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Prezentace určena pro 4. ročník gymnázií. V úvodu je uvedeno motivační 

video, poté je odvozen vzorec pro složené úrokování a na závěr je uveden 

řešený příklad.  



 http://web2.mendelu.cz/pef_118_video/lekce_3.php  

ÚVODNÍ VIDEOKURZ  

http://web2.mendelu.cz/pef_118_video/lekce_3.php


U složeného úročení se úroky připočítávají k  počátečnímu 

kapitálu  K0 a spolu s kapitálem se dále úročí. Počítají se zde 

úroky z  úroků .  

 U složeného úročení se obvykle zabýváme 

pouze polhůtním  úročením. Předlhůtní složené úročení nemá v 

praxi využití.  

 

 

 

 

 

K0 …… počáteční jistina (současná hodnota kapitálu),  

Kn …… konečná jistina (budoucí hodnota kapitálu)  

 

 

SLOŽENÉ ÚROČENÍ  



Zajímá nás, jak se změní výše základního kapitálu za n  let, kde 

n  je celé kladné číslo, jestliže úroky byly připisovány vždy na 

konci roku a další rok znovu úročeny při neměnné úrokové míře 

i? Postup odvození je uveden v tabulce 

SLOŽENÉ ÚROČENÍ POLHŮTNÍ 



 Základní rovnice pro složené úročení je uvedena v posledním 

řádku tabulky. 

 Částky Kj  ,  j = 1, . . .  ,  n ,  na konci i -tého  roku tvoří 

geometrickou posloupnost s kvocientem 1+i ,  který se nazývá 

úrokovací faktor neboli úročitel .  Úročitel můžeme 

interpretovat jako budoucí hodnotu jednotkového kapitálu na 

konci roku. 

SLOŽENÉ ÚROČENÍ POLHŮTNÍ  



 Počáteční kapitál 100  Kč úročíme složeným úročením po dobu 
7 let úrokovou sazbou 20  % p.a .  Úrokové období je jeden rok. 
Úroky jsou připisovány ke kapitálu vždy na konci roku .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitál v  případě složeného úročení  roste exponenciálně .  
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