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Prezentace určena pro 4. ročník gymnázií. V prezentaci jsou uvedeny dva 

příklady z praxe týkající se výše splátek, umořovacího plánu, celkové 

zaplacené částky a celkového úroku.  



Částku 300 000 Kč uložíme na účet s úrokovou mírou 5 % a 

úrokovacím obdobím 1 rok.  

Zjistěte výši kapitálu na účtu po 5, 10, 15 a 20 letech za 

předpokladu úročení  

a) jednoduchého ,  

b) složeného .   

Sestrojte graf závislosti  kapitálu na době trvání vkladu pro oba 

typy úročení.   

PŘÍKLAD  



Kapitály v Kč:   

 

ŘEŠENÍ: 





Podnikatel získal u banky úvěr ve výši 800 000 Kč, který má 

splatit šesti  anuitními měsíčními splátkami,  vždy na konci 

měsíčního úrokovacího období.  Úroková míra je 15 % p.a.  

a) Určete výši anuity.   

b) Sestavte šestiměsíční umořovací plán, uveďte celkovou 

částku zaplacenou bance a celkový úrok.  

PŘÍKLAD  



a) Anuita (měsíční splátka): 139 227 Kč  

 

 

b) Celkový úrok: 35 362 Kč  

Celková částka zaplacená bance: 835 362 Kč  

ŘEŠENÍ: 



Tabulka -  umořovací plán (vše v Kč):   

 



Firma získala od banky na začátku roku 2009 úvěr ve výši 1 ,4 

milionu Kč se splatností  2 roky.  Úrokovací období je půl roku, 

úroková míra je 16 % p.a .  Podle smlouvy s bankou splatí  f irma 

úvěr ve čtyřech pololetních splátkách, vždy na konci 

úrokovacího období.  První tři  splátky budou ve výši 400 000 Kč.  

a) Určete výši poslední splátky.   

b) Sestavte umořovací plán pro roky 2009 a 2010, uveďte 

celkovou částku zaplacenou bance a celkový úrok.  
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a) Poslední splátka: 502 240 Kč  

 

 

b) Celkový úrok: 302 240 Kč  

Celková částka zaplacená bance: 1 702 240 Kč  

ŘEŠENÍ: 



Tabulka -  umořovací plán (vše v Kč):   
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