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

konkrétní příklady ze života týkající se spoření a následně vyplácené renty 

(důchodu). Prezentace obsahuje odvození vzorce pro výpočet renty.  



Pan Hořejší  si  založil  rentový účet se stálou úrokovou mírou 5 % 

a po dobu 20 let na něj ukládal vždy na počátku měsíce částku 

1000 Kč. Ve smlouvě je dohodnuto, že po ukončení spoření 

bude po dobu 10 let pobírat měsíční rentu.  Renta začne být 

vyplácena na konci prvního měsíce následujícího po měsíci 

ukončení spoření.  Úrokovací období je 1 měsíc.   

a) Jaký kapitál pan Hořejší  ve spořící  fázi naspoři l?  

b) Jaká je výše měsíční renty?  

c) Jaká celková částka bude ve výběrové fázi panu Hořejšímu v 

rentách vyplacena?  
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V první,  tzv.  spořící fázi , naspoři l  pan Hořejší  kapitál K ve výši 
(používáme předlhůtní spoření ) 
 
 
 
 
 
Ve druhé, tzv.  výběrové fázi , bude panu Hořejšímu vyplácena 
vždy na konci měsíce renta v hodnotě takové, aby byla splněna 
následující p odmínka:   

Kdybychom vyplácenou rentu R použil i  k polhůtnímu spoření 
(vyplacenou rentu v daném měsíci tedy uložíme na jeho konci),  
musí být celková naspořená částka na konci výběrového období 
stejná, jako kdybychom počáteční kapitál nechali po stejnou 
dobu na účtu se stejnou úrokovou mírou a složeným úročením.  

 

ŘEŠENÍ: 



S využitím vzorce pro složené úročení a polhůtní spoření tedy v 

našem případě máme 

 

 

 

 

 

 

 

a po vyjádření R a numerickém výpočtu R = 3878 Kč .  

Celkově vyplacená částka je pak C = 3878 ∙ 120 = 465 360 Kč.  



Pro srovnání: Kdybychom počáteční kapitál nechali  na účtu,  bylo 

by tam na konci výběrového období  

 



Odvoďme obecný vzorec pro výši jedné výplaty renty R a celkově 

vyplacené částky C za předpokladu, že K je kapitál na začátku 

výběrové fáze, i  je roční úroková míra rentového účtu,  k je 

zdaňovací koeficient, t  je délka úrokovacího období ve dnech, n 

je počet úrokovacích období ve výběrové fázi (= počet výplat 

renty).   
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Podmínka pro výši renty z příkladu je vyjádřena rovnicí  

 

 

 

 

 

 

Označíme - li                 platí   

  

ŘEŠENÍ: 



Pan Novák uložil  jednorázově na rentový účet počátkem roku 

částku 1 500 000 Kč, kterou získal prodejem zděděného bytu.   

K výplatě první renty došlo na konci tohoto roku, renta se 

vyplácí jednou za rok, úroková míra je 4,8 %, úrokovací období 

jeden rok, renta bude vyplácena po dobu 15 let .  

Určete výši roční renty a celkovou částku vyplacenou panu 

Novákovi za 15 let.   
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R = 135 667 Kč  

C = 2 035 005 Kč  

ŘEŠENÍ: 



 Odvárko O. :  Úlohy z  finanční  matematiky pro střední  školy,  Prometheus 
Praha 2005,  ISBN 80-7196-303-8  

 Odvárko O. ,Robová  J . :  Finanční  matematika s  kalkulačkou Casio,  
Prometheus Praha 2005  

 Odvárko O. :  Posloupnosti  a finanční  matematika pro SOŠ a stud.  obor y 
SOU,  Prometheus Praha 1995,  ISBN 978 -80-7196-239-7  

 Odvárko O. :  Matematika pro gymnázia – Posloupnosti  a řady,  
Prometheus Praha 1995,  ISBN 80-7196-195-7  

 Klínský  P. ,Chromá  D. :  Finanční  gramotnost -  úlohy a metodika,  NÚOV 
Praha 2008  

 Klínský  P. ,Chromá  D. ,Tesařová  S. , Janák  M.:  Finanční  gramotnost -  obsah 
a příklady z  praxe škol ,  NÚOV Praha 2008  

 Radová J .  a kol . :  Finanční  matematika pro každého (7.vydání) ,  Grada 
Praha 2009,  ISBN 978-80-247-3291-6  

 webové stránky http://www.penize.cz ,  http://www.finance.cz ,  
http://www.mesec.cz ,  http://www.hypoteky -pujcky-uver y.cz aj .   

 Petrášková V. ,  Hašek R. :  Úvod do financí  KMA/ÚF,  elektronická 
učebnice na http://www.pf. jcu.cz/stru/katedr y/m/uf/  

 

ZDROJE 


