla míra zisku z této akcie za rok 2008. 

8. Při stavebním spoření se spoří se státní podporou. Jestliže např.měsíční vklad činí 1 700 Kč, pak se vždy 
1.dubna následujícího roku připíše k naspořené částce státní příspěvek ve výši 3 000 Kč (státní příspěvek za 
poslední šestý rok je připsán rovnou na konci šestého roku). Jaké výše dosáhne naspořená částka po 6 
letech, jestliže stavební spořitelna používá úrokovou míru 2%p.a. s měsíčním připisováním úroků. 

9. Na koupi nemovitosti potřebujeme částku 2 000 000 Kč (tato cena je i zároveň odhadní cenou).. Banka nám 
poskytne hypotéční úvěr ve výši 70% z odhadní ceny. Jsme schopni každý měsíc splácet částku 9 000Kč. 
Vypočtěte jak dlouho budeme úvěr splácet, jestliže úroková sazba je 5,75% p.a. a úvěrový účet je úročen 
s měsíční frekvencí. Sestavte umořovací plán (stačí prvních 5 a posledních 5 hodnot). 

10. Jaká je míra inflace, jestliže čistá reálná míra zisku je 1,5%,hrubá nominální míra zisku je 2,8%, daň ze 
zisku je 15%? 

  

Poř. 
číslo 

Datum vystavení Nominální hodnota (Kč) Datum splatnosti 

    1.     1.2.2009         300 000     1.8.2009 
    2.    15.3.2009         1 000 000     15.7.2009 
    3.    21.3.2009         2 000 000     15.9.2009 


