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Prezentace určena pro čtvrtý ročník gymnázia. Prezentace uvádí dva 

konkrétní příklady ze života, se kterými se studenti mohou setkat a které 

by měli být schopni v reálném životě vyřešit. 



Prodejní f irma AB dodala zákazníkovi kancelářské vybavení v 

celkové prodejní ceně 450 000 Kč. Zákazník může dodané 

zboží uhradit dvěma způsoby:   

a) v plné prodejní ceně v termínu do 3 týdnů od data dodání,   

b) b ) se skontem (slevou) ve výši 1 ,5 % prodejní ceny,  pokud 

bude platba provedena ihned po dodání.  

Zákazník nemá volné f inanční prostředky k okamžité platbě, v 

případě využití  skonta by si  musel vzít krátkodobý úvěr s 

úrokovou sazbou 14 % p.a .  (úročí se v okamžiku jednorázového 

splacení úvěru).   

Je pro zákazníka za těchto podmínek výhodné využít skonta?  
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Skonto má hodnotu  

 

 

Zákazník by tedy musel ihned uhradit sníženou cenu ve výši 

450 000 –  6 750 = 443 250 Kč. Ve stejné výši si  musí vzít 

úvěr.   

Úrok z úvěru za 3 týdny je pak  

 

 

 

Jelikož S > U, je výhodné využít skonto, zákazník K tak získá 

částku S –  U = 3 130 Kč.  

 

ŘEŠENÍ:  



Soukromý zemědělec pan Jiráček chce získat stroj o pořizovací 

ceně 1 500 000 Kč formou finančního leasingu. Leasingová 

společnost nabízí  akontace ve výši 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 

dobu splácení 24, 36 a 48 měsíců. Následující  tabulka poskytuje 

podklady pro výpočet výšky měsíční splátky pro všechny 

nabízené varianty:   
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ZŮSTATKOVÁ HODNOTA JE VE VŠECH 

PŘÍPADECH 600 KČ, POPLATEK PŘI PODPISU 

NÁJEMNÍ SMLOUVY JE 1 ,3 % POŘIZOVACÍ 

CENY STROJE.  



Vypočtěte  

a) Výši jedné měsíční splátky pro všechny varianty uvedené v 

tabulce.  

b) Součet měsíčních splátek pro všechny varianty uvedené v 

tabulce.  

c) Celkovou částku, kterou zaplatí  nájemce leasingové 

společnosti  (včetně zůstatkové hodnoty a poplatku) pro 

všechny varianty uvedené v tabulce.   

d) Zisk leasingové společnosti  pro všechny varianty uvedené v 

tabulce.  
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