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Prezentace je určena pro 4. ročník gymnázií. Prezentace pojednává o 

speciálním typu spoření, tzv. spoření krátkodobém. Jsou zde uvedeny dvě 

varianty tohoto spoření, každá s řešeným příkladem. Závěrem je uveden 

příklad neřešený pro vlastní procvičení. 



 Doba spoření nepřesáhne jedno úrokové období (obvykle 1 

rok, předpokládáme roční úrokové období).  

 Úroky jsou připisovány na konci doby spoření. Jednotlivé 

složky jsou úročeny na základě jednoduchého úročení.  

KRÁTKODOBÉ SPOŘENÍ  



Předlhůtní  

 Ukládáme vždy na začátku každé m-tiny roku. 

 Chceme zjistit, kolik budou činit úspory i s úroky na konci 

roku při roční úrokové sazbě i :   

 

 

 

 

kde x  je částka, kterou spoříme každou 1/m-tinu roku. 

 

KRÁTKODOBÉ SPOŘENÍ  





Polhůtní  

 Ukládáme vždy na konci každé m -tiny roku. 

 Chceme zjistit, kolik budou činit úspory i s úroky na konci 

roku při roční úrokové sazbě i :   

 

 

kde x  je částka, kterou spoříme každou 1/m-tinu roku. 

 

KRÁTKODOBÉ SPOŘENÍ  





Na spořící účet ukládáme počátkem každého měsíce daného 

roku částku 2000 Kč. Úroková míra je 1,8 % p.a . ,  úrokovací 

období 1 rok (úročí se na konci roku).  

Vypočtěte celkový (zdaněný) úrok za daný rok a částku, která je 

na účtu na konci roku za předpokladu, že na začátku roku byl 

stav na účtu nulový.  

PŘÍKLAD  



Jde o tzv. krátkodobé (předlhůtní) spoření, kdy celková 

úrokovací doba je částí jednoho úrokovacího období.  

Označme S = 2000 Kč, i = 0,018, k = 0,85, celkový úrok za rok 

je u, naspořená částka za rok včetně úroků je S r .   

V průběhu roku používáme jednoduché úročení, protože úrok je 

připsán na účet až na konci roku.  

Úročený kapitál se však v jednotlivých měsících roku navyšuje:  

ŘEŠENÍ:  



ŘEŠENÍ:  



ŘEŠENÍ:  



Paní Jarešová si spořila každého 10. v měsíci částku 5000 Kč na 

spořící účet se stálou úrokovou mírou 3 % p.a . ,  první vklad byl 

proveden 10.4.2008. Úročilo se vždy na konci kalendářního 

měsíce.  

 Jakou částku měla paní Jarešová na účtě  koncem června roku 

2011, jestliže po celou dobu spoření nebyly prováděny žádné 

výběry z účtu?  

 Kolik činil čistý úrok za celé období spoření?  

PŘÍKLAD  



V prvním úrokovacím období (v dubnu 2008) byla uložena částka 

5000 Kč a za období od 10.4. do konce měsíce, tedy za 20 dní, 

byl na konci měsíce připočten úrok ve výši  

 

 

 

 

 

 

 

Situace je rovnocenná uložení částky K 0 = 5007,08 Kč na konci 

měsíce dubna, ta se úročí v dalším měsíci.  

 

ŘEŠENÍ:  



Na konci druhého úrokovacího období (května) jsme opět 

„uložili” 5007,08 Kč zahrnující vklad 5000 Kč a úrok z něj od 

10.5. do konce května, který ještě není zahrnut v úrocích za 

květen počítaných ze základu na konci dubna. A stejně to 

proběhlo ve všech úrokovacích obdobích včetně posledního (tedy 

června 2011).  

ŘEŠENÍ:  



Nejprve vypočteme hodnotu kvocientu  

 

 

 

 

 

 

Pak určíme výsledný kapitál na účtu za n = 39 měsíčních 

úrokovacích období :  

 

 

ŘEŠENÍ:  



Čistý úrok byl  

203 371 –  39 ∙ 5000 = 203 371 –  195 000 = 8 371 Kč.  

ŘEŠENÍ:  
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