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Prezentace určena pro 4. ročník gymnázií. Prezentace vysvětluje pojem 

RPSN a upozorňuje na fakt, že ne vždy je půjčka tak výhodná, jak se na 

první pohled jeví. Prezentace obsahuje řešení úloh.  



 jedná se o procentní sazbu, která vyjadřuje celkové roční 

průměrné náklady na daný úvěr.  

 náklady zahrnuté v této sazbě jsou  

 úroky z úvěru 

 veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou).  

 poskytovatel spotřebitelského úvěru je v České republice od 

1 .1 .2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i  RPSN 

(tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět 

např.  u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 800 000 

Kč, u úvěrů splatných nejdéle do tří  měsíců apod.).  

 

RPSN 

 



RPSN vyjadřuje úrokovou míru,  pro kterou se rovná čistá 

současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě 

výdajů (splátek, poplatků apod.),  jedná se tedy o takové r,  pro 

které platí  následující rovnice:   

VÝPOČET RPSN  

 



kde  

  

 

VÝPOČET RPSN  



Pro výpočet RPSN můžeme použít kalkulačky zveřejněné na 

stránkách http://www.hypoteky -pujcky -uvery.cz/rpsn-

kalkulacka.php (viz následující obrázek).  Nevýhodou této 

kalkulačky je,  že můžete zadat maximálně dva další  náklady 

(tzn.  kromě splátek, 2 poplatky)  

KALKULAČKA RPSN  
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Mladí manželé si  chtějí  koupit nový model hif i  věže. S touto 

koupí dlouho váhají ,  neboť nemají k disposici  dostatečně vysoký 

peněžní obnos. Jejich cesta do práce vede kolem bil lboardu 

splátkové společnosti ,  která nabízí  půjčku s úrokovou sazbou 

9,5 %, což se j im zdá velice výhodné.  

Nepostřehnou ovšem, že u údaje 9,5% je malá hvězdička, která 

dává odkaz na RPSN, která dosahuje výše 15,93%. Tento odkaz 

je samozřejmě umístěn v takové části  bi l lboardu, který Vám 

uniká po letmém přehlednutí celé reklamní plochy.  Částka, 

kterou ke koupi potřebují je 25 000, -  Kč. Rozhodnou se, že si  

tyto peníze u dané splátkové společnosti  vypůjčí na 3 roky.   

Zjistěte jak velký je f inanční dopad pro manžele při  záměně 

úrokové sazby a RPSN. K výpočtu použijte RPSN kalkulačku.  

PŘÍKLAD 



 V případě, že budeme uvažovat roční úrokovou sazbu 9,5%, 

měsíční splátky na konci měsíce a měsíční připisování úroků, 

manželé zaplatí  za 25000 Kč částku A u = 28829,65358 Kč.  

 V případě RPSN ve výši 15,93% zaplatí  za 25000 Kč částku  

AR = 31610,3533 Kč.  

 Záměna úrokových sazeb by manžele stála A R- Au= 2780,8175 

Kč, což je přibližně desetina z vypůjčené částky.  
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