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

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

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

příklad neřešený pro vlastní procvičení. 



 Spoříme několik úrokových období.  

 V rámci úrokového období spoříme pouze jednou.  

 Úrokové období je jeden rok.  

Rozlišujeme opět spoření  

 Předlhůtní.  

 Polhůtní.  

 

SPOŘENÍ DLOUHODOBÉ  



SPOŘENÍ DLOUHODOBÉ PŘEDLHŮTNÍ  



SPOŘENÍ DLOUHODOBÉ POLHŮTNÍ  



Vždy na začátku měsíce ukládáme částku 1500 Kč na spořící 

účet. Úroková míra je 2 %, úrokovací období 1 rok. Vypočtěte 

čistý úrok a celkovou naspořenou částku za 5 let při složeném 

úrokování.  

PŘÍKLAD  



Při řešení úlohy použijeme kombinaci krátkodobého spoření s  

 

jednoduchým úročením pro výpočet částky uspořené v průběhu 

jednoho kalendářního roku a složeného úročení pro výpočet 

naspořené částky za 5 úrokovacích období.  

Celková částka uspořená za jeden kalendářní rok je 

  

ŘEŠENÍ:  



Tuto částku vlastně ukládáme na konci každého roku na účet a 

dále úročíme složeným úročením podle vzorce pro polhůtní 

spoření  

 

 

 

Po dosazení  

 

 

ŘEŠENÍ:  



Celkový úrok činí  

u = 93 970 - 5∙12∙1500 = 93 970 – 90 000 = 

3 970 Kč  

ŘEŠENÍ:  



Zobecněním postupu řešení předešlé úlohy odvoďte vzorce pro 

celkovou naspořenou částku Kn a celkový úrok un za n let za 

těchto podmínek:  

Vždy na začátku jedné m–tiny roku (m ∈  N) ukládáme částku S 

Kč, roční úroková míra je i, úrokovací období 1 rok (úročí se na 

konci roku), zdaňovací koeficient je k.  

Meziročně používáme složené úročení.  

PŘÍKLAD  
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