
FI
NA

NČ
NÍ

 M
AT

EM
AT

IK
A

V P
RA

XI
O

ld
řic

h
Šo

ba
M

ar
tin

 Š
irů
če

k

druhé
vydání

O l d ř i c h  Š o b a  •  M a r t i n  Š i r ů č e k

2., aktualizované 
a rozšířené vydání

v praxi

Finanční 
matematika

www.partners.cz/cs/kariera � 800 63 63 63

Když chcete něco víc než jen zaměstnání, 
POJĎTE PODNIKAT.

Chcete-li na třídním srazu zazářit, 
PŘIDEJTE SE K PARTNERS. 

Pokud si chcete splnit své sny, 
JSME TU PRO VÁS. 

PŘIDEJTE SE K NÁM!



Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.,
Ing. Martin Širůček

Finanční matematika 
v praxi



Kniha byla zakoupena na serveru alza.cz.
 
Kupující: Zuzana Benova
Adresa: Michnova 1623, 14900 Prague, cz
ID 20110-26077260491560522112-173889-201
 

Upozorňujeme, že kniha je určena pouze pro potřeby kupujícího.
Kniha jako celek ani žádná její část nesmí být volně šířena na internetu, ani jinak dále zveřejňována.
V případě dalšího šíření neoprávněně zasáhnete do autorského práva s důsledky dle platného
autorského zákona a trestního zákoníku.
Neoprávněným šířením knihy poškodíte rozvoj elektronických knih v České republice.
Tak nám, prosím, pomozte v rozvoji e-knih a chovejte se ke knize, k vydavatelům, k autorům a také k
nám fér.
 



O l d ř i c h  Š o b a  •  M a r t i n  Š i r ů č e k

2., aktualizované 
a rozšířené vydání

Grada Publishing, a.s.

v praxi

Finanční 
matematika

print-biqdb16-margin-0



Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reproduko-
vána ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu 
nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Tato publikace vznikla v průběhu řešení projektu operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0060 Studijní opory pro studenty bakalářského stupně studia. 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.
Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Finanční matematika v praxi
2., aktualizované a rozšířené vydání

Kniha je monografie

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
www.grada.cz
jako svou 6465. publikaci

Odborně recenzoval:
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

Odpovědný redaktor Václav Ječmínek, Zuzana Böhmová
Sazba Antonín Plicka
Počet stran 336
Druhé vydání, Praha 2017
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2017
Cover Photo © Depositphotos/kaprikM

ISBN 978-80-271-9264-9 ePub
ISBN 978-80-271-9263-2 pdf
ISBN 978-80-271-0250-1 print



Obsah

O autorech  ..............................................................................................................................  8

Úvod  ........................................................................................................................................  9

1 Úvod do finanční matematiky  ........................................................................................ 11

1.1 Časová hodnota peněz  ............................................................................................  11
1.2 Úrok a úroková sazba  .............................................................................................  13
1.3 Čas ve finanční matematice  ....................................................................................  14
1.4 Úroková sazba versus zdanění a inflace  .................................................................  16
1.5 Úrokové období  ......................................................................................................  21
1.6 Výpočet úroku  ........................................................................................................  21
1.7 Typy úročení  ...........................................................................................................  22
1.8 Procento versus procentní bod  ...............................................................................  27

2  Jednoduché úročení a jeho využití  ...............................................................................  29

2.1 Jednoduché úročení polhůtní ..................................................................................  29
2.2 Jednoduché úročení předlhůtní  ..............................................................................  33
2.3 Srovnání polhůtního a předlhůtního úročení  ..........................................................  36
2.4 Úročení běžných účtů  .............................................................................................  38
2.5 Skonto  ....................................................................................................................  42
2.6 Další řešené příklady  ..............................................................................................  45
2.7 Příklady k procvičení  .............................................................................................  47

3  Složené úročení a jeho využití  .......................................................................................  49

3.1 Základní rovnice složeného úročení .......................................................................  49
3.2 Efektivní úroková míra  ..........................................................................................  56
3.3 Spojité úročení  .......................................................................................................  61
3.4 Smíšené úročení  .....................................................................................................  62
3.5 Další řešené příklady  ..............................................................................................  64
3.6 Příklady k procvičení  .............................................................................................  67

4 Spoření a pravidelné investice  ......................................................................................  69

4.1 Budoucí hodnota anuity  .........................................................................................  70
4.2 Výpočet budoucí hodnoty anuity  ...........................................................................  73
4.3 Výpočet výše pravidelné úložky  ............................................................................  75



4.4 Výpočet doby spoření  ............................................................................................  77
4.5 Výpočet úrokové sazby  ..........................................................................................  79
4.6  Kombinace spoření a jednorázových částek  ..........................................................  81
4.7 Změna podmínek v průběhu spoření  ......................................................................  84
4.8 Další řešené příklady  ..............................................................................................  87
4.9 Příklady k procvičení  .............................................................................................  90

5 Důchody a renty  .............................................................................................................  93

5.1 Současná hodnota anuity  ........................................................................................  93
5.2 Výpočet současné hodnoty anuity  ..........................................................................  98
5.3 Výpočet výše vypláceného důchodu  ....................................................................  101
5.4 Odložený důchod  .................................................................................................  104
5.5 Výpočet doby výplaty důchodu  ...........................................................................  107
5.6  Kombinace důchodu a jednorázových částek  ....................................................... 111
5.7 Příklady k procvičení  ...........................................................................................  114

6 Kombinace spoření a důchodu  .................................................................................... 115

6.1 Základní typ kombinace  .......................................................................................  116
6.2 Další typy kombinace  ...........................................................................................  121
6.3 Příklady k procvičení  ...........................................................................................  127

7 Úvěry a půjčky  .............................................................................................................  129

7.1 Splácení stejnými splátkami  .................................................................................  132
7.2 Splácení nestejnými splátkami  .............................................................................  143
7.3 Další řešené příklady  ............................................................................................  144
7.4 Roční procentní sazba nákladů .............................................................................  147
7.5 Příklady k procvičení  ...........................................................................................  158

8 Investiční rozhodování  .................................................................................................  159

8.1 Investiční trojúhelník  ...........................................................................................  162
8.2 Výnosnost investice  .............................................................................................  166
8.3 Rizikovost investice  .............................................................................................  176
8.4 Anualizace výnosnosti a rizikovosti  .....................................................................  181
8.5 Příklady k procvičení  ...........................................................................................  185

9  Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry  ...................................................................  187

9.1 Eskont směnky a eskontní úvěr  ............................................................................  192
9.2 Střední doba splatnosti  .........................................................................................  196
9.3 Směnka jako investiční příležitost  .......................................................................  198
9.4 Ostatní krátkodobé cenné papíry  ..........................................................................  199
9.5 Příklady k procvičení  ...........................................................................................  204



10  Investice na dluhopisovém trhu I: cena a výnosnost  ..............................................  207

10.1 Rozdělení obligací  ..............................................................................................  207
10.2 Cena obligace  .....................................................................................................  213
10.3 Výnosnost obligace  ............................................................................................  220
10.4  Cena kuponové obligace mezi kuponovými platbami  .......................................  228
10.5 Příklady k procvičení  .........................................................................................  235

11  Investice na dluhopisovém trhu II: výnosové křivky, rating a durace  ..................  239

11.1 Výnosové křivky  ................................................................................................  239
11.2 Rating a durace obligace  ....................................................................................  249
11.3 Příklady k procvičení  .........................................................................................  262

12 Investice na akciovém trhu  .......................................................................................  265

12.1 Rozdělení akcií  ...................................................................................................  267
12.2 Cena akcie  ..........................................................................................................  271
12.3 Výnosnost akcií  ..................................................................................................  280
12.4 Štěpení akcií  .......................................................................................................  284
12.5 Další příklady k procvičení  ................................................................................  287

13 Operace na měnovém trhu  ........................................................................................  289

13.1 Spotové operace na měnovém trhu  ....................................................................  295
13.2 Termínové operace na měnovém trhu  ................................................................  301
13.3 Příklady k procvičení  .........................................................................................  309

Příloha 1: Zohlednění inflace ve výpočtech  .....................................................................  313

Příloha 2: Použité vzorce  ...................................................................................................  325

Použitá literatura  ...............................................................................................................  329

Shrnutí  ................................................................................................................................  330

Summary  .............................................................................................................................  330



8 / Finanční matematika v praxi

O autorech

Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.
Absolvoval doktorské studium v oboru Finance na Provozně ekonomické 
fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zde působil na Ústavu financí, kde 
vyučoval oblast finančních a kapitálových trhů a finanční matematiky. 
Rovněž spolupracoval s finančními institucemi na vzdělávacích projektech 
v oblasti financí a finančního poradenství. V minulosti také pracoval jako 
redaktor a ekonomický analytik v dotačním poradenství. V současné době 
působí v soukromé sféře v oblasti private equity investic.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, 
kde v roce 2013 absolvoval doktorské studium financí. Podílí se na výuce 
předmětů Finanční trhy, Kapitálové trhy, Investiční záměry a inovační 
management či Osobní a rodinné finance. Jeho odborná orientace směřuje 
do oblasti akciových a dluhopisových trhů, zejména analýzy vzniku ceno-
vých bublin a faktorů, které je způsobují. Dále se zajímá o problematiku 
kolektivního investování a využití strukturovaných produktů. Působí jako 
zkušební komisař a odborný garant zkoušek odborné způsobilosti EFPA 
Česká republika.



Úvod / 9

Úvod

Matematiku neměla řada lidí ráda už na základní nebo střední škole, což je škoda. Matematika, 
její principy a pravidla nás totiž obklopují i v každodenním životě, jen si to neuvědomujeme. 
Příčinou může být i to, že při její výuce si lidé pod probíranými pojmy, vzorečky apod. nedokázali 
nic představit. Například aritmetická a geometrická posloupnost se vysvětlovaly a prověřovaly 
na nic neříkajících číslech a bylo nutno znát všechny vzorce zpaměti. Mnozí lidé tak aritmetic-
kou a geometrickou posloupnost nyní považují za neurčité pojmy v matematice nebo je ze své 
paměti dokonce již vytěsnili úplně.

Místo toho mohly být tyto pojmy vysvětlovány na praktických věcech, se kterými se člověk 
setkává v každodenním životě. Právě princip aritmetické a geometrické posloupnosti je totiž 
aplikován ve finanční sféře při jednoduchém a složeném úročení, které je součástí prakticky 
jakéhokoliv finančního produktu. Může se jednat o běžné účty, spořicí účty, úvěry, pravidelné 
investice do podílových fondů, stavební spoření nebo spoření na penzi či složitější operace, jako 
jsou investice do cenných papírů, například dluhopisy, akcie a další.

Pokud by tyto pojmy byly vysvětlovány na příkladech z peněžní oblasti, která je součástí 
života každého z nás, asi by z paměti nevymizely. Finanční gramotnost českého obyvatelstva by 
možná byla lepší než v současnosti. I když finanční matematika obsahuje ono často nenáviděné 
slovo „matematika“, je jejím obsahem zejména uvedená aritmetická a geometrická posloupnost 
neboli jednoduché a složené úročení, z nichž potom vycházejí další vzorce a výpočty. Výhodou 
je, že na finanční matematice není vůbec nic složitého, pokud je ovšem jednoduše a zejména 
prakticky vysvětlována. Stává se z ní pak zajímavá hra s čísly, kterou využijeme v běžném 
životě, a někdo jí dokonce i propadne.

Tato publikace si neklade za cíl rozvíjet finanční matematiku jako vědu, ale jednoduše a hlav-
ně prakticky ji vysvětlovat, i když se někdy dopustíme dílčího zjednodušení, které ovšem ne-
bude mít na nic podstatného vliv. Například úrokové sazby u jednotlivých příkladů v této knize 
nemusí odpovídat aktuálním podmínkám na českém trhu, stejně tak např. měnové kurzy, které 
se v průběhu času mění. Jednak jde pouze o příklady a jednak by při současných velmi nízkých 
úrokových sazbách, které se reálně blíží nule, mohly být zkresleny výsledky při jejich převodech 
a následném zaokrouhlování.

Kniha je doplněna o výuková videa, jež se používají na několika vysokých školách. Jednot-
livé kapitoly knihy tvoří podkladové materiály k těmto výukovým videím, která jsou dostupná 
na adrese http://web2.mendelu.cz/pef_118_video/videokurz.php. Tato publikace a videa vám 
snad umožní, abyste se finanční matematiky přestali obávat a začali ji prakticky využívat ve 
svůj prospěch. Kniha je rovněž vhodným doplněním praktické aplikace a využití vybraných 
nástrojů finančních trhů, které popisuje ve svojí publikaci Finanční trhy (Grada Publishing, 
2016) profesor Oldřich Rejnuš.

Přejeme Vám pěkné čtení!

Oldřich Šoba, Martin Širůček
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1 Úvod do finanční matematiky

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 1.

Jednotná definice finanční matematiky neexistuje, lze si tak ale obecně představit jakékoliv 
matematické operace ve finanční sféře. Finanční matematika využívá aparátu, který je součástí 
středoškolské matematiky, pouze jej aplikuje do finanční oblasti, a proto není třeba se obávat 
přílišné složitosti. U finanční matematiky je totiž nutno pochopit princip, na kterém je založena 
a který důsledně uplatňuje, poté je vše nejenom relativně jednoduché, ale i velice zajímavé. 
Tímto principem je časová hodnota peněz.

1.1 Časová hodnota peněz
Časová hodnota peněz je založena na myšlence, že peníze mají v různém okamžiku různou 
hodnotu neboli že hodnota peněz se v průběhu času mění. Kromě toho, že každý investor pre-
feruje více peněz než méně a méně rizika než více, preferuje také stejné množství peněz dříve 
než později. Princip časové hodnoty peněz lze demonstrovat na příkladu 1.1.

Příklad 1.1 Časová hodnota peněz

Obecně platí, že stokoruna obdržená dnes má vyšší hodnotu než stokoruna obdržená za rok. Je 
tomu z toho důvodu, že pokud současná stokoruna bude uložena a úročena, zúročí se a za rok 
budeme mít více než sto korun. Například při 5% roční úrokové sazbě by se za rok zúročila 
na 105 Kč, což je více než 100 Kč obdržených za rok.

To znamená, že budoucí hodnota současné stokoruny je za rok 105 Kč. Ale platí to i zpětně, 
to znamená, že současná hodnota 105 Kč obdržených za rok je při 5% roční úrokové sazbě 
100 Kč. Pokud bychom tedy chtěli mít za rok (budoucí hodnota) na účtu 105 Kč při 5% roční 
úrokové sazbě, museli bychom na něj nyní (současná hodnota) uložit 100 Kč.

To znamená, že při 5% roční úrokové sazbě má stejnou hodnotu současných 100 Kč nebo 
za rok obdržených 105 Kč. Pokud by ovšem byla aplikována roční úroková sazba 6 %, byla 
by budoucí hodnota současných 100 Kč rovna za rok 106 Kč, což by bylo více než 105 Kč 
obdržených za rok, a proto by mělo vyšší hodnotu 100 Kč obdržených dnes než 105 Kč ob-
držených za rok.

Princip, resp. metoda časové hodnoty peněz je založena na převodu hodnoty peněz k určité-
mu časovému okamžiku, a to prostřednictvím úročení stanovenou úrokovou sazbou. Finanční 
 matematika tak převádí hodnotu peněz k určitému časovému okamžiku, a to buď k jejich budoucí, 
nebo současné hodnotě.
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a) Budoucí hodnota (future value – FV)
Pokud chceme vypočítat, jakou částku budeme mít na spořicím účtu, nebo na jakou hodnotu 
naroste zvolená investice, počítáme budoucí hodnotu peněz.

b) Současná hodnota (present value – PV)
Pokud ale naopak chceme vypočítat, kolik musíme nyní uložit na účet, abychom získali 
v budoucnu určitou částku, nebo jakou hodnotu pro nás má v současnosti určitá investice, 
počítáme naopak současnou hodnotu peněz.

Přitom ovšem platí, že pokud chceme určité peněžní částky mezi sebou sčítat, odčítat, porov-
návat atd., musí být jejich hodnoty vztaženy vždy ke stejnému časovému okamžiku. Pro porovnání 
hodnot peněz u zvolených alternativ není podstatné, ke kterému časovému okamžiku hodnotu 
peněz vztáhneme, musí se ale jednat o stejný časový okamžik. Vysvětlíme si to na příkladu 1.2.

Příklad 1.2 Aplikace časové hodnoty peněz

Má vyšší hodnotu 1 000 Kč obdržených dnes nebo 1 100 Kč obdržených za rok při roční 
úrokové sazbě 15 %?
Tento příklad má nekonečně mnoho možných způsobů řešení, ovšem závěr, která z daných 
alternativ má vyšší hodnotu, bude vždy stejný. Máme tedy dvě alternativy a máme stanovit, 
která z nich má vyšší hodnotu:
Alternativa A: 1 000 Kč obdržených dnes, to znamená v období 0.
Alternativa B: 1 100 Kč obdržených za rok, to znamená v období 1.
Pro převod hodnot peněz z obou alternativ ke stejnému okamžiku máme využít roční úrokové 
sazby 15 %. Není v tomto případě podstatné, ke kterému okamžiku hodnotu peněz z obou 
alternativ převedeme, může se jednat o současnost, období za 1 rok, za 5 let, za 10 let atd. 
Hlavně se musí u obou alternativ jednat o stejný časový okamžik. Ukážeme si řešení jednak 
při převodu na současný okamžik, jednak při převodu na období za 1 rok.

Převod hodnoty peněz k současnému 
okamžiku

Převod hodnoty peněz k období za 1 rok

Alternativa A 1 000 Kč 1 000 ∙ (1 + 0,15) = 1 150 Kč

Alternativa B 1 100 / (1 + 0,15) = 956,52 Kč 1 100 Kč

Závěr Vyšší hodnota peněz je u alternativy A Vyšší hodnota peněz je u alternativy A

U každé z obou alternativ obsahuje tmavě šedá buňka částku vztahující se k jejímu zadání. 
To znamená částka 1 000 Kč v současném okamžiku u alternativy A a částka 1 100 Kč v ob-
dobí za 1 rok u alternativy B. Není možné jednoduše srovnat částky 1 000 Kč vs. 1 100 Kč, 
jelikož každá je vztažena k jinému časovému okamžiku, ale je nutno stanovit hodnotu obou 
částek ke stejnému časovému okamžiku. Opět je nutno připomenout, že není v tomto případě 
podstatné ke kterému okamžiku, ale musí se jednat o stejný časový okamžik. Je tedy nutno 
srovnávat částky vždy ve stejném sloupci (stejný časový okamžik), a nikoliv křížem v rámci 
obou sloupců (jiný časový okamžik).

Jak vyplývá z řešení příkladu, závěr je v obou případech naprosto shodný, vyšší hodnotu 
představuje alternativa A. To lze vysvětlit tak (např. v rámci převodu hodnoty peněz k období 
za 1 rok), že pokud nyní uložíme 1 000 Kč na účet, budeme mít za 1 rok při 15% roční úrokové 
sazbě na tomto účtu 1 150 Kč, což je více než 1 100 Kč obdržených za rok.
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Princip, resp. metoda časové hodnoty peněz využívá převodu hodnoty peněz k určitému časo-
vému okamžiku. V případě výpočtu budoucí hodnoty se jedná o tzv. úročení, v případě současné 
hodnoty o odúročení (také tzv. diskontování), a to vše prostřednictvím úrokové sazby. Mezi 
základní pojmy časové hodnoty peněz a celé finanční matematiky tak patří úrok a úroková sazba.

1.2 Úrok a úroková sazba
Úrok je obecně cena peněz, resp. cena za zapůjčení peněz z pohledu dlužníka a odměna za 
zapůjčení peněz z pohledu věřitele. Výše úroku se udává v peněžních jednotkách a je závislá 
zejména na úrokové sazbě.

Úroková sazba je úrok vyjádřený v procentech z hodnoty kapitálu. Úroková sazba se vždy 
vztahuje k určité délce časového období. O jaké časové období se jedná, udává dodatek (zkratka) 
u dané úrokové sazby. Převody mezi úrokovými sazbami vztahujícími se k různému časovému 
období využívají prostého dělení (při převodu z delšího časového období úrokové sazby na 
kratší), či naopak násobení (při převodu z kratšího časového období úrokové sazby na delší). 
Přehledně to demonstruje tabulka 1.1.

Tabulka 1.1 Úrokové sazby dle souvisejícího časového období

časové období související s úrokovou sazbou dodatek (zkratka) 
u úrokové sazby

způsob převodu

rok => roční úroková sazba p. a. 12 % p. a. => 12 % p. a.
pololetí => pololetní úroková sazba p. s. 12 % p. a. => 6 % p. s.
čtvrtletí => čtvrtletní úroková sazba p. q. 12 % p. a. => 3 % p. q.
měsíc => měsíční úroková sazba p. m. 12 % p. a. => 1 % p. m.
den => denní úroková sazba p. d. 12 % p. a. => 12/360 % p. d. nebo

12 % p. a. => 12/365 % p. d.

Upozornění

Jak vyplývá z tabulky 1.1, je nutno rozlišovat, k jak dlouhému časovému období je úro-
ková sazba vztažena. Neznalosti této skutečnosti využívají často různé „pochybné společ-
nosti“, a to např. při poskytování půjček. V jejich nabídce je často velmi lákavá úroková 
sazba např. ve výši 5 %, ovšem velmi malým písmem je dopsáno „p. m.“. To znamená, 
že to odpovídá roční úrokové sazbě 60 % p. a., což už samozřejmě tak výhodná nabídka 
není. Obdobného principu využívají i některé bankovní domy, a to např. při nabídce 
spořicích účtů, kde uvádí jejich vysoký výnos (např. 6 %), ovšem opět malým písmem 
doplňují, že se jedná o 2letý, či dokonce 3letý výnos daného spořicího účtu.

Úrokových sazeb existuje v ekonomice vysoký počet a také existuje více druhů úrokových 
sazeb, které se v rámci finanční matematiky využívají. Proto je nutno zvolit pro daný případ 
vždy ten správný druh úrokové sazby. Podrobněji se budeme věnovat různým druhům úrokových 
sazeb vždy v rámci konkrétní problematiky. Rovněž platí, že každá úroková sazba je udávána 
v procentech, ovšem do vzorců ve finanční matematice se dosazuje v relativním vyjádření. To 
znamená, že pokud se rovná úroková sazba např. 3 %, bude dosazeno 0,03 apod. Tento způsob 
zápisu jsme ostatně již aplikovali jak v příkladu 1.1, tak v příkladu 1.2.
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5 % → 0,05
10 % → 0,10

Kromě pojmu úroková sazba existuje ještě pojem úroková míra, který je s pojmem úroková 
sazba často zaměňován. Rozdíl mezi pojmy úroková sazba a úroková míra není tolik význam-
ný, jako je tomu mezi pojmy úrok a úroková sazba. Rozdíl mezi úrokovou sazbou a úrokovou 
mírou je spíše v teoretické rovině, kdy úroková sazba představuje něco konkrétního a týká se 
např. určitého finančního produktu. Naproti tomu úroková míra je veličina, která se počítá, resp. 
odvozuje z jednotlivých úrokových sazeb. Praktický rozdíl mezi pojmy úroková sazba a úroková 
míra uvádí text v následujícím rámečku.

Upozornění: Úroková sazba versus úroková míra

Úroková sazba
Jedná se o veličinu, která je přímo určena nějakým subjektem, např. obchodní bankou, centrální 
bankou atd. Příkladem může být úroková sazba konkrétního spořicího účtu ve výši 2,00 % p. a.
Úroková míra
Jedná se o veličinu odvozenou (vypočítanou) z různých úrokových sazeb. Příkladem může 
být průměrná úroková sazba spořicích účtů v ČR. Poté lze napsat, že úroková míra u spořicích 
účtů se v ČR pohybuje ve výši cca 2 % p. a. Obdobným způsobem se z jiných veličin počítají 
i jiné míry, např. míra inflace atd.

Jak ovšem bylo uvedeno, zaměňování pojmů úroková sazba a úroková míra je běžné a nelze 
to považovat za závažnou chybu. Rozdíl je opravdu pouze v teoretické (terminologické) rovině, 
jelikož obě veličiny jsou udávány v procentech. Mnohem významnější chybou je zaměňování 
pojmů úrok a úroková sazba, kdy úrok je v peněžních jednotkách, kdežto úroková sazba se 
udává v procentech.

1.3 Čas ve finanční matematice
Při počítání času je ve finanční matematice využíváno různých standardů, které se od sebe 
částečně, ale na druhou stranu pouze relativně nepatrně odlišují. Jiné standardy při počítání 
času se již projevily v posledním řádku tabulky 1.1, kdy se převáděla roční úroková sazba na 
denní úrokovou sazbu. Ve finanční matematice v rámci kvantifikace času existují následující tři 
standardy, které budeme stručně charakterizovat:

a) Německý standard
Jedná se o velmi jednoduchý a používaný standard, který bude převážně využíván i v rámci 
této knihy a označuje se jako 30E/360. Tento standard zjednodušeně říká, že každý měsíc 
má 30 dní, a to bez ohledu na jeho skutečný počet dní, a každý rok má 360 dní. To znamená, 
že pokud byly peníze na účtu po dobu přesně dvou měsíců, jedná se při vyjádření ve dnech 
o 60 dní a nemusí se rozlišovat, zdali dané měsíce měly 30, 31, či dokonce 28 dní. I když se 
jedná o únor s 28 dny nebo o březen s 31 dny, každý měsíc má dle tohoto standardu 30 dní 
a každý rok 360 dní.
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b) Francouzský standard
Tento standard se označuje jako ACT/360 a počítá se skutečným počtem dní v měsíci 
a s 360 dny v roce. V rámci tohoto standardu se tedy již musí rozlišovat, zdali se jedná 
o měsíc únor s 28 dny, nebo o měsíc březen s 31 dny.

c) Anglický standard
Poslední standard se označuje jako ACT/365 a počítá se skutečným počtem dní jak v měsíci, 
tak v roce. V případě roku počítá s 365 dny, pokud se nejedná o přestupný rok, a s 366 dny 
u přestupného roku.

Při aplikaci jednotlivých standardů ve výpočtech je kvůli odlišnému uvažování počtu dní 
v měsíci a roce dosahováno odlišných výsledků, ovšem rozdíly ve výsledcích nejsou nikterak 
závratné. To lze demonstrovat na příkladu 1.3. Rozdíly jsou v daném případě opravdu malé.

Příklad 1.3 Standardy pro počítání času

Vyjádřeme v rocích celé měsíce únor a březen dle jednotlivých standardů v případech, kdy se 
nejedná a kdy se jedná o přestupný rok.

a) nejedná se o přestupný rok
počet dní v únoru: 28
počet dní v březnu: 31
počet dní v roce: 365

standard únor (28 dnů) a březen (31 dnů), 
vyjádřeno v rocích

30E/360 60/360
ACT/360 59/360
ACT/365 59/365

b) jedná se o přestupný rok
počet dní v únoru: 29
počet dní v březnu: 31
počet dní v roce: 366

standard únor (29 dnů) a březen (31 dnů), 
vyjádřeno v rocích

30E/360 60/360
ACT/360 60/360
ACT/365 60/366

Jak vyplývá z obrázku 1.1, konkrétně z první věty, v případě UniCredit Bank se dle Vše-
obecných obchodních podmínek této finanční instituce používá standard anglický (ACT/365), 
kdy se uvažuje skutečný počet dní v měsících i v kalendářních rocích.

…

20.2 Při výpočtu úroků z kreditního zůstatku na účtu se vychází ze skutečného počtu dní v kalen-

dářním roce a skutečného počtu dní trvání vkladu. Úroková sazba se standardně vztahuje na celou 

výši kreditního zůstatku. Kreditní zůstatek účtu lze rozdělit do jednotlivých pásem, pro která může 

Banka stanovit samostatnou úrokovou sazbu. Banka používá k výpočtu úroků sazbu vztahující se 

k části kreditního zůstatku v daném pásmu, není-li dohodnuto jinak.

…

Obrázek 1.1 Určení standardu ve Všeobecných obchodních podmínkách
Zdroj: UniCredit Bank
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1.4 Úroková sazba versus zdanění a inflace
Jak již bylo uvedeno, existují různé druhy úrokových sazeb. Úrokové sazby lze také členit dle 
následujících dvou kritérií:

a) zohlednění vlivu zdanění úrokových příjmů,
b) zohlednění vlivu působení inflace.

Na základě prvního z uvedených kritérií (zohlednění vlivu zdanění úrokových příjmů) se 
rozlišuje:

• hrubá úroková sazba,
• čistá úroková sazba.

Hrubá úroková sazba nezohledňuje vliv zdanění úrokových příjmů, kdežto čistá úroková 
sazba tento vliv zohledňuje. Je to obdobný princip jako rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou. 
Matematický vztah mezi čistou a hrubou úrokovou sazbou je následující:

 (1.1)

kde: rc = čistá úroková sazba,
 rh = hrubá úroková sazba,
 rdp = sazba daně z příjmů.

V případě České republiky jsou úroky např. u spořicích a termínovaných účtů v bankách 
zdaňovány srážkovou daní přímo u zdroje, a to ve výši 15 %. To znamená, že jsou připisovány 
úroky po zdanění, tedy čisté úroky.

Upozornění

Ve finanční matematice platí následující důležitá skutečnost. Pokud má být uvažován 
při výpočtech vliv zdanění úroků, resp. uvažovány pouze čisté úroky, je nutno do daných 
vzorců dosazovat úrokovou sazbu po zdanění, to znamená čistou úrokovou sazbu.

Na základě druhého z výše uvedených kritérií (zohlednění vlivu působení inflace) se rozlišuje:

• nominální úroková sazba,
• reálná úroková sazba.

Nominální úroková sazba tedy nezohledňuje vliv inflace, kdežto reálná úroková sazba tento 
vliv zohledňuje. Matematický vztah mezi reálnou a nominální úrokovou sazbou a mírou inflace 
je následující:

 
(1.2)

kde: rr = reálná úroková sazba,
 rn = nominální úroková sazba,
 ri = míra inflace.
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Ke vztahu 1.2 je nutno uvést dvě poznámky:

1. V případě nízké nominální úrokové sazby a nízké míry inflace (cca do 5 %) lze pro výpočet 
reálné úrokové sazby tyto dvě proměnné pouze odečíst bez aplikace jmenovatele. Při použití 
celého uvedeného vztahu je ovšem výpočet reálné úrokové sazby vždy přesnější.

2. Nominální úroková sazba a míra inflace vstupující do výpočtu se musí vztahovat ke stejnému 
období, a to nejenom pokud se týká jeho délky, ale i stejného časového úseku. Nelze tak 
vycházet z nominální úrokové sazby pro nadcházející období na jedné straně a na straně 
druhé používat historickou inflaci. Pokud se má jednat o nominální úrokovou sazbu pro nad-
cházející období, je nutno vycházet z očekávané inflace za stejné období. Pokud se vychází 
z historické nominální úrokové sazby, je logicky nutno vycházet i z historické inflace, a to 
za naprosto stejné období. To znamená, že není možno vycházet např. z meziroční inflace 
a pololetní nominální úrokové sazby.

Samozřejmě lze jednotlivé druhy uvedených úrokových sazeb navzájem kombinovat, což 
znamená, že existuje hrubá nominální úroková sazba, čistá nominální úroková sazba, hrubá re-
álná úroková sazba a čistá reálná úroková sazba. Otázkou ovšem zůstává, jakým způsobem lze 
hodnoty těchto jednotlivých úrokových sazeb interpretovat. Místo uvádění teoretických pouček 
bude vhodnější tuto problematiku demonstrovat na příkladu 1.4.

Příklad 1.4 Vliv zdanění a inflace

Předpokládejme, že byla uzavřena smlouva o ročním termínovaném vkladu s úrokovou 
sazbou 4 % p. a. a na tento účet byla uložena na počátku částka 10 000 Kč.
Skutečnost, že ve smlouvě o tomto vkladu je uvedena úroková sazba 4 % p. a., neznamená, 
že na konci roku bude na účtu o 4 % peněžních prostředků více, než byl počáteční vklad. A už 
vůbec to neznamená, že si na konci roku bude možno koupit díky zhodnocení počátečního 
vkladu průměrně o 4 % zboží a služeb více než za počáteční vklad.

Prvním faktorem, který „ukrojí“ z připsaných úroků, je daň z příjmů, která je často srá-
žena u zdroje a je odvedena státu přímo bankou či obecně plátcem daně. Po zohlednění daně 
z příjmů získáme z hrubé úrokové sazby čistou úrokovou sazbu. Čistá úroková sazba úroku 
je poté dána výpočtem:

Čistá úroková sazba v tomto případě vyjadřuje, o kolik procent bude na konci roku na 
účtu více peněžních prostředků oproti počátečnímu vkladu na počátku roku, a to po zdanění. 
V tomto případě tedy o 3,40 %. To znamená, že na začátku roku bylo vloženo 10 000 Kč a na 
konci roku zde bude 10 340 Kč.

Banka tedy vypočítala úroky ve výši 400 Kč, z toho 15 % (60 Kč) bylo odvedeno ve formě 
daně a zbytek (340 Kč) připsala jako čisté úroky. Úroková sazba 3,40 % p. a. je sice čistá, ale 
stále nominální, což znamená, že zde není zohledněno působení inflace.

Druhým faktorem, který „ukrojí“ z úrokové sazby, resp. nominální výnosnosti termínova-
ného vkladu, je zmiňovaná inflace. Po zohlednění inflace se z nominální úrokové sazby získá 
reálná úroková sazba. Pokud bude uvažována roční míra inflace za stejné období jako trvání 
termínovaného vkladu ve výši 3,50 %, je reálná úroková sazba po zohlednění daně z příjmů 
(to znamená, že se jedná o čistou reálnou úrokovou sazbu) rovna:
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Tuto čistou reálnou úrokovou sazbu, která vychází záporně, a to konkrétně  −0,097 %, 
lze interpretovat tak, že za částku 10 340 Kč, která bude na konci roku po zohlednění 
zdanění na účtu, si bude možno koupit průměrně o 0,097 % méně zboží a služeb než za 
částku 10 000 Kč, která byla na účtu na začátku roku. V tomto případě tedy díky působení 
inflace dochází k poklesu reálné kupní síly peněz. Závěry příkladu lze interpretovat tak, že 
díky uložení peněz na daný termínovaný vklad s úrokovou sazbou 4 % p. a. a sazbě daně 
z úrokových příjmů 15 % bude na konci roku na účtu o 3,40 % peněžních prostředků více 
než na jeho počátku, ale na konci roku si za koncovou částku (10 340 Kč) koupíme při 
inflaci 3,5 % průměrně o 0,097 % zboží a služeb méně než za částku, která byla na účtu na 
počátku roku (10 000 Kč). Důležité je slovo „průměrně“, inflace se totiž měří pro spotře-
bitelské účely nejčastěji prostřednictvím indexu spotřebitelských cen (CPI), jenž vychází 
z cenového nárůstu položek, které jsou vybrány do tzv. spotřebitelského koše (viz tabulka 
níže), přičemž jednotlivé položky mají v daném koši různou váhu dle toho, jak průměrně 
zatěžují domácí rozpočty. Jedná se např. o položky reprezentující nájemné či obecně náklady 
na bydlení, potraviny, odívání atd. Pokud se ovšem spotřební koš dané domácnosti liší od 
spotřebního koše, dle kterého je kvantifikována inflace, může být dopad působení inflace 
u dané domácnosti jak vyšší, tak nižší.

Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2015

17,08 %

9,50 %

3,29 %

26,56 %

6,11 %

2,38 %

10,13 %

3,06 %

8,76 %

0,74 %

5,56 %
6,83 % potraviny a nealkoholické nápoje

alkoholické nápoje, tabák
odívání a obuv
bydlení, voda, energie, paliva
bytové vybavení, zařízení domácnosti,
opravy
zdraví
doprava
pošty a telekomunikace
rekreace a kultura
vzdělávání
stravování a ubytování
ostatní zboží a služby

Zdroj: Český statistický úřad

Dále je nutno uvést, že pokud by peníze zůstaly „doma ve slamníku s 0% úrokovou saz-
bou“ a nebyly by uloženy na uvedený termínovaný vklad, byla by čistá nominální úroková 
sazba rovna 0 % p. a. a po zohlednění vlivu inflace (3,50 %) by čistá reálná úroková sazba 
činila cca –3,38 % p. a. To znamená, že uložení peněz na uvedený termínovaný vklad mírnilo 
negativní působení inflace na reálnou kupní sílu peněz.
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Záporná reálná úroková sazba není především u běžných, spořicích a termínovaných účtů 
žádnou vzácností, jelikož výše úročení těchto produktů velmi často nedosahuje po zdanění 
úrovně inflace (viz řádek „Čisté reálné sazby z vkladů domácností s dohodnutou splatností“ 
v rámci obrázku 1.2). U úrokových sazeb úvěrů, které jsou obvykle vyšší, je tento jev méně 
častý, ale nastat samozřejmě může, což by bylo pro dlužníky velice výhodné. Inflace totiž 
u dlužníků vždy snižuje reálnou hodnotu jejich závazků a reálná úroková sazba úvěru nemusí 
být ani záporná.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2T Repo 0,75 0,75 0,05 0,05 0,05 0,05

Diskontní sazba 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05

Lombardní sazba 1,75 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25

PRIBOR 3M 1,31 1,19 1,00 0,46 0,36 0,31

Úrokové sazby z úvěrů domácností na spotřebu 14,30 14,60 14,50 14,60 14,50 13,90

Úrokové sazby z úvěrů domácností na bydlení 5,30 5,10 4,80 4,30 3,90 3,50

Úrokové sazby z vkladů domácností 1,25 1,20 1,18 1,01 0,84 0,60

Míra inflace 1,50 1,90 3,30 1,40 0,40 0,30

Čisté reálné sazby z vkladů domácností1) −0,18 −0,30 −0,53 −0,23 0,22 0,16

1) Deflováno růstem spotřebitelských cen, uvažována 15% daň z kapitálových výnosů.

Obrázek 1.2 Úrokové sazby – roční průměrné sazby, v % p. a.
Zdroj: MFČR

Příklad 1.5 Zdanění úroků a inflace v ČR

V současné době jsou úroky z vkladů u fyzických osob nepodnikatelů zdaněny v ČR 
srážkovou daní ve výši 15 %, banka nám tedy připisuje úroky už po zdanění.
Inflace měřená indexem CPI se v uplynulých letech v ČR vyvíjela následujícím způsobem.
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Přestože nejen v České republice dochází či docházelo v posledních letech k poklesu míry 
inflace a tento pokles byl i důvodem měnových intervencí ČNB z roku 2013, nemusí každý 
spotřebitel pokles cen pociťovat. Je to způsobeno především tím, že inflace, jak bylo uvedeno, 
je vypočítávána ze spotřebitelského koše. Jedná se tedy o jakýsi průměrný růst cen, protože 
individuální spotřebitelský koš je skutečně subjektivní a zcela jistě se liší od „standardizova-
ného“ spotřebitelského koše. Např. podíl výdajů u penzistů za vzdělání či komunikaci bude 
jiný než třeba u mladého člověka. A naopak mladý člověk bude mít nižší výdaje za léčiva než 
člověk v důchodovém věku. Rozdíl ve struktuře výdajů dokládá i následující tabulka, která 
zachycuje strukturu výdajů českých domácností na osobu za 4. čtvrtletí roku 2015.

Spotřební vydání domácností, průměry na osobu

Domác-
nosti 

celkem

z toho domácnosti

zaměstnanců samo-
statně 

činných

nezaměst-
naných

důchodců 
bez EA 
členůcelkem bez dětí s dětmi

Průměry na osobu v Kč za měsíc:

SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP) 10 729 10 839 14 803 8 990 10 809 7 803 10 868

01 Potraviny a nealkoholické nápoje 2 169 2 069 2 802 1 727 2 044 1 689 2 612

02 Alkoholické nápoje, tabák 337 321 541 219 308 270 372

03 Odívání a obuv 647 721 869 652 754 413 425

04
Bydlení, voda, energie, paliva 2 160 1 963 3 050 1 456 1 907 2 099 2 878

 z toho: základní bydlení 2 008 1 827 2 820 1 365 1 765 2 028 2 658

05 Bytové vybavení, 
zařízení domácnosti; opravy 733 742 1 039 604 802 276 756

06 Zdraví 274 247 354 197 218 117 396

07 Doprava 1 050 1 167 1 607 962 1 152 910 733

08 Pošty a telekomunikace 450 465 617 394 487 347 394

09 Rekreace a kultura 982 1 044 1 288 930 1 006 548 881

10 Vzdělávání 49 60 17 79 73 24 10

11 Stravování a ubytování 525 601 609 597 614 281 311

12 Ostatní zboží a služby 1 354 1 438 2 008 1 172 1 444 830 1 101

Zdroj: Český statistický úřad, 4. čtvrtletí 2015

Z uvedených dat je jasně patrný rozdíl např. právě v podílu výdajů na zdraví u důchodců, 
který činí 3,6 % všech výdajů, zatímco u zaměstnaných osob, resp. samostatně výdělečně 
činných se jedná o podíl 2–2,4 %. Naopak vyšší podíl výdajů u zaměstnanců nebo osob sa-
mostatně výdělečně činných je v případě dopravy, rekreace a kultury či vzdělávání. Stejně je 
logicky u nezaměstnaných osob podíl výdajů na vybavení domácnosti poloviční ve srovnání 
s těmito výdaji u lidí v důchodovém věku.

-
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1.5 Úrokové období
Zatím se ve všech předchozích příkladech počítalo s tím, že úroky jsou připisovány jednou ročně, 
ovšem často tomu tak není. Například u měsíčního termínovaného vkladu jsou úroky připisovány 
každý měsíc, v případě pololetního úrokového období pak každé pololetí atd. A právě určení 
a zohlednění frekvence připisování úroků je v rámci výpočtů ve finanční matematice prakticky to 
nejdůležitější, jelikož každý vzorec je koncipován na tzv. úrokové období (nebo také úrokovací 
období či období připisování úroků).

Úrokové období je jednoduše období, za které jsou připisovány úroky, resp. udává frekvenci 
úročení. Úrokovému období musí být v rámci daného vztahu přizpůsobeny veškeré proměnné, 
které jsou na něm závislé. A pokud jsou v jiném formátu, tak musí být do formátu úrokového 
období převedeny. To lze demonstrovat na nejjednodušším výpočtu ve finanční matematice, 
kterým je výpočet úroku, čemuž se bude věnovat následující podkapitola.

PARAMETRY PRODUKTU
• Spořicí účet vedený v CZK
• Minimální zůstatek libovolný
• Bez výpovědní lhůty
• Vyhlašovaná úroková sazba s pásmovým úročením
• Čtvrtletní připisování úroků
• Platby inkasa a SIPO nejsou povoleny
• Vklady jsou pojištěny ze zákona
• Pod rodným číslem majitele účtu lze poskytnout pouze jeden Spořicí účet PRIMA

Obrázek 1.3 Úrokové období u spořicího účtu
Zdroj: UniCredit Bank

Úrokové období (období připisování úroků) obvykle zjistíme velmi jednoduše ze základ-
ních materiálů týkajících se daných produktů. Na obrázku 1.3 se u spořicího produktu jedná 
o čtvrtletní připisovací období. Úrokové období je tak čtvrtletí. Uvedený obrázek pochází ze 
základního informačního materiálu spořicího účtu.

1.6 Výpočet úroku
Úrok je kvantifikován dle vztahu 1.3 a je nutno připomenout, že jak u tohoto vztahu, tak i u ji-
ného vztahu v rámci finanční matematiky je nejdůležitější nejprve určit frekvenci úročení neboli 
úrokové období a tomu poté přizpůsobit proměnné vstupující do daného vztahu. Ten je totiž 
koncipován právě na úrokové období.

 (1.3)

kde: U = výše úroku v peněžních jednotkách,
 K = výše kapitálu,
 r = úroková sazba za úrokové období,
 t = počet úrokových období úročení kapitálu K.
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Proměnná (r) tedy není automaticky roční úroková sazba (v relativním vyjádření), ale je to 
obecně úroková sazba za úrokové období. To znamená, že je-li úrokové období pololetní, jedná 
se o pololetní úrokovou sazbu, pokud by bylo úrokové období měsíční, jednalo by se o měsíční 
úrokovou sazbu atd. Jestliže bude aplikována daň z úrokových příjmů, bude rovněž nutno uva-
žovat čistou úrokovou sazbu za úrokové období.

Proměnná (t) neznamená automaticky počet roků, ale je to obecně počet úrokových období 
úročení kapitálu. Pokud bude úrokové období zrovna roční, bude se jednat o počet roků, ale 
pokud bude úrokové období pololetní, bude se jednat o počet pololetí atd.

Aplikaci vlivu úrokového období na hodnotu proměnných ve vzorci pro výpočet úroku 
demonstruje příklad 1.6.

Příklad 1.6 Výpočet úroku

Na účet se čtvrtletním úrokovým obdobím a s úrokovou sazbou 4 % p. a. bylo uloženo 
1 000 Kč. Jaký úrok připíše banka za 3 měsíce na účet? Sazba daně z úrokových příjmů 
činí 15 %.
Řešení:
Úrokové období je čtvrtletní, což je pro nás důležitá informace, jelikož úrokovému formátu 
musí být přizpůsobeny všechny na něm závislé proměnné vstupující do daného vztahu. To 
znamená, že proměnná (r) musí být čtvrtletní úroková sazba a kvůli aplikaci zdanění se 
musí jednat o čistou úrokovou sazbu a proměnná (t) musí být počet čtvrtletí úročení kapitálu 
1 000 Kč.
úrokové období = čtvrtletí
r = 4 % p. a. => 1 % p. q. => vliv zdanění => 0,01 · (1 − 0,15) => 0,85 % p. q. => 0,0085
3 měsíce => 1 čtvrtletí => t = 1

Odpověď: Banka připíše na účet úrok ve výši 8,50 Kč.

Pochopení významu úrokového období a jeho vlivu na hodnotu proměnných vstupujících 
do vztahů finanční matematiky je naprosto klíčové.

1.7 Typy úročení
Úročení představuje způsob započítávání úroků. Obecně existují dva základní typy úročení:

a) jednoduché úročení,
b) složené úročení.

U jednoduchého úročení dochází stále pouze k úročení původního kapitálu, to znamená, že 
nedochází k úročení připsaných úroků z předchozích úrokových období. Je zde využito aritme-
tické posloupnosti. Naproti tomu u složeného úročení se kromě původního kapitálu úročí i úroky 
připsané za předchozí úroková období, a dochází tím i k připisování úroků z úroků. Složené 
úročení využívá geometrické posloupnosti.
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Rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením uvádí tabulka 1.2. Uvažujme, že jsme v obou 
případech uložili nyní (období 0) na účet částku 100 Kč na dvě období, kdy za každé období 
bude připočten úrok 10 %.

V případě jednoduchého úročení máme na konci prvního období částku 110 Kč. Jednak 
100 Kč je původní vklad a 10 Kč je připsaný úrok za první období (10 % ze 100 Kč). Na konci 
druhého období bude připočteno opět dalších 10 Kč, protože se bude úročit pouze původní vklad 
100 Kč a 10 % z něj je 10 Kč. Takže celkově máme na konci druhého období 120 Kč.

V případě složeného úročení to bude v rámci prvního období stejné jako u jednoduchého 
úročení, bude připsáno 10 Kč, protože se 10 procenty bude úročit původní vklad 100 Kč. Cel-
kově tedy máme 110 Kč. Úroky z úroků zde ještě nejsou, protože se jedná teprve o první období 
a žádné úroky z předchozích období tu zatím nemohou být. Na konci druhého období se již 
ovšem nebude jako v případě jednoduchého úročení úročit původní vklad 100 Kč, ale 110 Kč 
jako zůstatek z předchozího úrokového období. Celkově tedy bude připsáno 10 % ze 110 Kč, to 
znamená 11 Kč, a na účtu bude tedy celkově 121 Kč. Rozdíl 1 Kč oproti jednoduchému úročení 
jsou úroky z úroků (10 % z 10 Kč = 1 Kč).

Tabulka 1.2 Jednoduché a složené úročení – úroková sazba za úrokové období = 10 %

Typ úročení
Počet úrokových období

0 1 2
Jednoduché 100 Kč 110 (100 + 10) Kč 120 (100 + 10 + 10) Kč

Složené 100 Kč 110 (100 + 10) Kč 121 (100 + 10 + 11) Kč

V dalším období by se u jednoduchého úročení úročilo opět pouze původních 100 Kč a bylo 
by připsáno 10 Kč. Celkově by tedy na účtu bylo 130 Kč. V případě složeného úročení by se úro-
čil zůstatek z druhého období, to znamená 121 Kč, a bylo by připsáno 12,1 Kč (10 % ze 121 Kč). 
Celkově by tedy na účtu bylo 133,1 Kč a rozdíl oproti jednoduchému úročení by z 1 Kč z druhého 
období narostl na 3,1 Kč a pověstné nůžky by se začaly rozevírat (viz obrázek 1.4).

FV

100 Kč

počet úrokových období

B

A

1

Obrázek 1.4 Jednoduché versus složené úročení
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Základní rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením tak spočívá v připisování úroků 
z úroků, které se vyskytuje pouze u složeného úročení. Úroky z úroků mají v dlouhodobém 
časovém horizontu neuvěřitelnou sílu. Té si mimochodem všiml i Albert Einstein, který označil 
složené úročení za další div světa. Grafický rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením je 
vidět na obrázku 1.4.

Obrázek 1.4 znázorňuje vývoj budoucí hodnoty současné stokoruny v závislosti na čase, 
resp. počtu úrokových období. Budoucí hodnotu lze interpretovat jako vývoj hodnoty peněž-
ních prostředků na účtu v jednotlivých úrokových obdobích, pokud na počátku bylo na tento 
účet uloženo 100 Kč. Vývoj hodnoty při jednoduchém úročení znázorňuje polopřímka A a při 
složeném úročení se jedná o křivku B (exponenciálu). Z obrázku 1.4 vyplývá:

• Pokud je počet úrokových období menší než 1, je vyšší budoucí hodnota při jednoduchém 
úročení než při úročení složeném.

• Pokud je počet úrokových období roven přesně 1, je budoucí hodnota stejná v rámci obou 
úročení.

• Pokud je ovšem počet úrokových období větší než 1, je budoucí hodnota vyšší při složeném 
úročení než při jednoduchém úročení a s rostoucím počtem úrokových období rozdíl obou 
hodnot neustále roste, což reprezentuje šedě vyznačená část grafu, kterou tvoří úroky z úroků.

Výše uvedené je samozřejmě možné ověřit jednoduchým výpočtem.

Jednoduché úročení Složené úročení
FV = 100 · (1 + 0,1)0,5 = 104,88 FV = 100 · (1 + 0,1 · 0,5) = 105
FV = 100 · (1 + 0,1)1 = 110 FV = 100 · (1 + 0,1 · 1) = 110
FV = 100 · (1 + 0,1)2 = 121 FV = 100 · (1 + 0,1 · 2) = 120

Detailnější pohled na situaci, kdy je vklad úročen maximálně po dobu jednoho úrokového 
období, zobrazuje tabulka 1.3.

Tabulka 1.3 Aplikace jednoduchého a složeného úročení v závislosti na počtu úrokových období

Úroková sazba Současná hodnota Budoucí hodnota Budoucí hodnota
10 % p. a. 100 Kč jednoduché úročení složené úročení

po
če

t ú
ro

ko
vý

ch
 o

bd
ob

í

0,1 101,000 Kč 100,958 Kč
0,2 102,000 Kč 101,924 Kč
0,3 103,000 Kč 102,901 Kč
0,4 104,000 Kč 103,886 Kč
0,5 105,000 Kč 104,881 Kč
0,6 106,000 Kč 105,885 Kč
0,7 107,000 Kč 106,899 Kč
0,8 108,000 Kč 107,923 Kč
0,9 109,000 Kč 108,957 Kč
1 110,000 Kč 110,000 Kč

Z tabulky je patrné, že čím více se počet úrokových období blíží jedné, tím se hodnota bu-
doucí hodnoty vypočtené pomocí složeného úročení čím dál více přibližuje budoucí hodnotě 
vypočtené jednoduchým úročením.
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Z obrázku 1.4 dále plyne nezanedbatelná role úroků z úroků u složeného úročení oproti jed-
noduchému úročení a tato role narůstá s rostoucím počtem úrokových období (viz příklad 1.7).

Jednoduché úročení se tak obvykle používá tehdy, když je počet úrokových období menší 
než 1, a složené úročení je užíváno v případě počtu úrokových období větším než 1. Technicky 
a teoreticky nic nebrání tomu, aby při počtu úrokových období menším než 1 bylo užito složené 
úročení a naopak, typické to ovšem není.

Příklad 1.7 Síla složeného úročení

Pokud by Karel IV. v roce 1348 uložil na účet s úrokovou sazbou 5 % p. a. s ročním 
úrokovým obdobím částku 1 Kč, bylo by na tomto účtu v roce 2016 (tzn. po 668 letech):
a) v případě jednoduchého úročení na účtu: 34,40 Kč,
b) v případě složeného úročení na účtu: 142 709 136 627 052 Kč.

Rozdíl mezi částkami činí výlučně úroky z úroků u složeného úročení a je z toho jedno-
značně patrná jejich neuvěřitelná síla v delším časovém horizontu. Vzhledem k současnému 
zadlužení ČR lze jen s nadsázkou poznamenat, že je škoda, že to Karel IV. neučinil.

Uvedený rozdíl mezi částkou v případě jednoduchého a složeného úročení by ovšem velmi 
závisel na zhodnocení v daném období 660 let, jednoduše na úrokové sazbě. Čím by úroková 
sazba byla nižší, tím by klesal i rozdíl mezi oběma částkami, a to opět geometricky. Potvrzu-
je to ostatně i tabulka 1.4. Úroková sazba (zhodnocení) vždy udává strmost obou křivek na 
obrázku 1.4. Čím větší zhodnocení, tím je křivka strmější a tím rychleji se zvyšuje například 
částka na účtu.

Kromě dělení na jednoduché a složené se úročení dělí také na:

• polhůtní (dekursivní), proměnná (r);
• předlhůtní (anticipativní), proměnná (ra).

Rozdíl mezi polhůtním a předlhůtním úročením je v tom, kdy dochází k úročení a z jaké 
hodnoty jsou úroky počítány. Oba typy se typicky vyskytují u jednoduchého úročení. U slože-
ného úročení se jedná především o polhůtní úročení.

Tabulka 1.4 Vliv úrokové sazby na jednoduché a složené úročení

Úroková sazba Koncová částka v případě
jednoduchého úročení

Koncová částka v případě
složeného úročení

5 % p. a. 34,40 Kč 142 709 137 mil. Kč
4 % p. a. 27,72 Kč 238 930 mil. Kč
3 % p. a. 21,04 Kč 376 mil. Kč
2 % p. a. 14,36 Kč 555 795 Kč
1 % p. a.  7,68 Kč 770 Kč

0,5 % p. a.  4,34 Kč 28 Kč

U polhůtního úročení dochází k úročení na konci úrokového období a úroky jsou počí-
tány z původní (současné) hodnoty kapitálu. Tento typ úročení je všeobecně známější než 
předlhůtní typ úročení a vyskytuje se například na bankovních účtech apod. (viz příklad 1.8).
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Příklad 1.8 Polhůtní úročení

Pokud na bankovní účet s 5% roční úrokovou sazbou a ročním úrokovým obdobím uložíme 
100 Kč, připíše banka na konci úrokového období (v tomto případě roku) úrok ve výši 
5 Kč, který vypočítá z původní hodnoty kapitálu (PV), to znamená ze 100 Kč. Jedná se 
tak o polhůtní úrok. Úroková sazba 5 % p. a. je tedy v tomto případě polhůtní (dekursivní) 
úrokovou sazbou, jelikož je užita při polhůtním úročení. Úrok je vypočítán dle vztahu, který 
již byl uveden v této kapitole, kde K je současná (původní) hodnota kapitálu.

Naproti tomu u předlhůtního úročení dochází k úročení na začátku úrokového období 
a úroky jsou počítány z budoucí (koncové) hodnoty kapitálu. Tento typ úročení je nejčastěji 
spojen s diskontováním krátkodobých cenných papírů (především směnek) bankami či krátko-
dobých pohledávek factoringovými společnostmi. Užití předlhůtního úročení si ukážeme na 
jednoduchém příkladu 1.9.

Příklad 1.9 Předlhůtní úročení

Firma se kvůli nedostatku hotovosti rozhodla prodat pohledávku, která zní na 100 000 Kč, 
a to 6 měsíců před její splatností factoringové společnosti, jež používá pro tyto účely úro-
kovou sazbu 10 % p. a. s ročním úrokovým obdobím. Kolik nyní firma od factoringové 
společnosti obdrží?
Firma samozřejmě nyní od factoringové společnosti obdrží méně než 100 000 Kč, jelikož fac-
toringová společnost si z této částky, která má být hrazena v budoucnu, strhne určitou srážku, 
která se označuje jako diskont. Nejde o nic jiného než o předlhůtní úrok.

O předlhůtní úrok se jedná z toho důvodu, že byl účtován na začátku úrokového období 
a je počítán z budoucí hodnoty kapitálu (100 000 Kč). Úroková sazba, která bude při výpočtu 
této srážky užita, je tedy předlhůtní (anticipativní) úroková sazba a označuje se rovněž jako 
tzv. diskontní sazba.

Výše diskontu (předlhůtního úroku) se vypočítá dle stejného vztahu pro výpočet úroku jako 
v příkladu 1.8, pouze bude vypočítán z budoucí (koncové) hodnoty kapitálu, bude použita 
předlhůtní úroková sazba a bude účtován již na počátku úrokového období.

Factoringová společnost si tedy nyní strhne 5 000 Kč a firmě vyplatí 95 000 Kč. Diskont 
ve výši 5 000 Kč představuje pro factoringovou společnost odměnu za to, že nyní firmě vyplatí 
95 000 Kč a bude čekat 6 měsíců, kdy z pohledávky obdrží 100 000 Kč.

Podrobně se rozdílu mezi polhůtním a předlhůtním jednoduchým úročením věnuje kapitola 
Jednoduché úročení a jeho využití.
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1.8 Procento versus procentní bod
V rámci této kapitoly se ještě zastavíme u rozdílu mezi pojmy procento a procentní bod. 
Společnost tento rozdíl často nezná a oba pojmy zaměňuje. Procento představuje relativní 
podíl či změnu vynásobené stem, kdežto procentní bod je rozdíl mezi dvěma hodnotami 
v procentech.

Pokud například vzroste úroková sazba z 5 % p. a. na 6 % p. a., nevzrostla o 1 procento, 
ale o 1 procentní bod. O 1 % by vzrostla v případě, že by došlo k jejímu růstu z 5 % p. a. na 
5,05 % p. a. Pokud ale vzrostla z 5 % p. a. na 6 % p. a., lze to interpretovat dvěma způsoby: 
(a) vzrostla o 20 % nebo (b) vzrostla o 1 procentní bod. Je to naprosto stejné, pokud by úrok 
narostl z 5 Kč na 6 Kč, to bychom mohli interpretovat opět dvěma způsoby: (a) vzrostl o 20 % 
nebo (b) vzrostl o 1 Kč.

Sníženy i ostatní sazby

Centrální bankéři dnes snížili i další úrokové sazby. Lombardní sazba klesla o 0,5 procentního bodu 
na 0,25 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou 
půjčit u centrální banky peníze oproti zástavě cenných papírů.

Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené 
daně, klesla o 0,05 procentního bodu na 0,05 procenta.

Obrázek 1.5 Použití pojmů procento a procentní bod
Zdroj: www.ihned.cz

Kromě procentního bodu se vyskytuje i pojem bazický bod (basic point). Například při růstu 
úrokové sazby z 3 % p. a. na 3,25 % p. a. je uvedeno, že úroková sazba vzrostla o 25 bazických 
bodů. V případě procentních bodů by se jednalo o 0,25 procentního bodu. Jeden procentní bod 
se tak rovná 100 bazických bodů.

ČNB snižuje úrokové sazby na rekordní minimum
1. 11. 2012

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla snížit dvoutýdenní repo sazbu (2T repo 
sazbu) o 20 bazických bodů na rekordní minimum 0,05 %. Lombardní sazba byla snížena o 50 
bazických bodů na 0,25 % a diskontní sazba byla snížena o 5 bazických bodů na 0,05 %. Nově 
stanovené úrokové sazby jsou platné od 2. 11. 2012.

Naposledy ČNB uvolnila měnovou politiku 27. 9. 2012, kdy byla dvoutýdenní repo sazba snížena 
o 25 bazických bodů na 0,25 %.

Obrázek 1.6 Použití pojmu bazický bod
Zdroj: ČNB

Vývoj základních úrokových sazeb v České republice zachycuje obrázek 1.7, který dokládá, 
že od roku 2012 nedošlo k žádné změně u těchto sazeb.
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Obrázek 1.7 Vývoj základních sazeb ČNB
Zdroj: ČNB
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2  Jednoduché úročení 
a jeho využití

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 2.

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, jednoduché úročení je typ úročení, kdy úroky jsou 
počítány pouze z původního kapitálu, a nikoliv i z úroků připsaných v rámci uplynulých úroko-
vých období. U jednoduchého úročení tak nedochází k připisování úroků z úroků. Jednoduché 
úročení se používá typicky tehdy, když je počet úrokových období menší než jedna. Je zde 
aplikován princip aritmetické posloupnosti.

Základním rozdělením jednoduchého úročení, které bylo rovněž ve zkratce zmíněno v před-
chozí kapitole, je rozdělení na:

a) polhůtní neboli dekursivní,
b) předlhůtní neboli anticipativní.

2.1 Jednoduché úročení polhůtní
Polhůtní (dekursivní) typ úročení je mezi lidmi známější než předlhůtní. Jedná se např. o typ 
úročení, které banky používají u spořicích účtů, termínovaných vkladů, ale na druhou stranu 
i úvěrů. Pokud vložíme do banky nyní 100 Kč a uložíme je na účet s úrokovou sazbou 5 % p. a. 
a ročním úrokovým obdobím, připíše nám banka na konci úrokového období (v tomto případě 
roku) úrok 5 Kč, který vypočítá z původní (současné) hodnoty kapitálu (PV – present value), 
tedy ze 100 Kč, a to následujícím způsobem.

 (2.1)

Jedná se tedy o polhůtní úročení (úroky jsou účtovány na konci úrokového období a jsou 
počítány z původní hodnoty kapitálu). Na konci úrokového období tedy bude na účtu původně 
vložená částka (100 Kč) navýšena o úroky. Budoucí hodnota kapitálu (FV – future value) se 
tedy rovná současné (původní) hodnotě kapitálu (PV) plus připsané úroky (U). To znamená:

Pokud platí, že u polhůtního úročení U = PV · r · t, pak platí:
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Pokud dojde k vytknutí současné hodnoty kapitálu (PV), přechází vztah do následující po-
doby, která představuje základní rovnici jednoduchého polhůtního úročení:

 (2.2)

kde: FV = budoucí hodnota kapitálu,
 PV = současná hodnota kapitálu,
 r = úroková sazba za úrokové období (popř. očištěná o daň z příjmů),
 t = počet úrokových období.

Jak vyplývá ze základního vztahu pro jednoduché polhůtní úročení, proměnné (r) a (t) jsou 
závislé na formátu úrokového období. Tento formát je tedy opět klíčovou informací, jelikož 
mu musí být přizpůsobeny všechny proměnné, které jsou na něm závislé a které vstupují do 
daného vztahu.

Příklad 2.1

Na účet s roční úrokovou sazbou 4 % p. a. a pololetním úrokovým obdobím jsme uložili 
100 000 Kč. Jakou částku si můžeme vybrat za 2 měsíce, pokud jsou úroky zdaňovány 
srážkovou sazbou daně z příjmů ve výši 20 %?
Řešení:
Úrokové období je pololetní, to znamená, že jak úroková sazba (r), tak počet úrokových období 
(t) musí být tomuto formátu přizpůsobeny. Jelikož jsou rovněž úroky zdaňovány srážkovou 
sazbou daně z příjmů, je nutno aplikovat čistou úrokovou sazbu.

úrokové období = pololetí
r = 4 % p. a. => 2 % p. s. => vliv zdanění =>
=> 0,02 · (1 − 0,20) = 1,60 % p. s. => 0,016 p. s.
t = 2 měsíce => 2/6 pololetí = 1/3 pololetí
PV = 100 000 Kč
FV = ? (Kč)

FV = PV · (1 + r · t)
FV = 100 000 · (1 + 0,016 · 1/3)
FV = 100 533,33 Kč

Odpověď:
Za 2 měsíce si můžeme vyzvednout 100 533,33 Kč.

Základní vztah pro jednoduché polhůtní úročení nabízí i více možností, než se na první pohled 
může zdát. V podobě, ve které jsme si jej uvedli [FV = PV · (1 + r · t)], vychází z předpokladu, 
že pro každé úrokové období bude platit stejná úroková sazba (r).

Tento vztah ale po rozepsání umožňuje uvažovat i měnící se úrokovou sazbu v jednotlivých 
úrokových obdobích, a to nejen v závislosti na měnící se výchozí úrokové sazbě, ale např. i v zá-
vislosti na měnícím se úrokovém období, nebo v závislosti na měnící se sazbě daně z úrokových 
příjmů. Toto jsou totiž všechno faktory ovlivňující konečnou hodnotu úrokové sazby (r), která 
bude do daného vztahu dosazena.

Uvažujme například, že uložíme 100 Kč na dobu dvou úrokových období,1 přičemž v prvním 
úrokovém období bude úroková sazba 2 % a ve druhém 3 %, vždy za dané úrokové období 

1 Abstrahujme od skutečnosti, že jednoduché úročení se obvykle používá tehdy, když počet úrokových 
období je menší než 1. Samozřejmě není problém jej využít i při větším počtu úrokových období, ale 
není to zcela typické.
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(včetně případného zohlednění daně z příjmů). Základní rovnici pro jednoduché polhůtní úročení 
lze poté rozepsat následujícím způsobem:

kde: r1 = úroková sazba za první úrokové období,
 r2 = úroková sazba za druhé úrokové období.

Pokud by se jednalo o tři úroková období, byl by vztah logicky následující:

Ze základního vztahu pro jednoduché polhůtní úročení nemusí být počítána pouze budoucí 
hodnota kapitálu (FV), ale i ostatní proměnné:

a) výpočet současné hodnoty kapitálu (PV):

 
(2.3)

b) výpočet úrokové sazby za úrokové období (r):

 
(2.4)

c) výpočet počtu úrokových období (t):

 
(2.5)

Pro všechny proměnné v předchozích třech vztazích platí opět následující:

FV = budoucí hodnota kapitálu,
PV = současná hodnota kapitálu,
r = úroková sazba za úrokové období (popř. očištěná o daň z příjmů),
t = počet úrokových období.

Příklad 2.2

Jaká částka musí být nyní uložena účet, aby za 3 měsíce při 4% roční úrokové sazbě, 
čtvrtletním úrokovém období a 15% srážkové dani z příjmů bylo na tomto účtu 1 000 Kč?
Řešení:
Úrokové období je čtvrtletní, to znamená, že jak úroková sazba (r), tak počet úrokových období 
(t) musí být tomuto formátu přizpůsobeny. Jelikož jsou rovněž úroky zdaňovány srážkovou 
sazbou daně z příjmů, je nutno aplikovat čistou úrokovou sazbu.
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úrokové období = čtvrtletí
r = 4 % p. a. => 1 % p. q. => vliv zdanění =>
=> 0,01 · (1 − 0,15) = 0,0085 p. q.
t = 3 měsíce => 1 čtvrtletí
FV = 1 000 Kč
PV = ? (Kč)

Odpověď:
Na účet je nutno uložit 991,57 Kč.

Následuje příklad na aplikaci vztahu 2.4. Velmi zajímavé je u tohoto příkladu zohlednění 
zdanění.

Příklad 2.3

Jaká musí být aplikována výchozí (hrubá) roční úroková sazba (tzn. ve formátu p. a.), 
aby za 4 měsíce při pololetním úrokovém období byla na účtu z původních 10 000 Kč 
částka 10 100 Kč? Sazba daně z úrokových příjmů činí 20 %.
Řešení:
Úrokové období je pololetní, to znamená, že počet úrokových období (t) musí být tomuto 
formátu přizpůsoben a úroková sazba (r) bude při aplikaci vztahu 2.4 vycházet jako pololetní 
úroková sazba (p. s.). Ovšem dle zadání je nutno uvést úrokovou sazbu v ročním formátu 
(p. a.), to znamená převést pololetní úrokovou sazbu do ročního formátu vynásobením dvěma.

úrokové období = pololetí
r = ? (p. s.)
t = 4 měsíce => 4/6 pololetí = 2/3 pololetí
PV = 10 000 Kč
FV = 10 100 Kč

=> 1,5 % p. s. => 3,00 % p. a.

Vypočtená úroková sazba 1,5 % p. s. (resp. 3,00 % p. a.) je sazba, která opravdu za 4 měsíce 
dokáže zhodnotit původních 10 000 Kč na 10 100 Kč, a to i po zohlednění zdanění. Jedná se 
tedy o čistou úrokovou sazbu.

Je to logické, pokud má být vypočtena např. budoucí hodnota vkladu po zohlednění zda-
nění, je nutno do vzorce dosazovat čistou úrokovou sazbu. Logicky poté naopak z daného 
vztahu čistá úroková sazba i vychází. Dle zadání má být ovšem vypočtena výchozí (myšleno 
hrubá) úroková sazba (bude uvedena např. ve smlouvě).

Pokud dle vztahu 1.1 platí, že rc = rh · (1 − rdp), pak logicky , to znamená:

Odpověď:
Úroková sazba musí odpovídat 3,75 % p. a.
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Následující příklad se věnuje aplikaci vztahu 2.5.

Příklad 2.4

Z původního vkladu 10 000 Kč byla po určité době na účtu částka 10 025 Kč. Jak dlouhá 
byla doba (v měsících), pokud je účet úročen úrokovou sazbou 2 % p. a. se čtvrtletním 
připisováním úroků? Sazba daně z úrokových příjmů činí 15 %.
Řešení:
Úrokové období je čtvrtletní, to znamená, že je nutno uvažovat čtvrtletní úrokovou sazbu, 
a jelikož je aplikována srážková daň z úroků, je nutno ji o tuto daň očistit a uvažovat tak 
čistou úrokovou sazbu. V tomto příkladu je počítána proměnná (t) neboli počet úrokových 
období, po které tam původní vklad ležel, než se zúročil na 10 025 Kč. V tomto případě tedy 
proměnná (t) bude vycházet ve čtvrtletích, jelikož úrokové období je čtvrtletní. Ovšem dle 
zadání má být doba uvedena v měsících, proto je poté nutno vynásobit počet čtvrtletí třemi 
a převést je tak na měsíce.

úrokové období = čtvrtletí
r = 2 % p. a. => 0,5 % p. q. => vliv zdanění
=> 0,005 · (1 − 0,15) = 0,425 % p. q. =>
=> 0,00425 p. q.
t = ? (čtvrtletí)
PV = 10 000 Kč
FV = 10 025 Kč => 1,76 měsíců

Odpověď:
Doba trvala (v měsících) 1,76 měsíců, to znamená cca 1 měsíc a 23 dní, při použití standardu 
30E/360.

2.2 Jednoduché úročení předlhůtní
U předlhůtního (anticipativního) úročení jsou úroky účtovány na začátku úrokového období 
a jsou počítány z budoucí hodnoty kapitálu (FV), a to na základě tzv. předlhůtní (anticipativ-
ní) úrokové sazby (ra). Předlhůtní úročení je nejčastěji aplikováno při odkupu krátkodobých 
cenných papírů (směnek, pokladničních poukázek) nebo krátkodobých pohledávek před jejich 
splatností (může se jednat o tzv. factoring). Při tomto odkupu dochází k tzv. diskontování, na 
jehož základě je vypočtena aktuální cena tohoto aktiva neboli současná hodnota (PV), která je 
jeho majiteli vyplacena. Tato cena se vypočítá na základě tří faktorů:

• budoucí hodnoty, která z aktiva plyne v době jeho splatnosti,
• předlhůtní (anticipativní) úrokové sazby, která je také označována jako tzv. diskontní sazba,
• zbytkové doby do splatnosti aktiva.

Pokud mluvíme o „prodeji“ pohledávek, tak podle české právní úpravy se jedná o tzv. po-
stoupení pohledávky označované také jako „cese pohledávky“. Princip odkupu pohledávek je 
přehledně znázorněn na obrázku 2.1.

print-biqdb16-margin-0
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Dodavatel Odběratel

Factoringová společnost
(banka, specializovaná

instituce atd.)

1. Uzavření obchodního kontraktu

2. Dodávka zboží/služby a následná fakturace

3. Postoupení pohledávky
na factoringovou

společnost
4. Úplata

za pohledávku
(cena)

5. Splacení pohledávky
odběratelem na účet

factoringové
společnosti

Obrázek 2.1 Princip odkupu pohledávek
Zdroj: ČSOB

Factoring pohledávek (odkup krátkodobých pohledávek před jejich splatností) je nabízen 
factoringovými společnostmi, jimiž mohou být přímo banky nebo i jiné subjekty specializující 
se na tuto činnost. Stejný princip jednoduchého předlhůtního úročení, který je aplikován u facto-
ringu, je aplikován i při eskontu (odkupu) krátkodobých cenných papírů (konkrétně směnek). 
Podrobně se eskontu směnek (resp. poskytování eskontního úvěru) věnuje kapitola Směnky 
a jiné krátkodobé cenné papíry.

Základní vztah pro předlhůtní úročení (a tudíž i pro aktuální hodnotu pohledávky či krátko-
dobého cenného papíru) má poté následující tvar:

 (2.6)

kde: PV = současná hodnota kapitálu (cena aktiva),
 FV = budoucí hodnota kapitálu (částka ve splatnosti),
 ra = anticipativní (diskontní) úroková sazba za úrokové období,
 t = počet úrokových období do splatnosti aktiva.

Diskontní sazba nebývá stejná pro všechny obdobné obchody, protože při každém odkupo-
vání pohledávky či krátkodobého cenného papíru je důležitá tzv. bonita dlužníka, což můžeme 
chápat jako pravděpodobnost, že dlužník, resp. emitent dostojí svým závazkům. Ke každé takové 
transakci tudíž banky či jiní kupující přistupují individuálně.

I. Diskontní sazba = refinanční sazba + marže

Refinanční sazba:

 – do 1 roku splatnosti pohledávky: Pribor, Euribor, Libor,
 – nad 1 rok splatnosti pohledávky: vnitřní refinanční sazba ČSOB: sazba odvozená od dlouho-

dobých sazeb na mezibankovním peněžním trhu.

Marže: Odpovídá bonitě odběratele (při odkupu bez postihu) či dodavatele (při odkupu s postihem).

Obrázek 2.2 Příklad postupu stanovení diskontní sazby
Zdroj: ČSOB
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Vliv na diskontní sazbu má zejména tzv. zpětný postih (neboli regrese), kdy u regresního 
odkupu pohledávek má factoringová společnost v případě nezaplacení pohledávky ve splatnosti 
odběratelem (dlužníkem) právo vrátit pohledávku dodavateli (původnímu majiteli) a požadovat 
po něm její neprodlenou úhradu. Dodavatel pak musí sám po odběrateli vymáhat dlužnou částku. 
V případě bezregresního factoringu toto právo factoringová společnost nemá, pověstný „Černý 
Petr“ zůstává v jejích rukách a po odběrateli (dlužníkovi) musí sama vymáhat dlužnou částku. To 
je pro ni obvykle nejenom nákladnější, ale zejména rizikovější, a proto v případě bezregresního 
factoringu obvykle navyšuje diskontní sazbu o rizikovou přirážku. I když i v případě regresní-
ho factoringu je zde riziko původního majitele. Metodiku tvorby diskontní sazby u konkrétní 
factoringové společnosti (v tomto případě banky) uvádí obrázek 2.2.

V rámci diskontování se nejčastěji užívá roční úrokové období, což znamená, že bývá apli-
kována roční úroková sazba a proměnná (t) bývá uváděna v letech. Vztah 2.6 lze přepsat do 
následujícího tvaru roznásobením závorky.

 (2.7)

Ze vztahu 2.7 vyplývá, že při výpočtu současné ceny aktiva při diskontování je z budoucí hod-
noty v době splatnosti strhávána částka, která se vypočítá jako FV · ra · t. Tato částka je označována 
jako tzv. diskont a jedná se o výši předlhůtního úroku. Jak již bylo uvedeno, v případě předlhůtního 
úročení je úrok (tzv. diskont) vypočítán z budoucí hodnoty kapitálu (FV) a je strháván na začátku 
úrokového období. Předlhůtní úrok neboli diskont je tedy počítán dle následujícího vztahu:

 (2.8)

Upozornění

Porovnejte znovu vztah pro výpočet předlhůtního úroku (vztah 2.8) se vztahem pro výpočet 
polhůtního úroku (vztah 2.1). Liší se v tom, že polhůtní úrok je počítán ze současné (původní) 
hodnoty kapitálu (PV) a je účtován na konci úrokového období, kdežto předlhůtní úrok je 
počítán z budoucí (koncové) hodnoty kapitálu (FV) a je účtován na začátku úrokového období.

Kromě diskontu si instituce realizující odkup aktiva může strhnout i manipulační poplatek, 
který bývá nejčastěji určen procentem z budoucí hodnoty aktiva (FV) a nebývá závislý na zbyt-
kové době do splatnosti tohoto aktiva, to znamená na proměnné (t).

Příklad 2.5

Jaká částka byla vyplacena při odkupu pohledávky, pokud se jednalo o pohledávku, 
která zněla na 500 000 Kč s dobou splatnosti 2 měsíce? Diskontní sazba činila 8 % p. a. 
a manipulační poplatek byl účtován ve výši 1 % z hodnoty pohledávky.
Řešení:
Cena pohledávky po odečtení diskontu:

Cena pohledávky po odečtení diskontu i manipulačního poplatku:

Odpověď:
Cena pohledávky činila 488 333 Kč.
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2.3 Srovnání polhůtního a předlhůtního úročení
Srovnání polhůtního a předlhůtního úročení lze vysvětlit na praktickém příkladu 2.6.

Příklad 2.6

Podnikatel potřebuje krátkodobě profinancovat nákup zboží. Má dvě možnosti, jakým 
způsobem získat finanční prostředky. Buď si vzít krátkodobý 5měsíční bankovní úvěr 
s úrokovou sazbou 9,20 % p. a., nebo odprodat pohledávku se splatností 5 měsíců při 
diskontní sazbě 9,00 % p. a. a nominální hodnotě 100 000 Kč. Která z uvedených mož-
ností je pro podnikatele výhodnější?
Řešení:
Nelze jednoduše porovnat obě sazby mezi sebou (9,2 % > 9,0 %), stejně jako neporovnáváme 
dvě různé částky v různých měnách bez zohlednění měnového kurzu. U bankovního úvěru se 
jedná o standardní polhůtní úročení s polhůtní (dekursivní) úrokovou sazbou ve výši 9,20 % 
p. a., ale v případě odkupu pohledávky jde o předlhůtní úročení a předlhůtní (anticipativní) 
úrokovou sazbu ve výši 9 % p. a. Přesto je princip porovnání těchto možností založen na 
velmi jednoduché myšlence.

V obou variantách lze předpokládat, že podnikatel zaplatí za 5 měsíců 100 000 Kč. V pří-
padě úvěru zaplatí tuto částku bance (včetně úroků) a v případě odkupu pohledávky bude místo 
něj částku 100 000 Kč inkasovat kupující pohledávky. To znamená, že v obou variantách to 
bude stát podnikatele 100 000 Kč za 5 měsíců.

Budoucí hodnota je tedy u obou variant stejná a záleží na tom, jaká je jejich současná 
hodnota. Zjednodušeně řečeno kolik nyní banka vyplatí podnikateli, pokud by měl za 5 měsíců 
při úrokové sazbě 9,20 % p. a. zaplatit 100 000 Kč, a kolik nyní u odkupu pohledávky dostane 
od kupujícího při diskontní sazbě 9 % p. a. Pro podnikatele je logicky výhodnější ta varianta, 
u které nyní obdrží vyšší částku, protože tak zaplatí méně na úrocích.

Nelze jednoduše porovnat hodnoty předlhůtní a polhůtní úrokové sazby, jelikož obě 
jsou v jiném vyjádření (předlhůtní a polhůtní). Je to stejné, jako byste chtěli jednoduše 
srovnat dvě částky pouhým porovnáním jejich velikostí, přičemž každá částka by byla 
v jiné měně.

a) bankovní úvěr:
FV = 100 000 Kč
r = 9,20 % p. a. => 0,092
t = 5/12
PV = ?

PV = 96 308 Kč

b) odkup pohledávky:
FV = 100 000 Kč
r = 9 % p. a. => 0,090
t = 5/12
PV = ?

PV = 96 250 Kč

Odpověď:
Pro podnikatele je výhodnější využít nabídku standardního bankovního úvěru při úroko-
vé sazbě 9,20 % p. a. oproti odkupu pohledávky při diskontní sazbě 9 % p. a. V případě 
bankovního úvěru obdrží vyšší částku, úrokové náklady tak budou nižší než při odkupu 
pohledávky, i když u bankovního úvěru je vyšší úroková sazba.
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Srovnání polhůtní (dekursivní) a předlhůtní (anticipativní) úrokové sazby lze také provést 
pomocí vyjádření jedné z těchto sazeb ve formátu druhé. To znamená:

a) vyjádřit polhůtní úrokovou sazbu předlhůtně a srovnat poté s předlhůtní úrokovou sazbou,
b) vyjádřit předlhůtní úrokovou sazbu polhůtně a srovnat poté s polhůtní úrokovou sazbou.

Obě varianty vedou ke stejnému závěru, jestli je výhodnější v dané situaci předlhůtní úročení, 
nebo polhůtní úročení. Je ovšem nutno také uvažovat, zdali je hledána vyšší nebo nižší úroková 
sazba. Pokud se bude jednat o úvěr z pohledu věřitele, je logicky výhodnější vyšší úroková 
sazba, z pohledu dlužníka naopak nižší úroková sazba.

Vztahy mezi polhůtní a předlhůtní úrokovou sazbou jsou následující:

a) tímto vztahem se vyjadřuje polhůtní úroková sazba předlhůtně (tzn. v předlhůtním 
vyjádření):

 
(2.9)

b) tímto vztahem se vyjadřuje předlhůtní úroková sazba polhůtně (tzn. v polhůtním 
 vyjádření):

 
(2.10)

Aplikace tohoto postupu srovnání předlhůtní a polhůtní úrokové sazby je uvedena na příkla-
du 2.7, který má stejné zadání jako příklad 2.6.

Příklad 2.7

Podnikatel potřebuje v horizontu 5 měsíců profinancovat nákup materiálu a má dvě 
možnosti:
a) klasický bankovní úvěr s polhůtní úrokovou sazbou 9,20 % p. a.,
b) odkup pohledávky při diskontní sazbě 9,00 % p. a.
Co je pro podnikatele výhodnější?
Řešení:
Jelikož se jedná o úvěr z pohledu podnikatele, hledáme v konečném srovnání nižší úrokovou 
sazbu. Příklad má dva způsoby řešení prostřednictvím srovnání úrokových sazeb, jak bylo 
uvedeno, ale oba způsoby vedou ke stejnému závěru a tento závěr by měl odpovídat i závěru 
z předchozího příkladu, pokud zadání bylo stejné.

Není možné jednoduše říct, že jelikož 9,20 % p. a. > 9,00 % p. a., je výhodnější odkup po-
hledávky. To proto, že jedna úroková sazba je uvedena v polhůtním a druhá v předlhůtním tvaru.

Je to stejný princip, jako kdybychom měli vyhodnotit, zdali je více 1 000 EUR nebo 
27 000 CZK. EUR i CZK jsou peněžní částky (my srovnáváme úrokové sazby), ale jedna 
peněžní částka je v CZK a druhá v EUR (jedna naše úroková sazba je v polhůtním a druhá 
v předlhůtním tvaru). Řešení u peněžních částek je jednoduché, buď se částka v EUR převede 
do CZK a srovná s částkou v CZK, nebo se částka v CZK převede do EUR a srovná s částkou 
v EUR. Oba dva způsoby vedou ke stejnému závěru, zdali je větší částka v CZK, nebo v EUR.



38 / Finanční matematika v praxi

V případě uvedených úrokových sazeb je to úplně stejné. Buď se vyjádří předlhůtní úro-
ková sazba polhůtně a srovná se s polhůtní úrokovou sazbou, nebo se polhůtní úroková sazba 
vyjádří předlhůtně a srovná s předlhůtní úrokovou sazbou. Obě možnosti povedou rovněž ke 
stejnému závěru.

U srovnání částek v jiných měnách by převodním vztahem byl měnový kurz, např. EUR = 
27 CZK (tímto se vyjádří eura v korunách), ale inverzně by platilo i CZK = 1/27 EUR (pro 
vyjádření korun v eurech).

V případě srovnání úrokových sazeb existují rovněž dva převodní vztahy, a to vztahy 2.9 
a 2.10. Princip je tedy úplně stejný jako u měn, pouze se jedná o úrokové sazby v různém 
vyjádření.
1. možnost: Vyjádření předlhůtní úrokové sazby polhůtně a srovnání s polhůtní úro-

kovou sazbou:

ra = 9,00 % p. a. => vyjádřeno polhůtně =>  (předlhůtní 

úroková sazba vyjádřena polhůtně).
Odpověď:
Nyní bude úroková sazba 9,35 % p. a. srovnána s polhůtní úrokovou sazbou 9,20 % p. a., a je-
likož se jedná o úvěr z pohledu dlužníka, je výhodnější úroková sazba 9,20 % p. a., to znamená 
polhůtní úroková sazba. Pro podnikatele je tedy výhodnější vzít si standardní bankovní úvěr 
při polhůtní úrokové sazbě 9,20 % p. a.

Nyní bude příklad vyřešen druhým možným způsobem, který spočívá ve vyjádření polhůtní 
úrokové sazby předlhůtně a srovnání s předlhůtní úrokovou sazbou.
2. možnost: Vyjádření polhůtní úrokové sazby předlhůtně a srovnání s předlhůtní úro-

kovou sazbou:

r = 9,20 % p. a. => vyjádřeno předlhůtně =>  (polhůtní 

úroková sazba vyjádřena předlhůtně).
Odpověď:
Nyní bude úroková sazba 8,86 % p. a. srovnána s předlhůtní úrokovou sazbou 9,00 % p. a., 
a jelikož se jedná o úvěr z pohledu dlužníka, je výhodnější úroková sazba 8,86 % p. a., to 
znamená polhůtní úroková sazba. Pro podnikatele je tedy opět výhodnější si vzít standardní 
bankovní úvěr při polhůtní úrokové sazbě 9,20 % p. a.
Závěr:
Oba provedené způsoby srovnání polhůtní a předlhůtní úrokové sazby dospěly ke stejnému 
závěru, že pro podnikatele je výhodnější si vzít standardní bankovní úvěr při úrokové sazbě 
9,20 % p. a. Tento závěr odpovídá závěru z příkladu 2.6, kde srovnání proběhlo na základě 
výpočtu absolutních částek.

2.4 Úročení běžných účtů
Úročení na běžných účtech využívá principu jednoduchého polhůtního úročení a je založeno na 
tzv. úrokovém čísle (UČ) a úrokovém děliteli (UD). Je to z toho důvodu, že v rámci úrokového 
období spojeného s daným účtem často dochází ke změně jeho zůstatku, a to například každý den 
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dle toho, jak jsou na účet připisovány nebo naopak odepisovány příchozí a odchozí platby. Použití 
základní rovnice jednoduchého polhůtního úročení by tak bylo velmi složité, a proto se využívají 
úroková čísla a úrokový dělitel, aniž by to mělo vliv na výsledek. Výše připsaných úroků na běž-
ném účtu na konci úrokového období, pokud jím bude rok, se vypočítá dle následujícího vztahu:

 

(2.11)

kde: Čz = částka zůstatku na účtu,
 tz = počet dní, po které zůstatek ležel na účtu,
 p = úroková sazba v absolutním vyjádření.

Pokud by na daném běžném účtu bylo aplikováno jiné než roční úrokové období, byly by 
této skutečnosti příslušné proměnné přizpůsobeny.

Úrokový dělitel se vypočítá dle následujícího vztahu:

 
(2.12)

kde: p = úroková sazba v absolutním tvaru.

Uvedený vztah je ve finanční matematice výjimkou a úroková sazba se zde uvádí v abso-
lutním vyjádření (popř. se jedná o čistou úrokovou sazbu). Pokud je úroková sazba 3 %, pak 
p = 3, nikoliv 0,03. Tento vztah rovněž předpokládá roční úrokové období. Je to patrné i z jeho 
čitatele, který vyjadřuje 360 dní. Pokud by bylo úrokové období např. pololetní, byla by hodnota 
v čitateli 180 a byla by logicky aplikována pololetní úroková sazba běžného účtu (samozřejmě 
v absolutním tvaru). Jestliže je aplikována srážková daň z úroků, tak samozřejmě opět apliku-
jeme čistou úrokovou sazbu.

Pro výpočet úroků na běžných účtech se vyvinuly tři různé postupy, kterými jsou:

• zůstatkový způsob (tzv. anglická metoda),
• postupný způsob (tzv. německá metoda),
• zpětný způsob (tzv. francouzská metoda).

Tyto metody se liší v postupu výpočtu úrokových čísel, ovšem výsledek (částka připsaných 
úroků) je vždy stejný. U zůstatkového způsobu se úroková čísla počítají z jednotlivých zůstatků 
na účtu a u postupného a zpětného způsobu poté z jednotlivých plusových a minusových obratů 
na účtu. Jelikož všechny tři způsoby vedou ke stejnému výsledku, bude zde podrobněji popsán 
pouze první z nich, a to zůstatkový způsob.

U zůstatkového způsobu se počítají úroková čísla vždy pro jednotlivé zůstatky na účtu dle počtu 
dní, po které daný zůstatek na účtu ležel. Úrokové číslo se pro daný zůstatek vypočítá dle vztahu:

 
(2.13)

kde: Čz = částka zůstatku na účtu,
 tz = počet dní, po které zůstatek ležel na účtu.
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Pokud se jedná o roční úrokové období, sledujeme jednotlivé zůstatky pouze v daném roce 
a součet jednotlivých tz musí odpovídat 360 (při standardu 30E/360). Jestliže jde o pololetní 
úrokové období, jsou logicky sledovány zůstatky na účtu pouze v daném pololetí a součet jed-
notlivých tz musí odpovídat 180.

Po výpočtu jednotlivých úrokových čísel dle vztahu 2.13 jsou úroková čísla sečtena a tento 
součet je podělen úrokovým dělitelem vypočteným dle vztahu 2.12.

Příklad 2.8

Stanovme, jaký bude stav běžného účtu na konci úrokového období (roku), jestliže na 
účtu byl následující pohyb:

1. 1. Stav účtu 3 000 Kč

15. 4. Vklad 1 500 Kč

15. 6. Výběr 1 000 Kč

1. 10. Výběr 1 000 Kč

Řešení:
Úrokové období je roční. Vycházíme ze standardu 30E/360 – měsíc počítáme jako 30 dní a rok 
360 dní. Úroková sazba 3 % p. a. zůstává po celý rok stejná, od zdanění úroků abstrahujeme.

Zůstatky na účtu se tedy vyvíjely následujícím způsobem:

Od Do Počet dní Zůstatek

1. 1. 14. 4. 104 3 000 Kč

15. 4. proveden vklad 1 500 Kč

15. 4. 14. 6. 60 4 500 Kč

15. 6. proveden výběr 1 000 Kč

15. 6. 30. 9. 106 3 500 Kč

1. 10. proveden výběr 1 000 Kč

1. 10. 31. 12. 90 2 500 Kč

Zůstatek na účtu Počet dní zůstatku na účtu Úrokové číslo

3 000 Kč 104 (3 000 · 104) / 100 = 3 120

4 500 Kč  60 (4 500 · 60) / 100 = 2 700

3 500 Kč 106 (3 500 · 106) / 100 = 3 710

2 500 Kč  90 (2 500 · 90) / 100 = 2 250

Suma 360 11 780

Odpověď:
K 31. prosinci přičte banka na účet úrok ve výši 98,16 Kč „hrubého“. Pokud bude uvažována 
např. 15% srážková daň, bude čistý úrok činit 83,44 Kč. Na účtu tak bude částka 2 598,16 Kč 
(resp. 2 583,44 Kč po zdanění).
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Příklad 2.9

Výše uvedený příklad si nyní rozšiřme o možnost čerpání kontokorentního úvěru, 
tzn. o povolený debet do výše 10 000 Kč, kdy kontokorentní úvěr je úročen úrokovou 
sazbou 16 % p. a.

1. 1. Stav účtu 3 000 Kč

15. 4. Vklad 1 500 Kč

15. 6. Výběr 5 000 Kč

1. 10. Vklad 2 000 Kč

Řešení:
Úrokové období je roční. Vycházíme ze standardu 30E/360 – měsíc počítáme jako 30 dní a rok 
360 dní. Úroková sazba 3 % p. a. zůstává po celý rok stejná, od zdanění úroků  abstrahujeme.
Zůstatky na účtu se tedy vyvíjely následujícím způsobem:

Od Do Počet dní Zůstatek

1. 1. 14. 4. 104 3 000 Kč

15. 4. proveden vklad 1 500 Kč

15. 4. 14. 6. 60 4 500 Kč

15. 6. proveden výběr 5 000 Kč

15. 6. 30. 9. 106 −500 Kč

1. 10. proveden vklad 2 000 Kč

1. 10. 31. 12. 90 1 500 Kč

Zůstatek na účtu Počet dní zůstatku na účtu Úrokové číslo

3 000 Kč 104 (3 000 · 104) / 100 = 3 120

4 500 Kč  60 (4 500 · 60) / 100 = 2 700

−500 Kč 106 (−500 · 106) / 100 = −530

1 500 Kč  90 (1500 · 90) / 100 = 1350

Odpověď:
K 31. prosinci přičte banka na účet úrok ve výši 59,75 Kč „hrubého“. Pokud bude uvažována 
např. 15% srážková daň, bude čistý úrok činit 50,7875 Kč. Díky čerpání kontokorentního úvěru 
ve výši 500 Kč po dobu 106 dní je nutné hradit i úroky za tento úvěr, které činí 23,56 Kč. 
Banka tedy k 31. 12. připíše na účet pouze 36,19 Kč.

Na účtu tak bude částka 1536,19 Kč (resp. 1534,2275 Kč po zdanění).

Na obrázku 2.3 je ukázka stanovení úrokového období u konkrétního běžného účtu. Věta 
„Zůstatek se úročí denně, úrok je připisován vždy na konci kalendářního roku.“ znamená, že 



42 / Finanční matematika v praxi

úroková čísla jsou počítána na denní bázi, jak se každý den mění, popř. nemění zůstatek na účtu, 
ale úroky jsou připsány až na konci roku (roční úrokové období). Odpovídá to příkladu 2.8. V ně-
kterých případech ovšem banky u běžných účtů nemají roční, ale například čtvrtletní úrokové 
období. Úroková čísla ale počítají také každý den. Úroková sazba uvedená na obrázku 2.3 opět 
nezohledňuje zdanění, jedná se tak o hrubou úrokovou sazbu.

Zůstatek běžného účtu v rámci PERFEKTNÍHO konta je úročen úrokovou sazbou 0,01 % p. a. 
 Zůstatek se úročí denně, úrok je připisován vždy na konci kalendářního roku.

Obrázek 2.3 Příklad stanovení úrokového období u běžného účtu
Zdroj: UniCredit Bank

2.5 Skonto
Principu jednoduchého úročení se využívá i při výpočtu skonta. Skonto je sleva, kterou poskytuje 
prodávající kupujícímu v případě, že kupující platí za odebrané zboží okamžitě, případně během 
dohodnuté krátké lhůty. Výše skonta je zpravidla stanovena v procentech z prodejní ceny, ale 
nikoliv na roční (resp. časové) bázi. Je závislá vždy na splnění podmínky dřívější platby.

Předčasná úhrada faktur (skonto)

Úhrada přijatých faktur před datem původní splatnosti na základě žádosti (smlouvy) dodavatele

Lesy České republiky, s. p. (dále jen „LČR“) na základě opakovaných žádostí přistupují k opatření 
sjednání možnosti úhrady plnění před datem původní splatnosti.

LČR standardně hradí přijaté faktury ke dni jejich splatnosti. Na základě žádosti dodavatele (zho-
tovitele, prodávajícího apod.) je možné provést úhradu faktury i před datem smluvně ujednané 
splatnosti. V takovém případě je nezbytné s dodavatelem o tomto uzavřít smlouvu. Tuto smlouvu 
je možné s dodavatelem uzavřít pouze za podmínky, že LČR bude ze strany dodavatele poskytnuta 
sleva ve výši 0,5 % z fakturované částky, přičemž tato skutečnost a výslovný souhlas dodavatele 
s takovým postupem bude uveden ve smlouvě.

Obrázek 2.4 Příklad využití skonta
Zdroj: Lesy ČR

Z pohledu kupujícího zboží je výše skonta výnosem, který kupující srovnává s náklady na 
financování dřívější platby. Pokud čerpá finanční prostředky na tuto dřívější úhradu z exter-
ních zdrojů, jsou nákladem úroky z poskytnutého úvěru. Jestliže tuto dřívější platbu financuje 
z vlastních zdrojů, jsou náklady rovny výnosu z alternativních možností zhodnocení těchto 
prostředků (např. ušlé úroky na spořicím účtu). Vždy se tak jedná o náklady, a to jak u externího, 
tak interního financování.

Posouzení výhodnosti skonta lze realizovat dvěma způsoby:

1. srovnání absolutní výše skonta a úroku,
2. srovnání relativní výše skonta a úroku.
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Oba způsoby vedou k tomu stejnému závěru a jsou vysvětleny na následujících praktických 
příkladech. Samozřejmě je možné použít v praxi pouze jeden z uvedených dvou způsobů.

Příklad 2.10

Firma Alfa dodala firmě Beta zboží v prodejní ceně 200 tis. Kč (PC). Částka je splatná 
do 4 týdnů, přičemž při zaplacení do 1 týdne nabízí prodávající firma možnost skonta 
ve výši 2 % (Sk%) z prodejní ceny. V případě dřívějšího zaplacení by ovšem musela 
firma nákup financovat krátkodobým úvěrem s úrokovou sazbou 12 % p. a. (r). Je pro 
kupující firmu za daných podmínek výhodné využít skonta a zaplatit zboží do týdne či 
nikoliv? Vliv zdanění není uvažován.

Řešení:
Pro zaplacení bude samozřejmě využit až poslední den lhůty k zaplacení, kdy ještě existuje 
nárok na skonto. To znamená, že bude zaplaceno až 7. den, tedy 3 týdny (21 dní) před splat-
ností! Skonto bude stále činit 2 % z pořizovací ceny, ať dojde k zaplacení během prvního, 
či posledního dne lhůty, není totiž založeno na časové bázi, ale pouze na splnění podmínky 
dřívější úhrady. Na druhou stranu, čím později bude částka uhrazena, tím kratší dobu budou 
čerpány prostředky z úvěru, a logicky se tak budou nižší úroky z tohoto úvěrového financování.

A) Srovnání absolutní výše skonta a úroku
Výše skonta (výnos pro kupujícího):
Skonto = Sk% ∙ PC
Skonto = 0,02 ∙ 200 000 = 4 000 Kč
Výše úroků z úvěru (náklad pro kupujícího):
Úrok = (PC – Skonto) ∙ r ∙ t
Úrok = (200 000 – 4000) ∙ 0,12 ∙ 21/360 = 1 372 Kč
Na základě srovnání výše skonta a úroku je zřejmé, že kupující skonta využije a vezme si za 
daných podmínek krátkodobý úvěr, jelikož výnosy (skonto) budou ve výši 4 000 Kč a náklady 
(úroky z úvěru) pouze 1 372 Kč.

B) Srovnání relativní výše skonta a úroku
Ke stejnému závěru je nutné dojít i při srovnání relativní výše skonta a úroku. Jelikož je výše 
úrokové sazby úvěru zadána v ročním formátu (p. a.), je nutné do stejného formátu převést 
i skonto.

Výnosnost využití skonta v % (rsk) se kvantifikuje na základě jednoduché úvahy. Výnos ze 
skonta v peněžních jednotkách činil 4 000 Kč, to ovšem obnášelo zaplatit částku 196 000 Kč 
(200 000 – 4 000) před splatností, a to 3 týdny (21 dní). Proměnná (rsk) se tedy kvantifikuje jako:

Prostřednictvím členu  dochází k anualizaci výnosové míry skonta (jejímu převedení 

do ročního formátu – p. a.). Pokud by tato anualizace neproběhla, nejednalo by se o roční vý-
nosovou míru skonta, ale o 3týdenní (21denní) výnosovou míru skonta. Ta by ovšem nemohla 
být srovnána s nákladovou úrokovou mírou úvěru, která je v ročním formátu.
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Výnosová míra skonta se rovná 34,99 % p. a., kdežto nákladová míra úvěru činí 12 % p. a. 
Výnos je tedy i v relativním vyjádření vyšší než náklad a pro kupujícího je výhodné využít 
skonta. Oba způsoby vyhodnocení výhodnosti skonta vedly ke stejnému závěru, pro kupující 
firmu je výhodné využít skonta.

Příklad 2.11 ukazuje situaci, kdy zdrojem pro financování předčasného uhrazení a využití 
skonta není krátkodobý úvěr, ale vlastní zdroje na spořicím účtu. Jak již bylo uvedeno, situace 
je identická, v tomto příkladu představují náklady ušlé úroky na spořicím účtu. V následujícím 
příkladu je rovněž uvažován vliv zdanění daní z příjmů.

Příklad 2.11

Firma Alfa dodala firmě Beta zboží v prodejní ceně 150 000 Kč. Částka je splatná do 
6 týdnů, přičemž při zaplacení do 2 týdnů nabízí prodávající firma možnost skonta ve 
výši 1 % z prodejní ceny. V případě dřívějšího zaplacení by ovšem firma musela využít 
svých prostředků na spořicím účtu, který je úročen úrokovou sazbou 3 % p. a. s ročním 
připisováním úroků. Je pro kupující firmu za daných podmínek výhodné využít skonta 
a zaplatit zboží do 2 týdnů či nikoliv? Sazba daně z příjmů činí 20 %.

Řešení:
Příklad bude vypočítán pouze prostřednictvím první z uvedených metod, a to srovnáním 
absolutní výše skonta a úroku. Použití druhé metody by opět vedlo ke stejnému závěru. Na 
rozdíl od předchozího příkladu bude ovšem uvažován i vliv daně z příjmů.

Výše skonta (výnos pro kupujícího):

Skonto = Sk% ∙ PC
Skonto = 0,01 ∙ 150 000 = 1 500 Kč
Pokud bude uvažováno, že kvůli využití skonta klesnou kupujícímu daňově uznatelné náklady 
právě o 1 500 Kč, vzroste tak jeho daňové zatížení o 0,20 ∙ 1 500 Kč, to znamená o 300 Kč. 
Předpokládá se, že se bude jednat o daňově uznatelné náklady a firma bude vykazovat zda-
nitelný zisk. Výše skonta po zohlednění daně tak bude činit 1 500 Kč – 300 Kč = 1 200 Kč.

Výše ušlého úroku ze spořicího účtu (náklad pro kupujícího):
Pokud bude chtít kupující využít skonta, bude muset částku 148 500 Kč (150 000 – 1 500) 
uhradit 4 týdny (28 dní) před splatností (uvažujme, že uhradí částku opět poslední možný den 
s nárokem na skonto). Výše ušlého úroku se vypočítá základním vztahem pro jeho výpočet, 
pouze je opět nutno uvažovat faktor zdanění (aplikace čisté úrokové sazby):

úrokové období = rok
r = 3 % p. a. => zdanění => 0,03 · (1 − 0,20) = 0,024 p. a.
Úrok = 148 500 ∙ 0,024 ∙ 28/360 = 277,20 Kč

Odpověď:
Na základě srovnání výše skonta a úroku je zřejmé, že kupující skonta využije a použije pro-
středky na svém spořicím účtu k dřívější platbě, jelikož výnos (skonto) je ve výši 1 200 Kč 
a náklad (ušlé úroky) pouze 277,20 Kč.
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2.6 Další řešené příklady

Příklad 2.12

Dlužník nabízí věřiteli dvě možnosti splacení dluhu. Co je pro věřitele výhodnější při 
roční úrokové sazbě 5 % a ročním úrokovém období?
a) za 5 měsíců zaplatí 26 000 Kč,
b) za 11 měsíců zaplatí 26 500 Kč.

Řešení:
Je nutno peněžní toky v rámci obou alternativ převést na jejich hodnotu ke stejnému časo-
vému okamžiku. Není podstatné k jakému, ale musí se jednat o stejný časový okamžik. Pro 
věřitele je samozřejmě výhodnější ta alternativa, která má vyšší hodnotu, pro dlužníka by to 
byla logicky naopak nižší hodnota.

Jednoduše srovnat částky 26 000 Kč a 26 500 Kč nelze z toho důvodu, že obě jsou vztaženy 
k jinému časovému okamžiku, a jsou tudíž nesrovnatelné, přičemž by tím také byla porušena 
zásada časové hodnoty peněz.

Hodnotu peněžních toků z obou alternativ můžeme převést např. k současné hodnotě, 
konkrétně k období 0. Opět je nutno uvažovat formát úrokového období, které je roční.

alternativa A:
úrokové období = rok
r = 5 % p. a. => 0,05 p. a.
t = 5/12 roku
FV = 26 000 Kč
PV = ? [Kč]

alternativa B:
úrokové období = rok
r = 5 % p. a. => 0,05 p. a.
t = 11/12 roku
FV = 26 500 Kč
PV = ? [Kč]

Odpověď:
Z pohledu věřitele je za daných podmínek výhodnější (má vyšší hodnotu) alternativa A, 
to znamená úhrada částky 26 000 Kč za 5 měsíců. Pro dlužníka by to naopak byla alter-
nativa B.

Tento příklad má nekonečně mnoho způsobů řešení, ovšem všechny povedou ke stejnému 
závěru. Není totiž podstatné, ke kterému stejnému časovému okamžiku bude hodnota všech 
částek přepočtena. Ve výše uvedeném způsobu řešení se jednalo o období 0 neboli o současnou 
hodnotu. Poté byla částka v alternativě A odúročena o 5 měsíců a částka v alternativě B byla 
odúročena o 11 měsíců. Bylo by ovšem možné hodnotu částek v obou variantách vypočítat 
např. k okamžiku za 1 rok (12 měsíců), to znamená částku ve variantě A zúročit o 7 měsíců 
do budoucna a částku v alternativě B o 1 měsíc do budoucna. Výpočty by poté vypadaly 
následujícím způsobem a vedly by k naprosto stejnému závěru:
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alternativa A:
úrokové období = rok
r = 5 % p. a. => 0,05 p. a.
t = 7/12 roku
PV = 26 000 Kč
FV = ? [Kč]

alternativa B:
úrokové období = rok
r = 5 % p. a. => 0,05 p. a.
t = 1/12 roku
PV = 26 500 Kč
FV = ? [Kč]

Opět je vyšší hodnota u alternativy A, to znamená, že pro věřitele je výhodnější úhrada 
částky 26 000 Kč za 5 měsíců.

Příklad 2.13

Věřitel nabízí dlužníkovi dvě možnosti splacení dluhu. Co je pro dlužníka výhodnější 
při roční úrokové sazbě 6 % a pololetním úrokovém období?
a) za 2 měsíce zaplatit 10 000 Kč a za 5 měsíců doplatit 10 500 Kč,
b) za 1 měsíc zaplatit 9 500 Kč a za 6 měsíců doplatit 11 000 Kč.

Řešení:
Řešení tohoto příkladu je založeno na stejném principu jako v předchozím případě, pouze se 
u výpočtu celkové hodnoty částek ke stejnému okamžiku bude v daných alternativách praco-
vat s více částkami. Jednoduše sečíst peněžní částky v obou variantách a navzájem porovnat 
není možné, jelikož každá částka je vztažena k jinému časovému okamžiku, proto je nutno 
vypočítat jejich hodnotu ke stejnému časovému okamžiku, kde již budou moci být sečteny 
a porovnány. Jedná se o pohled dlužníka, který chce logicky zaplatit vždy co nejnižší hodnotu. 
Veškeré částky v obou alternativách budou převedeny k jejich současné hodnotě.

alternativa A:
úrokové období = pololetí
r = 6 % p. a. => 0,03 p. s.
FV1 = 10 000 Kč
t1 = 2/6 = 1/3 pololetí
FV2 = 10 500 Kč
t2 = 5/6 pololetí
PV = ? [Kč]

alternativa B:
úrokové období = pololetí
r = 6 % p. a. => 0,03 p. s.
FV1 = 9 500 Kč
t1 = 1/6 pololetí
FV2 = 11 000 Kč
t2 = 6/6 = 1 pololetí
PV = ? [Kč]

Odpověď:
Z pohledu dlužníka je za daných podmínek výhodnější (má nižší hodnotu) alternativa B, to 
znamená za 1 měsíc zaplatit 9 500 Kč a za 6 měsíců doplatit 11 000 Kč. Pro věřitele by to 
naopak byla alternativa A.
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2.7 Příklady k procvičení

1. Naspořili jste dostatečně vysokou částku na pořízení automobilu. Je pro vás výhodnější koupit 
si vůz hned za 670 000 Kč nebo za rok za 700 000 Kč? Co je výhodnější, pokud si můžete 
uložit peníze na dobu jednoho roku při 5% roční úrokové sazbě?
[výhodnější je za rok zaplatit 700 000 Kč]

2. Prodávající firma dodala zboží v ceně 100 000 Kč. Částka je splatná do 6 týdnů, přičemž při 
zaplacení do 2 týdnů nabízí prodávající firma možnost skonta ve výši 0,5 % z prodejní ceny. 
V případě předčasného zaplacení by ovšem musela firma nákup financovat krátkodobým 
úvěrem s úrokovou sazbou 10 % p. a. Je pro kupující firmu za daných podmínek výhodné 
využít skonta? Sazba daně z příjmů činí 15 %.
[využít skonta se nevyplatí]

3. Prodávající firma dodala zboží v celkové prodejní ceně 100 000 Kč. Částka je splatná do 
6 týdnů, přičemž při zaplacení do 1 týdne nabízí prodávající firma možnost skonta ve výši 
0,5 % z prodejní ceny. Firma má možnost své peněžní prostředky zhodnocovat na účtu s úro-
kovou sazbou 4 % p. a. (neuvažujeme zdanění). Je pro kupující firmu za daných podmínek 
výhodné využít skonta a zaplatit zboží do týdne či nikoliv?
[využít skonta se vyplatí]

4. Půjčili jste si 50 000 Kč a za půl roku jste vrátili 52 000 Kč. Při jaké roční úrokové sazbě 
byla půjčka poskytnuta? Úrokové období je čtvrtletní.
[r = 2 % p. q. => 8 % p. a.]

5. Za kolik let se zhodnotí vklad 120 000 Kč na 122 000 Kč při úrokové sazbě 4 % p. a. s po-
loletním úrokovým obdobím? Výnosy z úroků podléhají srážkové dani ve výši 15 %.
[t = 0,98 pololetí => 0,49 roku (cca 176 dní)]

6. Půjčili jste peníze a dlužník vám nabídl dvě možnosti splacení dluhu:
a) za 6 měsíců zaplatí 25 000 Kč,
b) za 12 měsíců zaplatí 30 000 Kč.
Kterou možnost zvolíte při 5% roční úrokové sazbě? Úrokové období je pololetí.
[PVa) = 24 390 Kč, PVb) = 28 571 Kč; výhodnější je varianta b)]

7. Dodavatel vystavil odběrateli fakturu na 90 000 Kč, která je splatná 30. června. Odběratel ale 
zaplatil až 15. září. Kolik odběratel zaplatil celkem dodavateli, pokud má dodavatel právo 
účtovat penále ve výši 0,10 % z fakturované částky za každý den prodlení.
[penále = 6 750 Kč, celkem zaplatí 96 750 Kč]

8. Existují dvě možnosti úročení ročního bankovního úvěru:
a) sazbou 5,5 % p. a. na konci úrokového období,
b) sazbou 5 % p. a. na začátku úrokového období.
Která varianta je pro banku výhodnější?
[výhodnější je varianta a)]
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3  Složené úročení a jeho využití

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 3.

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, v případě složeného úročení se úročí nejen původní vklad, 
ale i úroky připsané v předešlých úrokových obdobích. Dochází tak k připisování tzv. úroků 
z úroků (princip geometrické posloupnosti). Na rozdíl od jednoduchého úročení se u složeného 
využívá pouze polhůtního typu úročení, což znamená, že úroky jsou účtovány na konci úroko-
vého období a jsou počítány ze současné hodnoty kapitálu. Opět platí, že klíčovou proměnnou 
ve výpočtech je formát úrokového období, kterému je nutno veškeré na něm závislé veličiny 
přizpůsobit.

3.1 Základní rovnice složeného úročení
Základní rovnice složeného úročení vychází ze základního vztahu jednoduchého polhůtního 
úročení (vztah 2.2), kdy pouze časová proměnná (t) přechází do exponentu. Jedná se o základní  
princip geometrické posloupnosti. Interpretace jednotlivých proměnných se oproti vztahu 2.2 
neliší. Základní rovnice složeného úročení má tedy podobu:

 (3.1)

kde: FV = budoucí hodnota kapitálu,
 PV = současná hodnota kapitálu,
 r = úroková sazba za úrokové období (popř. očištěná o daň z příjmů),
 t = počet úrokových období.

Jak vyplývá ze základního vztahu pro složené úročení, proměnné (r) a (t) jsou opět závislé 
na formátu úrokového období a jejich hodnoty musí být tomuto formátu přizpůsobeny, jinak 
výpočet nebude správný. Formát úrokového období je tak opět klíčovou informací.

Příklad 3.1

Jaká částka bude na účtu za 4 roky, pokud bylo na účet vloženo 10 000 Kč, úroková sazba 
činí 2 % p. a., úrokové období je čtvrtletní a sazba daně z úrokových příjmů činí 15 %?

Řešení:
Úrokové období je čtvrtletní, to znamená, že je nutno proměnné (t) a (r) tomuto formátu 
přizpůsobit.
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úrokové období = čtvrtletí
r = 2 % p. a. => 0,5 % p. q. => vliv zdanění
=> 0,005 · (1 − 0,15) = 0,00425 p. q.
t = 16 čtvrtletí
PV = 10 000 Kč
FV = ? (Kč)

FV = 10 000 · (1 + 0,00425)16 = 10 702 Kč

Odpověď:
Na účtu bude za 4 roky částka cca 10 702 Kč.
Pojďme vypočítat, jak by se výsledek změnil, pokud by se upravilo úrokové období na po-
loletní:

úrokové období = pololetí
r = 2 % p. a. => 1,0 % p. s. => vliv zdanění
=> 0,01 · (1 − 0,15) = 0,0085 p. s.
t = 8 pololetí
PV = 10 000 Kč
FV = ? (Kč)

FV = 10 000 · (1 + 0,0085)8 = 10 700 Kč

Odpověď:
Na účtu bude za 4 roky částka cca 10 700 Kč.
Pokud došlo k poklesu frekvence úročení ze čtvrtletního na pololetní, došlo i k poklesu budoucí 
hodnoty, protože se snížily úroků z úroků. Začala se projevovat tzv. efektivní úroková míra 
(viz další část této kapitoly), která je u pololetního úrokového období nižší než u čtvrtletního 
(při stejné úrokové sazbě). V případě jednoduchého úročení by změna úrokového období 
neměla na výsledek vliv. Je to z toho důvodu, že u jednoduchého úročení neexistují úroky 
z úroků, jelikož je úročen stále jen počáteční kapitál. V případě složeného úročení ovšem 
frekvence úročení (úrokové období) má vliv na výsledek.

Sklon křivky pro složené úročení na obrázku 1.4 v první kapitole tak není závislý pouze 
na výši úrokové sazby (jako je tomu u jednoduchého úročení), ale i na formátu úrokového 
období. Čím je frekvence připisování úroků vyšší (úroky jsou připisovány častěji), tím je tato 
křivka za jinak stejných podmínek strmější a naopak.

Obdobným způsobem by se počítal i příklad, kdy by na účet byly vloženy např. dva vklady, 
každý v jiném okamžiku (viz příklad 3.2).

Příklad 3.2

Jaká částka bude na účtu za 4 roky, pokud bylo na účtu na počátku 6 000 Kč a na konci 
prvního roku bylo vloženo dalších 4 000 Kč, úroková sazba činí 2 % p. a., úrokové období 
je čtvrtletní a sazba daně z úrokových příjmů činí 15 %?

Řešení:
Úrokové období je čtvrtletní, to znamená, že je nutno proměnné (t) a (r) tomuto formátu 
přizpůsobit. Jelikož se ovšem jedná o více peněžních toků, je nutno u každého z nich indivi-
duálním způsobem vypočítat budoucí hodnotu za 4 roky. To znamená, že původní stav účtu  
(je to stejné, jako by na začátku byla daná částka na účet vložena) je nutno doúročit o 4 roky
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(převedeno samozřejmě na příslušný počet úrokových období) a druhou částku (4 000 Kč) je 
nutno doúročit o pouhé 3 roky (opět nutno převést na odpovídající počet úrokových období). 
Poté je možno obě budoucí hodnoty jednoduše sečíst, jelikož jsou vypočteny ke stejnému 
časovému okamžiku.

1. částka: 6 000 Kč
úrokové období = čtvrtletí
r = 2 % p. a. => 0,5 % p. q. => vliv zdanění => 0,005 · (1 − 0,15) = 0,00425 p. q.
t = 16 čtvrtletí
PV = 6 000 Kč

2. částka: 4 000 Kč
úrokové období = čtvrtletí
r = 2 % p. a. => 0,5 % p. q. => vliv zdanění => 0,005 · (1 − 0,15) = 0,00425 p. q.
t = 12 čtvrtletí
PV = 4 000 Kč
FV = 6 000 · (1 + 0,00425)16 + 4 000 · (1 + 0,00425)12 = 10 630 Kč

6 000 4 000

10 630

0 1 2 3 4

Odpověď:
Na účtu bude za 4 roky částka 10 630 Kč. Jedná se o částku nižší než u příkladu 3.1 z toho 
důvodu, že částka 4 000 Kč byla na účet vložena až o rok později a ležela na účtu pouhé 
3 roky (oproti 4 rokům v příkladu 3.1) a z toho důvodu byly k této částce připsány nižší úroky 
a nižší úroky z úroků.

Samozřejmě, že uvedené řešení není jediné. Dalším možným řešením je např. 6 000 Kč zúročit 
o jeden rok, poté přičíst vklad 4 000 Kč a vše úročit až do konce čtvrtého roku.

1. částka: 6 000 Kč
úrokové období = čtvrtletí
r = 2 % p. a. => 0,5 % p. q. => vliv zdanění => 0,005 · (1 − 0,15) = 0,00425 p. q.
t = 4 čtvrtletí
PV = 6 000 Kč
FV = 6 000 · (1 + 0,00425)4 = 6 102,65 Kč

2. částka: 4 000 Kč
úrokové období = čtvrtletí
r = 2 % p. a. => 0,5 % p. q. => vliv zdanění => 0,005 · (1 − 0,15) = 0,00425 p. q.
t = 12 čtvrtletí
PV = 4 000 Kč
FV = (6 102,65 + 4 000) · (1 + 0,00425)12 = 10 630 Kč
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6 000 4 000

10 630

0 1 2 3 4

Vztah 3.1 lze opět pro jednotlivá úroková období rozepsat a uvažovat tak měnící se úro-
kovou sazbu, měnící se formát úrokového období, měnící se sazbu daně z úrokových příjmů 
apod. Vztah 3.1 totiž vychází ve své základní podobě ze zjednodušení, že v každém úrokovém 
období je aplikována stejná úroková sazba. Pokud bude uvažována hodnota proměnné (t) (počet 
úrokových období) ve výši například 2, lze vztah 3.1 rozepsat do podoby:

Příklad 3.3

Na účet bylo vloženo 30 000 Kč. Jaká částka bude na tomto účtu za 3 roky, pokud první 
rok zde bude úroková sazba 4 % p. a., druhý rok 5 % p. a. a třetí rok 6 % p. a.? Úro-
kové období je první dva roky pololetní a třetí rok je roční. Úroky jsou první dva roky 
zdaněny srážkovou daní 20 % a třetí rok je sazba daně 15 %.
Řešení:
Úrokové období je pololetní, to znamená, že je nutno proměnné (t) a (r) tomuto formátu při-
způsobit. Jelikož ovšem dochází k měnící se úrokové sazbě, sazbě daně a úrokovému období, 
je nutno ke každému období před další změnou parametrů přistupovat individuálně.
1. rok:
úrokové období = pololetí
r = 4 % p. a. => 2 % p. s. => vliv zdanění => 0,02 · (1 − 0,20) = 0,016 p. s.
t = 2 pololetí
2. rok:
úrokové období = pololetí
r = 5 % p. a. => 2,5 % p. s. => vliv zdanění => 0,025 · (1 − 0,20) = 0,02 p. s.
t = 2 pololetí
3. rok:
úrokové období = rok
r = 6 % p. a. => vliv zdanění => 0,06 · (1 − 0,15) = 0,051 p. a.
t = 1 rok
PV = 30 000 Kč
FV = ? (Kč)
FV = 30 000 · (1 + 0,016)2 · (1 + 0,02)2 · (1 + 0,051)1 = 33 861 Kč
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4 % p. a.

1,6 %
p. s.

1,6 %
p. s.

2 %
p. s.

2 %
p. s.

5,1 %
p. s.

5 % p. a. 6 % p. a. … roční hrubá nominální úroková
 sazba

… čistá nominální úroková sazba
 za úrokové období

Odpověď: Na účtu bude za 3 roky částka 33 861 Kč.

Poznámka: Tento příklad se více blíží realitě v tom smyslu, že i při uložení částky na jeden 
účet se v průběhu času u tohoto účtu může změnit více parametrů, např. úroková sazba, sazba 
daně z příjmů i úrokové období.

Další vztahy ve složeném úročení, které jsou od jeho základního vztahu odvozeny (vyjád-
řením ze vztahu 3.1), jsou následující:

a) výpočet současné hodnoty:

 
(3.2)

b) výpočet úrokové sazby:

 
(3.3)

c) výpočet počtu úrokových období:

 
(3.4)

Jednotlivé proměnné ve vztazích 3.2 až 3.4 opět vyjadřují:

FV = budoucí hodnota kapitálu,
PV = současná hodnota kapitálu,
r = úroková sazba za úrokové období (popř. očištěná o daň z příjmů),
t = počet úrokových období.

Pro jednotlivé vztahy 3.2 až 3.4 následují praktické příklady 3.4–3.6.
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Příklad 3.4

Za 1 rok chceme z účtu vybrat 25 000 Kč a za 3 roky 40 000 Kč. Kolik nyní musíme uložit 
na účet, který je první dva roky úročen úrokovou sazbou 3 % p. a. a ve třetím roce 4 % 
p. a.? Úroky jsou připisovány pololetně. Zdanění neuvažujeme.

Řešení:
Úrokové období je pololetní, to znamená, že je nutno proměnné (t) a (r) tomuto formátu při-
způsobit. Ke každé částce (25 000 Kč a 40 000 Kč) se musí přistoupit individuálně. Částku 
25 000 Kč odúročíme o 1 rok (to znamená o 2 úrokovací období – pololetí). Částku 40 000 Kč 
odúročíme o 3 roky, to znamená o 6 úrokovacích období. Jelikož došlo ke změně úrokové sazby 
po druhém roce, je nutno ve jmenovateli tuto změnu uvažovat a postupovat dle jednotlivých 
úrokových období, a to u částky 40 000 Kč.

1,5 % p. s.

 

2 % p. s.

25 000
40 000

0 1 2 3

Odpověď: Na účet je nutno uložit 60 490 Kč.
Jak by se částka změnila, pokud by ve třetím roce nedošlo pouze ke změně úrokové sazby 
z 3 % p. a. na 4 % p. a., ale rovněž ke změně úrokového období z pololetního na roční? Tato 
změna by se týkala pouze části jmenovatele u částky 40 000 Kč.

Částka by se navýšila, a to z toho důvodu, že se snížila frekvence úročení v rámci posledního 
roku, a s tím jsou logicky spojeny i nižší úroky z úroků. Pokud ovšem oproti předchozí variantě 
stále chceme za rok získat 25 000 Kč a za 3 roky 40 000 Kč a jsou zde nižší úroky z úroků, 
je nutno to kompenzovat vyšším počátečním vkladem.
Odpověď: Na účet je tak nutno uložit 60 504 Kč.
Pokud by roční úrokové období neplatilo pouze pro 3. rok, ale pro celé 3leté období, byl by 
výpočet následující a tato změna by ovlivnila jmenovatele u obou členů:

Odpověď: Na účet by bylo nutno uložit 60 526 Kč.
Počáteční hodnota by opět narostla, protože nižší frekvence připisování úroků platila pro celé 
3leté období (nejenom pro 3. rok), a proto došlo k dalšímu poklesu úroků z úroků, které bylo
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nutné kompenzovat (za jinak stejných podmínek) vyšším počátečním vkladem. V případě 
aplikace jednoduchého úročení by opět platilo, že při změně úrokového období by se výsledek 
nezměnil (u jednoduchého úročení nejsou aplikovány úroky z úroků).

Příklad 3.5

Na počátku 2letého období bylo na spořicí účet vloženo 20 000 Kč, na jeho konci byl stav 
na účtu 22 000 Kč. Jaká roční úroková sazba byla u tohoto účtu v daném období platná, 
pokud úroky byly připisovány čtvrtletně a byly zdaněny sazbou daně 20 %?
Řešení:
Úrokové období je čtvrtletí, to znamená, že je nutno proměnnou (t) tomuto formátu přizpů-
sobit a proměnná (r) bude vypočtena jako čtvrtletní úroková sazba (p. q.), a proto je nutno ji 
poté převést do ročního formátu (p. a.) neboli tzv. anualizovat. Rovněž při aplikaci vztahu 3.3 
bude vypočtena taková úroková sazba, prostřednictvím které došlo za (t) úrokových období 
k nárůstu počáteční hodnoty (PV) na koncovou hodnotu (FV). Jedná se tedy o čistou úrokovou 
sazbu. Pokud ovšem chceme vypočítat původní (smluvní) úrokovou sazbu, je nutno následně 
čistou úrokovou sazbu převést na hrubou.

úrokové období = čtvrtletí
r = ? (p. q.)
t = 2 roky => 8 čtvrtletí
PV = 20 000 Kč
FV = 22 000 Kč

Jak již bylo uvedeno, jedná se v případě sazby 4,80 % p. a. o takovou úrokovou sazbu, 
která dokázala za 2 roky při daných podmínkách (tzn. včetně zdanění) zúročit původní vklad 
20 000 Kč na 22 000 Kč. To znamená, že se jedná v tomto případě o čistou úrokovou sazbu. 
 Pokud ovšem chceme vypočítat výchozí úrokovou sazbu (zjednodušeně tu, která byla uvedena 
ve smlouvě před zdaněním), musíme z této čisté úrokové sazby dopočítat hrubou úrokovou 
sazbu.

Odpověď:
Na účtu byla úroková sazba ve výši 6 % p. a.
Pokud bychom změnili formát úrokového období na pololetí, byl by výpočet následující:

úrokové období = pololetí
r = ? (p. s.)
t = 2 roky => 4 pololetí
PV = 20 000 Kč
FV = 22 000 Kč

Odpověď:
Na účtu byla úroková sazba ve výši 6,03 % p. a.
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Při změně úrokového období by úroková sazba vzrostla z 6 % p. a. na 6,03 % p. a., a to z toho 
důvodu, že kvůli poklesu frekvence úročení jsou připisovány nižší úroky z úroků, které musí 
být kompenzovány (při uvažování jinak stejných podmínek) vyšší úrokovou sazbou. V případě 
jednoduchého úročení by změna úrokového období opět neměla na výsledek vliv.

Příklad 3.6

Kolik let je nutno ponechat peníze na účtu, aby částka 10 000 Kč narostla na 15 000 Kč? 
Uvažujte pololetní úrokové období, úrokovou sazbu 5 % p. a. a sazbu daně z příjmů 20 %.
Řešení:
Úrokové období je pololetí, to znamená, že je nutno proměnnou (r) tomuto formátu přizpůsobit 
a proměnná (t) bude vypočtena v pololetích. Proto je nutno ji poté převést do let.
úrokové období = pololetí
r = 5 % p. a. => 2,5 % p. s. => vliv zdanění => 0,025 · (1 − 0,20) = 0,020 p. s.
t = ? (pololetí)
PV = 10 000 Kč
FV = 15 000 Kč

Odpověď: Peníze na účtu musí ležet 10,24 let.
Pokud bychom změnili formát úrokového období na čtvrtletí, byl by výpočet následující:
úrokové období = čtvrtletí
r = 5 % p. a. => 1,25 % p. q. => vliv zdanění => 0,0125 · (1 − 0,20) = 0,010 p. q.
t = ? (čtvrtletí)
PV = 10 000 Kč
FV = 15 000 Kč

Odpověď: Peníze na účtu musí ležet 10,19 let.
Doba se snížila z toho důvodu, že se zvýšila frekvence připisování úroků (z pololetí na čtvrtletí) 
a zvýšily se tak úroky z úroků. Proto bylo možné nechat peníze na účtu kratší dobu. V pří-
padě jednoduchého úročení by se výsledek při změně úrokového období (při jinak stejných 
podmínkách) opět nezměnil.

3.2 Efektivní úroková míra
Efektivní úroková míra obecně udává míru zhodnocení vložených peněžních prostředků obvykle 
v ročním horizontu při aplikování složeného úročení. U jednoduchého úročení nemá efektivní 
úroková míra žádný význam. U složeného úročení má význam z toho důvodu, že zde dochází 
i k úročení úroků, které byly připsány za předchozí úrokové období. Efektivní úroková míra 
umožňuje porovnat různé úrokové sazby s odlišnou frekvencí připisování úroků za stejné období 
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(obvykle rok). Popřípadě se používá i tehdy, když v rámci daného vkladu jsou aplikovány odlišné 
úrokové sazby pro jednotlivá pásma dle objemu vložených peněz. Roční efektivní úrokovou 
míru lze kvantifikovat dle vztahu:

 (3.5)

kde: re = efektivní úroková míra,
 r = úroková sazba za úrokové období (popř. čistá úroková sazba),
 p = počet úrokových období za rok.

Příklad 3.7

Která z uvedených variant nám přinese vyšší zhodnocení vložených prostředků při 
složeném úročení?
A) vklad úročený pololetně úrokovou sazbou 2,00 % p. a.
B) vklad úročený měsíčně úrokovou sazbou 2,00 % p. a.
Řešení:
Příklad lze velice elegantně vyřešit výpočtem efektivních úrokových měr pro obě varianty, 
přičemž vyšší zhodnocení vložených prostředků přinese ta varianta, u které bude efektivní 
úroková míra vyšší.
Varianta A
Jelikož u varianty A je úroková sazba 2 % p. a., odpovídá to při pololetním úrokovém období 
úrokově sazbě 1 % p. s. A jelikož se jedná o pololetní úrokové období, jsou úroky v rámci 
jednoho roku připsány dvakrát, tedy p = 2.
efektivní úroková míra:  re = (1 + 0,01)2 − 1 = cca 2,01 % p. a.
I když je úroková sazba 2 % p. a., bude na vkladu po jednom roce o 2,01 % peněžních prostřed-
ků více (bez uvažování poplatků a daní). Rozdíl mezi oběma hodnotami tvoří úroky z úroků.
Varianta B
U varianty B je úroková sazba taktéž ve výši 2 % p. a. To odpovídá při měsíčním úrokovém 
období úrokové sazbě cca 0,167 % p. m., proměnná p = 12 (v rámci jednoho roku jsou úroky 
připisovány každý měsíc, tedy 12krát).
efektivní úroková míra: re = (1 + 0,00167)12 − 1 = cca 2,02 % p. a.
Po roce tedy bude na tomto vkladu o cca 2,02 % peněžních prostředků více (opět bez uvažování 
poplatků a daní). Rozdíl mezi úrokovou sazbou 2 % p. a. a efektivní úrokovou mírou 2,02 % 
p. a. je opět dán úroky z úroků.
Odpověď:
Na základě výše uvedených výpočtů lze konstatovat, že i když je u obou vkladů výchozí úro-
ková sazba stejná, je v případě vkladu s měsíčním úrokovým obdobím vyšší míra zhodnocení 
vložených prostředků (2,02 % p. a.) než v případě vkladu s pololetním úrokovým obdobím 
(2,01 % p. a.). Toto je dáno vyšší frekvencí připisování úroků u vkladu s měsíčním úrokovým 
obdobím než u vkladu s pololetním připisováním úroků. Projevují se vyšší úroky z úroků 
(rozdíl mezi efektivními úrokovými mírami).

Kvantifikace efektivní úrokové míry je velice vhodná například při porovnání míry zhod-
nocení vložených prostředků u vkladů, jež mají ke každému úrokovému období (obvykle od 



58 / Finanční matematika v praxi

týdenního až po roční) přiřazenou různou úrokovou sazbu. Nižší úroková sazba u vkladu nemusí 
okamžitě znamenat nižší míru zhodnocení vložených prostředků než u jiného vkladu s jiným 
úrokovým obdobím, se kterým je spojena vyšší úroková sazba.

Může totiž velmi lehce dojít k situaci, že u vkladu s nižší úrokovou sazbou bude díky častěj-
šímu připisování úroků vyšší míra zhodnocení vložených prostředků než u vkladu sice s vyšší 
či stejnou úrokovou sazbou, ale s méně častým připisováním úroků.

Z efektivní úrokové míry tedy také vyplývá, že sklon křivky B (složené úročení) není na roz-
díl od sklonu polopřímky A (jednoduché úročení) na obrázku 1.4 závislý pouze na výši úrokové 
sazby, ale i na frekvenci úročení (úrokovém období). Čím je častější připisování úroků, tím bude 
sklon křivky B větší. U polopřímky A závisí její sklon pouze na výši úrokové sazby, nikoliv na 
frekvenci připisování úroků, jelikož u jednoduchého úročení nejsou připisovány úroky z úroků, 
a nemá tedy smysl řešit problematiku efektivní úrokové míry.

Termínované vklady
Platnost od: 25. 4. 2016

CZK: TIS 1 TÝD. 2 TÝD. 1 MĚS. 2 MĚS. 3 MĚS. 6 MĚS. 9 MĚS. 12 MĚS.

<0–50)* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

<50–200) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

<200–500) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

<500–1000) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

<1000–5000) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

* minimální vklad CZK 30 000,-

Obrázek 3.1 Úrokové sazby termínovaných vkladů (v % p. a.)
Zdroj: UniCredit Bank

V praxi to může vypadat tak (viz obrázek 3.1), že se můžeme rozhodovat, jestli využijeme 
např. revolvingového (automaticky obnovovaného) vkladu na 2 týdny, nebo na 2 měsíce. Jeho 
princip spočívá v tom, že na danou dobu (týden, 2 týdny, měsíc atd.) uložíme do banky peníze 
a v rámci této doby máme předem stanovenou úrokovou míru a také je zde omezeno dispoziční 
právo s těmito penězi pod „hrozbou“ poplatků či jiných sankcí za předčasný výběr. Po uplynutí 
dané doby jsou na vklad připsány úroky a rovněž máme možnost vybrat či vložit peníze bez 
sankcí. Jestliže vklad není v tomto období zcela vybrán, automaticky se obnovuje na stejnou 
dobu při aktuálně platné úrokové sazbě spojené s touto dobou (týden, 2 týdny, měsíc atd.). Pokud 
bychom tedy chtěli porovnat výnosnost 2týdenního automaticky obnovovaného termínového 
vkladu s úrokovou sazbou např. 0,02 % p. a. a 2měsíčního automaticky obnovovaného termí-
nového vkladu s úrokovou sazbou např. 0,03 % p. a., postupovali bychom stejným způsobem 
jako v příkladu 3.7 (samozřejmě za předpokladu neměnící se úrokové sazby). Vzhledem k  velmi 
nízkým úrokovým sazbám by ovšem rozdíly byly velmi nepatrné. Rovněž bychom neměli 
zapomenout na zdanění srážkovou daní 15 %, která je nyní platná pro vklady fyzických osob 
nepodnikatelů v bankách. Na následnou srážku daně banky obvykle v rámci svých nabídek ne-
upozorňují (viz obrázek 3.1, 3.2 a 3.3), a uvádí tak hrubé úrokové sazby. Zohlednění srážkové 
daně při výpočtu efektivní úrokové míry se věnuje příklad 3.8.
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Úrokové sazby – vkladové produkty v Kč (pevná úroková sazba)
Účinnost: 1. 3. 2016 Měna: Kč

< 100000,- ≥ 100000,-
< 250000,-

≥ 250000,-
< 500000,-

≥ 500000,-
< 1000000,-

≥ 1000000,-

7 dní, 14 dní 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

1 měsíc 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

2 měsíce 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

3 měsíce 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

4 měsíce 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

5 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

6 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

7 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

8 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

9 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

10 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

11 měsíců 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

12 měsíců 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %

Obrázek 3.2 Úrokové sazby vkladových účtů (v % p. a.)
Zdroj: Česká spořitelna

Poslední věcí, které si můžeme všimnout na obrázku 3.1, je skutečnost, že banky v současné 
době nezohledňují ani výši vkladu ani dobu, po kterou je vklad v bance uložen. Tento stav je 
dán především dobou extrémně nízkých úrokových sazeb, které dosahují svých historických 
minim.

Samozřejmě by mělo platit obecné pravidlo, že čím vyšší vklad banka přijímá, tím by měla 
klientovi nabídnout vyšší úrok, a stejně tak, čím delší je doba, po kterou bance klient poskytne 
peníze, tím se vystavuje vyššímu riziku a banka by rovněž měla nabídnout výhodnější sazbu.

Z obrázku 3.2 vyplývá, že banka v současné době nerozlišuje výši vkladu, ale pouze jeho 
délku, kdy se jiná úroková sazba projevuje pouze s rostoucí délkou vkladu (od 12 měsíců). Není 
ale rozdíl v tom, zda dochází k úročení částky do sto tisíc korun nebo nad jeden milión korun.

Na obrázku 3.3 vidíme zase jinou nabídku, u níž se vklad do určité hranice úročí vyšší 
úrokovou sazbou než částka nad touto hranicí. Vždy záleží na aktuální obchodní strategii dané 
instituce. Účet tak může být např. úročen i určitou bonusovou úrokovou sazbou, která je apli-
kována v případě, že klient provede měsíčně na svém účtu alespoň určitý počet transakcí (viz 
obrázek 3.4).



60 / Finanční matematika v praxi

Parametry spořicího účtu PRIMA

Měna účtu CZK

Úročení

– z částky do 500 000 Kč 0,2 % p. a.

– z částky nad 500 000 Kč 0,01 % p. a.

Frekvence připisování úroků čtvrtletně

Minimální zůstatek libovolný

Lhůta pro uvolnění finančních prostředků bez výpovědní lhůty

Zřízení a zrušení účtu zdarma

Obrázek 3.3 Parametry spořicího účtu
Zdroj: Partners bankovní služby

Obrázek 3.4 Podmínky úročení bonusovou sazbou
Zdroj: Airbank

Příklad 3.7 nezohledňoval při výpočtu efektivní úrokové míry faktor zdanění neboli tu skuteč-
nost, že úrokové příjmy jsou zdaňovány daní z příjmů. Zohlednění faktoru zdanění demonstruje 
příklad 3.8.

Příklad 3.8

Která z uvedených variant nám přinese vyšší zhodnocení vložených prostředků?
A) vklad úročený ročně úrokovou sazbou 4,00 % p. a.
B) vklad úročený měsíčně úrokovou sazbou 3,95 % p. a.
Sazba daně u úrokových příjmů činí 15 %.



Složené úročení a jeho využití / 61

Řešení:
Varianta A
Jelikož u varianty A je úroková sazba ve výši 4 % p. a., odpovídá to při ročním úrokovém 
období úrokové sazbě 4 % p. a., což při 15% zdanění úrokových příjmů představuje čistou 
úrokovou sazbu 3,40 % p. a. Proměnná p = 1 (úroky jsou připisovány pouze jednou za rok).
efektivní úroková míra: re = (1 + 0,0340)1 − 1 = 3,40 % p. a.
Varianta B
U varianty B je úroková sazba ve výši 3,95 % p. a. To odpovídá při měsíčním úrokovém období 
úrokové sazbě cca 0,330 % p. m. a čisté úrokové sazbě cca 0,280 % p. m. Proměnná p = 12 
(úroky jsou připisovány každý měsíc, tedy 12krát za rok).
efektivní úroková míra: re = (1 + 0,00280)12 − 1 = 3,41 % p. a.
Jak vyplývá z příkladu, i když úroková sazba u vkladu s měsíčním úrokovým obdobím je 
nižší než v případě vkladu s ročním úrokovým obdobím, je u vkladu s měsíčním úrokovým 
obdobím po roce vyšší čisté zhodnocení vložených prostředků (3,41 %) než u vkladu s ročním 
úrokovým obdobím (3,40 %).

Je tomu opět z důvodu častějšího připisování úroků u vkladu s měsíčním úrokovým ob-
dobím, což má za následek vyšší úroky z úroků, a tím i vyšší míru zhodnocení vložených 
prostředků (efektivní úrokovou míru). Příklad také ukázal, že pro zohlednění daňových efek-
tů je nutno uvažovat čistou úrokovou sazbu za úrokové období a nezdaňovat až výslednou 
efektivní úrokovou míru. Daň je totiž srážena z úroků připsaných za každé úrokové období.

Rovněž platí, že při ročním úrokovém období se roční efektivní úroková míra rovná výcho-
zí úrokové sazbě (popř. po zohlednění zdanění u obou proměnných). To z důvodu, že u ročního 
úrokového období jsou v rámci jednoho roku připsány úroky pouze jednou, a nedochází tak 
k připisování úroků z úroků.

3.3 Spojité úročení
Spojité úročení je určitým způsobem „extrémním“ typem složeného úročení, kdy úročení (připi-
sování úroků) probíhá vlastně neustále, a je tedy nemožné určit formát úrokového období (jedno 
připisování úroků, resp. výnosů spojitě přechází v další). Základní vztah spojitého úročení má 
následující tvar:

 (3.6)

kde: FV = budoucí hodnota kapitálu,
 PV = současná hodnota kapitálu,
 r = roční úroková sazba (popř. očištěná o daň z příjmů),
 t = počet let,
 e = Eulerova konstanta (základ přirozeného logaritmu).

Vztah pro spojité úročení je výjimkou ve finanční matematice, kde proměnné (r) a (t) nejsou 
vztaženy k úrokovému období, ale automaticky k roku. Je to logické, u spojitého úročení nelze 
formát úrokového období určit, a proto je celý vztah „konstruován“ pro roční úrokové období. 
Znovu je ovšem nutno připomenout, že se v této souvislosti jedná o výjimku!



62 / Finanční matematika v praxi

Aplikaci spojitého úročení nelze nalézt při úročení běžných či spořicích účtů, ale využívá 
se např. při oceňování cenného papíru. Například kurz akcie se nemění pololetně, jako je 
tomu u zůstatku na účtu při pololetním úrokovém období, ale mění se vlastně neustále oproti 
kurzu akcie z předchozího okamžiku. Proměnná (r) poté představuje průměrnou roční změnu 
kurzu (viz příklad 3.9).

Příklad 3.9

Jaký lze očekávat kurz akcie za 120 měsíců, pokud jeho dlouhodobá průměrná roční 
změna činí cca 5 %? Kurz akcie v současnosti činí 1 000 Kč.
Řešení:
Teoreticky by bylo možné použít i základní vztah pro složené úročení, ale metodicky správ-
nější je použití spojitého úročení. Čím delší období, tím více by se hodnoty u obou přístupů 
lišily ve prospěch spojitého úročení (vyšší výnosy z výnosů). Jak již bylo uvedeno, vztah pro 
spojité úročení je konstruován automaticky pro roční úrokové období, a proto proměnné (r) 
a (t) musí být tomuto formátu přizpůsobeny.

úrokové období = rok
r = 5 % p. a. => 0,05 p. a.
t = 120 měsíců => 10 let
PV = 1 000 Kč
FV =?

FV = PV · er·t

FV = 1 000 · e0,05·10 = 1 649 Kč

Odpověď:
Kurz akcie by za 120 měsíců měl činit 1 649 Kč.

Spojité úročení má rovněž částečně modifikovaný vztah pro výpočet efektivní úrokové míry, 
který má následující podobu:

 (3.7)

kde: re = efektivní úroková míra,
 r = roční úroková sazba (popř. očištěná o daň z příjmů),
 e = Eulerova konstanta (základ přirozeného logaritmu).

3.4 Smíšené úročení
Smíšené úročení se rovněž označuje jako kombinace jednoduchého a složeného úročení. Pri-
márně vychází ze složeného úročení a používá se v případě, kdy v rámci složeného úročení 
je kapitál úročen necelý počet úrokových období. To znamená, že proměnná (t) se nerovná 
celému číslu. V tomto případě musí být hodnota této proměnné rozdělena na dvě složky dle 
následujícího vztahu:

t = n + l (3.8)
kde: t = počet úrokových období celkem,
 n = celá část počtu úrokových období,
 l = necelá část počtu úrokových období.
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Základní vztah pro smíšené úročení pak vychází z principu, že u celé části počtu úrokových 
období je aplikováno složené úročení a u neceločíselného zbytku je aplikováno jednoduché 
úročení. Tento vztah má následující tvar:

 (3.9)

kde: FV = budoucí hodnota kapitálu,
 PV = současná hodnota kapitálu,
 r = úroková sazba (popř. očištěná o daň z příjmů) za úrokové období,
 n = celá část počtu úrokových období,
 l = necelá část počtu úrokových období.

U neceločíselného zbytku počtu úrokových období (l) se jednoduché úročení používá z toho 
důvodu, že pokud je počet úrokových období menší než jedna, je obvykle využíváno jednodu-
chého úročení. Místo smíšeného úročení by bylo možné využít standardního složeného úročení, 
ale metodicky správné je užití smíšeného úročení. Uvedený vztah lze opět rozložit na jednotlivá 
úroková období a uvažovat tak měnící se úrokovou sazbu. Stejně tak lze uvažovat měnící se 
úrokovou sazbu v rámci složeného a v rámci jednoduchého úročení.

Příklad 3.10

Spořicí účet je úročen úrokovou sazbou 2,40 % p. a. s měsíčním úrokovým obdobím. 
Jaká částka bude na účtu za 75 dní, pokud bylo nyní vloženo 150 000 Kč a sazba daně 
z úrokových příjmů činí 15 %?
Řešení:
Částka se bude úročit 75 dní při měsíčním úrokovém období, což odpovídá dvěma a půl mě-
sícům (30 + 30 + 15 dní). Znamená to tedy, že celá úroková období (celé dva měsíce) se do 
75 dnů vejdou dvakrát a zbylých 15 dní (polovina měsíce) je necelá část úrokového období.

úrokové období = měsíc
r = 2,40 % p. a. => 0,20 % p. m. => 
vliv zdanění => 0,002 · (1 − 0,15) = 
= 0,0017 p. m.
t = 2,50 měsíce => n = 2
 l = 0,50
PV = 150 000 Kč
FV = ? (Kč)

FV = 150 000 · (1 + 0,0017)2 · (1 + 0,0017 · 0,50) =
= 150 638 Kč

Odpověď:
Na účtu bude za 75 dní částka (při uvažování zdanění úroků) 150 638 Kč.

Typicky se smíšené úročení používá také v případě, kdy máme na vkladu aplikováno napří-
klad čtvrtletní úročení a výběr provedeme po dvou letech a jednom měsíci. Pak bude v rámci 
prvních osmi čtvrtletí (úrokových období), tzn. 2 let, aplikováno složené úročení a poslední 
měsíc bude zůstatek úročen jednoduchým úročením (1/3 úrokového období). Pro vkladatele je 
to ovšem výhodnější, než kdyby byl i poslední měsíc úročen složeným úročením. Jak již víme 
z 1. kapitoly, pokud je počet úrokových období menší než jedna, je vyšší budoucí hodnota 
u jednoduchého než u složeného úročení (viz obrázek 1.4).

print-biqdb16-margin-0
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3.5 Další řešené příklady
Následují další příklady, ve kterých jsou použity vztahy popsané v této kapitole.

Příklad 3.11

Máme možnost koupit si stavební pozemek. Realitní společnost prodává 1 m2 stavební 
parcely za 2 500 Kč. Využijeme této nabídky, pokud předpokládáme, že za 10 let bude 
cena 1 m2 3 500 Kč? Předpokládáme 6% roční úrokovou sazbu a roční úrokové období.
Řešení:
Jedná se o výpočet budoucí hodnoty současných 2 500 Kč za období 10 let (nebo naopak 
současné hodnoty budoucích 3 500 Kč). Oba dva způsoby povedou ke shodnému závěru.  
Výpočet bude realizován prvním způsobem, který představuje zhodnocení částky 2 500 Kč 
v horizontu 10 let při zadaných podmínkách. Pokud se tato částka v rámci tohoto horizontu 
zhodnotí na více než 3 500 Kč, je výhodnější pozemek nakoupit až za 10 let a naopak.

úrokové období = rok
r = 6 % p. a. => 0,06 p. a.
t = 10 let
PV = 2 500 Kč
FV = ?

FV = PV · (1 + 0,06)10 = 4 477 Kč

Odpověď:
Částka 2 500 Kč by se za daných podmínek v horizontu 10 let zhodnotila na 4 477 Kč, což je 
více než 3 500 Kč. Bylo by tedy výhodnější za daných podmínek prostředky uložit a pozemek 
nakoupit až za 10 let.

Příklad 3.12

Při jaké roční úrokové sazbě s měsíčním připisováním úroků se za 20 let zpětinásobí 
vložený vklad?
Řešení:
Jedná se o příklad na výpočet úrokové sazby u složeného úročení. I když v zadání není přesně 
uvedeno, z jaké počáteční hodnoty (PV) na jakou koncovou hodnotu (FV) narostl vložený 
kapitál, je možno např. určit, že PV = 1 Kč a poté FV = 5 Kč nebo PV = 1 000 Kč a poté 
FV = 5 000 Kč atd. To z toho důvodu, že pod odmocninou v níže uvedeném vztahu se v obou 
těchto případech čitatel a jmenovatel zkrátí na hodnotu 5. Číslo pod odmocninou v uvedeném 
vztahu tak vždy vyjadřuje násobek, na který se zúročí počáteční kapitál.

úrokové období = měsíc
r = ? (p. m.)
t = 240 měsíců
PV = PV
FV = 5 · PV

Odpověď:
Výše roční úrokové sazby činila 8,08 % p. a.
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Příklad 3.13

Půjčili jsme si 500 000 Kč na 10 let. Tato půjčka má být splacena třemi stejně vysokými 
splátkami, kdy první splátka je splatná po 3 letech, druhá splátka po 6 letech a třetí 
splátka po 9 letech. Úroková sazba činí 8 % p. a. a úroky jsou připisovány čtvrtletně. 
Jaká bude výše těchto splátek?
Řešení:
Věřiteli musíme zaplatit naprosto stejnou hodnotu, kterou nám půjčil. Pokud nám tedy nyní 
půjčil 500 000 Kč, musí být současná hodnota budoucích peněžních částek, kterými budeme 
dluh splácet, rovna opět 500 000 Kč. Nyní musíme pouze dopočítat, o jaké budoucí částky 
se jedná, když víme, že jsou tři a všechny mají stejnou nominální hodnotu. Řešení je tedy 
naprosto stejné, jako bychom počítali, kolik by činila vždy stejná částka, již bychom si za 
3 roky, 6 roků a 9 roků vyzvedli z účtu, na který jsme nyní uložili 500 000 Kč a který má 
zhodnocení 8 % p. a. při čtvrtletním úrokovém období. V tomto případě si věřitel částku 
500 000 Kč pouze „uložil“ u nás.
úrokové období = čtvrtletí
r = 8 % p. a. => 2 % p. q. => 0,02 p. q.
t1 = 12 čtvrtletí
t2 = 24 čtvrtletí
t3 = 36 čtvrtletí
PV = 500 000 Kč
FV1 = FV2 = FV3 = ? (Kč)

FV1 = FV2 = FV3 = 263 100 Kč

500 000

FV1 FV2 FV3

0 3 6 9 let

Odpověď:
Splátka bude vždy činit cca 263 100 Kč.
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Příklad 3.14

Uvažujme složené měsíční úročení vkladu s roční úrokovou sazbou 6 %. U následují-
cích tvrzení uveďte, zda s nimi souhlasíte nebo ne, a zdůvodněte svoji odpověď (příp. 
vypočítejte).
a) Roční výnosová míra vkladu činí 6,5 %.
b) Pololetní výnosová míra vkladu je polovinou jeho roční výnosové míry.
c) Kolik činí čtvrtletní výnosová míra vkladu?
d) S prodlužováním intervalu připisování úroků výnosová míra vkladu roste.

Řešení:
Výnosová míra vkladu zohlední výši úročení a frekvenci připisování úroků (zdanění se v tom-
to případě neuvažuje). To znamená, že výnosová míra je určena prostřednictvím efektivní 
úrokové míry.
úrokové období = měsíc
r = 6 % p. a. => 0,5 % p. m. => 0,005 p. m.

a) Roční výnosová míra vkladu činí 6,5 %.
Dojde k výpočtu roční efektivní úrokové míry zohledňující jak výši úročení, tak frekvenci 
připisování úroků (úrokové období): re = (1 + r) p − 1 = (1,005)12 − 1 = cca 6,17 % p. a.
Byla počítána roční výnosová míra, proto p = 12, jelikož v rámci 1 roku bylo 12 úrokových 
období (měsíců). Roční výnosová míra činila 6,17 % p. a., a nerovnala se tak 6,5 % p. a.
Správná odpověď: NE

b) Pololetní výnosová míra vkladu je polovinou jeho roční výnosové míry.
Pololetní výnosová míra bude počítána prostřednictvím pololetní efektivní úrokové míry, 
to znamená, že bude opět aplikován vztah re = (1 + r) p − 1. Pouze proměnná (p) se bude 
rovnat 6, jelikož v rámci jednoho pololetí bylo 6 úrokových období (měsíců).
re = (1 + r) p − 1 = (1,005)6 − 1 = cca 3,04 % p. s.
Pololetní výnosová míra (3,04 % p. s.) tak není polovinou roční výnosové míry (6,17 % 
p. a.), je to méně než jedna polovina. Opět zde totiž hrají roli nižší úroky a princip slo-
ženého úročení zobrazený na obrázku 1.4. Křivka složeného úročení je exponenciálou, 
nikoliv polopřímkou jako v případě jednoduchého úročení, proto zde neplatí principy 
lineární přímé úměry.
Správná odpověď: NE

c) Kolik činí čtvrtletní výnosová míra vkladu?
Čtvrtletní výnosová míra bude vypočtena opět dle vztahu re = (1 + r) p − 1, kde proměnná 
(p) se bude rovnat 3 (v rámci čtvrtletí jsou 3 úroková období – měsíce).
re = (1 + r) p − 1 = (1,005)3 − 1 = cca 1,51 % p. q.
Správná odpověď: 1,51 % p. q.

d) S prodlužováním intervalu připisování úroků výnosová míra vkladu roste.
Ne, je tomu přímo naopak. Čím častější je připisování úroků, tím strmější je za jinak stej-
ných podmínek křivka složeného úročení na obrázku 1.4 a tím vyšší je efektivní úroková 
míra udávající výnosovou míru vkladu. Roční výnosová míra vkladu při měsíčním úroko-
vém období činila u tohoto příkladu: re = (1 + r) p − 1 = (1,005)12 − 1 = cca 6,17 % p. a.
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V případě pololetního úrokového období (prodloužení intervalu připisování úroků) by 
výnosová míra vkladu činila: re = (1 + r) p − 1 = (1,03)2 − 1 = cca 6,09 % p. a. To znamená, 
že by výnosová míra vkladu naopak poklesla.
Správná odpověď: NE

3.6 Příklady k procvičení

1. Určete celou část (n) a necelou část (l) počtu úrokových období při době uložení kapitálu na 
4 roky a 7 měsíců a ročním, půlročním, čtvrtletním a měsíčním připisování úroků.

úrokové období n l
roční  4 7/12
pololetní  9 1/6
čtvrtletní 18 1/3
měsíční 55 0

2. Banka nabízí spořicí účet úročený 3,50 % p. a. Daň z úroku činí 15 % a očekává se inflace 
pro následující rok ve výši 4,70 %. Jaká je čistá roční reálná úroková sazba tohoto vkladu? 
(Pozn.: malé opakování z 1. kapitoly.)
[–1,65 % p. a.]

3. Na 5letý termínovaný vklad jste vložili 50 000 Kč. Jakou částku obdržíte při splatnosti 
vkladu, je-li vklad úročen 3 % p. a.? Úroky jsou připisovány měsíčně a podléhají 15% 
srážkové dani.
[56 792 Kč]

4. Při jaké roční hrubé úrokové sazbě se zhodnotí vklad 25 000 Kč na 30 000 Kč za 2 roky? 
Úroky jsou připisovány čtvrtletně a podléhají 15% srážkové dani.
[10,85 % p. a.]

5. Chcete zhodnotit 23 250 Kč na 2 roky. Máte tři možnosti jejich zhodnocení:
r = 2,15 % p. a., měsíční úrokové období,
r = 2,20 % p. a., čtvrtletní úrokové období,
r = 2,25 % p. a., pololetní úrokové období.
Kterou možnost z pohledu výnosové míry zvolíte?
[stačí vypočítat efektivní úrokové míry: 2,17 % p. a.; 2,22 % p. a.; 2,26 % p. a.]

6. Jaká původní částka se za 5 let a 2 měsíce zúročila na 250 000 Kč? Uvažujte úrokovou sazbu 
5 % p. a. se spojitým úročením.
[193 084 Kč]

7. Na jakou částku se zúročí vklad 50 000 Kč za 2 roky a 6 měsíců při úrokové sazbě 8 % p. a. 
s měsíčním připisováním úroků? Úroky podléhají srážkové dani 15 %.
[59 237 Kč]
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8. Za půl roku chcete jet na zahraniční dovolenou za 20 000 Kč. Kolik musíte dnes uložit do 
banky, jestliže banka nabízí roční úrokovou sazbu 3,25 % p. a. se čtvrtletním připisováním 
úroků? Úroky podléhají srážkové dani 15 %.
[19 727 Kč]

9. Za kolik let se zúročí vklad 20 000 na 27 850 Kč? Účet je úročen 8 % p. a. s pololetním 
připisováním úroků. Úroky podléhají srážkové dani 15 %.
[4 roky a 343 dní]
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4 Spoření a pravidelné investice

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 4.

Tato a následující dvě kapitoly se věnují základním principům finanční matematiky anuit. Anui-
tou se rozumí platba, která se pravidelně opakuje v určité frekvenci (i když v původním významu 
to znamenalo platbu v určité výši placenou pouze jednou za rok). Anuitou tak může být pravi-
delná investice ve výši 2 000 Kč měsíčně do podílových fondů, pravidelná úložka na stavební 
spoření nebo na spořicí účet, pravidelná splátka hypotečního úvěru či pravidelně čerpaná částka 
ze spořicího účtu, penzijního spoření atd.

Jelikož se jedná o anuitu, tedy pravidelně se opakující částku, jsou výpočty jednodušší, než 
kdyby se počítalo s každou dílčí částkou zvlášť. Ve vztazích se totiž využívá efektu pravidel-
ného opakování anuit. Problematiky anuit se využívá především ve dvou základních oblastech:

1. Výpočet budoucí hodnoty anuity
Výpočet budoucí hodnoty anuity se označuje také jako tzv. spoření, jelikož se základním vztahem 
pro budoucí hodnotu anuity se často počítá typ příkladů např. ve znění: Jaká částka se za 10 let 
naspoří, pokud je každý měsíc ukládáno 1 000 Kč? Účet je úročen úrokovou sazbou 2 % p. a., 
úroky jsou připisovány měsíčně a zdaňovány 15 %. Využití vztahů pro výpočet budoucí anuity 
je ovšem mnohem širší a lze je bez problému aplikovat i v rámci výpočtů u stavebního spoření, 
investic do fondů či jiných typů výpočtů, kde se opakují pravidelné platby a chceme vypočítat 
jejich budoucí hodnotu. Anuitu u tohoto typu příkladů, kde se využívá budoucí hodnoty anuity 
(spoření), budeme zjednodušeně označovat také jako úložku.

Postupem, se kterým se seznámíme v této kapitole, bude možné si spočítat, kolik si budeme 
moci celkově naspořit např. prostřednictvím stavebního spoření. Kromě využití této kapitoly 
u stavebního či jiného spoření ji lze samozřejmě také využít i u pravidelných investic do podí-
lových fondů či jiných spořicích produktů. Příklad takové možnosti uvádí obrázek 4.1.

V praxi se můžeme setkat s celou řadou nabídek na pravidelné investování, u kterého mů-
žeme využít stejného postupu výpočtu budoucí hodnoty investování. Zde je ovšem – kromě 
poplatků či zdanění – ještě jeden velmi důležitý aspekt, a to očekávaná úroková míra, resp. vý-
nosnost. Při výpočtu totiž musíme použít konkrétní průměrnou míru zhodnocení pravidelných 
plateb během celé doby. Toto zhodnocení je však pouhým odhadem, skutečnost může být 
úplně jiná jak v pozitivním smyslu (vyšší zhodnocení), tak i v negativním (zhodnocení nižší, 
teoreticky i záporné).
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POPIS PRODUKTU
• Tři modelová portfolia s různým poměrem akciových a dluhopisových instrumentů

v závislosti na době, po kterou chce klient investovat. Čím více se blíží konec
investičního období, tím větší je podíl konzervativnějších instrumentů.

PARAMETRY PRODUKTU
• Produkt společnosti Pioneer Asset Management, a.s., 

sesterské společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
• Tři modelová portfolia složená z vybraných akciových, dluhopisových 

a smíšených fondů a fondů peněžního trhu
• Obecné váhy a investiční strategie pro investování do produktů Pioneer Investments 

jsou stanovovány pro linie v závislosti na investičním horizontu klienta
• Měna investic: CZK
• Minimální výše investice:

– první investice: 30 000 Kč 
– následná investice: 10 000 Kč
– pravidelné investice do programu: 500 Kč

Obrázek 4.1 Příklad nabídky pravidelného investování
Zdroj: Unicredit Bank

2. Výpočet současné hodnoty anuity
Naproti tomu výpočet současné hodnoty anuity se označuje také jako tzv. důchody. To z důvodu, 
že se často používá např. u příkladu typu: Jakou částku je nyní nutno vložit na účet, aby bylo 
možné z tohoto účtu po dobu 5 let čerpat každý měsíc důchod (rentu) 2 500 Kč, pokud je účet 
úročen úrokovou sazbou 3 % p. a. se čtvrtletním připisováním úroků a sazbou daně z příjmů 
20 %? Opět je ovšem využití současné hodnoty anuity mnohem širší a vyskytuje se u příkladů, 
kde se opakují pravidelné platby a chceme vypočítat jejich současnou hodnotu, či se využívá 
u finanční matematiky úvěrů. Anuitu u typu příkladů, kde se využívá současné hodnoty anuity 
(důchody), lze zjednodušeně označovat také jako důchod nebo rentu. Tomuto se bude věnovat 
následující kapitola Důchody a renty.

4.1 Budoucí hodnota anuity
Jak už název napovídá, budoucí hodnota anuity nám říká, jak vysokou částku získáme v bu-
doucnu, budeme-li pravidelně po danou dobu ukládat či investovat stejně vysokou částku 
(anuitu), resp. úložku. Budoucí hodnota anuity ale nevznikla náhodou. Opět vyjdeme z názvu. 
Odmyslíme-li si slovo anuita, zůstane nám pouze budoucí hodnota, se kterou jsme se seznámili 
v úvodu, a dostáváme se tak k problematice jednoduchého, resp. složeného úročení. A právě 
budoucí hodnota anuity je lehce odvoditelná např. ze složeného úročení. Ukažme si to na 
příkladu 4.1.
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Příklad 4.1 Odvození budoucí hodnoty anuity

Jakou částku získáme po 3 letech, pokud jsme na účet vložili 1 000 Kč při úrokové sazbě 
10 % p. a.? Úrokové období je roční. Výpočet dle složeného úročení je velice jednoduchý:

Jak by se ovšem daná částka změnila, pokud bychom 1 000 Kč ukládali pravidelně každý 
rok, po dobu tří let? To znamená prvních 1 000 Kč na začátku 1. roku, druhých 1 000 Kč 
na začátku 2. roku a třetích 1 000 Kč na začátku 3. roku. Opět uvažujme stejnou úro-
kovou sazbu a stejné úrokové období.
V tomto případě musíme každou vloženou tisícikorunu zúročit zvlášť, a sice první vklad bu-
deme úročit o tři úroková období (v tomto případě roky), druhý vklad o dvě úroková období 
a třetí vklad o jedno úrokové období. Matematický zápis je následující:

Tento příklad byl ovšem poměrně jednoduchý a bylo možné jej celkem pohodlně vypočítat 
přes základní vztah pro složené úročení. Obtížnější by to bylo, pokud by anuita 1 000 Kč byla 
ukládána měsíčně po dobu např. 20 let. To by ve výpočtu bylo úročeno 12 · 20 = 240 dílčích 
členů a výpočet prostřednictvím základního vztahu pro složené úročení by již byl mnohem 
složitější. A právě pro tyto případy se využívá anuitního principu a jsou odvozeny vztahy, 
které celý výpočet zjednodušují. Všimněme si v předchozím matematickém zápise, že člen 
1 000 · (1 + 0,1) by bylo možné vytknout a zápis by se zjednodušil.

Této a dalších možností využívá následující univerzální vztah pro výpočet budoucí hodnoty 
anuity, který je opět striktně navázán na formát úrokového období. Jeho využití pro příklad 
4.1 samozřejmě přinese naprosto identický výsledek, to znamená částku 3 641 Kč.

 
(4.1)

kde: S = budoucí hodnota anuity (např. celková naspořená částka),
 a = výše anuity (např. úložka při spoření),
 m = počet anuit (úložek) za jedno úrokové období,
 r = úroková sazba za úrokové období (popř. očištěná o daň z příjmu),
 n = počet úrokových období.

Tento základní a univerzální vztah pro budoucí hodnotu anuity ukazuje, že budoucí hodnota 
anuity (např. naspořená částka) je závislá zejména na velikosti pravidelné úložky, počtu úložek 
za jedno úrokové období, na okamžiku ukládání úložky, na velikosti úrokové sazby za úrokové 
období a na počtu úrokových období zhodnocování úložky.

Ke vzorci 4.1 je nutno uvést následující poznámky:

• Znaménko plus je ve výrazu m ± 1 použito v případě tzv. předlhůtního spoření, tzn. v případě 
ukládání pravidelné úložky (a) na začátku určitého časového intervalu (na začátku měsíce, 
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čtvrtletí, pololetí, roku apod.). Znaménko minus je užito v případě polhůtního spoření, tzn. 
pravidelná úložka (a) je ukládána na konci období (na konci měsíce, čtvrtletí, pololetí, roku).2

• Pokud by úložka (anuita) byla ukládána např. v polovině měsíce, naspořená částka by se 
zjednodušeně rovnala průměru předlhůtního a polhůtního spoření. Pokud by byla ukládána 
např. 10. den v měsíci, naspořená částka by se zjednodušeně rovnala váženému průměru, kde 
by bylo využito 20/30 naspořené částky z předlhůtního spoření a 10/30 z polhůtního spoření.

• Klíčovou úlohu ve vztahu opět zaujímá formát úročení (úrokové období) neboli skutečnost, 
v jakých časových intervalech dochází k připisování úroků. Na úrokovém období jsou závislé 
proměnné (r), (m) a (n). Z tohoto důvodu musíme tyto proměnné vždy přizpůsobit úrokovému 
období, příp. očistit o daň z příjmů v případě úrokové sazby.

• Pokud z daného vztahu jsou počítány proměnné, které jsou závislé na úrokovém období, vy-
chází poté v daném formátu. Např. pokud je úrokové období pololetní, je do vztahu dosazena 
pololetní úroková sazba (r), počet úložek za jedno pololetí (m) a je počítána doba spoření (n), 
vychází tato doba logicky v pololetích. Pokud ovšem zadání zní, kolik let se musí spořit, je 
nutno pololetí převést do let. Funguje tak naprosto stejný princip jako v rámci jednoduchého 
a složeného úročení, a to z toho důvodu, že daný vztah těchto principů využívá.

• Vzorec, jak již bylo uvedeno, vychází z principů jednoduchého a složeného úročení. To lze 
poznat tak, že časová proměnná (n) je uvedena v exponentu. Pokud by ovšem spoření trvalo 
pouze jedno úrokové období (n = 1), poslední část vztahu by byla zkrácena na hodnotu 1 
a vztah by přešel pouze k principům jednoduchého úročení. Je to logické; je-li doba spoření 
kratší nebo rovna jednomu úrokovému období, nemůže zde docházet k připisování úroků 
z úroků, což je typické pro složené úročení, a je využíváno principů jednoduchého úročení. 
Pokud budeme řešit příklad s více úrokovými obdobími (n > 1) a podíváme se na vzorec 
podrobněji, zjistíme, že se jednoduché úročení využívá v prvním kroku – při výpočtu zhod-
nocení jednotlivých anuit v rámci jednoho úrokového období.
Na následujícím schématu je naznačeno, že se nejdříve spočítá (s využitím principu jed-
noduchého úročení) hodnota anuity ke konci každého jednotlivého úrokového období (na 
obrázku jsou dvě anuity během úrokového období, tj. m = 2) a z této částky se spočítá pomocí 
složeného úročení budoucí hodnota všech anuit z jednotlivých úrokových období (spodní 
část obrázku pod osou, n = 3) ke konci celého spoření.3

m = 2 m = 2

n = 3

m = 2

2 Předlhůtní a polhůtní spoření nemá nic společného s předlhůtním a polhůtním úročením zmíněným 
v rámci jednoduchého úročení.

3 Jinak řečeno – při využití jednoduchého úročení v rámci jednoho úrokového období se pracuje s arit-
metickou posloupností (jednoduchým úročením) a při využití i složeného úročení pro více úrokových 
období se pracuje s geometrickou posloupností (složeným úročením).

Obrázek 4.2 Využití jednoduchého a složeného úročení při určení budoucí hodnoty anuity
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Příklad 4.2 Vzorový příklad na budoucí hodnotu anuity

Vraťme se nyní k úvodnímu příkladu 4.1 a dosaďme si hodnoty ze zadání do vztahu 
pro výpočet budoucí hodnoty anuity. Výsledek bude naprosto stejný, jako když byly 
individuálně úročeny jednotlivé částky 1 000 Kč.
úrokové období = rok
r = 10 % p. a. => 0,10 p. a.
m = 1 úložka za rok
n = 3 roky
a = 1 000 Kč (předlhůtně)
S = ? [Kč]
Dosazením do uvedeného základního vzorce pro výpočet budoucí hodnoty anuity tak dostaneme:

Došli jsme ke stejnému výsledku, k jakému jsme dospěli postupem uvedeným v příkladu 4.1. Je 
to logické, muselo to tak být, vztah pro výpočet budoucí hodnoty anuity vychází (je odvozen) 
z principů složeného (popř. jednoduchého) úročení, pouze vhodně využívá principu anuity, 
a tím celý výpočet značně zjednodušuje, a to bez vlivu na výsledek.

V následující části budou uvedeny příklady na výpočet jednotlivých proměnných ze vztahu 
4.1 a budou vysvětlovány další principy spojené s výpočtem budoucí hodnoty anuity. Pro zjed-
nodušení budeme používat místo názvu budoucí hodnota anuity označení spoření, i když využití 
vztahů pro budoucí hodnotu anuity je mnohem větší.

4.2 Výpočet budoucí hodnoty anuity
Následující příklad se věnuje výpočtu budoucí hodnoty anuity – naspořené částky (S) a vlivu 
úrokového období a typu spoření na její hodnotu.

Příklad 4.3

Jakou částku naspoříme za 5 let, pokud spoříme na konci každého měsíce částku 1 000 Kč, 
a to při neměnné úrokové sazbě 3 % p. a. a pololetním připisování úroků? Sazba daně 
z příjmů pro úrokové příjmy činí 15 %. Vyčísleme naspořenou částku i pro případ, že 
by úložka byla ukládána vždy na začátku každého měsíce.
Řešení:
Klíčovou informací je opět frekvence úročení (úrokové období). To je v daném případě pololetí 
a k tomuto úrokovému období musíme vztáhnout všechny proměnné, které jsou na něm závislé.
Do výpočtu ještě musíme zahrnout sazbu daně z příjmu, resp. očistit 3% úrokovou sazbu o daň.
úrokové období = pololetí
r = 3,00 % p. a. => 1,50 % p. s. => vliv zdanění => 0,015 · (1 − 0,15) = 0,01275 p. s.
m = 6 úložek za jedno pololetí
n = 10 pololetí
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a = 1 000 Kč (předlhůtně i polhůtně)
S = ? [Kč]

a) Výše naspořené částky v případě předlhůtního spoření:

Popsaný postup řešení je znázorněn na následujícím schématu.

0 1 2 9 10 pololetí

m = 6

n = 10

m = 6 m = 6

b) Výše naspořené částky v případě polhůtního spoření:

Naspořená částka bude vyšší v případě předlhůtního než polhůtního ukládání úložky. Je to 
logické, v případě předlhůtního spoření byla každá úložka ukládána na začátku měsíce, takže 
se úročila déle, než pokud by byla ukládána na konci měsíce. Logicky k ní byly připočteny 
vyšší úroky a posléze v dalších úrokových obdobích i vyšší úroky z úroků.
Jak by se výpočet (hodnota jednotlivých proměnných) a výsledek změnily, pokud by nebylo 
uvažováno pololetní, ale např. čtvrtletní úrokové období? To znamená, že by se zvýšila fre-
kvence připisování úroků. Srovnejme hodnotu proměnných závislých na úrokovém období 
v případě pololetního a čtvrtletního úrokového období.
úrokové období = čtvrtletí
r = 3,00 % p. a. => 0,75 % p. q. => vliv zdanění => 0,0075 · (1 − 0,15) = 0,006375 p. q.
m = 3 úložky za jedno čtvrtletí
n = 20 čtvrtletí
a = 1 000 Kč (předlhůtně i polhůtně)
S = ? [Kč]

a) Výše naspořené částky v případě předlhůtního spoření:
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b) Výše naspořené částky v případě polhůtního spoření:

V případě změny úrokového období z pololetí na čtvrtletí (zvýšení frekvence úročení) se 
budoucí hodnota anuity (naspořená částka) zvýšila, a to jak u předlhůtního, tak polhůtního 
spoření. Je to opět logické. Souvisí to s vyšší efektivní úrokovou mírou zmíněnou v rámci 
složeného úročení, která se zde začala projevovat. Vyšší frekvence připisování úroků znamená 
za jinak stejných podmínek vyšší úroky z úroků, a tím vyšší naspořenou částku u čtvrtletního 
úrokového období než u pololetního.
Ovšem i u čtvrtletního úrokového období platilo ze stejných důvodů jako u pololetního 
úrokového období, že naspořená částka byla vyšší v případě předlhůtního než polhůtního 
spoření.
Důležité je si z tohoto příkladu zapamatovat, jaký vliv mají typ spoření (předlhůtní, 
polhůtní) a změna úrokového období na naspořenou částku (budoucí hodnotu anuity).

4.3 Výpočet výše pravidelné úložky
Následující příklad se věnuje výpočtu výše anuity – úložky (a) a sleduje vliv typu spoření 
a úrokového období na její hodnotu.

Příklad 4.4

Za 2 roky chceme mít na spořicím účtu 100 000 Kč. Kolik musíme během těchto 2 let 
spořit každé čtvrtletí (jednak na jeho začátku a jednak na jeho konci) při úrokové sazbě 
2 % p. a. a čtvrtletním úrokovém období?
Řešení:
Klíčovou informací je opět frekvence úročení (úrokové období). To je v tomto případě čtvrt-
letí a k tomuto úrokovému období musíme vztáhnout všechny proměnné, které jsou na něm 
závislé.
úrokové období = čtvrtletí
r = 2,00 % p. a. => 0,50 % p. q. => 0,005 p. q.
m = 1 úložka za jedno čtvrtletí
n = 8 čtvrtletí
S = 100 000 Kč
a (předlhůtně i polhůtně) = ? [Kč]

a) Výše úložky v případě předlhůtního spoření:
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Správnost výpočtu potvrzuje i použití jedné z mnoha on-line kalkulaček zabývajících se 
problematikou spoření (viz obrázek níže). Problémem však může být to, že kalkulačky  často 
nezohledňují všechny možné parametry výpočtu, např. polhůtní spoření, různé úrokové ob-
dobí atd.

Zdroj: www.penize.cz

b) Výše úložky v případě polhůtního spoření:

Výše úložky bude vyšší v případě polhůtního než předlhůtního spoření. Je to logické, v případě 
předlhůtního spoření byla každá úložka ukládána na začátku čtvrtletí, takže se tam úročila 
déle, než pokud by byla ukládána na konci čtvrtletí. Logicky k ní byly připočteny vyšší úroky 
a posléze v dalších úrokových obdobích i vyšší úroky z úroků. Pokud ovšem chceme mít za 
jinak stejných podmínek v obou případech stejnou naspořenou částku, musíme nižší úroky 
a úroky z úroků kompenzovat u polhůtního spoření vyšší úložkou.
Jak by se výpočet (hodnota jednotlivých proměnných) a výsledek změnily, pokud by nebylo 
uvažováno čtvrtletní, ale např. roční úrokové období? To znamená, že by se snížila frekvence 
připisování úroků. Srovnejme hodnotu proměnných závislých na úrokovém období v případě 
čtvrtletního a ročního úrokového období.
úrokové období = rok
r = 2,00 % p. a. => 0,02 p. a.
m = 4 úložky za jeden rok
n = 2 roky
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S = 100 000 Kč
a (předlhůtně i polhůtně) = ? [Kč]

a) Výše úložky v případě předlhůtního spoření:

b) Výše úložky v případě polhůtního spoření:

V případě změny úrokového období ze čtvrtletního na roční (snížení frekvence úročení) se výše 
úložky zvýšila (i když nepatrně – kvůli relativně nízké úrokové sazbě a krátké době spoření), 
a to jak u předlhůtního, tak polhůtního spoření. Je to opět logické. Souvisí to s nižší efektivní 
úrokovou mírou, která se zde začala projevovat. Nižší frekvence připisování úroků znamená 
za jinak stejných podmínek nižší úroky z úroků, které je ovšem nutno pro dosažení stejné 
naspořené částky kompenzovat vyšší pravidelnou úložkou.

Ovšem i u ročního úrokového období platilo ze stejných důvodů jako u čtvrtletního úro-
kového období, že vyšší úložka byla v případě polhůtního než předlhůtního spoření.

Důležité je si z tohoto příkladu zapamatovat, jaký vliv mají typ spoření (předlhůtní, 
polhůtní) a změna úrokového období na výši úložky. Je to naopak než u výše naspořené 
částky (budoucí hodnoty anuity), ale princip a jeho vysvětlení jsou stále stejné.

Následující část se věnuje příkladům, ve kterých jsou počítány proměnné závislé na formátu 
úrokového období. Jak již bylo uvedeno, pokud jsou tyto proměnné závislé na formátu úrokového 
období, při jejich výpočtu v tomto formátu také vycházejí.

4.4 Výpočet doby spoření
Pro výpočet počtu úrokových období – doby spoření (n) – opět vyjdeme ze základního vztahu 
pro spoření.

Z uvedeného vztahu je nutné vyjádřit proměnnou (n) neboli počet úrokových období ukládání 
pravidelné úložky (a). Protože se jedná o proměnnou vyjádřenou v exponentu, je nutné využít 
pro výpočet tohoto exponentu logaritmů, konkrétně přirozeného logaritmu. Samozřejmě, že 
v případě jiného než ročního úrokového období musíme zbývající proměnné (r) a (m) uzpůsobit 
úrokovému období. Hodnota vypočtené proměnné (n) poté bude vypočtena v počtu úrokových 
období!
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(4.2)

Příklad 4.5

Kolik let je nutno zhodnocovat měsíční vklad 1 500 Kč pro získání částky 125 000 Kč 
při neměnné výnosnosti 10 % p. a., a to při uvažování čtvrtletního úrokového období? 
Sazba daně z příjmů pro úrokové příjmy činí 15 %. Vypočítejme dobu spoření jak pro 
předlhůtní, tak polhůtní spoření.

Řešení:
Stejně jako v předchozích příkladech je pro nás stěžejní formát úrokového období, které je 
v tomto případě čtvrtletní. Proměnná (n) bude tedy vycházet ve čtvrtletích, a jelikož zadání 
zní, kolik let je nutno spořit, musí se čtvrtletí poté převést do let. Rovněž je nutno zahrnout 
do výpočtu uvedenou sazbu daně z příjmů.
úrokové období = čtvrtletí
r = 10,00 % p. a. => 2,50 % p. q. => vliv zdanění => 0,025 · (1 − 0,15) = 0,02125 p. q.
m = 3 úložky za jedno čtvrtletí
n = ? úrokových období (čtvrtletí)
a = 1 500 Kč (předlhůtně i polhůtně)
S = 125 000 Kč

a) Doba spoření v případě předlhůtního spoření:

b) Doba spoření v případě polhůtního spoření:

Doba spoření bude vyšší v případě polhůtního než předlhůtního spoření. Je to ze stejného 
důvodu jako v případě výše úložky. U předlhůtního spoření byla každá úložka ukládána na 
začátku měsíce, takže se úročila déle, než kdyby byla ukládána na konci měsíce. Logicky k ní 
byly připočteny vyšší úroky a posléze v dalších úrokových obdobích i vyšší úroky z úroků. 
A pokud chceme mít za jinak stejných podmínek (úrokové období, úroková sazba, sazba 
daně, frekvence ukládání úložky, výše úložky) v obou případech stejnou naspořenou částku, 
musíme nižší úroky a úroky z úroků kompenzovat u polhůtního spoření delší dobou spoření.
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Jak by se výpočet (hodnota jednotlivých proměnných) i s výsledkem změnily, pokud by ne-
bylo uvažováno čtvrtletní, ale např. pololetní úrokové období? To znamená, že by se snížila 
frekvence připisování úroků. Srovnejte hodnotu proměnných závislých na úrokovém období 
v případě čtvrtletního a pololetního úrokového období.
úrokové období = pololetí
r = 10,00 % p. a. => 5,00 % p. s. => vliv zdanění => 0,05 · (1 − 0,15) = 0,0425 p. s.
m = 6 úložek za jedno úrokové období (pololetí)
n = ? úrokových období (pololetí)
a = 1 500 Kč (předlhůtně i polhůtně)
S = 125 000 Kč

a) Doba spoření v případě předlhůtního spoření:

b) Doba spoření v případě polhůtního spoření:

V případě změny úrokového období ze čtvrtletního na pololetní (snížení frekvence úročení) se 
doba spoření zvýšila, a to jak u předlhůtního, tak polhůtního spoření. Zdůvodnění je stejné jako 
při výpočtu výše úložky. Souvisí to opět s nižší efektivní úrokovou mírou, která se zde začala 
projevovat. Nižší frekvence připisování úroků znamená za jinak stejných podmínek nižší úroky 
z úroků, které je ovšem nutno pro dosažení stejné naspořené částky kompenzovat delší dobou 
spoření. Ovšem i u pololetního úrokového období platilo ze stejných důvodů jako u čtvrtletního 
úrokového období, že delší doba spoření byla v případě polhůtního než předlhůtního spoření.

Důležité je si z tohoto příkladu zapamatovat, jaký vliv mají typ spoření (předlhůtní, 
polhůtní) a změna úrokového období na dobu spoření.

4.5 Výpočet úrokové sazby
Poslední proměnná, pro kterou si ukážeme názorný výpočet, je úroková sazba. Výpočet frekvence 
spoření (proměnná (m)) se totiž obvykle neprovádí, i když by bylo možné ji také počítat.

Stejně jako při výpočtu doby spoření, tak i při výpočtu úrokové sazby vyjdeme ze základního 
vztahu pro spoření.
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Z tohoto vztahu vyjádříme proměnnou (r) neboli úrokovou sazbu (popř. čistou úrokovou 
sazbu). Zbývající proměnné, které jsou závislé na formátu úrokového období, tzn. (m) a (n), 
musíme opět tomuto formátu přizpůsobit.

Vzhledem ke konstrukci základního vztahu pro spoření je nutné upozornit, že proměnnou 
(r) – úrokovou míru – můžeme „na papíře“ snadno vypočítat pouze v případě, že doba spoření 
bude 1, příp. 2 úroková období. Toto vyplývá ze skutečnosti, že právě proměnná (r) je mocněna 
na n-tou. Pro vyšší počet úrokových období slouží k výpočtu této proměnné uzpůsobené ta-
bulkové procesory. Za předpokladu, že n = 1, má vztah pro výpočet úrokové sazby za úrokové 
období (r) následující tvar, který byl získán vyjádřením proměnné (r) ze vztahu 4.1:

 
(4.3)

Příklad 4.6

Za 6 měsíců jsme naspořili 7 000 Kč při pravidelné měsíční úložce 1 150 Kč. Při jaké 
hrubé roční úrokové sazbě jsme spořili? Uvažujme pololetní úrokové období. Sazba daně 
z příjmu pro úrokové příjmy činí 20 %.
Řešení:
Základní informací ze zadání je opět úrokové období, které je pololetní. To znamená, že veške-
ré na něm závislé proměnné musí být přizpůsobeny pololetí a úroková sazba (r) bude vycházet 
jako pololetní, neboli se zkratkou p. s. Poté je ovšem nutno ji anualizovat vynásobením dvěma 
a převést tak do ročního formátu (p. a.). Rovněž úroková sazba vypočtená dle vztahu 4.3 je 
čistou úrokovou sazbou (stejný princip jako u jednoduchého a složeného úročení), a proto 
pokud byla aplikována daň, bude poté převedena na hrubou úrokovou sazbu.
úrokové období = pololetí
r = ? (p. s.)
m = 6 úložek za jedno pololetí
n = 1 pololetí
a = 1 150 Kč (předlhůtně i polhůtně)
S = 7 000 Kč

a) Úroková sazba v případě předlhůtního spoření:

b) Úroková sazba v případě polhůtního spoření:
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Vyšší hrubá roční úroková sazba byla v případě polhůtního než předlhůtního spoření. To opět 
z toho důvodu, že u polhůtního se každá úložka úročila kratší dobu, a byly k ní tak připsány 
nižší úroky, které musely být za jinak stejných podmínek kompenzovány v tomto případě 
vyšší výchozí úrokovou sazbou.

Pokud by se zvýšila frekvence úročení (např. na čtvrtletní), hrubá roční úroková sazba by 
poklesla, jelikož by vzrostla efektivní úroková sazba, a tím i úroky z úroků. To by poté umož-
ňovalo mít za jinak stejných podmínek nižší výchozí roční hrubou úrokovou sazbu. Pokud by 
se frekvence úročení snížila (například na roční úrokové období), bylo by tomu přímo naopak.

Vždy by ovšem platilo, že v případě polhůtního spoření by byla za jinak stejných podmínek 
vyšší výchozí úroková sazba než v případě předlhůtního spoření.

Toto byly základní příklady na výpočet hlavních proměnných ve vztahu pro výpočet bu-
doucí hodnoty anuity. Následující část se bude věnovat dalším typům příkladů, kde se využívá 
budoucí hodnoty anuity.

4.6  Kombinace spoření a jednorázových částek
Kombinaci spoření a jednorázových částek využijeme, pokud v průběhu doby spoření je vložena 
či vybrána nějaká mimořádná částka, či pokud doba úročení je vyšší než doba spoření. Ukážeme 
si tyto dvě situace na následujícím komplexním příkladu.

Příklad 4.7

Na účet, kde je 100 000 Kč, jsme začali po dobu 4 let spořit 1 000 Kč na začátku každého 
měsíce. Na konci 2. roku jsme provedli mimořádný vklad ve výši 20 000 Kč a na konci 
3. roku jsme provedli mimořádný výběr 30 000 Kč. Jaká částka bude na tomto účtu za 
5 let, pokud je účet úročen první 4 roky úrokovou sazbou 4 % p. a. s pololetním úroko-
vým obdobím a poslední rok je úročen úrokovou sazbou 3 % p. a. s ročním úrokovým 
obdobím? Daň z příjmů neuvažujme.
Řešení:
U veškerých peněžní toků (kladných i záporných) musíme přepočítat jejich hodnotu ke konci 
5. roku. O jaké peněžní toky se jedná?
1. Spoření 1 000 Kč měsíčně po dobu prvních 4 let
2. Počáteční vklad (zůstatek) 100 000 Kč
3. Mimořádný vklad 20 000 Kč na konci 2. roku
4. Mimořádný výběr 30 000 Kč na konci 3. roku
Hodnota všech těchto peněžních toků se musí převést na jejich budoucí hodnotu ke konci 
5. roku, a to prostřednictvím jejich zúročení. Vždy je ovšem nutno sledovat v příslušném 
okamžiku, jaké platilo úrokové období, a tomu přizpůsobit všechny proměnné na něm závislé. 
Jakmile budou všechny tyto peněžní toky zúročeny ke konci 5. roku, jejich hodnota k tomuto 
okamžiku bude moci být jednoduše sečtena. Jak je z následujícího schématu zřejmé, výpočtem 
naspořené částky se však dostaneme pouze ke konci 4. roku. Proto je nutné tuto částku ještě 
jeden celý rok úročit, resp. přepočítat její budoucí hodnotu ke konci 5. roku.
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∑ 164 493 Kč

m = 6

n = 8

m = 6 m = 6 m = 6 m = 6 m = 6

1. Spoření 1 000 Kč měsíčně po dobu prvních 4 let
V tomto případě lze vhodně využít výpočtu budoucí hodnoty anuity, jelikož zde dochází 
k pravidelně se opakujícím částkám. Není tedy nutné každou úložku 1 000 Kč zúročovat 
individuálně, na rozdíl od ostatních peněžních toků, které nejsou anuitami, a proto musí být 
zúročeny individuálně na základě složeného úročení. Opět vycházíme z formátu úrokového 
období, které bylo v době spoření pololetní.
úrokové období = pololetí
r = 4 % p. a. => 2 % p. s. => 0,02 p. s.
m = 6 úložek za jedno pololetí
n = 8 pololetí
a = 1 000 Kč (předlhůtně)
S = ? (Kč)

Částka 52 099 Kč je naspořená ke konci 4. roku, ovšem následující rok tato částka na účtu 
pouze ležela a úročila se, proto ji musíme zúročit na konec 5. roku, to znamená ještě o rok. 
V 5. roce již ovšem platila úroková sazba 3 % p. a. a bylo roční úrokové období. Hodnota 
částky naspořené v prvních 4 letech na konci 5. roku tak činí:

FV = 52 099 · (1 + 0,03)1 = 53 662 Kč
Z celkové částky na účtu po 5 letech bude částka 53 662 Kč představovat spoření 1 000 Kč 
měsíčně v průběhu prvních 4 let.

2. Počáteční vklad (zůstatek) 100 000 Kč
Částka bude zúročena o celých 5 let, přičemž první 4 roky bude aplikována úroková sazba 
4 % p. a. s pololetním úrokovým obdobím a poslední rok 3 % p. a. s ročním úrokových ob-
dobím. Budoucí hodnota počátečního zůstatku 100 000 Kč se tedy na základě složeného 
úročení vypočítá následujícím způsobem:

FV = 100 000 · (1 + 0,02)8 · (1 + 0,03)1 = 120 681 Kč
Z celkové částky na účtu po 5 letech bude částka 120 681 Kč představovat zúročený počáteční 
vklad (zůstatek) 100 000 Kč.
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3. Mimořádný vklad 20 000 Kč na konci 2. roku
Částka bude zúročena o 3 roky, přičemž v prvních 2 letech bylo platné pololetní úrokové 
období se sazbou 4 % p. a. a v posledním roce opět roční úrokové období se sazbou 3 % p. a.

FV = 20 000 · (1 + 0,02)4 · (1 + 0,03)1 = 22 298 Kč
Z celkové částky na účtu po 5 letech bude částka 22 298 Kč představovat zúročený mimořádný 
vklad 20 000 Kč realizovaný na konci 2. roku.

4. Mimořádný výběr 30 000 Kč na konci 3. roku
Částka bude zúročena o 2 roky, přičemž v prvním roce bylo platné pololetní úrokové období 
se sazbou 4 % p. a. a v druhém roce roční úrokové období se sazbou 3 % p. a. Jelikož se jedná 
o výběr, půjde o minusovou částku, která nám bude budoucí hodnotu účtu na konci 5. roku 
snižovat oproti stavu, pokud by mimořádný výběr nebyl realizován.

FV = −30 000 · (1 + 0,02)2 · (1 + 0,03)1 = −32 148 Kč
Pokud by nebyl tento výběr realizován, bylo by na účtu na konci 5. roku o 32 148 Kč více. 
Z této částky představuje 30 000 Kč výši výběru a 2 148 Kč ušlé úroky a úroky z úroků.

Odpověď:
Na konci 5. roku bude na účtu částka: 53 662 + 120 681 + 22 298 − 32 148 = 164 493 Kč

Samozřejmě i zde je nutné upozornit na to, že uvedené řešení není jediné správné. Je nutné 
si pouze uvědomit funkci časové hodnoty peněz, a na základě toho vytvořit „vlastní řešení“. 
Příklad by bylo možné vyřešit i jinak.

Např. počáteční vklad 100 000 Kč úročit pouze po dobu dvou let, potom přičíst mimo-
řádný vklad 20 000 Kč a celou sumu úročit o jeden rok, kdy došlo k mimořádnému výběru 
30 000 Kč, které bychom odečetli. Následně tuto částku úročit po dobu jednoho roku (do konce 
čtvrtého roku). V tomto okamžiku nesmíme zapomenout, že po celou dobu čtyř let probíhalo 
pravidelné spoření, kdy na konci čtvrtého roku máme naspořenou budoucí hodnotu anuity (S). 
Vše tedy můžeme sečíst a následně úročit po dobu posledního roku (do konce pátého roku).

S

S

0
počáteční vklad +100 000

1 2

+20 000
FV

3

PV –30 000 PV + S FV

4 5 let

m = 6

n = 8

m = 6 m = 6 m = 6 m = 6 m = 6

1. Spoření 1 000 Kč měsíčně po dobu 4 let
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2. Počáteční vklad 100 000 Kč úročen po dobu dvou let

FV = 100 000 · (1 + 0,02)4 = 108 243 Kč
+ 20 000 Kč na konci 2. roku (3. mimořádný vklad)

∑ 128 243 Kč

4. Úročení zůstatku po dobu jednoho roku

FV = 128 243 · (1 + 0,02)2 = 133 424 Kč
− 30 000 Kč na konci třetího roku (5. mimořádný výběr)

∑ 103 424 Kč

6. Úročení zůstatku po dobu jednoho roku (do konce čtvrtého roku)

FV = 103 424 · (1 + 0,02)2 = 107 602 Kč
+ 52 099 Kč (7. budoucí hodnota anuity,

∑ 159 701 Kč resp. naspořeno za čtyři roky)

8. Úročení zůstatku po dobu jednoho roku (do konce pátého roku)

FV = 159 701 · (1 + 0,03)1 = 164 492 Kč

4.7 Změna podmínek v průběhu spoření
V průběhu doby spoření může dojít k následujícím změnám vstupních parametrů pro výpočet 
budoucí hodnoty anuity (naspořené částky):

• výše pravidelné úložky,
• frekvence ukládání úložky,
• úroková sazba,
• zdanění,
• formát úrokového období,
• typ spoření (předlhůtní, polhůtní).

Toto všechno jsou parametry, které ovlivňují výši budoucí hodnoty anuity a které se mohou 
v průběhu celé doby spoření změnit.

Při výpočtu je nutné si uvědomit, že není tolik podstatné, kolik těchto parametrů se změní, 
ale zejména v kolika okamžicích to nastane. Pokud to nastane v jednom okamžiku a změní se 
např. všechny uvedené parametry, bude celý výpočet mnohem jednodušší než v případě, že dojde 
ke změně např. pouze tří z uvedených parametrů, ale vždy v jiném okamžiku. Řešení problému 
změny parametrů bude ilustrováno na následujícím příkladu.
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Příklad 4.8

Kolik naspoříme za 5 let, pokud budeme první 3 roky spořit vždy na začátku každého 
měsíce 1 000 Kč při úrokové sazbě 3 % p. a. a ročním úrokovém období a další 2 roky 
2 500 Kč vždy na konci každého čtvrtletí při úrokové sazbě 2 % p. a. a pololetním úro-
kovém období? Zdanění úrokových příjmů neuvažujme.
Řešení:
V tomto příkladu došlo v průběhu celé doby spoření ke změně následujících parametrů: výše 
úložky, úroková sazba, frekvence spoření, úrokové období, typ spoření. Změnilo se tedy 5 pa-
rametrů, ovšem v jednom okamžiku. To znamená, že 5leté období bude rozděleno na 2 dílčí 
období, a to počáteční 3leté (před změnou parametrů) a závěrečné 2leté (po změně parametrů). 
Pokud by ke změně parametrů došlo ve dvou okamžicích, bylo by celé období rozděleno na 
3 dílčí období, a to vždy dle okamžiků, kdy došlo ke změně jakékoliv parametru majícího 
vliv na výši budoucí hodnoty anuity.

V tomto případě si ovšem zadání rozdělíme na dvě dílčí části. V první části určíme 
velikost naspořené částky za první 3 roky (S1), ve druhé části potom velikost naspořené 
částky za zbývající 2 roky (S2). Ovšem pozor, není možné tyto dvě částky poté jednoduše 
sečíst, jelikož částka naspořená v rámci prvních 3 let bude na účtu nadále „ležet“ a úročit 
se, zatímco bude pokračovat spoření v 2letém období dle nových podmínek. Proto je nutné 
naspořenou částku z počátečního 3letého období zúročit o 2 roky za podmínek platných 
v daném období. Celková částka po 5 letech se tedy bude rovnat FV (S1) + S2. V každém 
období je nutno sledovat úrokové období a tomu přizpůsobit proměnné na něm závislé – viz 
následující schéma:

S1 FV (S1)
+ S2

∑ 59 578 Kč

0 1 2 3 4 5 let

m = 12 m = 12

n = 3 n = 4

m = 12
m = 2m = 2 m = 2 m = 2

3 % p. a.
 

1 % p. s.

1. Spoření v počátečním 3letém období
úrokové období = rok
r = 3 % p. a. => 0,03 p. a.
m = 12 úložek za jeden rok
n = 3 roky
a = 1 000 Kč (předlhůtně)
S1 = ?
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Po prvních 3 letech tedy máme na účtu celkem 37 694 Kč.
Mezitím co jsme spořili po zbývající 2leté období, peníze naspořené v prvních třech letech 
se dále úročily. Musíme tedy zjistit budoucí hodnotu naspořené částky z prvních tří let, která 
se úročila po dobu dvou let, co jsme ještě spořili. Při úročení ovšem musíme vycházet z pod-
mínek platných v závěrečném 2letém období, protože tyto podmínky platily v danou dobu na 
spořicím účtu, a to bez ohledu na to, že naspořená částka S1 byla vypočtena na základě jiných 
podmínek (ty byly totiž platné v počátečním 3letém období).
úrokové období = pololetí
r = 2 % p. a. => 1 % p. s. => 0,01 p. s.
t = 4 pololetí
PV = S1 = 37 694 Kč
FV = FV (S1) = ? (Kč)

2. Spoření v závěrečném 2letém období
úrokové období = pololetí
r = 2 % p. a. => 1 % p. s. => 0,01 p. s.
m = 2 úložky za jedno pololetí
n = 4 pololetí
a = 2 500 Kč (polhůtně)
S2 = ?

Odpověď:
Celkem tedy máme na účtu po 5 letech částku FV (S1) + S2 = 39 225 + 20 353 = 59 578 Kč.

Příklad 4.8 byl relativně jednoduchý, jelikož vycházel pouze ze dvou dílčích období, a to 
z toho důvodu, že ke změně parametrů došlo v jediném okamžiku, i když se změnilo pět pa-
rametrů. Pokud by se tyto parametry změnily každý v jiný okamžik, bylo by nutno vycházet 
ze šesti dílčích období a výpočet by již byl velmi složitý. Ovšem bezesporu by bylo možné 
vypočítat i takto náročný příklad. Stále bychom museli sledovat úrokové období a jednotlivé 
proměnné, které jsou či nejsou na něm závislé, v jednotlivých dílčích obdobích. V rámci tohoto 
období by rovněž mohly být realizovány mimořádné vklady a výběry, jejichž úročení by bylo 
také ovlivněno změnami např. v úrokové sazbě či úrokovém období na daném účtu. Takové 
příklady, které se počítají ručně jen velmi obtížně, si uvádět nebudeme, postačí znát princip 
výpočtu, a to na jednodušších typech.
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4.8 Další řešené příklady

Příklad 4.9

Spořili jsme 1 000 Kč čtvrtletně, předlhůtně, při úrokové sazbě 12 % p. a. s pololetním 
připisováním úroků. Po 10 letech máme na účtu 1 000 000 Kč. Jaký byl počáteční vklad?
Řešení:
Příklad kombinuje výpočet budoucí hodnoty anuity a také individuální složené úročení. 
Postup je jednoduchý. Nejprve vypočítáme, kolik bychom na daný účet naspořili. Ta část 
z 1 000 000 Kč, která převyšuje naspořenou částku, představuje zúročený počáteční vklad 
(jeho budoucí hodnotu). Proto jednoduše vypočítáme jeho současnou (původní) hodnotu.
úrokové období = pololetí
r = 12 % p. a. => 6 % p. s. => 0,06 p. s.
m = 2 úložky za jedno pololetí
n = 20 pololetí
a = 1 000 Kč (předlhůtně)
S = ? (Kč)

Z celkové částky 1 000 000 Kč představuje naspořená částka 76 882 Kč, zbytek (1 000 000 
– 76 882 = 923 118 Kč) je zúročený počátečný vklad za dobu 10 let při výše uvedených 
podmínkách. Jeho původní hodnota (před 10 lety, resp. 20 úrokovými obdobími) tedy byla:
úrokové období = pololetí
r = 12 % p. a. => 6 % p. s. => 0,06 p. s.
t = 20 pololetí
FV = 923 118 Kč
PV = ?

Odpověď: Počáteční stav účtu činil 287 883 Kč.

Příklad 4.10

Nájemce osobního automobilu platí měsíční leasingové splátky 1 500 Kč vždy počátkem 
měsíce. Leasingová společnost mu umožní splácet koncem čtvrtletí. Kolik zaplatí, pokud 
leasingová společnost účtuje roční 10% úrokovou sazbu se čtvrtletním připisováním 
úroků?
Řešení:
Princip výpočtu odpovídající čtvrtletní splátky oproti měsíční splátce je jednoduchý. Zjedno-
dušeně řečeno leasingová společnost bude v případě čtvrtletních splátek požadovat minimálně 
tolik, kolik by na konci čtvrtletí získala, pokud by jednotlivé měsíční předlhůtní splátky zhod-
nocovala 10 % p. a. se čtvrtletním úrokovým obdobím. Taková je pro ni hodnota jednotlivých 
měsíčních splátek na konci čtvrtletí (budoucí hodnota). A jelikož se jedná o pravidelně se
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opakující anuity, není nutné každou měsíční splátku individuálně úročit do konce čtvrtletí, ale 
je možno použít vzorec pro budoucí hodnotu anuity.
úrokové období = čtvrtletí
r = 10 % p. a. => 2,50 % p. q. => 0,025 p. q.
m = 3 úložky za jedno čtvrtletí
n = 1 čtvrtletí
a = 1 500 Kč (předlhůtně)
S =? (Kč)

Odpověď: Odpovídající čtvrtletní splátka činí za uvedených podmínek 4 575 Kč.

V rámci této kapitoly už bylo řečeno, že vztahy a výpočty zde uvedené je možné použít i při 
výpočtu očekávané cílové částky u stavebního spoření. Stavební spoření je pro řadu domácností 
zajímavým finančním produktem, a to především díky státnímu příspěvku, který v současné 
době činí 10 % z naspořené částky v daném roce, maximálně však 2 000 Kč. Z toho vyplývá, že 
pro dosažení maximální hodnoty státního příspěvku bude zapotřebí ročně naspořit 20 000 Kč, 
měsíčně tedy cca 1 667 Kč. Jeho čerpání je ovšem podmíněno minimální dobou spoření 6 let. 
Tento příspěvek je na účet připisován až v průběhu následujícího roku, zpravidla v březnu. 
Obvyklá úroková sazba, platná po celou dobu spoření, se pohybuje nejčastěji okolo 2 % p. a., 
úroky však podléhají 15% zdanění. V následujícím příkladu si ukážeme výpočet očekávané 
naspořené částky.

Příklad 4.11

Jaká bude celková naspořená částka na účtu stavebního spoření ke konci 6. roku včetně 
státního příspěvku? Stavební spořitelně posíláme trvalým příkazem na začátku každého 
měsíce 1 667 Kč a po celých 6 let stavebního spoření máme garantovánu úrokovou sazbu 
2 % p. a. Úroky podléhají zdanění (15% sazba daně z příjmů), jsou připisovány na účet 
na konci každého roku. Stavební spořitelna si na konci každého roku účtuje roční po-
platek za vedení účtu stavebního spoření ve výši 300 Kč. Státní příspěvek (ve výši 10 % 
z naspořené částky v daném roce, max. však 2 000 Kč) je připisován (pro zjednodušení 
výpočtu) na konci každého roku.
Řešení:
Nejdříve si upravíme úrokovou sazbu, abychom zohlednili daň z příjmů. Samotný výpočet 
celkové naspořené částky proběhne v několika krocích. Jedná se tu totiž o dvě různé anuity 
(úložky), jejichž budoucí hodnoty (za použití vztahu 4.1) musíme spočítat odděleně. Tou první 
je budoucí hodnota pravidelné měsíční úložky (1 667 Kč), tzn. S1. Dále bude na účet na konci 
roku připisován státní příspěvek. Současně si však stavební spořitelna odečte i poplatek za 
vedení účtu. Proto pro výpočet budoucí hodnoty druhé anuity (úložky), tentokrát roční, budeme 
používat rozdíl těchto dvou částek (2 000 Kč – 300 Kč = 1700 Kč), tzn. S2. Součtem obou vý-
sledků tak dostaneme celkovou naspořenou částku na účtu stavebního spoření ke konci 6. roku.

Následující schéma ukazuje jednotlivé výpočty. Nad časovou osou je výpočet budoucí 
hodnoty ukládaných pravidelných úložek (a1 = 1 667 Kč). Pod časovou osou jsou vyznačeny
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roční pravidelné platby (státní příspěvek snížený o poplatek = 2 000 Kč − 300 Kč = a2). 
Součtem výsledků obou výpočtů dostaneme celkovou částku (S = S1 + S2).

0 1 2 3 4 5

S1

+
S2

6

m = 12

m = 1

n = 6

n = 6

a1 = 1 667

a2 = 2 000 − 300

Pravidelné měsíční spoření: S1

úrokové období = roční
r = 2,00 % p. a. => vliv zdanění => 0,02 · (1 − 0,15) = 0,017 p. a.
m = 12 úložek za jeden rok
n = 6 let
a1 = 1 667 Kč (předlhůtně)
S1 =? (Kč)

Pravidelný roční státní příspěvek (2 000 Kč) snížený o pravidelný roční poplatek za 
vedení účtu (300 Kč): S2

úrokové období = roční
r = 2,00 % p. a. => vliv zdanění => 0,02 · (1 − 0,15) = 0,017 p. a.
m = 1 úložka za jeden rok
n = 6 let
a2 = (2 000 Kč – 300 Kč) = 1 700 Kč (polhůtně)
S2 = ? (Kč)

Odpověď: Celková naspořená částka na účtu stavebního spoření na konci 6. roku činí 
137 038 Kč.

Poznámka: V příkladu není zohledněn vstupní poplatek ve výši 1 % z cílové částky, který je 
hrazen při podpisu smlouvy anebo je o něj navýšena první úložka, takže i první úložka poté 
činí 1667 Kč. Stavební spořitelna by při projekci očekávané cílové částky pravděpodobně
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pracovala s trochu jiným číslem z toho důvodu, že by zohledňovala přesné okamžiky připsání 
státní podpory a odečtení poplatků. Rozdíl bude ovšem pouze velmi nepatrný (maximálně 
v řádu desítek korun). Zohlednění těchto okamžiků u státních podpor a poplatků by uvedený 
výpočet pouze zbytečně komplikovalo s minimálním rozdílem ve výsledku.

4.9 Příklady k procvičení
1. Jakou částku budeme mít k dispozici, pokud budeme ukládat každé 2 měsíce částku 

1 000 Kč po dobu 1 roku
a) vždy počátkem dvouměsíčního intervalu,
b) vždy koncem dvouměsíčního intervalu?
Úroková sazba je 3 % p. a.
[a) 6 105 Kč b) 6 075 Kč]

2. Jakou částku bude mít k dispozici po 5 letech investor, který pravidelně na začátku každého 
měsíce investuje 2 000 Kč do podílového fondu prostřednictvím nákupu podílových listů? 
Uvažujte průměrnou roční výnosnost fondu 5 % (již očištěnou o správcovské poplatky). 
Dále víte, že si fond účtuje vstupní poplatek 0,50 % z investované částky, který si vždy 
strhne z uvedené částky 2 000 Kč.
[135 525,8 Kč]

3. Dlužník postupně splácí hypoteční úvěr měsíčními splátkami 3 000 Kč polhůtně po dobu 
15 let. Úroková sazba je 6 % p. a. s pololetním úročením. Kolik činí ekvivalentní pololetní 
splátka?
[18 225 Kč]

4. Jakou částku získáte za 3 roky, pokud budete na konci každého čtvrtletí ukládat 5 000 Kč? 
Na konci prvního roku jste provedli mimořádný výběr 15 000 Kč. Úroková sazba činí 
1 % p. q., úroky jsou připisovány pololetně a jsou zdaňovány sazbou daně z příjmu ve 
výši 15 %.
[62 874,6 Kč – 16 046,3 Kč = 46 828,3 Kč]

5. Kolik si celkově naspoříme za 5 let, pokud budeme každé pololetí ukládat 500 Kč:
a) vždy počátkem pololetí,
b) vždy koncem pololetí?
Úroková sazba je 5 % p. a. s pololetním připisováním úroků. Ty podléhají dani 15 %.
[a) 5 623,3 Kč, b) 5 506,3 Kč]

6. Na svůj účet jste uložili částku 100 000 Kč. Jakou částku získáte za 3 roky, pokud budete 
na konci každého čtvrtletí ukládat vždy 10 000 Kč? Úroková sazba činí 4 % p. a., úroky 
jsou připisovány pololetně a jsou zdaňovány sazbou daně z příjmu ve výši 15 %.
[110 643,5 Kč + 125 749,3 Kč = 236 392,8 Kč]
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7. Kolik si naspoří klient, který ukládá po dobu 60 měsíců vždy počátkem čtvrtletí 1 500 Kč 
při roční úrokové sazbě 10 % a pololetním připisování úroků?
[39 148,7 Kč]

8. Vypočtěte velikost úložky, kterou jsme dávali počátkem každého pololetí na účet úročený 
neměnnou úrokovou sazbou 5 % p. a. při ročním připisování úroků. Na účtu máme nyní, 
na konci 6. roku od počátku spoření, částku 150 000 Kč.
[10 627,8 Kč]

9. Půjčili jste si peníze na nákup bytu. Měli byste splácet 120 000 Kč postupně na konci 
prvního, druhého, … a šestého roku. Věřitel vám ale umožní zaplatit jednorázově na konci 
šestého roku. O jakou částku se jedná, předpokládáme-li úrokovou sazbu 10 % p. a. a roční 
připisování úroků?
[925 873,2 Kč]

10. Kolik bude na účtu po 5 letech při roční úrokové sazbě 4 %, pokud jste na začátku uložili 
částku 5 000 Kč a přidávali k ní koncem každého pololetí 1 000 Kč po celou dobu?  Úrokové 
období je pololetní.
[6 095 Kč + 10 949,7 Kč = 17 044,7 Kč]

11. Kolik budeme mít uspořeno i s úroky za 3 roky, ukládáme-li koncem každého měsíce částku 
1 000 Kč při úrokové sazbě 6 % p. a.? Úroky jsou připisovány měsíčně a dále úročeny 
stejnou sazbou. Daň z úroků neuvažujeme.
[39 336,1 Kč]
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5 Důchody a renty

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 5.

Současná hodnota anuity je určitým „opakem“ budoucí hodnoty anuity (spoření) a je označo-
vána jako tzv. důchody4. Z tohoto důvodu mají rovnice pro budoucí hodnotu anuity (spoření) 
a současnou hodnotu anuity (důchody) mnoho společných či obdobných znaků a vlastností. 
U spoření (budoucí hodnota anuity) jsme počítali budoucí hodnotu pravidelně se opakující 
částky, u důchodů (současné hodnoty anuity) to bude současná hodnota pravidelně se opakující 
částky. Stejně jako jsme označovali pro zjednodušení problematiku budoucí hodnoty anuity 
jako spoření, budeme problematiku současné hodnoty anuity označovat jako důchody. A pokud 
jsme anuitu u spoření označovali zjednodušeně jako úložku (či pravidelnou investici), u dů-
chodů ji budeme označovat jako důchod nebo také jako tzv. rentu, což je určitým způsobem 
synonymum.

U problematiky důchodů se vychází z principu současné hodnoty, která byla zmíněna jak 
v rámci jednoduchého, tak složeného úročení, pouze je aplikována na pravidelně se opakující 
částku (anuitu). Typický příklad, kdy se využívá současné hodnoty anuity, je výpočet částky, která 
musí být nyní uložena na účet s určitými parametry (úrokové období, úroková sazba…), aby 
poté mohla být po danou dobu pravidelně čerpána konkrétní částka ve zvolené frekvenci. Anebo 
opačný přístup – výpočet anuity, která nám může být ze zvolené částky a za daných podmínek 
(úrokové období a počet anuit během něj, úroková sazba…) vyplácena po danou dobu.

Výpočty a postupy v této kapitole jsou používány v praxi např. ve fondech v rámci penzijního 
systému nebo si obdobný scénář může jednotlivec realizovat sám v rámci finančních produk-
tů. Mnohem častější než jednorázový vklad a postupné vyplácení anuity je ovšem pravidelné 
a dlouhodobé spoření, kdy je teprve po naspoření potřebné částky zahájeno vyplácení anuity – to 
bude obsahem následující kapitoly Kombinace spoření a důchodu.

5.1 Současná hodnota anuity
U spoření jsme počítali, kolik budeme mít (v budoucnu) naspořeno, pokud nyní budeme pravi-
delně určitou částku (anuitu) spořit, a u důchodů naopak počítáme, kolik nyní (v současnosti) 
musíme uložit, abychom mohli poté pravidelně čerpat důchod. Uvedeme si opět na příkladu, 
jak je princip současné hodnoty anuity odvozen.

4 V obecném pojetí termín „důchod“ znamená příjem, nejčastěji pravidelný příjem. Veřejnost také 
často pod tímto pojmem chápe pravidelné dávky ze sociálního pojištění (důchod starobní, invalidní, 
sirotčí apod.).

print-biqdb16-margin-0
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Příklad 5.1 Odvození současné hodnoty anuity

Jakou částku musíme nyní vložit na účet, abychom vždy na konci roku v následujících 
3 letech mohli vybírat důchod 1 000 Kč? Úroková sazba činí 10 % p. a. a úrokové období 
je roční.

Řešení příkladu je „zrcadlově obrácené“ oproti příkladu 4.1. V tomto případě počítáme součas-
nou hodnotu. A každou částku 1 000 Kč odúročíme na hodnotu v okamžiku 0 (k současnosti) 
o příslušný počet úrokových období. Při počítání současné hodnoty se používá tzv. odúro-

čitel (diskontní faktor), který je roven . Naproti tomu při výpočtu budoucí hodnoty 

je používán úročitel, který je roven (1 + r) a který je také součástí posledního členu vztahu 
pro výpočet budoucí hodnoty anuity (viz vztah 4.1). Úročitel i odúročitel jsou samozřejmě 
i součástí vztahů pro výpočet budoucí a současné hodnoty u základních vztahů pro jednoduché 
a složené úročení.

1 000 1 000 1 000

0
PV

1 2 3

Tento příklad je ovšem opět poměrně jednoduchý a je možné jej celkem pohodlně vypo-
čítat přes základní vztah pro složené úročení. Obtížnější by to již bylo, pokud by anuita 
1 000 Kč byla pobírána měsíčně po dobu např. 20 let. To by již ve výpočtu bylo úročeno 
12 · 20 = 240 dílčích členů a celý výpočet prostřednictvím základního vztahu pro složené 
úročení by již byl mnohem složitější. A právě pro tyto případy se opět využívá anuitního 
principu a jsou odvozeny vztahy, které celý výpočet zjednodušují, a to tentokrát pro sou-
časnou hodnotu.

Základní vztah pro výpočet současné hodnoty anuity (důchodu) má následující podobu:

 
(5.1)

Jedná se opět o univerzální vztah, který lze aplikovat na jakýkoliv příklad věnující se současné 
hodnotě anuity (důchodu). Jednotlivé proměnné ve vztahu 5.1 mají následující význam:

 D = současná hodnota anuity (důchodu),
 a = výše anuity (důchodu),
 m = počet výplat anuity (důchodu) za jedno úrokové období,
 r = úroková sazba (popř. čistá úroková sazba) za úrokové období,
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 n = počet úrokových období výplaty anuity (důchodu),
 k = počet úrokových období odkladu výplaty anuity (důchodu).

 v =  diskontní faktor (odúročitel), který se vypočítá jako , kde r je úroková sazba 

(popř. čistá úroková sazba) za úrokové období.5

K uvedenému vztahu je nutno uvést následující poznámky:

• Znaménko plus se ve výrazu m ± 1 používá v případě tzv. předlhůtního důchodu, tzn. výpla-
ty anuity (a) na začátku určitého časového intervalu (měsíce, čtvrtletí, pololetí, roku apod.). 
Znaménko minus se užívá v případě polhůtního důchodu, tzn. anuita (a) je vyplácena na 
konci období (na konci měsíce, čtvrtletí, pololetí, roku).6

• Pokud by úložka (anuita) byla vyplácena např. v polovině měsíce, současná hodnota důchodu 
(D) by se zhruba rovnala průměru předlhůtního a polhůtního důchodu. Pokud by byla vy-
plácena např. 10. den v měsíci, částka (D) by se zjednodušeně rovnala váženému průměru, 
kde by bylo využito 20/30 částky (D) z předlhůtního důchodu a 10/30 z polhůtního důchodu. 
Opět stejný princip, který byl aplikován u spoření.

• Klíčovou úlohu ve vztahu opět zaujímá formát úročení (úrokového období) neboli skuteč-
nost, v jakých časových intervalech dochází k připisování úroků. Na úrokovém období jsou 
závislé proměnné (r), (m), (n) a (k). Z tohoto důvodu musíme tyto proměnné vždy přizpůsobit 
úrokovému období, příp. očistit o daň z příjmů v případě úrokové sazby.

• Pokud jsou z daného vztahu počítány proměnné, které jsou závislé na úrokovém období, 
vychází poté opět v daném formátu. Funguje tak naprosto stejný princip jako v rámci jedno-
duchého a složeného úročení či spoření, a to z toho důvodu, že daný vztah těchto principů 
využívá.

• Při podrobnějším pohledu na vztah 5.1 zjistíme princip, pomocí kterého spočítáme součas-
nou hodnotu budoucích plateb, což je počáteční hodnota důchodu. Nejdříve se totiž pomocí 
principu jednoduchého úročení spočítá, jaká je hodnota jednotlivých anuit ke konci každého 
jednotlivého období (např. S1, S2 a S3), což při stejné anuitě, stejném úrokovém období i úro-
kové sazbě dává stejnou částku. Tyto částky jsou pak převedeny – pomocí principu složené-
ho úročení – na současnou hodnotu (PV(S1), PV(S2) a PV(S3)) a jejich součet je výslednou 
současnou hodnotou důchodu (D), viz následující schéma.

5 Pokud bude diskontní faktor (v) počítán a dosazován do vztahů individuálně s určitým zaokrouhlením, 
je nutno zachovat alespoň čtyři desetinná místa. Při zachování méně desetinných míst by již došlo 
k podstatnému zkreslení výsledku. Samozřejmě nejpřesnějšího výsledku bude dosaženo, pokud dis-
kontní faktor (v) nebude vůbec zaokrouhlován. Veškeré výsledky v této kapitole jsou vypočteny bez 
jakéhokoliv zaokrouhlování diskontního faktoru (v). Při jeho zaokrouhlení na čtyři desetinná místa se 
může výsledek odlišovat v řádu jednotek či desítek jednotek peněžní částky.

6 Předlhůtní a polhůtní důchod nemá opět nic společného s předlhůtním a polhůtním úročením zmíně-
ným v rámci jednoduchého úročení. Je to stejný princip, jaký byl uveden u předlhůtního a polhůtního 
spoření.
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D = PV

n = 3

m = 4
S1 S2 S3

D = PV = PV(S1) + PV(S2) + PV(S3)

• Mezi základní dělení důchodu (kromě rozdělení na předlhůtní a polhůtní – viz první odráž-
ka) patří dělení na: (1) bezprostřední důchod a (2) odložený důchod. U bezprostředního 
důchodu jsou anuity vypláceny ihned bez jakéhokoliv odkladu, v případě odloženého dů-
chodu dochází k odložení počátku vyplácení anuity. Pokud například nyní uložíme částku 
100 000 Kč a ihned začneme čerpat na konci každého měsíce po určitou dobu danou částku 
(anuitu, resp. důchod), jedná se o bezprostřední důchod. Jestliže ovšem nyní uložíme částku 
100 00 Kč, dva roky tam bude tato částka pouze ležet a úročit se a až poté začne být vyplácena 
pravidelná anuita, tak se jedná o odložený důchod. V případě bezprostředního důchodu je 
tedy anuita vyplácena okamžitě, není zde aplikován odklad a proměnná (k) je rovna nula. 
To způsobí, že poslední člen vztahu 5.1 (v k ) se rovná jedné.

Bezprostřední důchod (k = 0) Odložený důchod (k > 0)

• Jak bezprostřední, tak odložený důchod může být dále rozdělen na: (1) důchod dočasný, (2) 
důchod věčný. U dočasného důchodu existuje časové ohraničení výplaty anuity, tzn. důchod 
je vyplácen po omezenou dobu, kdežto u věčného důchodu toto omezení neexistuje. U do-
časného důchodu je tak proměnná (n) menší než nekonečno, v případě věčného důchodu je 
tato proměnná rovna nekonečnu. Pokud bude do vztahu 5.1 dosazeno n = ∞, změní se člen 

 na , a to protože člen v n, pokud n = ∞ a úroková sazba je vždy nezáporná, se rovná 

nule: .

Dočasný důchod (0 < n < ∞) Věčný důchod (n = ∞)

Obrázek 5.1 Převod budoucích hodnot anuit na současnou hodnotu anuity
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• I přes výše uvedené dělení důchodu platí, že vztah 5.1 je univerzálním vztahem a lze jej 
použít u jakéhokoliv příkladu na výpočet současné hodnoty anuity. Pokud je některá pro-
měnná v daném příkladu „nadbytečná“, dojde poté v tomto vztahu ke zkrácení některých 
proměnných a jeho celkovému zjednodušení.

• Důležitým poznatkem je, že v rámci vztahu 5.1 je nutno uvažovat dvě různá období, a to 

období odkladu (v k ) a období vyplácení anuity ( ). Pokud není 

období odkladu uvažováno, tak v  k = 1. Důležitá je ovšem skutečnost, že ke každému 
z těchto období je nutno přistupovat zvlášť, a to na základě platného úrokového období. 
Diskontní faktor (v) tedy může nabývat jiné hodnoty v období odkladu a v období vy-
plácení anuity, a to z toho důvodu, že v každém z těchto období mohlo být platné jiné 
úrokové období či odlišná úroková sazba, popř. sazba daně z příjmů. Nejprve je nutné 
stanovit, zdali je či není aplikován odklad, a pokud ano, tak je nutné ke každému období 
(období odkladu a období výplaty) přistupovat zvlášť na základě úrokového období plat-
ného v daném dílčím období.

Příklad 5.2 Vzorový příklad na současnou hodnotu anuity

Vezměme si zadání příkladu 5.1 a vypočítejme jej prostřednictvím vztahu 5.1. Jak již 
bylo uvedeno, musíme se dopočítat ke stejnému výsledku.

Jakou částku musíme nyní vložit na účet, abychom mohli vždy na konci roku v ná-
sledujících 3 letech vybírat 1 000 Kč? Úroková sazba činí 10 % p. a. a úrokové období 
je roční.

Řešení:
Nejedná se o odložený důchod, jelikož ihned začínáme čerpat anuitu. Proměnná (k) se tak 
rovná nule, a proto platí, že v k = 1. Řešíme pouze období výplaty anuity a v tomto období 
byly úroky připisovány ročně, jednalo se tedy o roční úrokové období. Tomu musíme opět 
přizpůsobit veškeré proměnné v době, kdy docházelo k výplatě anuity.

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = rok
r = 10 % p. a. => 0,10 p. a.
m = 1 výplata důchodu za jeden rok
n = 3 roky výplaty důchodu
a = 1 000 Kč (polhůtně)

D = ? (Kč)

Odpověď: Na účet je nutno nyní vložit 2 487 Kč.
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5.2 Výpočet současné hodnoty anuity
Příklad 5.3 se věnuje výpočtu současné hodnoty anuity neboli proměnné (D), přičemž bude 
prakticky demonstrován vliv typu důchodu (předlhůtní vs. polhůtní) a změny úrokového období 
na hodnotu proměnné (D).

Příklad 5.3

Kolik musíme nyní uložit na účet, abychom mohli ihned začít pobírat po dobu 5 let každý 
měsíc částku 2 000 Kč? Účet je úročen úrokovou sazbou 3 % p. a. s pololetním připi-
sováním úroků, které podléhají dani 15 %. Vypočítejme danou částku jak při pobírání 
anuity na začátku, tak na konci měsíce.
Řešení:
Ze zadání je patrné, že se jedná o bezprostřední důchod (nikoliv o odložený), takže odklad nebu-
de aplikován a v k = 1. Budeme tedy řešit pouze období výplaty anuity. Stejně jako u předchozích 
příkladů je pro nás stěžejní informací úrokové období. V tomto případě se jedná o pololetní 
připisování úroků. Opět tedy musíme této skutečnosti přizpůsobit hodnoty všech proměnných, 
kterých se to týká. Stejně tak je nutné do výpočtu zahrnout daň z příjmu (očistit úrokovou sazbu).

0
m = 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pololetí

n = 10

D

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = pololetí
r = 3,00 % p. a. => 1,50 % p. s. => vliv zdanění 
=> 0,015 · (1 − 0,15) = 0,01275 p. s.
m = 6 výplat důchodu za jedno pololetí
n = 10 pololetí výplaty důchodu
a = 2 000 Kč (předlhůtně i polhůtně)

D = ? (Kč)

a) Výše současné (počáteční) hodnoty při předlhůtním důchodu:

b) Výše současné (počáteční) hodnoty při polhůtním důchodu:
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Počáteční hodnota bude vyšší v případě předlhůtního než polhůtního čerpání anuity. Je to 
logické, u předlhůtního důchodu byla každá anuita čerpána na začátku měsíce, takže se úro-
čila kratší dobu, než pokud by byla čerpána na konci měsíce. Logicky k ní byly připočteny 
nižší úroky a posléze v dalších úrokových obdobích i nižší úroky z úroků. To bylo nutné 
kompenzovat vyšším počátečním vkladem.

Jak by se výpočet (hodnota jednotlivých proměnných) a výsledek změnily, pokud 
by nebylo uvažováno pololetní, ale např. čtvrtletní úrokové období? To znamená, že by 
se zvýšila frekvence připisování úroků. Srovnejme hodnotu proměnných závislých na 
úrokovém období v případě pololetního a čtvrtletního úrokového období.

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = čtvrtletí
r = 3,00 % p. a. => 0,75 % p. q. => vliv zdanění 
=> 0,0075 · (1 − 0,15) = 0,006375 p. q.
m = 3 výplaty důchodu za jedno čtvrtletí
n = 20 čtvrtletí výplaty důchodu
a = 2 000 Kč (předlhůtně i polhůtně)

D = ? (Kč)

a) Výše současné (počáteční) hodnoty při předlhůtním důchodu:

b) Výše současné (počáteční) hodnoty při polhůtním důchodu:

V případě změny úrokového období z pololetí na čtvrtletí (zvýšení frekvence úročení) se 
počáteční vklad snížil, a to jak u předlhůtního, tak polhůtního důchodu. Je to opět logické. 
Souvisí to s vyšší efektivní úrokovou mírou zmíněnou v rámci složeného úročení, která se zde 
začala projevovat. Vyšší frekvence připisování úroků znamená za jinak stejných podmínek 
vyšší úroky z úroků u čtvrtletního úrokového období než u pololetního, a proto je možno 
u čtvrtletního úrokového období vložit nižší počáteční vklad než u pololetního úrokového 
období.

Při aplikaci odloženého důchodu by za jinak stejných podmínek počáteční vklad ve všech 
uvedených případech poklesl, jelikož po dobu odkladu by docházelo k úročení počátečního 
vkladu a o tyto připsané úroky (a úroky z úroků) by počáteční vklad mohl být snížen.

Určitě si z tohoto příkladu zapamatujme, jaký vliv má typ důchodu (předlhůtní, 
polhůtní) a změna úrokového období na počáteční vklad (současnou hodnotu anuity).
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Příklad 5.4

Prodejce aut nabízí panu Novákovi dva možné způsoby platby za automobil. Buď ihned 
zaplatit jednorázově 500 000 Kč, nebo během 3 let vždy částku 88 500 Kč na konci kaž-
dého pololetí. Jaký způsob úhrady je pro pana Nováka výhodnější, pokud ví, že existuje 
účet úročený úrokovou sazbou 5 % p. a., úroky jsou připisovány ročně a zdaňovány 
sazbou daně 20 %?
Řešení:
Je nutné kvantifikovat, jaká je hodnota obou variant ke stejnému okamžiku. Pan Novák jako kupují-
cí chce samozřejmě zaplatit co nejméně, u prodejce by tomu bylo přímo naopak.  Současná hodnota 
nyní zaplacených 500 000 Kč je samozřejmě 500 000 Kč, a proto je nutné převést ke stejnému 
okamžiku (k současnosti) i hodnotu splátek, kde lze využít principu opakujících se plateb (anuit).

Je možné si také položit otázku, kolik musí nyní uložit pan Novák na účet, aby ihned (není 
zde tedy aplikován odložený důchod, ale bezprostřední) po dobu 3 let vždy na konci každého 
pololetí při dané čisté úrokové sazbě a daném úrokovém období obdržel anuitu 88 500 Kč, 
kterou zaplatí prodejci aut splátku. Pokud částka, kterou pan Novák bude muset dát na účet, 
bude nižší než 500 000 Kč, zvolí variantu splátek, v opačném případě zaplatí jednorázově 
500 000 Kč. Dojde tedy k převedení splátek na jejich celkovou současnou hodnotu a srovná-
ní se současnou částkou 500 000 Kč. Vždy je nutné srovnávat hodnotu peněžních částek ke 
stejnému časovému okamžiku, to platí stále.

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = rok
r = 5,00 % p. a. => vliv zdanění
=> 0,05 · (1 − 0,2) = 0,040 p. a.
m = 2 výplaty důchodu za jeden rok
n = 3 roky výplaty důchodu
a = 88 500 Kč (polhůtně)

D = ? (Kč)

Odpověď:
Pro pana Nováka je tedy výhodnější zvolit splátky 88 500 Kč a na účet nyní uložit 496 103 Kč 
než nyní zaplatit 500 000 Kč. V případě předlhůtního důchodu by daná částka dosahovala 
505 927 Kč, a pro pana Nováka by tedy bylo výhodnější zaplatit ihned 500 000 Kč.

Současné hodnoty anuity se využívá například i při oceňování cenných papírů. Např. u základ-
ního modelu pro oceňování akcií, který se označuje jako tzv. dividendový diskontní model. Není 
totiž podstatné, zdali peněžní toky, které odúročujeme (diskontujeme) na současnou hodnotu, jsou 
dividendy, nebo se jedná o jiné typy výnosů. U základního dividendového diskontního modelu 
se uvažuje držba do splatnosti (neuvažuje se tedy prodej akcie v průběhu doby do její splatnosti), 
a jelikož je akcie obvykle cenný papír bez splatnosti (na rozdíl například od 10leté obligace atd.), 
je uvažována věčná výplata dividendy, a je tak aplikován věčný důchod. Podrobněji se budeme 
věnovat využití tohoto modelu v kapitole Investice na akciovém trhu.
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Příklad 5.5

Kolik je pan Novák ochoten maximálně zaplatit za akcii, ze které mu bude ihned 
a „navždy“ plynout na konci každého roku dividenda ve výši 50 Kč, pokud požaduje 
výnosnost 10 % p. a. při uvažování ročního připisování úroků? Zdanění úrokových 
příjmů a dividend se neuvažuje.
Řešení:
Pan Novák je ochoten zaplatit za danou akcii maximálně tolik, kolik je současná hodnota 
věčných každoročně obdržených dividend ve výši 50 Kč. Tuto současnou hodnotu srovná 
poté s aktuálním kurzem a na základě toho se rozhodne, zda do dané akcie bude investovat či 
nikoliv. Daným výpočtem současné hodnoty si investor stanovil tzv. vnitřní hodnotu (teore-
tickou cenu) akcie, kterou srovnává s tržní cenou (kurzem). Jelikož se uvažuje bezprostřední 
výplata dividend, není aplikován odložený důchod.

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
r = 10,00 % p. a. => 0,10 p. a.
m = 1 výplata důchodu za jeden rok
n = ∞ let výplaty důchodu
a = 50 Kč (polhůtně)

D = ? (Kč)

Celý základní vztah pro výpočet současné hodnoty anuity (D) se v tomto případě zkrátil do 

tvaru , který představuje základní dividendový diskontní model.

Odpověď:
Investor je za daných podmínek (především při požadované výnosnosti 10 % p. a.) ocho-
ten za akcii zaplatit maximálně 500 Kč, aby této požadované výnosnosti dosáhl. Pokud by 
aktuální tržní cena akcie činila např. 550 Kč, z pohledu tohoto investora by byl akciový 
titul nadhodnocený a investor by investici nerealizoval, jelikož by nedosáhl 10% ročního 
zhodnocení, ale nižšího. Pokud by naopak aktuální tržní cena činila např. 450 Kč, z pohle-
du investora by se jednalo o podhodnocený akciový titul a investor by investici realizoval, 
a dosáhl by dokonce vyššího než 10% ročního zhodnocení, jelikož nakoupil za méně než 
500 Kč. Pokud by nakoupil přesně za 500 Kč, realizoval by za daných podmínek zhodnocení 
přesně ve výši 10 % p. a.

5.3 Výpočet výše vypláceného důchodu
Následující dva příklady se věnují výpočtu vyplácené anuity (důchodu), a to na příkladu věčného 
důchodu. Myšlenka věčného důchodu spočívá v tom, že anuita je menší nebo rovna připisovaným 
úrokům, a proto ji lze čerpat věčně a počáteční vklad nominálně neklesá (tzn. anuita = úrok), 
nebo dokonce narůstá (tzn. anuita < úrok).
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Příklad 5.6

Jaká je výše bezprostřední anuity pobírané „navždy“ na začátku (i na konci) každého 
čtvrtletí, pokud pan Svoboda uloží do banky 500 000 Kč, a to na účet s úrokovou sazbou 
3 % p. a. a pololetním připisováním úroků? Zdanění úrokových příjmů se neuvažuje.
Řešení:
Odklad opět není aplikován, to znamená, že je nutné se soustředit pouze na období výplaty 
anuity. V tomto případě bude kvantifikována výše anuity (důchodu) neboli proměnná (a).

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = pololetí
r = 3,00 % p. a. => 1,50 % p. s. => 0,015 p. s.
m = 2 výplaty důchodu za jedno pololetí
n = ∞ pololetí výplaty důchodu
D = 500 000 Kč

a = ? (Kč) předlhůtně i polhůtně

a) Výše předlhůtní anuity (důchodu):

b) Výše polhůtní anuity (důchodu):

Anuita je vyšší u polhůtního než předlhůtního důchodu, jelikož každá polhůtní anuita je úro-
čena delší dobu než předlhůtní anuita a jsou k ní připsány vyšší úroky a vyšší úroky z úroků. 
V případě změny úrokového období na čtvrtletí by byl výpočet anuity při stejném zadání 
následující:

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = čtvrtletí
r = 3,00 % p. a. => 0,75 % p. q. => 0,0075 p. q.
m = 1 výplata důchodu za jedno čtvrtletí
n = ∞ čtvrtletí výplaty důchodu
D = 500 000 Kč

a = ? (Kč) předlhůtně i polhůtně
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a) Výše předlhůtní anuity (důchodu):

b) Výše polhůtní anuity (důchodu):

V případě změny úrokového období z pololetního na čtvrtletní došlo ke zvýšení vyplácené 
anuity (jak u předlhůtního, tak u polhůtního důchodu). Vyšší frekvence připisování úroků 
zvyšuje úroky z úroků (vyšší efektivní úroková míra) a to umožňuje čerpat vyšší anuitu. 
V případě aplikace odloženého důchodu (za jinak stejných podmínek) by výše anuity ve všech 
uvedených případech vzrostla, a to díky připsaným úrokům v období odkladu.

Určitě si z tohoto příkladu zapamatujme, jaký vliv mají typ důchodu (předlhůtní, 
polhůtní) a změna úrokového období na výši vyplácené anuity.

V předchozím příkladě jsme vypočítali, že z uloženého půl milionu korun budeme moci 
„navždy“ při stanovené úrokové sazbě pobírat důchod přibližně 3 700 Kč čtvrtletně (odpovídá 
asi 1 233 Kč měsíčně), což určitě není dostatečná částka pro zachování životní úrovně v důcho-
dovém (neproduktivním) věku.

Na uvedenou částku by tedy bylo lepší nahlížet jako na určitý příjem navíc ke starobnímu 
důchodu, který jsme si zajistili sami, např. uložením onoho půl milionu korun. 

Důležité je rovněž uvědomit si, že se jedná o nominální částku, jejíž reálná kupní síla (díky 
působení inflace) klesá. Pokud bychom tedy nyní uložili tento půl milion korun a začali ihned, 
tedy bezprostředně čerpat věčný důchod ve výši 3 700 Kč čtvrtletně, jeho reálná kupní síla 
např. po deseti letech čerpání, při uvažované inflaci 2 %, by činila pouhých 3 035 Kč čtvrtletně 
(3 700 : 1,0210).

Vývoj průměrného starobního důchodu v posledních 20 letech zachycuje obrázek 5.2, ze 
kterého je patrný i tzv. náhradový poměr, tedy poměr starobního důchodu ke mzdě.
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5.4 Odložený důchod
Na rozdíl od bezprostředního důchodu, kde k čerpání anuity docházelo ihned po vložení patřičné 
sumy (současné hodnoty důchodu, D) dochází u odloženého důchodu k odkladu výplaty anuit. 
První anuita je tak vyplacena až po určité době, kdy se samozřejmě vložené prostředky po tuto 
dobu úročí. Aplikaci odloženého důchodu si ukážeme na dvou následujících příkladech. První je 
základním typem příkladu uplatňujícím odložený důchod a druhý se věnuje aplikaci odloženého 
důchodu při změně podmínek majících vliv na současnou hodnotu důchodu.

Příklad 5.7

Kolik musí pan Novák nyní uložit na účet, aby mohl začít za 2 roky pobírat na konci 
každého měsíce částku 2 500 Kč, a to po dobu 3 let? Účet je první 2 roky úročen úrokovou 
sazbou 3 % p. a. s pololetním připisováním úroků a v následujících letech je úročen úro-
kovou sazbou 4 % p. a. se čtvrtletním připisováním úroků. Úroky jsou vždy zdaňovány 
sazbou daně z příjmů ve výši 15 %.

Řešení:
Jedná se o dočasný odložený důchod. Je nutné si proto rozdělit důchodové období na období 
odkladu výplaty anuity a na období výplaty anuity. Období odkladu jsou první 2 roky a období 
výplaty anuity jsou následující 3 roky. Ke každému z těchto období je nutno přistupovat zvlášť 
na základě platného úrokového období. Při pohledu na schéma jsou zřejmé rozdíly mezi dobou 
„odkladu“ a výplaty anuity s jiným úrokovým obdobím a jinou úrokovou sazbou.
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Obrázek 5.2 Vývoj nominální průměrné mzdy a nominálního průměrného starobního důchodu 
v ČR v letech 1995–2015

Zdroj: Český statistický úřad
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odklad

2 3 4 5 let

r = 0,85 % p. q.r = 1,275 % p. s.






k = 4 n = 12

m = 3
D = ?

období odkladu:
úrokové období = pololetí
r = 3,00 % p. a. => 1,50 % p. s. => vliv 
zdanění => 0,015 · (1 − 0,15) = 0,01275 p. s.
k = 4 pololetí odkladu výplaty důchodu

období výplaty anuity:
úrokové období = čtvrtletí
r = 4,00 % p. a. => 1,00 % p. q. => vliv 
zdanění => 0,010 · (1 − 0,15) = 0,0085 p. q.
m = 3 výplaty důchodu za jedno čtvrtletí
n = 12 čtvrtletí výplaty důchodu
a = 2 500 Kč (polhůtně)

D = ? (Kč)

Všimněte si, že hodnota diskontního faktoru (v) je v období odkladu  a v období 

výplaty anuity  odlišná, a to z důvodu, že v obou těchto obdobích byl odlišný 

jak formát úrokového období, tak výše úrokové sazby. Důležitá je poznámka, že člen v k lze 
opět rozdělit na jednotlivá úroková období, ve kterých byla výplata důchodu odložena. To pro 
případ, že by došlo v období odkladu ke změně úrokové sazby, úrokového období či sazby 
daně z příjmů.

Odpověď: Na účet je nutno vložit 81 237 Kč.

Odložený důchod je ovšem velice efektivně využitelný i v případě, že se v průběhu výplaty 
anuity změní jakýkoliv parametr mající vliv na výši současné hodnoty anuity (D). Mezi tyto 
parametry patří:

• výše anuity (důchodu),
• frekvence výplaty anuity,
• typ anuity,
• úroková sazba,
• úrokové období,
• sazba daně z příjmů.
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Stejně jako u spoření i v případě důchodů není podstatné, ke kolika změnám těchto parametrů 
došlo, ale v kolika okamžicích. Jestliže došlo ke změně parametrů v jednom okamžiku, bude 
celé období výplaty anuity rozděleno na dvě dílčí období a pro každé z nich bude vypočtena 
současná hodnota anuity (D), která zabezpečuje výplatu anuity do změny tohoto parametru 
nebo do ukončení celého období výplaty anuity. Využití odloženého důchodu v případě změny 
podmínek v průběhu výplaty anuity je vysvětleno na příkladu 5.8.

Příklad 5.8

Kolik musí pan Svoboda nyní uložit na účet, pokud chce začít ihned pobírat po dobu 3 let 
částku 4 000 Kč na konci každého čtvrtletí a poté po dobu 4 let na začátku každého měsíce 
částku 3 000 Kč? Účet je první 3 roky úročen úrokovou sazbou 3 % p. a. s pololetním 
připisováním úroků a v následujících letech úrokovou sazbou 4 % p. a. se čtvrtletním 
připisováním úroků. Zdanění úroků se neuvažuje.
Řešení:
Jelikož došlo ke změně podmínek pouze jedenkrát (i když jich bylo hned několik najednou), 
a to po 3 letech, bude celková vložená částka rozdělena na dvě části. První část bude krýt 
výplatu důchodu v prvním 3letém období a druhá část bude krýt výplatu důchodu v násle-
dujícím období. Celková vložená částka se pak vypočítá jako součet obou dílčích částek, 
tzn. D = D1 + D2, což je znázorněno i na schématu výpočtu. Jelikož z částky D1 bude čerpáno 
ihned po dobu prvních 3 let, nebude při jejím výpočtu aplikován odložený důchod. Jinak 
tomu ale je u částky D2, kde bude odložený důchod aplikován, protože z ní začne být čerpáno 
až za 3 roky (období odkladu), kdy bude dočerpáno z částky D1. V obou případech se jedná 
o dočasný důchod.

1 20 3 4 5 6 7

r = 1,0 % p. q.

r = 1,5 % p. s.







k = 6

n = 6

n = 16

D2

1 20 3 4 5 6 7
D1

+

Výpočet D1:

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = pololetí
r = 3,00 % p. a. => 1,50 % p. s. => 0,015 p. s. 
m = 2 výplaty důchodu za jedno pololetí
n = 6 pololetí výplaty důchodu
a = 4 000 Kč (polhůtně)

D1 = ? (Kč)
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Výpočet D2:

období odkladu:
úrokové období = pololetí
r = 3,00 % p. a. => 1,50 % p. s. => 0,015 p. s.
k = 6 pololetí odkladu výplaty důchodu

období výplaty anuity:
úrokové období = čtvrtletí
r = 4,00 % p. a. => 1,00 % p. q. => 0,010 p. q.
m = 3 výplaty důchodu za jedno čtvrtletí
n = 16 čtvrtletí výplaty důchodu
a = 3 000 Kč (předlhůtně)

D2 = ? (Kč)

Odpověď:
Pan Svoboda musí uložit částku 45 748 Kč + 121 949 Kč, což činí 167 697 Kč.

5.5 Výpočet doby výplaty důchodu
Při výpočtu doby výplaty anuity, resp. počtu úrokových období (n) je opět nutno uvažovat, že 
se jedná o proměnnou závislou na formátu úrokového období, a proto v tomto formátu bude 
vycházet. Rovněž bude platit, že za jinak stejných podmínek bude doba výplata anuity delší 
v případě polhůtního důchodu než v případě předlhůtního důchodu, jelikož u polhůtního dů-
chodu bude každá částka déle úročena (tj. později vyplacena) a budou k ní připisovány větší 
úroky a posléze úroky z úroků, což umožní její delší čerpání. Stejně tak platí, že čím bude 
vyšší frekvence připisování úroků, tím bude opět z důvodu vyšších úroků z úroků doba výplaty 
anuity delší.

Příklad 5.9

Na účet jsme uložili 150 000 Kč. Kolik let je z tohoto účtu možno ihned čerpat částku:
a) 5 000 Kč každý měsíc předlhůtně,
b) 3 000 Kč každé pololetí polhůtně?
Uvažujme úrokovou sazbu 6 % p. a. s pololetním úrokovým obdobím a sazbou daně 
z příjmů 20 %.
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Řešení:
Úrokové období je pololetí, takže proměnná (n) bude vycházet v počtu pololetí a poté je nutno 
ji převést do ročního formátu. Rovněž se jedná o bezprostřední důchod, kde odklad není apliko-
ván. Proměnná (n) je v exponentu, což znamená, že bude aplikován přirozený logaritmus (ln).

a) 5 000 Kč každý měsíc předlhůtně:

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = pololetí
r = 6,00 % p. a. => 3,00 % p. s. => vliv 
zdanění => 0,030 · (1 − 0,20) = 0,024 p. s.
m = 6 výplat důchodu za jedno pololetí
a = 5 000 Kč (předlhůtně)
D = 150 000 Kč

n = ? (pololetí)

1. až 31. čerpání bude ve výši 5 000 Kč a 32. čerpání bude ve výši cca 0,86 · 5 000 = 4 300 Kč 
(86 % z 5 000 Kč). Toto je ovšem odhad, konkrétní částka by musela být dopočtena jako rozdíl 
mezi 150 000 Kč a současnou hodnotou čerpaných 31 anuit ve výši 5 000 Kč. Tento rozdíl 
by musel být doúročen (vypočtena jeho budoucí hodnota) k 32. měsíci. Stejného principu se 
využívá v kapitole Úvěry a půjčky při dopočtu poslední (vyrovnávací) splátky. Protože pro-
blematiku úvěru si lze zjednodušeně představit jako problematiku současné hodnoty anuity, 
kde si pouze „neukládáme my u banky“, ale banka si uloží u nás tím, že nám poskytne úvěr 
a pak čerpá pravidelné platby (splátky). Takto vypočtená částka posledního čerpání by byla 
přesnější, přičemž odchylka od našeho odhadu by nebyla podstatná. Proto lze pro zjednodušení 
v této chvíli částku takto odhadnout.
Odpověď:
Z účtu je možné čerpat 32 měsíců, to znamená 2 roky a 8 měsíců.
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b) 3 000 Kč každé pololetí polhůtně:

období odkladu:
odklad není => k = 0 => v k = 1

období výplaty anuity:
úrokové období = pololetí
r = 6,00 % p. a. => 3,00 % p. s. => vliv 
zdanění => 0,030 · (1 − 0,20) = 0,024 p. s.
m = 1 výplata důchodu za jedno pololetí
a = 3 000 Kč (polhůtně)
D = 150 000 Kč

n = ? (pololetí)

Odpověď:
Logaritmus záporného čísla není definován, což znamená, že nelze určit počet pololetí, 
po které je možno za uvedených podmínek čerpat důchod 3 000 Kč. Resp. danou částku 
je možno za uvedených podmínek čerpat do nekonečna, jedná se tedy v tomto případě 
o věčný důchod.

Pokud vypočteme úrok za první pololetí, vyjde nám 150 000 · 0,024 = 3 600 Kč, přičemž 
z účtu vyčerpáme pouze 3 000 Kč. Pokud tedy z účtu čerpáme anuitu 3 000 Kč a na úrocích 
se za stejné období připíše 3 600 Kč, nevybereme z účtu ani připsané úroky (min. 600 Kč 
vždy zůstane na účtu a bude se dále úročit), a nebudeme tedy schopni nikdy současnou 
hodnotu anuity vyčerpat, resp. můžeme čerpat „donekonečna“.

Pokud by se čerpaná anuita rovnala částce připsaných úroků, to znamená 3 600 Kč, na 
účtu by stále bylo 150 000 Kč a byly by čerpány vždy pouze připsané úroky. V tomto případě 
by na levé straně rovnice bylo ln(0), přičemž logaritmus nuly není definován, a opět by se 
jednalo o věčný důchod. Vyčerpali bychom tedy pouze připisované úroky a nikdy nezačali 
čerpat jistinu. Až v okamžiku, kdy by čerpaná anuita činila např. 3 601 Kč, vycházel by na 
levé straně rovnice kladný logaritmus a docházelo by jak k čerpání připsaných úroků, tak 
i velmi pomalu k čerpání jistiny.

Jak již bylo řečeno, věčný důchod nastává, pokud důchod je nižší nebo roven výši zhod-
nocení (připsaným úrokům).

Na výše uvedenou problematiku doby čerpání důchodů lze nahlížet i jako na problematiku 
splácení úvěru. V případě důchodů jsme my v pozici věřitele a banka v pozici dlužníka. My 
jsme totiž bance peníze půjčili (provedli vklad) a banka nám je postupně splácí (vyplácí anuitu).

Pokud by se jednalo o standardní úvěrový kontrakt, byly by role obrácené. Tedy my jsme 
v pozici dlužníka a banka v pozici věřitele, protože nám poskytla úvěr, který jí postupně splá-
címe. Logicky pokud nejsme schopni splácet ani úroky z úvěru, tento úvěr nikdy nesplatíme 
a budeme jej splácet donekonečna. Stejné by to bylo v případě, kdy by splátka byla rovna 
pouze připsaným úrokům. Spláceli bychom jen naběhlé úroky, nikdy by ale nedošlo k zahájení 
splácení jistiny.
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Věčný důchod je tedy stav, kdy pobíraný důchod (anuita) je z počáteční částky, ze které 
čerpáme, procentuálně nižší než míra zhodnocování této částky (samozřejmě uvažováno po 
zdanění). V případě např. spořicího účtu si tedy vybíráme pouze úroky nebo částku nižší. Jistě 
uznáte, že to lze dělat do nekonečna.

Pokud z původního vkladu 100 000 Kč budeme každoročně polhůtně čerpat například 
3 000 Kč (tzn. 3 %) a roční zhodnocení bude také 3 % p. a., jedná se o věčný důchod, protože 
částka 3 000 Kč odpovídá připsaným úrokům. Můžeme se přesvědčit i u následující důchodové 
kalkulačky (viz obrázek 5.3), která používá vzorce, jež jsme si v této kapitole vysvětlili.

Pokud bychom čerpali méně než 3 %, to znamená například 2 000 Kč (2 %), byl by výsledek 
stejný a opět by se jednalo o věčný důchod. Částka na účtu by dokonce narůstala, protože bychom 
vybírali méně, než kolik by činily připsané úroky. Opět to potvrzuje obrázek 5.4.

Pokud by ovšem bylo čerpáno více, než kolik činí zhodnocení za stejné období, nebo by 
pokleslo zhodnocení pod podíl čerpané částky na původním vkladu, už by se jednalo o důchod 
dočasný. Kdybychom například čerpali 4 000 Kč ročně (4 % ze 100 000 Kč) při zhodnocení 
2 % p. a., jednalo by se o dočasný důchod s dobou čerpání cca 35 let (viz obrázek 5.5).

Obrázek 5.3 Věčný důchod
Zdroj: www.penize.cz

Obrázek 5.4 Věčný důchod
Zdroj: www.penize.cz



Důchody a renty / 111

Obrázek 5.5 Dočasný důchod
Zdroj: www.penize.cz

5.6  Kombinace důchodu a jednorázových částek
Kombinace důchodu a jednorázových částek je již částečně zakomponována v rámci vztahu 5.1 
a týká se období odkladu. Vrátíme-li se ke spoření a bude zadán příklad, jaká částka bude na 
účtu za 5 let, pokud budeme spořit pouze 4 roky, tak vypočítáme budoucí hodnotu (S), kterou 
poté zúročíme o jeden rok a vypočítáme tak její budoucí hodnotu: FV(S).

0 1 2 3 4 5

S FV(S)

Obrázek 5.6 Složené úročení budoucí hodnoty anuity

Jestliže je u problematiky důchodů zadán příklad, kolik nyní musíme dát na účet, abychom 
za 1 rok mohli po dobu 4 let pobírat důchod, aplikujeme odložený důchod neboli člen v k, 
což ovšem není nic jiného než použití individuálního složeného úročení a výpočtu současné 
hodnoty, kdy se realizuje odúročení o jeden rok. Vztah pro výpočet současné hodnoty tak má 
kombinaci s individuálním složeným úročením zakomponovánu částečně již v základním tvaru 
(vzorec 5.1).

Ale i přesto se nyní podíváme na další, složitější případy, kdy základní tvar pro výpočet 
současné hodnoty důchodu (včetně období odkladu) nedostačuje a musí být použito dalšího 
individuálního složeného úročení. To nastává ve stejných případech, jako tomu bylo u spoření, 
kdy se zde kromě pravidelně se opakujících plateb vyskytují jednorázové částky, u kterých je 
nutno použít individuálního složeného úročení.
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Příklad 5.10

Na účtu je nyní 40 000 Kč. Kolik musíme na tento účet nyní ještě přidat, pokud:
a) za 2 roky chceme po dobu 4 let vybírat z účtu 1 000 Kč měsíčně (předlhůtně),
b) na konci 3. roku uvažujeme výběr 20 000 Kč,
c) na konci 5. roku uvažujeme vklad 10 000 Kč,
d) na konci 6. roku požadujeme, aby na účtu bylo přesně 50 000 Kč?
Účet je po první dva roky úročen úrokovou sazbou 5 % p. a. s ročním úrokovým obdo-
bím a po následující roky úrokovou sazbou 6 % p. a. s pololetním úrokovým obdobím. 
Zdanění úrokových příjmů neuvažujme.
Řešení:
Veškeré peněžní toky převedeme na současnou hodnotu, a pokud jejich hodnota bude vyšší 
než 40 000 Kč, které jsou nyní na účtu, budeme muset daný rozdíl doplnit. V opačném případě 
bude na účtu dostatečný obnos pro zajištění našich požadavků, a pokud současná hodnota 
našich požadavků bude dokonce nižší než 40 000 Kč, budeme moci daný rozdíl z účtu vy-
brat. Požadavek 50 000 Kč na konci 6. roku můžeme chápat, jako bychom chtěli tuto částku 
v daném okamžiku z účtu vybrat. Při převodu veškerých požadavků ovšem musíme sledovat 
měnící se úrokové období a úrokovou sazbu. Schéma názorně ukazuje výpočty jednotlivých 
dílčích úkolů i se zohledněním různých parametrů.

1 2 m = 60 3 4 5 6 let

r = 3  % p. s.r = 5  % p. a.






k = 2

n = 8

84 175 Kč

a)

b)

c)

d)

výběr 20 000

vklad 10 000

zůstatek 50 000

a) Za 2 roky chceme po dobu 4 let vybírat z účtu 1 000 Kč měsíčně (předlhůtně)
Jedná se o odložený dočasný důchod, proto musíme aplikovat zvlášť období odkladu (první 
2 roky) a zvlášť období výplaty důchodu (další 4 roky), a to na základě úrokového období 
platného v daném období.

období odkladu:
úrokové období = rok
r = 5 % p. a. => 0,05 p. a.
k = 2 roky odkladu výplaty důchodu

období výplaty anuity:
úrokové období = pololetí
r = 6,00 % p. a. => 3,00 % p. s. => 0,03 p. s.
m = 6 výplat důchodu za jedno pololetí
n = 8 pololetí
a = 1 000 Kč (předlhůtně)

D = ? (Kč)
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Kvůli očekávanému čerpání důchodu musí být na účtu nyní 38 871 Kč.

b) Na konci 3. roku uvažujeme výběr 20 000 Kč
U požadavku a) jsme použili současnou hodnotu anuity, jelikož se jednalo o pravidelně se 
opakující platby. U požadavku b) tomu tak není, jedná se zde o individuální částku, jejíž 
hodnotu vzhledem k současnosti musíme vypočítat prostřednictvím individuálního složeného 
úročení. Částka 20 000 Kč bude odúročena o 3 roky, přičemž první 2 roky bude aplikována 
jiná úroková sazba a úrokové období než ve 3. roce.

Kvůli očekávanému výběru 20 000 Kč musí být nyní na účtu 17 099 Kč.

c) Na konci 5. roku uvažujeme vklad 10 000 Kč
Jelikož na konci 5. roku uvažujeme opět individuální částku, vypočítáme její současnou 
hodnotu prostřednictvím individuálního složeného úročení. Rovněž je nutno si uvědomit, 
že se jedná o pozdější vklad, který nám umožní, abychom nyní na účtu měli o určitý 
obnos méně, než kdybychom později tento vklad nerealizovali. Proto bude tento vklad 
celkový požadavek na současný stav účtu snižovat. Při převodu na současnou hodnotu je 
opět nutno uvažovat měnící se úrokové období a úrokovou sazbu v prvních dvou letech 
a následujících letech.

Kvůli očekávanému vkladu 10 000 Kč můžeme mít nyní na účtu o 7 596 Kč méně, než pokud 
by tento vklad v budoucnu nebyl realizován.

d) Na konci 6. roku požadujeme, aby na účtu bylo přesně 50 000 Kč
Na tento požadavek je nutno hned na počátku vytvořit na účtu dostatečnou rezervu a chovat 
se k tomuto požadavku jako k očekávanému výběru, který ovšem nebude realizován. Princip 
výpočtu je ovšem stejný, jako by tento výběr byl realizován, a částka 50 000 Kč bude pře-
počtena na současnou hodnotu prostřednictvím individuálního složeného úročení, kdy dojde 
k odúročení o 6 let. Opět je nutno při výpočtu uvažovat měnící se úrokovou sazbu a úrokové 
období.

Kvůli očekávanému požadavku na stav účtu je nutno mít nyní na účtu o 35 801 Kč více.

Odpověď:
Celkový požadavek na současný stav účtu činí: 38 871 + 17 099 − 7 596 + 35 801 = 84 175 Kč. 
Současný stav na účtu je 40 000 Kč, v současnosti se tedy musí doplatit ještě 44 175 Kč.
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Následující vztahy jsou již pouze pro zajímavost a ukazují výpočet (pro m = 1) současné 
hodnoty anuity, jež narůstá konstantním tempem růstu (g). Těchto principů je poté využito 
například u umořování dluhu anuitami, které konstantně narůstají, nebo např. v rámci kapitoly 
Investice na akciovém trhu u dividendového diskontního modelu s konstantním tempem růstu 
dividendy, kdy dividenda je pravidelně se opakující platba (anuita) s konstantním nárůstem (g).

Dočasný bezprostřední polhůtní důchod rostoucí tempem g (pro m = 1):

Dočasný bezprostřední polhůtní důchod rostoucí tempem g (pro m = 1):

5.7 Příklady k procvičení
1. Jakou částku musíte dnes uložit, abyste pobírali důchod 15 000 Kč na začátku pololetí po 

dobu 15 let? Úroková sazba je 6 % p. a. a úrokové období je pololetí.
[302 827 Kč]

2. Kolik musí mít účastník penzijního fondu na svém účtu, aby mohl pobírat po dobu 20 let 
měsíční důchod ve výši 10 000 Kč vyplácený vždy na začátku měsíce? Uvažujte konstantní 
úrokovou sazbu 3 % p. a. a roční připisování úroků.
[1 814 308 Kč]

3. Při vašem narození vám rodiče uložili 1 000 000 Kč. Od 25 let vám byl vyplácen měsíční 
důchod po dobu 35 let vždy na konci měsíce, při úrokové sazbě 6,25 % p. a. se čtvrtletním 
připisováním úroků a sazbě daně z příjmů 20 %. Jak velký bude tento důchod?
[17 433,5 Kč]

4. Vzali jste si úvěr a zavázali jste se splácet 1 500 Kč koncem každého měsíce po dobu 5 let. 
Počátkem 4. roku (hned potom, co byla zaplacena 36. splátka) věřitel tuto pohledávku prodal. 
Kolik činila cena pohledávky, jestliže úroková míra byla 12 % p. a. a úrokové období měsíční?
[počítáme současnou hodnotu zbývajících splátek; 31 865 Kč]

5. Dvacetiletá osoba oslavila narozeniny a uložila 150 000 Kč při úrokové sazbě 5 % p. a. 
s ročním připisováním úroků. Počínaje 55. rokem věku (tzn. za 35 let) vybírala měsíčně 
polhůtně 4 000 Kč. Zemřela po 25 letech (to znamená v 80 letech). Kolik zanechala dědicům?
[458 477 Kč]
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6 Kombinace spoření a důchodu

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 6.

V předchozích dvou kapitolách jsme se seznámili s principem výpočtu budoucí a současné 
hodnoty anuity (spoření, resp. důchody). Nyní oba dva způsoby zkombinujeme. Kombinace 
spoření (budoucí hodnota anuity) a důchodu (současná hodnota anuity) je totiž založena na 
kombinaci jejich základních vztahů. To znamená vztahu pro výpočet budoucí hodnoty anuity 
(spoření) a vztahu pro výpočet současné hodnoty anuity (důchody).

S =  budoucí hodnota anuity (např. celková 
naspořená částka)

a = výše anuity (např. úložka při spoření)
m =  počet anuit (úložek) za jedno úrokové 

období
r =  úroková sazba (popř. čistá úroková 

sazba) za úrokové období
n = počet úrokových období spoření

D = současná hodnota anuity (důchodu)
a = výše anuity (důchodu)
m =  počet anuit (důchodu) za jedno úrokové 

období
r =  úroková sazba (popř. čistá úroková 

sazba) za úrokové období
n =  počet úrokových období výplaty anuity 

(důchodu)
k =  počet úrokových období odkladu 

výplaty anuity (důchodu)
v =  diskontní faktor (odúročitel), který se 

vypočítá jako , kde r je úroková 

sazba (popř. čistá úroková sazba) 
za úrokové období

Znovu je nutné upozornit, že je velmi důležité si hned na začátku řešení jakékoliv úlohy týkající 
se budoucí, současné anebo kombinace obou hodnot anuity přesně určit úrokové období a podle 
toho upravit nejen úrokovou sazbu (r), ale i hodnoty ostatních dotčených proměnných (n, m, k) 
tak, aby vše odpovídalo úrokovému období (v jakých intervalech se připisují úroky k zůstatku).

Pokud se jedná o tzv. odložený důchod, kdy po vložení počáteční hodnoty důchodu, resp. sou-
časné hodnoty budoucích anuit (anebo až si tuto částku naspoříme), ihned nedochází k výplatě 
první anuity, je nutné určit přesně délku odkladu. Přesněji řečeno počet úrokových období (k), 
o která je výplata první anuity odložena. Tento odklad je vyjádřen výrazem v k. Pokud k žádnému 
odkladu nedošlo, tak k = 0 a výraz je roven 1. Nezapomínejme však na to, že úrokové období 
stejně jako úroková sazba mohou být jiné pro odklad a jiné při vyplácení anuit.
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Výpočtů na kombinaci spoření a důchodu se využívá např. i u tzv. III. pilíře, tedy doplňkového 
penzijního spoření (dříve penzijní připojištění se státním příspěvkem). Nejdříve po stanovenou 
dobu platíme příspěvky do účastnického fondu, resp. transformovaného fondu (v případě smluv 
uzavřených před 1. 1. 2013), který je pro své klienty zhodnocuje, a po skončení fáze spoření ná-
sleduje buď jednorázové vyrovnání (takže by se pro výpočet použila jen část týkající se spoření), 
nebo pravidelná výplata důchodu. Jeho výše, interval výplaty a celková doba výplaty závisí na 
tom, kolik bude mít klient na svém účtu u penzijní společnosti naspořeno, resp. jak dobře fondy 
či penzijní společnosti svěřené prostředky investují a zhodnocují je.

Každý z nás si může na finančním trhu vybírat z více možností zajištění, jak si zabezpečit 
příjem na stáří – od státní penze přes účast ve III. pilíři, stavební spoření, termínovaný vklad, 
pravidelné investování… Na internetu je celá řada kalkulátorů, které využívají stejných postupů 
výpočtu a pomocí kterých si můžete sami zjistit možnou výši svých budoucích příjmů plynoucích 
z různých forem spoření či investování. S některými produkty je spojena ať už státní podpora, 
nebo příspěvek zaměstnavatele, se kterým tyto kalkulátory rovněž počítají.

V rámci některých těchto produktů (zejména některých dávek z penzijního spoření či život-
ního pojištění) se můžete setkat s pojmem doživotní důchod. Nepleťte si jej ovšem s pojmem 
věčný důchod. Doživotní důchod není vyplácen věčně, ale pouze doživotně a dobu jeho vyplá-
cení odhaduje životní pojišťovna na základě očekávaného věku dožití. Jedná se tak z tohoto 
pohledu o důchod, který bude vyplácen pouze do okamžiku smrti dané osoby. Nejde tedy o věčný 
důchod, kde výše anuity (renty) je rovna nebo je nižší než připisované zhodnocení a umožňuje 
tak vyplácení skutečně věčně.

6.1 Základní typ kombinace
Asi nejznámější typ příkladu využívající principu kombinace budoucí a současné hodnoty anuity 
je založen na principu, že nejprve probíhá fáze spoření (spoření úložky) a poté z naspořené částky 
(vytvořeného fondu) probíhá fáze důchodu (čerpání anuity). Tedy na principu, že se v určitém 
okamžiku naspořená částka rovná současné hodnotě důchodu, neboli S = D. Ovšem v průběhu 
spoření i vyplácení důchodu dochází k úročení částky, která na účtu, resp. ve fondu zůstává. 
Navíc v případě penzijního fondu vám může přispívat zaměstnavatel nebo stát.

výplata důchodu


spoření

úložky příspěvky důchod

úroky úroky

S = D


Pokud mezi okamžikem ukončení spoření a okamžikem počátku výplaty důchodu probíhá 
pouze úročení naspořených peněžních prostředků, je aplikován odložený důchod, v opačném 
případě je aplikován bezprostřední důchod. Je tedy nutno celý proces rozlišit minimálně na tři 

Obrázek 6.1 Kombinace spoření (období vkladů) a důchodu (období čerpání)
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období, jelikož v každém z nich mohou být odlišné podmínky ovlivňující výpočet (např. formát 
úrokového období, výše úrokové sazby apod.).

Jedná se o tři období, která jsou zakreslena v následujícím schématu a mají svůj vlastní 
výpočet:

• období spoření,
• období odkladu výplaty důchodu (pokud k němu došlo),
• období výplaty důchodu.

výplata důchodu
(3)

odklad
(2)



spoření
(1)

úložky příspěvky důchod

úroky úroky úroky

S = D



Fáze spoření (S) = Fáze důchodu (D)

(1)
období spoření

(3)
období výplaty důchodu

(2)
období 

odkladu

=

V rámci těchto tří období je nutno na základě úrokového období platného v jednotlivých 
obdobích správně určit hodnoty proměnných a dosadit je do výše uvedeného vztahu, a to vždy 
do části, která se daného období týká. Levá strana rovnice představuje období fáze spoření (1), 
poslední člen pravé strany představuje období odkladu výplaty důchodu (2) a pravá strana bez 
posledního členu se týká období výplaty důchodu (3). Poté se již vypočte poslední neznámá, 
kterou velice často bývá výše úložky nebo výše pobíraného důchodu, to znamená jedna ze dvou 
uvedených anuit.

I když jsou u výše uvedené rovnice použité stejně značené proměnné, nelze provést úpravu 
této rovnice jejím zjednodušením, resp. vykrácením stejných výrazů na obou stranách. Stejně 
značené proměnné totiž mívají jiné hodnoty (jiná úložka oproti pobíranému důchodu atd.), 
se kterými se dále počítá, a po jejich vykrácení bychom dospěli ke špatným výsledkům.

Obrázek 6.2 Kombinace spoření (období vkladů), odkladu (úročení vkladů) a důchodu 
(období čerpání)

Obrázek 6.3 Základní rovnice kombinace spoření a důchodu (a případného období odkladu)
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Příklad 6.1

Pan Novák by rád za 4 roky pobíral po dobu 5 let důchod ve výši 8 000 Kč na začátku 
každého čtvrtletí. Kolik musí 4 roky ukládat na účet na konci každého měsíce, pokud je 
tento účet po první 4 roky úročen úrokovou sazbou 4 % p. a. se čtvrtletním připisováním 
úroků a v následujících letech 3 % p. a. s pololetním připisováním úroků? Sazba daně 
z úrokových příjmů činí 15 %.
Řešení:
Jelikož je důchod vyplácen po dobu 5 let, jedná se o dočasný důchod. Pan Novák bude spořit 
4 roky a poté mu ihned začne být vyplácen důchod, takže nedochází k žádnému odkladu. Jedná 
se o bezprostřední důchod, proto k = 0 a v k = 1. Nyní je nutno si rozdělit celé 9leté období na 
tři zmíněná období a pro jednotlivá období správně určit hodnoty proměnných vstupujících 
do výše uvedeného vztahu.
a) Období spoření: úrokové období = čtvrtletí, tedy: r = 4,00 % p. a. => 1,00 % p. q. => 

po zdanění 0,85 % p. q. => 0,0085 p. q.; m = 3 úložky za jedno čtvrtletí; n = 16 čtvrtletí; 
typ spoření = polhůtní; S = D; a = ? (Kč).

b) Období odkladu výplaty důchodu: nejedná se o odložený důchod, jelikož jakmile skončí 
období spoření, ihned začíná období výplaty anuity, tedy k = 0 úrokových období odkladu 
výplaty anuity => v k = 1.

c) Období výplaty důchodu: úrokové období = pololetí, tedy: r = 3,00 % p. a. => 1,50 % p. s. 
=> po zdanění 1,275 % p. s. => 0,01275 p. s.; m = 2 důchody za jedno pololetí; n = 10 
pololetí výplaty důchodu; a = 8 000 Kč; typ důchodu = předlhůtní; D = S.
Celý postup je znázorněn na schématu. Aby bylo schéma přehledné, nejsou u všech úroko-

vých období zakresleny jednotlivé anuity, jsou pouze naznačeny na začátku spoření a důchodu.

r = 0,85 % p. q. S = D r = 1,275 % p. s.
n = 16 k = 0 n = 10

m = 3 m = 2

Fáze spoření (S) = Fáze důchodu (D)
období spoření

úrokové období = čtvrtletí
m = 3
r = 0,0085 p. q.
n = 16
a = ? (polhůtně)

období výplaty důchodu
úrokové období = pololetí
m = 2
r = 0,01275 p. s.
n = 10
a = 8 000 Kč (předlhůtně)

období 
odkladu

k = 0

Fáze spoření (S) = Fáze důchodu (D)

=
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Důležité je dosadit do jednotlivých částí rovnice hodnoty příslušných proměnných. To 
znamená do části spoření dosadit výše uvedené hodnoty proměnných z tohoto období, do části 
odkladu hodnoty proměnných z období odkladu a do části období výplaty důchodu hodnoty 
proměnných z období výplaty anuity. Nelze tak např. proměnnou (m) z období spoření (m = 3) 
dosadit do části vztahu, která se věnuje období výplaty důchodu. Po dosazení hodnot proměn-
ných do příslušných částí vztahu již zbývá dopočítat poslední neznámou.

Odpověď:
Pan Novák musí za výše uvedených podmínek ukládat 2 937 Kč.

V dalším řešeném příkladu se již objevuje i období odkladu výplaty důchodu.

Příklad 6.2

Pan Novák by rád za 4 roky pobíral 5 let důchod ve výši 8 000 Kč na začátku každého 
pololetí. Kolik musí následující 3 roky (od tohoto rozhodnutí) ukládat na účet na konci 
každého měsíce, pokud je tento účet po první 4 roky úročen úrokovou sazbou 4 % p. a. se 
čtvrtletním připisováním úroků a v následujících letech 3 % p. a. s ročním připisováním 
úroků? Sazba daně z úrokových příjmů činí 15 %.

Řešení:
V tomto případě je aplikován důchod ve své odložené formě. Proč? Protože pan Novák bude 
nejdříve spořit 3 roky, poté 1 rok nebude spořit ani inkasovat důchod, to začne až o jeden rok 
později. Takže celé období bude rozděleno na počáteční 3leté období spoření, následující 1leté 
období odkladu výplaty důchodu a závěrečné 5leté období výplaty důchodu.
a) Období spoření: úrokové období = čtvrtletí; r = 4,00 % p. a. => 1,00 % p. q. => po zdanění 

0,85 % p. q. => 0,0085 p. q.; m = 3 úložky za jedno úrokové období; n = 12 úrokových 
období; typ spoření = polhůtní; S = D; a = ? (Kč).

b) Období odkladu výplaty důchodu: úrokové období = čtvrtletí; r = 4,00 % p. a. => 1,00 % 
p. q. => po zdanění 0,85 % p. q. => 0,0085 p. q.; k = 4 čtvrtletí odkladu výplaty důchodu. 
Úroková sazba i úrokové období jsou po první 4 roky stejné, takže pro období spoření i pro 
období odkladu výplaty důchodu používáme stejné úrokové období i stejnou úrokovou 
sazbu, která se liší od období výplaty důchodu.

c) Období výplaty důchodu: úrokové období = rok; r = 3,00 % p. a. => po zdanění 
2,55 % p. a. => 0,0255 p. a.; m = 2 důchody za jeden rok; n = 5 roků výplaty důchodu; 
a = 8 000 Kč; typ důchodu = předlhůtní; D = S.
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S = Dn = 12 m = 3

k = 4
r = 0,85 % p. q.

r = 0,85 % p. q. r = 2,55 % p. a.

n = 5 m = 2

Zde je patrné odložení výplaty důchodů. Za pomoci členu v k je převedena částka nutná 
k zajištění výplaty všech anuit na časovou hodnotu odpovídající konci období spoření.

Opět je nutné dosadit do příslušné části vztahu hodnotu proměnných, která se váže k da-
nému období.

Odpověď:
Za výše uvedených podmínek musíte ukládat 1 932,63 Kč.

Samozřejmě by bylo možné celé zadání „komplikovat“ jednorázovými vklady a výběry či 
měnícími se podmínkami v průběhu spoření nebo výplaty důchodu, a dokonce i v průběhu od-
kladu. Tyto změny by se řešily postupem uvedeným v předchozích dvou kapitolách. Příklad 6.3 
znázorňuje řešení tohoto typu příkladu při aplikaci věčného důchodu.

Příklad 6.3

Pan Novák by rád za 4 roky pobíral věčný důchod ve výši 8 000 Kč na začátku každého 
pololetí. Kolik musí následující 3 roky ukládat na účet na konci každého měsíce, pokud je 
tento účet po první 4 roky úročen úrokovou sazbou 4 % p. a. se čtvrtletním připisováním 
úroků a v následujících letech 3 % p. a. s ročním připisováním úroků? Sazba srážkové 
daně z úrokových příjmů činí 15 %.

Řešení:
V tomto případě je aplikován věčný důchod ve své odložené formě. Celé období bude opět 
rozděleno na počáteční 3leté období spoření, následující jednoleté období odkladu výplaty 
důchodu a závěrečné nekonečně dlouhé období výplaty důchodu.
a) Období spoření: úrokové období = čtvrtletí; r = 4,00 % p. a. => 1,00 % p. q. => po zdanění 

0,85 % p. q. => 0,0085 p. q.; m = 3 úložky za jedno úrokové období; n = 12 úrokových 
období; typ spoření = polhůtní; S = D; a = ? (Kč).
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b) Období odkladu výplaty důchodu: úrokové období = čtvrtletí; r = 4,00 % p. a. 
=> 1,00 % p. q. => po zdanění 0,85 % p. q. => 0,0085 p. q.; k = 4 pololetí odkladu 
výplaty důchodu.

c) Období výplaty důchodu: úrokové období = rok; r = 3,00 % p. a. => po zdanění 
2,55 % p. a. => 0,0255 p. a.; m = 2 důchody za jeden rok; n = ∞ roků výplaty důchodu; 
a = 8 000 Kč; typ důchodu = předlhůtní; D = S.
Opět je nutné dosadit do příslušné části vztahu hodnotu proměnných, která se váže k da-

nému období.

Došlo pouze ke standardní změně části vztahu týkající se období výplaty důchodu, kde se 

člen  změnil v případě věčného důchodu na .

Odpověď:
Za výše uvedených podmínek musíte ukládat 16 336,90 Kč.
Poznámka:
Na rozdíl od upozornění ohledně doživotních důchodů se zde jedná opravdu o věčný důchod, 
který se bude „dědit“, počítáno je s nekonečným počtem úrokových období pro výplatu 
důchodu.

6.2 Další typy kombinace
Další příklady opět kombinují základní vztahy pro výpočet budoucí a současné hodnoty anuity, 
resp. jsou kombinací spoření a důchodu. Samozřejmě je lze dále kombinovat i s úročením (jak 
jednoduchým, tak složeným) individuálních částek.

Příklad 6.4

Spoříme 10 let měsíčně předlhůtně 1 000 Kč a ihned po skončení spoření budeme dostávat 
polhůtní pololetní důchod 5 000 Kč ročně po dobu 15 let. Jaká částka nám po skončení 
čerpání důchodu zůstane na účtu? Úroková sazba je 5 % p. a. a úrokové období je pro 
prvních 10 let roční a pro další roky pololetní.

Řešení:
Nejprve vypočítáme, kolik naspoříme za uvedených 10 let. Pro ilustraci to bude vycházet 
například 100 000 Kč. Poté vypočítáme, jaká částka by nám pokryla následný důchod po 
dobu 15 let.
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Dejme tomu, že by se jednalo o částku 35 000 Kč. To znamená, že rozdíl (100 000 – 35 000 
= 65 000 Kč) byl za předchozích 10 let naspořen „navíc“. Z tohoto rozdílu tedy celou dobu 
15 let čerpáno nebylo (to bylo vyčerpáno pouze původních 35 000 Kč) a celá tato částka se 
pouze po tuto dobu úročila. To znamená, že ji pouze zúročíme o 15 let prostřednictvím stan-
dardního složeného úročení.

Ještě si musíme uvědomit, že ihned po ukončení spoření (po 10 letech) byla vyplacena 
první anuita (ne ihned, ale protože se jedná o polhůtní pololetní důchod, tak to bylo na konci 
prvního pololetí ihned po skončení období spoření). Proto se nejedná o odložený důchod.

A teď vypočítáme konkrétní čísla. Je opět nutno dbát na změnu úrokového období v rámci 
celého 25letého období.

A) Fáze spoření: prvních 10 let

úrokové období = rok
r = 5 % p. a. => 0,05 p. a.
m = 12 úložek za rok
n = 10 let
a = 1 000 Kč (předlhůtně)
S = ? (Kč)

B) Fáze důchodu: dalších 15 let

a) období odkladu:
odklad není (k = 0, takže v k = 1)
b) období výplaty:
úrokové období = pololetí
r = 5 % p. a. => 2,50 % p. s. => 0,025 p. s.
m = 1 výplata důchodu za pololetí
n = 30 pololetí výplaty důchodu
a = 5 000 Kč (polhůtně)
D = ? (Kč)

n = 10 m = 12

n = 30 m = 1 FV = ?

D

S

S – D = PV

Za 10 let bylo na účtu naspořeno 155 022,50 Kč (ve výpočtech i na schématu odpovídá 
proměnné S). Z této částky ovšem bylo výplatou důchodu v následujících letech vyčerpáno 
pouze 104 651,50 Kč (D). Z rozdílu ve výši 50 371 Kč (S – D = PV) tedy po dobu 15 let
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nebylo čerpáno a tato částka na účtu pouze „ležela“ a úročila se. Zúročená částka po 15 letech 
(FV) se na základě složeného úročení vypočítá níže uvedeným způsobem. Jelikož v době 
čerpání důchodu bylo na účtu pololetní úrokové období, je nutno této skutečnosti proměnné 
přizpůsobit.

úrokové období = pololetí
r = 5 % p. a. => 2,50 % p. s. => 0,025 p. s.
t = 30 pololetí
PV = 50 371,0625 Kč
FV = ?

Odpověď:
Na účtu po 25 letech (10 let spoření a 15 let výplata důchodu) bude částka 105 657 Kč.

Následuje další typ příkladu kombinující budoucí hodnotu anuity (S) se současnou hodnotou 
anuity (D).

Příklad 6.5

Máme pronajaty komerční prostory, za které musíme na začátku každého měsíce platit 
nájemné ve výši 25 000 Kč. Kvůli druhotné platební neschopnosti jsme nebyli schopni 
uplynulé dva roky (24 měsíců) nájemné platit. S pronajímatelem jsme se dohodli, že 
pro opožděné platby budeme počítat se sankčními úroky, a to ve stejné výši, v jaké 
by pronajímatel inkasoval úroky na svém bankovním účtu, kam si nájemné nechává 
zasílat. Jeho účet je úročen 5 % p. a. s pololetním připisováním úroků a srážkovou daní 
15 %. Zároveň jsme se rozhodli – opět po dohodě s pronajímatelem – že za stejných 
podmínek zaplatíme nájemné na další dva roky dopředu. Jaká částka bude celkově 
uhrazena?

Řešení:
Úhrada dlužného nájemného se nebude rovnat pouhému sečtení jednotlivých dlužných částek 
(24 · 25 000 Kč), ale každá dlužná částka bude až do svého splacení úročena. Můžeme si 
vlastně představit, že bychom měsíční nájemné po celé dva roky posílali na účet, který byl 
úročen podle zadání, a výsledkem tak bude naspořená částka, která se v našem případě rovná 
dlužnému nájemnému za dva roky včetně sankčních úroků.

Obdobně, pokud jsme pronajímateli po dobu dvou let neplatili nájemné, také se nespokojí 
pouze s doplacením 24 · 25 000 Kč. Bude požadovat i ušlé úroky, protože, pokud by se choval 
racionálně, inkasované nájemné by obratem uložil na účet se stejnými parametry.

Naopak pro předplacení nájmu si spočítáme současnou hodnotu v budoucnu vypláce-
ných 24 anuit ve výši 25 000 Kč. Jinými slovy kolik bychom si na účet museli uložit nyní 
(resp. dnes jednorázově zaplatit pronajímateli, který danou částku uloží), abychom si při roční 
5% úrokové sazbě s pololetním připisováním úroků mohli vybírat z tohoto účtu 25 000 Kč 
na začátku měsíce po dobu 2 let.

A teď vypočítáme konkrétní čísla. Opět je nutno dbát na změnu úrokového období v rámci 
celého období.

print-biqdb16-margin-0
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A) Dlužné nájemné za uplynulých 24 měsíců

úrokové období = pololetí
r = 5,00 % p. a. => 2,50 % p. s. 
=> vliv zdanění => 
0,025 · (1 − 0,15) = 0,02125 p. s.
m = 6 plateb za pololetí
n = 4 pololetí
a = 25 000 Kč (předlhůtně)
S = ? (Kč)

B) Předplacení nájemného na příštích 24 měsíců

a) období odkladu:
odklad není (k = 0, takže v k = 1)
b) období výplaty:
úrokové období = pololetí
r = 5,00 % p. a. => 2,50 % p. s. 
=> vliv zdanění => 
0,025 · (1 − 0,15) = 0,02125 p. s.
m = 6 plateb za pololetí
n = 4 pololetí
a = 25 000 Kč (předlhůtně)
D = ? (Kč)

nájemné zpětně (S)           +           nájemné předem (D)

?
m = 6

n = 4

n = 4

m = 6

Pro přehlednost zde nejsou zakresleny všechny jednotlivé platby během úrokových období. 
Ovšem i u dalších úrokových období (pololetí) by následoval výpočet hodnot anuit ke konci 
každého z nich a teprve poté výpočet budoucí hodnoty (nájemné zpětně – spoření) a současné 
hodnoty (nájemné předem – důchody) anuit.

Odpověď:
Dlužná částka za uplynulých 24 měsíců včetně úroků činí 627 075 Kč a předplacená částka ná-
jemného na dalších 24 měsíců činí 576 490 Kč. Dohromady tedy bude uhrazeno 1 203 565 Kč.
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Následuje příklad, ve kterém je předchozích výpočtů použito pro penzijní připojištění u pen-
zijního fondu (nebudeme pro zjednodušení počítat s poplatky, státní podporou, zdaněním či 
daňovým zvýhodněním).

Příklad 6.6

Pan Novák ve svých 30 letech uzavřel smlouvu o penzijním připojištění s penzijním 
fondem, ve které se zavázal až do svých 60 let na konci každého měsíce posílat na účet 
penzijního fondu částku ve výši 1 000 Kč. Předpokládané průměrné roční zhodnocení 
příspěvků klienta u tohoto penzijního fondu se pohybuje okolo 2,5 % p. a. s ročním 
připisováním tohoto zhodnocení. Zároveň bylo ve smlouvě uvedeno, že od svých 65 let 
až do konce života bude pobírat předlhůtní čtvrtletní důchod. Jak vysokou částku bude 
pan Novák čtvrtletně pobírat, pokud vzhledem ke svému životnímu stylu a péči o zdraví 
předpokládá, že se dožije 85 let?

Řešení:
V tomto případě využijeme nejdříve výpočtu pro spoření (budoucí hodnota anuit) a posléze 
bude aplikován důchod ve své odložené formě. Proč? Protože pan Novák bude nejdříve 
spořit 30 let (od 30 až do 60 let), poté 5 let nebude spořit ani inkasovat důchod. To začne až 
o zmiňovaných 5 let později (od svých 65 let). Takže celé období bude rozděleno na počáteční 
30leté období spoření, následující 5leté období odkladu výplaty důchodu a závěrečné 20leté 
období výplaty důchodu (od 65 let až do 85 let).
a) Období spoření: úrokové období = roční; r = 2,5 % p. a., tj. 0,025 p. a.; m = 12 úložek 

za jedno úrokové období; n = 30 úrokových období; typ spoření = polhůtní; S = D; 
a = 1000 Kč.

b) Období odkladu výplaty důchodu: úrokové období = roční; r = 2,5 % p. a., tj. 0,025 p. a.; 
k = 5 let odkladu výplaty důchodu. Úroková sazba i úrokové období jsou stejné pro celé 
zadání.

c) Období výplaty důchodu: úrokové období = roční; r = 2,5 % p. a., tj. 0,025 p. a.; 
m = 4  důchody za jeden rok; n = 20 let výplaty důchodu; a = ? (Kč); typ důchodu = 
předlhůtní; D = S.

důchod 20 letodklad


spoření 30 let

n = 30
m = 12

n = 20
m = 4

k = 5

30 let
Novák

60 let
Novák

65 let
Novák

85 let
Novák
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Odpověď:
Pan Novák by od svých 65 let až do 85 let pobíral na začátku každého čtvrtletí důchod ve 
výši 9 519,7 Kč.

Modifikace zadání I:
Jak by se výsledek změnil, pokud by pan Novák pobíral důchod pouze do svých 75 let?

Řešení:
Jediná změna by se týkala doby, po kterou je vyplácen důchod, na pravé straně rovnice by se 
tudíž změnila hodnota proměnné (n) z 20 na 10 let (úrokových období).

Odpověď:
Pan Novák by od svých 65 do 75 let pobíral na začátku každého čtvrtletí důchod ve výši 
16 956,5 Kč.

Modifikace zadání II:
Jak by se výsledek změnil, pokud by dlouhodobé průměrné roční zhodnocení příspěvků klientů 
u tohoto penzijního fondu bylo o 1 p. b. vyšší, tj. 3,5 % p. a.?

Řešení:
Zde by při výpočtu došlo opět k jednoduchým úpravám, kdy se hodnota úrokové sazby dosa-
zované do výpočtu změní z 0,025 na 0,035 p. a.
Při pobírání důchodu do 85 let věku:



Kombinace spoření a důchodu / 127

Při pobírání důchodu do 75 let věku:

Odpověď:
Při dlouhodobém průměrném ročním zhodnocení příspěvků klientů u tohoto penzijního fondu 
ve výši 3,5 % p. a. by pan Novák pobíral po dobu 20 let (od svých 65 do 85 let) čtvrtletní 
důchod ve výši 12 868 Kč anebo po dobu 10 let (od svých 65 do 75 let) čtvrtletní důchod ve 
výši 21 990 Kč.

Poznámka:
Tento příklad by samozřejmě bylo možné ztížit změnami průměrného ročního zhodnocení, a to 
třeba i několikrát během doby spoření či výplaty důchodu (včetně doby odkladu), zohledněním 
zdanění, změnou frekvence připisování úroků anebo také jednorázovými vklady či výběry 
tak, jak to známe z předchozích kapitol.

Pokud by byla uvažována statní podpora připisovaná např. měsíčně ve výši 500 Kč 
v období spoření, tak by byla připočtena k úložce 1 000 Kč nebo by mohla být individuálně 
vypočtena její budoucí hodnota anuity (S) a sečtena s budoucí hodnotou anuity získanou 
ukládáním pravidelných úložek (1 000 Kč). Popř. stejným způsobem by se mohlo postupo-
vat i u reinvestic daňových úspor. Tyto dodatečně zdroje by navýšily celkově naspořenou 
částku na levé straně rovnice, což by umožnilo získat ve všech uvedených případech vyšší 
důchod. Tímto to ovšem nebudeme komplikovat.

6.3 Příklady k procvičení
1. Za 5 let se chystáte na 4letý pobyt v Austrálii. Předpokládáte, že budete koncem každého 

třetího měsíce potřebovat 45 000 Kč. Kolik musíte nyní ukládat začátkem každého měsíce? 
Odhadovaná roční úroková sazba je 12 % pro prvních 5 let a pro další roky 10 % p. a. Uva-
žujte vždy čtvrtletní připisování úroků.
[a = 7 144,87 Kč]

2. Za 4 roky se chystáte na 4letý zahraniční pobyt. Předpokládáte, že budete koncem každého 
měsíce potřebovat 9 000 Kč. Kolik musíte nyní ukládat koncem každého třetího měsíce? 
Odhadovaná roční úroková sazba je 3 % pro první 4 roky, pro další léta 4 % p. a. Pro první 
4 roky uvažujte pololetní připisování úroků, pro další léta čtvrtletní připisování úroků.
[a = 23 551,83 Kč]

3. Za 5 let chcete ke svému starobnímu důchodu pobírat po dobu 4 let určité „přilepšení“. Jakou 
částku budete po uvedenou dobu pobírat vždy na začátku měsíce, budete-li si po celou dobu 
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5 let spořit vždy na konci měsíce částku 3 000 Kč, při úrokové sazbě 5 % p. a. a pololetním 
připisování úroků?
[a = 4 669 Kč]

4. Za 4 roky hodláte pobírat pravidelnou anuitu vždy na začátku čtvrtletí po dobu 3 let. Na 
tuto anuitu budete spořit pravidelně po dobu 3 let vždy na začátku měsíce částku 1 500 Kč, 
další rok již ne. V jaké výši bude vyplácená anuita, pokud je účet úročen roční 4% úrokovou 
sazbou se čtvrtletním připisováním úroků?
[a = 5 259 Kč]
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7 Úvěry a půjčky

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 7.

Úvěry a půjčky jsou běžnými produkty pro domácnosti i firmy, které nabízejí bankovní i neban-
kovní instituce.7 Firmy a domácnosti využívají úvěrů a půjček nejen tehdy, když mají nedostatek 
vlastních finančních zdrojů, ale v některých případech i v situacích, pokud pro tyto zdroje mají 
vyšší zhodnocení, než jsou náklady spojené s úvěrem. Záměrně zde neuvádíme vyšší úrokovou 
sazbu úvěru, protože z kapitoly bude patrné, že úroková sazba není zcela objektivním ukazatelem 
nákladovosti úvěru. Mezi základní typy úvěrů pro domácnosti a firmy patří například krátkodobé 
kontokorentní úvěry, spotřebitelské úvěry, provozní úvěry firem, nebo dlouhodobé hypoteční 
úvěry či investiční úvěry firem.

Splácení úvěru se označuje jako jeho umořování a probíhá dle umořovacího plánu úvěru, 
taktéž označovaného jako splátkový kalendář. Ten představuje harmonogram, schválený dluž-
níkem i věřitelem, obsahující pořadí, příp. termíny plateb jednotlivých splátek. Splátka úvěru 
se vždy skládá ze součtu dvou částí:

• Úmorová část neboli zkráceně úmor – tato část splátky představuje postupné splácení 
zapůjčené částky. Jedná se tedy o umořování jistiny. Protože jde o postupné splácení dluž-
né částky, je součet úmorové části ve všech splátkách úvěru roven zapůjčené částce, resp. 
poskytnutému úvěru.

• Úroková část neboli zkráceně úrok – tato část splátky představuje úrok za období od před-
chozí splátky, který je závislý na nesplacené výši úvěru v tomto období a úrokové sazbě 
přizpůsobené formátu úrokového období. Znamená to tedy, že úroky se hradí vždy pouze 
z nesplacené části úvěru.

Platí tedy následující vztah:

splátka = úmor + úrok

Tento vztah představuje základní rovnici používanou při sestavování umořovacího plánu.

7 Rozdíl mezi úvěrem a půjčkou není příliš podstatný. Půjčka se nemusí týkat peněz a nemusí být spojena 
s úrokovou sazbou, resp. úrokem. Úvěr se vždy týká peněz a je spojen s úrokem. Půjčka je tak poněkud 
širším pojmem. Ale v rámci této kapitoly nebudeme tyto rozdíly uvažovat, a to například z důvodu, že 
některé finanční instituce používají označení půjčka i pro neúčelový úvěr.
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Upozornění

Jelikož je v každé splátce úvěru obsažena úroková část, resp. věřitel účtuje dlužníkovi 
v každé splátce úrok, odpovídá při splácení úvěru úrokové období frekvenci placení 
splátek a počet splátek za jedno úrokové období je tak vždy roven jedné.

Pokud tak jsou splátky placeny např. pololetně, je opět nutné všechny proměnné ve výpo-
čtech, které jsou závislé na formátu úrokového období, přizpůsobit pololetnímu úrokovému 
období apod. Budeme-li mít např. úvěr, který má být umořen během 3 let pololetními splát-
kami, bude takovýchto splátek celkem šest (3 roky, dvě splátky ročně). Úrokové období je 
automaticky pololetní, protože v každé ze šesti pololetních splátek jsou započítány úroky.

Z obrázku 7.1, který popisuje nabídku spotřebitelského úvěru, je zřejmé, že z důvodu měsíč-
ních splátek je úrokové období automaticky měsíční, protože každá tato splátka bude obsahovat 
i úroky.

Druh úvěru: půjčka

Výše úvěru: 100 000 Kč

Orientační měsíční splátka: 2 359 Kč měsíčně

Úroková sazba: 14,40 % p. a.

Poplatek za zpracování úvěru: 1 000 Kč jednorázově

Poplatek za vedení účtu: 59 Kč měsíčně

RPSN: 17,47 %

Doba trvání úvěru: 5 roků

Celková částka splatná spotřebitelem: 146 063 Kč

Obrázek 7.1 Nabídka úvěru
Zdroj: Česká spořitelna

Jak je z obrázku 7.1 také patrné, úroková sazba tohoto úvěru je ve výši 14,40 % p. a. Není 
to ovšem klíčový ukazatel nákladovosti úvěru, protože kromě úroků je nutno v tomto případě 
platit i další náklady, a to je jednorázový poplatek 1 000 Kč a dále pravidelný měsíční poplatek 
59 Kč. Souhrnným nákladovým ukazatelem úvěru je tak roční procentní sazba nákladů (RPSN), 
která činí 17,47 % p. a. a je vyšší než úroková sazba úvěru právě z nutnosti hradit i další náklady 
spojené s tímto úvěrem. O ukazateli RPSN bude tato kapitola pojednávat podrobně v dalších 
částech.

Při splácení úvěru se lze setkat se dvěma základními přístupy. Jedná se o to, zda je úvěr 
splácen stejnými splátkami, nebo splátkami v rozdílné výši.

a) Splácení úvěru stejnými splátkami neboli anuitami
Takové splácení úvěru se označuje jako tzv. anuitní splácení. Anuitní typ splácení je využíván 
především u hypotečních nebo spotřebitelských úvěrů (viz obrázek 7.1). Pro tento typ splácení 
úvěru (stejnou splátkou neboli anuitou) je typické, že v průběhu splácení úvěru dochází v každé 
splátce (anuitě) k nárůstu úmorové části při současném poklesu její úrokové části. Při splácení 
hypotečního úvěru tak často dochází k tomu, že v prvních splátkách platí dlužník především 
úrok a po určité době se vše obrátí a dlužník platí ve splátkách především úmor a nesplacená část 
úvěru klesá rychleji než v předešlém období. Obrázek 7.2 znázorňuje vývoj úrokové a úmorové 
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části měsíční splátky hypotečního úvěru ve výši 1 000 000 Kč se splatností 30 let při úrokové 
sazbě 4 % p. a. Měsíční splátka se rovná 4 772 Kč.
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Obrázek 7.2 Vývoj úmorové a úrokové části v anuitní splátce

b) Splácení úvěru nestejnými splátkami
Tohoto typu splácení úvěru bývá využíváno např. u podnikatelských investičních úvěrů 
(tzv. kapitálové splácení, resp. kapitálová splátka). Pro tento typ splácení je typické, že je 
dopředu známa úmorová část každé splátky, tzn. splátka jistiny. Tato část může být v každé 
splátce buď ve stejné výši, nebo se může měnit dle předem stanovených podmínek (narůstat, 
klesat atd.). Pokud je po celou dobu splácení výše úmoru stále stejná, dochází u tohoto typu 
splácení jak ke snižování úroku, který logicky klesá, protože se snižuje zbývající dlužná 
částka, tak i ke snižování celkové výše jednotlivých splátek (úrok klesá, úmor je konstantní, 
splátka tak musí logicky klesat).

Rozdělení splátek na anuitní a kapitálové i v praxi potvrzuje obrázek 7.3.

a) anuitní splátka: měsíčně je hrazena konstantní výše splátky zahrnující jistinu i úroky

b) kapitálová splátka: měsíčně je hrazena konstantní výše jistiny a zvlášť úroky, jejichž výše se 
odvíjí od aktuálního zůstatku jistiny úvěru (tzn., že objem hrazených úroků je v počátečním 
období nejvyšší a s postupným poklesem zůstatku úvěru se snižuje) – tento způsob je vhodný 
zejména pro klienty s dostatečnými finančními zdroji, kteří mají zájem úvěr splatit s co nej-
nižšími náklady

Obrázek 7.3 Rozdělení splátek na anuitní a kapitálové
Zdroj: Raiffeisen Bank

Jak již bylo uvedeno, splácení úvěru (stejnými i nestejnými splátkami) probíhá dle tzv. umo-
řovacího plánu, jehož známější označení je splátkový kalendář. Ve splátkovém kalendáři jsou 
poté nejčastěji uvedeny následující informace: označení pořadí splátky (období), výše splátky 
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v každém období, úroková část každé splátky, úmorová část každé splátky a nesplacená část 
úvěru po úhradě každé splátky. Tabulka 7.1 zachycuje splátkový kalendář u úvěru 250 000 Kč, 
který je splácen stejnými měsíčními splátkami ve výši 15 000 Kč, při 5 % p. a.

Tabulka 7.1 Ukázka splátkového kalendáře

Splátka č. Splatnost Úrok Úmor Splátka Zůstatek úvěru
 0 250 000 Kč
1 25. 10. 2016 1 042 Kč 13 958 Kč 15 000 Kč 236 042 Kč
2 25. 11. 2016   984 Kč 14 016 Kč 15 000 Kč 222 025 Kč
3 25. 12. 2016   925 Kč 14 075 Kč 15 000 Kč 207 950 Kč
... ...   866 Kč 14 134 Kč 15 000 Kč 193 817 Kč
... ...   808 Kč 14 192 Kč 15 000 Kč 179 624 Kč
18 25. 3. 2018    19 Kč  4 631 Kč  4 650 Kč       0 Kč

Pro umořovací plány platí následující kontrolní mechanismy:

1. Suma splátek se rovná součtu sumy úrokové části u všech splátek a sumy úmorové 
části u všech splátek.

2. Suma úmorové části u všech splátek se rovná výši poskytnutého úvěru.
3. Po úhradě poslední splátky úvěru je nesplacená část úvěru rovna nule.

Ověření splnění těchto tří kontrolních mechanismů bude možné na jakémkoliv příkladu v této 
kapitole, kde bude sestavován umořovací plán úvěru.

7.1 Splácení stejnými splátkami
Jelikož se setkáváme nejčastěji s hypotečními8 či spotřebitelskými úvěry, vysvětlíme si nejprve 
splácení úvěru stejnými splátkami neboli anuitní splácení. Protože jsou tyto typy úvěru spláceny 
na konci úrokového období (zpravidla měsíc), vycházejí následující výpočty z předpokladu, 
že anuita bude placena vždy na konci daného období (měsíce, čtvrtletí, pololetí, roku apod.).

Výši anuity (splátky) lze poté vyjádřit ze vzorce pro výpočet současné hodnoty polhůtního 
důchodu. Je to logické, jelikož se na stejnou problematiku díváme obráceným způsobem než 
v kapitole Důchody a renty. V případě kapitoly věnující se anuitám a rentám jsme totiž byli 
v pozici věřitele, tzn. my jsme bance „půjčili“ peníze a ona nám poté vyplácela určitou částku, 
resp. nám původní částku „splácela“, samozřejmě navýšenou o úroky. Nyní se ovšem role 
obrátily a my jsme v pozici dlužníka, kdy si banka prostřednictvím poskytnutí půjčky zajistila 
vyplácení pravidelné renty (splátky, anuity) po předem stanovené období, dle splátkového ka-
lendáře (umořovacího plánu). Vycházíme tedy opět ze základního vztahu, který se týká současné 
hodnoty důchodu a byl uveden v kapitole Důchody a renty:

8 Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti (tzv. hypotékou). Hypoteční úvěr 
musí být vždy zastaven nemovitostí! Podrobnosti upravuje zákon o dluhopisech.
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Pokud nebudeme uvažovat odklad (v k = 1), tzn. k zahájení splácení dochází bezodkladně, 
proměnná (m) = 1 neboli budeme platit jednu anuitu (v tomto případě splátku) za úrokové ob-
dobí.9 Uvažujeme-li dále, že se jedná o polhůtní splátky, lze z uvedeného vzorce vyjádřit výši 
anuity (splátky), tzn. proměnnou (a), jako:

 
(7.1)

kde: a = výše splátky (anuity),
 D = výše poskytnutého úvěru (současná hodnota splátek),

 v =  diskontní faktor , kde r = úroková sazba za úrokové období, diskontní 

faktor opět co nejméně zaokrouhlujeme pro dosažení přesných výsledků,
 n = počet úrokových období splácení úvěru (počet anuitních splátek).

Je samozřejmé, že musíme vrátit bance (či obecně věřiteli) stejnou hodnotu, kterou nám 
zapůjčil. Protože nám však věřitel poskytuje peníze v současné době, tzn. v jejich současné 
hodnotě, a my vracíme (splácíme) v budoucnosti, musí se tyto budoucí splátky převést na jejich 
současnou hodnotu a současná hodnota splátek musí být rovna hodnotě úvěru poskytnutého 
v současnosti. Pokud tedy přepočteme všechny splátky úvěru prostřednictvím jeho úrokové sazby 
k okamžiku poskytnutí úvěru, musí logicky být jejich celková hodnota rovna výši poskytnutého 
úvěru (více viz příklad 7.3).

Příklad 7.1 aplikuje vztah pro výpočet anuitní splátky úvěru na příkladu hypotečního úvěru.

Příklad 7.1

Vypočítejme měsíční splátku u hypotečního úvěru ve výši 1 000 000 Kč, který má být 
splacen za 15 let při úrokové sazbě 4,50 % p. a.
Řešení:
Jelikož máme vyčíslit velikost měsíční splátky, je úrokové období měsíční. To znamená, že veš-
keré proměnné, které vstupují do výpočtu, musíme přizpůsobit měsíčnímu úrokovému období.
úrokové období = měsíc
D = 1 000 000 Kč
n = 15 let => 180 měsíců
r = 4,50 % p. a. => 0,375 % p. m. => 0,00375
a = ?

diskontování na současnou
hodnotu

budoucí
měsíční splátky

současnost
poskytnutí úvěru 1 000 000 Kč





9 Uvedli jsme, že v rámci umořování dluhu se úrokové období automaticky rovná frekvenci splátek, 
jelikož v každé splátce je obsažena i úroková část.
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Dlužnou částkou, tedy současnou hodnotou všech splátek, které budeme platit bance, resp. 
současnou hodnotou všech anuit, jež od nás banka obdrží, je částka 1 000 000 Kč. Splátka 
úvěru pak činí:

Stejný vzorec používají i kalkulačky na webových stránkách bank či finančních serverů, 
což potvrzuje i následující obrázek s výpočtem splátky hypotečního úvěru.

Zdroj: www.penize.cz

Měsíční splátka uvedeného hypotečního úvěru je tedy ve výši 7 649,93 Kč.

Při uzavírání žádosti o hypoteční úvěr či úvěrové smlouvy určitě vyvstane otázka týkající 
se doby fixace. Fixace představuje dobu, po kterou je úvěr úročen stále stejnou (fixní) úroko-
vou sazbou. Díky tomu tak klient přesně ví, kolik budou po stanovenou dobu fixace činit jeho 
splátky. Ke konci fixačního období se potom domlouvá nová úroková sazba, která bude platit 
po skončení fixace. Obecně může klient volit zpravidla roční, tříletou, pětiletou či desetiletou 
fixaci. Některé banky jsou schopny nabídnout i fixaci až na 25 či 30 let.

Na druhou stranu, po dobu fixace není možné bez sankcí ze strany banky provést tzv. refi-
nancování hypotéky, tedy přejít s hypotečním úvěrem k jiné hypoteční bance, která nabízí lepší 
podmínky. Stejně tak nelze (opět bez sankcí) provést během fixačního období mimořádnou 
(navýšenou) splátku úvěru či úvěr jednorázově celý splatit.

Délka fixace samozřejmě ovlivňuje úrokovou sazbu, kterou bude banka úvěr úročit. Obecně 
platí, že s rostoucí délkou fixace se zvyšuje úroková sazba, protože pro banku je náročnější od-
hadovat budoucí vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Banka se tak logicky určitým způsobem 
kryje proti růstu úrokových sazeb, který může nastat např. za pět či sedm let. Naopak klient 
si „připlácí“ za jistotu, že se jej (prudké) zvýšení úrokových sazeb v ekonomice nedotkne. 
Samozřejmě toto platí i obráceně. Pokud by došlo k poklesu úrokových sazeb, bude klient 
platit zbytečně vysoké úroky po dlouhou dobu.

Protože financování bydlení prostřednictvím hypotečních úvěrů zasáhne rodinný rozpočet 
zpravidla na delší dobu (splatnost 20–30 let), je nutné správnou délku fixace řádně zvážit. 
Mimo úrokových sazeb nabízených bankami je nutné při výběru hypotéky vzít v úvahu 
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i  délku fixace s ohledem např. na stabilitu zaměstnání, rodinné plány, např. narození dítěte, 
které zvyšuje výdaje rodiny, plánování peněžních toků v rodinném rozpočtu, např. zda bude 
klient schopen po určité době umořit větší část dluhu či jej splatit předčasně, apod. Obecně se 
doporučuje při očekávaném růstu úrokových sazeb volit spíše delší fixační období. Naopak, 
v případě očekávaného poklesu úrokových sazeb či očekávaném mimořádném peněžním 
příjmu klienta (ukončení stavebního spoření či pohádkové dědictví) volit spíše kratší fixaci.

Následující obrázek názorně ukazuje jak délka fixace ovlivňuje měsíční splátku hypoteč-
ního úvěru a jeho roční úrokovou sazbu. V případě roční fixace je měsíční splátka i úroková 
sazba (3,19 % p. a.) nejvyšší z důvodu, že klient, který volí takto krátkou fixaci, představuje 
pro banku určité riziko, že za rok „uteče“ k jiné bance, příp. splatí úvěr po roce jednorázově. 
Proto si banka za toto riziko nechá zaplatit. Naopak v případě fixace od 3 do 7 let je jak 
měsíční splátka tak výše úrokové sazby (2,29 % p. a.) stejná a roste až s fixací delší. V pří-
padě fixace na 15 až 20 let činí úroková sazba 2,89 % p. a. a pro 25letou fixaci 2,99 % p. a.

Cena nemovitosti: 2 500 000 Kč

Výše úvěru: 2 000 000 Kč

Doba splácení: 25 let

Pojištění: bez pojištění

Fixace: 1 rok 3 roky 5 let 7 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let

 9 578,- 8 663,- 8 663,- 8 663,- 8 862,- 9 267,- 9 267,- 9 370,-

Zdroj: Hypoteční banka, a.s.

Pokud bychom v našem příkladu 7.1 uvažovali fixaci úrokové sazby např. po dobu 
tří let (36 měsíců), platila by vypočtená splátka právě po dobu tohoto fixačního období, 
tzn. 36 měsíců. Výše měsíční splátky pro další fixační období s novou úrokovou sazbou 
by byla opět vypočtena dle výše uvedeného vztahu, ovšem proměnná (D) by se rovnala 
nesplacené části úvěru po úhradě všech předchozích splátek a proměnná (n) by se rovnala 
zůstatku počtu úrokových období splácení úvěru (zůstatku počtu splátek). To znamená, že 
by byla počítána výše splátky, která by měla zaplatit po zbytkovou dobu splatnosti při nové 
úrokové sazbě zbylou část původní výše úvěru.

Nesplacená část uvedeného úvěru, kterou nám zbývá zaplatit po prvních 36 splátkách, 
se určí dle vztahu pro výpočet současné hodnoty důchodu (viz kapitola Důchody a renty), 
tzn. bude počítána současná hodnota zbývajících splátek:

Tuto zbývající část dluhu musíme umořit během následujících 12 let, tzn. během ná-
sledujících 144 splátek. Prvními 36 splátkami byla uhrazena z původního úvěru částka 
150 015 Kč, což je suma úmorových částí v těchto 36 splátkách. Celkově ovšem bylo zaplace-
no 36 · 7 649,93 = 275 397 Kč, to znamená, že rozdíl ve výši 125 382 Kč (275 397 − 150 015) 
činily úroky.
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zbývajících 144 splátekfixace
36 měsíců

po dobu fixace
hrazeny měsíční splátky,
po jejím skončení zbývá

144 splátek

zbývá doplatit
849 985 Kč

poskytnutí úvěru
1 000 000 Kč

Pokud bude následující fixační období úrokové sazby úvěru trvat např. 5 let při úrokové 
sazbě 4,75 % p. a. (to odpovídá cca 0,3958 % p. m.), bude měsíční splátka úvěru v tomto 
5letém období činit:

Výše uvedený postup bude poté aplikován na všechna následující fixační období až do 
konce splácení úvěru.

U hypotečních úvěrů je fixace nabízena zpravidla na dobu 1 roku až 10 let. Po tuto dobu 
má dlužník zafixovánu úrokovou sazbu a tím i splátku, kterou hradí bance za poskytnutí úvěru, 
což je vhodné, pokud analytici předpovídají růst úrokových sazeb.

Jak bylo uvedeno, průběh umořování dluhu je stanoven v tzv. umořovacím plánu (splátkovém 
kalendáři), který se sestavuje na základě následujícího principu. Umořovací plán, který bude ob-
sahovat splácení úvěru prostřednictvím např. 4 čtvrtletních splátek, bude mít následující podobu.

Tabulka 7.2 Sestavení umořovacího plánu

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno

0. x x x výše poskytnutého 
úvěru

1.
2.
3.
4. 0

∑
suma splátek = 
suma úmorů + 

suma úroků

suma úmorů =
výše úvěru suma úroků x

Pořadí „0.“ reprezentuje okamžik poskytnutí úvěru, tzn. v čase nula je poskytnut úvěr. Pořadí 
„1. až 4.“, pak čtyři dílčí splátky. Poslední řádek je kontrolní a součtový. V umořovacím plánu 
musí platit tři kontrolní mechanismy, o kterých jsme hovořili výše. Jednak po úhradě poslední 
splátky je nesplacená část dluhu logicky nulová. Suma úmorů se musí rovnat výši poskytnutého 



Úvěry a půjčky / 137

úvěru a suma splátek se musí rovnat součtu sumy úmorů a sumy úroků. Konkrétní vytvoření 
umořovacího plánu úvěru si uvedeme na následujícím příkladu.

Příklad 7.2

Vzali jsme si úvěr ve výši 20 000 Kč na dobu 2 let při úrokové sazbě 10 % p. a. Tento 
úvěr má být splacen pololetními anuitami. Stanovme výši anuity a sestavme umořovací 
plán úvěru.
Zásadní informací je opět určení úrokového období neboli období, kdy jsou účtovány úroky. 
Jelikož úroky jsou obsaženy v každé splátce, která je v tomto případě pololetní, je úrokové 
období automaticky pololetní.

úrokové období = pololetí
r = 10 % p. a. => 0,05 p. s.
n = 4 pololetí
D = 20 000 Kč
a = ? (Kč)

Výše pololetní splátky (anuity) činí v tomto případě 5 640,24 Kč. Protože se jedná o anuitní 
splácení úvěru, lze tuto částku doplnit do tabulky umořovacího plánu, stejně jako počáteční 
výši úvěru.

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno
0. x x x 20 000
1. 5 640,24
2. 5 640,24
3. 5 640,24
4. 5 640,24
∑ x

Nyní bude každá splátka rozpočítána na úmorovou a úrokovou část a dopočítána nespla-
cená část úvěru po úhradě příslušné splátky. První splátka bude hrazena na konci 1. pololetí, 
kdy dlužník stále dlužil celých 20 000 Kč, tzn. v této splátce budou úroky počítány z této 
dlužné částky. Protože máme pololetní úrokové období (pololetní splátky), bude aplikována 
pololetní úroková sazba a výše zaplacených úroků bude rovna 20 000 ∙ 0,05 = 1 000 Kč. 
Tuto částku tedy lze zapsat do řádku s první splátkou do sloupce Úrok. Pokud již známe 
výši splátky a úroku, jednoduše jako jejich rozdíl vypočítáme výši úmoru, která bude rovna 
5 640,24 – 1 000 = 4 640,24 Kč, a doplníme ji do sloupce Úmor v první splátce. O tuto část 
dojde na konci prvního pololetí ke snížení dlužné částky, která bude po zaplacení první splátky 
rovna 20 000 – 4 640,24 = 15 359,76 Kč.

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno
0. x x x 20 000
1. 5 640,24 4 640,24 1 000 15 359,76
2. 5 640,24
3. 5 640,24
4. 5 640,24
∑ x
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Je nutné upozornit na to, že dlužná částka se vždy snižuje o úmorovou část, která je obsa-
žena v každé splátce, nikoli o celou splátku! Každá splátka má v sobě obsaženy úroky, které 
hradíme věřiteli za to, že podstupuje riziko a dočasně se vzdává svého bohatství. Nesplacená 
část dluhu se tedy vždy snižuje pouze o úmorovou část!

Další krok je prakticky identický, kdy bude nejprve dopočítán úrok, který je součástí 
2. splátky. Vypočítá se opět z dlužné částky, tzn. 15 395,76 · 0,05 = 767,99 Kč. Úmorová část, 
o kterou se sníží zbývající dlužná částka, potom představuje rozdíl splátky a úrokové části.

Zkuste si nyní samostatně doplnit řádek pro 3. splátku, která se týká 3. pololetí, kdy po 
úhradě 2. splátky dlužník stále dlužil 10 487,51 Kč. Měli byste se dostat k číslům uvedeným 
v následující tabulce umořovacího plánu.

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno
0. x x x 20 000
1. 5 640,24 4 640,24 1 000 15 359,76
2. 5 640,24 4 872,25 767,99 10 487,51
3. 5 640,24 5 115,86 524,38 5 371,65
4. 5 640,24
∑ x

Nyní si můžeme vyzkoušet, jak by vypadalo doplnění prázdných buněk ve čtvrté splátce, 
kdy stále dlužíme 5 371,65 Kč. Pokud budeme postupovat správně, měl by mít výsledný 
umořovací plán následující podobu. V případě ručního počítání a předchozího zaokrouhlo-
vání vám nesplacená část dluhu po úhradě poslední splátky nemusí vyjít přesně nulová, ale 
bude se této hodnotě velmi blížit (záleží na tom, jak jste zaokrouhlovali). V tom případě tam 
uvedeme nulu. Pokud se ovšem bude lišit v řádu několika desítek, stovek či dokonce tisíců 
korun, tak to zaokrouhlováním nebude a máme v umořovacím plánu někde chybu. Nejčastěji 
to bývá snížení nesplacené části úvěru o celou splátku, nikoliv pouze o její úmorovou část, 
či jiná numerická chyba.

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno
0. x x x 20 000
1. 5 640,24 4 640,24 1 000 15 359,76
2. 5 640,24 4 872,25 767,99 10 487,51
3. 5 640,24 5 115,86 524,38 5 371,65
4. 5 640,24 5 371,65 268,58 0
∑ 22 561 20 000 2 561 x

V umořovacím plánu lze pozorovat, že všechny tři kontrolní mechanismy platí. To zname-
ná, že po úhradě poslední splátky je nesplacená část úvěru nulová, suma úmorů se rovná výši 
poskytnutého úvěru (20 000 Kč) a suma splátek se rovná součtu sumy úmorů a sumy úroků. 
Rovněž z umořovacího plánu vyplývá zmíněná typická vlastnost anuitního splácení úvěru, 
a to narůstajícího úmoru a klesajícího úroku v průběhu splácení úvěru.

V anuitním splácení úvěru lze i bez sestavení umořovacího plánu předem stanovit výši 
úrokových a úmorových částí jednotlivých splátek i další související proměnné (viz následující 
příklad).
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Příklad 7.3

Dluh 100 000 Kč má být umořen za 5 let ročními anuitními splátkami. Banka používá 
úrokovou sazbu 10 % p. a. Stanovme:
a) výši anuity,
b) úrok ve 4. anuitě,
c) úmor ve 4. anuitě,
d) celkovou umořenou částku po úhradě 4. anuity,
e) současnou hodnotu všech anuit.

Řešení:
Zásadní informací je opět frekvence placení jednotlivých splátek, resp. úrokové období. V tomto 
případě se jedná o roční splátku, tzn. roční úrokové období.
úrokové období = rok
D = 100 000 Kč
n = 5 let
r = 10 % p. a. => 0,10
a = ?

a) 

b) Výši úroku zaplaceného ve 4. anuitě můžeme zjistit buď na základě sestavení umořo-
vacího plánu, kdy vypočteme hodnotu úroku ve 4. splátce, nebo můžeme využít vztahu:

 (7.2)

kde: Ux = úrok v x-té anuitní splátce,
 a = výše anuitní splátky,

 v = diskontní faktor , kde r = úroková sazba za úrokové období,

 n = počet úrokových období splácení úvěru (počet anuitních splátek),
 x = pořadí x-té anuitní splátky.

Po dosazení tedy můžeme napsat:

c) Pro výpočet úmoru v x-té splátce můžeme opět sestavit umořovací plán, ze kterého 
danou hodnotu vyčteme, nebo využijeme vzorce pro výpočet úmoru v x-té splátce:

 (7.3)
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kde: Mx = úmor v x-té anuitní splátce,
 a = výše anuitní splátky,

 v = diskontní faktor , kde r = úroková sazba za úrokové období,

 n = počet úrokových období splácení úvěru (počet anuitních splátek),
 x = pořadí x-té anuitní splátky.

Po dosazení tedy platí:

Výše úroku ve 4. splátce tedy činí 4 578 Kč, výše úmoru činí v této splátce 21 802 Kč, což 
dohromady musí dát výši splátky 26 380 Kč a to je splněno.

d) Máme-li dále vyčíslit celkovou umořenou částku po úhradě 4. anuity, určíme si nejdří-
ve, kolik nám zbývá doplatit po úhradě 4. anuity, a výsledek poté odečteme od původní 
dlužné částky.
Pro výpočet nesplacené části dluhu po úhradě x-té anuity můžeme využít vztahu:

 
(7.4)

kde: Dx = nesplacená část úvěru po úhradě x-té anuitní splátky,
 a = výše anuitní splátky,

 v = diskontní faktor , kde r = úroková sazba za úrokové období,

 n = počet úrokových období splácení úvěru (počet anuitních splátek),
 x = pořadí x-té anuitní splátky.

Po dosazení tedy platí:

Znamená to tedy, že po úhradě 4. anuity nám zbývá doplatit 23 982 Kč. Nyní tedy velmi jed-
noduše můžeme dopočítat celkovou umořenou částku po úhradě 4. anuity jako rozdíl celkové 
počáteční dlužné částky a nesplacené částky.
Splacená část dluhu tedy činí 100 000 Kč – 23 982 Kč = 76 018 Kč.

e) Nakonec nás zajímá současná hodnota všech anuit. Současná hodnota všech anuit, 
které jsou hrazeny v budoucnosti od okamžiku poskytnutí úvěru, se musí logicky vždy 
rovnat poskytnuté výši úvěru, protože musíme v současné hodnotě vrátit věřiteli přesně 
tolik peněz, kolik nám poskytl.
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budoucí splátky

současná hodnota každé splátky

1 rok

1. splátka 2. splátka 3. splátka 4. splátka 5. splátka

2 roky
3 roky

4 roky
5 let

současnost
poskytnutí úvěru 100 000 Kč



Pro potvrzení této skutečnosti lze buď každou z pěti anuit odúročit individuálně na sou-
časnou hodnotu, nebo použít vztahu pro výpočet současné hodnoty anuity:

Nebo, jak bylo zmíněno, můžeme každou anuitu odúročit zvlášť a sečíst:

Příklad 7.4

Úvěr 300 000 Kč má být splacen čtvrtletními anuitami ve výši 20 000 Kč. Úroková sazba 
činí 10 % p. a. Kolik let budeme tento úvěr splácet? Stanovme také počet splátek a ve-
likost poslední splátky.
Řešení:
Stěžejní informací je pro nás opět frekvence placení jednotlivých anuit. V tomto případě se 
jedná o čtvrtletní anuity, takže úrokové období je čtvrtletní.
úrokové období = čtvrtletí
D = 300 000 Kč
r = 10 % p. a. => 2.5 % p. q. => 0,025
a = 20 000 Kč
počet splátek (n) = ?
počet let = ?
poslední splátka = ? (Kč)
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Pro vyčíslení počtu splátek využijeme vztahu, který získáme vyjádřením proměnné (n) ze 
vztahu pro výpočet splátky:

 
(7.5)

Po dosazení do vztahu získáme:

 bude celkem 20 čtvrtletních splátek.

Zaokrouhlit se musí vždy směrem nahoru; protože nelze uhradit 19,034 splátek, bude 20 splá-
tek. Znamená to tedy, že dluh bude splacen během 20 čtvrtletí (čtvrtletní splátky, resp. čtvrt-
letní úrokové období), tzn. během 5 let.

Vidíme, že počet splátek nám vyšel 19,034. Toto číslo znamená, že zaplatíme 19 čtvrt-
letních splátek v požadované výši 20 000 Kč a poslední (20. splátka) bude o něco nižší (a to 
přibližně 3,4 % z 20 000 Kč – viz necelá část počtu úrokových období).

Přesný výpočet poslední n-té splátky jsme schopni vyjádřit pomocí vzorce:

 
(7.6)

Tvar tohoto vztahu je logický. Proměnná (D) představuje počáteční výši poskytnutého 

 
úvěru. Člen  pak představuje současnou hodnotu (n − 1) anuit ve výši (a) neboli kolik 

jsme z původního dluhu (D) již splatili (n − 1) anuitami ve výši (a). Rozdíl 
 

pak logicky znamená, kolik jsme ještě z původního úvěru (D) předchozími anuitami nesplatili, 
a musíme tak zaplatit poslední n-tou splátkou. Jelikož nesplacená část úvěru bude zaplacena až 
za n období (n-tou splátkou), musíme ji do tohoto období doúročit (resp. vypočítat její budoucí 
hodnotu), a to právě prostřednictvím členu (1 + r)n.

Po dosazení, kdy nás zajímá poslední splátka (20. splátka => n = 20), tedy platí:

Poslední, 20. splátka tedy bude ve výši 691,78 Kč. Jak bylo uvedeno, výše této splátky je 
přibližně 3,4 % z 20 000 Kč. Sestavení umořovacího plánu by bylo standardní, nejprve by byly 
doplněny jednotlivé splátky (1. až 20.) a poté stejným způsobem jako v příkladu 7.2 by byla každá 
splátka rozdělena na úrokovou a úmorovou část, přičemž o úmorovou část by se snižovala nespla-
cená část dluhu. Opět by po sestavení umořovacího plánu platily uvedené tři kontrolní mechanismy.
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Výše uvedené výpočty se týkaly tzv. anuitního splácení úvěru, kdy je výše splátky kon-
stantní. V praxi se lze setkat i se splácením úvěru, kdy se anuita mění pravidelným tempem 
růstu (g). Může se tedy jednat o progresivní nebo degresivní splácení např. hypotečního úvěru, 
kdy se tempo růstu (poklesu) odvíjí od finančních možností dlužníka.

 

(7.7)

kde: a = výše anuity,
 D = výše úvěru,
 r = úroková sazba za úrokové období,
 n = počet anuitních splátek splácení úvěru,
 g = tempo změny anuity (v relativním vyjádření).

Vztahem 7.7 se vypočítá první anuita takového úvěru, přičemž každá následující anuita se 
rovná:

an+1 = an · (1 + g)

Umořovací plán je pak sestaven opět standardním způsobem pro anuitní splácení úvěru. 
Nejprve jsou doplněny jednotlivé anuity a posléze jsou rozděleny na jejich úrokovou a úmorovou 
část. Rovněž zde klasicky fungují uvedené kontrolní mechanismy.

7.2 Splácení nestejnými splátkami
V praxi se můžeme setkat i se situací, kdy úvěr nesplácíme stejnými splátkami, ale výše splátky 
je vždy jiná (kapitálová splátka). Může se jednat o podnikatelské úvěry, např. na novou výrobní 
linku, kdy ze začátku platíme splátky nižší a postupně s nárůstem výroby splácíme více. Pro 
tento typ splácení je charakteristické, že úmorová část je zpravidla stejná či se mění dopředu 
známým způsobem.

Příklad 7.5

Dluh 10 000 Kč má být umořen během dvou let nestejnými pololetními splátkami se 
stejným úmorem. Úroková sazba tohoto úvěru je 8 % p. a. Sestavme umořovací plán.
Řešení:
Důležitá je pro nás v tomto případě skutečnost, že se jedná o pololetní splátky, tzn. pololetní úroko-
vé období. Další podstatnou informací je to, že splátky budou vždy různé, ale úmorová část stejná.
úrokové období = pololetí
D = 10 000 Kč
r = 8 % p. a. => 4 % p. s. => 0,04
n = 2 roky => 4 pololetí
Protože se jedná o splácení úvěru nestejnými splátkami, potřebujeme pro sestavení umořo-
vacího plánu znát jako první právě velikost úmoru, která je v tomto případě v každé splátce 
stejná. Vzhledem ke skutečnosti, že úmor představuje postupné splácení dluhu, je jeho výpo-
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čet jednoduchý. Dluh 10 000 Kč máme umořit stejným úmorem během dvou let pololetními 
splátkami. Znamená to tedy, že celkově se jedná o čtyři pololetí, tzn.:

ÚMOR = 10 000 : 4 = 2 500
Pokud známe výši úmoru v každé splátce, lze jednoduše dopočítat i nesplacenou část dluhu 
po úhradě každé splátky a úrokovou část následující splátky. Součet úmorové a úrokové 
části splátky pak dává danou splátku.

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno
0. x x x 10 000
1. 2 900 2 500 400 7 500
2. 2 800 2 500 300 5 000
3. 2 700 2 500 200 2 500
4. 2 600 2 500 100 0
∑ 11 000 10 000 1 000 x

Ze sestaveného umořovacího plánu je zřejmé, že velikost úmorové části je v každé splátce 
stejná, dále dochází ke snižování úroků, a tím logicky i splátek. Opět platí tři kontrolní me-
chanismy sestavení umořovacího plánu úvěru.

7.3 Další řešené příklady

Příklad 7.6

Kolik let budeme splácet úvěr 1 000 000 Kč, pokud činí pololetní splátka:
a) 50 000 Kč,
b) 10 000 Kč?
Úroková sazba je 10 % p. a.

Řešení:
Zajímá nás, jak dlouho (kolik let) budeme splácet poskytnutý úvěr. Důležitou informací je 
frekvence splátek, resp. úrokové období. Jedná se o anuitní splácení.
úrokové období = pololetí
D = 1 000 000 Kč
a = 50 000 Kč
r = 10 % p. a. => 5 % p. s. => 0,05
n = ?
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Z provedeného výpočtu vychází v čitateli přirozený logaritmus nuly, který není definován. Co 
to znamená? Jednoduše to, že pololetní splátka 50 000 Kč pokryje pouze úroky, ale nepokryje 
již úmorovou část. Podívejme se, jak by to vypadalo v umořovacím plánu.

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno
0. x x x 1 000 000
1. 50 000 0 50 000 1 000 000
2. 50 000 0 50 000 1 000 000
3. ... ... ... ...
4. ... ... ... ...
∑ x

Znamená to tedy, že pokud bychom spláceli tento úvěr pololetní splátkou 50 000 Kč, 
pokryje každá splátka pouze úroky (5 % z 1 000 000 Kč) a nikdy nedojde ke splácení jistiny. 
Takový úvěr nelze nikdy splatit a muselo by dojít buď ke snížení úrokové sazby, navýšení 
splátky, nebo snížení úrokové sazby při současném nárůstu splátky.

Ve druhém případě, kdy se objevuje v zadání příkladu splátka 10 000 Kč, je situace ob-
dobná, resp. ještě horší.

V tomto případě vychází v čitateli přirozený logaritmus záporného čísla, který také není 
definován. To znamená, že splátka nepokryje ani úroky. Je to logické. Pokud je dlužná částka 
1 000 000 Kč a úroková sazba 5 % p. s., budou jen pololetní úroky ve výši 50 000 Kč, a polo-
letní splátka 10 000 Kč je tak nepokryje. Tento dluh tak nebude nikdy splacen (splátka nestačí 
ani na pokrytí naběhlých úroků z úvěru, natož na splacení jistiny).

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno
0. x x x 1 000 000
1. 10 000 −40 000 50 000 1 040 000
2. ... ... ... ...
3. ... ... ... ...
4. ... ... ... ...
∑ x

V obou případech se tak jedná o princip tzv. věčného důchodu, který byl představen 
v kapitole Důchody a renty, kdy anuita je nižší nebo rovna připsaným úrokům a proměnná 
(n), tzn. počet úrokových období (pololetí), po které bude úvěr splácen, se tak limitně blíží 
nekonečnu. Takovou splátkou pak není možné úvěr splatit.
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Příklad 7.7

Dluh 66 000 Kč má být umořen stejnými měsíčními splátkami během 5 let při roční 
úrokové sazbě 7,5 %. Jaká bude výše měsíční anuity?
Řešení:
úrokové období = měsíc
D = 66 000 Kč
n = 5 => 60 měsíců
r = 7,5 % p. a. => 0,625 % p. m. => 0,00625
a = ?

Odpověď: Anuita činí 1 322,50 Kč.

Příklad 7.8

Dluh 100 000 Kč má být umořen ročními splátkami se stejným úmorem během 6 let při 
roční úrokové sazbě 10 %. Sestavme umořovací plán, pokud jsme banku požádali o roční 
odklad splácení a následně dluh splatili během 5 let.
Řešení:
V tomto případě se jedná o roční splátky se stejným úmorem, tzn. úrokové období bude 
roční. Důležité je to, že máme roční odklad splácení, takže splácet začneme až ve druhém 
roce. Banka sice vyhověla v tom, že poskytla roční odklad splácení, nicméně tak nečiní úplně 
zdarma. Za toto období si logicky naúčtuje úroky, které během této doby naběhly. Původní 
dluh 100 000 Kč se nám tedy po prvním roce navýší na 110 000 Kč, které umoříme ročními 
splátkami se stejným úmorem během 5 let. Výše úmoru tak bude v každé splátce 22 000 Kč 
(110 000 : 5).
úrokové období = rok
D = 110 000 Kč
úmor = 22 000 Kč
r = 10 % p. a. => 0,10

Pořadí Splátka Úmor Úrok Nesplaceno
0. x x x 100 000
1. 0 −10 000 10 000 110 000
2. 33 000 22 000 11 000 88 000
3. 30 800 22 000 8 800 66 000
4. 28 600 22 000 6 600 44 000
5. 26 400 22 000 4 400 22 000
6. 24 200 22 000 2 200 0
∑ 143 000 100 000 43 000 x
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Příklad 7.9

Jak dlouho budeme splácet dluh 350 000 Kč, jestliže první roční úmor dosahuje výše 
20 000 Kč a každý další je o 10 000 Kč vyšší než v předchozí splátce? Úroková sazba 
činí 5 % p. a.
Řešení:
Řešením může být sestavení a doplnění umořovacího plánu s tím, že v tom období, ve kterém 
by zbývalo doplatit nula z dlužné částky, bychom umořili celý dluh. My ale vyřešíme příklad 
pomocí „zjednodušeného umořovacího plánu“. Ten lze sestavit buď postupným umořová-
ním daných částek, nebo jejich postupným načítáním. Vyjdeme z toho, že úmor představuje 
postupné splácení dluhu. Jinými slovy o úmor se vždy sníží dlužná částka. Úrokovou sazbu 
5 % p. a. nyní k výpočtu nepotřebujeme, tu bychom využili, pokud bychom kvantifikovali 
i úrokové části splátek.
„Nulté“ období (současnost) → zbývá doplatit 350 000 Kč
1. úmor 20 000 → zbývá doplatit 330 000 Kč
2. úmor 30 000 → zbývá doplatit 300 000 Kč
3. úmor 40 000 → zbývá doplatit 260 000 Kč
4. úmor 50 000 → zbývá doplatit 210 000 Kč
5. úmor 60 000 → zbývá doplatit 150 000 Kč
6. úmor 70 000 → zbývá doplatit 80 000 Kč
7. úmor 80 000 → zbývá doplatit 0 Kč
Druhý postup je prakticky totožný, pouze se jedná o načítání jednotlivých úmorů.
1. úmor 20 000 → umořeno celkem 20 000 Kč
2. úmor 30 000 → umořeno celkem 50 000 Kč
3. úmor 40 000 → umořeno celkem 90 000 Kč
4. úmor 50 000 → umořeno celkem 140 000 Kč
5. úmor 60 000 → umořeno celkem 200 000 Kč
6. úmor 70 000 → umořeno celkem 270 000 Kč
7. úmor 80 000 → umořeno celkem 350 000 Kč
Odpověď: Znamená to tedy, že dluh 350 000 Kč umoříme během 7 ročních splátek, to zna-
mená během 7 let.

7.4 Roční procentní sazba nákladů
Roční procentní sazba nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr je jeden z řady ekonomických 
ukazatelů, který vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze 
posoudit nákladovost spotřebitelského úvěru. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto 
ukazatele ukládá Zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kde je popsán i postup výpočtu tohoto ukazatele a konkretizovány úvěry a okamžiky, kdy musí 
být tento ukazatel uváděn. Kontrolu provádí Česká obchodní inspekce. Dále tento zákon uvádí 
i další ukazatele, které musí být při uzavírání spotřebitelského úvěru dány klientovi k dispozici. 
Místo citování seznamu těchto ukazatelů lze použít obrázek 7.5, kde jsou důležité parametry dle 
uvedeného zákona přímo znázorněny.
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Obrázek 7.4 Nabídky úvěrů
Zdroj: Česká spořitelna

Na levé straně obrázku 7.4 je uvedena nabídka pro neúčelový spotřebitelský úvěr, který je 
v tomto případě označován jako tzv. Půjčka. Rozdíl mezi úvěrem a půjčkou byl již krátce zmíněn 
na začátku této kapitoly. Neúčelový úvěr znamená, že nemusíme dokládat bance účel využití 
peněz. Banka (či samozřejmě nebankovní instituce) nám vyplatí hotovost či připíše peníze na 
účet a je na nás, jak je využijeme. Naproti tomu účelový úvěr (pravá strana obrázku 7.2) má 
přesně daný účel použití půjčených peněz a věřitel (banka či nebankovní instituce) za nás zaplatí 
například fakturu či nám proplatí účty. Neúčelovost samozřejmě znamená vyšší riziko, které si 
poskytovatel úvěru nechá kompenzovat vyšší odměnou za půjčení peněz, to znamená zejména 
vyšší úrokovou sazbou. To je patrné i z obrázku 7.4, kdy úroková sazba u neúčelového úvěru je 
vyšší než u účelového úvěru. Stejný princip se vyskytuje i u hypotečních úvěrů, kdy neúčelový 
hypoteční úvěr (tzv. americká hypotéka) má vyšší úročení než standardní účelový hypoteční 
úvěr související s pořízením nemovitosti.

Z obrázku 7.4 také plyne, že kromě úrokové sazby bude muset dlužník v obou případech 
platit i poplatky, a to jednorázově 1 000 Kč za zpracování úvěru a pak pravidelně 59 Kč měsíčně 
po dobu 5 let. Nákladovost úvěru se tím zvýší na 18 % p. a., resp. 14,81 % p. a. Právě poplatky 
představují důvod, proč je u obou nabídek celková nákladovost úvěru (měřená RPSN) vyšší 
než jejich úroková sazba. Pokud máme úrokovou sazbu úvěru 14,86 % p. a. a RPSN 18 % p. a., 
můžeme zjednodušeně říct, že nabídka úrokové sazby 14,86 % p. a. s uvedenými poplatky je 
srovnatelná s nabídkou úrokové sazby 18 % p. a. bez poplatků. Pokud tedy chceme jednoduše 
vyhodnotit nákladovost úvěru, sledujme vždy jeho RPSN.

Mezi povinné informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelsky úvěr, 
řadí zákon kromě uvedení věřitele a případně i zprostředkovatele tohoto úvěru například také:

• druh úvěru,
• výši úrokové sazby,
• poplatky a jiné povinné platby,10

• počet, výši a četnost plateb,
• dobu splácení,
• celkovou částku splatnou spotřebitelem a roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský 

úvěr, která musí být dále vysvětlena na reprezentativním příkladu s uvedením veškerých 
předpokladů použitých pro její výpočet a u které je věřitel povinen zohlednit požadavky 
na spotřebitelský úvěr, jež mu spotřebitel sdělil.

10 Například pojištění (odpovědnostní neboli „povinné ručení“ a havarijní pojištění v případě spotřebi-
telského úvěru při nákupu automobilu).
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Základními vstupními parametry pro výpočet ukazatele RPSN je výše úvěru, údaj o termínu 
poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb 
a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb.

Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek, ale rovněž další platby nákladů na 
spotřebitelský úvěr, které ukládá Zákon o spotřebitelském úvěru (zákon nestanoví tyto platby 
taxativně). Příklady plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN, dle České obchodní inspekce 
jsou:

• poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky),
• poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr,
• poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru,
• poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně 

vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení,
• platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věři-

teli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti 
nebo nezaměstnanosti,

• odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému 
pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu) 
a další.

Ukazatel RPSN není totožný s ukazatelem roční úroková sazba, naopak je od něj svou kon-
strukcí odlišný. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota 
ukazatele RPSN a jiná hodnota „roční úrokové sazby (míry)“. Úroková míra se týká pouze 
finančních nákladů (nákladů na zapůjčení dané částky), ale RPSN je komplexní nákladový 
ukazatel úvěru, který kromě finančních nákladů (úroků ve splátce) zahrnuje i další související 
náklady (poplatky, pojištění atd.). Podrobnosti stanoví právě zmíněný Zákon o spotřebitelském 
úvěru.

Při zvažování žádosti o úvěr či půjčku by proto každý spotřebitel měl věnovat pozornost 
právě ukazateli RPSN, který hodnotí celkovou nákladovost úvěru, nejen na výši např. měsíční 
splátky či úrokové sazby. Proto je nutné při zvažování využití úvěru nerozhodovat se pouze na 
základě výše úrokové sazby, ale právě na základě celkové nákladovosti úvěru, pomocí ukazatele 
RPSN. Přestože se může úvěr s úrokovou sazbou např. 5 % p. a. jevit jako výhodnější než úvěr 
s úrokovou sazbu např. 7 % p. a., může být úvěr s nižší úrokovou sazbou v konečném důsledku 
dražší než úvěr s vyšší úrokovou sazbou kvůli dalším nutným poplatkům, pojištěním a podobně, 
které zvýší jeho nákladovost.

RPSN vyjadřuje sazbu, pro kterou se rovná čistá současná hodnota úvěru čisté současné 
hodnotě výdajů (splátek, poplatků a dalších povinných plateb spojených s úvěrem – např. po-
vinné pojištění atd.).

Již z názvu RPSN (roční procentní sazba nákladů) vyplývá, že se jedná o roční sazbu, 
která je tedy udávána ve formátu p. a., což zaručuje vzájemnou srovnatelnost. Na druhou 
stranu to znamená, že veškeré proměnné, které vstupují do vztahu pro její výpočet, musí být 
v ročním formátu (zejména doba úhrady jednotlivých plateb a doba poskytnutí jednotlivých 
částí půjčky).

Výpočet RPSN na spotřebitelský úvěr je realizován podle vztahu (7.8) dle zákona o spotře-
bitelském úvěru. Tato základní rovnice, kterou se stanoví RPSN, odpovídá na ročním základě 
celkové současné hodnotě čerpání na jedné straně a celkové současné hodnotě splátek na straně 
druhé.
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(7.8)

kde: X je RPSN,
 m je číslo posledního čerpání,
 k  je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,
 Ck je částka čerpání k,
 tk  je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem 

každého následného čerpání proto t1 = 0,
 m‘ je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,
 l je číslo splátky nebo platby poplatků,
 Dl je výše splátky nebo platby poplatků,
 sl  je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem 

každé splátky nebo platby poplatků

Obecně platí, že čím vyšší RPSN, tím je spotřebitelský úvěr pro dlužníka méně výhodný 
(resp. nákladný při zohlednění faktoru času neboli termínů, kdy se jednotlivé platby platí). 
 Nelze ovšem paušálně tvrdit, že kde je vyšší RPSN, tam „přeplatíme“ (nominálně) více (i když 
tomu tak velmi často je). Nesmíme totiž zapomínat, že při výpočtu RPSN se u každé platby 
zohledňuje okamžik jejího vydání individuálně, neboli je striktně aplikována časová hodnota 
peněz. Postup výpočtu RPSN je stejný jako u ukazatele vnitřní výnosové procento (IRR), který 
je zmíněn v kapitole Investiční rozhodování.

Pokud si vezmeme spotřebitelský úvěr např. ve výši 20 000 Kč a splatíme jej dvěma ročními 
splátkami: 1. splátka ve výši 10 000 Kč a 2. splátka ve výši 15 000 Kč, tak RPSN bude logicky 
jiná, než pokud bychom pořadí těchto dvou splátek pouze zaměnili a 1. splátka by byla ve výši 
15 000 Kč a 2. splátka ve výši 10 000 Kč. Ve druhém případě by byla RPSN vyšší než v prvním 
(lze ověřit výpočtem), i když v obou případech „přeplatíme“ (nominálně) stejně, a to 5 000 Kč. 
Více viz příklad 7.10.

Na hodnotu RPSN má tedy vliv:

• výše úvěru a způsob jeho čerpání,
• výše veškerých plateb (nákladů) spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru,
• okamžiky, kdy jsou tyto jednotlivé platby placeny.

Ukažme si na jednoduchém příkladu, jaký vliv má na velikost RPSN počet a velikost splátek 
a okamžiky, kdy jsou jednotlivé platby hrazeny.
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Příklad 7.10 Vliv pořadí splátek na hodnotu RPSN

Uvažujme půjčku ve výši 100 000 Kč na jeden rok s tím, že za rok zaplatíme věřiteli 
110 000 Kč.
V tomto případě dochází k vrácení částky jednorázově pomocí jedné splátky. A výpočet RPSN 
je následující:

RPSN je rovna 10 % p. a.
Stanovení této rovnice vychází z jednoduché myšlenky, jaká je výnosnost (úroková míra) 

pro věřitele, když nám nyní zapůjčí 100 000 Kč a za rok mu splatíme 110 000 Kč. Pro věřitele 
je to výnos, pro nás jako pro dlužníky logicky naopak náklad.
Jak se hodnota RPSN změní, pokud jednorázovou splátku nahradíme dvěma splátkami 
ve výši 55 000 vždy po půl roce?

Postup stanovení rovnice je stejný jako v předchozím případě, opět došlo k zapůjčení část-
ky 100 000 Kč a na základě toho od nás bude věřitel čerpat 55 000 Kč za ½ roku a dalších 
55 000 Kč za rok. Při jaké výnosnosti si u nás uložil, resp. nám půjčil? Pro věřitele je to opět 
výnos, pro nás jako dlužníka naopak náklad.

Výpočtem potom získáme hodnotu r = RPSN = 13,6 % p. a. Nominálně jsme sice 
zaplatili stejnou částku jako v předchozí variantě (110 000 Kč), ale vidíme, že právě počet 
jednotlivých splátek a jejich pořadí ovlivňuje výši RPSN. Pro nás jako dlužníka je totiž vý-
hodnější (a méně výhodné pro věřitele) zaplatit i druhou splátku ve výši 55 000 Kč na konci 
prvního roku, a proto je v tomto případě RPSN nižší, než pokud první splátku zaplatíme již 
v polovině roku.

Hodnotu RPSN obvykle nelze vypočítat tzv. „na papíře“ (pouze u velmi lehkých případů – 
viz první část příkladu 7.10). Pro její výpočet se tak používá finanční kalkulačka, software 
MS Excel a jeho funkce výnosová míra. Lze využít i kalkulačky Evropské komise, která odpo-
vídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách 
o spotřebitelském úvěru. Odkaz včetně návodu na kalkulačku je k dispozici na webových strán-
kách České obchodní inspekce či stránkách Evropské komise (http://ec.europa.eu/consumers/
archive/rights/docs/simulator_2014_en.xls).



152 / Finanční matematika v praxi

Obrázek 7.5 Náhled kalkulačky pro výpočet RPSN
Zdroj: Evropská komise
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Příklad 7.11

Jaký bude tvar rovnice pro určení RPSN u následujícího příkladu? Kupujete si televizor 
v pořizovací ceně 20 000 Kč a na jeho pořízení si berete spotřebitelský úvěr. Úroková 
sazba tohoto úvěru je 12 % p. a. a úvěr bude splacen během jednoho roku měsíčními 
anuitami. Na konci každého čtvrtletí je nutné zaplatit poplatek za pojištění a správu 
úvěru ve výši 100 Kč.
Řešení:
V tomto případě stačí napsat rovnici, ze které by byla RPSN kvantifikována, jelikož je zde 
mnoho plateb a bez speciálních kalkulátorů by byl konkrétní výpočet RPSN velmi obtížný. 
Nejprve musíme určit veškeré peněžní toky, jimiž se bude splácet úvěr ve výši 20 000 Kč. 
Jedná se jednak o měsíční anuitu, kterou musíme dopočítat, a jednak o čtvrtletní poplatek ve 
výši 100 Kč.

Vzhledem k tomu, že má být úvěr splacen během jednoho roku měsíčními splátkami, 
je nutné vstupní proměnné upravit na měsíční úrokové období. Celkem se tedy bude jednat 
o 12 měsíčních splátek.

a) Výpočet měsíční anuity

úrokové období = měsíc
D = 20 000 Kč
r = 12 % p. a. => 1 % p. m. => 0,01
n = 1 rok => 12 měsíců
a = ?

b) Poplatek = 100 Kč na konci každého čtvrtletí
Nyní máme stanoveny veškeré výdaje spojené s daným úvěrem včetně vyhodnocení okamžiků 
jejich platby. Můžeme tedy přistoupit k sestavování rovnice RPSN.

Potřebujeme splatit televizi za 20 000 Kč během roku měsíčními splátkami. Těchto splátek 
bude tedy celkem 12. Každé tři měsíce budeme rovněž hradit poplatek 100 Kč, který musíme 
při výpočtu RPSN zohlednit jako další povinnou platbu (kromě splátky anuity). Dobu platby 
jednotlivých výdajů musíme přizpůsobit u této rovnice ročnímu formátu, jelikož RPSN je 
vyjadřována jako roční procentní sazba nákladů (p. a.).

Na levé straně rovnice je počáteční výše úvěru, na pravé straně jsou v čitateli sledovány 
veškeré povinné platby spojené s úvěrem (splátky, poplatky, povinné pojištění atd.) a ve 
jmenovateli daného zlomku (v exponentu) je sledována doba, za kterou bude peněžní částka 
v čitateli hrazena od okamžiku poskytnutí úvěru. Tato doba, jak již bylo řečeno, musí být 
v ročním formátu, aby RPSN vycházela ve formátu p. a.

Odpověď: Pokud bychom vyčíslili proměnnou (r), vyšla by nám hodnota RPSN = 16,89 % p. a.

print-biqdb16-margin-0
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Příklad 7.12

Napište rovnici pro výpočet RPSN u splátkového prodeje televizoru v pořizovací ceně 
30 000. Úvěr se bude splácet 2,5 roku pololetními splátkami ve výši 5 250 Kč. Dále se 
musí uhradit okamžitá akontace (nultá splátka) ve výši 6 000 Kč a čtvrtletní poplatky 
ve výši 400 Kč.
Řešení:
V zadání máme přesně určeny veškeré povinné platby spojené s daným úvěrem (splátky a po-
platky), takže můžeme ihned začít se sestavením rovnice. Hodnotu RPSN lze pak dopočítat 
pomocí kalkulačky ČOI nebo v Excelu atd. Dobu do úhrady jednotlivých částek opět vyjádříme 
v ročním formátu, aby RPSN vycházela ve formátu p. a.

Pokud bychom prošli internet a různé letáky, stejně jako reklamy v televizi týkající se spo-
třebitelských úvěrů, kde bývá hodnota RPSN taktéž uvedena (ale malými písmenky v rohu 
obrazovky), popř. rozhlasové spoty, našli bychom různé hodnoty RPSN, které se někdy pohybují 
od 0 % (pokud vše splatíme rychle a v rámci speciálních akcí) až po desítky, stovky, či dokonce 
tisíce procent.

SPLÁTKOVÁ KALKULAČKA

Spotřebitelský úvěr

Přímá platba 0 Kč

Výše měsíční splátky 616 Kč

Datum první splátky 17. 9. 2016

Délka splácení 24 měsíců

Výška úvěru 10 990 Kč

Výše splátky bez pojištění 587 Kč

Celková výše měsíční splátky (včetně pojištění) 616 Kč

Pojištění  SOUBOR MASTER

Úroková sazba (p. a.) 25,08 %

RPSN 28,17 %

Za úvěr celkem zaplatíte 14 088 Kč

Prodloužit záruku +2 roky +69 Kč/měsíc

Pojištění proti rozbití a krádeži na 2 roky +82 Kč/měsíc

Nikon D3300 + Objektiv 18-55 AF-P 616 Kč měsíčně

Obrázek 7.6 Ukázka výpočtu RPSN
Zdroj: Alza.cz
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Obrázek 7.7 Finanční kalkulačka Škoda Financial Services
Zdroj: Škoda Auto

U bank bývají hodnoty RPSN u spotřebitelských úvěrů kolem 8 až 20 % p. a., ale u některých 
poskytovatelů úvěrů a půjček (obvykle nebankovních institucí) se vyšplhají až ke stovkám, či 
dokonce tisícům procent p. a. (viz obrázek 7.9).

Výše půjčky
Doba 

splácení
Měsíční 
splátka

Celkové 
náklady

Zaplacené 
úroky

Poplatek za 
administra-
tivní činnost

RPSN

20 000 Kč 22 měsíců 1 341 Kč 29 485 Kč 5 389 Kč 4 096 Kč 54,10%

20 000 Kč 15 měsíců 1 799 Kč 26 982 Kč 3 927 Kč 3 055 Kč 60,16%

20 000 Kč 10 měsíců 2 559 Kč 25 587 Kč 2 843 Kč 2 744 Kč 75,48%

Obrázek 7.8 Ukázka uvedení RPSN v nabídce úvěru
Zdroj: Provident Financial

Hodnoty RPSN se nemusí pohybovat pouze v řádu desítek procent jako u obrázku 7.8, ale 
i v řádu tisíců procent. Již v první kapitole jsme si řekli, že je nutné rozeznávat, k jakému období 
se úroková sazba váže, což poznáme dle zkratky za ní. V případě úvěru uvedeného na obrázku 7.9 
je to měsíční úroková sazba (p. m.), po přepočtení do obvykle uváděného ročního formátu (p. a.) 
by byla 12× vyšší! Dokonce je v nabídce uvedena i denní úroková sazba (p. d.). Roční úroková 
sazba (p. a.) je pak její 360násobek.



156 / Finanční matematika v praxi

Veškeré náklady spojené s půjčkou včetně přepočítání do srovnatelné roční báze (p. a.) zohled-
ňuje právě ukazatel RPSN, který se pohybuje u daných půjček od 965,47 % až po 1649,65 % p. a. 
Tento ukazatel byl zaveden právě na ochranu spotřebitele, aby byly náklady u různých nabídek 
lehce srovnatelné a nemohly se za nimi vyskytovat žádné skryté platby (poplatky, pojištění) nebo 
aby nebyly sazby uváděny v různých formátech (p. m., p. d.), úmyslně či neúmyslně snižujících 
jejich hodnoty.

Jedná se ovšem o nákladový ukazatel, nikoliv o úrokovou sazbu, v případě jeho extrémních 
hodnot proto nelze hovořit o lichvě. I když existovaly tendence k omezení maximální výše úroko-
vé sazby či RPSN, nakonec nebyly prosazeny. Proto je nutné vše pečlivě srovnávat a nákladovost 
úvěru vyhodnotit zejména podle ukazatele RPSN. K tomuto účelu byl totiž zaveden.

Obrázek 7.9 Ukázka uvedení RPSN v nabídce úvěru
Zdroj: WPP Financial

Při poskytnutí úvěru dne 1. 2. 2015 ve výši 10 000 Kč bude měsíční splátka 1 550 Kč, počet splá-
tek 12, RPSN 254,89 %, úroková sazba 6 % p. m., denní úrok 0,2 % a celková výše úvěru splatná 
úvěrovaným 18 600 Kč.

Obrázek 7.10 Reprezentativní příklad půjčky

Uvedené RPSN v řádu stovek procent ale ještě nemusí být až tak závratné. Skutečně extrémní 
hodnoty RPSN lze nalézt především u krátkodobých půjček, jak dokládá tabulka 7.3, kdy při 
půjčce 1 000 Kč na týden činí hodnota RPSN více než půl milionu procent. Stejně tak roční 
úroková sazba takového úvěru převyšuje 900 % p. a.

Je ovšem nutné si uvědomit, že jak úroková sazba, tak roční procentní sazba nákladů je 
vztažena k ročnímu období. S trochou nadsázky by se dalo říci, že opravdu extrémní hodnoty 
by šlo nalézt u půjček na minutu či vteřinu, kdy si půjčíte např. 1 000 Kč a za minutu či vteřinu 
vrátíte věřiteli o 100 či 10 Kč více (výše RPSN by se v obou případech blížila nekonečnu).
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Tabulka 7.3 Extrémní hodnoty RPSN

Částka Poplatek Počet dnů Celkem 
k úhradě RPSN Roční 

úrok. sazba

3000 414 7 3414 84 509,3 % 719,6 %

2900 402 7 3302 86 949,4 % 722,8 %

2800 390 7 3190 89 640,5 % 726,3 %

2700 379 7 3079 94 205,6 % 731,9 %

2600 367 7 2967 97 644,1 % 736,0 %

2500 355 7 2855 101 495,7 % 740,4 %

2400 343 7 2743 105 836,4 % 745,2 %

2300 332 7 2632 112 979,5 % 752,7 %

2200 320 7 2520 118 825,3 % 758,4 %

2100 308 7 2408 125 568,0 % 764,8 %

2000 296 7 2296 133 418,5 % 771,7 %

1900 285 7 2185 146 103,9 % 782,1 %

1800 273 7 2073 157 571,9 % 790,8 %

1700 261 7 1961 171 434,8 % 800,5 %

1600 249 7 1849 188 462,0 % 811,5 %

1500 238 7 1738 216 161,7 % 827,3 %

1400 226 7 1626 244 747,1 % 841,7 %

1300 214 7 1514 282 352,8 % 858,4 %

1200 202 7 1402 333 421,9 % 877,7 %

1100 191 7 1291 422 255,7 % 905,4 %

1000 179 7 1179 535 615,4 % 933,4 %

Zdroj: www.zaplo.cz

7.5 Příklady k procvičení
1. Dluh 100 000 Kč má být umořen za 5 let stejnými ročními úmory. Banka účtuje úrokovou 

sazbu 10 % p. a. Určete:
a) splátku ve 4. roce,
b) úrok ve 4. roce,
c) konstantní úmor,
d) současnou hodnotu všech anuit.
[a) 24 000 Kč; b) 4 000 Kč; c) 20 000 Kč; d) 100 000 Kč]

2. Dluh 100 000 Kč má být umořen za 5 let stejnými ročními splátkami (anuitami). Banka 
účtuje úrokovou sazbu 10 % p. a. Určete:
a) roční anuitu,
b) úrok ve 4. roce,
c) úmor ve 4. roce,
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d) celkovou umořenou částku na konci 4. roku,
e) současnou hodnotu všech anuit.
[a) 26 380 Kč; b) 4 578 Kč; c) 21 802 Kč; d) 76 020 Kč; e) 100 000 Kč]

3. Úvěr 300 000 Kč má být splacen pololetními anuitami ve výši 25 000 Kč. Úroková sazba 
činí 10 % p. a. Kolik let budete tento úvěr splácet? Určete také počet splátek a velikost 
poslední splátky.
[9,39 roku; 19 splátek; poslední splátka 19 610 Kč]

4. Jak dlouho budeme splácet dluh 475 000 Kč, jestliže první roční úmor je 18 000 Kč a každý 
další je o 10 000 Kč vyšší. Úroková sazba na tento úvěr je 10 % p. a. s ročním úrokovým 
obdobím.
[9,39 roku]

5. Úvěr ve výši 750 000 Kč s dobou splatnosti 20 let bude splacen anuitami při úrokové sazbě 
10 % p. a. Určete výši roční anuity.
[88 095 Kč]

6. Spotřebitelský úvěr 50 000 Kč je úročen roční úrokovou sazbou 11 % a splácen po dobu 5 let 
ročními anuitami vždy na konci roku. Kolik činí celkový úrokový výnos inkasovaný bankou?
[17 642,50 Kč]
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8 Investiční rozhodování

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 8.

Investiční rozhodování představuje základní aktivitu každého investora. Postup při investičním 
rozhodování je stejný bez ohledu na to, o jaký typ investice se jedná – finanční investici (investice 
do akcií, dluhopisů, podílových fondů, drahých kovů, vklady na účtech, poskytnutí úvěru atd.), 
nebo reálnou investici (investice do podnikání, nemovitosti, komodit apod.). V obou případech 
investor postupuje stejným způsobem, kdy zejména sleduje základní charakteristiky investice, 
kterými jsou její výnosnost, rizikovost a likvidita (někdy označována jako likvidnost).

Poznámka: Co je investice

Za investici je obecně považováno veškeré současné obětování jisté dnešní hodnoty za úče-
lem dosažení vyšší hodnoty v budoucnosti, která je ovšem nejistá. To znamená, že se vzdáme 
dnešní jisté částky např. za nákup cenného papíru, protože čekáme, že příjmy z cenného papíru 
v budoucnu (např. úroky nebo prodejní cena) nám přinesou vyšší částku, než jsme investovali.

Investovat se nemusí pouze do finančních aktiv, ale např. i do nemovitosti, přímého pod-
nikání apod. Vzdělávání je samozřejmě také investicí – náklady na vzdělání (školné, literatura 
či samozřejmě i ušlý příjem) jsou vynakládány za účelem budoucího vyššího společenského 
a pracovního postavení a tím také vyšších příjmů.

Vyšších příjmů v budoucnu se ovšem dosahuje s různou pravděpodobností, která souvisí 
s rizikem. Čím vyšší je pravděpodobnost dosažení jiného výnosu z investice, než jsme čekali, 
tím vyšší je i riziko investice.

Rizikovost investice je tedy dána nejistotou ohledně budoucích výnosů plynoucích z dané 
investice vzhledem k investované částce. Asi budete souhlasit, že méně strachu ohledně bu-
doucích výnosů budete mít v případě investice do spořicího účtu či státních obligací málo 
rizikové země než při investicích do akcií, či dokonce do přímého podnikání.

Výnosy z investice lze rozlišit na dva základní typy:

a) běžný výnos,
b) kapitálový výnos.

Běžný výnos plyne z držby investičního aktiva, obdrží jej vlastník a je jím obvykle pravidelně 
se opakující platba. Může se např. jednat o úrok na spořicím účtu, kuponovou (úrokovou) platbu 
u obligací (dlouhodobé dluhopisy) či dividendu u akcí. V případě nefinančního investičního 
aktiva (např. nemovitosti) se jedná o nájemné, u přímého podnikání pak o zisk. Běžný výnos 
bývá obvykle kladný, ale např. u přímého podnikání může být i záporný. Úrok na spořicím účtu, 
kuponová platba u obligace, dividenda či nájemné naopak nemohou být záporné, resp. s výjimkou 
extrémních situací (extrémně nízké úrokové sazby) by neměly být záporné. Za běžný výnos lze 
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ovšem považovat i úsporu, např. při zateplení domu, jeho rekonstrukci či instalaci slunečních 
kolektorů se může jednat o úspory za energie či navýšení hodnoty vlastní nemovitosti.

Na druhou stranu kapitálový výnos plyne z obchodování s investičním aktivem a je dán 
rozdílem mezi prodejní a nákupní cenou. Může se jednat o akcii, dluhopis, nemovitost, zlato 
apod. Na rozdíl od běžného výnosu bývá kapitálový výnos častěji záporný. Nebývá totiž nic 
neobvyklého, že akcie musíte prodat levněji, než jste nakoupili. To samé se týká např. i nemo-
vitosti, zlata apod.

Některá investiční aktiva mají výnos pouze běžný (spořicí účet, akcie bez uvažování obcho-
dování, a tedy s uvažováním neomezené držby, nemovitost určená pouze na pronájem apod.), 
nebo pouze kapitálový (diskontovaná obligace, akcie nevyplácející dividendu, nepronajímaná 
nemovitost určená pouze na budoucí prodej, zlato apod.), nebo jak běžný, tak kapitálový výnos 
(akcie s dividendou určená pro obchodování, kuponová obligace, nemovitost určená na pronájem 
i na obchodování atd.).

Na základě běžného a kapitálového výnosu je pak odvozen celkový výnos z aktiva za dobu 
jeho držby. Ten je dán součtem všech obdržených běžných výnosů za danou dobu (úroky, divi-
dendy, kuponové platby, nájemné apod.) a kapitálového výnosu daného rozdílem mezi prodejní 
a nákupní cenou aktiva. Pozor, je tedy mylné domnívat se, že pokud dojde k nákupu investičního 
aktiva za cenu vyšší než je jeho prodejní cena, dosáhne investor vždy ztráty. Samozřejmě záleží 
na době držby (délce investičního horizontu) a inkasovaných běžných výnosech (nájemné, divi-
denda, kupónová platba), které mohou být v součtu vyšší než rozdíl prodejní (nižší) a nákupní 
(vyšší) ceny, čímž snižují celkovou ztrátu.

Samozřejmě, že stejně jako v případě úročení či úrokové sazby, kterou jsme v úvodu knihy 
rozlišovali např. na hrubou a čistou, je nutné i v případě investičního rozhodování při investici 
do finančně investičních aktiv zvažovat daňové zatížení zisku. V podmínkách České republiky 
platí aktuálně tzv. „časový test“, který představuje dobu držení finančních aktiv, po jejímž uply-
nutí je zisk z prodeje těchto aktiv osvobozen od platby daně z příjmu fyzických osob. Od roku 
2014 je délka časového testu u finančních aktiv stanovena na tři roky. Tzn. pokud je doba mezi 
okamžikem nákupu a prodeje např. cenných papírů delší než tři roky, je zisk plynoucí z prodeje 
osvobozen od platby daně z příjmu fyzických osob.

Celkový výnos je poté podělen nákupní cenou aktiva a je vypočtena výnosnost investice za 
dobu držby, která je poté obvykle převedena do ročního formátu (p. a.) neboli anualizována, 
a to pro srovnatelnost s alternativními investicemi, které bývají uvedeny ve stejném formátu. 
Vše si prakticky vysvětlíme na příkladu 8.1.

Příklad 8.1 Výpočet výnosnosti investice

Jaká je roční výnosnost plynoucí z pololetní investice do aktiva, které jste nakoupili za 
9 950 Kč a za 6 měsíců prodali za 10 000 Kč, když jste v průběhu těchto 6 měsíců obdrželi 
dvakrát 100 Kč?
Výpočet je velmi jednoduchý. V průběhu trvání investice jsme dosáhli jak běžného, tak ka-
pitálového výnosu:

• běžný výnos = 2 · 100 Kč = 200 Kč
• kapitálový výnos = 10 000 – 9 950 Kč = 50 Kč
• celkový výnos = 200 + 50 = 250 Kč
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Výnosnost jsme vypočítali jako podíl celkového výnosu k investované částce a dostali jsme 
tak výnosnost za dobu držby, to znamená v horizontu šesti měsíců. Jedná se tedy o pololetní 
výnosnost, kterou ovšem musíme anualizovat (převést do ročního formátu – p. a.), aby to bylo 
srovnatelné s alternativními investicemi, které jsou obvykle ve formátu p. a. Vynásobením 
pololetní výnosnosti dvěma pololetími pak získáme roční výnosnost.

Odpověď: Celková roční výnosnost této investice činí 5,02 % p. a.

Investice bývají nejčastěji členěny podle jednotlivých druhů investičních aktiv na:

• finanční investice,
• reálné investice.

Je prokázáno, že v nedokonale rozvinutých ekonomikách převažují dle objemu reálné inves-
tice (neboli orientované do reálných investičních aktiv), zatímco ve vyspělých státech převažují 
finanční investice (jsou zde také rozvinutější finanční trhy, které jsou i dostatečně regulovány). 
Nicméně platí, že finanční a reálné investice jsou všeobecně považovány za komplementární 
(doplňující se) formy investic, a nikoli za formy vzájemně konkurenční.

Upozornění: Finanční versus reálná investice

Je nutné si uvědomit, že konečným důsledkem každé finanční investice je reálná investice. 
Např. díky příjmu z emise obligací může společnost financovat investiční výstavbu – nákup 
výrobní linky a rozšíření provozu. Z tohoto důvodu jsou obě formy investic vzájemně komple-
mentární (doplňkové) povahy. Obdobné by to bylo, např. pokud by stát prostřednictvím emise 
dluhopisů financoval výstavbu infrastruktury (silnice, dálnice, železnice). Znamená to tedy, že 
národní ekonomika bohatne především díky reálným investicím, nikoli díky finančním, které 
probíhají na finančním trhu. Důležité totiž je, aby každá peněžní jednotka, která je získána na 
finančním trhu, byla transformována do – v ideálním případě – více než jedné peněžní jednotky.

Finanční investice mají formu nákupu investičních aktiv finančního trhu. Mohou jimi být 
finanční produkty, např. poskytnutí úvěrů či půjček, spořicí účty a termínované vklady apod. 
Také nákup cenných papírů finančního trhu patří mezi finanční investice, řadí se sem např. akcie, 
obligace, podílové listy, depozitní certifikáty apod.

Upozornění: Co není investicí

Ovšem ne všechna aktiva finančního trhu mají investiční charakter, neboli splňují princip 
investice. Jedná se především o nástroje platebního styku, jako jsou např. běžné účty, platební 
karty, šeky apod. Běžný účet si totiž nezakládáme za účelem zhodnocení finančních prostředků 
(spíše budeme často platit nemalé poplatky), ale pro možnost provádět platební styk. Takže 
běžný účet, i když je finančním produktem, nemá investiční charakter.

Reálné investice jsou na rozdíl od finančních investic vázány buď na určitou podnikatelskou 
činnost (právě např. investice do výroby), nebo na předměty především hmotného charakteru. 
Mezi zástupce reálných investic (resp. reálných aktiv) patří kromě přímého podnikání i software, 
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licence, patenty, ochranné známky, autorská a umělecká práva, starožitnosti, umění, nemovitosti 
či komodity. Atraktivita reálných investic stoupá především v období hospodářské či politické 
nejistoty a při existenci nebo očekávání vysoké míry inflace. Často se v této souvislosti uvádí 
jako příklad investice do zlata.

Jelikož se tato publikace věnuje finanční matematice, budou v další části kapitoly uvažo-
vány zejména finanční investice, i když postup pro hodnocení reálných investic je identický.

8.1 Investiční trojúhelník
Při investičním rozhodování bere investor v úvahu zejména tři základní charakteristiky každé 
investice, které popisuje tzv. investiční trojúhelník. Těmito charakteristikami jsou výnos, 
riziko a likvidita investice.

Nicméně než investor přistoupí k hodnocení investice dle investičního trojúhelníku, musí být 
splněny ještě dva základní předpoklady. Prvním z nich je bohatství, což znamená, že investor 
disponuje dostatečnými finančními zdroji na realizaci investice. Může se to zdát logické, ovšem 
podle tohoto kritéria dělíme finanční investiční aktiva na nezbytná a luxusní. S růstem příjmu, 
resp. bohatství klesá obvykle podíl nezbytných finančních aktiv na celkových investicích inves-
tora a narůstá podíl luxusních aktiv.

Např. pokud má investor velmi nízký příjem, pravděpodobně zvolí jako finanční investiční 
aktivum např. spořicí účet, který bude zároveň jeho jediným způsobem zhodnocování prostředků. 
Bude-li ovšem jeho příjem narůstat, pravděpodobně nebude stále zhodnocovat všechny úspory 
na spořicím účtu, ale začne hledat i další alternativy na finančním trhu. Může se jednat o inves-
tice do fondů, popřípadě, při ještě vyšším příjmu, i přímý nákup akciových titulů. Bude tedy 
investovat i do takových aktiv, do jakých jako nízkopříjmový neinvestoval. Z tohoto pohledu 
se jedná o luxusní aktiva, naproti tomu spořicí účet byl aktivum nezbytné.

Druhým předpokladem, aby investor mohl začít hodnotit investice dle investičního trojúhel-
níku, je kvalita investičního prostředí. Investor bude investovat pouze v důvěryhodném prostředí, 
kde nebudou hrozit významná politická, legislativní a obdobná rizika, jako je např. přebujelá 
korupce, hrozba znárodnění, nevymahatelnost práva atd. To je velký úkol pro vlády daných zemí, 
aby kvalitním legislativním rámcem a vymahatelností práva zajistily kvalitní investiční prostředí.

Pokud jsou oba předchozí předpoklady splněny, dochází k samotnému investičnímu rozho-
dování, a to právě prostřednictvím zmíněného investičního trojúhelníku na obrázku 8.1. Jak již 

výnos likvidita

riziko

Obrázek 8.1 Investiční trojúhelník
Zdroj: www.finance.cz
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bylo uvedeno, vrcholy trojúhelníku tvoří výnos, riziko a likvidita investice. Na obrázku je patrná 
důležitá věc, že tyto tři faktory investice, resp. její charakteristiky, se navzájem ovlivňují. Při 
investicích totiž platí: něco za něco. Vyšší výnos je vždy vykoupen vyšším rizikem, nižší likvi-
ditou nebo jak vyšším rizikem, tak nižší likviditou investice.

Vztah mezi výnosem a rizikem popisuje i obrázek 8.2, který jasně deklaruje, jak nízké 
úrokové sazby v posledních letech ovlivnily složení investorova portfolia. V roce 1995 stačilo 
americkým investorům k dosažení výnosu 7,5 % p. a. investovat pouze do státních dluhopisů. 
Taková investice potom představovala riziko 6 %. Zatímco v roce 2005 již muselo portfolio 
obsahovat i akcie amerických společností s vysokou i nízkou tržní kapitalizací, akcie neameric-
kých společností či nemovitosti či investice typu private equity, čímž logicky rostla míra rizika. 
Znamená to tedy, že k dosažení stejného výnosu museli investoři využít více riziková aktiva.

4 %
12 %5 %

13 %
14 %

22 %

5 %

8 %

20 %

33 %

100 %
dluhopisy

1995

7,5 % 7,5 % 7,5 %

2005 2015

52 %

12 % dluhopisy

americké large cap akcie
(akcie s vysokou tržní kapitalizací)

americké small cap akcie
(akcie s nízkou tržní kapitalizací)

neamerické akcie

nemovitosti

private equity

očekávaný výnos

Rozložení portfolia pro dosažení požadovaného výnosu 7,5 %. 

6,0 % 8,9 % 17,2 %očekávané riziko
(směrodatná odchylka)

Obrázek 8.2 Podstupované riziko nutné k dosažení výnosu
Zdroj: Wall Street Journal

Např. akciové trhy bývají podle statistik dlouhodobě výnosnější než dluhopisové trhy, ale 
jsou zase více rizikové, protože výnosy z akcií nejsou obvykle tolik jisté jako výnosy u dluho-
pisů. Takže vyšší výnos je vykoupen nutností podstoupit vyšší riziko. Pokud bychom uvedli 
další příklad, tak stavební spoření je v České republice výnosnější než spořicí účty, a to zejména 
kvůli státní podpoře. Ovšem abychom tuto státní podporu obdrželi a dosáhli tak vyššího výnosu 
než na spořicím účtu, musíme spořit minimálně šest let bez možnosti disponovat s naspořenými 
prostředky. Takže vyšší výnos je u stavebního spoření vykoupen jeho nízkou likviditou.

Vzájemné ovlivňování výnosu, rizika a likvidity v investičním trojúhelníku vedlo k úpravě 
jeho označení na tzv. magický trojúhelník. Pokud se tedy setkáte s označením investiční troj-
úhelník nebo magický trojúhelník, jedná se o synonyma.
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Co znamenají jednotlivé vrcholy investičního trojúhelníku:

• Výnosem je myšlena míra zhodnocení investičních nákladů (nákupní ceny cenného papíru, 
cena nové technologie, vklad na spořicí účet či termínovaný vklad atd.), a to jak prostřed-
nictvím běžných výnosů (včetně úspor nákladů), tak kapitálového výnosu (rozdílu prodejní 
a nákupní ceny aktiva). V rámci metod pro výpočet výnosnosti investice, na které se zamě-
říme v následující části této kapitoly, se uvažují tzv. statistické a dynamické metody. Liší 
se dle toho, zda a jakým způsobem je zohledňován faktor času neboli okamžiky obdržení 
jednotlivých výnosů. Ty lze totiž poté okamžitě reinvestovat prostřednictvím dostupných 
navazujících investic, což generuje další výnosy.

• Rizikem je myšlena jistota, resp. nejistota obdržení výnosů, které očekáváme. Čím je vyšší 
pravděpodobnost toho, že bychom mohli obdržet z investice jiné výnosy, než očekáváme, tím 
je vyšší riziko investice. To se týká jak běžných výnosů, tak kapitálového výnosu. Jak již bylo 
uvedeno, úroky ze spořicího účtu jako běžný výnos máme mnohem „jistější“ než dividendy 
z akcií, jejichž výplata je závislá na hospodaření akciové společnosti. Pokud nebude tato 
společnost zisková, nebo sice bude, ale nebude vyplácet dividendy, žádného běžného výnosu 
zde nedosáhneme. To samé se týká kapitálového výnosu, pokud bychom měli odhadnout 
budoucí prodejní cenu. Např. jestliže jsou obligace drženy do splatnosti, je vyplácena jejich 
nominální hodnota. Jedná se tak vlastně o prodejní cenu. Nominální hodnota obligace je fixní. 
To znamená, že pokud obligaci držíme až do splatnosti, víme, jaký obdržíme ve splatnosti 
peněžní tok. Akcie oproti tomu nemá splatnost a musíme odhadovat její budoucí prodejní 
cenu. Samozřejmě i u zmíněné obligace existuje riziko, že nominální hodnotu obligace ve 
splatnosti neobdržíme, protože emitent (dlužník) nebude solventní, to znamená, že i zde 
je určité riziko. Pokud zvolíme ovšem bonitní emitenty (např. dle ratingového hodnocení) 
a nakoupíme jejich obligace, je toto riziko obvykle nižší než odhadování budoucí prodejní 
ceny akcie, která závisí na vysokém počtů obtížně predikovaných faktorů.
Riziko investice, které se označuje také jako tzv. volatilita (kolísavost), se měří směrodatnou 
odchylkou očekávaných nebo historických výnosů daného aktiva od jejich průměru. Mezi 
rizikové faktory investic na finančním trhu způsobující rostoucí volatilitu investice patří 
zejména riziko inflační, úrokové, kreditní, devizové, operační nebo i obchodní. Rovněž sem 
můžeme zařadit i likvidní riziko, které souvisí se snížením, či dokonce ztrátou likvidity dané 
investice. A právě faktor likvidity tvoří poslední vrchol investičního trojúhelníku. Kolísavost 
vývoje ceny podílového listu u akciového a dluhopisového fondu znázorňuje obrázek 8.3.

• Likvidita investice je její schopnost přeměnit se na nejlikvidnější finanční aktivum, což 
jsou hotové peníze. V praxi to znamená, jak rychle a s jak vysokými transakčními náklady 
(např. poplatky) se nám podaří aktivum zpeněžit. Např. málo obchodovaná akcie, která má 
nízkou likviditu, bude muset být prodávána za nižší cenu nebo s vyššími transakčními ná-
klady než akcie s velmi vysokou likviditou. To z důvodu, že o ní bude méně zájemců. Stejně 
tak z dvouletého termínovaného vkladu budeme moci vybrat peníze mimo stanovené období 
pouze za předpokladu sankčních poplatků, v případě stavebního spoření budeme muset oželet 
relativně štědrou státní podporu. To samé platí v rámci doplňkového penzijního spoření atd. 
Nižší likvidita tak musí být pro investora kompenzována vyšším výnosem.

Jak již bylo uvedeno, ztráta či snížení likvidity investice bývá považována za další rizikový 
faktor, to znamená, že se v rámci investičního trojúhelníku řadí do části riziko. Pak se investiční 
trojúhelník mění na tzv. výnosově-rizikový profil investice (resp. poměr dosahovaného výnosu 
a podstupovaného rizika). Investor tak vždy hodnotí investici zejména z pohledu výnosu (očeká-
vaného nebo historického) v porovnání s podstupovaným rizikem (očekávaným, historickým), 
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kde je zahrnuto i riziko snížení či ztráty likvidity investice, popř. se tento profil používá na do-
statečně likvidních trzích u dostatečně likvidních aktiv, kde lze toto riziko částečně zanedbávat.

V rámci výnosově-rizikového profilu představuje výnos pro investora pozitivní a riziko nega-
tivní stránku investice. A samozřejmě investor hledá ten nejlepší poměr mezi výnosem a rizikem 
investice. Ideálně takový poměr, aby podstupované riziko bylo kompenzováno co nejvyšším 
výnosem. Hledá tak nejvyšší poměr výnosu a rizika, kdy každá jednotka rizika je mu zaplacena 
co nejvyšším počtem jednotek výnosu. Je tedy nutné hodnotit výnos a riziko investice vždy 
společně, nikoliv zvlášť výnos, nebo zvlášť riziko, ale vždy výnosově-rizikový profil. Na tomto 
profilu je založen i vysoký počet ukazatelů na finančních trzích (viz obrázek 8.7, 8.11 či 8.12).

Maximální hodnoty výnosově-rizikového profilu chce dosáhnout investor, který je tzv. averzní 
k riziku. Pro toho znamená riziko negativní stránku investice a chce jej kompenzovat maximál-
ním možným výnosem. Investorů averzních k riziku je naprostá většina, liší se pouze velikostí 
své averze. Někteří riziko odmítají mnohem více než jiní, a proto nakupují pouze velmi málo 
riziková aktiva (spořicí účty apod.) na rozdíl od méně averzních investorů, kteří nakupují i více 
riziková aktiva, pokud je u nich riziko kompenzováno dostatečně vysokým očekávaným výnosem 
(např. akcie). Nebudeme tedy uvažovat investory vyhledávající riziko, resp. adrenalin, těch na 
trzích příliš mnoho není.

Jak výnos, tak riziko mohou být ve formátech:

• ex-ante neboli očekávané (před realizací investice),
• ex-post neboli skutečné (po realizaci investice).

Samozřejmě je obtížnější určovat tyto proměnné ex-ante neboli je odhadovat do budoucnosti 
než pouze vyhodnotit, jakých hodnot dosahovaly u již uskutečněné investice. Při predikci do 
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Obrázek 8.3 Volatilita ceny podílového listu
Zdroj: Na základě dat www.pioneerinvestment.cz
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budoucnosti se často vychází z historických údajů, ovšem určitě neplatí, že historické údaje 
se musí opakovat i v budoucím období. Na předpokladu, že pokud investice v minulém roce 
měla výnosnost 25 %, bude ji mít i v následujícím roce, prodělal nemalé peníze vysoký počet 
investorů – jedná se o základní investiční chybu.

Investor se tak vždy snaží najít optimální poměr zejména výnosu a rizika (pokud budeme 
uvažovat dostatečně likvidní cenné papíry). Zařazení základních investičních aktiv dle výnosově-
-rizikového poměru zobrazuje obrázek 8.4. Je z něj patrné, že potenciálně výnosnější investice 
jsou samozřejmě i rizikovější.

V následující části kapitoly se zaměříme na metody pro výpočet výnosnosti a rizikovosti 
investice a dále na vyhodnocení výnosově-rizikového profilu neboli toho, jakým způsobem má 
investor pracovat s ukazateli výnosu a rizika a jak je má vyhodnotit.

akcie
opce

futures, sbírky

vysoké rizikovysoký výnos

nízké rizikonízký výnos

rizikovější dluhopisy
akciové podílové fondy

nemovitosti

státní dluhopisy /
peněžní trh / bankovní účty

peněžní depozita,
hotovost a hotovostní ekvivalenty

Obrázek 8.4 Vztah mezi výnosem a rizikem
Zdroj: ING, upraveno autorem

8.2 Výnosnost investice
Měření výnosnosti je obecně založeno na porovnání veškerých výnosů plynoucích z investice 
(včetně výnosů v podobě úspor nákladů) s investičními náklady na její pořízení. Pokud uvažuje-
me finanční investice, tak investiční náklady jsou často jednorázové (např. vklad na termínovaný 
vklad, kupní cena cenného papíru apod.). U reálné investice (např. stavba výrobního areálu 
a vybavení technologiemi) mohou být investiční náklady rozloženy do více období.

Při měření výnosnosti investice můžeme uvažovat dva typy metod:

• statické metody,
• dynamické metody.
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Tyto metody se liší zohledněním faktoru času. Statické metody neberou v úvahu čas obdr-
žení výnosů z investice, neboli při výpočtech berou v úvahu pouze součet výnosů plynoucích 
z investice za celou dobu jejího trvání. Dynamické metody již čas obdržení výnosů ve svých 
výpočtech zohledňují, což je významné především u dlouhodobých investic.

Právě čas je však důležitým faktorem při hodnocení výnosnosti investic. Je tomu proto, že 
výnosy, které obdržíme v průběhu životnosti investice, mohou být dále reinvestovány, čímž si 
můžeme zajistit další výnosy. Vlastně se jedná o princip výnosů z výnosů, resp. úroků z úroků 
u složeného úročení.

Logicky je rozdíl mezi tím, zda obdržíme pravidelné úrokové výnosy z dluhopisu pravidelně 
v ročních intervalech, nebo jednorázově až v době splatnosti dluhopisu (např. po 5 letech). Po-
dobné je to, pokud poskytneme půjčku na 10 let a během této doby nebudeme inkasovat žádné 
splátky (roční, měsíční atd.), ale necháme dlužníka splatit dluh jednorázově na konci období. 
Pokud je výše výnosu stejná, samozřejmě preferujeme její obdržení co nejdříve. Tím se vracíme 
na samý začátek publikace k metodě časové hodnoty peněz, kdy jsme preferovali částku 100 Kč 
v současnosti oproti její výplatě za 1 rok.

Statické metody
Statické metody neberou v úvahu faktor času. Konkrétně to znamená, že nezohledňují, ve kterém 
okamžiku investor obdržel jednotlivé výnosy plynoucí z investice. Např. u dvouleté investice, ze 
které by plynul roční výnos 400 Kč, nerozlišují statické metody, zda investor obdrží tento výnos 
v průběhu investice (každý rok 400 Kč), nebo hned na začátku či na konci 800 Kč dohromady. 
Podrobně viz příklad 8.2.

Samozřejmě je pro investora výhodné jednotlivé výnosy obdržet co nejdříve (pokud budou 
ve stejné výši), aby je mohl dále reinvestovat. Toto ovšem statické metody nerozlišují, na rozdíl 
od metod dynamických. Statické metody jsou na druhou stranu velmi jednoduché, pro základní 
orientační výpočet výnosnosti investice nebo pro krátkodobé investice (kde faktor času nehraje 
takovou roli jako u dlouhodobých investic) obvykle postačují. U dlouhodobých investic je 
vhodnější využívat dynamických metod. Faktor času (např. možnost reinvestic) zde už začíná 
hrát významnou roli a výsledek by se poté oproti skutečnosti mohl nezanedbatelně lišit. 11

Příklad 8.2

Jaká je roční výnosnost plynoucí z dvouleté investice, kterou jsme nakoupili za 9 962 Kč 
a za 2 roky prodali za 10 000 Kč, když jsme každý rok obdrželi 400 Kč, a to na konci 
2. roku trvání investice?11

Výpočet je velmi jednoduchý. V průběhu trvání investice jsme dosáhli jak běžného, tak ka-
pitálového výnosu:
• běžný výnos = 2 · 400 Kč = 800 Kč
• kapitálový výnos = 10 000 – 9 962 Kč = 38 Kč
• celkový výnos = 800 + 38 = 838 Kč

11 Pomineme nyní skutečnost, že se jedná o 2letou investici, která již není zcela krátkodobá, a měly by 
tak být použity spíše dynamické metody. Výsledek příkladu 8.2 bude totiž srovnán s příkladem 8.5 
(varianta C), který využívá dynamických metod.



168 / Finanční matematika v praxi

Výnosnost jsme vypočítali jako podíl celkového výnosu k investované částce, a dostali 
jsme tak výnosnost za dobu držby, to znamená v horizontu 2 let. Jedná se tedy o dvouletou 
výnosnost, kterou ovšem musíme anualizovat (převést do ročního formátu – p. a.), aby to 
bylo srovnatelné s alternativními investicemi, které jsou obvykle ve formátu p. a. Existují 
obecně dvě metody přepočtu výnosností, resp. úrokových sazeb, v rámci jednotlivých časo-
vých období.

Jedním ze způsobů jak anualizovat (převést do ročního formátu) je jednoduše podělit 
dvouletý výnos dvěma, a převést jej tak do ročního formátu:

Přesnější výpočet roční výnosnosti počítané z dvouleté výnosnosti je ovšem možné získat 
nikoliv prostřednictvím dělení, ale odmocnění. Jelikož se jedná o dvouletý výnos, který je 
převáděn na roční, bude použita odmocnina ze dvou. Pokud by se jednalo o tříletý výnos, byla 
by použita třetí odmocnina atd. Konkrétní způsob této anualizace je následující:

Podrobnosti o možnostech přepočtu, resp. anualizace výnosnosti přináší kapitola 8.4.
Roční výnosnost investice tedy činí 4,21 % p. a. (resp. 4,12 % p. a.). Tuto výnosnost by 
investoři srovnávali se svojí požadovanou výnosností a rozhodovali by se, zdali budou nebo 
nebudou danou investiční variantu realizovat.

Pokud bychom ovšem změnili zadání a investor by ročních 400 Kč obdržel ihned na začát-
ku ve výši celých 800 Kč, výsledek by se v případě této metody vůbec nezměnil, jelikož běžný 
výnos by opět činil 800 Kč a kapitálový ani celkový výnos by se také nezměnily. A přitom 
by pro investora bylo mnohem výhodnější obdržet částku 800 Kč ihned na začátku, a ne na 
konci 2. roku. Stejně tak by pro něj bylo výhodnější oproti zadané alternativě obdržet 400 Kč 
každoročně. Toto ovšem statické metody nerozlišují ve výpočtu, na rozdíl od dynamických 
metod, kde se u každého výnosu sleduje individuálně ve výpočtu okamžik, kdy došlo k jeho 
vyplacení.

Dynamické metody
Metody dynamické zohledňují faktor času neboli okamžiky obdržení výnosů z investice. 
Při výpočtu výnosnosti investice těmito metodami tak pracujeme s následujícími vstupními 
parametry:

• Výnosy, resp. peněžní příjmy, neboli cash flow (CF): jedná se např. o úroky, dividendy, 
kuponové platby či prodejní cenu, prostě veškeré peněžní příjmy plynoucí z investice za 
dobu jejího trvání.

• Diskontní míra (r): jedná se o požadovanou výnosnost vzhledem k očekávanému riziku 
a averzi investora k riziku.

• Doba obdržení jednotlivých peněžních příjmů od počátku investice (t): přesně sledujeme, 
kdy daný výnos, resp. cash flow (CF) obdržíme, a to od počátku realizace investice (např. 
nákup cenného papíru).

Na základě těchto vstupů je vypočtena současná hodnota budoucích cash flow (PVCF) 
neboli současná hodnota investice, která je porovnávána s náklady na pořízení investice (CN), 
resp. s investičním výdajem (např. zmíněná nákupní cena cenného papíru).
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Na základě tohoto srovnání se rozhodujeme, zda budeme nebo nebudeme investovat. Potvrdit 
to mohou také ukazatele:

• čistá současná hodnota investice (NPV),
• index výnosnosti (IV).

Také je vypočtena výnosnost investice zohledňující faktor času, která se obecně označuje 
jako tzv. vnitřní výnosové procento (IRR). Nejedná se výpočtově o nic jiného než např. o roční 
procentní sazbu nákladů z kapitoly Úvěry a půjčky nebo o výpočet úrokové sazby z kapitoly 
Složené úročení a jeho využití. Poskytnutí spotřebitelského úvěru je totiž pro jeho poskytovatele 
také investicí.

Jakým způsobem stanovují investoři požadovanou výnosnost investice při investičním 
rozhodování, kterou používají jako diskontní míru? Požadovaný výnos se vždy skládá z bez-
rizikové výnosové míry a z rizikové přirážky, která zohledňuje i případnou sníženou likviditu 
investice. Jako bezriziková výnosová míra se v teoriích obvykle uvažuje výnosnost státních 
pokladničních poukázek, což jsou krátkodobé a obvykle vysoce likvidní a bezpečné cenné pa-
píry (více viz kapitola 9). Pod tento výnos by investoři logicky u žádné investice nešli, protože 
jej mohou dosáhnout kdykoliv bez rizika a při maximální likviditě. Označení bezriziková však 
musíme brát s rezervou – žádné aktivum není v konečném důsledku zcela bezrizikové. Retailoví 
(drobní) investoři, kteří se obvykle nedostanou přímo ke koupi státních pokladničních poukázek 
(ty jsou prodávány ve velkých objemech), mohou jako bezrizikovou úrokovou míru uvažovat 
např. úročení spořicího účtu nebo výnosnost fondů peněžního trhu.

K bezrizikové výnosnosti jsou pak připočítávány rizikové prémie, zohledňující různá rizika 
spojená s danou investicí (inflační, úrokové, kreditní) či sníženou likviditu investice. Pokud 
požadovanou výnosnost budeme uvažovat již po zdanění, do vztahů, kde ji používáme, je 
nutno dosazovat veškeré výnosy z investice také po zdanění.

Pokud budeme realizovat nákup investice z cizích zdrojů (např. úvěru), bude základní část 
diskontní sazby (požadované výnosnosti) tvořena náklady na tyto zdroje (úroková sazba z úvěru), 
abychom pokryli finanční náklady tohoto úvěru, a poté bude navýšena o ziskovou přirážku, která 
bude opět reflektovat riziko a likviditu investice. Jestliže tedy úroková sazba úvěru bude činit 
např. 6 % p. a. a za riziko investice budeme požadovat rizikovou prémii 3 procentní body, bude 
celková požadovaná výnosnost investice, a tím i diskontní míra použitá ve výpočtu rovna 9 % p. a.

Na základě očekávaných příjmů (výnosů) z investice, které jsou více či méně jisté (což 
zohledníme v požadované výnosnosti) a diskontní míry (ve výši požadované výnosnosti) vy-
počteme současnou hodnotu budoucích cash flow. Jedná se o sumu čistých cash flow (např. i po 
odečtení poplatků či jiných provozních nákladů, popř. i po zdanění) diskontovaných diskontní 
mírou o dobu, za kterou byl daný cash flow obdržen od počátku investice, resp. od okamžiku 
vynaložení investičních výdajů (např. nákup cenného papíru).

Vypočítáme tak maximální cenu, kterou by měl být investor ochoten do příslušné investice 
investovat (současná hodnota investice neboli PVCF), aby dosáhl její výnosnosti právě ve výši 
diskontní míry (požadované výnosnosti). PVCF lze také označit jako tzv. vnitřní hodnotu nebo 
také teoretickou cenu investice. Stejně budeme postupovat např. v kapitolách o dluhopisech 
a akciích, kde budeme stanovovat jejich cenu. Také jsme tímto způsobem postupovali, když 
jsme např. v rámci složeného úročení počítali, kolik nyní musíme dát na účet, abychom mohli 
čerpat v budoucnu předem určené částky. Není to tedy nic nového.

Vypočítanou současnou hodnotu investice (teoretickou cenu investice) investor poté neustá-
le srovnává s její aktuální tržní cenou (investičními výdaji) a vyhodnocuje, zdali je tržní cena 
investice oproti její teoretické ceně podhodnocena nebo nadhodnocena.
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Teoretickou cenu investice vypočítáme dle následujícího vztahu, který není ničím jiným 
než převedením několika budoucích hodnot na současnou hodnotu prostřednictvím složeného 
úročení (viz vztah 8.1 a obrázek 8.3):

 
(8.1)

kde: PVCF = současná hodnota investice (teoretická cena investice),
 CF = výnos plynoucí z investice, včetně prodejní ceny,
 r = diskontní míra (požadovaná výnosnost).

Maximální současnou hodnotu investice, kterou jsme za ni nyní ochotni vynaložit, abychom 
dosáhli požadované výnosnosti ve výši použité diskontní míry, pak srovnáváme s aktuálními 
náklady na pořízení této investice (investičním výdajem, CN). Obvykle jsou tyto investiční ná-
klady tvořeny kupní cenou investice nebo obdobnými náklady na její pořízení.

budoucí peněžní toky

diskontování budoucích
         peněžních toků
                na současnou hodnotu

PVCF

CF1 CF2 CF3 CFt

současnost:
pořízení investice



Obrázek 8.5 Současná hodnota investice

Protože byly pomocí současné hodnoty investice (PVCF) převedeny budoucí výnosy z in-
vestice na jejich současnou hodnotu, lze tuto hodnotu srovnat s kupní cenou investice (CN), která 
je v současnosti (stejný okamžik) na trhu:

• Pokud je současná kupní cena nižší než současná hodnota investice, je pro investora inves-
tice výhodná a dosáhne vyššího zhodnocení, než je požadovaná výnosnost. Aktuální cena 
investice na trhu je z pohledu investora podhodnocená, a tak ji investor bude realizovat.

• Pokud je současná kupní cena rovna současné hodnotě investice, je pro investora investice 
výhodná, protože by dosáhl zhodnocení přesně ve výši požadované výnosnosti. Aktuální 
cena investice na trhu je z pohledu investora odpovídající, a tak ji investor bude realizovat.

• Pokud je současná kupní cena vyšší než současná hodnota investice, je pro investora in-
vestice nevýhodná, protože by dosáhl nižšího zhodnocení, než je požadovaná výnosnost. 
Aktuální cena investice na trhu je z pohledu investora nadhodnocená, a tak ji investor nebude 
realizovat.

K obdobnému rozhodnutí lze dospět i prostřednictvím ukazatele čistá současná hodnota in-
vestice (NPV) či indexu výnosnosti (Iv), kdy současnou hodnotu investice (PVCF) a kupní cenu 
investice (CN) od sebe odečteme, resp. podělíme. Rozhodnutí zda investovat nebo neinvestovat 
vyplývá již z logické úvahy, když obě proměnné srovnáme a řekneme si, kolik to skutečně stojí 
(CN) versus kolik jsme maximálně ochotni zaplatit (PVCF).
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Čistá současná hodnota investice (NPV) je tedy rozdíl mezi současnou hodnotou investice 
(PVCF) a náklady na pořízení investice (CN). Pokud je NPV > 0, skutečná výnosnost investice 
je vyšší než požadovaná a investor investici realizuje. Pokud je NPV = 0, skutečná výnosnost 
investice je rovna požadované výnosnosti a investor investici rovněž realizuje.12 A pokud je 
NPV < 0, skutečná výnosnost investice je nižší než požadovaná výnosnost a investor investici 
nerealizuje. Hodnota NPV vlastně říká, o kolik nižší je cena, za niž může investor investici na-
koupit, oproti tomu, co je za ni ochoten maximálně dát, a vypočítá se dle vztahu 8.2.

 (8.2)

Náklady na investici nemusejí být pouze jednorázové (v současnosti), ale může se jednat 
o náklady hrazené např. v několika (dvou) letech, kdy ke generování příjmů z investice dojde buď 
až po jejím ukončení, nebo např. po ukončení první fáze výstavby. Potom by docházelo stejně 
jako v případě budoucích příjmů i k diskontování budoucích nákladů, které teprve nastanou.

CN1 CN2 CF1 CF2 CFt

současnost

Legenda:
CN1 = investiční náklady v prvním roce,
CN2 = investiční náklady ve druhém roce,
CF1 = cash flow plynoucí z investice ve třetím roce (první peněžní tok),
CF2 = cash flow plynoucí z investice ve čtvrtém roce (druhý peněžní tok),
CFt = cash flow plynoucí z investice v t-tém roce (poslední, t-tý peněžní tok)

Obrázek 8.6 Dvouletá investice generující příjmy až od třetího roku

Index výnosnosti (IV) je naopak podíl mezi současnou hodnotou investice (PVCF) a náklady 
na pořízení investice (CN). Pokud je IV > 1, skutečná výnosnost investice je vyšší než požadovaná 
a investor investici realizuje. Pokud je IV = 1, skutečná výnosnost investice je rovna požado-
vané výnosnosti a investor investici rovněž realizuje. A pokud je IV < 1, skutečná výnosnost 
investice je nižší než požadovaná výnosnost a investor investici nerealizuje. Hodnota IV vlastně 
říká, kolikrát více je investor ochoten za investici zaplatit oproti tomu, co nyní stojí na trhu, 
a vypočítá se dle vztahu 8.3.

12 Zde je nutné uvést, že pokud by požadovaná výnosnost byla nastavena přesně na nákladech financování 
pořízení dané investice (např. úrokové sazbě úvěru na pořízení této investice), investor by se pravdě-
podobně rozhodl investice nerealizovat, jelikož výnosnost investice by přesně pokryla nákladovost 
pořízení investice a investor by tak nerealizoval žádný zisk. Pokud ovšem budeme uvažovat, že v rámci 
požadované výnosnosti je kromě případných nákladů na financování částečně zohledněna i zisková 
marže, investor by i v tomto případě investici realizoval. Toto budeme předpokládat i v následujícím 
textu a souvisejících příkladech.
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(8.3)

Princip, ať už čisté současné hodnoty, nebo indexu výnosnosti, je prakticky totožný, pouze 
v případě NPV se jedná o rozdíl diskontovaných peněžních toků plynoucích z investice a nákladů 
na investici, zatímco v případě IV se jedná o podíl.

Princip spočívá v diskontování budoucích peněžních toků. Jak ale odhadovat budoucí peněžní 
příjmy z investice? V případě investice např. do investičního bytu, který bude pronajímán, se 
dají budoucí příjmy (nájemné) odhadovat s ohledem na situaci na trhu a jiné nabídky k proná-
jmu. V případě dluhopisové investice investor přesně ví, kolik obdrží na kupónu. Složitější je 
to u akciových investic, kde budoucí cash flow představuje vyplacená dividenda. Výše divi-
dendy se bude odvíjet od dosaženého zisku společnosti, navíc v některých letech společnost, 
i když vytvoří zisk, nemusí vyplácet dividendu. Nicméně i v tomto případě se výše budoucích 
dividend dá odhadovat z dosavadní dividendové politiky či na základě vývoje konkurence ve 
stejném odvětví. Stejně tak si může stanovit i délku svého investičního horizontu, po který 
bude investici držet (posledním cash flow plynoucím z investice může být její prodejní cena). 
Stěžejní proměnnou je tak ve výpočtu proměnná r, neboli očekávaná výnosová míra, kterou jsou 
budoucí peněžní toky diskontovány. Její vliv je násoben i tím, že se jedná o proměnnou, která 
je ve zlomku mocněna. Pokud investor zvolí příliš nízkou míru požadované výnosnosti, bude 
vysoká pravděpodobnost, že PVCF > CN. Logicky, pokud zvolí příliš vysokou požadovanou 
výnosnost, bude hodnota PVCF klesat, a v důsledku toho může být i menší než náklady na 
investici, čímž ji nebude realizovat.

Jak u čisté současné hodnoty (NPV), tak u indexu výnosnosti (IV) či u pouhého porovnání 
PVCF a CN jsme pracovali s požadovanou výnosností a skutečnou výnosností. Jak se odvodí 
požadovaná výnosnost, jsme si řekli, ale jak se vypočítá skutečná výnosnost u dynamických 
metod, jsme si ještě neřekli.

Tou skutečnou výnosností je tzv. vnitřní výnosové procento (IRR). V rámci dynamických 
metod jde o hlavní ukazatel výnosnosti zohledňující faktor času neboli okamžik získání výnosů 
a vynaložení nákladů investice. Výpočet vnitřního výnosového procenta probíhá dle vztahu 8.4.

 (8.4)

Vzorec 8.4 se může zdát na první pohled složitý, je zde ovšem stejný princip jako při výpočtu 
úrokové sazby u složeného úročení v případě čerpání více částek (výnosů) nebo při výpočtu 
RPSN u spotřebitelského úvěru. Takzvaně „na papíře“ může být obtížně kvantifikovatelný, 
ale v rámci finanční kalkulačky nebo Excelu (funkce výnosová míra) se vypočítá velmi lehce.

Určitě se s IRR ještě v této publikaci setkáme, a to např. v kapitolách o investicích na akcio-
vém či dluhopisovém trhu, kde budeme počítat u obligací výnos do doby splatnosti (YTM). 
Stejně tak jsme se setkali s IRR při výpočtu úrokové sazby u složeného úročení nebo při výpočtu 
RPSN u úvěrů. IRR je tak obecně výnosová míra, při jejímž výpočtu se přesně zohledňuje faktor 
času, neboli se uvažují přesné okamžiky obdržení jednotlivých výnosů z investice a okamžiky 
vynaložení investičních výdajů.

Vnitřní výnosové procento (IRR) neboli skutečná výnosnost není u vztahu 8.4 nic jiného 
než taková diskontní míra, při které se námi maximálně akceptovatelná cena (současná hodnota 
investice, PVCF) rovná skutečné ceně investice na trhu (CN). Pokud za investici zaplatíme 
přesně tolik, kolik jsme si odvodili na základě požadované výnosnosti, má investice takovou 
výnosnost, jakou jsme požadovali.
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Možná bylo několik předchozích stran trochu složitých, pojďme si proto ukázat na třech 
příkladech, jak to funguje ve skutečnosti.

Příklad 8.3 Investiční varianta A

Z 3leté investice plynou každoroční úrokové výnosy ve výši 600 Kč a na konci 3. roku 
příjem ve výši 12 000 Kč (může se jednat např. o 3letou kuponovou obligaci s fixním 
úročením 5 % p. a. a nominální hodnotou 12 000 Kč). Aktuální tržní cena investice činí 
12 350 Kč. Jedná se o málo rizikovou a relativně dosti likvidní investici, proto uvažuje 
investor v daném případě prémii za riziko pouze ve výši 0,25 p. b. a prémii za likviditu 
ve výši také 0,25 p. b. Bezriziková úroková míra činí 3 % p. a.
Stanovení očekávaných příjmů:
• roční příjem po dobu 3 let: 0,05 · 12 000 = 600 Kč
• za 3 roky peněžní příjem 

(nominální hodnota obdržená  
v době splatnosti obligace): 12 000 Kč

Odvození požadované výnosnosti:
• bezriziková úroková míra: 3 % p. a.
• prémie za riziko: 0,25 p. b.
• prémie za nižší likviditu: 0,25 p. b.

celková požadovaná výnosnost: 3,50 % p. a.

Výpočet maximálně akceptovatelné ceny (současná hodnota investice, teoretická cena):
Pro výpočet maximálně akceptovatelné ceny bude investor převádět budoucí peněžní příjmy 
na jejich současnou hodnotu prostřednictvím požadované výnosnosti, aby takto vypočítanou 
cenu srovnal se současnou tržní cenou investice.

12 350 Kč < 12 504 Kč

PVCF = 12 504 Kč

600

1. 2. 3.

600 600 + 12 000

současnost:
tržní cena investice

12 350 Kč

Maximálně akceptovatelná cena je pro investora 12 504 Kč, aby dosáhl požadované vý-
nosnosti ve výši 3,50 % p. a. (tu odvodil na základě bezrizikové úrokové míry, prémie za 
riziko a prémie za likviditu).
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Tuto maximálně akceptovatelnou cenu investor nyní srovnává s aktuální tržní cenou, která 
činí 12 350 Kč. Investor nakoupí investici za cenu nižší, než je jeho maximálně akceptovatelná 
cena, což znamená, že skutečná výnosnost bude vyšší než jím požadovaných 3,50 % p. a.
Výpočet výnosnosti investiční varianty:
Skutečná výnosnost je vypočtena na základě vnitřního výnosového procenta (prostřednictvím 
Excelu), jedná se o takovou výnosnost, kdy by se maximálně akceptovatelná cena rovnala 
aktuální tržní ceně. To znamená:

Bylo tedy potvrzeno, že skutečná výnosnost investice je vyšší než investorem požadova-
ných 3,50 % p. a.
Odpověď: Investor bude investici realizovat za aktuální tržní cenu, jelikož dosáhne vyšší než 
požadované výnosnosti.

Ke stejnému rozhodnutí bychom se dostali, i kdybychom vypočetli NPV a IV. NPV by se 
v tomto případě rovnala (12 504 – 12 350) > 0 (požadovaná výnosnost je nižší než skutečná 
výnosnost => investici realizovat) a IV by se rovnal (12 504 : 12 350) > 1 (požadovaná výnos-
nost je nižší než skutečná výnosnost => investici realizovat).

Příklad 8.4 Investiční varianta B

Z investice plyne jediný příjem, a to za 4 roky příjem ve výši 15 000 Kč (může se jednat 
např. o diskontovanou obligaci). Aktuální tržní cena investice činí 12 946 Kč. Bezrizi-
ková úroková míra je opět 3 % p. a., přičemž prémie za riziko činí 0,50 p. b. a prémie 
za likviditu 0,25 p. b.

Stanovení očekávaných příjmů:
• za 4 roky peněžní příjem: 15 000 Kč

Odvození požadované výnosnosti:
• bezriziková úroková míra: 3 % p. a.
• prémie za riziko: 0,50 p. b.
• prémie za likviditu: 0,25 p. b.

celková požadovaná výnosnost: 3,75 % p. a.

Výpočet maximálně akceptovatelné ceny (současná hodnota investice, teoretická cena):
Pro výpočet maximálně akceptovatelné ceny bude investor převádět budoucí peněžní příjmy 
na jejich současnou hodnotu prostřednictvím požadované výnosnosti, aby takto vypočítanou 
cenu srovnal se současnou tržní cenou aktiva.

Maximálně akceptovatelná cena je pro investora 12 946 Kč, aby dosáhl požadované vý-
nosnosti ve výši 3,75 % p. a. (tu odvodil na základě bezrizikové úrokové míry, prémie za 
riziko a prémie za likviditu). Tuto maximálně akceptovatelnou cenu investor nyní srovnává
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s aktuální tržní cenou, která činí náhodou rovněž 12 946 Kč. Investor nakoupí za cenu stejnou, 
jako je jeho maximálně akceptovatelná cena, což znamená, že skutečná výnosnost bude rovna 
jím požadovaných 3,75 % p. a.
Výpočet výnosnosti investiční varianty:
Skutečná výnosnost je opět vypočtena na základě vnitřního výnosového procenta (prostřed-
nictvím Excelu), kdy se jedná o takovou výnosnost, kdy by se maximálně akceptovatelná 
cena rovnala aktuální tržní ceně.

Bylo potvrzeno, že skutečná výnosnost investice je rovna investorem požadovaným 3,75 % p. a.
Odpověď:
Investor bude investici realizovat za aktuální tržní cenu, jelikož dosáhne požadované výnosnosti.

Ke stejnému rozhodnutí bychom se dostali, i kdybychom vypočetli NPV a IV. NPV by se 
v tomto případě rovnala (12 946 – 12 946) = 0 (požadovaná výnosnost se rovná skutečné vý-
nosnosti => investici realizovat) a IV by se rovnal (12 946 : 12 946) = 1 (požadovaná výnosnost 
se rovná skutečné výnosnosti => investici realizovat).

Příklad 8.5 Investiční varianta C

Z 2leté investice plynou každoroční úrokové výnosy ve výši 400 Kč a na konci 2. roku 
příjem ve výši 10 000 Kč (může se jednat např. o 2letou kuponovou obligaci s fixním 
úročením 4 % p. a. a nominální hodnotou 10 000 Kč). Aktuální tržní cena investice činí 
9 962 Kč. Jedná se o více rizikovou a relativně méně likvidní investici, proto uvažuje 
investor v daném případě prémii za riziko ve výši 1 p. b. a prémii za likviditu ve výši 
0,75 p. b. Bezriziková úroková míra činí 3 % p. a.
Stanovení očekávaných příjmů:
• roční příjem po dobu 2 let: 0,04 · 10 000 = 400 Kč
• za 2 roky peněžní příjem 

(nominální hodnota obdržená  
v době splatnosti obligace): 10 000 Kč

Odvození požadované výnosnosti:
• bezriziková úroková míra: 3 % p. a.
• prémie za riziko: 1,00 p. b.
• prémie za likviditu: 0,75 p. b.

celková požadovaná výnosnost: 4,75 % p. a.

Výpočet maximálně akceptovatelné ceny (současná hodnota investice, teoretická cena):
Pro výpočet maximálně akceptovatelné ceny bude investor převádět budoucí peněžní příjmy 
na jejich současnou hodnotu prostřednictvím požadované výnosnosti, aby takto vypočítanou 
cenu srovnal se současnou tržní cenou aktiva.
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Maximálně akceptovatelná cena je pro investora 9 860 Kč, aby dosáhl požadované výnosnosti 
ve výši 4,75 % p. a. (tu odvodil na základě bezrizikové úrokové míry, prémie za riziko a prémie 
za likviditu). Tuto maximálně akceptovatelnou cenu investor nyní srovnává s aktuální tržní 
cenou, která činí 9 962 Kč. Investor by musel nakoupit za cenu vyšší, než je jeho maximálně 
akceptovatelná cena, což znamená, že skutečná výnosnost bude nižší než jím požadovaných 
4,75 % p. a.
Výpočet výnosnosti investiční varianty:
Skutečná výnosnost je opět vypočtena na základě vnitřního výnosového procenta (prostřed-
nictvím Excelu), kdy se jedná o takovou výnosnost, kdy by se maximálně akceptovatelná 
cena rovnala aktuální tržní ceně.

Odpověď: Bylo potvrzeno, že skutečná výnosnost investice je nižší než investorem poža-
dovaných 4,75 % p. a. Investor nebude investici realizovat za aktuální tržní cenu, jelikož by 
nedosáhl požadované výnosnosti.

Ke stejnému rozhodnutí bychom se dostali, i kdybychom vypočetli NPV a IV. NPV by se 
v tomto případě rovnala (9 860 – 9 962) < 0 (požadovaná výnosnost je vyšší než skutečná 
výnosnost => investici nerealizovat) a IV by se rovnal (9860 : 9962) = 0,9897, což je menší 
než 1 (požadovaná výnosnost je vyšší než skutečná výnosnost => investici nerealizovat).
Poznámka:
Pojďme se teď vrátit k příkladu 8.2, který měl stejné zadání jako příklad 8.5, pouze jsme 
nyní zohlednili každoroční výplatu částky 400 Kč místo součtu obou těchto částek dohro-
mady. V rámci statické metody (příklad 8.2) jsme se pak dostali k nižší roční výnosnosti než 
v případě, že zohledníme faktor času a tak skutečnost, že první částku 400 Kč obdržíme již 
na konci prvního roku (a můžeme ji tedy např. ihned reinvestovat). Statická výnosnost nám 
vyšla v příkladu 8.2 menší (4,12 % p. a.) než v případě výpočtu IRR patřícího do dynamických 
metod (4,20 % p. a.).

8.3 Rizikovost investice
Jak již bylo uvedeno, základním ukazatelem rizikovosti investice je její tzv. volatilita, 
 která se měří směrodatnou odchylkou, což je statistická charakteristika variability. Jedná se 
o průměrnou čtvercovou odchylku historických (nebo očekávaných) výnosů od průměrného 
historického (nebo očekávaného) výnosu (přesněji její odmocninu). Výpočet si ukážeme 
na následujícím komplexním příkladu, ze kterého bude patrné, že investici musíme vždy 
hodnotit nejen na základě výnosu, ale i na základě rizika neboli celkově zmíněného výno-
sově-rizikového profilu.
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Příklad 8.6

Investor si může vybrat jeden ze dvou akciových titulů (A a B). Který zvolí na základě násle-
dujících možností budoucích výnosností při zohlednění rizika (investor je averzní k riziku)?

Výnosnost akcie A Výnosnost akcie B Pravděpodobnost dané výnosnosti
5 % p. a. 20 % p. a. 0,2
7 % p. a. 8 % p. a. 0,3
13 % p. a. 8 % p. a. 0,3
15 % p. a. 6 % p. a. 0,2

Hodnoty uvedené v tabulce lze interpretovat následujícím způsobem. Dle investora na-
stane výnosnost akcie A ve výši 5 % p. a. s pravděpodobností 0,2, to znamená s pravdě-
podobností 20 %. Výnosnost 7 % p. a. s pravděpodobností 0,3, to znamená na 30 %. Výnosnost 
13 % p. a. s pravděpodobností 0,3 (opět na 30 %) a výnosnost 15 % p. a. s pravděpodobností 
0,2 (na 20 %). Součet pravděpodobností dílčích očekávaných výnosností musí pak logicky 
činit 1 (resp. 100 %).

U alternativy B výnosnost 20 % p. a. nastane s pravděpodobností 0,2 (20 %), výnosnost 8 % 
p. a. s pravděpodobností 0,3 (30 %) a s dvojnásobnou vahou a výnosnost 6 % p. a. s pravdě-
podobností 0,2 (20 %). Součet pravděpodobností je opět 100 %.

Jedná se tedy v obou případech o výnosnosti očekávané neboli ex-ante. V případě histo-
rických výnosností (jednalo by se o výnosnosti např. v průběhu uplynulých 4 let neboli 
ex-post) by všechny měly logicky stejnou váhu, popř. by bylo i možné např. „mladším“ 
výnosnostem přiřadit vyšší váhu. Vždy záleží na konkrétním investorovi. Uvedené vý-
nosnosti mohly být vypočteny jak na základě statických, tak dynamických metod (IRR) 
z předchozí části kapitoly.

Průměrná očekávaná výnosnost u akcie A i u akcie B bude vypočtena na základě standard-
ního váženého aritmetického průměru, kde vahami budou jednotlivé pravděpodobnosti. Je to 
logické; u které výnosnosti je vyšší pravděpodobnost, že nastane, ta by v rámci očekávané 
výnosnosti měla mít vyšší váhu.
Průměrná očekávaná výnosnost tak bude počítána na základě následujícího vztahu:

 
(8.5)

kde: rex = průměrná očekávaná výnosnost,
 ri = dílčí očekávaná výnosnost,
 pi = pravděpodobnost dílčí očekávané výnosnosti.

Obě investiční alternativy mají v tomto případě stejnou průměrnou očekávanou výnosnost 
ve výši 10 % p. a. Je ale nutno vypočítat také rizikovost obou alternativ. Ta bude dána kolísa-
vostí (volatilitou) dílčích očekávaných výnosností od očekávané (průměrné) výnosnosti. To 
znamená tím, jak moc se průměrně jednotlivé dílčí očekávané výnosnosti v každé variantě 
odchylují od průměru.

Čím více se očekávané výnosnosti průměrně odchylují, tím je vyšší pravděpodobnost, 
že dosáhneme jiné výnosnosti než 10 % p. a., která byla vypočtena v obou variantách, 
a tím je logicky vyšší rizikovost dané alternativy.
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Rizikovost se tedy vypočítá na základě vážené směrodatné odchylky očekávaných výnos-
ností od průměrné očekávané výnosnosti, kde vahami budou opět pravděpodobnosti jednot-
livých dílčích očekávaných výnosností. Výpočet směrodatné odchylky (udávající volatilitu 
investice) je realizován dle následujícího vztahu:

 
(8.6)

kde: σ = volatilita (rizikovost) investice,
 rex = průměrná očekávaná výnosnost,
 ri = dílčí očekávaná výnosnost,
 pi = pravděpodobnost dílčí očekávané výnosnosti.

Po dosazení konkrétních hodnot získáme následující výsledky:

I když jsou hodnoty uvedené v procentech, ve skutečnosti jsou spíše v procentních bodech 
(viz kapitola 1). Obvykle se ale volatilita uvádí v procentech, proto se toho přidržíme i v tomto 
případě. Důležitější je ovšem správná interpretace toho, co jsme vlastně vypočítali.

Vyšší hodnota volatility je tedy u varianty B, ale vždy je nutno hodnotit výnos versus riziko. 
V případě akcie A očekává investor výnos 10 % p. a. při riziku 3,9 %, což znamená, že každá 
jednotka rizika by měla být zaplacena výnosem 10 : 3,9 = 2,56 % p. a.

U akcie B je očekáván výnos taktéž 10 % p. a. při riziku 5,06 %, což znamená, že každá 
jednotka rizika by měla být zaplacena výnosem pouze 1,98 % p. a. (10 : 5,06).
Odpověď: Investor, který je averzní k riziku a chce každou jednotku rizika zaplatit maximál-
ním výnosem, si vybere na základě výnosově-rizikového profilu logicky akcii A.

Investor tedy nemůže nikdy posuzovat odděleně výnosnost či rizikovost u investice, ale vždy 
výnosově-rizikový profil. Respektive musí rizikovost investice zohlednit ve svém investičním 
rozhodování.

Investice s výnosností 10 % p. a. nemusí být nutně pro investora vhodnější než alternativní 
investice s výnosností 8 % p. a. První investice totiž může mít rizikovost např. 5 % , kdy jednotka 
rizika bude zaplacena výnosem 2 % p. a., kdežto druhá investice může mít riziko pouze 2 %, 
kdy jednotka rizika bude zaplacena výnosem 4 % p. a. Pro investora averzního k riziku (většina 
investorů) je poté vhodnější druhá investice.

Na toto nezapomeňte např. u investic do fondů a nedívejte se pouze po výnosech, ale vždy 
i po riziku, měřeném volatilitou. Platí to i naopak, investice s vyšší volatilitou, pokud se to 
kompenzuje dostatečně vysokým výnosem, může být pro investora vhodnější než investice sice 
s nižší volatilitou, ale podstatně nižším výnosem. Vztah mezi výnosem a rizikem zachycuje 
na obrázku 8.7 tzv. Sharpův poměr. Z klíčových statistik je patrná i rizikovost fondu (uváděná 
jako jeho volatilita), která je v případě akciového fondu několikanásobně vyšší než u fondu 
dluhopisového.

Rovněž nezapomeňte na to, že historické výnosy (a samozřejmě i rizika) nejsou zárukou 
stejného vývoje i v budoucnu. I když na to např. investiční společnosti musí klienty upozorňovat 
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ve svých materiálech (viz obrázek 8.8), stále hodně zejména drobných investorů se nechá zlákat 
a ovlivnit historickými výnosy.

Vraťme se nyní ještě k příkladu 8.6, kde u akcie A byl očekávaný výnos 10 % p. a. s rizikem 
3,9 % . Co tato čísla znamenají kromě toho, že jsme vypočítali, jakým výnosem je kompenzována 
jednotka podstupovaného rizika?

Pokud dáme výnos a riziko dohromady, může se z obou čísel vytvořit určité pásmo, a to 
10 % p. a. ± 3,9 procentního bodu, to znamená průměr ± jedna směrodatná odchylka. Vytvoříme 
tedy výnosové pásmo 13,9 % p. a. až 6,1 % p. a.

Jedná se o interval, ve kterém by se měl pohybovat v budoucnu skutečný výnos dané in-
vestice, ale pouze na cca 68 %, a to maximálně. To za předpokladu, že dílčí výnosy by doko-
nale tvořily tzv. normální rozdělení, které popisuje tzv. Gaussova křivka. V tomto rozdělení 
má největší pravděpodobnost dosažení průměrného výnosu, extremně vysoké či nízké výnosy 
(extremní růsty a propady na trzích) jsou mnohem méně pravděpodobné. Gaussova křivka je 
zobrazena na obrázku 8.9.

Normální rozdělení (Gaussovu křivku) má např. rozdělení lidí podle IQ. Nejvíce lidí má IQ 
kolem průměru 100, osob nadprůměrně inteligentních (IQ 130) je méně, ale vyskytují se zhruba 
se stejnou pravděpodobností jako osoby s podprůměrnou inteligencí (IQ 70).

ESPA STOCK GLOBAL ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

Globální akciový fond s jednotlivými tituly Dluhopisy podniků s vysokými výnosy 
se zajištěním proti měnovému riziku 
vůči euru

Data k / Cena k: 30. 6. 2016 / 19. 7. 2016 Data k / Cena k: 30. 6. 2016 / 19. 7. 2016

Sharpeův poměr 0,78 Sharpeův poměr 1,44

Volatilita (v %) 13,88 % Volatilita (v %) 3,65 %

Maximální historická ztráta −13,06 % Maximální historická ztráta −4,22 %

Podíl pozitivních měsíců 63,89 % Podíl pozitivních měsíců 77,78 %

Obrázek 8.7 Klíčové ukazatele podílových fondů
Zdroj: Česká spořitelna

Obrázek 8.8 Příklad rizikového upozornění pro klienty
Zdroj: Pioneer Investments

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky 
a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou 
zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních 
nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu 
očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti 
nejsou zárokou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se 
můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik, vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální 
hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.cz.
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To samé platí pro výnosy na finančním trhu. Nejvíce investorů dosáhne výnosu blížícího 
se průměru. Investorů, kteří dosáhnou extrémního zisku, je mnohem méně, ale zhruba stejný 
počet jako investorů, kteří dosáhli extrémní ztráty. Takto zjednodušeně lze vysvětlit normální 
rozdělení, na kterém je založena spousta modelů na finančním trhu a nejenom tam (normální 
rozdělení je hojně využíváno i v přírodních vědách).

Plochu pod Gaussovou křivkou pak zjednodušeně tvoří všichni investoři a jejich výnosy 
a pásmo průměr ± jedna směrodatná odchylka je 68 % z této celkové plochy. To znamená, že 
s pravděpodobností 68 % (resp. 68 % investorů) by se daný výnos měl pohybovat v tomto pásmu. 
Pokud bychom to chtěli s pravděpodobností 95 %, museli bychom pásmo rozšířit na každou 
stranu o další směrodatnou odchylku (3,9 procentního bodu – z příkladu 8.6). Pásmo by pak 
bylo vymezeno výnosem 17,8 % p. a. až 2,2 % p. a. Více viz obrázek 8.9.

rex – 3σ rex – 2σ rex – σ rex rex + σ rex + 2σ rex + 3σ

přibližně 99 %
hodnot, při aplikaci
3 směrodatných
odchylek

přibližně 95 %
hodnot, při aplikaci
2 směrodatných
odchylek

přibližně 68 %
hodnot při aplikaci
jedné směrodatné
odchylky

průměr (očekávaný výnos)

13,9 % 17,8 %6,1 %2,2 % 10 %

Obrázek 8.9 Gaussova křivka
Zdroj: www.mensa.cz, upraveno autorem

Jelikož extrémy na finančních trzích jsou v poslední době velmi časté (jak extrémní růsty, 
tak extrémní poklesy) a nastávají s vyšší pravděpodobností, rozdělení výnosů tak zcela neod-
povídá normálnímu rozdělení. To zapříčiňuje i pokles uvedených pravděpodobností v obou 
pásmech, které klesají. Pravděpodobnost 68 % je tak maximální a teoretická (dokonalé normální 
rozdělení dle Gaussovy křivky) a ve skutečnosti je nižší. Stále ovšem můžeme předpokládat, 
že je nad 50 %.
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8.4 Anualizace výnosnosti a rizikovosti
Ukazatele výnosnosti a rizikovosti se mohou vztahovat k různým obdobím. Z kapitoly 1 už víme, 
že u úrokové sazby (či obecně míry výnosu) to poznáme dle zkratky za její hodnotou. Pokud 
je zde uvedeno p. m., jedná se o měsíční úrokovou sazbu, v případě p. s. o pololetní úrokovou 
sazbu atd. Naopak v některých případech jsou míry výnosu uváděny i za období delší než 1 rok. 
Jedná se pak např. o tříletý výnos (viz obrázek 8.10).

Zajištěný fond Forte nabízí:

 � záruku minimálního výnosu 13 % ke dni splatnosti fondu,
 � potenciální výnos až 52 % po 8 letech (6,5 % p. a.),
 � splatnost fondu 3–8 let,
 � příležitost podílet se na růstu koše světových akciových titulů,
 � ochranu proti měnovému riziku,
 � správu portfolia prováděnou profesionály z francouzské společnosti Société Générale.

Obrázek 8.10 Nabídka produktu s 3letou výnosností
Zdroj: Česká Spořitelna

To samé platí i pro rizikovost měřenou volatilitou dílčích výnosností od průměrné výnosnosti. 
Pokud jsou výnosnosti, ze kterých se počítá volatilita, pololetní, je i rizikovost pololetní (neboli 
se jedná o průměrnou odchylku pololetních výnosností od průměrné pololetní výnosnosti).

Pro srovnatelnost by ovšem jak výnosnost, tak rizikovost měla být uváděna v ročním formátu, 
měla by být tzv. anualizována. Nyní si vysvětlíme způsoby jak na to.

A) Anualizace výnosnosti
V rámci anualizace výnosnosti (jejího vyjádření v ročním formátu) máme dvě základní možnosti, 
které jsou demonstrovány na následujících příkladech:

a) anualizace s principy jednoduchého úročení (tzn. bez uvažování výnosů z výnosů, 
resp. úroků z úroků),

b) anualizace s principy složeného úročení (tzn. s uvažováním výnosů z výnosů, resp. úroků 
z úroků).

Právě uvádění dvou- či tříleté výnosnosti představuje pro finanční instituce silný marke-
tingový argument, který jim napomáhá daný produkt prodat. Vždy je ale nutné anualizovat 
jimi uváděný výnos do roční formy. Na obrázku v příkladu 8.10 se jedná o nabídku produktu 
s 8letou potenciální výnosností až 52 %, což klienta určitě zaujme. Je pozitivní, že tento výnos 
je v nabídce i anualizován, a to na 6,5 % p. a., což odpovídá anualizaci prvním způsobem, to 
znamená použití aritmetického průměru. Při použití geometrického průměru, což je u takto 
dlouhodobých investic častější a správnější, by roční výnosnost byla pouze 5,37 % p. a. To je 
samozřejmě nezanedbatelně méně než 6,5 % p. a., ale pro klienta již méně zajímavé.
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Příklad 8.7

Investice nám přinesla za 2 roky celkovou výnosnost 8 %. Kolik činí roční výnosnost 
této investice?

a) Anualizace s principy jednoduchého úročení (tzn. bez uvažování výnosu z výnosů)
Pokud 2letá výnosnost činila 8 %, byla roční výnosnost při aplikaci principů jednoduchého 
úročení rovna aritmetickému průměru, to znamená 0,08 : 2 => 4 % p. a. Uvažujeme tedy, 
že první rok se např. vklad zúročil o 4 % a druhý rok také o 4 %, ale stále se úročil původní 
vklad. Celkově tedy máme po dvou letech o 8 % více. V případě jednoduchého úročení by 
tedy úroková sazba musela činit 4 % p. a.

b) Anualizace s principy složeného úročení (tzn. s uvažováním výnosu z výnosů)
Pokud 2letá výnosnost činila 8 %, byla roční výnosnost při aplikaci principů složeného úro-
čení rovna geometrickému průměru: . V tomto případě by se tedy roční výnosnost 

rovnala  => 3,92 % p. a. Uvažujeme tedy, že první rok se např. vklad zúročil 

o 3,92 % a druhý rok také o 3,92 %, ale úročil se původní vklad navýšený o úroky připsané 
v prvním roce. Celkově tedy máme po dvou letech také o 8 % více. V případě složeného úro-
čení by tedy úroková sazba musela činit 3,92 % p. a., což je méně než u předchozí možnosti. 
Rozdíl v úrokové sazbě bude kompenzován právě výnosy z výnosů u druhé možnosti.
První možnost (aritmetický průměr) se používá při anualizaci zejména u krátkodobých 
investic, kde faktor času a výnosy z úroků nehrají takovou roli. Anualizace s principy 
jednoduchého úročení je uvedena na následujícím obrázku. U dlouhodobých investic se 
používá spíše druhá možnost (geometrický průměr).

VÝHODY 

Atraktivní potenciál výnosu až 12 % za tři roky s návratností min. 100 % jmenovité 
hodnoty dluhopisu k jeho splatnosti.

Proč si Prémiový dluhopis RODINA 6 koupit?

• Denní úročení atraktivní prémiovou sazbou 4 % ročně (tzn. 12 % za tři roky), pokud žádná 
z akcií nepoklesne pod svou počáteční hodnotu.

• I při poklesu akcií až o 20 % denní úročení prémiovou sazbou 2 % ročně (tzn. 6 % za tři roky).
• Denní uzamykání výnosu.
• Návratnost min. 100 % jmenovité hodnoty dluhopisu k jeho splatnosti bez ohledu na tržní 

vývoj.

Příklad 8.7 se věnoval případu, kde se převádí do ročního formátu výnosnost, která je vzta-
žena k období delšímu než jeden rok. V příkladu 8.8 budeme anualizovat uvedenými způsoby 
výnosnost, která se váže k období kratšímu než jeden rok.
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Příklad 8.8

Investice nám přinesla celkovou výnosnost 2 % za 3 měsíce (jedná se tedy o 2 % p. q.). 
Kolik činí roční výnosnost této investice?

a) Anualizace s principy jednoduchého úročení (tzn. bez uvažování výnosu z výnosů)
Pokud 3měsíční výnosnost činila 2 % p. q., byla roční výnosnost při aplikaci principů jedno-
duchého úročení (aritmetické posloupnosti) rovna 0,02 ∙ 4 => 8 % p. a. Neuvažujeme tedy 
výnosy z výnosů.

b) Anualizace s principy složeného úročení (tzn. s uvažováním výnosu z výnosů)
Pokud 3měsíční výnosnost činila 2 %, byla roční výnosnost při aplikaci principů složeného 
úročení (geometrické posloupnosti) rovna (1 + r)t – 1. V tomto případě by se tedy roční vý-
nosnost rovnala (1 + 0,02)4 – 1 => 8,24 % p. a.
Roční výnosnost je u druhé varianty o něco vyšší než při využití anualizace s principy jed-
noduchého úročení, jelikož jsou uvažovány i dodatečné výnosy z výnosů. Jedná se o princip 
výpočtu efektivní úrokové míry uvedené v kapitole 3.

Anualizace s principy jednoduchého úročení (tzn. aritmetického průměru a aritmetické po-
sloupnosti) se využívá zejména při přepočtech úrokových sazeb a výnosností v rámci jednoho 
roku (resp. úrokového období). To je důvod, proč tento způsob využíváme i při úpravě hodnot 
úrokových sazeb vzhledem k úrokovému období.

Anualizace s principy složeného úročení (tzn. geometrického průměru a geometrické po-
sloupnosti) je u dlouhodobých investic přesnější, více zohledňuje časovou hodnotu peněz a měla 
by se používat, jelikož uvažuje právě i výnosy z výnosů. Pro základní odhad se nicméně využívá 
i anualizace na principu jednoduchého úročení (aritmetického průměru a aritmetické posloup-
nosti), která nepočítá s výnosy z výnosů. Vyplynulo to i z konkrétní nabídky 8leté investice na 
obrázku 8.7.

B) Anualizace rizikovosti
Jak již bylo uvedeno, pokud počítáme směrodatnou odchylku (volatilitu) z měsíčních výnosností, 
jedná se o volatilitu (kolísavost) měsíčních výnosností. Jak přepočítáme výnosnost na roční, 
jsme si vysvětlili výše. Nyní si vysvětlíme, jak přepočítáme do ročního formátu i volatilitu, 
abychom ji poté mohli poměřit s anualizovaným výnosem a jejich podíl poměřit např. s alterna-
tivní investicí. Není možné dávat dohromady roční výnos a měsíční volatilitu nebo poměřovat 
u jedné investice její výnos a riziko na roční bázi a u druhé investice na pololetní bázi. Postup 
anualizace rizika uvádí příklad 8.9.

Volatilita se jako ukazatel rizikovosti běžně uvádí např. u investic do podílových fondů, a to 
pro různé investiční horizonty. Vždy je ovšem anualizována na základě výnosů, ze kterých se 
počítá (viz obrázek 8.11).

print-biqdb16-margin-0
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EUR 1 rok 3 roky 5 let

Roční výnos portfolia (NET) 10,41 11,37 10,87

Standardní odchylka 13,05 13,90 13,75

Sharpe Ratio 0,81 0,81 0,77

Alpha −2,44 −2,78 −3,15

α (%) −3,93 −3,24 −3,69

Beta 0,92 1,00 0,99

R-Squared 0,95 0,98 0,97

Information Ratio −1,27 −1,48 −1,47

Tracking Error 3,10 2,19 2,51

Obrázek 8.11 Výnosově-rizikové ukazatele u podílového fondu
Zdroj:  NN investmet

Rizikovost fondu lze však posuzovat i podle jiných ukazatelů, např. podle syntetického 
ukazatele rizika a výnosu – SRRI, který investorovi na rizikové stupnici ukazuje, zda se jedná 
o konzervativní nebo rizikovou investici. SRRI zobrazuje proměnlivost hodnoty podílového listu 
nebo akcie fondu, a tím i rizikovost investice. Ukazatel SRRI je odvozen pouze z historického 
vývoje hodnoty investice v měně fondu, a má tudíž omezené využití pro předpověď vývoje 
rizikovosti takové investice do budoucna.

SRRI

Nižší riziko –  
typicky nižší výnosy

Vyšší riziko –  
typicky vyšší výnosy

Riziko 1 2 3 4 5 6 7

Tento fond patří do kategorie 6, protože tržní riziko spojené s akciemi a/nebo finančními nástroji 
používanými k dosažení investičních cílů je považováno za vysoké.

Akcie a finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj 
na finančních trzích a také ekonomický vývoj emitentů těchto akcií a/nebo finančních nástrojů, 
které jsou samy ovlivněny jak světovou hospodářskou situací, tak hospodářskými a politickými pod-
mínkami konkrétní země. Likvidní riziko fondu je středně vysoké. Likvidní rizika vznikají v případě, 
že je obtížné prodat konkrétní podkladovou investici, což může způsobit obtíže při odkupu vaší 
investice z fondu. Kromě toho mohou mít na výkonnost fondu vliv výkyvy kurzů měn. Fond může 
investovat do různých sektorů, většina investic je ale koncentrována v rámci jednoho specifického 
sektoru. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší původní investice.

Obrázek 8.12 Ukazatel rizika u podílového fondu
Zdroj:  NN investmet, ČSOB
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Příklad 8.9

Na základě měsíčních výnosností jsme vypočítali jejich volatilitu – směrodatnou odchylku 
(vztah 8.6) ve výši 2 % (resp. procentních bodů). Vyjádřeme tuto volatilitu na roční bázi 
(anualizujme ji).
Řešení:
Při anualizaci rizika se používá tzv. anualizační koeficient, jenž se rovná . Vyplývá to 
z vlastností směrodatné odchylky, kterou se měří volatilita, což je odmocnina z rozptylu.
Pokud tedy máme měsíční volatilitu, při jejím převodu na roční volatilitu ji nevynásobíme 
12 (počet měsíců v roce), ale . Pokud bychom měli čtvrtletní volatilitu (vypočtenou na 
základě čtvrtletních výnosností), byl by anualizační koeficient . Ovšem v případě denní 
volatility by anualizační koeficient nebyl , ale , protože se obvykle uvažuje 251 
obchodních dní v roce.
Odpověď: V uvedeném případě by tedy roční volatilita činila 0,02 ∙  = 6,93 %. Nyní 
bychom tuto anualizovanou volatilitu využili společně s anualizovanou výnosností pro vy-
jádření výnosově-rizikového profilu investice, na kterém je založen vysoký počet ukazatelů 
na finančních trzích. Také bychom obě proměnné mohli využít ke stanovení pásma průměr 
± jedna směrodatná odchylka, které jsme si vysvětlili výše.
Poznámka:
Pokud bychom měli naopak roční volatilitu převést na čtvrtletní, vydělili bychom ji anuali-
začním koeficientem, který by v tomto případě činil .

Kromě volatility je uváděn např. i zmíněný ukazatel Sharpe Ratio (viz obrázek 8.11), zalo-
žený na výnosově-rizikovém profilu fondu, který poměřuje výnos fondu očištěný o bezrizikový 
výnos vůči podstupovanému riziku fondu měřenému právě volatilitou. Čím vyšší je hodnota 
tohoto ukazatele, tím samozřejmě lépe – tím je podstupované riziko více kompenzováno doda-
tečným výnosem.

8.5 Příklady k procvičení
1. Kolik jste ochotni maximálně zaplatit nyní za investici, ze které budou v následujících letech 

plynout následující příjmy: v 1. roce 100 Kč, ve 2. roce 150 Kč a ve 3. roce (včetně prodejní 
ceny) 2 000 Kč? Požadovaná výnosnost činí 6 % p. a.
[cca 1 907 Kč]

2. Určete vnitřní výnosové procento u investice (resp. alespoň rovnici pro jeho výpočet), která 
přináší v prvním roce příjem 500 Kč a ve druhém roce příjem 1 100 Kč. Její aktuální cena 
činí 1 050 Kč.
[cca 28,9 %]
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3. Investor si může zvolit jeden ze dvou akciových titulů (A a B). Kterou alternativu zvolí na 
základě následujících možností budoucích výnosností?

Výnosnost akcie A Výnosnost akcie B Pravděpodobnost dané výnosnosti
7 % p. a. 10 % p. a. 0,3
10 % p. a. 7 % p. a. 0,4
8 % p. a. 4 % p. a. 0,1
13 % p. a. 15 % p. a. 0,2

[Akcie A: r e = 9,50 % p. a. σ = 2,16 %; Akcie B: r e = 9,20 % p. a. σ = 3,41 %; lepší poměr 
výnosnosti a rizika je u alternativy A]
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9  Směnky a jiné krátkodobé 
cenné papíry

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 9.

Jak již název kapitoly napovídá, pozornost bude zaměřena na krátkodobé cenné papíry. Jedná 
se o cenné papíry, jejichž splatnost je kratší než jeden rok. Vzhledem k takové krátké splatnosti 
jde o cenné papíry peněžního trhu. Pro finanční matematiku krátkodobých cenných papírů je 
charakteristické využití principů jednoduchého úročení, protože pokud uvažujeme roční úrokové 
období, jedná se poté o úročení v rámci jednoho úrokového období s typickým jednoduchým 
úročením. Částečně se tak vracíme do kapitoly Jednoduché úročení a jeho využití, kde jsme se 
setkali s jednoduchým úročením polhůtním a předlhůtním. Oba tyto typy jednoduchého úročení 
zde budeme aplikovat, tentokrát na krátkodobých cenných papírech.

Mezi hlavní druhy krátkodobých cenných papírů patří:

• směnky,
• pokladniční poukázky,
• depozitní certifikáty,
• šeky.

Směnka představuje krátkodobý převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá písemný závazek 
dlužníka, sepsaný v přesně stanovené formě, který poskytuje majiteli směnky právo požadovat 
v době splatnosti směnky zaplacení směnečné částky vyplývající ze směnky. Směnka tedy dává 
dlužníkovi povinnost a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy v ur-
čitém čase a na určitém místě. Vydání a použití směnek se řídí Zákonem směnečným a šekovým, 
č. 191/1950 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon např. upravuje tzv. podstatné náležitosti 
směnky, které musí každá směnka mít, aby byla uznatelná jako směnka. Pokud nebude obsahovat 
podstatné náležitosti, jak je uvádí zákon, nelze hovořit o směnce, ale např. o dlužním úpisu.

Mezi podstatné náležitosti směnky patří:

• označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém 
je tato listina sepsána;

• bezpodmínečný příkaz zaplatit stanovenou peněžitou sumu;
• určení dlužníka (směnečníka, v případě, že se jedná o cizí směnku) a věřitele;
• údaj (datum) splatnosti;
• údaj (označení) místa, kde má být placeno;
• datum a místo vystavení směnky;
• podpis výstavce.
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Z uvedených podstatných náležitostí směnky je důležitý např. bezpodmínečný příkaz (slib) 
zaplatit směnečnou částku. Pokud by se tento příkaz vázal na jakoukoliv podmínku, tak je 
směnka neplatná. I kdyby se jednalo o logickou podmínku, např. o předchozí dodání zboží 
v požadované kvalitě.

Směnku může vystavit jednotlivec, podnikatelský subjekt či jakýkoliv subjekt s právní sub-
jektivitou (státní úřad apod.). Důležitá je jednoznačná identifikace výstavce, v případě směnky 
vlastní tedy dlužníka, pomocí uvedení celého jména a příjmení, včetně např. data a místa na-
rození či uvedení rodného čísla. V případě podnikatelského subjektu se potom jedná o uvedení 
obchodního jména (jméno, pod kterým je společnost vedena v Obchodním rejstříku), sídla a IČ 
(identifikačního čísla) a o jasné uvedení osoby oprávněné jednat za společnost (jednatel) opět 
celým jménem s doplněním např. rodného čísla či data a místa narození. Vlastní vystavení 
směnky nepodléhá schválení žádné instituce, směnku lze v podstatě vystavit kdykoliv, kdekoliv 
a kýmkoliv. Stačí, aby splňovala požadavky dané uvedeným zákonem. Směnka nemá povinný 
předepsaný formulář, lze jej využít, aby se neopomnělo na žádný důležitý údaj, ale není to 
povinnost. Hlavní je uvést veškeré náležitosti dané zákonem.

Směnka se používá jako platební prostředek, forma ručení nebo v rámci směnečných 
úvěrových obchodů, kterým se budeme také věnovat. Časté je využití směnky jako formy 
ručení, a to z toho důvodu, že pohledávka vyplývající ze smlouvy je mnohem lépe vyma-
hatelná než pohledávka vyplývající např. z nezaplacené faktury nebo nespláceného úvěru. 
Soud totiž nezkoumá samou podstatu věci (jestli bylo předtím dodáno zboží, či jak byl úvěr 
splácen), ale pouze hodnotí, zda je směnka platná. Jako zajišťovací prostředek je také po-
užívána tzv. blankosměnka (resp. biancosměnka), což je směnka, která je řádně vyplněná, 
včetně podpisů. Chybí pouze směnečná částka, která je doplněna, pokud dlužník přestane 
řádně platit věřiteli.

Rozlišujeme dva základní druhy směnek dle vztahu výstavce, věřitele a dlužníka směnky, 
a to vlastní směnku (tzv. solosměnka) a cizí směnku (tzv. trata). Směnka vlastní je taková, 
kde výstavce směnky je zároveň dlužníkem. Znamená to tedy, že taková směnka obsahuje zá-
vazek dlužníka, že ve stanovený čas zaplatí věřiteli směnečnou částku. Pro vlastní směnku je 
charakteristické, že obsahuje slovo „zaplatím“. U vlastní směnky vystupují pouze dvě osoby, 
a to dlužník, který je zároveň výstavcem směnky, a pak věřitel.

Směnka cizí je taková, kde vystupují výstavce, dlužník a věřitel odděleně. Výstavce směn-
ky dává příkaz třetí osobě (směnečníkovi, dlužníkovi) zaplatit věřiteli směnečnou částku. 
Charakteristické pro směnku cizí tak je, že obsahuje slovo „zaplaťte“. Souhlas třetí osoby se 
zaplacením dlužné částky věřiteli nazýváme akcept směnky. Třetí osobou může být i banka, 
potom se hovoří o tzv. bankovním akceptu. V době splatnosti směnky žádá věřitel směnečníka 
(dlužníka, který směnku akceptoval) o zaplacení směnečné částky. Pokud nedojde k úhradě, 
může věřitel (majitel směnky) požadovat plnění po výstavci směnky, který je v pozici vedlej-
šího směnečného dlužníka, pokud by hlavní směneční dlužník (směnečník) směnečnou částku 
ve splatnosti neuhradil.

Zvláštním typem směnky cizí je směnka cizí na vlastní řad. Zde opět výstavce směnky dává 
příkaz dlužníkovi (směnečníkovi, který musí závazek podpisem akceptovat), aby ve splatnosti 
uhradil směnečnou částku věřiteli. Věřitelem je ovšem samotný výstavce směnky. V případě 
směnky cizí na vlastní řad tak splývá osoba výstavce a věřitele.

Práva a povinnosti plynoucí ze směnky jsou rozšiřována či zužována prostřednictvím tzv. 
směnečných doložek, které jsou uvedeny na směnce a které vyplývají ze zákona. Z pohledu 
finanční matematiky je důležitá tzv. úroková doložka.
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V   Brně         dne   12. prosince 2012
(místo a datum vystavení, měsíc slovy)

Za tuto směnku zaplatím dne   20. srpna 2013    na řad    Romanu Ptáčkovi,
                        (údaj splatnosti, měsíc slovy)         Česká 14, Brno, ČR

                                                                                           (jméno a adresa)

částku   15 000 Kč, ~ patnáct tisíc ~                                              korun českých
            (částka, číslem i slovy)

Splatno v   Brně, Údolní 12, ČR
                    (místo placení)

Výstavce           Oldřich Šoba,
            Údolní 12, Brno, ČR

(jméno/firma a adresa)

(podpis)

Obrázek 9.1 Vzor směnky vlastní

Obrázek 9.2 Vzor směnky cizí

V   Brně         dne   1. prosince 2015
(místo a datum vystavení, měsíc slovy)

Za tuto směnku zaplaťte dne   20. června 2017   na řad   Oldřichu Šobovi,
    (údaj splatnosti, měsíc slovy)                        Česká 14, Brno, ČR
                                                                                           (jméno a adresa)

částku   10 000 Kč, ~ deset tisíc ~                                                  korun českých
            (částka, číslem i slovy)

Směnečník   Jan Novák,
          Údolní 12, Praha

(jméno a adresa)

Splatná v      Brně, Česká 14, ČR
                      (místo placení)

Výstavce            Martin Širůček,
Úzká 15, Brno, ČR

(jméno/firma a adresa)
Akcept směnečníka

(podpis)
(podpis)
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Poznámka: Úroková doložka u směnek

Tato doložka vyjadřuje výši úrokové sazby, kterou je nominální hodnota směnky na ní uvedená 
úročena po dobu trvaní platnosti směnky (tzn. od vystavení do splatnosti). Standardně se výše 
úroku na směnce stanoví např. „s úrokem 10 % p. a“. V případě směnky bez úrokové doložky 
je tedy ve splatnosti hrazena pouze nominální hodnota směnky uvedená na směnce, v případě 
směnky s úrokovou doložkou je nominální hodnota směnky navýšena o úroky. V rámci výpočtů 
je tedy nutno vědět, zdali směnka má nebo nemá úrokovou doložku, popř. jak tato doložka 
zní, a dle toho stanovit částku, která bude hrazena ve splatnosti.

Částku, která je hrazena ve splatnosti směnky, budeme nazývat v rámci této kapitoly smě-
nečná částka, přičemž je nutno rozlišovat, jestli se jedná o nominální hodnotu nebo o nominální 
hodnotu navýšenou o úroky (v případě existence úrokové doložky).

Ve výpočtech budeme částečně abstrahovat od skutečnosti, že dle zákona směnečného a še-
kového úroková doložka v pravém slova smyslu existuje pouze u vista směnek a lhůtních vista 
směnek. Jde nám o vysvětlení principu, že při výpočtech musí být uvažována celková částka 
hrazená ve splatnosti. Případný úrok u směnek se splatností v konkrétní (fixní) datum se tak 
obvykle započítává již do směnečné částky vyznačené na směnce a u směnek s touto splatností 
tak samostatné úrokové doložky dle zákona neexistují.

Splatnost směnky může být dána několika způsoby. Jednak ji lze fixně určit, dále zde může 
být vyznačena lhůta po vystavení (např. 2 měsíce), do které musí být směnka splacena, nebo 
se může jednat o tzv. vista směnku, která je uhrazena po jejím předložení věřitelem dlužníkovi, 
popř. do určité lhůty po tomto předložení.

Se směnkami jako s krátkodobým cenným papírem lze provádět různé tzv. směnečné operace 
a obchody. Mezi základní a nejčastější směnečné operace patří eskont směnky, resp. eskontní 
úvěr a dále akceptační úvěr a avalový úvěr.

Eskont směnky znamená odkoupení směnky (bankou, obchodním partnerem, specializovanou 
firmou) před datem její splatnosti. Ve skutečnosti ale kupující poskytuje majiteli směnky tzv. es-
kontní úvěr. Obrázek 9.3 zachycuje podmínky eskontování směnky jednou z bank. Z obrázku je 
zřejmá krátkodobost směnky a dále standard, který je používán při výpočtu diskontu. Označení 
365/360 je jiné označení pro francouzský standard z kapitoly 1 (ACT/360).

Eskontní úvěr představuje předlhůtně úročený krátkodobý úvěr, který poskytuje kupují-
cí směnky prodávajícímu při eskontu směnky. Tento úvěr není poskytnut majiteli směnky na 
celou směnečnou částku (tzn. včetně případných úroků), ale na částku nižší, která je snížena 
o tzv.  diskont. Výši diskontní sazby ilustruje tabulka 9.1. V době splatnosti potom požaduje 
poskytovatel eskontního úvěru jeho splacení po dlužníkovi směnky. V případě, že dlužník není 
schopen dostát svým závazkům a směnečnou částku (případně směnečnou částku navýšenou 
o úroky) zaplatit, přechází tato povinnost na původního majitele. V tomto případě hovoříme 
o tzv. eskontním úvěru se zpětným postihem (s regresí). Opakem je eskontní úvěr bez postihu 
(bez regrese), kdy v případě, že dlužník nebude schopen dostát svým závazkům, nebude plnění 
požadováno po původním majiteli směnky. Je logické, že diskontní sazba u eskontních úvěrů 
s regresí bude nižší než bez regrese, protože jsou tyto pro banku méně rizikové.

Situaci znázorňuje obrázek 9.3, kde se uvádí, že v případě nesplacení směnečné částky ve 
splatnosti dlužníkem ve prospěch banky má banka právo si nárokovat tuto částku z účtu původ-
ního majitele směnky. Ten poté musí sám směnečnou částku vymáhat po dlužníkovi. Tomuto 
právu banky, které pro ni snižuje rizikovost této operace, a tím i výši diskontu, se říká zpětný 
postih (tzv. regrese) a existuje i při odkupu pohledávek, který byl zmíněn v kapitole Jednoduché 
úročení a jeho využití. Průběh eskontního úvěru podrobně znázorňuje obrázek 9.4.
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Tabulka 9.1 Diskontní sazba eskontních úvěrů

Tuzemské a zahraniční směnky
Eskont tuzemských směnek (eskontní provize) 0,2 % ze směnečné částky, min. 2 000,-
Eskont zahraničních směnek (eskontní provize) 0,5 % ze směnečné částky
Odkup směnek MF ČR (provize) 0,05 % ze směnečné částky, min. 1 000,- max. 10 000,-
Obstarání výplaty infosované směnky FNM nebo MF ČR 0,3 % ze směnečné částky, min. 1 000,- max. 15 000,-
Nesjednaná úschovna směnky za každý i započatý týden 
úschovy přesahující dobu stanovenou v „žádosti o eskont 
směnek“ u neeskontované a nevyzvednuté směnky

50,- + 21 % DPH

Zdroj: Komerční banka

Obrázek 9.3 Směnečné obchody
Zdroj: Komerční banka

Obrázek 9.4 Průběh eskontního úvěru
Zdroj: www.ucetnikavarna.cz

směnka na 100 000 Kč

původní směnečný věřitel (indosant)

výstavce (trasant) u směnky vlastní = směnečný dlužník

časová osa

nový směnečný věřitel (indosatář)

poskytnutí hodnoty
(např. úvěr)
92 000 Kč

hodnota
např. za

90 000 Kč

vyplacení
směnečné sumy

100 000 Kč
směnka vlastní

100 000 Kč
předložení

směnky
na 100 000 Kč
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V rámci této kapitoly budeme počítat cenu směnky při jejím eskontu. Budeme používat stejné 
proměnné, které uvažuje i banka v nabídce na obrázku 9.3. Ve skutečnosti ovšem nepočítáme 
cenu směnky, ale výši poskytnutého eskontního úvěru žadateli (původnímu majiteli směnky), 
který by měl být splacen dlužníkem směnky, pokud nedojde ke zpětnému postihu. Cena směnky 
(resp. výše poskytnutého úvěru) se stanoví na základě srážky ze směnečné částky. Tato srážka 
obsahuje zejména tzv. diskont, což není nic jiného než předlhůtní úrok v rámci předlhůtního 
(anticipativního) úročení, kterému se již věnovala kapitola 2. O předlhůtní úrok se jedná z toho 
důvodu, že poskytovatel úvěru jej účtuje na začátku období (při eskontu směnky) a je počítán 
ze směnečné částky splatné až v budoucnu.

Dalším směnečným úvěrem je tzv. akceptační úvěr, který může poskytnout svým nejlepším 
klientům banka. Ta vystupuje jako hlavní směnečný dlužník u směnky (akceptovala ji), kterou 
na ni vystavil její klient, aby se směnka stala pro věřitele více bonitní. I když banka bude ve 
splatnosti platit směnečnou částku, bude to obvykle z klientových peněz. Banka tak ve skuteč-
nosti nepůjčuje peníze, ale „prodává“ své dobré jméno, a dělá tak směnku více bonitní. Jelikož 
pozice hlavního směnečného dlužníka je pro banku velmi riziková, umožňuje banka tuto službu 
pouze svým nejlepším klientům, u kterých je minimální riziko, že v době splatnosti neposkytnou 
bance dostatečné prostředky na úhradu směnky. A protože u tohoto obchodu neposkytuje žádné 
finanční prostředky, neúčtuje za tuto službu úrok, ale tzv. akceptační provizi.

Obdobným úvěrem je avalový úvěr směnečný, kde ovšem banka nevystupuje jako hlavní 
směnečný dlužník, který musí uhradit směnečnou částku ve splatnosti, ale pouze jako ručitel, 
který ručí, že pokud směnečnou částku neuhradí klient, uhradí ji banka. Lze tedy říct, že banka 
není v pozici hlavního směnečného dlužníka, ale v pozici vedlejšího směnečného dlužníka. 
Opět ovšem neposkytuje žádné finanční prostředky a tuto službu nabízí z důvodu rizikovosti 
jen svým nejlepším klientům, aby směnku učinila více bonitní, a to za tzv. avalovou provizi.

9.1 Eskont směnky a eskontní úvěr

Jak bylo uvedeno, při eskontu směnky je poskytován tzv. eskontní úvěr, který ale nedosahuje 
výše směnečné částky. Ta je totiž snížena zejména o diskont neboli předlhůtní úrok. Také zde 
mohou být účtovány různé poplatky počítané zejména z hodnoty směnečné částky.

Stanovení ceny směnky při eskontu (výše poskytnutého eskontního úvěru) určíme ze 
vztahu:

 (9.1)

kde: C = cena směnky (výše vyplacené částky),
 NH =  směnečná částka, resp. nominální hodnota směnky (popř. navýšená o úrok),
 rd = diskontní sazba (předlhůtní úroková sazba z kapitoly 2),
 t = doba do splatnosti směnky.

Poznámka: V rámci této kapitoly opět používáme standard 30E/360 a také první den (den 
 eskontu) nebudeme započítávat. V případě jiného standardu a počítání dnů by se výsledky lišily 
pouze nepatrně.

Příklad 9.1 vzorově řeší základní situaci při eskontu směnky, resp. při poskytnutí eskontního 
úvěru, u směnky bez úroků.
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Příklad 9.1

Věřitel (žadatel o eskont) eskontoval dne 1. 6. bance směnku, vystavenou dne 1. 3. a zně-
jící na dlužnou částku 50 000 Kč, splatnou 31. 12. Jakou částku banka žadateli vyplatila, 
používá-li diskontní sazbu 7 % p. a.?
Řešení:
Pro věřitele ani pro banku není až tak důležité, kdy byla směnka vydána, ale kdy má splat-
nost a jaká doba zbývá do splatnosti. Věřitel ví, že by na základě platné směnky od dlužníka 
obdržel k 31. 12. částku 50 000 Kč (směnka neměla úrokovou doložku). Nicméně potřebuje 
např. už nyní (1. 6.), tzn. 7 měsíců před splatností směnky, finanční prostředky, a rozhodne 
se tedy směnku eskontovat.
NH = 50 000 Kč
t = cca 7 měsíců (doba do splatnosti směnky) = 210 dní
rd = 7 % p. a.
C = ?

Odpověď: Věřitel (žadatel o eskont) tedy od banky dne 1. 6., tzn. 7 měsíců před splatností 
směnky o nominální hodnotě 50 000 Kč, obdrží částku 47 958 Kč jako eskontní úvěr. Rozdíl, 
tzn. 2 042 Kč, si banka ponechá jako diskont (předlhůtně účtovaný úrok).

Jak by se výpočet ceny směnky (výše eskontního úvěru) změnil v případě směnky s úrokovou 
doložkou, ukazuje příklad 9.2.

Příklad 9.2

Věřitel (žadatel o eskont) eskontoval dne 1. 6. bance směnku úročenou úrokovou sazbou 
5 % p. a., vydanou (emitovanou) dne 1. 4., znějící na 50 000 Kč, splatnou 31. 12. Jakou 
částku banka vyplatí žadateli, používá-li diskontní sazbu 7 % p. a.?
Řešení:
V tomto případě se jedná o směnku s úrokovou sazbou. Znamená to tedy, že věřitel by v době 
splatnosti směnky (31. 12.) neobdržel pouze dlužnou částku 50 000 Kč, ale tuto částku na-
výšenou ještě o úrok 5 % p. a. Výši dlužné částky navýšenou o úroky, která bude na směnce 
uvedena jako směnečná částka, lze vypočítat velmi jednoduše pomocí jednoduchého úročení.
PV = 50 000 Kč
r = 5 % p. a.
t = cca 9 měsíců (celková doba životnosti směnky) = 270 dní
FV = ?
Nejprve si tedy stanovíme, jakou částku obdrží věřitel směnky v době její splatnosti od dluž-
níka. Znamená to tedy, že dlužník vyplatí věřiteli směnky v době její splatnosti nominální 
hodnotu plus úroky za 9 měsíců (od okamžiku vystavení směnky až do doby její splatnosti).
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Částka 51 875 Kč představuje tedy celkovou směnečnou částku, kterou je povinen dlužník 
zaplatit věřiteli (majiteli) směnky v době její splatnosti (tzn. nominální hodnotu včetně úroků) 
a která bude uvedena na směnce.

Tato celková částka bude tedy eskontována a vypočtená cena směnky (výše eskontního 
úvěru) bude následující:
FV = 51 875 Kč
t = cca 7 měsíců (doba do splatnosti směnky) = 210 dní
rd = 7 % p. a.

Odpověď: Věřitel (žadatel o eskont) tedy od banky obdrží dne 1. 6. částku 49 757 Kč. Bance 
bude poskytnutý úvěr ve výši 49 757 Kč splacen 31. 12. dlužníkem směnky částkou ve výši 
51 875 Kč.

Velmi jednoduchou modifikací zadání příkladu lze např. zjistit dobu, která zbývá do splat-
nosti směnky, či výši diskontní sazby, kterou banka využila při eskontu směnky (viz příklady 
9.3 a 9.4).

Příklad 9.3

Kolik dní zbývalo do splatnosti směnky znějící na částku 500 000 Kč, jestliže za ni banka 
vyplatila částku 490 000 Kč při diskontní sazbě 10 % p. a.?
Řešení:
Vzhledem k tomu, že diskontní sazba je zadána v ročním tvaru, bude výsledná doba do splat-
nosti také v ročním tvaru. Proto ji bude nutné posléze převést na počet dní.
NH = 500 000 Kč
C = 490 000 Kč
rd = 10 % p. a.
t = ?

Doba zbývající do splatnosti směnky je 0,2 roku, tzn. 0,2 ∙ 360 = 72 dní.
Samozřejmě by bylo možné upravit vstupní úrokovou sazbu, která je v ročním tvaru, do tvaru 
denní úrokové sazby a poté bude výsledná doba do splatnosti ihned vypočtena ve dnech bez 
nutnosti převodu.
NH = 500 000 Kč
C = 490 000 Kč
rd = 10 % p. a. = 0,0278 % p. d. (při aplikaci 360 dnů)
t = ?
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Odpověď: Doba do splatnosti směnky činila cca 72 dní.

Příklad 9.4

Jakou diskontní sazbu používá banka, vyplatila-li majiteli směnky znějící na 500 000 Kč 
při jejím eskontu 72 dní před její splatností částku 490 000 Kč?
Řešení:
V tomto případě je naopak zadáno, že do splatnosti směnky zbývá 72 dní. Potom můžeme 
v řešení využívat buď tuto dobu v denním vyjádření, přičemž výsledná diskontní sazba by 
byla rovněž v denním tvaru (p. d.), nebo převedeme tuto dobu do ročního tvaru a diskontní 
sazba bude rovněž v ročním tvaru (p. a.).
NH = 500 000 Kč
C = 490 000 Kč
t = 72/360 roku nebo 72 dní

Vzhledem k tomu, že jsme do výpočtu zahrnuli počet dnů v ročním vyjádření, i výsledná 
diskontní sazba je v ročním vyjádření, resp. diskontní sazba je rovna 10 % p. a.

Pokud bychom počet dní vyjádřili a používali ve dnech, získali bychom diskontní sazbu 
v denním vyjádření a vynásobením 360 bychom ji převedli na roční tvar.

Denní diskontní sazba je tedy 0,0278 %, což odpovídá 10 % p. a., protože 0,0278 % ∙ 360 
= 10 %.
Odpověď: Banka používá diskontní sazbu 10 % p. a.
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9.2 Střední doba splatnosti
V případě eskontu více než jedné směnky má banka (či jiný subjekt poskytující eskontní 
úvěr) dvě možnosti. Může u každé ze směnek provést tzv. prostý eskont, tedy eskont směnky 
podle kapitoly 9.1, vypočítat tak jejich cenu a ve výši součtu cen všech eskontovaných směnek 
poskytne eskontní úvěr, který bude postupně splácen směnečnými částkami, jak jednotlivé 
směnky dojdou do splatnosti. Nebo má banka druhou možnost. Stanoví tzv. střední dobu 
splatnosti, od které odvodí střední den splatnosti (den eskontu + střední doba splatnosti) 
a v tomto dni vyplatí sumu směnečných částek všech eskontovaných směnek a nesrazí si 
u žádné z nich diskont.

Střední dobu splatnosti lze stanovit na základě vzorce, který je váženým průměrem počtu 
dní do splatnosti směnek, kde vahami jsou směnečné hodnoty směnek. Samozřejmě vyšší váhu 
budou mít směnky s vyšší směnečnou částkou.

 

(9.2)

kde: NHj =  směnečná částka, resp. nominální hodnota j-té směnky (popř. navýšená o úrok 
v případě úrokové doložky),

 tj = počet dnů od eskontu j-té směnky až do její splatnosti,
 ts = střední doba splatnosti ve dnech.

Mezi standardním (prostým) eskontem směnky (kapitola 9.1) a odkupem (eskontem) směnek 
na základě střední doby splatnosti (kapitola 9.2) existuje zásadní rozdíl. Tento rozdíl spočívá 
především ve výši vyplacené částky za eskontované směnky a termínu její výplaty.

Při prostém eskontu obdrží věřitel (původní majitel) směnky směnečnou částku sníženou 
o diskont. Tuto částku obdrží k datu eskontu směnky.

Při využití střední doby splatnosti obdrží věřitel (původní majitel) směnky celou směneč-
nou částku bez jakéhokoliv snížení o diskont. Tuto částku obdrží až po uplynutí střední doby 
splatnosti, tzn. ve střední den splatnosti.

Následující příklad demonstruje rozdíl mezi eskontem směnky z kapitoly 9.1 a uplatněním 
střední doby splatnosti z kapitoly 9.2.

Příklad 9.5

Firma eskontovala dne 3. 11. na banku následující směnky: směnka A má směnečnou 
částku 100 000 Kč a je splatná 15. 11., směnka B znějící na 150 000 Kč je splatná 2. 12. 
a směnka C se směnečnou částkou 80 000 Kč má splatnost 8. 12. Stanovme při diskontní 
sazbě 10 % p. a., jakou částku a ke kterému datu banka firmě vyplatí:
a) při využití střední doby splatnosti,
b) při využití eskontu každé dílčí směnky.

Řešení:
Směnka A) NH = 100 000 Kč, splatnost 15. 11.
Směnka B) NH = 150 000 Kč, splatnost 2. 12.
Směnka C) NH = 80 000 Kč, splatnost 8. 12.
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a) Využití střední doby splatnosti
Při využití střední doby splatnosti nejprve stanovíme dobu, za kterou banka vyplatí směnečnou 
částku všech směnek. Tato doba je váženým aritmetickým průměrem počtu dní do splatnosti 
jednotlivých směnek.

Na základě vypočteného počtu dní jsme schopni stanovit přesné střední datum splatnosti, ke 
kterému nám bude vyplacena celková suma všech směnečných částek. Eskont směnek proběhl 
3. 11. a po 26 dnech ode dne eskontu banka vyplatí všechny směnečné částky. Znamená to 
tedy, že 29. 11. obdržíme celkem 330 000 Kč.

splatnost
A

střední
den splatnosti

splatnost
B

26 dní
střední doba splatnosti

29. 11.
(3. 11. + 26 dní)

vyplaceno 330 000 Kč

současnost
okamžik eskontu

3. 11.

splatnost
C



Zajímavé je, že k 29. 11. banka vyplatí směnečné částky i u směnky B a směnky C, i když ještě 
směnky nedospěly do splatnosti. Je to z toho důvodu, že směnka A už bude mít cca 14 dní po 
splatnosti a banka bude moci s částkou 100 000 Kč po celou dobu operovat a zhodnocovat 
ji. Díky tomu nám směnečné částky zbylých dvou směnek banka vyplatí dříve, než dojdou 
do splatnosti.

b) Využití eskontu každé dílčí směnky
V tomto případě banka vypočítá dle vztahu 9.1 ceny všech dílčích směnek k datu eskontu, to 
znamená k 3. 11., a sumu všech tří cen nám také k 3. 11. vyplatí, resp. nám poskytne eskont-
ní úvěr. Ten bude splácen postupně ve třech termínech splatnosti uvedených směnek jejich 
směnečnými částkami.
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Odpověď:
a) V případě uplatnění střední doby splatnosti vyplatí banka dne 29. 11. sumu směnečných 

částek všech uvedených směnek, to znamená 330 000 Kč bez strhnutí jakéhokoliv diskontu.
b) V případě eskontu každé směnky vyplatí jejich ceny, to znamená, že si strhne diskont 

z jejich směnečných hodnot, celkově vyplatí 327 682 Kč ke dni eskontu, tedy k 3. 11.

Zásadní rozdíl mezi prostým eskontem a střední dobou splatnosti je tedy ten, kolik a kdy 
banka vyplatí při eskontu směnky. Určitě Vás napadne otázka, proč to banka dělá? Vydělá banka 
vůbec na tom, že při aplikaci střední doby splatnosti vyplatí původnímu majiteli celé nominální 
(směnečné) částky, ze kterých si nestrhne diskont? Samozřejmě, že ano, jinak by to nedělala. 

Ve výše uvedeném příkladě vyšla střední doba splatnosti 26 dní, tzn. banka vyplatí celé 
směnečné částky až po 26 dnech od okamžiku eskontu. Mezitím ale již inkasovala od dlužníka 
směnečnou částku za směnku A, kterou mohla obratem investovat (zhodnocovat na finančním 
trhu), a to po dobu 26 dní. Právě díky tomu je i na tomto obchodu banka schopna vydělat. 
Navíc střední doba splatnosti je jakási „průměrná doba splatnosti“ všech směnek. Díky tomu 
bude vždy již nějaká směnka po splatnosti, banka tedy obdržela od dlužníka plnění a peníze 
zhodnocuje na trhu.

9.3 Směnka jako investiční příležitost
Směnky nebo i jiné krátkodobé cenné papíry mohou sloužit také jako investice. Jelikož se jedná 
o krátkodobé cenné papíry, jde o krátkodobé investice. Profitovat můžeme zejména z rozdílu 
nákupní a prodejní ceny těchto cenných papírů, protože ty jsou obvykle založeny na diskontním 
principu. Nepřináší tak pravidelné úrokové platby, jako např. kupónová platba u dluhopisu, či 
běžný výnos v podobě např. nájemného při investici do nájemního bydlení, ale výnos odpovídá 
právě rozdílu prodejní a nákupní ceny. Roční výnosnost je pak dána následujícím vztahem 
(mimochodem se jedná o výnosnost počítanou statickými metodami z kapitoly Investiční roz-
hodování z důvodu krátkodobosti těchto investic):

 
(9.3)

kde: r = roční výnosnost,
 CP = prodejní cena,
 CN = nákupní cena,
 t = doba držby v letech.

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak mohou vypadat směnečné obchody a jakým způ-
sobem na nich lze profitovat a výnosnost vypočítat.

Příklad 9.6

Stavební firma ALFA vydala směnku na částku 1 650 000 Kč splatnou 1. 6. Obchodní 
společnost BETA zakoupila tuto směnku 8. 3. při diskontní sazbě 9,5 % p. a., aby ji 
vzápětí 5. 4. prodala při roční diskontní sazbě 9,3 %. Jakou roční výnosnost realizovala 
obchodní společnost BETA touto transakcí?
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Řešení:
Shrneme-li si údaje uvedené v zadání, zjistíme, že obchodní firma BETA uvedenou směnku 
zakoupila při vyšší diskontní sazbě, přibližně měsíc ji držela, aby ji poté prodala při nižší 
diskontní sazbě. Zajímá nás, jaké roční výnosnosti firma BETA dosáhla. Abychom to mohli 
stanovit, musíme vědět, za jakou cenu firma BETA směnku nakoupila a za jakou ji prodala.
NH = 1 650 000 Kč, splatnost 1. 6.
Nákup 8. 3. rd = 9,5 % p. a.; t = 83 dní do splatnosti (83/360 roku)
Prodej 5. 4. rd = 9,3 % p. a.; t = 56 dní do splatnosti (56/360 roku)

Nyní, když známe prodejní a nákupní cenu, jsme schopni vyčíslit roční výnosnost. Směnku 
držela firma BETA 27 dní (od nákupu do prodeje), vyjádřeno v letech 27/360.

Odpověď: Roční výnosnost pro obchodní společnost z nákupu a prodeje směnky je 
10,14 % p. a.

9.4 Ostatní krátkodobé cenné papíry
Mezi další typy krátkodobých cenných papírů patří především pokladniční poukázky nebo 
depozitní certifikáty. Pokladniční poukázky jsou dluhové papíry založené na diskontním 
principu (výnosem je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nebo nominální hodnotou hrazenou 
ve splatnosti). To znamená, že se chovají jako směnka bez úrokové doložky. Mají splatnost 
do jednoho roku a jsou jimi financovány krátkodobé potřeby provozního charakteru. Velmi 
známé jsou státní pokladniční poukázky, které emituje stát obvykle na dobu 3, 6, 9 a 12 měsíců 
zejména pro krytí krátkodobých nesouladů mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Dále jsou 
známé např. pokladniční poukázky centrálních či komerčních bank.

Státní pokladniční poukázky, které emituje stát, resp. Ministerstvo financí prostřednictvím 
České národní banky, jsou tedy krátkodobé cenné papíry, které se prodávají (emitují) ze cenu 
nižší, než je jejich nominální hodnota (diskontní princip) a v době splatnosti je emitentem 
investorovi hrazena celá nominální hodnota. Výnosem je tedy pro investora diskont. Emise 
státních pokladničních poukázek probíhá tzv. aukčním režimem. Příjem ze státních pokladnič-
ních poukázek  slouží především k financování schodku rozpočtu. Protože je emitentem tohoto 
cenného papíru  Ministerstvo financí (stát) a jeho splatnost je skutečně krátkodobá (standardně 
v podmínkách České republiky 13, 26, 39 a 52 týdnů), bývá na tento papír nahlíženo jako na 
velmi bezpečný, čemuž odpovídá i velmi nízký výnos. Výnos státních pokladničních poukázek 
bývá rovněž (v případě investičního rozhodování či portfolio managementu) označován jako 
tzv. risk free rate, tedy bezrizikový výnos.
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Výnos státních pokladničních poukázek ilustruje obrázek 9.5, který obsahuje informace 
z emise státních pokladničních poukázek ze dne 17. 6. 2016. Jedná se o poukázky se splatností 
28 týdnů (30. 12. 2016), kdy díky vysoké průměrné nákupní ceně (100,05447 % nominální 
hodnoty) dosahují investoři dokonce negativního výnosu -0,100 % p. a.

Oznámení České národní banky
o výsledku aukce státních pokladničních poukázek

Kód emise: 23012742 Požadováno: 7 515 000 000 Kč

ISIN: CZ0001004915 Prodáno: 15 000 000 Kč

Název emise: SPP 28T 17/06 Emitent odkoupil 0 Kč

Název a adresa 
emitenta:

Česká republika, 
zastoupená Ministerstvem 
financí ČR, Letenská 15, 
118 10 Praha 1

z toho technický nákup 
(bez pohybu peněz):

0 Kč

Datum emise: 17. 6. 2016 z toho ostatní: 0 Kč

Datum splatnosti: 30. 12. 2016 Průměrný výnos: −0,100 %

Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč Průměrná cena: 100,05447

Způsob prodeje 
dluhopisů

holandská aukce Koeficient uspokojení: 100,00000 %

Obrázek 9.5 Aukce státních pokladničních poukázek
Zdroj: Česká Národní Banka

Depozitní certifikáty jsou krátkodobé cenné papíry, jejichž emitenty jsou finanční instituce, 
zpravidla banky. Depozitním certifikátem banka potvrzuje klientovi vložení vkladu s tím, že 
mu jej zhodnotí. Banka se tak vydáním depozitního certifikátu zavazuje, že klientovi v době 
splatnosti certifikátu vyplatí vloženou částku plus úrok. Depozitní certifikáty mohou být založeny 
i na diskontním principu. Ovšem v současné době nejsou hojně využívány z důvodu rozšíření 
spořicích účtů či termínovaných vkladů.

Dalšími krátkodobými cennými papíry jsou tzv. depozitní směnky či šeky. Depozitní směnka 
je cenný papír, který představuje nárok vlastníka k vyplacení nominální hodnoty (plus případné 
úroky) v době splatnosti takové směnky. Funkce je prakticky totožná jako u depozitního certi-
fikátu, rozdíl je především v tom, že prostředky, za které byly depozitní certifikáty zakoupeny, 
podléhají pojištění z Garančního fondu finančního trhu (dříve Fond pojištění vkladů), zatímco 
depozitní směnky pojištěny nejsou. Logicky je tedy výnos depozitních směnek vyšší než u depo-
zitních certifikátů.

Šek je krátkodobý cenný papír, který spadá do peněžního trhu a je jedním z nástrojů pla-
tebního styku. Šek představuje výstavcův písemný příkaz své bance k vyplacení peněžních 
prostředků osobě, která šek předložila nebo která je na šeku uvedena. Vlastník šeku tak po 
jeho předložení obdrží uvedenou částku v bance na přepážce v hotovosti, případně mu mohou 
být zaslány převodním příkazem na jeho účet, ale potom musí šek obsahovat označení „jen 
k zúčtování“. Mezi základní druhy šeku patří šeky soukromé (vydávané fyzickými osobami), 
šeky bankovní (vydávané bankami jiným bankám, aby jej vyplatili majiteli) nebo šeky cestovní, 
které mají zpravidla předtištěné částky, jimiž klient může platit na svých cestách.
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Následující řešené příklady se věnují právě uvedeným pokladničním poukázkám a depozit-
ním certifikátům a obchodům s těmito cennými papíry.

Příklad 9.7

Obchodní banka se rozhodla uložit část svých peněžních prostředků do pokladničních 
poukázek s celkovou nominální hodnotou 10 mil. Kč a dobou splatnosti 84 dnů, nabíze-
ných za 9,87 mil. Kč. Za 35 dní je však prodala investiční společnosti, která potřebovala 
49 dnů před plánovanou investicí vhodně umístit připravenou částku a byla ochotna za 
pokladniční poukázky zaplatit 9,94 mil. Kč. Byl prodej pro banku výhodný? Jakou roční 
výnosnost realizovala investiční společnost?
Řešení:
Abychom byli schopni stanovit, zda byl prodej pro banku výhodný či nikoliv, potřebujeme 
vědět, jaké výnosnosti by banka dosáhla v případě, že by uvedené pokladniční poukázky držela 
až do splatnosti (celých 84 dnů), a jaká byla roční výnosnost, když je prodala po 35 dnech.

a) Míra zisku, kterého banka dosáhne v případě, že banka drží pokladniční poukázky 
až do splatnosti za 84 dní, kde je „prodá“ zpět emitentovi, resp. obdrží jejich nominální 
hodnotu.
CP = 10 000 000 Kč
CN = 9 870 000 Kč
t = 84 dní = 84/360 roku

b) Banka ale pokladniční poukázky prodala po 35 dnech držby (35/360 roku) investiční 
společnosti za CP = 9 940 000 Kč.

Odpověď: Pro banku byl prodej výhodný, protože dosáhla roční výnosnosti 7,295 % p. a. 
oproti držbě do splatnosti, kdy roční výnosnost by činila pouze 5,645 % p. a. Opět bylo nutné 
obě výnosnosti převést do ročního formátu, jinak by nebyly srovnatelné.

c) Roční výnosnost pro investiční společnost, která pokladniční poukázky nakoupila 
od banky za CN = 9 940 000 Kč a držela je 49 dní (49/360 roku) do splatnosti, kdy je 
„prodala“, resp. obdržela jejich nominální hodnotu (CP = 10 000 000 Kč).

Odpověď: Roční výnosnost pro investiční společnost činila 4,434 % p. a. Nemůžeme ovšem 
tvrdit, že pro investiční společnost byla operace s pokladničními poukázkami nevýhodná, 
i když dosáhla nižší výnosnosti než banka, protože to mohla být pro ni v daném okamžiku ta 
nejvýnosnější dostupná operace na trhu.
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Příklad 9.8

Pan Novotný si 1. 2. koupil depozitní certifikát od obchodní banky za jeho nominální hod-
notu 600 000 Kč. Certifikát je opatřen úrokovou doložkou s úrokovou sazbou 11 % p. a. 
Pan Novotný předložil certifikát k proplacení 1. 6. Jaká byla roční výnosnost (a výnos) 
z tohoto certifikátu?
Řešení:
Jak bylo uvedeno, depozitní certifikát představuje potvrzení banky o vkladu klienta. Uvedený 
depozitní certifikát obsahoval úrokovou doložku, která stejně jako u směnek s úrokovou do-
ložkou informuje o velikosti úrokové sazby, kterou bude nominální hodnota úročena.

Pro stanovení výnosu a výnosnosti z depozitního certifikátu potřebujeme vědět, jakou 
částku si pan Novotný 1. 6. z banky vyzvedl. Výnos poté určíme jednoduše jako rozdíl zhod-
noceného výběru a původního vkladu. Určení roční výnosnosti je potom relativním vyjádřením 
při zohlednění doby trvání operace tak, aby výnosnost byla převedena do ročního formátu.
PV = 600 000 Kč
r = 11 % p. a.
t = 4 měsíce (1. 2. až 1. 6.) = 4/12 roku
FV = ?

Po 4 měsících, kdy se peníze v bance úročily, si pan Novotný z banky na základě předlože-
ní depozitního certifikátu vyzvedl 622 000 Kč, a jeho výnos tak činil 622 000 – 600 000 = 
22 000 Kč.

Roční výnosnost z této transakce zjistíme opět jako podíl obdržené a investované částky 
vztažený k době trvání vkladu.

Odpověď: Výnosnost samozřejmě nemohla vyjít jinak než 11 % p. a. Jedná se o stejnou 
výnosnost, jaká je uvedená sazba na úrokové doložce tohoto depozitního certifikátu.

V rámci následujícího příkladu bude vysvětlen rozdíl mezi diskontní sazbou a výnosností při 
směnečných operacích. Nečekejte ovšem něco zcela nového, vrátíme se tím pouze do  kapitoly 
Jednoduché úročení a jeho využití, kde jsme si vysvětlovali rozdíl mezi předlhůtní úrokovou 
sazbou (diskontní sazba) a polhůtní úrokovou sazbou (výnosnost, resp. míra zisku).

Příklad 9.9

Uvažujeme dvě půlroční půjčky se stejnou částkou 50 000 Kč. První půjčka je založena 
na obchodním diskontu (např. eskont směnky) se sazbou 10 % p. a., druhá na jednodu-
chém úročení se sazbou 10 % p. a.
a) Jaký je zisk věřitele při těchto půjčkách?
b) Jaká roční úroková sazba při jednoduchém úročení zaručí věřiteli stejný zisk jako 

diskontní sazba 10 % p. a. při obchodním diskontu?



Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry / 203

Řešení:
a) Půjčka založená na obchodním diskontu vychází ze získání peněz prostřednictvím eskontu 
směnky (využití eskontního úvěru) či odprodeji pohledávky, kdy je vyplacena nižší hodnota 
než ve splatnosti dané směnky nebo pohledávky (viz kapitola 2).

V tomto případě by při eskontu směnky (resp. eskontním úvěru) či odprodeji pohledávky 
v hodnotě 50 000 Kč splatných za ½ roku bylo nyní vyplaceno 47 500 Kč. Jedná se tedy 
o jednoduché předlhůtní úročení, kdy diskontní sazba je předlhůtní (anticipativní) úrokovou 
sazbou. Zisk věřitele při poskytnutí eskontu či odkupu pohledávky (obchodní diskont) 
je 2 500 Kč.

V případě půjčky založené na principu jednoduchého úročení (myšleno polhůtního) bude 
opět placena za ½ roku částka 50 000 Kč. Budoucí hodnota je tedy v obou případech stejná. 
Buď budeme muset splatit za půl roku eskontní úvěr 50 000 Kč, resp. nebudeme v té době 
inkasovat pohledávku či směnku na 50 000 Kč, nebo budeme muset splatit za ½ roku běžný 
bankovní úvěr s polhůtním úročením v celkové částce 50 000 Kč včetně úroků. Kolik nyní 
obdržíme z tohoto běžného úvěru, vypočítáme dle rovnice pro jednoduché polhůtní úročení 
(úroková sazba je v tomto případě stejná).

Dlužníkovi bude vyplaceno 47 619 Kč. Tzn. zisk věřitele je v tomto případě pouze 
2 381 Kč (50 000 – 47 619). Věřitel dosáhl nižšího zisku než u půjčky založené na diskont-
ním principu (obchodní diskont). Z pohledu věřitele by tedy bylo více ziskové použít sazbu 
10 % p. a. u operací na principu obchodního diskontu (eskont směnek, odkup pohledávek, 
resp. obecně předlhůtní úročení) než v případě poskytování standardních úvěrů založených 
na principu jednoduchého polhůtního úročení.

b) Pokud by ale věřitel u půjčky založené na jednoduchém polhůtním úročení chtěl dosáhnout 
stejného zisku jako v případě obchodního diskontu, musel by nyní také vyplatit pouze 47 500 Kč 
jako v případě obchodního diskontu. Aby mu ovšem bylo za ½ roku vráceno také 50 000 Kč, 
musel by zde aplikovat vyšší úrokovou sazbu. Její výše bude vypočtena následujícím způsobem:

Odpověď: Aby věřitel při aplikaci půjčky založené na principu jednoduchého úročení dosáhl 
stejného zisku jako věřitel, který zapůjčil peníze na diskontním principu a jeho zisk činil také 
2 500 Kč (místo 2 381 Kč), musí stanovit úrokovou sazbu ve výši 10,53 % p. a. Úroková 
sazba 10,53 % p. a., která je v polhůtním vyjádření, tak odpovídá diskontní sazbě 10 % p. a. 
v předlhůtním vyjádření.
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Stejný rozdíl je mezi diskontní sazbou u eskontu směnek, která je předlhůtní úrokovou 
sazbou, a mírou zisku (výnosností) u směnečných operací, která je polhůtní úrokovou sazbou. 
Jelikož výnosnosti investic jsou obvykle uváděny v polhůtním tvaru, bude s alternativními 
investicemi (jejich výnosnostmi) srovnávána i míra zisku (resp. výnosnost) ze směnečných 
operací, nikoliv diskontní sazba. Ta je používána pouze pro určení velikosti srážky (diskontu) 
při operacích založených na obchodním diskontu a stanovení nákupní (popř. prodejní) ceny 
daného aktiva (směnky, pohledávky).

9.5 Příklady k procvičení
1. Dne 1. 6. 2009 jste eskontovali na banku směnku znějící na částku 90 000 Kč se splatností 

20. 3. 2010. Jakou částku vám banka vyplatila, pokud používá diskontní sazbu 5 % p. a.?
[86 388 Kč]

2. Pan Novák vystavil panu Novotnému dne 1. 5. 2009 směnku o nominální hodnotě 10 000 Kč 
s roční úrokovou sazbou 8 %. Splatnost směnky je 30. 11. 2009. Pan Novotný tuto směnku 
dne 20. 7. 2009 eskontoval na komerční banku, která používá diskontní sazbu 5 % p. a. Jakou 
částku pan Novotný obdržel od banky?
[10 276 Kč]

3. Dne 1. 3. 2009 jste eskontovali na banku směnku o nominální hodnotě 100 000 Kč, splatnou 
1. 12. 2009.
a) Jakou používá banka diskontní sazbu, jestliže jste za směnku obdrželi 95 250 Kč?
b) Jaká byla roční míra zisku pro banku z této operace?
[a) 6,3 % p. a.; b) 6,65 % p. a.]

4. Obchodní společnost vydala směnku znějící na 750 000 Kč se splatností 30. 6. Investiční 
společnost tuto směnku zakoupila 1. 4. při diskontní sazbě 8 % p. a. Dne 1. 5. směnku dále 
prodala při diskontní sazbě 6,5 % p. a. Jaká byla roční míra zisku investiční společnosti?
[11,22 % p. a.]

5. Kolik dní zbývalo do splatnosti směnky znějící na částku 350 000 Kč, jestliže za ni banka 
vyplatila částku 321 000 při diskontní sazbě 7 % p. a.?
[426 dní]

6. Uvažujme dvě roční půjčky na stejnou částku 100 000 Kč. První je založena na obchodním 
diskontu se sazbou 8 % p. a., druhá na jednoduchém úročení se sazbou 8 % p. a.
a) Jaký je zisk věřitele při těchto půjčkách?
b) Jaká roční úroková sazba při jednoduchém úročení zaručí věřiteli stejný zisk jako dis-

kontní sazba 8 % p. a. při obchodním diskontu?
[a) 8 000 Kč, 7 407 Kč; b) 8,7 % p. a.]
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7. Chcete si vzít úvěr na půl roku. Co je pro vás výhodnější (méně nákladnější):
a) úvěr poskytnutý při úrokové sazbě 5 % p. a.,
b) úvěr poskytnutý při diskontní sazbě 4,5 % p. a.?
[výhodnější je varianta b)]

8. Určete velikost diskontní sazby, kterou nese směnka znějící na 75 000 Kč splatná za 9 mě-
síců, je-li její cena 68 400 Kč.
[11,73 % p. a.]

9. Určete cenu půlročního depozitního certifikátu o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, je-li jeho 
roční diskontní sazba 7 %.
[9 650 Kč]

10. Banka přijala k eskontu dne 2. 10. následující směnky: směnku A o nominální hodnotě 
500 000 Kč a splatnosti 8. 10., směnku B o nominální hodnotě 300 000 Kč a splatnosti 
20. 10. a směnku C znějící na částku 200 000 Kč a splatnou 25. 10. Stanovte, jakou částku 
a ke kterému datu banka vyplatí majiteli v případě, že:
a) uplatní prostý eskont u každé směnky k datu eskontu,
b) uplatní u tohoto obchodu střední dobu splatnosti.
Banka používá diskontní sazbu 10 % p. a.
[a) k 2. 10. banka vyplatí 996 389 Kč; b) k 15. 10. banka vyplatí 1 000 000 Kč]
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10  Investice na dluhopisovém 
trhu I: cena a výnosnost

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 10.

Obligace jsou dlouhodobé dluhové cenné papíry, které mají splatnost delší než jeden rok. Proto 
v rámci jejich finanční matematiky jsou obvykle aplikovány principy složeného úročení, na rozdíl 
např. od krátkodobých cenných papírů, kde byly aplikovány principy jednoduchého úročení – 
např. jednoduché předlhůtní úročení při eskontu směnek. Mezi další dlouhodobé cenné papíry se 
řadí např. akcie. Ty již ovšem nejsou dluhové, ale majetkové cenné papíry a jsou rovněž obvykle 
více rizikové než obligace, jelikož nezaručují předem stanovené příjmy (např. kuponové platby), 
ale výnos plynoucí z jejich držby (dividenda) je závislý na hospodaření dané společnosti. Majitel 
akcie je spolumajitelem akciové společnosti, ale majitel dluhopisu některé společnosti (nebo 
i státního dluhopisu) je věřitelem daného subjektu. To je odlišné postavení investora v rámci 
obou druhů dlouhodobých cenných papírů. O akciích bude podrobně hovořit kapitola Investice 
na akciovém trhu. Je rovněž nutno uvést, že legislativa ČR nezná pojem obligace, ale pouze 
pojem dluhopis. Obligacemi jsou ovšem na finančních trzích nazývány dlouhodobé dluhopisy, 
kterým se bude věnovat i tato kapitola. Krátkodobými dluhopisy (např. pokladniční poukázky, 
směnky atd.) se zabývala předchozí kapitola.

10.1 Rozdělení obligací
Obligace lze dělit podle různých kritérií (doby splatnosti, typu emitenta, dalších práv plynoucích 
z obligace atd.). My se ovšem zaměříme na rozdělení obligací dle typů výnosů z nich plynoucích, 
protože to je pro výpočty nejdůležitější kritérium:

a) Kuponová obligace
Nejčastějším druhem je kuponová obligace, jejíž výnos je dán jednak úrokovým výnosem ve 
formě kuponové platby a jednak rozdílem emisního kurzu (popř. nákupní ceny v průběhu její 
životnosti) a její jmenovité (nominální) hodnoty vyplacené v době splatnosti. Zatímco výnos 
v podobě kuponové platby může být pouze kladný, výnos v podobě rozdílu jmenovité hodnoty 
dluhopisu a jeho emisního kurzu (nákupní ceny) může být jak kladný, tak záporný či nulový.

Výše kuponové platby je dána součinem jmenovité hodnoty dluhopisu a příslušné kupono-
vé sazby. Ta je buď fixní po celou dobu životnosti dluhopisu, což je velmi častý případ, nebo 
variabilní, kdy je navázána na určitou referenční úrokovou sazbu (např. PRIBOR apod.), nebo 
třeba na inflaci či na jinou proměnnou (např. vývoj akciového indexu atd.) a v průběhu život-
nosti dluhopisu se může měnit. Kuponové platby v podmínkách ČR jsou nejčastěji vypláceny 
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v  ročních intervalech. Roční výplatu fixního kupónu 5,70 % u státního dluhopisu splatného 
v roce 2024 znázorňuje obrázek 10.1. Kuponová sazba se může rovněž v průběhu životnosti 
obligace měnit předem stanoveným způsobem. To je i případ spořicích dluhopisů emitovaných 
Českou republikou a určených zejména pro domácnosti (viz obrázek 10.2), kde kuponová sazba 
narůstá v rámci jednotlivých let od 1 % p. a. až po 6 % p. a. kvůli motivaci držet dluhopisy až 
do doby jejich splatnosti.

Informace o dluhopisu
ST. DLUHOP. 5,70/24

Obchodní hodiny: 9:00–17:00 Kategorie: Státní dluhopis

Emitent: MF ČR Objem: 88 600 000 000,00

Měna: CZK ISIN: CZ0001002547

Kupon: 5,7 Datum vydání:

Frekvence kupónu: 1× ročně Datum splatnosti: 25. 5. 2024

Typ úroku: pevný Nominální hodnota v Kč: 10 000

Forma: na držitele Min. investice (v měně emise): 10 000,00

Obrázek 10.1 Bližší informace o dluhopisu
Zdroj: Patria

Obrázek 10.2 Kuponový spořicí dluhopis
Zdroj: MFČR
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b) Diskontovaná obligace
Diskontovaná obligace je označována jako tzv. obligace s nulovým kuponem (zero-coupon 
bond), což znamená, že jediným plynoucím výnosem je kladný rozdíl mezi jmenovitou (no-
minální) hodnotou a emisním kurzem (popř. nákupní cenou), tzv. diskont. Z tohoto druhu 
dluhopisu tedy neplynou žádné kuponové platby a tato obligace se prodává právě s uvedeným 
diskontem za cenu, která je nižší než nominální hodnota. Čím kratší doba do splatnosti, tím 
nižší diskont. Ve splatnosti je diskont logicky nulový a cena odpovídá nominální hodnotě. Jedná 
se tak o stejný princip jako u krátkodobých cenných papírů (směnky, pokladniční poukázky 
atd.), které neměly úrokovou doložku. Diskontované obligace ovšem nejsou tolik rozšířené 
jako kuponové obligace.

Tabulka 10.1 zachycuje nabídku diskontovaného dluhopisu, jehož splatnost nastane v roce 
2017 a jenž se prodává za 94,96 % nominální hodnoty, což odpovídá výnosu 1,3013 % p. a. 
(přibližně 5 % za pět let životnosti dluhopisu).

Tabulka 10.1 Diskontovaný dluhopis

Emitent: Erste Group Bank AG
Rating: A (S&P), A3 (Moody‘s), A (Fitch)
ISIN: AT000B119706
Zahájení nabídky dluhopisů: 15. srpna 2013
Datum emise: 16. srpna 2013
Datum splatnosti: 16. srpna 2017
Měna: CZK
Jmenovitá hodnota: 10 000 CZK
Emisní kurz: 94,96  %
Úroková konvence: nulový kupón – výnos na bázi diskontu
Výnos do splatnosti: IRR: 1,3013 % p. a.

Zdroj: Erste Bank

Z určitého pohledu je ovšem i diskontovaná obligace kuponovou obligací, a to s fixním ku-
ponem. Pouze výše úročení je zafixována na hodnotě nula. Toto odpovídá i vztahům pro výpočet 
proměnných u diskontované obligace při porovnání se vztahy pro výpočet stejných proměnných 
u fixně úročené kuponové obligace.

c) Konzola
Věčná obligace neboli konzola je kuponovou obligací, která nemá splatnost – nikdy není vy-
placena její nominální hodnota, pouze jsou investorovi navždy vypláceny kuponové platby. 
V současnosti se věčné obligace nevyskytují (popř. se vyskytují v určité transformované podobě). 
V rámci výpočtů finanční matematiky se jim přibližují kuponové obligace s velmi dlouhou dobou 
splatnosti (v řádu desítek let), jelikož v tomto případě je současná hodnota nominální hodnoty, 
která by měla být zaplacena ve splatnosti obligace, relativně zanedbatelná a podstatnou část 
současné hodnoty obligace tvoří průběžné kuponové platby.

Při výpočtech u konzoly tak budou aplikovány principy věčného důchodu, které již byly 
vysvětleny v kapitole Důchody a renty, jelikož anuitou (důchodem), která je vyplácena věčně, 
je v tom případě kuponová platba, která je vypočtena jakou součin kuponové sazby (opět buď 
fixní, nebo variabilní) a nominální hodnoty obligace. U konzoly jsou tedy úroky vypláceny 
opravdu věčně, ne pouze doživotně.
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Na následujících příkladech je vysvětleno, jak poznáte z kurzovních lístků, o jaký z uvede-
ných typů obligace se jedná:

• HZL ČS 6,15/23
Na prvním místě je označení emitenta, v tomto případě je to hypoteční zástavní list emito-
vaný Českou spořitelnou. Prostřednictvím hypotečních zástavních listů, což jsou specifické 
bankovní obligace, získávají hypoteční banky finanční zdroje na financování hypotečních 
úvěrů. Jedná se o kuponový dluhopis s úročením (kuponovou sazbou) 6,15 % p. a. (číslo 
před lomítkem) a rokem splatnosti 2023 (za lomítkem). Podrobnější údaje (např. o frekven-
ci výplaty kuponových plateb atd.) najdeme v prospektu dané emise obligace. Konkrétně 
v tomto případě se jedná o výše uvedený pevný úrok 6,15 % p. a., který je vyplácen jednou 
ročně vždy k 29. 11. (viz obrázek 10.3).

ISIN Dluhopisů: CZ0002001415

Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh/
veřejná nabídka:

Ano; oficiální volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Podoba Dluhopisů: Zaknihovaná

Forma Dluhopisů: Na doručitele

Status Dluhopisů: Hypoteční zástavní listy ve smyslu ust. § 28 a násl. 
Zákona o dluhopisech

Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10 000 000 Kč

Celková předpokládaná jmenovitá hodnota 
emise Dluhopisů:

1 000 000 000 Kč

Počet Dluhopisů: 100 ks

Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány Koruna česká (CZK)

Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / 
podmínky tohoto zvýšení:

Ne

Název Dluhopisů: Hypoteční zástavní list Česká spořitelna, a.s., 6,15%/2023

Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů 
formou vydání Kupónů

Ne

Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo 
Kupónů (jsou-li vydávány):

Ne

Datum emise: 29. 11. 2007

Emisní lhůta: Emisní lhůta začne běžet dnem 9. 11. 2007 a skončí 
Datem emise.

Emisní kurz Dluhopisů  Datu emise, 
případně způsob jeho určení:

117,48 %

Způsob a místo jeho úpisu Dluhopisů / údaje 
o osobách, které se podílejí na zabezpečení 
vydání Dluhopisů:

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi převážně 
v České republice institucionálním investorům (domácím 
nebo zahraničním) v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle 
obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje 
Emitent sám. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním 
na majetkové účty prvonabyvatelů ve Středisku.

Úrokový výnos: Pevný

Zlomen dní: „30E/360“, resp. „BCK Standard 30E/360“

Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým 
výnosem:

Úroková sazba Dluhopisů: 6,15 % p. a.

Výplata úrokových výnosů: Jednou ročně zpětně

Den výplaty úroků: 29. 11.

Obrázek 10.3 Ukázka emisních podmínek HZL
Zdroj: Česká spořitelna
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• ST. DLUHOPIS VAR/20
Jedná se o státní dluhopis s variabilním kuponem splatný v roce 2020. Na jakou referenční 
úrokovou sazbu je kuponová sazba dluhopisu navázána, to se dozvíme opět společně s dalšími 
informacemi v jeho emisních podmínkách. V případě tohoto státního dluhopisu je kupón 
vyplácen dvakrát do roka. Na základě emisních podmínek lze dohledat, že kupón bude 
vyplácen vždy k 9. 6. a 9. 12. Dále lze v emisních podmínkách zjistit, že výnos dluhopisu 
se bude odvíjet od referenční úrokové sazby, kterou je 6M PRIBOR, a bude vypočten jako 
aritmetický průměr pro pět po sobě jdoucích pracovních dní.

Výnos dluhopisu je určen pohyblivou úrokovou sazbou, kterou pro každé výnosové období sta-
noví ministerstvo v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby jako průměrnou referenční 
úrokovou sazbu minus marže ve výši 0,30 % p. a. (per annum). Takto stanovená úroková sazba 
se uveřejní v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby na internetových stránkách mi-
nisterstva. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období se stanoví ve výši 0,00 % p. a. 
Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových 
sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní dle přílohy č. 2 těchto emisních podmínek, kde 
posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodu 7 těchto 
emisních podmínek, a to v rozsahu tří desetinných míst; takto stanovená průměrná referenční úro-
ková sazba se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Referenční úrokovou sazbou pro účely těchto 
emisních podmínek se ve vztahu k příslušnému výnosovému období rozumí hodnota 6M PRIBOR, 
který znamená referenční hodnotu úrokových sazeb v procentech p. a. pro prodej CZK depozita 
na období šesti měsíců na trhu mezibankovních depozit, která je uveřejňována na internetových 
stránkách České národní banky. Výnosy dluhopisů určené na základě příslušné pohyblivé úrokové 
sazby jsou vypláceny dvakrát ročně, a to vždy k datu 9. 6. a 9. 12. příslušného roku. Připadne-li 
datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezpro-
středně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

Obrázek 10.4 Informace o dluhopisu
Zdroj: MFČR

• JOJ MEDIA HOUSE 0,00/21
Emitentem je slovenská společnost JOJ Media House, a.s., která je držitelem licence na 
vysílání televizních stanic TV JOJ a TV JOJ PLUS. V tomto případě se jedná o obligaci 
s nulovým kuponem (0,00), tedy o diskontovaný dluhopis splatný v roce 2021.

Informace o dluhopisu
JOJ MEDIA HOUSE 0,00/21

Obchodní hodiny: 9:00–17:00 Kategorie: Korporátní dluhopis

Emitent: JOJ MEDIA HOUSE Objem: 48 500 000,00

Měna: EUR ISIN: SK4120011222

Kupon: 0 Datum vydání:

Frekvence kupónu: 0× ročně Datum splatnosti: 7. 12. 2021

Typ úroku: pevný Nominální hodnota v Kč: 1 000

Forma: Min. investice (v měně emise): 1 000

Obrázek 10.5 Bližší informace o dluhopisu
Zdroj: Patria
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Tento konkrétní diskontovaný dluhopis je emitován, dle platných emisních podmínek za 
70,47 % nominální hodnoty, což odpovídá výnosu do splatnosti 6 % p. a.

Při stanovení emisního kurzu (dále jen emisní kurz) a výnosu Dluhopisů jako rozdílu mezi Měnovou 
hodnotou a Emisním kurzem se uvažuje s ročním výnosem do splatnosti 6 %. Emisní kurz (vyjá-
dřený v procentech) se proto ke každému dni prvního upsání každého Dluhopisu vypočítá podle 
následujícího vzorce:

kde počet let do splatnosti bude vypočítaný jako počet dní od dne upsání do Dne konečné splat-
nosti, vydělený číslem 365.

Emisní kurz se uvádí v procentech Měnové hodnoty dluhopisu a zaokrouhluje se na dvě de-
setinná místa.

Pro Den vydání jako první den úpisu je Emisní kurz podle výše uvedeného vzorce stanovený 
na 70,47 % Měnové hodnoty dluhopisu.

Obrázek 10.6 Část emisních podmínek diskontovaného dluhopisu
Zdroj: JOJ Media House

Ukázky skutečných kurzovních lístků jsou uvedeny na obrázku 10.7. Další proměnné z tohoto 
kurzovního lístku budou postupně vysvětlovány v této a následující kapitole.

Obrázek 10.7 Kurzovní lístky obligací
Zdroj: Patria

Nyní přejdeme k výpočtům jednotlivých proměnných u uvedených typů obligací, a to nejprve 
ceny a výnosnosti.
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10.2 Cena obligace
U jakéhokoliv cenného papíru, či dokonce u jakéhokoliv aktiva, můžeme rozlišovat dva typy 
ceny:

a) teoretická cena neboli tzv. vnitřní hodnota,
b) tržní cena neboli tzv. kurz.

Teoretická cena (správná cena, férová cena) neboli vnitřní hodnota je investorem individuál ně 
stanovená hodnota (obvykle vypočtená), o níž je přesvědčen, že se jedná o odpovídající cenu 
aktiva, za kterou by mělo být aktivum obchodováno na trhu. Tuto svoji představu srovnává in-
vestor se skutečnou tržní cenou aktiva a na základě toho rozhoduje, zdali je aktuální tržní cena 
daného aktiva (např. cenného papíru) nadhodnocená (tržní cena je vyšší než vnitřní hodnota), 
nebo naopak podhodnocená (tržní cena je nižší než vnitřní hodnota). V případě vnitřní hodnoty 
se jedná o současnou hodnotu budoucích příjmů z této investice (viz kapitola Investiční rozho-
dování), nejedná se tedy o nic nového.

• Pokud je tržní cena vyšší než vnitřní hodnota, investor by nedosáhl požadované výnos-
nosti, na základě které stanovil vnitřní hodnotu, ale výnosnosti nižší. Pokud je tržní cena 
nadhodnocená, investor nebude nakupovat, bude spíše prodávat.

• Pokud je tržní cena stejná jako vnitřní hodnota, investor by dosáhl přesně požadované 
výnosnosti, na základě které stanovil vnitřní hodnotu. Tržní cena odpovídá představě inves-
tora a investor bude nakupovat.

• Pokud je tržní cena nižší než vnitřní hodnota, investor by dosáhl vyšší než požadované 
výnosnosti, na základě které stanovil vnitřní hodnotu. Tržní cena je podhodnocená a investor 
bude určitě nakupovat.

Stanovení vnitřní hodnoty se ovšem netýká pouze obligací, ale jakéhokoliv cenného papíru 
či jiného aktiva (tzn. například i akcie). Je rovněž nutno podotknout, že v jednom okamžiku na 
jednom trhu může existovat teoreticky až nekonečně mnoho vnitřních hodnot. Proč tomu tak je? 
Jak bylo uvedeno, vnitřní hodnota je investorem individuálně stanovená cena aktiva, za kterou 
by se mělo obchodovat. Protože se jedná vždy částečně o její subjektivní stanovení, může být 
takovýchto vnitřních hodnot na trhu teoreticky stejný počet, jako je počet účastníků trhu. Jak 
ale tuto cenu stanovit a poté na základě srovnání s tržní cenou rozhodnout, zda danou obligaci 
(či akcii) zařadit do svého portfolia?

Vnitřní hodnotu (teoretickou cenu) stanoví investor jako současnou hodnotu očekávaných 
budoucích peněžních toků plynoucích z této investice, protože tyto peněžní toky jsou pro 
investora hodnotné. Jelikož očekávané peněžní toky (kuponové platby z obligace, ale třeba 
i dividendy z akcie) nastanou až v budoucnosti, musí je přepočítat na současnou hodnotu, aby 
je mohl srovnávat se současnou cenou (časová hodnota peněz přece říká, že pokud chceme 
srovnávat nějaké částky, musí být jejich hodnota vztažena ke stejnému časovému okamžiku). 
Při tomto přepočtu používá požadovanou výnosnost, aby vypočítal maximální cenu, při které 
ještě této výnosnosti dosáhne. Pokud koupí nakonec levněji, vydělává víc, pokud dráž, vydělá 
méně. Opět je možno odkázat na kapitolu Investiční rozhodování a na dynamické metody. 
Nyní je pouze budeme aplikovat na konkrétních investicích – v této kapitole na obligacích 
a v kapitole 12 i na akciích.

Teď se budeme věnovat jednotlivým vztahům pro výpočet vnitřní hodnoty u uvedených 
druhů obligací. Použijeme principy složeného úročení, jelikož operujeme v rámci dlouhodobých 
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cenných papírů (splatnost delší než jeden rok). Začneme trochu netradičně od konzoly přes dis-
kontovanou obligaci ke kuponové obligaci, a to v závislosti na složitosti výpočtu. Podle výskytu 
na finančních trzích by tomu bylo přesně naopak.

a) Konzola
Vnitřní hodnota konzoly (věčné obligace) se vypočítá dle vztahu:

 
(10.1)

kde: VH = vnitřní hodnota,
 KP = kuponová platba (KS · NH),
 r = požadovaná výnosnost.

Z konzoly plynou pouze kuponové platby, a to věčně. To znamená, že je nutno tyto věčné 
platby přepočítat na současnou hodnotu (diskontovat), čímž se dostáváme k principu věčného 
důchodu a současné hodnoty věčného důchodu, kterým jsou v tomto případě kuponové platby. 
Současná hodnota věčného důchodu se při uvažování bezprostředního polhůtního důchodu, 

a za předpokladu m = 1 obecně vypočítá dle následujícího vztahu: , který odpovídá výše 

uvedenému vzorci pro výpočet vnitřní hodnoty konzoly.
Obdobným vzorcem, jako je vztah pro výpočet vnitřní hodnoty konzoly, je dán základní 

výpočet vnitřní hodnoty u akcií, kterým se bude věnovat kapitola 12. Akcie jsou obecně cenné 
papíry bez splatnosti a jako věčný důchod je zde považována dividenda (podíl na zisku), takže 

vztah pro výpočet vnitřní hodnoty akcie má následující podobu: . Ale o tom podrobněji 

až v kapitole Investice na akciovém trhu.

Poznámka: Úrokové období a vnitřní hodnota konzoly

I vztah pro výpočet vnitřní hodnoty konzoly je založen na úrokovém období, jež odpovídá 
frekvenci vyplácení kuponových plateb, které jsou úrokovými výnosy. Úrokové období je 
přece takové, za které jsou placeny úroky, a v tuto chvíli jsou úroky představovány kupo-
novými platbami a úrokovou sazbu představuje kuponová sazba obligace. To znamená, že 
pokud jsou kupony vypláceny pololetně, musí být aplikována pololetní kuponová sazba, 
vypočteny pololetní kuponové platby (jako součin pololetní kuponové sazby a nominální 
hodnoty) a samo zřejmě i požadovaná výnosnost musí být aplikována v pololetním formátu.

b) Diskontovaná obligace
Vnitřní hodnota diskontované obligace se opět vypočítá jako současná hodnota veškerých z ní 
plynoucích příjmů při aplikaci požadované výnosnosti, aby byla vypočtena maximálně ak-
ceptovatelná cena, při které by bylo dané výnosnosti dosaženo. Jediným příjmem plynoucím 
z diskontované obligace je její nominální hodnota v době splatnosti. To znamená, že vztah pro 
výpočet vnitřní hodnoty diskontované obligace má následující tvar:

 
(10.2)
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kde: VH = vnitřní hodnota,
 NH = nominální hodnota,
 r = požadovaná výnosnost,
 t = doba do splatnosti.

Uvedený vzorec odpovídá opět principům složeného úročení, a to konkrétně výpočtu sou-
časné hodnoty ze základního vztahu pro složené úročení, který byl uveden v kapitole Složené 

úročení a jeho využití: . Budoucí hodnotou je myšlena nominální hodnota, která 

bude vyplacena v době splatnosti obligace (t). Současnou hodnotu pak představuje současná 
vnitřní hodnota obligace.

Vztah  můžeme slovně také interpretovat jako částku, kterou musíme nyní dát 

na účet, abychom za počet období (t) při výnosnosti za jedno období (r) měli na účtu částku FV. 

Vztah  můžeme slovně interpretovat podobně jako částku, kterou bychom nyní 

museli zaplatit za obligaci, která má splatnost za počet období (t), abychom při požadované 
výnosnosti za jedno období (r) obdrželi částku (NH). Je to naprosto identické. Jak vidíte, je 
použito standardních principů složeného úročení, které byly aplikovány na konkrétním druhu 
cenného papíru.

Poznámka: Úrokové období a vnitřní hodnota diskontované obligace

Jak je to u vztahu pro výpočet vnitřní hodnoty diskontované obligace s úrokovým ob dobím? 
Nejsou zde kuponové platby, takže dle tohoto nelze úrokové období určit, na rozdíl od kon-
zoly nebo standardní kuponové obligace, ze kterých plynou kuponové platby. V případě 
 diskontované obligace ovšem můžeme aplikovat stejné úrokové období, jako bychom uva-
žovali u alternativní investice. Pokud by alternativní investicí byl např. spořicí účet s úrokovou 
sazbou 5 % p. a. a pololetním úrokovým obdobím (předpokládejme pro zjednodušení stejnou 
likviditu a rizikovost obou alternativ), aplikovali bychom i u vztahu pro výpočet vnitřní hod-
noty diskontované obligace pololetní úrokové období, to znamená proměnná r = 2,5 % p. s. 
a doba do splatnosti obligace bude v pololetích. Vnitřní hodnota vypočtená na základě těchto 
parametrů by byla interpretována jako maximálně akceptovatelná cena této obligace, abychom 
dosáhli za stejnou dobu stejné výnosnosti, jako by dosáhl tento účet při úrokové sazbě 5 % p. a. 
a pololetním úrokovém období.

c) Kuponová obligace
Vnitřní hodnota kuponové obligace se opět vypočítá jako současná hodnota budoucích peněž-
ních toků, které z této obligace plynou. To znamená jak kuponových plateb (jak fixních, tak 
variabilních), tak i nominální hodnoty ve splatnosti obligace. Vztah pro výpočet vnitřní hodnoty 
je následující:

 
(10.3)
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kde: VH = vnitřní hodnota,
 NH = nominální hodnota,
 KP = kuponová platba (KS · NH),
 r = požadovaná výnosnost,
 t = doba do splatnosti.

Poznámka: Úrokové období a vnitřní hodnota kuponové obligace

Opět jsou aplikovány standardní principy složeného úročení. Vztah je koncipován na úrokové 
období. V tomto případě je úrokové období dáno frekvencí kuponových plateb a veškeré pro-
měnné na něm závislé je nutno tomuto formátu přizpůsobit. Pokud by byly kuponové platby 
čtvrtletní, byla by uvažována čtvrtletní kuponová sazba, čtvrtletní požadovaná výnosnost 
a jednotlivé doby do obdržení jednotlivých příjmů by byly v počtu čtvrtletí.

V případě fixně úročené obligace lze použít i následující vztah, kde jednotlivé proměnné 
znamenají naprosto totéž jako v předchozím vztahu:

 
(10.4)

Jak již bylo řečeno, každý investor může mít svoji vnitřní hodnotu u daného cenného pa-
píru, a to na základě toho, jaké očekává příjmy a jakou požaduje výnosnost. V jeden okamžik 
tedy může být na trhu u jednoho aktiva neomezený počet vnitřních hodnot. Každý investor 
ovšem srovnává vnitřní hodnotu cenného papíru se skutečnou aktuální cenou cenného papíru 
(tržní cenou) a na základě této komparace určuje, zda je cenný papír podhodnocený nebo nad-
hodnocený. V jednom okamžiku na jednom trhu má ale cenný papír pouze jednu tržní cenu 
(obvykle má jednu pro nákup a jednu pro prodej) a ta se mění na základě nabídky a poptávky, 
které jsou ovlivněny právě rozhodnutím investorů prodávat nebo nakupovat daný cenný papír. 
Jejich představy ohledně odpovídající ceny (vnitřní hodnoty) se tak následně odráží ve sku-
tečné tržní ceně.

Toto byl základní koncept výpočtu vnitřní hodnoty obligace. Podrobněji se mu věnuje jak 
u obligací, tak u akcií tzv. fundamentální analýza. Obvykle je velmi podrobná a jejím základním 
cílem je právě stanovit vnitřní hodnotu daného cenného papíru a vyhodnotit podhodnocení nebo 
nadhodnocení jeho aktuální tržní ceny.

Poznámka: Tržní hodnota obligace, kurz

K tržní ceně obligace je nutno uvést (a vyplynulo to i z uvedených kurzovních lístků), že 
ceny obligací nejsou udávány v peněžních částkách, ale procentem, a to vždy z nominální 
hodnoty obligace. Je to z důvodu přehlednosti kurzovních lístků obligací, jelikož cena obligace 
je zá vislá na její nominální hodnotě (vyšší cena v peněžních jednotkách bude samozřejmě 
u obligace, která má nominální hodnotu 1 000 000 Kč než u obligace s nominální hodnotou 
1 000 Kč). Má-li tedy obligace cenu např. 9 856 Kč a nominální hodnotu 10 000 Kč, odpovídá 
její kurz 98,56 %. Pokud by měla cenu 10 123 Kč, kurz by odpovídal 101,23 %.
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Příklad 10.1

Za jakou cenu by se dle investora měla prodávat konzola s nominální hodnotou 200 000 Kč 
a kuponovou sazbou 5 % p. a., pokud investor požaduje výnosnost 4 % p. a. a kupony 
jsou vypláceny v roční frekvenci?
Řešení:
Jelikož se jedná o roční výplatu kuponových plateb, je úrokové období roční a všechny pro-
měnné na něm závislé musí být této skutečnosti přizpůsobeny. Vnitřní hodnotu vypočítáme 
jako současnou hodnotu věčného důchodu, kde důchodem jsou kuponové platby plynoucí 
z této konzoly.

roční kupony => úrokové období je rok
r = 4 % p. a. => 0,04 p. a.
KS = 5 % p. a.
NH = 200 000 Kč
KP = 200 000 ∙ 0,05 = 10 000 Kč

Odpověď:
Dle investora by se měla obligace prodávat za 250 000 Kč, což odpovídá procentnímu kurzu 
125 %. Investor je ochoten zaplatit maximálně 250 000 Kč, aby dosáhl požadované výnos-
nosti 4 % p. a. Pokud by nakoupil za vyšší cenu než 250 000 Kč, dosáhl by logicky nižšího 
výnosu než 4 % p. a. Čím levněji než za 250 000 Kč by nakoupil, tím vyšší než 4% roční 
výnosnosti by dosáhl. Všimněme si také, že investor požaduje nižší výnosnost (4 % p. a.), 
než je úročení obligace (5 % p. a.), proto je ochoten u této obligace zaplatit více, než kolik 
činí její nominální hodnota.

Další příklad se věnuje výpočtu teoretické ceny u diskontované obligace, tzn. takové obliga-
ce, která nepřináší žádné kuponové platby, ale investor ji nakoupil levněji než za její nominální 
hodnotu, která je vyplácena ve splatnosti obligace.

Příklad 10.2

Za jakou cenu by se měla prodávat diskontovaná obligace s nominální hodnotou 
100 000 Kč, která má 3 roky do data splatnosti, pokud investor požaduje výnosnost 
5 % p. a.? Uvažujme roční úrokové období.
Řešení:
U diskontované obligace nejsou vypláceny kuponové platby, což znamená, že nelze na zákla-
dě této skutečnosti určit úrokové období. Vždy záleží na tom, jaké úrokové období budeme 
předpokládat v rámci výpočtů. Může se jednat například o úrokové období u alternativní 
investice. Vnitřní hodnotu vypočítáme jako současnou hodnotu příjmů plynoucích z této 
obligace, kterými je pouze nominální hodnota placená ve dni splatnosti obligace.

úrokové období je rok
r = 5 % p. a. => 0,05 p. a.
t = 3 roky
NH = 100 000 Kč
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Odpověď:
Dle investora by se měla obligace prodávat za 86 384 Kč, což odpovídá procentnímu kurzu 
86,38 %. Investor je ochoten zaplatit maximálně 86 384 Kč, aby dosáhl požadované výnos-
nosti 5 % p. a. Pokud by nakoupil za vyšší cenu než 86 384 Kč, dosáhl by nižšího výnosu než 
5 % p. a. Pokud by naopak nakoupil za méně než 86 384 Kč, dosáhl by vyšší než 5% roční 
výnosnosti. Jak již bylo řečeno u diskontované obligace, která nemá kuponové platby, je cena 
vždy nižší než nominální hodnota vyplacená ve splatnosti. S blížící se dobou splatnosti se 
cena nominální hodnotě přibližuje a ve dni splatnosti se rovnají. Nikdy tak nemůže být cena 
u diskontované obligace vyšší než její nominální hodnota, protože více než nominální hodnota 
z této obligace nebude plynout.

Následuje výpočet vnitřní hodnoty kuponové obligace.

Příklad 10.3

Jakou cenu by měla mít čtyřletá obligace o nominální hodnotě 100 000 Kč s roční vý-
platou kuponových plateb a kuponovou sazbou 6 % p. a., pokud investor požaduje 
výnosnost 7 % p. a.?
Řešení:
Jelikož se jedná o roční výplatu kuponových plateb, je úrokové období roční a všechny pro-
měnné na něm závislé musí být této skutečnosti přizpůsobeny. Vnitřní hodnotu vypočítáme 
jako současnou hodnotu veškerých příjmů plynoucích z obligace, to znamená v tomto případě 
kuponových plateb a nominální hodnoty, která je vyplacena při splatnosti obligace.

roční kupony => úrokové období je rok
r = 7 % p. a. => 0,07 p. a.
t = 4 roky
KS = 6 % p. a. => 0,06 p. a.
NH = 100 000 Kč
KP = 100 000 ∙ 0,06 = 6 000 Kč

Odpověď:
Dle investora by se měla obligace prodávat za 96 613 Kč, to odpovídá procentnímu kurzu 
96,61 %. Investor je ochoten maximálně zaplatit 96 613 Kč, aby dosáhl požadované výnos-
nosti 7 % p. a. Pokud by nakoupil za vyšší cenu než 96 613 Kč, dosáhl by nižšího výnosu než 
7 % p. a. Pokud by naopak nakoupil za méně než 96 613 Kč, dosáhl by vyšší než 7% roční 
výnosnosti.

Všimněme si také, že investor požaduje vyšší výnosnost (7 % p. a.), než je úročení obligace 
(kuponová sazba 6 % p. a.), proto je ochoten u této obligace zaplatit méně, než je její nomi-
nální hodnota, aby získal dodatečný výnos daný rozdílem nákupní ceny a nominální hodnoty 
vyplacené ve splatnosti obligace.

Následuje příklad na výpočet vnitřní hodnoty kuponové obligace, která má pololetní výplatu 
kuponových plateb.
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Příklad 10.4

Jakou cenu by měla mít dvouletá obligace o nominální hodnotě 1 000 Kč, s kuponovou 
sazbou 5 % p. a., pololetní výplatou kuponových plateb, pokud investor požaduje vý-
nosnost 4 % p. a.?
Řešení:
Jelikož se jedná o pololetní výplatu kuponových plateb, je úrokové období pololetní a všechny 
proměnné na něm závislé musí být této skutečnosti přizpůsobeny. Vnitřní hodnotu vypočítáme 
jako současnou hodnotu veškerých příjmů plynoucích z obligace, to znamená v tomto případě 
kuponových plateb a nominální hodnoty. Kuponové platby budou vypláceny v průběhu čtyř 
pololetí, kdy na konci posledního pololetí (tzn. druhého roku) bude navíc při splatnosti obligace 
vyplacena i nominální hodnota.

pololetní kupony => úrokové období = pololetí
r = 4 % p. a. => 2 % p. s. => 0,02 p. s.
t = 2 roky => 4 pololetí
KS = 5 % p. a. => 2,50 % p. a. => 0,025 p. s.
NH = 1 000 Kč
KP = 1 000 ∙ 0,025 = 25 Kč

Odpověď:
Dle investora by se měla obligace prodávat za 1 019 Kč, to odpovídá procentnímu kurzu 
101,9 %. Investor je ochoten zaplatit maximálně 1 019 Kč, aby dosáhl požadované výnosnosti 
4 % p. a. Pokud by nakoupil za vyšší cenu než 1 019 Kč, dosáhl by nižšího výnosu než 4 % p. a., 
pokud by naopak nakoupil za méně než 1 019 Kč, dosáhl by vyšší než 4% roční výnosnosti.
Opět si všimněme, že investor požaduje nižší výnosnost (4 % p. a.), než je úročení obligace 
(5 % p. a.), proto je ochoten u této obligace zaplatit více, než je nominální hodnota, čímž 
ovšem utrpí určitou ztrátu na rozdílu nákupní ceny a nominální hodnoty obligace vyplacené 
v datu její splatnosti.

Pokud ve vztahu pro výpočet ceny obligace uvažujeme požadovanou výnosnost, získáme 
„požadovanou“ maximální cenu, za kterou jsme danou obligaci ochotni nakoupit (jedná se tedy 
o vnitřní hodnotu, resp. teoretickou cenu), abychom této požadované výnosnosti dosáhli. Pokud 
ovšem dosazujeme skutečnou aktuální výnosnost, získáme skutečnou, aktuální cenu neboli tržní 
cenu (viz příklad 10.5).

Příklad 10.5

Klient je ochoten investovat do dluhopisů 12 000 000 Kč. Kolik kusů obligací s nomi-
nální hodnotou 10 000 Kč, kuponovou sazbou 3 % p. a. s roční výplatou kuponových 
plateb a 3 roky do data splatnosti si může zakoupit, pokud výnos do doby splatnosti této 
obligace činí 3 % p. a.?
Řešení:
Jelikož se jedná o roční výplatu kuponových plateb, je úrokové období roční a všechny pro-
měnné na něm závislé musí být této skutečnosti přizpůsobeny. Dosazením do vztahu pro 
výpočet ceny vypočítáme tržní cenu obligace, jelikož dosazujeme její skutečnou výnosnost.
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Po výpočtu její ceny a podělením částky 12 000 000 Kč touto cenou zjistíme počet kusů, 
které si investor může nakoupit. Cenu opět vypočítáme jako současnou hodnotu veškerých 
zbývajících příjmů plynoucích z obligace, to znamená v tomto případě kuponových plateb 
a nominální hodnoty.

roční kupony => úrokové období = rok
r = 3 % p. a. => 0,03 p. a.
t = 3 roky
KS = 3 % p. a. => 0,03 p. a.
NH = 10 000 Kč
KP = 10 000 ∙ 0,03 = 300 Kč

Odpověď:
Uvedené výnosnosti 3 % p. a. odpovídá cena 10 000 Kč, což je stejné jako nominální hodnota 
obligace, a to z toho důvodu, že požadovaná výnosnost se rovná výši úročení (kuponové  sazbě), 
která je rovněž ve výši 3 % p. a. Proto je cena obligace rovna nominální hodnotě a kurz odpovídá 
100 %. Při ceně 10 000 Kč si investor může zakoupit 1 200 ks této obligace.

To byly příklady na výpočet ceny obligace a nyní se zaměříme na výpočet výnosnosti 
obligací.

10.3 Výnosnost obligace
Výpočet výnosnosti jednotlivých druhů obligací je odvozen z výpočtu jejich ceny, kdy je apli-
kována skutečná cena (tržní cena, resp. kurz), aby byla vypočtena skutečná výnosnost. Tedy 
pokud bude ve vzorcích pro cenu aplikována požadovaná výnosnost, bude vypočtena vnitřní 
hodnota neboli teoretická cena, a pokud bude aplikována skutečná výnosnost, bude vypočtena 
skutečná tržní cena.

V následující tabulce se levá a pravá část liší právě v tom, zda zadáváme náš požadovaný 
výnos u obligace a pak vypočítáme naši požadovanou cenu obligace (neboli vnitřní hodnotu, VH), 
nebo skutečný výnos obligace na trhu a pak vypočítáme její skutečnou cenu na trhu (neboli tržní 
cenu, C). To vše již bylo také patrné z předchozích příkladů zaměřených na výpočet ceny obligace.

r = požadovaná výnosnost r = skutečná výnosnost
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Vztahy pro výpočet skutečné výnosnosti obligace tak vznikly vyjádřením (r) ze vztahů 
v pravém sloupci tabulky, kdy byla aplikována skutečná tržní cena obligace na trhu (C), aby 
byla vypočtena její aktuální skutečná výnosnost.

a) Výnosnost konzoly
Vztah pro výpočet výnosnosti konzoly je odvozen následujícím způsobem:

 
(10.5)

kde: C = tržní cena,
 KP = kuponová platba,
 r = výnosnost obligace.

Jsou-li uvažovány roční kuponové platby, jedná se o roční výnosnost (p. a.), pokud by se 
jednalo o pololetní kuponové platby, výnosnost by byla pololetní (p. s.) atd.

b) Výnosnost diskontované obligace
Vztah pro výpočet výnosnosti diskontované obligace je odvozen následujícím způsobem:

 
(10.6)

kde: C = tržní cena,
 NH = nominální hodnota,
 t = doba do splatnosti,
 r = výnosnost obligace.

Je-li uvažováno roční úrokové období, proměnná (t) je uváděna v letech a výnosnost vychází 
v ročním formátu (p. a.). Pokud je úrokové období uvažováno pololetní, proměnná (t) je uvá-
děna v pololetích a výnosnost vychází v pololetním formátu (p. s.) atd. Vztah počítá s  držbou 
do splatnosti, jedná se tedy o výnosnost do doby splatnosti, která má zkratku YTM (více u vý-
nosnosti kuponové obligace).

Mimochodem vzorec pro výpočet výnosnosti diskontované obligace odpovídá základnímu 

vztahu pro výpočet úrokové sazby u složeného úročení: , pokud cena této obligace 

odpovídala výpočtu současné hodnoty ze základního vztahu pro složené úročení.

c) Výnosnost kuponové obligace
Výpočet výnosnosti kuponové obligace opět vychází ze vztahu pro výpočet její ceny (viz ná-
sledující vzorec):



222 / Finanční matematika v praxi

 
(10.7)

Vyjádřit výnosnost (r) z tohoto vztahu bez různých kalkulátorů je však velmi obtížné. Je to 
stejné jako u vyjádření ukazatelů IRR nebo RPSN z předchozích kapitol. Jedná se totiž o na-
prosto stejný princip, pouze peněžní částky nepředstavují např. splátky spotřebitelského úvěru, 
ale kuponové platby nebo nominální hodnotu v případě obligace.

I když by samozřejmě bylo nejpřesnější dopočítat proměnou (r) z daného vzorce, tzv. „na 
papíře“ by to bylo velmi složité. Proto lze její hodnotu alespoň odhadnout jedním z následujících 
způsobů, který závisí na dané situaci.

1. Běžná výnosnost
První z těchto možností je kvantifikace tzv. běžné výnosnosti, která uvažuje pouze běžné výnosy 
plynoucí z držby daného aktiva, kterými jsou v případě kuponové obligace kuponové platby, jež 
investor obdrží v pravidelných, zpravidla ročních intervalech.

 
(10.8)

kde: r = výnosnost obligace,
 KP = kuponová platba,
 C = cena obligace.

Tento vztah odpovídá výpočtu výnosnosti u konzoly a je vhodné jej aplikovat u obligací 
držených do splatnosti (bez uvažování obchodování), přičemž splatnost se pohybuje v desítkách 
let a nominální hodnotu jako příjem v době splatnosti není nutno uvažovat, protože její současná 
hodnota je velmi nízká.

U tohoto vztahu platí to samé, co již bylo uvedeno u výpočtu výnosnosti konzoly: pokud jsou 
uvažovány roční kuponové platby, jedná se o roční výnosnost, v případě pololetních kuponových 
plateb o pololetní výnosnost atd.

2. Rendita (RET)
Rendita se také označuje jako tzv. efektivní výnosnost a je aplikována pro výpočet výnosnosti 
kuponové obligace v případě jejího obchodování (rozlišujeme tedy nákupní a prodejní cenu 
obligace).

 
(10.9)

kde: r = výnosnost obligace,
 KP = kuponová platba,
 CN = cena nákup,
 CP = cena prodej,
 t = doba držby od nákupu do prodeje.

Uvedený vztah odpovídá opět úrokovému období, resp. období vyplácení kuponových pla-
teb. Pokud jsou kuponové platby vypláceny ročně, je aplikována roční kuponová platba a doba 
(t) je uváděna v letech. Pak výnosnost (r) vychází v ročním formátu (p. a.). Pokud jsou ovšem 
kuponové platby vypláceny čtvrtletně, znamená KP čtvrtletní kuponovou platbu, doba držby (t) 
je ve čtvrtletích a výnosnost vychází ve čtvrtletním formátu (p. q.) a je nutno ji poté anualizovat.
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Při pohledu na vztah pro výpočet rendity je zřejmé, že se skládá ze součtu dvou částí. První 
částí je běžná výnosnost (kuponová platba poměřená k nákupní ceně) a druhou částí je kapitálová 
výnosnost (zisk či ztráta poměřená k nákupní ceně), rozpočítaná do období držby této obligace.

3. Výnosnost do doby splatnosti (YTM)
Třetí možností je výpočet tzv. výnosnosti do doby splatnosti (či výnosu do doby splatnosti). 
Jedná se o nejčastější možnost výpočtu výnosnosti kuponové obligace, kdy tato výnosnost je 
uváděna i v kurzovních lístcích (jak z pohledu nákupní, tak prodejní ceny, viz 4. a 5. sloupec 
na obrázku 10.4).

Jedná se o takovou výnosnost, která plyne z dané kuponové obligace v případě její držby do 
splatnosti,13 a to po zohlednění kuponových plateb i rozdílu mezi cenou a nominální hodnotou, 
která je vyplácena ve splatnosti. Anglická zkratka YTM vychází ze spojení slov yield to maturity, 
což v překladu znamená právě výnos do doby splatnosti, a je běžně používaná ve finanční sféře.

Tohoto výpočtu se používá v případě držby kuponové obligace do její splatnosti (není uvažo-
váno obchodování) a splatnost není v desítkách let, proto je nutno do výpočtu zahrnout i nomi-
nální hodnotu (resp. rozdíl mezi cenou a nominální hodnotou), protože její současná hodnota 
není relativně zanedbatelná, jako jsme uvedli v případě běžné výnosnosti. Pomocí tohoto vztahu 
tak lze stanovit výnosnost např. 5letých státních obligací apod. Vztah pro výpočet YTM má 
následující tvar:

 

(10.10)

kde: r = výnosnost obligace,
 KP = kuponová platba,
 NH = nominální hodnota,
 C = cena obligace,
 t = doba do splatnosti.

Jedná se o odhad výnosnosti počítané dle vztahu 10.7, podle něhož by byl výpočet samo-
zřejmě nejpřesnější. Výpočet dle vztahu 10.10 je výpočet aplikující totiž statistické metody 
výpočtu výnosnosti a výpočet dle vztahu 10.7 aplikuje dynamickou metodu výpočtu výnosnosti.

Ve jmenovateli vztahu 10.10 je vypočten aritmetický průměr z ceny obligace a její nominální 
hodnoty. Vztah je opět koncipován na formát úrokového období, které je závislé na frekvenci 
vyplácení kuponových plateb. Pokud je tato frekvence roční, jedná se u proměnné (KP) o roč-
ní kuponovou platbu, proměnná (t) je uváděna v letech a výnosnost (YTM) vychází v ročním 
formátu.

Pokud by kuponové platby byly vypláceny pololetně, je nutno KP uvažovat jako pololetní 
kuponovou platbu, proměnná (t) bude v pololetích, výnosnost obligace bude v pololetním for-
mátu (p. s.) a bude nutno ji anualizovat do formátu p. a. Vztah mezi vývojem výnosu do doby 
splatnosti a dobou do splatnosti, resp. splatností dluhopisů zachycují tzv. výnosové křivky, 
kterým se věnuje kapitola 11.

13 Přesněji by mělo být uvedeno po dobu durace (střední doba splatnosti, viz kapitola 11). Po dobu splat-
nosti by to platilo u neměnících se úrokových sazeb. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že doba splatnosti 
a durace jsou si obvykle velmi podobné (v případě diskontovaných dluhopisů dokonce stejné) lze toto 
malé zjednodušení připustit.
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U vztahu pro výpočet YTM se ještě zastavíme. Při výpočtu YTM jsou totiž uvažovány opět 

jak běžná výnosnost, tak kapitálová výnosnost. Běžná výnosnost je dána částí vztahu: 

 

a kapitálová výnosnost je dána částí vztahu: .

Celková výnosnost (v tomto případě YTM) je pak dána součtem obou částí. To znamená, že 
pokud investor není spokojen s výší úročení (kuponovou sazbou a z ní odvozenou kuponovou 
platbou), nabízí za obligaci méně než její NH, kterou dostane ve splatnosti, aby získal dodateč-
ný výnos na kurzu, jelikož úročení je fixní (pokud budeme uvažovat fixně úročenou obligaci).

Naopak pokud investor akceptuje nižší celkovou výnosnost (YTM), než je výše úročení 
obligace, je ochoten zaplatit za obligaci více než NH a částečně tak tratit na rozdílu mezi cenou 
a NH. Kapitálový zisk či ztráta je pak v rámci vztahu rozdělena do jednotlivých období do 
splatnosti obligace. Tuto problematiku osvětluje následující příklad.

Příklad 10.6 Vztah YTM, kuponové sazby a ceny obligace

Uvažujme, že máme fixně úročený kuponový dluhopis se splatností 5 let, který má kupo-
novou sazbu 6 % p. a. Tržní úroková míra obdobných dluhopisů (výnosnost) se na daném 
finančním trhu pohybuje okolo 4 % p. a. Jelikož se jedná o málo rizikový státní dluhopis, je 
pro investory velmi lukrativní. Budou tedy za tento dluhopis ochotni dobře zaplatit, a to i více 
než 100 % jeho jmenovité hodnoty. Tím se ovšem začnou připravovat o část svého výnosu, 
jelikož nyní zaplatí např. 110 % a ve splatnosti obdrží pouze 100 % (ročně tedy na kurzu 
prodělají cca 2 %). YTM dluhopisu tedy bude nižší, než je jeho kuponová sazba 6 % p. a., 
a bude se přibližovat tržní úrokové míře 4 % p. a. (bude právě nižší o ta cca 2 % p. a., která 
investor bude prodělávat na kurzu).

Avšak více než 110 % za něj investoři nezaplatí, jelikož by jeho YTM klesl pod 4 % p. a., 
což by pro ně vzhledem k aktuální tržní úrokové míře už nebylo zajímavé. Pokud by bylo riziko 
jeho nesplacení vyšší (nejednalo by se o státní dluhopis), nabídli by investoři za tento dluhopis 
např. pouze 105 %. Tím by se jeho výnos do doby splatnosti dostal na úroveň např. 5 % p. a. 
(ročně by na kurzu již tratili pouze cca 1 %), což by kompenzovalo vyšší rizikovost dluhopisu.

Pokud by naopak úročení (kuponová sazba) tohoto dluhopisu nebylo 6 % p. a., ale pouze 
2 % p. a., YTM u dluhopisu by se současným podmínkám na finančním trhu přizpůsobil  naopak 
prostřednictvím poklesu jeho kurzu pod 100 % jmenovité hodnoty (např. na 90 %, což by 
znamenalo roční zisk na kurzu cca 2 % p. a., který by navyšoval úročení dluhopisu 2 % p. a. 
na celkový výnos 4 % p. a.).

Z výše uvedeného vyplývá, že příliš nezáleží na výši fixního kuponu (platí, i když je 
nulový, to znamená u diskontovaného dluhopisu), jelikož YTM dluhopisu je aktuálním 
podmínkám na finančním trhu přizpůsoben prostřednictvím kurzu, tj. na základě nabídky 
a poptávky. Nemůže být přizpůsoben prostřednictvím výše kuponu, jelikož ta je fixní. 
U variabilně úročeného dluhopisu se aktuálním podmínkám přizpůsobuje především kupon 
a v menší míře jeho kurz.
YTM dluhopisu je tedy v konečném důsledku determinován rizikovostí emitenta a dobou 
do splatnosti dluhopisu, která ovlivňuje jak jeho rizikovost, tak výpočet YTM.
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Kromě uvedených výnosností existuje i tzv. kuponová výnosnost, což je podíl kuponové 

platby a nominální hodnoty a odpovídá tak samozřejmě kuponové sazbě ( ).

Pokud bude investor držet dluhopis skutečně až do splatnosti, a dosáhne tak zisku nebo 
ztráty, lze jednoduše najít právě ve sloupci YTM v kurzovním lístku (viz obrázek 10.6). V sou-
časné době nízkých úrokových sazeb je možné dosáhnout i záporného výnosu do splatnosti. Při 
pohledu na uvedený kurzovní lístek tak lze skutečně dosáhnout i mírného záporného výnosu. 
Je to způsobeno především vysokou tržní cenou (kurzem), která je vyšší (někdy i výrazně) nad 
100 % nominální hodnoty. Tím je jasné, že investor ve splatnosti obdrží pouze 100 %, a utrží 
tak kapitálovou ztrátu. Jediné, co ho může z celkové ztráty dostat, je inkaso běžných výnosů, 
tedy kupónů, které musí inkasovat po dostatečně dlouhou dobu a v dostatečné výši. Hezky je to 
vidět na našem kurzovním lístku, kde se státní dluhopis 4,85/57 obchoduje za přibližně 190 % 
jeho nominální hodnoty. Znamená to, že investoři jsou za něj ochotni zaplatit skoro dvojnásobek 
jeho nominální hodnoty. Pouze díky dlouhé splatnosti, která je v roce 2057, a ročnímu inkasu 
kupónu ve výši 4,85 %, je výnos do splatnosti kladný.

Nyní následují praktické ukázky výpočtu výnosnosti obligací.

Příklad 10.7

Kterou z obligací nakoupíme, pokud jediným kritériem pro výběr je výnosnost do doby 
splatnosti?
a) Konzola s cenou 1 milion korun a roční kuponovou platbou 50 000 Kč.
b) Diskontovaná obligace se splatností 3 roky, nominálem 100 000 Kč a cenou 78 500 Kč.
c) Kuponová obligace se splatností 3 roky, roční kuponovou sazbou 12,5 % s ročními 

kupony a cenou 98 %.

Řešení:

a) Konzola

roční kupony => úrokové období = rok
KP = 50 000 Kč
C = 1 000 000 Kč
r = ? (p. a.)

b) Diskontovaná obligace
Jedná se o standardní příklad na výpočet výnosnosti diskontované obligace, uvažujme roční 
úrokové období, takže výnosnost bude ve formátu p. a.

úrokové období = rok
NH = 100 000 Kč
C = 78 500 Kč
t = 3 roky
r = ? (p. a.)

c) Kuponová obligace
Jedná se o obligaci drženou do data splatnosti, kdy splatnost není za dlouhou dobu, proto 
použijeme vzorec pro standardní výpočet YTM.
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roční kupony => úrokové období = rok
C = 98 % => 0,98
NH = 100 % => 1
KS = 12,50 % p. a. => 0,125
KP = 0,125 · 1 = 0,125 Kč
t = 3 roky

Všimněme si, že YTM je vyšší než úročení 
obligace (12,50 % p. a.) z důvodu, že investor 
realizoval další výnos tím, že nakoupil obliga-
ci za 98 % NH a ve splatnosti obdržel 100 % 
NH. Po zohlednění i tohoto dodatečného vý-
nosu je celkový výnos do splatnosti (YTM) 
roven 13,30 % p. a.

V případě kuponové obligace nebyla známa nominální hodnota a ve výpočtu byla stano-
vena na 100 %. Příklad by bylo možno ale řešit tak, že nominální hodnotu si můžeme zvolit 
na úrovni 1 Kč, 100 Kč, 1 000 000 Kč apod. Vliv na výpočet to nebude mít žádný, protože 
kuponovou sazbu nebo cenu vyčíslíme vždy z nominální hodnoty a není podstatné, zda z no-
minální hodnoty v relativním vyjádření (100 %) nebo z absolutní částky (1 000 000 Kč).
Odpověď:
Koupíme tedy obligaci s nejvyšší výnosností, což je kuponová obligace.
Jak by se výpočet změnil, pokud by kuponové platby byly zdaněny 20 %?
Bylo by nutno uvažovat kuponové platby po zdanění. To se ovšem netýká diskontované 
obligace, u které nedochází k výplatě kuponových plateb, a výnosnost by se tak nezměnila, 
protože kapitálový výnos (rozdíl mezi cenou a nominálem) se v tomto případě nezdaňuje. 
U konzoly a kuponové obligace by byly dosazeny kuponové platby po zdanění a byla by 
kvantifikována čistá výnosnost.

a) 

b) 

V případě zdanění kuponových výnosů je tedy výnosnost diskontované obligace stejná jako 
bez uvažování zdanění, protože v případě držby diskontované obligace nám z ní neplynou 
žádné příjmy v podobě kuponových plateb.

c) 

U kuponové obligace nebylo možno zdanit oproti předchozímu příkladu celou celkovou 
výnosnost 13,30 % p. a. z toho důvodu, že ta obsahuje právě i výnos plynoucí z rozdílu ceny 
a nominální hodnoty a ten se v tomto případě nedaní. Bylo tak nutno dosadit pouze čistou 
kuponovou platbu, protože ta jediná se v tomto případě zdaňuje.
Odpověď:
I při zohlednění zdanění je nejvýnosnější kuponová obligace.
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Příklad 10.8

Určeme výnosnost obligace s nominálem 2 000 Kč, která přináší roční kuponové  platby 
dané kuponovou sazbou 15 % p. a. a do jejíž splatnosti zbývají 2 roky. Tržní cena dluho-
pisu je 2 300 Kč.

Řešení:

roční kupony => úrokové období = rok
C = 2 300 Kč
NH = 2 000 Kč
KS = 15 % p. a. => 0,15
KP = 0,15 · 2 000 = 300 Kč
t = 2 roky

Všimněme si, že YTM je nižší než výše 
úročení obligace (15,00 % p. a.) z důvo-
du, že investor byl ochoten kvůli tomuto 
vyššímu úročení nakoupit obligaci za vyš-
ší cenu (2 300 Kč) než NH (2 000 Kč), 
čímž utrpěl ztrátu na kurzu, a realizoval 
tak vzhledem k rizikovosti obligace a její 
likviditě celkovou výnosnost 6,98 % p. a.

Příklad 10.9

Zakoupili jsme kuponovou obligaci s nominálem 10 000 Kč, kuponovou sazbou 5 % p. a., 
(s roční kuponovou platbou) za 9 800 Kč. Tuto obligaci jsme prodali za 2 roky za 
10 200 Kč. Jaká byla RENDITA této investice?

Řešení:

roční kupony => úrokové období = rok
t = 2 roky
KS = 5 % p. a. => 0,05
NH = 10 000 Kč
KP = 0,05 · 10 000 = 500 Kč
CN = 9 800 Kč
CP = 10 200 Kč
r = ? (p. a.)

Rendita je 7,14 % p. a.

Jak by se výpočet změnil, pokud by se jednalo o pololetní kuponové platby:

pololetní kupony => úrokové období = pololetí
t = 4 pololetí
KS = 5 % p. a. = 2,50 % p. s. => 0,025
NH = 10 000 Kč
KP = 0,025 · 10 000 = 250 Kč
CN = 9 800 Kč
CP = 10 200 Kč
r = ? (p. s.)

Rendita je také 7,14 % p. a.
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Výnosnost (ve formátu p. a.) by se nezměnila z toho důvodu, že při anualizaci byly apliko-
vány principy jednoduchého úročení, resp. nebyly uvažovány výnosy z výnosů. Pokud by 
byly aplikovány i výnosy z výnosů při anualizaci (viz kapitola Investiční rozhodování), roční 
výnosnost by logicky vzrostla na (1,03572 – 1) = 7,27 % p. a.

Příklad 10.10

Jakou výnosnost má konzola s roční kuponovou sazbou 8 % p. a. (roční kuponové platby), 
obchoduje-li se při kurzu 95 %?
Řešení:

roční kupony => úrokové období = rok
C = 95 % => 0,95
NH = 100 % => 1
KS = 8 % p. a. => 0,08
KP = 0,08 · 1 = 0,08
NH = 1 000 000 Kč
r = ? (p. a.)

Výnosnost konzoly je 8,42 % p. a.

10.4  Cena kuponové obligace mezi kuponovými 
platbami

Vraťme se nyní k výpočtu ceny kuponové obligace. V úvodní části této kapitoly již byly uvedeny 
možnosti kvantifikace její ceny. Situace byla o to jednodušší, že uvedená cena byla vyčíslena 
přesně k okamžiku výplaty kuponové platby a že další kuponové platby budou vyplaceny vždy 
přesně za 1, 2, 3 … výplatní období kuponové platby (viz exponent ve jmenovateli).

Kalkulovat ovšem cenu přesně k datu výplaty kuponové platby je poněkud nepraktické, 
protože nelze předpokládat, že prodejce nebo kupující obligace bude čekat do výplaty kuponu, 
aby mohl obligaci ocenit a za uvedenou cenu koupit či prodat.

Tato dílčí kapitola se proto věnuje výpočtu ceny kuponové obligace mezi jednotlivými 
kuponovými platbami, tzn. do výplaty další kuponové platby nezbývá přesně celé období, ale 
např. 3 měsíce a další platba potom bude vyplacena za rok a tři měsíce a další za dva roky a tři 
měsíce apod. Viz obrázek 10.8.

100 Kč
KP1

100 Kč
KP2

100 Kč
KP3

100 Kč
KP4

100 Kč
KP5

emise obligace
NH = 2 000

nákup/prodej
okamžik stanovení ceny

splatnost obligace
NH = 2 000 Kč

A B

9M 3M

Obrázek 10.8 Obligace mezi kuponovými platbami



Investice na dluhopisovém trhu I: cena a výnosnost / 229

Obrázek 10.8 znázorňuje vyplácení jednotlivých příjmů plynoucích z kuponové obligace, 
a to ročních kuponových plateb ve výši např. 100 Kč a nominální hodnoty 2 000 Kč. Kuponová 
sazba této obligace tedy činí 5 % p. a. Dále je znázorněn čas, ke kterému má být vypočtena cena 
této obligace. Při znalosti skutečného výnosu do doby splatnosti tak bude vypočtena skutečná 
tržní cena obligace, ze které je posléze odvozen procentní kurz obligace.

Postup výpočtu bude naprosto stejný jako v předchozích případech, kdy byla cena obligace 
počítána k okamžiku, kdy zrovna došlo k výplatě kuponové platby. Nyní bude cena vypočtena 
k okamžiku mezi kuponovými platbami. K tomuto okamžiku budou opět vypočteny hodnoty 
jednotlivých peněžních příjmů (kuponových plateb a nominální hodnoty) plynoucích z obligace, 
kdy budou odúročeny (diskontovány) o dobu do jejich obdržení. Takto vypočtená cena obligace 
je tzv. cenou celkovou, která se skládá ze dvou částí:

1. První částí je tržní cena obligace, ze které je poté vydělením nominální hodnotou vypočten 
kurz obligace uváděný na kurzovních lístcích v %. Tuto cenu označíme jako CN.

2. Druhou částí je tzv. alikvotní úrokový výnos (AÚV) neboli naběhlá část kuponové platby 
od posledního okamžiku její výplaty.

Pokud se vrátíme k obrázku 10.8, AÚV představuje část kuponové platby, která naběhla 
po dobu označenou A (např. 9 měsíců – část roku). Jedná se tedy o poměrnou část kuponové 
platby, která ještě celá nenaběhla, protože do data její výplaty zbývá doba B (např. 3 měsíce). 
AÚV tak představuje „odměnu“, resp. uvedenou poměrnou část kuponové platby, která náleží 
prodávajícímu za to, že danou obligaci držel ještě po uvedenou dobu A (9 měsíců).

Je to logické, protože nový kupující by držel obligaci pouze 3 měsíce a obdržel by celou 
kuponovou platbu ve výši 100 Kč vztahující se k celým 12 měsícům. Původní majitel tak má 
nárok na 9/12 kuponové platby, protože po tuto dobu od okamžiku poslední výplaty kuponové 
platby ještě obligaci vlastnil. Obecný vztah pro výpočet alikvotního úrokového výnosu má 
následující tvar:

 
(10.11)

kde: AÚV = alikvotní úrokový výnos,
 tp − tkp = doba od poslední výplaty kuponové platby (ve dnech),
 KP = kuponová platba.

Vztah je konstruován pro roční kuponovou platbu, např. u pololetní kuponové platby by byla 
aplikována její pololetní výše a hodnota ve jmenovateli by logicky činila 180.

AÚV tak není součástí tržní ceny obligace, ze které je odvozen její kurz v %, ale je součástí 
její celkové ceny a musí být kupujícím vždy uhrazen. Prodávající tak od kupujícího obdrží tržní 
cenu obligace plus alikvotní úrokový výnos, který kompenzuje to, že ještě danou obligaci držel 
po určitou dobu od okamžiku poslední kuponové platby. AÚV roste s tím, jak roste doba od 
vyplacení  kuponové platby k datu vyplacení následující kuponové platby. Po jejím vyplacení 
automaticky klesá na nulu a začne narůstat AÚV vztahující se k následující kuponové platbě. 
Vývoj AÚV je znázorněn na obrázku 10.9.
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AÚV = 75 Kč

Obrázek 10.9 Vývoj alikvotního úrokového výnosu

V okamžiku prodeje obligace, např. uvedených 9 měsíců po předchozí kuponové platbě, má pro-
dávající nárok na alikvotní úrokový výnos ve výši 9/12 kuponové platby, tzn. 9/12 ∙ 100 = 75 Kč. 
Ke stejné výši bychom se samozřejmě dostali i pomocí počtu dní, tzn. 270/360 ∙ 100 = 75 Kč. 
Pokud by ovšem kurz obligace v % byl odvozen na základě celkové ceny zahrnující i AÚV, tak by 
tento kurz narostl o den později, a to ne na základě událostí na trhu (změna nabídky a poptávky), 
ale pouze na základě toho, že je „o den později“ a AÚV logicky narostl.

Tímto způsobem by kurz narůstal, díky narůstajícímu AÚV, až do data výplaty kuponové 
platby, kdy by klesl, kvůli poklesu AÚV na nulu. Investoři by tak nevěděli, zdali za změnou 
kurzu obligace stojí události na trhu nebo logická změna AÚV. To je důvod, proč se při výpočtu 
kurzu obligace v % očišťuje celková cena obligace o AÚV, i když AÚV je její součástí a musí 
být při obchodování s obligací také placen. AÚV u obligací je patrný z kurzovního lístku na 
obrázku 10.7, přičemž ceny obligací (v %) jsou zde uvedeny právě bez AÚV. Investor, který 
si bude chtít danou obligaci zakoupit, bude ale muset zaplatit obě její složky (jak tržní cenu, 
resp. kurz, tak AÚV).

V rámci kurzovního lístku na obrázku 10.7 bychom při nákupu museli uvažovat kurz 
prodejní, jelikož je kurzovní lístek stanoven z pohledu obchodníka, který jej sestavil, neboli 
za kolik on je ochoten danou obligaci prodat. K prodejnímu kurzu bychom museli přičíst 
ještě AÚV a to by byla celková cena obligace, kterou bychom museli zaplatit. Pokud bychom 
poté danou obligaci drželi až do splatnosti, kde rok splatnosti je uveden v prvním sloupci za 
lomítkem, dosáhli bychom výnosu do doby splatnosti uvedeného ve sloupci YTM – Prodej 
na kurzovním lístku.

Upozornění

Důležitá je také skutečnost spíše technického rázu, že pro tyto výpočty není rozhodující ani 
tak datum uzavření obchodu, jako spíše datum jeho vypořádání, kdy obligace skutečně mění 
majitele. Principiálně se ovšem nic nemění a budeme tento aspekt zanedbávat.

Příklad 10.11 uvádí výpočet AÚV, tržní ceny, ze které je v kurzovním lístku odvozen kurz, 
a dále celkové ceny obligace tvořené oběma složkami.
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Příklad 10.11

U státního dluhopisu s nominálem 10 000 Kč s kuponovou sazbou 5 % p. a. byla posled-
ní roční kuponová platba vyplacena naposledy před 60 dny. Výnos do doby splatnosti 
(YTM) činí 5,10 % p. a. a do splatnosti zbývají 3 roky a 300 dní. Určeme u této obligace 
tržní cenu, kurz, celkovou cenu, AÚV. Dále určeme počet kusů této obligace, které si 
můžeme koupit za 100 000 Kč.
Řešení:
Kuponové platby jsou vypláceny v roční frekvenci, to znamená, že úrokové období je rok a je 
nutno veškeré závislé proměnné tomuto formátu přizpůsobit. Máme tedy následující hodnoty 
proměnných:
roční kupony => úrokové období = rok
r = YTM = 5,10 % p. a. => 0,051 p. a.
t = 3 roky a 300 dní
KS = 5 % p. a. => 0,050 p. a.
NH = 10 000 Kč
KP = 0,050 ∙ 10 000 Kč = 500 Kč
Grafické znázornění celého příkladu demonstruje následující schéma.

500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kčemise

současnost
nákup/prodej

+10 000 Kč
splatnost

60D 300D

AÚV

Veškeré výpočty jsou realizovány k okamžiku nákupu/prodeje mezi jednotlivými kuponovými 
platbami. Nejprve bude vypočtena celková cena obligace skládající se ze dvou výše uvede-
ných složek, a to prostým diskontováním budoucích peněžních toků plynoucích z obligace 
k okamžiku nákupu/prodeje, a to prostřednictvím skutečné výnosnosti obligace (YTM), aby 
byla vypočtena skutečná celková cena obligace na trhu. Každý peněžní tok bude diskontován 
o dobu, za kterou bude od okamžiku nákupu/prodeje vyplacen. Tento přepočet bude v násle-
dujícím tvaru:

První peněžní tok bude od současnosti, kdy probíhá nákup/prodej obligace, vyplacen 
za 300 dní (jedná se o kuponovou platbu 500 Kč), to znamená, že doba musí být vyjádřena 
v letech (proto 300/360). Další peněžní tok bude další kuponová platba, která bude vyplacena 
o rok později, to znamená za 300 + 360 dní, přepočteno do let (300 + 360) / 360 atd. U posled-
ního období se nesmí zapomenout i na nominální hodnotu vyplacenou ve splatnosti obligace.
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Celková cena obligace se na základě uvedeného výpočtu rovná: CN + AÚV = 10 048 Kč 
a skládá se jednak z tržní ceny (CN) a jednak z AÚV. Nyní musí být obě tyto složky dopo-
čteny a vyjádřen kurz obligace v % na základě poměru CN a nominální hodnoty. Rovněž si 
všimněme, že cena je nad nominální hodnotou, což by mělo znamenat, že kuponová sazba je 
vyšší než YTM, ale je tomu přímo naopak. To je ovšem způsobeno tím, že je v celkové ceně 
zahrnut i AÚV.

Nejprve vyjádříme AÚV. Pokud by došlo k prodeji obligace, předchozí majitel by si z první 
následující kuponové platby nárokoval alikvotní část. Pokud obligaci v tomto období, ke kte-
rému se vztahuje následující roční kuponová platba, držel 60 dní, bude se alikvotní úrokový 
výnos rovnat:

Nyní již pouze dopočítáme tržní cenu obligace, podělíme ji nominální hodnotou, a odvo-
díme tak kurz obligace v %: CN = 10 048 − 83 = 9 965 Kč => kurz => 99,65 %. Nyní již platí, 
že kurz obligace je pod 100 % NH, což odpovídá skutečnosti, že YTM je vyšší než kuponová 
sazba dluhopisu.
Pokud bychom nyní měli např. červenec 2010, byl by zápis této obligace v kurzovním lístku 
následující:
Označení obligace: SD 5,00/14 (SD – státní dluhopis, KS = 5 % p. a., splatnost = rok 2014)
Kurz = 99,65 %
YTM = 5,10 % p. a.
AÚV = cca 83 Kč

Odpověď:
Pokud bychom chtěli tento dluhopis zakoupit, museli bychom zaplatit jak kurz (99,65 %) 
=> 9 965 Kč, tak i AÚV, který se rovná cca 83 Kč. Celkově bychom museli zaplatit 10 048 Kč. 
Pokud máme k dispozici 100 000 Kč, můžeme si tedy zakoupit 100 000 / 10 048 = 9,95 ks 
=> 9 ks. Důležité je podělit částku 100 000 Kč celkovou cenou, nikoliv pouze tržní cenou obli-
gace, ze které je odvozován kurz, protože u každé obligace budeme muset hradit i AÚV. Proto 
musíme vždy kalkulovat s celkovou cenou, kterou je kupující povinen uhradit prodávajícímu.

Následuje další příklad na tuto problematiku.

Příklad 10.12

U státního dluhopisu s nominální hodnotou 15 000 Kč a roční kuponovou sazbou 6 % p. a. 
byla pravidelná roční kuponová platba vyplacena přesně před 55 dny. Pokud víme, že 
roční výnos do doby splatnosti (YTM) činí 7,50 % p. a. a datum splatnosti bude za 2 roky 
a 305 dní, jaký by měl být jeho kurz? Stanovme také jeho celkovou cenu, tržní cenu 
a alikvotní úrokový výnos. Kolik takových dluhopisů si můžeme zakoupit za 500 000 Kč?

Řešení:
Postup řešení bude naprosto identický jako v předchozím příkladu.
roční kupony => úrokové období = rok
r = YTM = 7,50 % p. a. => 0,075 p. a.
t = 2 roky a 305 dní
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KS = 6 % p. a. => 0,060 p. a.
NH = 15 000 Kč
KP = 0,060 ∙ 15 000 Kč = 900 Kč

Výpočet celkové ceny obligace (CN + AÚV)

Výpočet alikvotního úrokového výnosu (AÚV)

Výpočet tržní ceny obligace (CN) a odvození kurzu obligace (v %)

Počet kusů obligace zakoupených za 500 000 Kč

Zápis na kurzovním lístku
Pokud bychom nyní měli opět červenec 2010, byl by zápis této obligace v kurzovním lístku 
následující:
Označení obligace: SD 6,00/13 (SD – státní dluhopis, KS = 6 % p. a., splatnost = rok 2013)
Kurz = 96,25 %
YTM = 7,50 % p. a.
AÚV = 137,50 Kč

Nyní se vraťme k alikvotnímu úrokovému výnosu, který představuje naběhlou část kupono-
vé platby. To znamená, že neexistuje u diskontovaných obligací, jež nemají kuponové platby, 
resp. je mají v nulové výši. V některých případech může být alikvotní úrokový výnos dokonce 
i mírně záporný. Je tomu tak z technického důvodu, který jsme ve výpočtech zanedbávali a který 
si nyní vysvětlíme.

Výpočet alikvotního úrokového výnosu odpovídá tedy tomuto vztahu:

 
(10.12)

kde: AÚV = alikvotní úrokový výnos,
 tp − tkp = doba od poslední výplaty kuponové platby (ve dnech),
 KP = kuponová platba.

Proměnná (tp) označuje datum prodeje obligace a (tkp) datum výplaty poslední kuponové 
platby. Kromě data výplaty kuponové platby (datum kuponu) je ovšem u kuponové platby 
stanoveno i tzv. datum ex-kuponu.
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Datum ex-kuponu (resp. předchozí den) je tzv. rozhodné datum pro výplatu následu-
jící kuponové platby, která bude vyplacena v datu kuponu (tkp). To znamená, že kdo byl 
k předešlému dni data ex-kuponu majitelem obligace, dostane v datu kuponu kuponovou 
platbu bez ohledu na skutečnost, zdali k tomuto datu obligaci ještě držel, či ji v daném 
období od data ex-kuponu do data kuponu prodal.

Datum ex-kuponu je obvykle do 30 dní před datem kuponu a v tomto období se kuponová 
platba označuje jako tzv. kuponová platba na cestě. Už bylo rozhodnuto, kdo ji obdrží, ale 
ještě nebyla vyplacena. Ke dni předcházejícímu datu ex-kuponu tedy emitent obligace vyhodnotí 
seznam majitelů obligace k tomuto dni a těm v datu kuponu vyplatí danou kuponovou platbu. 
Pokud není datum ex-kuponu stanoveno, je rovno datu kuponu.

A právě mezi datem ex-kuponu a datem kuponu je AÚV záporný, kdy právě v datu ex-kuponu 
klesá mírně do záporu a nulu protíná v datu kuponu.

Obrázek 10.10 znázorňuje skutečný průběh AÚV (plná tučná čára) při uvažování data 
ex-kuponu a odchylku vývoje (přerušovaná čára), pokud by datum ex-kuponu neexistovalo, 
resp. by se rovnalo datu kuponu (v tomto případě by AÚV nebyl v žádném okamžiku záporný).
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Obrázek 10.10 Vývoj alikvotního úrokového výnosu včetně data ex-kuponu
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Obrázek 10.11 Záporný AÚV
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Nyní si vysvětlíme, proč je AÚV mezi datem ex-kuponu a datem kuponu záporný. Na ob-
rázku 10.11 jsou znázorněny očekávané platby plynoucí z kuponové obligace. Jedná se o roční 
kuponové platby ve výši 120 Kč a ve splatnosti o nominální hodnotu 2 000 Kč. Na schématu 
máme znázorněný okamžik nákupu/prodeje obligace, který se nachází mezi datem ex-kuponu 
(tex) a datem kuponu (tkp) kuponové platby v pořadí třetí od konce.

Datum ex-kuponu je 30 dní před datem výplaty kuponové platby (datum kuponu) a přesně 
uprostřed tohoto období (15. den) je simulován prodej obligace. Den před datem ex-kuponu 
obligaci držel majitel „A“, takže v datu kuponu (tkp) obdrží majitel „A“ celou kuponovou platbu 
ve výši 120 Kč bez ohledu na to, že v rámci období, ke kterému se tato kuponová platba vztahuje, 
držel tuto obligaci 15 dní majitel „B“.

Ten samozřejmě bude alikvotní část této kuponové platby požadovat po majiteli „A“ a zo-
hlední to v celkové ceně obligace tak, že ji o tuto alikvotní část poníží. Pokud se ovšem celková 
cena obligace rovná: CN + AÚV, musí být alikvotní úrokový výnos záporný. V tomto případě 
by se rovnal:

Pokud by prodej obligace proběhl před dnem předcházejícím datu ex-kuponu, kuponovou 
platbu by obdržel majitel „B“ a majitel „A“ by požadoval naopak po majiteli „B“ alikvotní část 
kuponové platby tím, že by si ji připočetl do celkové ceny obligace. Zde by byl alikvotní úrokový 
výnos kladný (viz předchozí příklady).

Alikvotní úrokový výnos je tedy záporný, pokud již bylo rozhodnuto o majiteli následující 
kuponové platby, ale tato platba ještě nebyla emitentem vyplacena. Když se podíváme na kurzovní 
lístek na obrázku 10.7, zjistíme, že v levé části má státní dluhopis 4,60/18 a dluhopis 2,50/28 
záporné AÚV, konkrétně −25,56 Kč, resp. −18,75 Kč na kus. Oba uvedené dluhopisy se tedy 
nacházejí mezi datem ex-kuponu a datem výplaty kuponu.

Díky existenci AÚV je tak celková cena, kterou zaplatí kupující prodávajícímu za obligaci, 
spravedlivá pro obě strany. Pokud totiž bude AÚV kladný, znamená to, že kupující nemusí čekat 
celý rok (pokud je výplata kuponu jednou ročně) a nejbližší kuponovou platbu obdrží on. Tím 
pádem musí celkově zaplatit prodávajícímu více (kladný AÚV bude zvyšovat celkovou zapla-
cenou cenu). Naopak pokud je AÚV záporný, znamenalo by to obrazně, že kupující musí čekat 
o něco déle než rok (v případě výplat kuponu jednou ročně) než dostane vyplacen kupón, což se 
projeví na ceně, kterou bude záporný AÚV snižovat.

10.5 Příklady k procvičení
1. U státního dluhopisu s nominální hodnotou 5 000 Kč a roční kuponovou sazbou 4 % byla 

pravidelná roční kuponová platba vyplacena přesně před 150 dny. Pokud víme, že roční 
výnosnost do doby splatnosti činí 6 % a datum splatnosti bude za 2 roky a 210 dní, jaký by 
měl být jeho kurz? Uveďte také celkovou cenu dluhopisu, tržní cenu a alikvotní úrokový 
výnos. Kolik takových dluhopisů si můžete zakoupit za 50 000 000 Kč?
[Celková cena = 4 849,01 Kč, CN = 4 765,68 Kč (kurz 95,31 %), AÚV = 83,33 Kč, počet 
kusů = 50 000 000/4 849,01 = 10 311,39 = 10 311 kusů]
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2. Ohodnoťte následující dluhopis. Stanovte jeho vnitřní hodnotu.

Jmenovitá hodnota 10 000 Kč
Roční kuponová sazba 10 %

Roční výplata kuponu
Splatnost 5 let
Požadovaná roční výnosnost 11 %

[9 630 Kč]

3. Určete, kolik let zbývá do splatnosti diskontovaného dluhopisu o nominální hodnotě 
15 000 Kč, jestliže jste za něj při požadovaném výnosu 10 % p. a. zaplatili 10 000 Kč.
[4,25 let]

4. Určete výnos do doby splatnosti u dluhopisu se jmenovitou hodnotou 2 500 Kč, který přináší 
pravidelnou roční kuponovou platbu ve výši 500 Kč a do jehož splatnosti zbývají 3 roky. 
Tržní cena tohoto dluhopisu je 2 765 Kč.
[15,64 % p. a.]

5. Za jakou cenu jste ochotni koupit dluhopis o nominální hodnotě 10 000 Kč, pokud víte, 
že do doby splatnosti zbývá 10 let, kuponová sazba je 15 % p. a.? Kupony jsou vypláceny 
ročně a zdaněny 15% srážkovou daní. Vaše požadovaná výnosnost je po zdanění 13 % p. a.
[9 864,34 Kč]

6. Stanovte renditu dluhopisu o nominální hodnotě 10 000 Kč, který jste drželi po dobu 5 let. 
Dluhopis vyplácí roční kupon ve výši 15 % p. a. Výchozí kurz byl 15 000 Kč. Dluhopis 
jste prodali za 20 000 Kč.
[16,67 % p. a.]

7. Určete výnosnost konzoly s kuponem 6 % p. a., obchoduje-li se za 97 % nominální hodnoty.
[6,19 % p. a.]

8. Jaká je cena diskontované obligace o nominální hodnotě 10 000 Kč a se splatností 5 let, 
je-li požadovaná výnosnost 10 % p. a.?
[6 209 Kč]

9. Určete cenu, za kterou by se měla prodávat konzola s kuponovou platbou 24 000 Kč při 
tržní úrokové míře 6 % p. a.
[400 000 Kč]

10. Určete kurz státní obligace k datu 1. 3., pokud víte, že její nominální hodnota je 20 000 Kč. 
Pravidelná roční kuponová platba byla vyplacena 1. 1. a odpovídala kuponu 5 %. Roční vý-
nos do doby splatnosti u této obligace činí 6 % a datum splatnosti bude za 3 roky a 300 dní. 
Dále stanovte, kolik kusů takových obligací si ke dni 1. 3. můžete zakoupit za 500 000 Kč.
[96,64 %; 25 kusů]

11. Kolik zaplatí klient za diskontovanou obligaci s nominální hodnotou 100 000 Kč, která má 
rok do splatnosti, pokud uvedená obligace vynáší 12,7 % p. a.?
[88 731 Kč]
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12. Klient je ochoten investovat 12 milionů Kč. Kolik kusů kuponových obligací nakoupí, 
pokud se jedná o cenné papíry se splatností za tři roky, roční kuponovou sazbou 12 % 
a nominální hodnotou 10 000 Kč? Výnos do doby splatnosti u těchto obligací je 12,5 % p. a.
[1 214 ks při kurzu 98,81 %]

13. Kterou z obligací nakoupíte, pokud jediným kritériem pro výběr je výnos do doby splatnosti?
a) konzola s cenou 1 milion Kč a roční kuponovou platbou 50 000 Kč
b) diskontovaná obligace se splatností tři roky, nominálem 100 000 Kč a cenou 78 500 Kč
c) kuponová obligace se splatností tři roky, kuponovou sazbou 12,5 % p. a. a cenou 98 %
[Kuponová obligace 13,30 % p. a.]
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11  Investice na dluhopisovém 
trhu II: výnosové křivky, 
rating a durace

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 11.

Tato kapitola se věnuje dalším tématům souvisejícím s dluhopisovými investicemi – výnosovým 
křivkám, ratingu a duraci.

11.1 Výnosové křivky
Výnosová křivka je posloupnost výnosových měr uspořádaných dle doby splatnosti. Může se jednat 
např. o úrokové sazby úvěrů, mezibankovní úrokové sazby, výnosy do doby splatnosti u obligací 
atd. Pro konstrukci výnosových křivek se nejčastěji využívají právě výnosy do doby splatnosti 
obligací (YTM), a to zejména státních obligací pro jejich obvykle nízké riziko. Ale lze je teoreticky 
konstruovat pro jakoukoliv výnosovou míru v závislosti na době do splatnosti daného instrumentu.

Výnosové křivky lze rozdělit na dva základní typy:

• spotová (promptní) výnosová křivka,
• forwardová (termínová) výnosová křivka.

Spotová výnosová křivka
Spotová výnosová křivka je tvořena posloupností spotových (promptních) výnosových měr 
uspořádaných dle doby do splatnosti. Je obecně označována jako r0,t, kde právě 0 značí, že se 
jedná o spotovou výnosovou míru (v současnosti platnou) na dobu (t), kde (t) je obvykle v letech. 
Uveďme si to na následujících příkladech:

r0,2 = 3,00 % p. a. Jedná se o aktuální (spotovou, promptní) 2letou úrokovou sazbu (resp. 
výnosovou míru). V závislosti na tom, jakého aktiva se týká, ji lze inter-
pretovat např. následujícími způsoby:
a) Pokud v současné době vložíme do banky vklad na 2 roky (2letý termí-

novaný vklad), připíše nám banka za každý rok úrok ve výši 3,00 % p. a.
b) Současné úrokové sazby u úvěrů s 2letou fixací činí 3,00 % p. a.
c) 2leté dluhopisy (splatnost za 2 roky) mají výnos do doby splatnosti 

(YTM) ve výši 3,00 % p. a.
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r0,3 = 4,00 % p. a. Jedná se o aktuální (spotovou, promptní) 3letou úrokovou sazbu (resp. 
výnosovou míru). Lze ji opět interpretovat např. následujícími způsoby:
a) Pokud v současné době vložíme do banky vklad na 3 roky (3letý termí-

novaný vklad), připíše nám za každý rok banka úrok ve výši 4,00 % p. a.
b) Současné úrokové sazby u úvěrů s 3letou fixací činí 4,00 % p. a.
c) 3leté dluhopisy (splatnost za 3 roky) mají výnos do doby splatnosti 

(YTM) ve výši 4,00 % p. a.

Na základě hodnot výnosových měr vztahujících se k různé době splatnosti je konstruována 
výnosová křivka. Jak již bylo uvedeno, nejčastěji se k její konstrukci používá YTM u dluhopisů, 
a to státních dluhopisů. Obrázek 11.1 zobrazuje vývoj úrokových sazeb (výnosu do splatnosti, 
osa y) na základě doby do splatnosti dluhopisů (osa x) vydávaných Evropskou centrální bankou. 
Z grafu je jasně patrné, že s prodlužující se dobou do splatnosti roste úroková sazba (logicky 
delší doba znamená pro investora vyšší riziko, např. že emitent nebude schopen dostát svým 
závazkům). Dále se na grafu hezky projevuje neustálý pokles úrokových sazeb, který výnosy 
v jednotlivých letech postupně snižuje.
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Obrázek 11.1 Výnosová křivka Eurozóny
Zdroj: Eurostat
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V případě Eurozóny to tedy znamená, že pokud investor zvolí dluhopis se splatností  30 let, 
dosáhne YTM přibližně 0,5 % p. a., zatímco u dluhopisu se stejnou splatností činil ještě v roce 
2013 výnos přibližně 2,75 %. 

Příčinou tohoto stavu a toho, že na krátkých splatnostech (do 10 let) dosahuje investor 
dokonce i záporného výnosu do splatnosti, byla situace po finanční krizi z let 2007–2008, 
kdy centrální banky napříč všemi kontinenty snižovaly úrokové sazby na historická minima. 
 Nízké úrokové sazby ale příliš nepomohly ekonomickému růstu v pokrizovém období, a na-
víc se objevila (především v Eurozóně) i hrozba deflace, jež byla impulsem k dalšímu kroku 
centrálních bank a především Evropské centrální banky: zahájení kvantitativního uvolňování 
(Quantitative Easing).

Kvantitativní uvolňování představuje tzv. „tisknutí peněz“, ve skutečnosti se ale jedná o stav, 
kdy centrální banka (v tomto případě ECB) začne od komerčních bank vykupovat cenné papíry 
(především dluhopisy) z jejich rozvah. Díky tomu postupně roste cena dluhopisu (kurz), a jak 
bylo vysvětleno v předchozí kapitole, klesá výnosnost (YTM), protože kurz je nad nominální 
hodnotou, a pokud není dostatečně dlouhá doba do splatnosti a dostatečně vysoká kupónová 
sazba, které by společně vykryly kapitálovou ztrátu při zpětném odprodeji v době splatnosti, 
je YTM i záporný.

Situace v České republice je v současné době obdobná. Investor tak musí nakupovat dlu-
hopisy s maturitou alespoň 6 let, aby dosáhl pozitivního výnosu (v našem případě činí YTM 
dluhopisu se splatností 6 let −0,008 % p. a., takže i zde realizuje investor ztrátu).
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Obrázek 11.2 Výnosová křivka Česká republika
Zdroj: Swiss Exchange

Pro zajímavost, situace např. ve Švýcarsku je ještě horší. Zde se YTM i při splatnosti 30 let 
nepodaří dosáhnout kladného výnosu do splatnosti (v tomto případě -0,057 % p. a.). Samo-
zřejmě se stále vychází z YTM, tedy situace, že investor bude dluhopis držet od okamžiku 
nákupu až do doby jeho splatnosti. Pokud se rozhodne jej odprodat dříve, může samozřejmě 
dosáhnout kladného YTM. Vždy totiž záleží na prodejní ceně. Pokud tedy odprodá dluhopis 
ještě dráž než jej koupil (ještě více nad nominální hodnotu), dosáhne kapitálové zisku, zatímco 
v případě držby do splatnosti by dosáhl kapitálové ztráty (od emitenta při zpětném odprodeji 
obdrží pouze nominální hodnotu).
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Obrázek 11.3 Výnosová křivka Švýcarsko
Zdroj: Swiss Exchange

Podle tvaru výnosových křivek lze odhadnout očekávaný vývoj úrokových sazeb. Čím je 
výnosová křivka plošší (či dokonce klesající), tím více lze očekávat pokles úrokových sazeb 
v budoucnu a naopak. Čím je strmější, tím více lze očekávat růst úrokových sazeb. Jak již bylo 
uvedeno a zdůvodněno, nejčastější tvar výnosové křivky je mírně rostoucí. Znamená to tedy, 
že s rostoucí splatností roste i výnos. Investor požaduje vyšší výnos jako cenu za vyšší riziko, 
protože s rostoucí dobou do splatnosti roste i pravděpodobnost, že emitent nebude schopen dostát 
svým závazkům, nebo do výnosu promítá své náklady ušlé příležitosti. Nemusí se ale jednat 
pouze o dluhopisy, ale o jakékoliv úrokové sazby, jak bylo uvedeno např. v kapitole věnující 
se úvěrům na obrázku 7.4.
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Obrázek 11.4 Standardní tvar výnosové křivky
Zdroj: U. S. Department of the Treasury
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V praxi je ale možné setkat se i s anomálními výnosovými křivkami, které mohou být 
dobrým signalizátorem toho, že v ekonomice není něco v pořádku. Příkladem může být 
např. „hrbatá“ (někdy též označovaná jako zhoupnutá) výnosová křivka či výnosová křivka 
inverzní, kdy úrokové sazby (výnosy) na kraších horizontech jsou vyšší než na dlouhých 
horizontech.
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Obrázek 11.5a Hrbatá výnosová křivka – Řecko
Zdroj: Swiss Exchange
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Obrázek 11.5b Inverzní výnosová křivka – Rusko
Zdroj: Swiss Exchange

V případě Řecka se v několikanásobně vyšších výnosech státních dluhopisů odráží přede-
vším kreditní riziko emitenta (viz dále). V případě Ruska jsou vysoké úrokové sazby (výnosy) 
na krátkých horizontech uplatňovány především z důvodu snahy zabránit rostoucí inflaci, která 
v roce 2016 dosahovala přibližně 7 %, kdy o rok dříve překonala hranici 16 %.

print-biqdb16-margin-0
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Termínová výnosová křivka
Termínová (forwardová) výnosová křivka je tvořena posloupností forwardových (termínových) 
výnosových měr uspořádaných dle doby do splatnosti. Je obecně označována jako rt,n, kde (t) 
značí, za jakou dobu bude tato výnosová míra platná (v letech), a (n) značí, na jakou dobu bude 
platná (opět v letech). Zjednodušeně lze tedy říci, že (t) znamená „za jak dlouho“ a (n) „na jak 
dlouho“. Uveďme si to na následujících příkladech:

r1,2 = 3,00 % p. a. Jedná se o budoucí (termínovou, forwardovou) úrokovou sazbu (resp. vý-
nosovou míru) platnou za 1 rok na 2 roky, resp. o 2letou výnosovou míru 
platnou za 1 rok. Lze ji interpretovat například následujícími způsoby (opět 
v závislosti na aktivu):
a) Pokud za 1 rok vložíme do banky vklad na 2 roky (2letý termínovaný 

vklad), připíše nám banka za každý rok úrok ve výši 3,00 % p. a.
b) Úrokové sazby u úvěrů s 2letou fixací budou za 1 rok činit 3,00 % p. a.
c) 2leté dluhopisy (splatnost za 2 roky) emitované za 1 rok ponesou vý-

nosnost do doby splatnosti (YTM) ve výši 3,00 % p. a.
r2,1 = 4,00 % p. a. Jedná se o budoucí (termínovou, forwardovou) úrokovou sazbu (resp. vý-

nosovou míru) platnou za 2 roky na 1 rok, resp. o jednoletou výnosovou 
míru platnou za 2 roky. Lze ji opět interpretovat například následujícími 
způsoby:
a) Pokud za 2 roky uložíme do banky určitou částku na 1 rok (1letý ter-

mínovaný vklad), připíše nám banka úrok ve výši 4,00 % p. a.
b) Úrokové sazby u úvěrů s jednoletou fixací budou za 2 roky činit 

4,00 % p. a.
c) Jednoleté dluhopisy (splatnost za 1 rok) emitované za 2 roky ponesou 

výnosnost do doby splatnosti (YTM) ve výši 4,00 % p. a.

Důležité je nezaměňovat indexy u forwardových výnosových měr, jinak by došlo k chybným 
výpočtům.

Na základě spotových výnosových měr (získaných například z výnosových křivek) lze 
odhadnout budoucí úrokové sazby (výnosové míry). Mezi spotovými a forwardovými výno-
sovými měrami totiž platí následující vztah:

 (11.1)

kde: r0,t = spotová výnosová míra platná na (t) období,
 rt,n = termínová výnosová míra platná za (t) období na (n) období,
 r0,t+n = spotová výnosová míra platná na (t+n) období.

Konstrukce tohoto vztahu vychází z velmi jednoduché myšlenky, která bude vysvětlena na 
následujících dvou příkladech:

1. Mělo by být stejně výnosné (proto je v rovnici rovnítko), pokud nyní (období 0) na dobu 
(t) uložíme peníze do banky při úrokové sazbě (r0,t) a za dobu (t) poté na dalších (n) období 
uložíme peníze při v dané době platné sazbě (rt,n), nebo pokud rovnou nyní (0) uložíme peníze 
do banky na období (t+n) při aktuálně platné sazbě (r0,t+n).
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2. Mělo by být stejně výnosné (proto je v rovnici rovnítko), pokud nyní (období 0) investujeme 
peníze do dluhopisů se splatností (t) při jejich YTM ve výši (r0,t) a za dobu (t) poté inves-
tujeme tyto peníze do dluhopisů s dobou splatnosti (n) při jejich YTM (rt,n) platném v dané 
době, nebo pokud rovnou nyní (0) investujeme peníze do dluhopisů se splatností (t+n) při 
jejich YTM ve výši (r0,t+n).

Budoucí výnosové míry by měly být v obou případech v takové výši, že celkové výnosy na 
obou stranách vztahu budou naprosto identické. Je to ovšem pouze teoretický koncept, prostřed-
nictvím kterého lze mimo jiné vypočíst teoretickou cenu peněz v budoucnu, resp. termínovou 
(forwardovou) výnosovou míru (úrokovou sazbu). Záleží pak na tržních podmínkách v daném 
období, jak se skutečná úroková sazba v budoucnu bude lišit od očekávané budoucí úrokové 
sazby stanovené v současnosti.

Nicméně uvedený koncept banky používají při stanovení forwardových úrokových sazeb, 
když si chce klient dopředu zafixovat výpůjční (úvěrovou) nebo zápůjční (vkladovou) úroko-
vou sazbu. Bankou nabídnutá budoucí úroková sazba by pak měla odpovídat danému konceptu 
(neuvažujeme odlišnou úrokovou sazbu pro nákup a prodej a také neuvažujeme poplatky), jinak 
by mohla být prováděna bezriziková arbitráž mezi spotovým a termínovým trhem.

Co je Forward Rate Agreement (FRA)

• jedná se o smlouvu mezi bankou a klientem, jejímž předmětem je dohoda o budoucí úrokové 
sazbě na určitý úvěr nebo termínovaný vklad ve sjednaném budoucím časovém období

• pomocí FRA je možno zafixovat dopředu úrokovou sazbu, za kterou si bude klient půjčovat 
nebo kterou chce klient obdržet a zajistit se tak proti úrokovému riziku

• nominální hodnota FRA slouží pouze pro odvození výše plnění vyplývajícího z FRA obchodu, 
nedochází k výměně nominálních hodnot

• mezi smluvními stranami nedochází k poskytnutí úvěru případně přijetí termínovaného vkladu, 
ale pouze k výměně rozdílu mezi úrokem sjednaným v rámci FRA obchodu (FRA sazba) a aktuál-
ním tržním úrokem kótovaným na finančním trhu v budoucím sjednaném časovém období

• kupující FRA je vždy v pozici kupujícího pevné FRA úrokové sazby

• dva pracovní dny před začátkem úročícího období dojde k zafixování referenční sazby a jejímu 
porovnání s pevnou FRA sazbou

• na počátku úročícího období dojde k vypořádání jedním peněžním tokem, kde platbu provádí 
strana v nevýhodné pozici

• částka platby je rovna diskontovanému rozdílu mezi pevnou FRA sazbou a hodnotou fixingu 
referenční úrokové sazby, vztaženému na příslušnou délku úročícího období

FRA „6 na 9“ – období na 6 měsíců ode dne uzavření FRA dohody, trvá 3 měsíce. Neboli: dnes se 
sjedná úroková sazba na tříměsíční depozitum, jehož úročení započne za šest měsíců.

Obrázek 11.6 Nabídka forwardové úrokové sazby, FRA kontrakt
Zdroj: Komerční banka
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Příklad 11.1

Jakou odhadujeme roční úrokovou sazbu platnou za 3 roky, pokud víme, že současné 
tříleté úrokové sazby jsou 12 % p. a. a současné čtyřleté úrokové sazby jsou 12,2 % p. a.?
Řešení:
Máme vypočítat roční úrokovou sazbu platnou za 3 roky. To znamená t = 3 („za jak dlouho“) 
a n = 1 („na jak dlouho“). Forwardová úroková sazba tedy bude ve tvaru rt,n = r3,1. Pro výpočet 
r3,1 potřebujeme spotové výnosové míry r0,t a r0,t+n, což vyplývá i ze vztahu 11.1, tedy součas-
nou tříletou (r0,t = r0,3) a současnou čtyřletou (r0,t+n = r0,4). Tyto dvě spotové výnosové míry 
nám umožní kvantifikovat forwardovou (termínovou) výnosovou míru r3,1 neboli jednoletou 
platnou za 3 roky. Potvrzení této skutečnosti plyne i z následujícího schématu.

Spotovou úrokovou sazbu r0,3 můžeme graficky znázornit následujícím způsobem:

0 1 2 3

Spotovou úrokovou sazbu r0,4 můžeme graficky znázornit následujícím způsobem:

0 1 2 3 4

Grafický rozdíl mezi znázorněnými spotovými úrokovými sazbami je tedy:

3

1 rok

4

Jedná se tedy opravdu o jednoletou úrokovou sazbu platnou za 3 roky neboli o forwardovou 
sazbu r3,1.

r0,3 = 12,00 % p. a. => 0,12
r0,4 = 12,20 % p. a. => 0,122
r3,1 = ?

Nyní zbývá pouze dosadit do uvedeného vztahu mezi spotovými a forwardovými úrokovými 
sazbami.

Při výpočtu forwardové úrokové sazby (termínová cena peněz) platí uvedený princip celého 
vztahu. Mělo by být tedy stejně výnosné, pokud bychom nyní uložili peníze na 3 roky při 
sazbě 12 % p. a. a za 3 roky na další 1 rok při jednoleté úrokové sazbě platné v té době, jako 
pokud bychom nyní peníze rovnou uložili na 4 roky při sazbě 12,20 % p. a. Dosadíme-li do 
vztahu, dostaneme následující tvar:
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Matematickými úpravami vyjádříme forwardovou úrokovou sazbu r3,1 následujícím způsobem:

Odpověď: Odhadujeme dle forwardové úrokové sazby, že jednoletá úroková sazba platná 
za 3 roky bude činit 12,8 % p. a.

Nyní se podíváme na příklad, kdy pro výpočet zadané forwardové úrokové míry musíme 
vybrat ty správné spotové úrokové míry. A ty správné odvodíme na základě stanovení správných 
hodnot indexů právě u hledané forwardové úrokové míry. Velkou pozornost je nutno věnovat 
určení hodnoty proměnné (t) a proměnné (n) ze zadání příkladu!

Příklad 11.2

Označme rt,n roční (myšleno v p. a.) forwardovou úrokovou míru, jejíž výši předpokládá-
me za (t) let na (n) let. Stanovme r1,2 a r2,1, jestliže známe roční (v p. a.) promptní (spotové) 
úrokové míry r0,1 = 4 % p. a., r0,2 = 5 % p. a., r0,3 = 6 % p. a.

Řešení:
a) Výpočet r1,2
Jedná se o úrokovou míru platnou za 1 rok na 2 roky, respektive o 2letou úrokovou míru 
platnou za 1 rok. Proměnná t = 1 a proměnná n = 2.
Pro výpočet r1,2 potřebujeme opět spotové úrokové míry r0,t a r0,t+n, tedy současnou jednole-
tou (r0,t = r0,1) a současnou tříletou (r0,t+n = r0,3). Tyto dvě spotové úrokové míry nám umožní 
kvantifikovat forwardovou (termínovou) úrokovou míru r1,2 neboli 2letou platnou za 1 rok. 
Potvrzení této skutečnosti opět plyne i z následujícího schématu.
Spotovou úrokovou míru r0,1 můžeme graficky znázornit následujícím způsobem:

0 1

Spotovou úrokovou míru r0,3 můžeme graficky znázornit následujícím způsobem:

0 1 2 3

Grafický rozdíl mezi znázorněnými spotovými úrokovými mírami je tedy:

3

2 roky

1 2

Jedná se tedy opravdu o 2letou úrokovou míru platnou za 1 rok neboli o forwardovou úrokovou 
míru r1,2. A teď přejdeme k samotnému výpočtu hledané forwardové úrokové míry.
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r0,1 = 4,00 % p. a. => 0,04
r0,3 = 6,00 % p. a. => 0,06
r1,2 = ?

Při výpočtu forwardové úrokové míry opět platí uvedený princip tohoto vztahu. Mělo by 
být tedy stejně výnosné, pokud bychom nyní uložili peníze na 1 rok při sazbě 4 % p. a. 
a za 1 rok na další 2 roky při aktuálně platné 2leté úrokové míře, jako pokud bychom nyní 
peníze rovnou uložili na 3 roky při sazbě 6 % p. a. Dosadíme-li do vztahu, dostaneme 
následující tvar:

Matematickými úpravami vyjádříme forwardovou úrokovou míru r1,2 následujícím způsobem:

Odpověď: Dvouletá úroková míra platná za 1 rok činí 7,01 % p. a.

b) Výpočet r2,1
Jedná se o úrokovou míru platnou za 2 roky na 1 rok, respektive o jednoletou úrokovou míru 
platnou za 2 roky. Proměnná t = 2 a proměnná n = 1. Pro výpočet r2,1 potřebujeme opět spo-
tové úrokové míry r0,t a r0,t+n. To znamená, že potřebujeme znát současnou 2letou (r0,t = r0,2) 
a současnou tříletou (r0,t+n = r0,3). Tyto dvě spotové výnosové míry nám umožní kvantifikovat 
forwardovou (termínovou) úrokovou míru r2,1 neboli jednoletou platnou za 2 roky.

r0,2 = 5,00 % p. a. => 0,05
r0,3 = 6,00 % p. a. => 0,06
r2,1 = ?

Mělo by být tedy stejně výnosné, pokud bychom nyní uložili peníze na 2 roky při sazbě 5 % 
p. a. a za 2 roky na další 1 rok při aktuálně platné jednoleté úrokové míře, jako pokud bychom 
nyní peníze rovnou uložili na 3 roky při sazbě 6 % p. a. Dosadíme-li do vztahu, dostaneme 
následující tvar:

Matematickými úpravami vyjádříme forwardovou úrokovou míru r2,1 následujícím způsobem:

Odpověď: Jednoletá úroková míra platná za 2 roky činí 8,03 % p. a.
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Jak vyplynulo z předchozích příkladů, na základě analýzy spotových úrokových měr lze 
i částečně predikovat očekávaný vývoj úrokových měr v budoucnu. Pokud bychom například 
v roce 2005 srovnali úrokové sazby u hypotečních úvěrů v závislosti na délce jejich fixace, viděli 
bychom, že u delších fixací byla vyšší úroková sazba než u kratších dob fixací. V roce 2008 či 
2009 byly ovšem úrokové sazby pro různé fixace takřka vyrovnané. V roce 2005 totiž byly velmi 
nízké tržní úrokové míry a banky očekávaly jejich růst, proto u delších fixací nabízely vyšší 
úrokové sazby než u kratších fixací. Po růstu tržní úrokové míry očekávaly banky v letech 2008 
až 2009 spíše její stagnaci, a proto byly úrokové sazby u hypotečních úvěrů pro různé fixace 
(do 5 let) takřka vyrovnané. Může dojít samozřejmě i k situaci, kdy budou úrokové sazby pro 
kratší fixace vyšší než pro delší fixace, v tomto případě by banky očekávaly významný pokles 
úrokové míry na trhu. Takže na základě spotových úrokových měr pro různá období lze stanovit 
očekávání ohledně vývoje úrokových měr v budoucnu.

11.2 Rating a durace obligace
Jak bylo uvedeno, každý investor při svém investičním rozhodování hodnotí vždy vztah mezi 
výnosem, rizikem a likviditou investice, resp. její výnosově-rizikový profil. Výnosnosti u obli-
gací se věnovala předchozí kapitola a my se nyní zaměříme na rizika u obligací.

S obligacemi jsou spjata zejména následující rizika:

• kreditní riziko měřené ukazatelem rating,
• úrokové riziko měřené ukazatelem durace.

Kreditní riziko je spojeno s rizikem insolvence emitenta neboli s tím, že emitent obligace 
nebude schopen dostát svým závazkům (vyplatit kuponové platby nebo nominální hodnotu ob-
ligace). Kreditní riziko se hodnotí prostřednictvím tzv. ratingového hodnocení (rating), které 
emisím obligací či obecně emitentům udělují ratingové společnosti (např. Standard&Poor’s, 
Moody’s nebo Fitch). Nejlepší rating má označení AAA (nejnižší kreditní riziko) a dosahuje jej 
např. Evropská investiční banka (viz obrázek 11.7) či donedávna i USA.

 Fitch Moody‘s Standard & Poor‘s

Long term AAA Aaa AAA

Short term F1+ P-1 A-1+

Obrázek 11.7 Ratingové hodnocení Evropské investiční banky
Zdroj: Evropská investiční banka

Ratingové stupnice od uvedených světových ratingových společností jsou znázorněny na 
obrázku 11.8.
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Obrázek 11.8 Ratingové stupnice světových ratingových společností
Zdroj: wordpress.com

Pro investora uvedené ratingové hodnocení představuje rychlou informaci o kreditním riziku, 
tedy jak bude do budoucna dlužník schopen dostát svým závazkům. Samozřejmě, že čím horší 
ratingové hodnocení, tím vyšší výnos bude investor požadovat. Celou ratingovou stupnici lze 
rozdělit na dvě části, na investiční stupeň, kde budou výnosy investora díky nižší rizikovosti 
nižší, a spekulativní stupeň, kde budou díky vyšší rizikovosti vyšší. Pokud se dlužník (emitent) 
nachází v tzv. defaultu, znamená to, že není schopen hradit své závazky.

Rating se nemusí týkat pouze jednotlivých zemí, resp. emisí jejich státních dluhopisů. Ratin-
gové hodnocení se může týkat i soukromých společností či jednotlivých emisí cenných papírů, 
které vydávají.

Zajímavostí je, že žádný emitent obvykle nemá lepší ratingové hodnocení než země jeho 
původu (nebo jeho hlavního působení) z důvodu rizika prostředí (země), ve kterém se nachází. 
Znamená to tedy, že žádná společnost např. v České republice nemůže obecně dosáhnout lepšího 
ratingového hodnocení než Česká republika, resp. české vládní dluhopisy. To vyplývá i z ob-
rázku 11.9, kde významná česká společnost ČEZ má u obou uvedených ratingových agentur 
horší ratingové hodnocení než Česká republika. Pokud by tedy došlo ke zhoršení ratingu České 
republiky (např. kvůli stavu veřejných financí), zhorší se rovněž ratingové hodnocení společnosti 
ČEZ i bez jejího zavinění.
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Obrázek 11.9 Ratingové hodnocení ČEZ a Česká republika
Zdroj: ČEZ (údaje platné k 3. 8. 2016)

Jak již bylo uvedeno, platí, že čím horší (nižší) je rating, tím více je obligace pro investora 
riziková a tuto vyšší rizikovost si investoři nechají zaplatit vyšším YTM, které dosáhnou buď 
vyššími kuponovými platbami, nebo nižší cenou obligace (popř. kombinací obou možností), 
což při emisi vždy povede ke zvýšení nákladů pro emitenta. Ovšem dlužno doplnit, že vyšší 
rizikové přirážky jsou spíše u horších ratingových hodnocení, zejména pokud rating (obligace 
nebo emitenta) spadne do tzv. spekulativního stupně (viz obrázek 11.2). Tyto rizikové přirážky 
se pak obecně označují jako tzv. defaulty, které lze velmi snadno u obligací kvantifikovat jako 
rozdíl YTM u obligací s nízkým ratingem oproti YTM u srovnatelných obligací (stejná měna, 
stejná splatnost), ovšem s nejlepším ratingovým hodnocením (AAA). Často se jedná o státní 
obligace. Obligace s nízkým ratingem (vysoké kreditní riziko), a tím i vysokými rizikovými 
přirážkami (defaulty) se označují jako tzv. high-yield obligace, popř. u obligací s extrémně 
nízkým ratingovým hodnocením jako tzv. prašivé obligace (junk bonds).

Další ze dvou uvedených základních rizik u obligací je úrokové riziko. To spočívá ve změně 
ceny (kurzu) obligace v důsledku změny úrokových sazeb, resp. YTM u obligací, protože se 
očekává, že při změně úrokové míry na trhu se obdobným způsobem změní i požadavky 
investorů na YTM u obligací, čehož se docílí prostřednictvím změny cen těchto obligací. Pokud 
by výnosy do doby splatnosti (YTM) u obligací na změnu úrokové míry na trhu nereagovaly, 
samo zřejmě by se jejich ceny nezměnily. Předpokládá se ovšem, že YTM u obligací reagovat 
budou.

Klíčovým ukazatelem úrokového rizika je tzv. durace. Durace udává střední dobu splatnosti 
obligace.14 Tento pojem zavedl v roce 1938 F. R. Macaulay. Durace se používá při hodnocení 
souvislostí mezi změnami v ceně obligace v závislosti na změnách výnosu do doby splatnosti 
obligace (YTM). Durace tedy slouží investorovi pro odhad (viz příklad 11.4), o kolik se změní 
cena obligace, změní-li se tržní úrokové sazby (resp. YTM) o jednotku.

Pro investora totiž není důležitý pouze výnos, kterého může při investici do dluhopisů do-
sáhnout, ale rovněž doba splatnosti obligace, od které se mimo jiné odvíjí i riziko obligace. 
Pokud ale investor zakoupil kuponovou obligaci, plynou mu z ní pravidelné kuponové platby, 
tzn. k návratnosti vložených prostředků dojde před splatností obligace. A právě durace stano-
vuje tuto střední dobu splatnosti obligace, tzn. průměrnou dobu, za jakou se investorovi vrátí 
prostředky investované do obligace.

Obecně duraci obligace vypočítáme jako vážený průměr dob do výplaty jednotlivých 
peněžních příjmů plynoucích z obligace, kde vahami jsou současné hodnoty těchto peněž-
ních toků.

14 Nezaměňovat se střední dobou splatnosti při odkupu směnek (viz kapitola 9).
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Poznámka: Durace

Durace hodnotí citlivost kurzu obligace na změnu úrokových měr, resp. výnosu do doby 
splatnosti obligace. Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší je citlivost kurzu na změnu YTM 
(resp. úrokové míry), a tím je vyšší úrokové riziko.

Výpočet durace u obligací vychází z následujícího vztahu, který odpovídá uvedenému prin-
cipu durace:

 
(11.2)

kde: CFi = peněžní tok (cash flow) plynoucí z obligace,
 PV(CFi) = současná hodnota peněžního toku (cash flow) plynoucího z obligace,
 ti = doba do obdržení jednotlivých příjmů (v počtu úrokových období),
 n = celkový počet peněžních toků (resp. okamžiků jejich výplat),
 C = cena obligace.

Uvedený vztah lze rozepsat do následujícího tvaru:

 

(11.3)

kde: CFi = peněžní tok (cash flow) plynoucí z obligace,
 r = výnos do doby splatnosti (YTM) za úrokové období,
 ti = doba do obdržení jednotlivých příjmů (v počtu úrokových období),
 n = celkový počet peněžních toků (resp. okamžiků jejich výplat).

Například cena obligace (C) odpovídá současné hodnotě peněžních toků plynoucích z této 
obligace, což je uvedeno ve jmenovateli vztahu 11.3. Pokud v tomto vzorci srovnáme čitatel 
a jmenovatel, zjistíme, že jsou velmi obdobné, pouze v čitateli je každý člen (současná hodnota 
peněžního toku) násoben dobou do obdržení tohoto příjmu (cash flow).

Pokud bychom tento vztah rozepsali pro účely kuponové obligace, kde peněžními příjmy 
jsou kuponové platby a nominální hodnota, obdržíme následující vztah:

 

(11.4)

kde: KP =  kuponová platba za úrokové období (vypočtena jako součin kuponové sazby 
obligace za úrokové období a nominální hodnoty obligace),

 NH = nominální hodnota obligace,
 r = výnos do doby splatnosti (YTM) za úrokové období,
 1, 2, 3 … t = doba do obdržení jednotlivých příjmů (v počtu úrokových období).
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Jak vyplývá ze vztahu 11.4, ve jmenovateli je obsažena cena obligace, která byla počítána 
v předchozí kapitole (kapitola 10) a odpovídá současného hodnotě budoucích peněžních příjmů 
plynoucích z obligace (kuponové platby a nominální hodnota).

Hodnota durace (D) vychází v tomto případě v počtu úrokových období, to znamená ve frek-
venci vyplácení jednotlivých kuponových plateb. Pokud jsou kuponové platby pololetní, durace je 
v pololetích, pokud roční, durace je v letech atd. Durace se uvádí obecně v časových jednotkách, 
zpravidla v letech, a proto pokud vychází ze vztahu v pololetích, je převedena právě do počtu let.

Poznámka: Hodnota durace

Jako vhodný kontrolní mechanismus při výpočtu hodnoty durace obligace slouží to, že durace 
kuponové obligace bude vždy nižší, než je doba splatnosti této obligace. Je to způsobeno tím, 
že investor po celou dobu životnosti obligace obdrží kuponové platby a navíc v posledním roce 
životnosti obligace i její nominální hodnotu. Tzn. průměrně nedojde ke splacení investovaných 
prostředků až v okamžiku vyplacení nominální hodnoty, ale kvůli obdrženým kuponovým 
platbám o něco málo dříve. To ovšem neplatí v případě diskontované obligace, která nemá 
kuponové platby a jediným příjmem je nominální hodnota ve splatnosti.

Výpočet durace u diskontované obligace, která má nulové kuponové platby, je jednoduchý 
a logický:

D = t (11.5)

Durace u diskontované obligace se rovná době do splatnosti obligace, jelikož jediným 
peněžním příjmem plynoucím z diskontované obligace je její nominální hodnota, která je 
vyplácena právě ve splatnosti obligace, což znamená, že vložené prostředky se nám vrátí 
až ve splatnosti.

Jak již bylo uvedeno, durace nemůže být vyšší, než je doba do splatnosti obligace, maximálně 
se jí může rovnat, a to je případ právě diskontované obligace. Jak bylo uvedeno, u kuponové 
obligace je durace vždy nižší než doba do její splatnosti, jelikož při výpočtu mají určitou váhu 
i dílčí kuponové platby, které jsou vypláceny v průběhu životnosti obligace. I když je jejich váha 
nižší (z důvodu jejich nízkých hodnot oproti nominální hodnotě), než je váha nominální hodnoty.

Durace u kuponové obligace se splatností 4 roky bude rovna např. 3,75 let (záleží i na dal-
ších faktorech). To znamená, že bude nižší, než je doba do její splatnosti. Čím budou  ovšem 
vyšší kuponové platby (vyšší kuponová sazba = vyšší úročení obligace), tím vyšší váhu budou 
mít ve výpočtu a durace bude nižší. Naopak, čím nižší budou kuponové platby (nižší kuponová 
 sazba = nižší úročení obligace) za jinak stejných podmínek, tím nižší budou mít ve výpočtu 
váhu a durace bude vyšší a bude se stále více blížit době splatnosti. A pokud klesnou kuponové 
platby na nulu, bude jediným příjmem nominální hodnota vyplácená ve splatnosti obligace 
a durace bude rovna době do splatnosti obligace. Ale to už jsme zpět u výše uvedené diskon-
tované obligace.

Poznámka: Vlastnosti durace

Pro hodnotu durace platí:
• Čím je delší doba do splatnosti obligace, tím je vyšší hodnota durace. Nikdy ovšem nemůže 

být durace vyšší než doba do splatnosti obligace, maximálně mohou být tyto proměnné 
sobě rovny (diskontovaná obligace).
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• Čím je nižší úročení obligace, tím je za jinak stejných podmínek vyšší hodnota durace 
a naopak.

• Čím je vyšší durace, tím je vyšší úrokové riziko a vyšší změna kurzu obligace při změně 
YTM (resp. úrokové míry).

• Durace je počítána u fixně úročené obligace (tzn. včetně diskontované, kde výše fixního 
úročení je rovna nule), jelikož u variabilně úročených obligací je jednak výpočet durace 
vzhledem k neznalosti kuponových plateb v budoucnosti velmi obtížně realizovatelný a pře-
devším při změně výnosu se může variabilně úročená obligace přizpůsobit výší svého úročení, 
a nemusí tak dojít k takové změně kurzu obligace ve srovnání s fixně úročenou obligací. 
Ta se aktuálním tržním podmínkám u jejího výnosu může přizpůsobit vždy pouze kurzem.

Pro úplnost uvedeme i vztah pro výpočet durace u věčné obligace (konzoly):

 
(11.6)

kde: r = výnos do doby splatnosti (YTM) za úrokové období.

Durace v tomto případě opět vychází v počtu úrokových období, v jakém je uvedená pro-
měnná (r). Jelikož doba splatnosti u konzoly se rovná nekonečnu, hodnota durace je logicky 
vždy nižší. Kuponové platby nejsou ve vztahu uvažovány právě z důvodů jejich neomezeného 
vyplácení, klíčovou úlohu tak hraje YTM.

Jak bylo uvedeno, durace hodnotí úrokové riziko neboli citlivost kurzu (ceny) obligace na 
změnu YTM (resp. úrokové míry), přičemž byly uvedeny vztahy pro výpočet durace u jednotli-
vých druhů obligací. Vypočtená durace je pak aplikována pro všechny uvedené druhy obligací 
v následujícím vztahu:

 
(11.7)

kde: ΔC = změna kurzu (ceny) obligace,
 C0 = výchozí kurz (cena) obligace před změnou YTM, resp. úrokové míry,
 D = durace obligace,
 r = výnos do doby splatnosti (YTM) za úrokové období,
 Δr =  změna výnosu do doby splatnosti (YTM), resp. úrokové míry, za úrokové období.

Tento vztah je opět konstruován v rámci úrokového období (období vyplácení kuponových 
plateb) a veškeré proměnné na něm závislé je nutno tomuto formátu přizpůsobit. Proměnná 
Δr značí změnu výnosu do doby splatnosti (YTM), resp. úrokové míry, za úrokové období, je 
udávána v procentních bodech a vyjádřena v relativním vyjádření.

Upozornění: Vliv úrokového období u obligace na hodnotu durace

Pokud bude u kuponové obligace vyplácena kuponová platba pololetně, je nutno veškeré pro-
měnné v používaných vzorcích tomuto formátu přizpůsobit. Dojde-li ke změně YTM např. ze 
4 % p. a. na 5 % p. a., jednalo se o změnu o 1 procentní bod, ovšem při uvažování pololetního 
úrokového období došlo k nárůstu ze 2 % p. s. na 2,5 % p. s., to znamená o 0,5 procentního 
bodu a vyjádřeno relativně se jedná o hodnotu + 0,005.
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Ve vzorci 11.7 je součin (−D · Δr). Právě znaménko minus v uvedeném členu udává inverzní 
vztah mezi změnou YTM a změnou ceny obligace. Znamená to tedy, že s růstem YTM dochází 
k poklesu ceny obligace a naopak. Pokud chceme dosáhnout vyššího výnosu (YTM), musíme 
logicky zaplatit nižší cenu a naopak. Lze to demonstrovat na příkladu 11.3.

Příklad 11.3 Vliv změny úrokové míry na změnu ceny obligace

Uvažujme 5letý dluhopis, jehož aktuální tržní cena (kurz) je pro zjednodušení rovna 100 %. 
To znamená, že je prodáván za nominální hodnotu. Výše jeho úročení (kuponová sazba) je 
rovna 5 % p. a., výše YTM je tak rovněž 5 % p. a., a jediným výnosem jsou tak pro investory 
kuponové platby. Výnosnost (YTM) 5 % p. a. odpovídá situaci na trhu a je pro investory 
u této obligace dostatečná. Nyní si uvedeme dvě situace, které by odpovídaly aktuální situaci 
na trhu:
A. Investoři požadují vyšší výnosnost u této obligace (YTM), a to 6 % p. a., jelikož došlo 

na trhu k růstu úrokových měr.
B. Pro investory dostačuje výnosnost u této obligace (YTM) ve výši 4 % p. a., jelikož 

došlo na trhu k poklesu úrokových měr.

Situace A
Investoři požadují výnosnost obligace (YTM) ve výši 6 % p. a., výnosnost z kuponu je ovšem 
pouze 5 % p. a. Jelikož je fixní, dodatečný výnos musí investoři realizovat na kurzu obligace, 
a to tím, že obligaci budou ochotni koupit za nižší cenu, než jaká je nyní (100 %). V tomto 
případě by ji byli ochotni zakoupit za cca kurz 95 % nominální hodnoty, jelikož ve splatnosti 
by získali 100 % nominální hodnoty, což by odpovídalo kapitálovému výnosu na kurzu ob-
ligace 5 % za dobu 5 let. Zjednodušeně to znamená 1 % p. a., které by se přičetlo k ročnímu 
běžnému výnosu danému kuponem 5 % p. a., a investoři by tak dosáhli požadovaného výnosu 
6 % p. a. Aby se za uvedených podmínek zvýšila výnosnost obligace (YTM) z 5 % p. a. na 
6 % p. a., musel by tedy její kurz poklesnout ze 100 % na 95 %.
I když byl tento příklad částečně zjednodušený, důležitý je poznatek, že při růstu úrokové 
míry (resp. YTM) cena obligace klesá.

Situace B
Pro investory je dostatečná výnosnost obligace (YTM) ve výši 4 % p. a., což znamená, že jsou 
ochotni za obligaci při uvedených podmínkách zaplatit více, a to v tomto případě cca 105 %. 
I když na kurzu „utrpí“ kapitálovou ztrátu ve výši cca 5 % v horizontu 5 let (nakoupí za 
105 % a ve splatnosti prodávají emitentovi za kurz 100 % nominální hodnoty), což znamená 
−1 % p. a., bude jejich celková výnosnost u této obligace (YTM) kvůli kuponu 5 % p. a. rovna 
požadovaným 4 % p. a. Aby dosáhli YTM alespoň 4 % p. a., budou tedy ochotni maximálně 
za obligaci zaplatit cenu odpovídající kurzu cca 105 %.
I když byl tento příklad opět částečně zjednodušený, důležitý je poznatek, že při poklesu 
úrokové míry (resp. YTM) cena obligace roste.
U variabilně úročených obligací by se jejich celková výnosnost (YTM) mohla aktuálním 
podmínkám na trhu přizpůsobit výší kuponu a méně již kurzem, v případě fixně úročených 
obligací to ovšem může být pouze kurzem, jelikož kupon je fixní.

Následují příklady na praktickou aplikaci durace.
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Příklad 11.4

Na základě expanzivní monetární politiky ČNB se očekává změna tržních úrokových 
sazeb a YTM u obligací o 1 procentní bod. Jaký bude při použití durace po této změně 
kurz obligace, která v současnosti dosahuje výnosu do doby splatnosti (YTM) 5 % p. a.? 
Jedná se o obligaci, která má nominální hodnotu 20 000 Kč, kuponovou sazbu 5,50 % 
p. a. a splatnost 3 roky. Kuponové platby jsou vypláceny v roční frekvenci.
Řešení:
Kuponové platby jsou vypláceny v roční frekvenci, takže úrokové období je roční, to znamená 
veškeré proměnné je nutno tomuto formátu přizpůsobit. Expanzivní monetární politika ČNB 
představuje pokles úrokových sazeb, to znamená, že změna bude −1 procentní bod.

úrokové období = rok
YTM = r = 5 % p. a. => 0,05
KS = 5,50 % p. a. => 0,055
NH = 20 000 Kč
KP = 0,055 · 20 000 = 1 100 Kč
Δr = −1 p. b. => −0,01
C1 = ? (Kč)

Ve jmenovateli pro výpočet durace je výchozí cena obliga-
ce (C0), tzn. cena, která je platná před změnou úrokových 
sazeb. Durace vychází v počtu let (úrokové období je roční) 
a je nižší, než je doba do splatnosti obligace (3 roky).

Při poklesu úrokové míry (resp. YTM) došlo k růstu 
ceny obligace (vysvětlení viz příklad 11.3).
Nová cena:

C1 = C0 + ΔC = 20 272 + 550 = 20 822 Kč

Odpovídající nový kurz:

Odpověď: Nový kurz obligace by měl činit 104,11 %.
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Poznámka:
Ve skutečnosti bude kurz obligace o něco vyšší (výhodnější pro investora), protože vztah mezi 
změnou ceny obligace a změnou YTM není lineární, jak popisuje vztah 11.7, ale je konvexní 
(zakřivený). Museli bychom tuto zakřivenost (konvexitu) uvažovat. Při malých změnách YTM 
by ovšem rozdíly byly velmi malé.

Přesného výsledku bychom se tak dopočítali, pokud bychom jednoduše přepočetli cenu 
obligace novým YTM ve výši 5 % – 1 procentní bod = 4 % p. a. Výpočet by byl na základě 
vztahu z kapitoly 10 následující:

Jak bylo uvedeno, rozdíly jsou opravdu minimální a výpočet prostřednictvím durace slouží 
jako pouhý odhad změny ceny obligace YTM, protože uvažuje zjednodušení v podobě lineár-
ního vztahu mezi YTM a cenou obligace. Ten je ale konvexní. Graficky jsou rozdíly mezi 
skutečností a odhadem přes duraci znázorněny na následujícím schématu. Konvexitu obligace 
ovšem v této knize řešit nebudeme.

rozdíl mezi skutečností a odhadem
prostřednictvím durace

skutečnost

20 833 Kč
20 822 Kč

20 272 Kč

odhad podle
durace

r0 = 5 %r1 = 4 %

C1´
C1

C0

C

YTM (r)

Následuje příklad pro diskontovanou obligaci při uvažování pololetního úrokového období.
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Příklad 11.5

Pomocí durace odhadněme, o jakou částku se změní cena diskontovaného dluhopisu 
o nominální hodnotě 10 000 Kč s dobou splatnosti 2 roky při růstu ročního YTM o 0,2 
procentního bodu. Výnosnost obligace (YTM) činí 6 % p. a. při uvažování pololetního 
úrokového období.
Řešení:
Jelikož je uvažováno pololetní úrokové období, je tomu nutno přizpůsobit veškeré na něm 
závislé proměnné (včetně hodnoty durace).

úrokové období = pololetí
YTM = r = 6 % p. a. => 3 % p. s. 
=> 0,03
NH = 10 000 Kč
Δr = +0,2 p. b. u roční úrokové míry 
=> +0,1 p. b. u pololetní úrokové míry 
=> 0,001
t = 2 roky => 4 pololetí
C1 = ? (Kč)

Výpočet durace je velmi jednoduchý, ovšem durace 
musí být uvedena v počtu úrokových období:
D = t => 2 roky => 4 pololetí
Rovněž musíme vypočítat cenu obligace před změ-
nou úrokové míry (C0). U kuponové obli gace máme 
tuto výchozí cenu obsaženu v rámci výpočtu durace, 
ovšem u diskontované obligace tomu tak není.

A nyní vypočteme změny ceny (kurzu) obli gace:

Při růstu úrokové míry (resp. YTM) došlo k po-
klesu ceny obligace (vysvětlení viz příklad 11.3).
Nová cena obligace (C1) je tak rovna:
C1 = C0 + ΔC = 8 885 – 34,50 = 8 850,50 Kč
Odpovídající nový kurz:

Odpověď: Nový kurz obligace by měl činit 88,50 %.

Poznámka: Ve skutečnosti by kurz poklesl méně (opět výhodnější pro investora), opět z dů-
vodu konvexního (zakřiveného) tvaru závislosti mezi YTM u obligace a její cenou vycházející 
z principů složeného úročení, které jsou používány u dlouhodobých cenných papírů (konvexita 
je tak pro investora vždy výhodná). Přesného výsledku nové ceny bychom se dopočítali opět 
přepočtem ceny obligace novým YTM:

Výsledky se v tomto případě lišily opravdu nepatrně, jelikož změna YTM nebyla nikterak 
významná.
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Durace má své velké využití rovněž při řízení aktiv a pasiv, například v bance. Obecně 
platí, že aktiva a pasiva by měla být stejně citlivá na změnu úrokové míry, jinak daný subjekt 
podstupuje úrokové riziko, které se projeví jako vyšší změna hodnoty aktiv oproti pasivům či 
naopak. To sice může subjektu přinést dodatečný výnos, ale stejně tak i ztrátu. Pokud ovšem 
subjekt chce toto riziko úspěšně řídit, měl by u aktiv a pasiv sledovat jejich duraci, to znamená 
citlivost jejich hodnoty na změnu úrokové míry.

Příklad 11.6

Banka má následující strukturu aktiv a pasiv:

Hodnota Durace Výnosnost

Aktiva CA = 1 mil. Kč DA = 10 rA = 10 % p. a.

Pasiva CP = 1 mil. Kč DP = 5 rP = 5 % p. a.

Jaké je riziko banky v případě, že se úroková míra zvýší o 0,5 procentního bodu?
Řešení:
Výnosnost u aktiv je logicky vyšší než u pasiv, jelikož se jedná o bankovní marži, která před-
stavuje pro banku zdroj jejího zisku. Jak se změna úrokové míry projeví na hodnotě aktiv 
a pasiv banky, to je vypočteno následujícím způsobem:

Hodnota aktiv poklesne, což pro banku znamená ztrátu. Současně se ovšem změní i hodnota 
pasiv, a to následujícím způsobem:

To znamená, že současně poklesne i hodnota pasiv, resp. dluhů, což je pro banku pozitivní. Cel-
kově ovšem bude výsledek pro banku dán rozdílem změny hodnoty aktiv a pasiv, to znamená:

Celkový výsledek = ΔCA − ΔCP = −45 454 − (−23 809) = −45 454 + 23 809 = −21 645 Kč
Banka tedy utrpí ztrátu ve výši 21 645 Kč. Pokud by se ovšem nejednalo o růst, ale o pokles 
úrokové míry o 0,5 p. b., byla by situace přesně opačná:

Hodnota aktiv vzroste, což pro banku znamená dodatečný zisk. Současně se ovšem změní 
i hodnota pasiv, a to následujícím způsobem:

To znamená, že vzroste i hodnota pasiv, resp. dluhů, což je pro banku negativní. Celkově bude 
výsledek pro banku dán rozdílem změny hodnoty aktiv a pasiv, to znamená:

Celkový výsledek = ΔCA − ΔCP = 45 454 − 23 809 = +21 645 Kč
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Banka tedy realizuje dodatečný zisk ve výši 21 645 Kč. Měla by ovšem profitovat na úro-
kové marži, a nikoliv podstupovat úrokové riziko za účelem případného dodatečného zisku, 
jelikož může naopak kvůli tomuto riziku utrpět ve stejné výši i ztrátu.

Své portfolio by tak v tomto případě měla mít v takové struktuře, aby se změna hodnoty 
aktiv a pasiv rovnala, to znamená, že by platila následující rovnost:

Na uvedeném případě by pak muselo platit:

To ovšem neplatilo, a tak byla banka vystavena úrokovému riziku.

Neplatilo tedy, že  a ukazatel  je tzv. modifikovaná durace. Modifikova-

ná durace aktiv se tudíž nerovnala modifikované duraci pasiv, a banka tak čelila úrokovému 
riziku. Pojem a využití modifikované durace si nyní vysvětlíme.

Kromě základního tvaru durace (D), který jsme si uvedli ve vzorci 11.2, existuje i tzv. modifi-
kovaná durace15 (Dmod). Ta se vyskytovala i v ukázkovém kurzovního lístku obligací v předchozí 
kapitole (obrázek 10.7). Pro připomenutí si tento kurzovní lístek uveďme znovu. Modifikovaná 
durace na kurzovních lístcích je uvedena v předposledním sloupci.

Obrázek 11.10 Kurzovní lístky obligací
Zdroj: Patria

15 Dále existuje i tzv. dolarová durace, kterou si zde uvádět nebudeme, protože všechny tvary durace se 
používají ke stejnému účelu (hodnocení úrokového rizika). Dolarová durace je součin modifikované 
durace a původní ceny obligace.
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Pokud bychom se blíže zaměřili např. na poslední státní dluhopis 4,85/57, který znáte z před-
chozí kapitoly (jedná se o dluhopis s kupónovou sazbou 4,85 % a splatností v roce 2057), je 
jeho modifikovaná durace 24,081. Můžeme tedy tvrdit, že střední doba splatnosti dluhopisu je 
přibližně 24 let, resp. že investorovi se peníze investované do tohoto dluhopisu vrátí průměrně 
za 24 let. Slovo „průměrně“ je důležité. Investor bude po dobu životnosti dluhopisu inkasovat 
kupónovou platbu 4,85 %. Fakticky se mu ale peníze vrátí až v době splatnosti, tedy v roce 2057, 
kdy mu bude vyplacena nominální hodnota. Nicméně právě díky inkasování kupónů (běžný 
příjem) se střední (průměrná) doba splatnosti zkracuje, resp. se mu přibližuje.

2016

Inkaso
jednotlivých
kupónů

Průměrná splatnost
dluhopisu

(2016 + 24 let)

Výplata posledního
kupónu + nominální

hodnoty (100 %)

KS1, KS2, … …, KS41

195,85 % splatnost za 41 let 100 %

2026 2036

2040

2046 2057

Obrázek 11.11 Durace a výnos do splatnosti kupónové obligace

Pokud si investor daný dluhopis zakoupí za 195,85 % jeho nominální hodnoty a bude jej 
držet až do splatnosti, už nyní ví, že utrží kapitálovou ztrátu přibližně 84 % (ve splatnosti totiž 
obdrží 100 % nominální hodnoty). Z celkové ztráty mu pomůže inkaso kupónů, které bude 
celkově inkasovat 41× (2016–2057). Po 24 letech tak pouze na kupónech inkasoval přibližně 
24 · 4,85 % = 116,4 %. Víme, že za dluhopis zaplatí 195,85 %, ve splatnosti obdrží pouze 100 % 
nominální hodnoty a od roku 2040 (po uplynutí 24 let) ještě bude inkasovat 17 kupónů, tedy 
17 · 4,85 % = 82,45 %. Investor tedy dnes zaplatí za dluhopis 195,85 %, na kuponech inkasuje 
celkem 198,85 % (116,4 % + 82,45 %) a ve splatnosti obdrží 100 % nominální hodnoty.  Můžete 
tedy zapsat: -195,85 % + 1985,85 % + 100 % = 103 %. 103 % : 57 (doba do splatnosti) = 1,81 %, 
což přibližně odpovídá výnosu do splatnosti z kurzovního lístku (obrázek 11.10).

Modifikovaná durace se ze základního tvaru durace vypočítá následujícím způsobem:

 
(11.8)

kde: Dmod = modifikovaná durace,
 D = základní tvar durace ze vztahu 11.2,
 r = výnos do doby splatnosti (YTM) obligace.

Modifikovaná durace je již ovšem obsažena ve vztahu pro výpočet změny ceny obligace po 
změně YTM, který je zde uveden ještě jednou. Modifikovaná durace je označena tučně.

 
(11.9)
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Při využití modifikované durace tak tento vztah přechází do tvaru:

 (11.10)

kde: ΔC = změna kurzu (ceny) obligace,
 C0 = výchozí kurz (cena) obligace před změnou YTM, resp. úrokové míry,
 Dmod = modifikovaná durace,
 Δt =  změna výnosu do doby splatnosti (YTM), resp. úrokové míry, za úrokové 

období.

Tento vztah lze jednoduše upravit do následující podoby převedením C0 z pravé strany 
rovnice na levou:

 
(11.11)

kdy člen  představuje procentní změnu ceny obligace.

Pokud dojde například ke změně YTM u obligace o +1 procentní bod a modifikovaná 
durace této obligace je rovna 2,5, odpovídá tato změna poklesu ceny obligace o cca –2,5 % 
(nezapomeňme, že díky konvexitě to bude ve skutečnosti nepatrně méně).

Modifikovaná durace na kurzovních lístcích tak umožňuje velmi snadno kvantifikovat změnu 
ceny obligace v závislosti na změně YTM bez složitého počítání.

Pokud se vrátíme k příkladu 11.6, který se týkal bankovních aktiv a pasiv a jejich citlivosti 
na změnu úrokové míry, muselo by platit, že aby banka měla zajištěné portfolio z pohledu úro-
kového rizika, musela by být právě stejná modifikovaná durace aktiv a modifikovaná durace 
pasiv. Poté by pokles hodnoty aktiv v případě změny úrokové míry byl kompenzován poklesem 
hodnoty pasiv ve stejné výši a naopak.

11.3 Příklady k procvičení

1. Označme rt, n forwardovou úrokovou sazbu, jejíž výši předpokládáme za t let, na n let. 
 Vypočítejte r1,2 a r2,1, jestliže znáte roční promptní úrokové sazby r0,1 = 4 % p. a., r0,2 = 5 % p. a., 
r0,3 = 5,5 % p. a.
[r1,2 = 6,26 % p. a.; r2,1 = 6,51 % p. a. ]

2. Jakou odhadujete jednoletou úrokovou sazbu platnou za 4 roky (v p. a.), pokud víte, že 
současné 1leté úrokové sazby činí 3 % p. a., současné 2leté úrokové sazby činí 3,5 % p. a., 
současné 3leté úrokové sazby činí 4 % p. a., současné 4leté úrokové sazby činí 4,5 % p. a. 
a současné 5leté úrokové sazby činí 5 % p. a.?
[r4,1 = 7,024 % p. a.]

3. Máme zadány roční spotové (promptní) úrokové sazby r0,1 = 3 % p. a., r0,2 = 3,5 % p. a. 
a roční forwardovou úrokovou sazbu r2,1 = 6 % p. a. Vypočítejte r1,1 a r0,3.
[r1,1 = 4,00 % p. a.; r0,3 = 4,33 % p. a. ]
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4. Určete prostřednictvím durace změnu ceny dluhopisu o nominální hodnotě 10 000 Kč, 
který vyplácí roční kupon ve výši 6 % p. a. Dluhopis má 4 roky do splatnosti, požadovaná 
výnosnost je 10 % p. a. a tržní úroková míra se zvýšila o 0,1 procentního bodu.
[D = 3,65; ΔC = –28,95 Kč]

5. Pomocí durace odhadněte, jak se změní tržní cena dluhopisu při expanzivní monetární po-
litice, která změnila úrokové sazby o 0,2 procentního bodu. Nominální hodnota dluhopisu 
je 10 000 Kč, splatnost 3 roky, výnos do doby splatnosti 6 % p. a, roční kuponová sazba 
7 %, roční výplata kuponu. Stanovte i nový kurz obligace.
[D = 2,81; ΔC = +54,45 Kč; kurz = 103,22 %]

6. Určete, o jakou částku se dle durace změní cena diskontovaného dluhopisu o jmenovité 
hodnotě 5 000 Kč s dobou splatnosti 2 roky při poklesu roční úrokové sazby o 0,2 pro-
centního bodu. Úroková sazba je 5 % p. a., při pololetním připisování úroků. Stanovte 
i nový kurz obligace.
[D = 4 pololetí; ΔC = +17,68 Kč; kurz = 90,95 %]

7. Česká národní banka se rozhodla pro realizaci expanzivní monetární politiky. Na základě 
této politiky očekávají analytici změnu tržních úrokových sazeb o 0,50 procentního bodu. 
Jaký bude dle durace po této změně kurz obligace, která v současnosti dosahuje roční 4% 
výnosnosti do doby splatnosti? Jedná se o obligaci, která má jmenovitou hodnotu 50 000 Kč, 
kuponovou sazbu 5 % a splatnost 5 let. Kuponové platby jsou vypláceny v roční frekvenci.
[kurz = 106,74 %]

8. Odhadněte pomocí durace, o jakou částku se změní cena diskontovaného dluhopisu o nomi-
nální hodnotě 10 000 Kč s dobou splatnosti 5 let, při poklesu roční úrokové míry o 0,3 pro-
centního bodu. Úroková sazba je 6 % p. a. při pololetním připisování úroků. Stanovte cenu 
tohoto dluhopisu po uvedené změně úrokových sazeb a její kurz.
[ΔC = +108,36 Kč; C1 = 7549,30 Kč => kurz = 75,49 %]

9. Česká národní banka se rozhodla pro realizaci restriktivní monetární politiky. Na základě 
této politiky očekávají analytici změnu tržních úrokových sazeb o 0,50 procentního bodu. 
Jaký bude dle durace po této změně kurz obligace, která v současnosti dosahuje roční 5% 
výnosnosti do doby splatnosti? Jedná se o obligaci, která má jmenovitou hodnotu 75 000 Kč, 
kuponovou sazbu 4 % a splatnost 4 roky. Kuponové platby jsou vypláceny v roční frekvenci.
[kurz = 94,72 %]

10. Banka má následující strukturu aktiv a pasiv.

Hodnota Durace Výnosnost

Aktiva CA = 2 mil. Kč DA = 4 rA = 8 % p. a.

Pasiva CP = 2 mil. Kč DP = 2 rP = 4 % p. a.

Jaké je riziko banky v případě, že se úroková sazba zvýší o 0,5 p. b.?
[∆CA = –37 037 Kč; ∆CP = –19 231 Kč; změna (r) o +0,5 p. b. způsobí ztrátu banky 
17 806 Kč]
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12 Investice na akciovém trhu

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 12.

Předchozí dvě kapitoly se věnovaly investicím do dluhopisů, které probíhají na dluhopisových 
trzích. Tato kapitola se zabývá investicemi do akcií, které jsou ve srovnání s dluhopisy riziko-
vějšími cennými papíry, protože nemají zaručené žádné budoucí výnosy, a které probíhají na 
akciových trzích (zejména na akciových burzách).

Pokud bychom mezi sebou porovnali dluhopisy a akcie, zjistili bychom, že jsou si přece 
jenom v něčem podobné. Především se jedná o fakt, že akcie jsou stejně jako dluhopisy pova-
žovány za dlouhodobé cenné papíry.

Liší se ale v tom, že akcie jsou tzv. majetkové cenné papíry, kdy investor (akcionář) je 
spolu majitelem akciové společnosti, a nese tak podnikatelská rizika, tedy např. to, že podnik 
nedosáhne plánovaného zisku, příp. se dostane do ztráty, nebude vyplácet dividendu apod., 
čímž poklesne tržní kurz akcií. Pozor, za případnou ztrátu akcionář ničím neručí. Výnosem 
z tohoto majetkového podílu je pak logicky podíl na zisku akciové společnosti, který je, nebo 
není vyplácen z čistého zisku prostřednictvím tzv. dividendy, o níž rozhoduje valná hromada 
akciové společnosti, která je nejvyšším orgánem akciové společnosti a tvoří ji právě akcionáři.

V případě, že se valná hromada rozhodne jakoukoliv část čistého zisku vyplatit ve formě 
dividend, dostane každý akcionář tolik dividend, kolik vlastní akcií. Dividenda je tak vypláce-
na vždy na akcii. Pokud ovšem společnost nebude zisková, popř. se valná hromada rozhodne 
nevyplatit dividendu, akcionář dividendu neobdrží.

Kromě běžného výnosu z akcií ve formě dividend může investor, který nakoupil akcii, 
profitovat i z nárůstu tržní ceny akcie. Tržní cena akcie je ale přímo závislá na očekávaných 
budoucích hospodářských výsledcích akciové společnosti, stejně tak jako očekávaná dividen-
da. Jak běžný výnos z akcie (dividenda), tak kapitálový výnos z akcie (růst kurzu akcie) je 
tak determinován, zejména ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, budoucí ziskovostí 
akciové společnosti.

Investor tedy nemá v případě nákupu akcií dopředu zaručené příjmy jako např. u fixně úroče-
né obligace, kde má jednoznačně stanovené budoucí kuponové platby a ve splatnosti i nominální 
hodnotu. To je ten základní důvod, proč jsou majetkové cenné papíry rizikovější než dluhové, 
myšleno proč jsou akcie rizikovější než obligace.

Jak bylo uvedeno, držitel akcie může realizovat zisk z této investice či spekulace dvěma 
základními možnostmi. Buď drží akcii skutečně dlouhodobě (po několik desítek let) a inkasuje 
dividendu, nebo se snaží spekulovat na změnu její ceny, tedy snaží se koupit levně a prodat 
draho. Doba od okamžiku nákupu po prodej může trvat několik minut, dní či let. Záleží na vý-
nosově-rizikovém profilu investora (spekulanta) a na jeho investičním horizontu. Samozřejmě 
se může jednat i o kombinaci běžného výnosu (inkaso dividendy) a kapitálového výnosu (rozdíl 
prodejní a nákupní ceny), pokud mezi okamžikem nákupu a prodeje došlo k vyplacení dividendy.

Držiteli akcie, akcionáři náleží tzv. základní práva akcionáře. Jedná se o právo na řízení 
společnosti, právo podílet se na zisku a právo podílet se na likvidačním zůstatku. Jak ale může 
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minoritní akcionář, který vlastní např. jedinou akcii, řídit akciovou společnost? Každý akcio-
nář, bez ohledu na jeho podíl na akciové společnosti, má právo účastnit se valné hromady, volit 
(hlasovat na ní) a být volen do jejích orgánů (např. do představenstva či kontrolního výboru). 
Samozřejmě, že při hlasování se již projeví jím vlastněný počet akcií, resp. podíl na akciové 
společnosti, kdy hlas akcionáře s jedinou akcií bude mít zanedbatelnou váhu při konečném 
rozhodování.

Právo podílet se na zisku představuje již uvedenou výplatu dividendy. Důležité je podotknout, 
že se jedná sice o akcionářovo právo, ale nikoliv povinnost akciové společnosti dividendu vy-
platit. Jak bylo uvedeno, dividenda se vyplácí z čistého zisku a primárně tedy záleží na tom, zda 
společnost vůbec zisk vytvořila. Druhým faktorem je, zda se valná hromada usnese (odhlasuje 
si) výplatu dividendy.

Podniku se ale i naopak nemusí dařit, např. dlouhodobě nedosahuje zisku, je předlužen 
či je nucen svoji činnost ukončit, tzn. vstoupit do likvidace. Cílem likvidace je zlikvidovat 
podnik, tedy uspokojit jeho věřitele. Protože má akcionář podíl na základním kapitálu akcio-
vé společnosti, resp. můžeme říci, že mu část podniku patří, má právo být uspokojen i on. 
Při likvidaci dojde k ocenění veškerého majetku (movitého, nemovitého, hotovosti, zůstatku 
na účtech apod.), kdy majetek může být rozprodán např. formou dražby. Z těchto veškerých 
prostředků jsou poté postupně uspokojováni věřitelé akciové společnosti, dokud je „z čeho 
brát“. Mezi prvními jsou vždy uspokojeni finanční úřady (dluhy na DPH, dani z příjmu), 
správy sociálního zabezpečení a pojišťovny (dluhy na sociálním a zdravotním pojištění za 
zaměstnance), majoritní věřitelé (dodavatelé, obchodní partneři) a možná někde mezi posled-
ními uspokojenými jsou i kmenoví akcionáři. Pokud tedy na ně nějaký majetek (konkurzní 
podstata) zbude, budou uspokojeni i tito. V pořadí před nimi ale mohou být ještě tzv. prioritní 
akcionáři (viz dále).

Mnoho empirických studií dokázalo, že v dlouhodobém investičním horizontu (minimálně 
10 let) jsou akcie výnosnější než dluhopisy (nemluvě o nástrojích peněžního trhu). Hodnota 
akcií roste v čase rychleji, ale také v čase více kolísá. Důsledkem této kolísavosti je možný 
krátkodobý pokles hodnoty akcií, a to i významného charakteru (např. z důvodu zveřejnění 
nižších odhadů prodeje společnosti, zisků, panických výprodejů atd.). Proto se pro investice 
do akcií doporučuje minimální délka investičního horizontu právě 10 let, lepší je ovšem delší 
časový horizont. Vyšší riziko u akcií (měřené volatilitou výnosů) je tak kompenzováno po-
tencionálně vyššími výnosy než u dluhopisů, které mají obvykle nižší rizikovost (netýká se 
dluhopisů s velmi špatným ratingovým hodnocením). Platí tak investiční trojúhelník z kapitoly 
Investiční rozhodování.

Obrázek 12.1 srovnává hodnotu investice do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu 
a zlata od začátku roku 1802, kdy byl investován 1 USD, do prosince 2006, vše na amerických 
trzích. Veškeré uvedené částky jsou v nominálním vyjádření. Graf rovněž zachycuje vývoj 
indexu spotřebitelských cen (CPI) v daném období (na kolik narostla průměrně cena zboží, 
které v roce 1802 stálo 1 USD). Rozdíly ve vývoji hodnoty investic jsou opravdu velmi pod-
statné, přičemž je nutno podotknout, že graf má pro přehlednost logaritmické měřítko, což 
znamená, že mezi jednotlivými hodnotami nejsou stejné rozdíly v absolutních jednotkách, 
ale v násobcích.

Pro akcie je z pohledu finanční matematiky velmi důležité, že se jedná o dlouhodobé cenné 
papíry, takže zde budeme aplikovat principy složeného úročení. Ovšem akcie jsou tak dlouho-
dobé cenné papíry, že vlastně obecně ani žádnou splatnost nemají. Splatnost by nastala, pokud 
by akciová společnost byla založena na dobu určitou a vstoupila by poté do likvidace nebo by 
do likvidace vstoupila na základě rozhodnutí akcionářů. Není to ale tak častý případ společností, 
které mají veřejně obchodovatelné akcie, a proto nebudeme tuto možnost uvažovat.
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Obrázek 12.1 Vývoj akciového, dluhopisového a peněžního trhu a zlata
Zdroj: Siegel (2007), upraveno autorem

Protože akcie „nemají“ splatnost, je na ně nahlíženo jako na nesplatitelný cenný papír, což 
znamená, že nikdy nebude emitentem splacena jejich nominální hodnota, tak jako u dluhopisů. 
Pokud tedy zakoupíme akcii s tím, že v budoucnu nedojde k jejímu prodeji a budeme ji držet 
věčně, poplyne nám z ní pouze běžný příjem v podobě dividend. Situace je tak naprosto stejná 
jako v případě věčného důchodu, kterému se věnovala kapitola Důchody a renty, ve které je 
možnost čerpání věčného důchodu prezentována právě na čerpání věčné dividendy (viz pří-
klad 5.5 v kapitole Důchody a renty).

12.1 Rozdělení akcií
Akciová společnost může vydávat (emitovat) kmenové, přednostní (prioritní) nebo zaměstna-
necké akcie. Základním druhem akcií jsou kmenové akcie. Jak bylo uvedeno, držitel kmenových 
akcií má tři základní práva akcionáře, mezi která patří:

• právo podílet se na zisku společnosti, např. ve formě vyplácených dividend,
• právo podílet se na řízení společnosti, kdy každý akcionář má právo volit a být volen na 

valné hromadě,
• právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti.

Držitelé přednostních (prioritních) akcií, tedy prioritní akcionáři, mají naprosto stejná práva 
jako kmenoví akcionáři, na rozdíl od kterých mají právo na prioritní výplatu dividendy či likvi-
dačního zůstatku. Znamená to tedy, že prioritní akcionáři obdrží dividendu dříve než akcionáři 
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kmenoví. To má samozřejmě výhodu v tom, že do doby, než kmenový akcionář obdrží dividendu, 
může už ten prioritní svoji dividendu po určitou dobu zhodnocovat. S trochou nadsázky lze říci, 
že dřívější obdržení dividendy je pro prioritního akcionáře i méně rizikové, protože přestože 
valná hromada rozhodla o vyplacení dividendy, může se stát, že se akciová společnost dostane 
do nečekaných finančních problémů a nezbude jí dostatek prostředků na výplatu dividendy. 
Dividenda pro prioritní akcionáře bývá zpravidla pevně stanovena. V případě práva prioritně se 
podílet na likvidačním zůstatku je to obdobné. Jak bylo uvedeno, může se stát, že na kmenového 
akcionáře již nezbude žádná majetková podstata, ze které by se uspokojil, zatímco na prioritního 
ano, protože byl uspokojen před ním. Prioritní akcie je tedy pro akcionáře určitě „více lukrativní“ 
než kmenová. Na druhou stranu, každé výhody či benefity mají i své náklady. U prioritních akcií 
to znamená, že jejich držitel má právo účastnit se na valné hromadě, ale nemůže zde hlasovat, 
resp. jeho hlas má nulovou váhu.

Zaměstnanecké akcie jsou akcie, které může podnik vydávat svým zaměstnancům, čímž 
dochází k jejich silnější vazbě ke svému zaměstnavateli (akciové společnosti). S těmito akciemi 
může být spojeno i zvláštní právo podílu na zisku (např. jiná výše dividendy pro zaměstnanecké 
akcie a kmenové či prioritní akcie). Cílem emise zaměstnaneckých akcií je především motivace 
zaměstnanců. Každý zaměstnanec, který vlastní tyto akcie, se může snažit pracovat efektivněji, 
čímž přispívá k růstu tržeb společnosti, potažmo zisku, kdy za tuto snahu bude odměněn vyšší 
dividendou, příp. rostoucí cenou akcií na trhu, které může prodat dráže. Na druhou stranu, 
z pohledu např. rodinných financí je nutné si uvědomit, že v okamžiku, kdy se podnik dostane 
do problémů a bude muset ukončit svoji činnost, přichází držitel zaměstnaneckých akcií jednak 
o práci a současně se jeho akcie stávají bezcennými.

Ať se jedná o jakýkoliv druh akcií, vždy představují podíl jejího vlastníka (akcionáře) na 
majetku akciové společnosti. Jak se stanoví výše tohoto podílu, zachycuje příklad 12.1.

Příklad 12.1 Výpočet majetkového podílu na a. s.

Byla založena akciová společnost ALFA COMPUTERS, a. s. Při jejím založení byla emitová-
na (vydána) jedna emise akcií. Všechny akcie v rámci této emise jsou naprosto rovnocenné. 
Celkový počet akcií v této emisi je 10 000 ks. Každá akcie má nominální hodnotu 1 000 Kč. 
Součet nominálních hodnot všech akcií vydaných touto společností je tedy 10 000 ks ∙ 1 000 Kč 
= 10 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti ALFA COMPUTERS, a. s., tedy činí 10 mil. Kč. 
Pokud si akcionář koupil 200 ks akcií (není podstatné za jakou cenu) v celkové nominální 
hodnotě 200 ks ∙ 1 000 Kč = 200 000 Kč, znamená to, že jeho podíl na základním kapitálu 
společnosti je 2 % (200 000 : 10 000 000 = 0,02). Můžeme tedy tvrdit, že se stává 2% ma-
jitelem (vlastníkem) této společnosti.

Jak bylo uvedeno, akcionář má právo podílet se na zisku společnosti ve formě výplaty divi-
dend. Zda bude akcionářům vyplacena dividenda, to závisí jednak na hospodářském výsledku 
společnosti, jednak na rozhodnutí valné hromady, kde se rozhoduje právě např. i o tom, zda 
akciová společnost vůbec bude vyplácet dividendy, příp. v jaké výši.

V případě, že je akciová společnost založena na dobu určitou (v praxi téměř nenastává), 
nebo se rozhodne ukončit svoji činnost (v praxi častější případ) a vstoupí do likvidace, má její 
spoluvlastník (akcionář) právo podílet se na tzv. likvidačním zůstatku.
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Poznámka: Stanovení dividendy

Valná hromada ČEZu schválila dividendu  
ve výši 40 Kč na akcii

3. 6. 2016 18:45, BAACEZ

Valná hromada společnosti ČEZ dnes podle očekávání schválila letošní dividendu ve výši 40 Kč 
na akcii. Návrh dividendy byl představenstvem oznámen na konci dubna (komentovali jsme 
zde). Letošní dividenda, jejích výplata bude zahájena 1. srpna 2016, nabízí atraktivní cca 9 % 
dividendový výnos. Poslední den, kdy se akcie ČEZu budou na Pražské burze obchodovat s ná-
rokem na dividendu, bude 7. červen 2016.

Zdroj: Fio banka

Dividendy společnost vyplácí vždy na akcii z čistého zisku po odvedení daně z příjmu. Divi-
dendy v podmínkách ČR podléhají 15% srážkové dani u zdroje, což znamená, že investor 
obdrží již čistou dividendu. Jedná se tedy o vícenásobné zdanění, kdy se nejprve musí zdanit 
dosažený zisk, ze kterého se dividendy vyplácejí, a poté vlastní dividendy srážkovou daní.

Příklad 12.2 Likvidační zůstatek a. s.

Pokud by výše uvedená společnost ALFA COMPUTERS, a. s., vstoupila do likvidace, likvi-
dátor dostane za úkol zrealizovat likvidaci této společnosti. Po rozprodání veškerého majetku, 
včetně nesplacených pohledávek, zůstalo k dispozici ve formě peněžních prostředků na běžném 
účtu 100 mil. Kč. Ke stejnému datu společnost ALFA COMPUTERS, a. s., měla nesplacenou 
daňovou povinnost ve výši 0,5 mil. Kč, závazky vyplývající ze zdravotního a sociálního pojiš-
tění ve výši 1,1 mil. Kč, závazky vůči zaměstnancům ve výši 2,5 mil. Kč, závazek vůči bance 
1,9 mil. Kč, závazky vůči dodavatelům ve výši 40 mil. Kč a závazek vůči majitelům obligací 
ve výši 50 mil. Kč. Celkové závazky činí 96 mil. Kč. Likvidační zůstatek tedy činí 4 mil. Kč. 
Mezi akcionáře se tak rozdělí 4 mil. Kč dle jejich podílu na základním kapitálu v tuto chvíli 
již neexistující společnosti ALFA COMPUTERS, a. s.

Investor, který vlastní např. 200 ks akcií této společnosti, jak bylo uvedeno v příkladu 12.1, 
má 2% podíl na této společnosti a na základě jeho práva podílet se na likvidačním zůstatku 
má právo na svůj 2% podíl na likvidačním zůstatku 4 000 000 Kč, tzn. má nárok na vyplacení 
80 000 Kč.

Výše uvedené typy akcií mohou být emitovány v několika podobách (tyto podoby nemusí 
mít pouze akcie, ale i jiné cenné papíry, např. obligace):

• Zaknihované: jedná se o dematerializované akcie, registrované pouze jako záznam v paměti 
počítače (u tzv. Centrálního depozitáře cenných papírů, dříve Středisko cenných papírů); 
nejčastější forma.

• Listinné: klasické cenné papíry se všemi náležitostmi uvedenými na plášti listiny (viz 
obrázek 12.2).

• Imobilizované: listinné cenné papíry uložené v depozitu, přičemž banka registruje změny 
vlastníků.
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Obrázek 12.2 Ukázka listinné akcie na majitele
Zdroj: www.e-change.cz

Poslední hledisko, podle kterého můžeme akcie dělit, je jejich forma (uvedená forma se opět 
nemusí týkat pouze akcií, ale i jiných cenných papírů):

• Na jméno: v tomto případě akciová společnost (resp. emitent) vede seznam všech akcionářů 
u listinných akcií, u zaknihovaných akcií vede seznam akcionářů Centrální depozitář (dříve 
Středisko cenných papírů).

• Na řad: v případě listinné akcie na jméno, tzn. na této akcii je uvedeno jméno jejího majitele, 
je změna majitele provedena tzv. rubopisem. Rubopis neboli indosament představuje podpis 
na zadní straně akcie (či jiného cenného papíru), který stvrzuje převod vlastnického práva na 
jinou osobu. Tímto písemným projevem majitel akcie (rubopisec) převádí vlastnická práva 
na jinou, zde uvedenou osobu (rubopisníka).

• Na majitele (na doručitele): jedná se o tzv. anonymní akcie, které jsou neomezeně převodi-
telné a jejich majitelem je ten, kdo je má aktuálně v držbě.

Z takto uvedené listinné akcie lze díky její nominální hodnotě a uvedenému základnímu 
kapitálu stanovit podíl majitele jedné takové akcie na akciové společnosti (obdobně jako v pří-
kladu 12.1) právě podílem nominální hodnoty a základního kapitálu (v tomto případě by to bylo 
420 : 86 262 540 = 0,000486 %). Stejně tak musí být logicky součin počtu emitovaných akcií 
a jejich nominálních hodnot roven výši základního kapitálu (420 ∙ 205 387 = 86 262 540 Kč).
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12.2 Cena akcie
Stejně jak bylo uvedeno v kapitole věnující se investicím na dluhopisovém trhu, tak i v případě 
akcií můžeme rozlišovat dva typy ceny:

a) teoretická cena neboli tzv. vnitřní hodnota,
b) tržní cena neboli tzv. kurz.

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, teoretická cena (správná cena, férová cena) 
neboli vnitřní hodnota je investorem individuálně stanovená hodnota (obvykle vypočtená), 
o které je přesvědčen, že se jedná o odpovídající tržní cenu aktiva, za niž by dle jeho názoru 
mělo být aktivum obchodováno. Tuto vypočtenou teoretickou cenu poté opět srovnává s aktuální 
(skutečnou) tržní cenou akcie neboli kurzem.

Na základě srovnání vnitřní hodnoty a aktuálního kurzu udělují i brokerské společnosti ob-
chodující s akciemi svá doporučení ohledně nákupu, prodeje či držby cenného papíru. Takový 
příklad uvádí obrázek 12.3 (sloupec Cena (férová) představuje vnitřní hodnotu ČEZu dle daného 
brokera ve sloupci Investiční společnost).

Obrázek 12.3 Vnitřní hodnota akcií společnosti ČEZ
Zdroj: Patria

Vnitřní hodnota je subjektivně stanovená (vypočtená) hodnota (cena), a proto může v jed-
nom okamžiku na jednom trhu existovat teoreticky až nekonečně mnoho vnitřních hodnot. Je 
to logické, protože každý investor očekává od dané akcie jiné peněžní toky, jinou požadovanou 
výnosnost a používá různé metody a postupy, na základě čehož stanoví svoji vnitřní hodnotu. 
Vnitřní hodnotu stanoví investor jako současnou hodnotu očekávaných budoucích peněž-
ních toků plynoucích z této investice. Protože očekávané peněžní toky (dividendy) nastanou 
v budoucnosti, musíme je přepočítat na současnou hodnotu, abychom je mohli srovnávat se 
současnou cenou. Při tomto přepočtu používáme požadovanou výnosnost, abychom stanovili 
maximální cenu, při které ještě této výnosnosti dosáhneme. Pokud bude tržní cena nižší než 
námi vypočtená vnitřní hodnota, nakoupíme nakonec levněji a vyděláme více, než byla poža-
dovaná výnosnost, pokud dráž, vyděláme naopak méně. Na rozdíl od dluhopisů je tržní cena 
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(kurz) akcií stanovena v peněžních jednotkách, nikoli v procentech z nominální hodnoty, jak 
ukazuje obrázek 12.4.

Obrázek 12.4 Kurzovní lístek Burzy cenných papírů Praha
Zdroj: akcie.cz

Nyní se seznámíme se základním přístupem stanovení vnitřní hodnoty akcie, který pra-
cuje s principem současné hodnoty. Pomocí principu, který jsme už používali v předchozích 
kapitolách (Investice na dluhopisovém trhu), budeme počítat současnou hodnotu investice, 
tj. současnou hodnotu budoucích příjmů plynoucích z této investice. Vnitřní hodnota akcie se 
bude tedy rovnat součtu současných hodnot všech v budoucnu inkasovaných příjmů (budoucího 
cash flow). Vnitřní hodnota akcie pomáhá investorovi s rozhodováním, zda danou akcii za tržní 
cenu koupit či nikoliv. Jak bylo uvedeno, je založena na diskontování budoucích peněžních 
příjmů plynoucích z akcie, tedy především z dividendy inkasované v budoucnu a prodejní ceny. 
Všechny budoucí peněžní toky jsou diskontovány (odúročeny) na současnou hodnotu z důvo-
du, aby bylo možné vypočtenou vnitřní hodnotu srovnat s aktuální tržní cenou a danou akcii 
koupit či nikoliv. Mezi základní faktory, které ovlivňují výpočet vnitřní hodnoty akcie, patří 
právě investorova požadovaná výnosnost, kterou budeme diskontovat budoucí peněžní toky 
a přepočítávat je na jejich současnou hodnotu. Jak ale může investor stanovit budoucí peněžní 
toky (dividendu či prodejní cenu), které mu poplynou z držby akcie? V případě dividendy se 
tyto dají odhadovat dle dosavadní dividendové politiky společnosti, zda např. společnost vyplácí 
stabilní dividendu nebo se její výše odvíjí od výše zisku. To, za jakou cenu akcii investor po 
třeba 10 letech prodá, lze odvodit např. z historického průměrného růstu ceny dané akcie či 
průměrného historického výnosu celého trhu nebo indexu.

Pokud by vnitřní hodnota, resp. maximální cena, kterou je investor ochoten zaplatit za akcii 
společnosti ČEZ, vyšla investorovi např. 450 Kč, signalizovalo by mu to, že akcie je na trhu 
nadhodnocena, že on by měl za ni zaplatit maximálně 450 Kč a ne tržních 454 Kč. Naopak po-
kud by vnitřní hodnota ČEZu vyšla 460 Kč, byl by to pro něj signál k nákupu, protože je v jeho 
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očích, na základě jím stanovené vnitřní hodnoty, tato akcie podhodnocena. Investor samozřejmě 
nebude kupovat akcii ihned, jakmile tržní cena klesne pod stanovenou vnitřní hodnotu, ale sta-
noví si určitý bezpečnostní polštář, např. pokud bude cena alespoň o 40 % nižší než je vnitřní 
hodnota, realizuje nákup.

hodnota

nadhodnocenost

bezpečnostní polštář

−40 %

−40 %

Hledání hodnoty

podhodnocenost

tržní cena

vnitřní hodnota

prodat

čas

koupit

Obrázek 12.5 Vnitřní hodnota a tržní cena akcie
Zdroj: investicniweb.cz

Jak bylo uvedeno, vnitřní hodnota je subjektivně stanovená maximální cena, kterou je inves-
tor ochoten za akcii či jiný cenný papír zaplatit a odvíjí se od očekávaných budoucích peněžních 
toků, délce investičního horizontu (délce držby) a především od požadované výnosové míry 
(viz příklad 12.3). Proto bude v každém okamžiku na burze někdo ochoten nakupovat (podle 
něj bude akcie na trhu podhodnocena, resp. vnitřní hodnota bude vyšší než tržní kurz) a někdo 
bude ochoten prodávat (podle něj bude akcie na trhu nadhodnocena, vnitřní hodnota bude nižší 
než tržní kurz).

Při konstantní hodnotě ročních dividend (každý rok vyplácí akciová společnost dividendu ve 
stejné výši) můžeme vnitřní hodnotu akcie definovat jako současnou hodnotu věčného polhůtního 
důchodu s roční anuitou ve výši dividendy (viz příklad 5.5 v kapitole Důchody a renty). Tento 
postup je označován jako dividendový diskontní model.

 
(12.1)

Uvedený vzorec lze vyjádřit i obecně, kdy v budoucnu očekávané příjmy (ať už dividendy, 
nebo prodejní cenu) označíme jako cash flow, které diskontujeme na současnou hodnotu.

 
(12.1a)

print-biqdb16-margin-0
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Jak bylo uvedeno, lze na akcie nahlížet jako na nesplatitelný cenný papír. Pokud nedojde 
k prodeji akcie, může investor inkasovat dividendu teoreticky věčně a předchozí vztah by přešel 
do tvaru:

 
(12.2)

kde: VH = vnitřní hodnota (teoretická cena) akcie,
 d = roční výše konstantní dividendy,
 r = roční úroková míra, resp. očekávaná, požadovaná výnosnost.

Z uvedeného vztahu je zřejmé, že právě požadovaná výnosnost, resp. úroková sazba, 
která diskontuje budoucí dividendy, zásadním způsobem ovlivní velikost vnitřní hodnoty, 
viz příklad 12.3.

Příklad 12.3 Vliv požadované výnosnosti na vnitřní hodnotu

Uvažujme akcii, ze které plyne roční dividenda ve výši 100 Kč. Investor A od této investice 
požaduje výnosnost 10 % p. a., investor B požaduje od této investice výnosnost 15 %.

Je logické, že investor, který požaduje vyšší výnosnost, je ochoten za akcii zaplatit nižší částku 
(právě proto, aby dosáhl alespoň vyšší požadované výnosnosti 15 % p. a.) než investor, který 
požaduje výnosnost nižší.

Pokud srovnáme výpočet vnitřní hodnoty (12.1 či 12.1a) s metodou současné hodnoty 
investice (PVCF), kterou se zabývala kapitola Investiční rozhodování, je zřejmé, že se jedná 
prakticky o stejný postup, ale s jinak nazvanými proměnnými a s neomezeným počtem budou-
cích výplat dividend. Stejný postup lze použít i pro výpočet vnitřní hodnoty, resp. ceny pro 
akcii, u které předpokládáme držení pouze po omezenou dobu a její následný prodej, což si 
ukážeme na příkladu 12.6.

Výhodou uvedeného výpočtu (12.1 či 12.1a) je jeho jednoduchost a rychlost. Zároveň však 
má i slabé stránky. Výpočet předpokládá neustálé vyplácení stejné dividendy, ale podnik nemusí 
být neustále ziskový. A i kdyby byl neustále ziskový, tak valná hromada nemusí schválit výplatu 
dividend a určitě ne v neustále stejné výši. Jedná se o nereálné předpoklady, kterých si musíme 
být při výpočtu vědomi. Způsob výpočtu vnitřní hodnoty akcie v případě, že akciová společnost 
nevyplácí pravidelně dividendy, si ukážeme v příkladu 12.8.

Důležité je si uvědomit, že akcie je majetkový cenný papír, takže na rozdíl od kuponových 
dluhopisů celý běžný výnos – tedy dividendu – inkasuje akcionář, který akcii vlastní v rozhodný 
den a na rozdíl od dluhopisů se s nikým o tento běžný výnos nedělí (viz AÚV u obligací).

Obrázek 12.6 zobrazuje princip kotace tržního kurzu u akcie společnosti Kofola.
Vždy a u všeho (u akcií nevyjímaje) platí, že každý chce koupit co nejlevněji a prodat co 

nejdráže. V případě nákupních či prodejních pokynů na burze, resp. skrze svého obchodníka 
s cennými papíry, má investor na výběr z několika základních pokynů. Nejjednodušším pokynem 
je pokyn typu „trh“, který se realizuje ihned po odeslání na trh. V případě, že nakupujeme, bude 
pokyn vyplněn za aktuální nejlepší cenu nabídky (ask). V případě, že prodáváme, bude pokyn 
vyplněn za aktuální nejlepší cenu poptávky (bid). Tento typ pokynu je vhodné využít pro rychlé 
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otevření či uzavření pozice. Pro prodávajícího to ale znamená, že prodá za nižší cenu, resp. pro 
nakupujícího, že nakoupí za dražší cenu. Dalším typem pokynu je pokyn limit, který obsahuje 
cenový limit, za nějž je možné maximálně koupit nebo minimálně prodat. Pokud limitní cena 
nesplňuje tržní podmínky v okamžiku přijetí pokynu, zařadí se pokyn do hloubky trhu a čeká 
na jejich splnění pro svou realizaci. V případě akcií Kofola to znamená, že někdo je ochoten 
koupit 1200 kusů za maximální cenu 423 Kč, a naopak někdo je ochoten prodat 1200 kusů za 
439 Kč. Protože poptávková cena je nižší, je zařazena až na druhé místo, obdobně u nabídkové 
ceny. Pokud by přišla další poptávka s limitem např. 428 Kč, byla by zařazena na první místo 
k uspokojení. Oblíbeným a často využívaným pokynem je pokyn stop loss, který slouží k zasta-
vení ztrát v případě propadu trhu. Investor nastaví cenu, při které chce prodat cenný papír, aby 
nedosahoval vyšších ztrát. Pokud tržní cena dosáhne stanovené výše, obchod se sám zrealizuje 
a ochrání investora od dalších ztrát.

Poznámka: Nárok na výplatu dividendy

Nárok na výplatu dividendy má pouze takový akcionář, který akcii vlastní k datu tzv. 
rozhodného dne. Jedná se o tzv. „legálního“ majitele akcie, jenž akcii nemá evidovánu 
pouze na svém účtu u obchodníka s cennými papíry, ale má ji už připsánu na svém účtu 
u Centrálního depozitáře. Proces nákupu totiž musí projít tzv. vypořádáním, který v případě 
pražské burzy činí T+3 (den uzavření obchodu + 3 obchodní dny), resp. T + 0 v případě 
RM-Systému. Akcionář, který má v rozhodný den akcii evidovánu na svém účtu u Cent-
rálního depozitáře, má tedy nárok na výplatu dividendy.

Na rozdíl od rozhodného dne existuje ještě tzv. ex-dividend day, který stanovuje první den, 
kdy se již obchoduje bez nároku na dividendu. Pro investora je toto datum ještě důležitější, 
protože mu říká, do kdy nejpozději musí akcii koupit, aby měl nárok na dividendu, resp. že 
musí vlastnit akcii alespoň jeden den před ex-dividend day.

Následující tabulka zachycuje termíny jednání valné hromady, výši dividendy připadající 
na jednu akcii, ale především datum ex-dividend day, tzn. první den, od kterého se obchoduje 
bez nároku na nejbližší dividendu; pokud chceme inkasovat tuto dividendu, musíme zakoupit 
akcii o den dříve.

Aby měl tedy akcionář nárok na výplatu dividendy 920 Kč na akcii např. u společnosti 
Philip Morris ČR, musí akcii zakoupit nejpozději 20. 4., tzn. jeden den před ex-date. Pokud 
by došlo k nákupu na RM-Systému v Praze, stačilo by akcii nakoupit nejpozději 24. 4., pro-
tože vypořádání na RM- Systému je on-line, tedy v čase T + 0. Nakoupené cenné papíry jsou

Obrázek 12.6 Hloubka trhu, Kofola
Zdroj: akcie.cz
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okamžitě připsány na majetkový účet u Centrálního depozitáře cenných papírů. Z uvedených 
dat lze odvodit, že rozhodný den pro výplatu dividendy Philip Morris ČR je 24. 4. 2016.

V případě akcie Philip Morris činí roční dividenda 920 Kč, což je ve srovnání s jinými 
tituly nadprůměrná dividenda. Při tržní ceně přibližně 13 000 Kč za akcii tak dividendový 
výnos činí přibližně 7 %.

Zdroj: www.fio.cz

Následující příklady se věnují právě výpočtu vnitřní hodnoty akcie, ze které investor inkasuje 
pouze běžné příjmy v podobě dividend.

Příklad 12.4

Jakou bude mít pro nás hodnotu akcie, u které je dlouhodobě vyplácena roční dividenda 
ve výši 240 Kč, pokud požadujeme roční výnosnost 17 %?
Řešení:
V zadání příkladu je uvedeno, že dividenda je vyplácena dlouhodobě, tzn. její výši lze považo-
vat za konstantní. Tento příklad je tak vlastně aplikací věčného důchodu, kdy předpokládáme 
neustále se opakující výplatu roční dividendy a očekáváme roční výnosnost ve výši 17 %. 
Výsledkem je současná hodnota (teoreticky věčně) v budoucnu vyplácených dividend, při 
využití vztahu 12.2.

roční vyplácení dividend – roční úrokové období
d = 240 Kč
r = 0,17

Odpověď: Vnitřní hodnota akcie odpovídá 1411,8 Kč.
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Příklad 12.5

U společnosti METAL, a. s., očekáváme v budoucnu vyplácení konstantních dividend 
ve výši 30 Kč před zdaněním na akcii ročně. Koupíme si tuto akcii za její aktuální kurz 
180 Kč, pokud víme, že dividendy podléhají 15% srážkové dani a my požadujeme čistou 
výnosnost min. 15 % p. a.?
Řešení:
V tomto zadání je jednoznačně uvedeno, že se jedná o konstantní dividendu ve stanovené 
výši. Tento příklad je pouhou modifikací předchozího případu, započítává se však i zdanění 
srážkovou daní z příjmů. Dividendy jsou zdaňovány přímo „u zdroje“, takže akcionář inkasuje 
už zdaněnou, „čistou“ dividendu. Opět použijeme vzorec 12.2.

roční vyplácení dividend – roční úrokové období
d = 30 ∙ (1 – 0,15) = 25,5 Kč
r = 0,15

Odpověď: Vnitřní hodnota akcie odpovídá 170 Kč. Vnitřní hodnota je tak nižší než tržní cena 
(kurz) 180 Kč, což signalizuje nadhodnocení akcie. Akcii si tedy nekoupíme, protože bychom 
nedosáhli výnosnosti 15 %, ale nižší.

U předchozích příkladů jsme uvažovali situaci, že nám z akcie plynou pouze běžné výnosy 
(dividendy), resp. nedochází k prodeji akcie a inkasování prodejní ceny. Situaci, kdy dochází 
k prodeji akcie na sekundárním trhu, se věnují následující příklady.

Příklad 12.6

Kolik jsme maximálně ochotni zaplatit za akcii, kterou za 2 roky prodáme a od které 
požadujeme výnosnost ve výši 5 % p. a.? Akcie má v současnosti cenu 1 100 Kč a před-
pokládáme meziroční navyšování jejího kurzu minimálně o 3 % (vždy oproti kurzu 
z předchozího roku). Z této akcie plynou roční dividendy ve výši 45 Kč.
Řešení:
U tohoto příkladu nepotřebujeme žádný speciální vzorec pro výpočet vnitřní hodnoty akcie, 
protože můžeme vycházet ze základního postupu jejího výpočtu – z výpočtu současné hod-
noty budoucích příjmů. Jedná se o diskontování budoucích peněžních příjmů na současnou 
hodnotu, tedy o současné hodnoty dvou příštích dividend a předpokládanou tržní cenu za dva 
roky. Současná cena vzroste do příštího roku o 3 % a o rok později opět.

roční vyplácení dividend – roční úrokové období
d = 45 Kč … pro první i druhý rok
r = 0,05
C0 = 1 100 Kč
C2 = 1 100 ∙ (1 + 0,03)2 = 1 167 Kč (bylo by možné použít 
i spojité úročení)

Odpověď: Za tuto akcii jsme ochotni zaplatit maximálně 1142,18 Kč.
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Příklad 12.7

Kolik jsme maximálně ochotni zaplatit za akcii, kterou za 3 roky prodáme a od které 
požadujeme výnosnost ve výši 4 % p. a. (po zdanění)? Akcie má v současnosti cenu 500 Kč 
a předpokládáme meziroční navyšování jejího kurzu minimálně o 2 % (vždy oproti kurzu 
z předchozího roku). Z této akcie plynou roční dividendy ve výši 40 Kč, které podléhají 
15% srážkové dani. Kapitálový výnos se nedaní.
Řešení:
Je to obdoba předchozího příkladu, opět budeme počítat současnou hodnotu budoucích 
 příjmů – dividend a prodejní ceny. Pouze dividenda a výnosnost bude po zdanění.

roční vyplácení dividend – roční 
úrokové období
d = 40 ∙ (1 – 0,15) = 34 Kč … po 
následující 3 roky
r = 0,04
C0 = 500 Kč
C3 = 500 ∙ (1 + 0,02)3 = 530,6 Kč

Pozn.: Při řešení by bylo možné použít i spojité úročení.

Odpověď: Za tuto akcii jsme ochotni zaplatit maximálně 566 Kč.

Příklad 12.8

Jak by vypadala situace, kdybychom drželi akcii např. po dobu pěti let s tím, že v posledním 
roce dojde k jejímu prodeji a akciová společnost po dobu držby akcie nevyplácela pravidelně 
každý rok dividendu?

Například uvažujme, že potřebujeme stanovit, kolik jsme maximálně ochotni dnes zaplatit 
za akci, kterou budeme držet 5 let a kterou po 5 letech prodáme za např. 1500 Kč. Z této akcie 
předpokládáme, že nám poplynou dividendy dle následujícího plánu:

1. rok 30 Kč
2. rok  0 Kč
3. rok 40 Kč
4. rok  0 Kč
5. rok 40 Kč

Požadovaná výnosnost činí 10 % p. a. Na výpočtu se nic nezmění, pouze není vyplácena 
dividenda ve stejné výši, resp. ve vybraných letech nedochází k její výplatě. Opět je potřeba 
veškeré budoucí peněžní toky diskontovat na současnou hodnotu.
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Vztahy pro výpočet vnitřní hodnoty akcie (12.1, resp. 12.2) a uvedené příklady se týkaly situ-
ace, kdy akciová společnost vyplácí každý rok stejnou výši dividendy na akcii. Znamená to tedy, 
že taková společnost využívá tzv. konstantní dividendovou politiku. V případě, že předpokládá-
me rostoucí úroveň dividendy v čase, vzorec pro výpočet ceny akcie následně přejde do tvaru:

 
(12.3)

po úpravě

 
(12.4)

kde: g = roční míra růstu dividendy (při g < r),
 r = úroková sazba.

V tomto případě d znamená minulou dividendu (vyplacena v loňském roce). Pokud však 
počítáme s dividendou pro příští rok (bude vyplacena), vzorec přejde do podoby:

 
(12.5)

Pokud si označíme minulou dividendu jako d0 a budoucí dividendu jako d1, je úprava před-
chozího vzorce správná, protože d0 · (1 + g) = d1.

16

Příklad 12.9 se věnuje možnosti, že akciová společnost nevyplácí každý rok stejnou výši 
dividendy připadající na akcii, ale udržuje určité tempo růstu dividend.

Příklad 12.9

Akcie společnosti BLESK, a. s., se na burze prodávají za 300 Kč. V minulém roce spo-
lečnost vyplácela dividendu ve výši 30 Kč. Dlouhodobě společnost dividendy zvyšuje 
každoročně o průměrných  5 % a nepředpokládá, že by i nadále dividendu nevyplácela. 
Od takovéto investice očekáváme výnosnost ve výši 15 % ročně. Budeme ochotni tuto 
akcii za aktuální cenu koupit? A změnilo by se naše rozhodnutí při zohlednění 15% 
srážkové daně z příjmů u dividend?
Řešení:
Informace máme o loňské dividendě, proto využijeme první ze dvou vztahů určených pro 

případ rovnoměrného růstu dividend: , tj. vztah 12.4.

16 V úpravách můžeme pokračovat dále a využít dvou- či vícestupňových dividendových diskontních 
modelů. Jejich základním rysem je, že si rozdělíme dobu držby (investice) akcie na dvě fáze. V první 
fázi, která je konečná, je přiřazena míra růstu dividend g1. Druhá fáze počítá s mírou růstu dividend g2 
a může být konečná nebo nekonečná. Vícestupňové modely ale uvažovat nebudeme.
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roční vyplácení dividend – roční úrokové 
období
d = 30 Kč … dividenda v minulém roce 
bez zdanění
d = 30 ∙ (1 – 0,15) = 25,5 Kč … dividenda 
v minulém roce po zdanění
r = 0,15
g = 0,05 … míra (tempo) růstu dividend
C0 = 300 Kč

Pokud bychom uvažovali zdanění dividendy:

Je logické, že při aplikaci zdanění dividendy, tzn. nižšího běžného příjmu, je vnitřní hodnota 
rovněž nižší. Jinými slovy, pokud od něčeho očekáváme v budoucnu vyšší příjem, jsme za to 
ochotni dnes zaplatit více.
Odpověď:
Pokud bychom nemuseli počítat se zdaněním, tak bychom za 300 Kč akcii koupili, protože její 
vnitřní hodnota je vyšší, činí 315 Kč. Budeme-li muset zohlednit i srážkovou daň z příjmů, 
akcii kupovat nebudeme, protože její vnitřní hodnota je nižší než její cena. Akcie tedy vynáší 
15 % p. a. hrubého, nikoli čistého (tzn. po zdanění).

12.3 Výnosnost akcií
Abychom mohli srovnávat investiční možnosti do jiných aktiv (např. investici do obligací, 
zlata apod.) s investicí do akcií, musíme znát jejich výnosnost. Výpočet výnosnosti akcií je 
odvozen z výpočtu její ceny. V dalších výpočtech budeme používat proměnnou C, za kterou 
budeme dosazovat skutečnou tržní cenu (kurz) akcie, abychom vypočítali její skutečnou 
výnosnost.

a) Běžná (dividendová) výnosnost
Představuje výnosnost daného aktiva, která je dosažena inkasem běžných příjmů, v případě akcií 
tedy dividend. Vztah pro výpočet běžné výnosnosti můžeme vyjádřit ze vzorce pro výpočet ceny 
akcie v případě neměnné dividendy, tedy:

 
(12.6)

kde: d = výše dividendy,
 C = cena akcie.

Nevýhodou této výnosnosti je to, že uvažuje právě běžné výnosy (dividendy), nikoliv však 
kapitálový výnos spojený s prodejem akcie. Výpočtu běžné výnosnosti se věnuje následující 
příklad.
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Příklad 12.10

Na burze se obchodují akcie společnosti ABC, a. s., u kterých je dlouhodobě vyplácena 
dividenda ve výši 150 Kč na akcii s nominální hodnotou 100 Kč a cenou 985 Kč. Jaká 
je její běžná výnosnost?
Řešení:
K výpočtu běžné výnosnosti potřebujeme znát dividendu a cenu akcie. Nominální hodnota 
je v tomto případě nepodstatná, je to informace navíc. Pro výpočet využijeme vzorec 12.6.

roční vyplácení dividend – roční úrokové období
d = 150 Kč
cena = 985

Odpověď: Běžná výnosnost u této akcie činí 15,23 % p. a.

Na kapitálovém trhu se můžeme běžně setkat se situací, kdy s přibližujícím se datem rozhod-
ného dne roste i kurz akcie. Je to logické, protože včasným nákupem akcie (nejpozději jeden den 
před ex-dividend day) získá investor nárok na dividendu. Vzhledem k této skutečnosti a k tomu, 
že kurz akcie po rozhodném dni většinou klesá, je běžná výnosnost po výplatě dividendy vyšší. 
Obrázek 12.7 zachycuje právě pokles kurzu akcií Philip Morris ČR, kde byl ex-dividend day 
21. 4. 2016, tzn. 20. 4. 2016 byl poslední obchodní den, kdy se obchodoval tento titul s nárokem 
na tuto dividendu. Nákup akcie den před ex-dividend day tedy nepředstavuje příliš ziskovou 
příležitost, tak jak by se někdo mohl domnívat. Cena akcie totiž v ex-dividend day klesne o zpra-
vidla čistou hodnotu dividendy v samotném úvodu obchodování. Ve snaze odstranit z vývoje 
kurzu akcie tento výkyv byl odvozen vzorec pro tzv. očištěnou výnosnost akcie.

Obrázek 12.7 Změna kurzu Philip Morris
Zdroj: akcie.cz
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b) Očištěná výnosnost
Očištěná výnosnost akcie se vypočítá:

 

(12.7)

kde: (t0 – td) = počet dní od poslední výplaty dividendy,
 d = dividenda,
 C = cena akcie.

Příklad 12.11

Jaká by byla očištěná výnosnost u akcie z předchozího příkladu, pokud by dividenda 
byla vyplacena před 3 měsíci?
Řešení:
Postup při výpočtu očištěné výnosnosti je obdobný jako u běžné výnosnosti. V čitateli však od 
ceny akcie odečítáme částku, která se rovná podílu na dividendě, pokud bychom předpokládali 
rovnoměrný růst dividendy od nuly, obdobně jako tomu je u alikvotního úrokového výnosu. 
Je to pokus o zmírnění růstu ceny akcie pouze z titulu budoucí dividendy, a ne na základě 
změny v hodnocení a perspektivě podniku do budoucna. Počítáme se standardem 30/360.

roční vyplácení dividend – roční úrokové období
d = 150 Kč
cena = 985
t0 – td = 3 ∙ 30 = 90 dnů

Odpověď: Očištěná výnosnost této akcie činí 15,83 % p. a.

c) Celková výnosnost
Vzorce, které jsme doposud uvedli, kalkulují pouze s vyplacenými dividendami. Akcie však 
můžeme nakupovat a prodávat a realizovat tak kapitálový výnos (pokud cena mezi nákupem 
a prodejem vzroste) nebo ztrátu (pokud cena akcie poklesne).17 Obecně můžeme celkový výnos 
od okamžiku nákupu do okamžiku prodeje (za období tN až tP) vyjádřit jako součet běžných 
výnosů a kapitálového výnosu:

 
(12.8)

kde: d = vyplacená dividenda,
 CP = prodejní cena,
 CN = nákupní cena.

17 Kapitálový výnos (ztrátu) spočítáme jako kladný (záporný) rozdíl prodejní a nákupní ceny.
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Vztah počítá celkovou výnosnost za dobu držby (období tN až tP), tzn. za období od okamžiku 
nákupu do doby prodeje. Vypočtená výnosnost by tak mohla být např. za dobu 2 let či 2 měsíců 
a byla by potom ve tvaru „p. 2a.“, „p. 2m.“. Jak ale bylo uvedeno, výnosnost se nejčastěji uvádí 
v ročním vyjádření, tzn. ve tvaru p. a., proto je nutné provést anualizaci získaného výnosu na 
roční tvar, kterému se věnovala kapitola Investiční rozhodování. Pokud provedeme základní 
anualizaci, bude uvedený vztah převeden do tvaru:

 
(12.9)

kde: tP – tN =  doba držby aktiva, tzn. doba od nákupu do prodeje vyjádřená v letech 
(poté bude výsledek ve formátu p. a.),

 CP = cena prodejní,
 CN = cena nákupní,
 d = obdržená dividenda.

Příklad 12.12

Zahraniční investor nakoupil akcie společnosti ALFA 1. března za 1235 Kč a prodal je 
o pár měsíců později 30. září za 1476 Kč. Majitel akcií k 15. únoru téhož roku má  právo 
na dividendy za minulý rok ve výši 115 Kč. Jaká byla celková roční výnosnost této ope-
race? A jaká by byla, kdyby právo na dividendy bylo vztaženo až k datu 15. května?
Řešení:
Při řešení je velmi nutné sledovat doby, ve kterých k jednotlivým událostem docházelo. V prv-
ním případě bylo pořadí následující: dividenda – nákup – prodej. Takže v prvním případě 
investor na dividendy nárok neměl, musíme tak počítat jen s kapitálovým výnosem. V druhém 
případě bylo pro získání práva na dividendu nutné vlastnit akcii o tři měsíce později, což 
investor už splňoval. Využijeme vztah 12.9.

d = 115 Kč
cena nákupní = 1235 Kč
cena prodejní = 1476 Kč
tP – tN = doba mezi prodejem a nákupem = 
1. 3. až 30. 9. = cca 7 měsíců = 7/12 roku

Odpověď:
Celková roční výnosnost této transakce v případě, že rozhodný den pro dividendu byl 15. únor, 
a zahraniční investor na ni tedy neměl nárok, činí 33,45 % p. a.
Pokud by rozhodný den pro dividendu nastal až 15. května, zahraniční investor by na ni měl 
nárok a celková roční výnosnost této transakce by činila 49,42 % p. a.
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12.4 Štěpení akcií
Faktor, který může ovlivnit výpočet celkové výnosnosti, je proces štěpení akcií, kdy za jednu 
akcii o určité nominální hodnotě majitel dostane odpovídající počet akcií v nižší nominální 
hodnotě. Například štěpení akcií Komerční banky, a.s., z roku 2016 v poměru 5 : 1 znamena-
lo, že se nominální hodnota snížila o 1/5 a počet akcií se zvýšil pětkrát. Důvody štěpení jsou 
technické (např. sloučení dvou emisí, které mají před emisí odlišnou nominální hodnotu) nebo 
psychologické (akcie s nižší nominální hodnotou, a tím i kurzem, vzbuzují dojem cenově při-
jatelnějšího nákupu).

Pro výpočet výnosnosti v případě štěpení akcií můžeme použít vztah pro výpočet celkové 
výnosnosti akcie (12.8, resp. 12.9).

Příklad 12.13 Štěpení akcií

Oznámení o štěpení akcií Komerční banky, a.s.

Pondělí 25. 4. 2016

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsa-
ná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje,
že dne 25. dubna 2016 nabylo účinnosti rozdělení akcií Komerční banky, a.s., zapsáním do 
obchodního rejstříku. O rozdělení akcií rozhodla valná hromada konaná dne 22. dubna 2016. 
Komerční banka, a.s., podala Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz ke změně zápisu 
jmenovité hodnoty akcií z 500 Kč na 100 Kč jedné akcie. Příkaz bude proveden ke dni 11. května 
2016 což znamená, že od 12. května 2016 již budou mít akcie Komerční banky, a.s., nominální 
hodnotu 100 Kč jedné akcie.

Zdroj: Komerční banka, a.s.

Počet akcií v držení akcionáře se tak zvýšil na pětinásobek původního počtu, cena ale bude 
pětinová. Pro investora tak štěpení akcií (split), žádné reálné přínosy nemá.

Štěpením se pro akcionáře nic důležitého nemění. Zůstává stejný základní kapitál, stejný 
podíl jednotlivých akcionářů na majetku akciové společnosti, celková hodnota držených akcií se 
taktéž nemění (pokud nebudou působit i jiné faktory než jen štěpení). Změnila se jen nominální 
hodnota akcií a jejich počet, vše ostatní zůstává zachováno. Základním důvodem pro štěpení 
akcií bývá zpravidla snaha přivábit drobné investory, kteří si nemohou dovolit nakupovat po 
tisících dolarech. Nižší ceny také podle zastánců štěpení zjednodušují obchodování a zatraktiv-
ňují programy zaměstnaneckých akcií.

Jak uvádí server Patria Online, některé studie dokazují, že štěpeným akciím se v dlouhém 
období daří lépe než neštěpeným. Možná je to proto, že investoři ve splitech spatřují doklad 
dobrého stavu společnosti. Tyto hypotézy ale mají své odpůrce. Spoléhat se při rozhodování 
pouze na jednu informaci se investorům rozhodně nemusí vyplatit.

Historicky se korporátní Amerika snažila cílit ceny akcií do pásma, v němž by se drobní 
investoři – dříve hnací síla trhu – cítili pohodlně. Profesor Roni Michaely z Cornell University 
přišel na to, že mezi lety 1933 a 2007 se průměrná cena akcií významných společností na ame-
rické burze pohybovala mezi 25 a 35 USD. Kdykoli se nějaký titul vydal výrazně výš, vedení 
rozhodlo o štěpení. Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, jejíž akcie typu A nikdy štěpeny 
nebyly a dnes se pohybují kolem 170 tisíc USD za kus, jsou výjimkou potvrzující pravidlo.
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Zatímco ke štěpení v podmínkách České republiky dochází spíše výjimečně, ve světě a pře-
devším v USA je to poměrně běžný jev. Např. v případě společnosti Apple již proběhlo štěpení 
celkem čtyřikrát, to poslední dokonce v poměru 7 : 1.

Historie štěpení AAPL

Datum Poměr

06. 09. 2014 7 : 1

02. 28. 2005 2 : 1

06. 21. 2000 2 : 1

06. 16. 1987 2 : 1

Obrázek 12.8 Historie štěpení Apple
Zdroj: Morningstar

Pokud bychom se blíže podívali na historický vývoj před posledním štěpením v roce 2014, 
mohl by se investor poměrně vylekat.

Příklad 12.14 Štěpení akcií v praxi

Split date Ratio Price (close) Price the day before Change

Feb 28, 2005 2 : 1 44,86 88,99 (Feb 25) 0,82 %

Jun 21, 2000 2 : 1 55,63 101,25 (Jun 20) 9,89 %

Jun 16, 1987 2 : 1 41,50 78,50 (Jun 15) 5,73 %

Zdroj: finance.yahoo.com

Na první pohled bez informace, že šlo o štěpení, by to vypadalo na dramatický propad kurzu 
(např. z 88,99 na 44,86 USD), ovšem při zohlednění štěpení zjistíme, že se cena sice změnila, 
ale ne tak výrazně. Např. u štěpení z roku 2005 snadno spočítáme, že kurz dvou rozštěpených 
akcií je vlastně jen o necelé 1 % vyšší než kurz ještě nerozštěpené akcie o den dříve, což 
odpovídá běžným denním cenovým výkyvům na akciových trzích.

Na následujícím příkladu si ukážeme, jaký vliv má štěpení akcií na dosaženou výnosnost.

Příklad 12.15

Akcie společnosti BETA, a. s., koupil pan Novák 1. dubna za 2 415 Kč a prodal je 31.  října 
téhož roku za 210 Kč. Ke dni 1. července proběhlo štěpení akcií v poměru 1:12, tzn. za 
jednu původní akcii dostal pan Novák 12 akcií s odpovídajícím nominálem. 1. srpna 
majitel každé akcie inkasoval dividendu 20 Kč, která podléhala 15% srážkové dani 
z příjmů. Jaká byla celková roční výnosnost této transakce pana Nováka? Jak by se vý-
sledek změnil, pokud by dividenda byla vyplácena (rozhodný den pro výplatu dividend 
by byl) už 1. června?
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Řešení:
I když se na první pohled zdá, že pan Novák velmi prodělal, při podrobnějším přečtení zjis-
tíme, že tomu tak zdaleka nemusí být. Došlo totiž ke štěpení akcií. Protože nevíme, kolik 
kusů akcií pan Novák koupil, budeme výpočet vztahovat k jedné akcii, v době nákupu ještě 
nerozštěpené. Když ji prodával, tak už rozštěpená byla, takže prodejní cenu musíme násobit 
12, abychom štěpení zohlednili. Zrekapitulujme si jednotlivé události: nákup – štěpení – divi-
denda – prodej. Takže kromě prodejní ceny musíme násobit 12 i dividendu, protože dividenda 
se vyplácí na 1 akcii a v rozhodný den už byly akcie rozštěpené. Pokud by se situace změnila 
a ke štěpení by došlo ještě před rozhodným dnem (štěpení v červenci, dividenda v červnu), 
museli bychom počítat s dividendou vztaženou pouze k jedné ještě nerozštěpené akcii. Samo-
zřejmě, že dividenda na jednu akcii by v praxi byla cca 12× vyšší, ale v tuto chvíli je důležité 
si vysvětlit vliv štěpení na počet obdržených dividend.
Pro přehlednost ještě můžeme sepsat jednotlivé události, jak šly chronologicky za sebou, tak 
abychom na nějakou skutečnost nezapomněli nebo např. neudělali chybu v tom, že bychom 
zaměnili termín výplaty dividendy a štěpení.
1. 4. nákup za 2 415 Kč
1. 7. štěpení 1:12
1. 8. dividenda 20 Kč
31. 10. prodej za 210 Kč

d = 20 Kč ∙ (1 – 0,15) = 17 Kč
cena prodejní = 210 Kč
cena nákupní = 2 415 Kč
tP – tN = doba mezi prodejem a nákupem = 
1. 4. až 31. 10. = cca 7 měsíců = 7/12 roku

a) nákup – štěpení – dividenda – prodej:

b) nákup – dividenda – štěpení – prodej:

Odpověď:
Celková roční výnosnost transakce pana Nováka činí 21,93 % p. a. Pokud by však rozhodný 
den pro výplatu dividend byl posunut již na 1. červen, tedy ještě před štěpení, celková roční 
výnosnost by klesla na 8,66 % p. a.
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12.5 Další příklady k procvičení

1. Uvažujeme o investici na tři roky, která by přinášela čistou výnosnost 6 % p. a. V úvahu 
přichází akcie, která se v současné době prodává za 10 000 Kč, analytici předpokládají roční 
navyšování jejího kurzu minimálně o 1 % (vždy oproti kurzu z předchozího roku). U této 
akcie se předpokládají roční dividendy ve výši 500 Kč, které však podléhají 20% srážkové 
dani z příjmů. Kapitálový výnos se nedaní. Kolik budeme ochotni za tuto akcii maximálně 
zaplatit?
[VH = 9 719 Kč, tuto akcii nekoupíme, její tržní cena je vyšší než vnitřní hodnota, tzn. akcie 
je nadhodnocena]

2. V kurzovním lístku najdeme, že se akcie společnosti ABC prodávají za 2 000 Kč. Většina 
analytiků se shoduje na tom, že akcie jsou správně oceněny. V souladu s jejich předpověďmi 
očekáváme dividendu v příštím roce ve výši 150 Kč před zdaněním, které je ve výši 15 % 
srážkovou daní z příjmů. Po několik let společnost udržuje stabilní míru růstu dividend, jaká 
je tedy její výše? Počítáme s dlouhodobou průměrnou výnosností 5 % p. a.
[g = −1,375 %, jedná se o stálý pokles dividend]

3. Poslední vyplacená dividenda společnosti Global Investment, a. s., byla ve výši 200 Kč. 
Jaká bude cena akcií této společnosti po dvou letech, když trh očekává neustálé každoroční 
zvyšování dividend o 10 % ročně? Při výpočtu budeme zohledňovat požadovanou výnosnost 
ve výši 15 % p. a.
[VHt+2 = 5 324 Kč]

4. Investor uvažuje o investici do akcie, která historicky navyšovala meziročně svůj kurz o 2 %. 
Z této investice požaduje čistou výnosnost 7 % p. a. Akcie se v současnosti obchoduje za 
tržní kurz 920 Kč a do budoucna se očekává výplata roční dividendy 150 Kč na akcii, která 
podléhá zdanění 15 %. Investor má 6letý investiční horizont. Doporučíte mu uvedenou 
akcii koupit?
[VH = 1 298 Kč, tuto akcii doporučíme koupit, její tržní cena je nižší než vnitřní hodnota, 
tzn. akcie je podhodnocena]

5. Letošního 1. února jsme nakoupili za 150 000 Kč celkem 500 ks akcií společnosti Power, a. s., 
která svolala valnou hromadu na 15. května t. r. Na této valné hromadě bylo rozhodnuto 
o štěpení k 30. 6. t. r. v poměru 1:3 a také o výplatě dividend ve výši 50 Kč. Rozhodný den 
pro výplatu dividend je 15. 6. Všechny akcie jsme nakonec prodali 31. 10. t. r. při kurzu 
105 Kč. Jaké celkové roční výnosnosti jsme dosáhli, pokud musíme počítat se zdaněním 
běžných výnosů srážkovou daní z příjmů ve výši 15 %?
[CV = 25,56 % p. a.]
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13 Operace na měnovém trhu

V rámci videokurzu Finanční matematika se této kapitole věnuje díl 13.

Důležitou součástí finančního trhu je měnový trh, kde se obchodují cizí měny. Na měnovém 
trhu se tvoří měnový kurz příslušného měnového páru, což je cena jedné měny vyjádřená 
v jiné měně. I když se měnový kurz (či cizí měna) někdy považuje za další investiční nástroj 
či finanční aktivum (jako např. akcie, obligace), tak to finanční aktivum není, neplynou z něj 
žádné pravidelné výnosy. Je to pouze určitý „přepočítací koeficient“ jedné měny vůči jiné 
měně. To je také důvod, proč měnové kurzy obdobně vyspělých ekonomik nemají dlouhodobě 
nijak silnou trendovou složku, opět na rozdíl např. od akcií, které mají dlouhodobě obvykle 
rostoucí trendovou složku. Nej významnějším světovým měnovým párem dle objemu obcho-
dů na měnovém trhu je USD/EUR a vůbec nejvýznamnější měnou na tomto trhu (účastní se 
největšího objemu obchodů) je USD.
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Měnový trh se dělí na devizový a valutový. Devizový trh je trhem deviz, což je bezhoto-
vostní forma cizí měny, jako jsou cenné papíry v cizí měně, zůstatky na účtech atd. Valutový 
trh je trhem valut, tedy hotovosti (bankovky a mince), kterou si kupujeme např. ve směnárně.
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Devizový trh si představme jako online propojené terminály dealingových oddělení bank, 
investičních společností a dalších významných institucí, kdy mezi sebou tyto instituce směňují 
devizy. Výsledkem těchto směn je devizový kurz, což je cena deviz neboli cena bezhotovostní 
formy jedné měny vyjádřená v jiné měně. Tento systém online propojených terminálů se označuje 
jako FOREX (FOReign EXchange).

V rámci tohoto systému probíhá obchodování 24 hodin denně, jedná se dle objemu obchodů 
o nejvýznamnější segment na finančních trzích s neuvěřitelně vysokou likviditou (záleží samozřej-
mě na konkrétním měnovém páru). Nemá ovšem žádné jedno konkrétní centrum, jako např. burza 
cenných papírů. Dealingová oddělení těchto institucí jsou rozmístěna prakticky po celém světě, 
velmi mnoho jich je v Londýně, proto bývá toto město označováno jako centrum devizového trhu. 
Dalšími významnými místy devizového trhu jsou například New York, Tokyo, Hong Kong atd.

O devizovém trhu se říká, že je kurzotvorný, na rozdíl od valutového trhu, který není kurzo-
tvorný a přebírá kurz z devizového trhu. To znamená, že valutový kurz není odvozen od nabídky 
a poptávky po dané měně ve směnárně, ale na základě devizového kurzu neboli toho, jak se 
měnový kurz vyvíjí na devizovém trhu, kde „nakupuje cizí měnu i směnárník“.

Valutový kurz tak bývá vyšší než devizový (pro zákazníka je tedy kurz méně výhodný), stejně 
jako cena ve velkoobchodech („devizový trh“) bývá nižší jak v maloobchodě („valutový trh“). 
Jak bylo uvedeno, měnový kurz na valutovém „hotovostním trhu“ bude vždy o něco vyšší (pro 
zákazníka horší) než na trhu devizovém. Je to především z toho důvodu, že směnárníkovi vzni-
kají při manipulaci s hotovostí náklady. Může se jednat např. o náklady na rozměnění bankovek 
v bance, náklady na pracovníka směnárny, fixní výdaje spojené s provozem směnárny (světlo, 
teplo, nájem). Jaký bude kurz cizí měny, záleží na vzájemné nabídce a poptávce po měnách 
na devizovém trhu. Poptávku a nabídku měn ovlivňují obchodní toky mezi různými zeměmi – 
například exportér z ČR do Německa dostane zaplaceno v eurech, která potřebuje směnit za 
koruny. Tím tvoří poptávku po koruně a vytváří tlak na její posílení. Kurzy ale ovlivňují úrokové 
sazby a celá řada dalších důležitých faktorů.

Poznámka: Valutový versus devizový kurz

Pokud potřebujeme směnit hotovost, např. při cestě na dovolenou nebo po jejím návratu zpět 
na domácí měnu, je použit valutový kurz. Naopak budeme-li provádět převod peněz z ban-
kovního účtu do zahraničí, provede se konverze pomocí devizového kurzu. Stejné je to např., 
když budeme v zahraničí platit platební kartou či vybírat peníze z bankomatu.

Při platbě kartou se jedná o bezhotovostní platbu, kdy bude z účtu stržen ekvivalent do-
mácí měny při použití devizového kurzu. Při výběru z bankomatu sice přicházíte do styku 
s hotovostí, nicméně touto hotovostí je bankomat pouze „naplněn“. Z účtu bude opět stržen 
ekvivalent domácí měny, přepočítaný devizovým kurzem, protože se jednalo pouze o elek-
tronickou změnu zůstatku na účtu.

Měnový kurz (ať už devizový, nebo valutový) se udává buď v tzv. přímé kotaci, nebo 
nepřímé kotaci.

• Přímá kotace: vyjadřuje počet jednotek domácí měny za jednotku zahraniční měny. Jinými 
slovy, kolik potřebujeme jednotek domácí měny, abychom si mohli koupit jednu jednotku cizí 
měny. S přímou kotací se setkáme ve většině případů, např. 24,000 CZK/USD z pohledu CZK 
jako domácí měny; 0,9000 EUR/USD z pohledu EUR jako domácí měny apod. Znamená 
to tedy, že na pořízení 1 USD potřebujeme 24,000 CZK, resp. 0,9000 EUR. Přímá kotace 
využívaná i v ČR se obecně používá mnohem častěji než kotace nepřímá.
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• Nepřímá kotace: představuje zápis, který nás informuje o tom, kolik jednotek cizí měny 
potřebujeme na nákup jedné jednotky domácí měny, např. 0,0417 USD/CZK z pohledu CZK 
jako domácí měny; 1,1111 USD/EUR z pohledu EUR jako domácí měny apod. Uvedený 
zápis znamená, že na nákup 1 CZK potřebujeme 0,0417 USD, resp. na 1 EUR je nutné mít 
1,1111 USD.

Poznámka: Vztah mezi přímou a nepřímou kotací

Mezi přímou a nepřímou kotací je velmi jednoduchý vztah, kdy nepřímá kotace je pouhou 
převrácenou hodnotou přímé kotace a naopak.
Pokud je tedy přímá kotace měnového páru 24,0000 CZK/USD, jak bylo uvedeno, v nepřímé 

kotaci by se jednalo o  = 0,0417 USD/CZK.

Obdobné je to v případě přímé kotace měnového páru 0,9000 EUR/USD, což v nepřímé kotaci 

odpovídá  = 1,1111 USD/EUR.

Měnové kurzy se obvykle udávají na tři až čtyři desetinná místa a existují ve formátu 
nákup, prodej a střed. Důležité je rozlišovat prodejní a nákupní měnové kurzy (devizové 
i valutové) vždy z pohledu obchodníka neboli toho, kdo kurzovní lístek sestavil, za kolik on je 
ochoten cizí měnu prodat nebo nakoupit.

• Měnový kurz prodej je tedy kurz vyjadřující, za kolik je obchodník ochoten cizí měnu 
prodat. Není to tedy z pohledu zákazníka, ale z pohledu obchodníka s cizí měnou, který 
tento měnový kurz stanovil.

• Měnový kurz nákup je naproti tomu kurz vyjadřující, za kolik je obchodník s cizí měnou, 
který tento měnový kurz stanovil, ochoten cizí měnu nakoupit. Opět to tedy není z pohledu 
zákazníka, ale z pohledu obchodníka.

Pokud budeme nakupovat cizí měnu před odjezdem na dovolenou, je třeba uvažovat valutový 
kurz prodej, protože obchodník nám bude cizí měnu prodávat, a to v hotovostní formě. Až se 
vrátíme z dovolené a zbylou hotovost budeme měnit zpět do domácí měny, budeme uvažovat 
valutový kurz nákup, protože obchodník od nás bude hotovost v cizí měně nakupovat.

Dále se uvádí měnový kurz střed, což je aritmetický průměr mezi prodejním a nákupním 
kurzem. Jako každý obchodník, i obchodník s cizí měnou levněji nakupuje a dráž prodává. Proto 
jsou měnové kurzy nákupní (jak devizové, tak valutové) nižší než měnové kurzy prodejní. Pokud 
ovšem vyjádříme nákupní a prodejní kurzy v jejich obrácené kotaci, mění se nákupní kurz na 
prodejní a naopak, aby i v obrácené kotaci platilo, že prodejní kurz je vyšší než nákupní. Tento 
jev bude patrný z příkladu 13.6.

Vždy platí, že nákupní měnový kurz je nižší než prodejní. Vyplývá to už z logiky věci. 
Každý chce nakoupit co nejlevněji a prodat co nejdráž. Před odjezdem na dovolenou vám 
směnárník prodává cizí měnu dráž, než za kolik ji od vás po příjezdu z dovolené vykoupí. 
Rozdíl mezi prodejním a nákupním kurzem označujeme jako tzv. spread, který tvoří zisk pro 
obchodníka (zisková přirážka, resp. zisková marže). U devizových kurzů jsou spready nižší 
než u valutových kurzů, protože na devizovém trhu je nesrovnatelně vyšší likvidita a vysoké 
objemy obchodů snižují tyto marže obchodníků. U devizových kurzů se poté marže pohybují 
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ve výši cca 0,1 % až 1 % a u valutových kurzů je to více, a to cca 1 % až 5 %. Spread bude 
odlišný také u jednotlivých měnových párů. U málo obchodovaných měnových párů bude 
vyšší z důvodu nižší konkurence mezi obchodníky než u více obchodovaných párů. Rovněž 
je nutno kromě spreadu zohlednit při obchodování s cizí měnou i transakční poplatky, které 
zvyšují nákladovost těchto obchodů.

Důležité je věnovat pozornost i poplatkům spojeným s výměnou hotovostní měny. Zpravidla 
si směnárníci neúčtují žádné poplatky, ale tento poplatek či jejich zisk z obchodu je „schova-
ný“ právě ve vyšším spreadu. Naopak může nastat i situace, kdy obchodník má sice relativně 
výhodný kurz, resp. nízký spread, ale k tomu účtuje vyšší poplatky, které jsou odvozeny 
z objemu transakce (cca 1–2 %) se stanovenou minimální výší. Vždy je tak nutno zohlednit 
nejen hodnotu nákupního nebo prodejního měnového kurzu, ale i případné transakční poplatky 
(viz příklad 13.1).

Příklad 13.1 Poplatky při nákupu cizí měny

Máme dvě nabídky od směnáren pro prodej 500 EUR, které potřebujeme na dovolenou. 
V obou případech se jedná o prodejní měnové valutové kurzy.
Směnárna A: měnový kurz 27,130 CZK/EUR + 2 % poplatek z objemu transakce
Směnárna B: měnový kurz 27,630 CZK/EUR + 0 % poplatek z objemu transakce
Na první pohled se zdá být výhodnější nabídka směnárny A, kde je nižší měnový kurz. Nás 
ale zajímají celkové náklady v CZK, jež vynaložíme při pořízení 500 EUR, a ty jsou včetně 
poplatku, který ovšem směnárna B neúčtuje.
• Náklady u směnárny A: 500 EUR ∙ 27,130 CZK/EUR = 13 565 CZK + 2% poplatek = 

13 565 CZK + 271,3 CZK = 13 836,3 CZK. Pokud podělíme celkové náklady částkou 
500 EUR, má při započtení poplatku směnárna A ve skutečnosti prodejní měnový kurz 
13 836,3/500 = 27,6726 CZK/EUR, což je více než u směnárny B, která poplatek neúčtuje.

• Náklady u směnárny B: 500 EUR ∙ 27,630 CZK/EUR = 13 815 CZK.

Odpověď:
Výhodnější (levnější) nabídku má pro nás směnárna B, která má sice vyšší prodejní měnový 
kurz, ale ten není navyšován o poplatek. Na uvedeném příkladě by zákazník u směnárny B 
ušetřil „pouze“ 21 Kč, nicméně při směně vyšší částky by rozdíl v nákladech byl znatelný 
více. Není tedy vhodné sledovat pouze nabízené měnové kurzy, ale i související poplatky, 
které mohou celkovou nákladovost podstatně navýšit.

Při hotovostní směně peněz, především v turistických destinacích, by měl být zákazník 
ostražitý. Přeci jenom, cílem každého obchodníka je dosažení zisku, a proto se lze setkat i s ex-
trémně nevýhodnými měnovými kurzy. Např. na řadě míst v centru Prahy tak lze vyměnit Eura 
i za 15 korun, přičemž oficiální kurz ČNB je přibližně 27 korun. Jak je to možné? Obchodníci 
mají celou řadu triků, jak nešťastného turistu okrást. Přestože např. na vývěsní tabuli u směnár-
ny visí světelná tabule s měnovými kurzy, kde např. kurz CZK/EUR nákup může být i 26,50 
a prodej 27,80, skutečnost může být až o deset korun nižší. Směnárník např. velmi drobným 
písmem (a v češtině) pod vývěsní štít uvede informaci, že kurzy jsou platné při směně alespoň 
10 000 EUR apod. Dalším oblíbeným trikem je, že směnárník ukáže zákazníkovi rovnou na 
kalkulačce nebo na papírku celkovou částku, kterou obdrží za svoji cizí měnu. Zákazník si tak 
není schopen rychle vypočítat měnový kurz, který může být i přijatelný a blížící se oficiální-
mu kurzu centrální banky, ale obchodník si ještě odečte různé manipulační poplatky. Některé 
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 směnárny ke svojí činnosti ani tyto triky nepotřebují a na vývěsních štítech uvádějí přímo ná-
kupní a prodejní kurzy, které jsou nevýhodné pro zákazníka (např. příliš vysoký spread), s tím, 
že těží z neznalosti oficiálního měnového kurzu nebo jen z toho, že turista nemá v dané lokaci 
jinou možnost směny, protože všichni konkurenti mají přibližně stejné kurzy. Takový kurzovní 
lístek zobrazuje např. obrázek 13.2, který se týká směnárny v centru Prahy. Budeme-li uvažovat 
oficiální měnový kurz CZK/EUR na úrovni 27 korun za Euro či 25 korun za švýcarský frank 
nebo americký dolar, je hned na první pohled zřejmé, jakým způsobem směnárník vydělává, 
když zahraniční měny vykupuje za mnohem nižší ceny.

Obrázek 13.2 Kurzovní lístek směnárny
Zdroj: STS-směnárna, hodnoty ke 4. 8. 2016

Z důvodu, že při platbách kartou v zahraničí se používá devizový kurz, který je nižší než 
valutový, a platba kartou bývá bez poplatků, jeví se výhodnější v zahraničí platit platební  kartou 
než hotovostí, která byla nakoupena za valutový kurz plus související poplatky. I zde je ale nutné 
věnovat pozornost obchodním podmínkám banky. Pokud např. zákazník platí kartou v Brazílii, 
nemusí mu banka přepočítat jeho útratu aktuálním kurzem CZK/BRL. Banka může přepočítat 
brazilské realy na Eura či dolary kurzem EUR/BRL, resp. USD/BRL, a teprve potom Eura, 
resp. dolary, přepočítat na české koruny kurzem CZK/EUR, resp. CZK/USD. V konečném dů-
sledku může být tato operace pro klienta méně výhodná než přímým přepočtem z realů na koruny.

Obrázek 13.3, na kterém je znázorněn kurzovní lístek jednoho z obchodníků, shrnuje vše 
předchozí. Na kurzovním lístku jsou jak měnový kurz pro devizy (devizový kurz), tak pro 
valuty (valutový kurz), přičemž platí, že devizový je vždy nižší než valutový. Rovněž jsou zde 
uvedeny jak nákupní, tak prodejní kurzy (vždy z pohledu obchodníka, v tomto případě uvedené 
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banky), tak středové kurzy. Jak již bylo uvedeno, rozdílem mezi prodejním a nákupní kurzem je 
zisková přirážka označovaná jako tzv. spread, který je i na kurzovním lístku nižší u devizových 
kurzů. Tak jako obchodník se zbožím levněji nakupuje, než prodává, stejně se chová i obchodník 
s cizími měnami. Stejně tak se například chová i banka, která obchoduje s penězi, kdy vkladová 
(nákupní) úroková sazba bývá nižší než úvěrová (prodejní) úroková sazba.

Devizové kurzy Valutové kurzy

Měna Množství Nákup Prodej Střed Nákup Prodej Střed ČNB

AUD 1 17,9742 18,7078 18,3410 17,4790 19,0013 18,3410 18,3220

BAM 1 13,5426 14,0954 13,8190

BGN 1 13,5416 14,0944 13,8180 13,8250

CAD 1 18,1182 18,8578 18,4880 17,6191 19,1536 18,4880 18,4200

CHF 1 24,4245 25,4215 24,9230 23,8762 25,7704 24,9230 24,9320

DKK 1 3,5603 3,7057 3,6330 3,4768 3,7638 3,6330 3,6340

EUR 1 26,4865 27,5675 27,0270 25,8919 27,8378 27,0270 27,0350

GBP 1 31,5472 32,8348 32,1910 30,8390 33,3499 32,1910 32,2200

HKD 1 3,0576 3,1824 3,1200 3,1120

HRK 1 3,5349 3,6791 3,6070 3,4086 3,7693 3,6070 3,6060

HUF 100 8,5123 8,8597 8,6860 8,6940

JPY 100 23,3818 24,3362 23,8590 22,7376 24,7179 23,8590 23,8710

NOK 1 2,8106 2,9254 2,8680 2,7475 2,9741 2,8680 2,8640

NZD 1 16,9883 17,6817 17,3350 16,5203 17,9591 17,3350 17,3470

PLN 1 6,1456 6,3964 6,2710 6,2680

RON 1 5,9466 6,1894 6,0680 6,0690

RSD 100 21,4620 22,3381 21,9000

RUB 100 32,6744 39,9344 36,3000 36,2420

SEK 1 2,7793 2,8927 2,8360 2,7169 2,9409 2,8360 2,8420

SGD 1 17,6586 18,3794 18,0190 18,0000

TRY 1 7,8684 8,1896 8,0290 8,0160

USD 1 23,7248 24,6932 24,2090 23,1922 24,9353 24,2090 24,1430

Obrázek 13.3 Kurzovní lístek
Zdroj: UniCredit Bank, hodnoty k 3. 8. 2016

Prázdná políčka valutových kurzů u vybraných měn na obrázku 13.3 znamenají, že daný 
obchodník s touto měnou v rámci valut neobchoduje, nemůžeme si tedy u něj nakoupit (ani mu 
prodat) danou cizí měnu v podobě bankovek a mincí.

Kromě rozdělení měnových kurzů na devizový versus valutový nebo nákupní versus pro-
dejní rozlišujeme měnové kurzy také na spotové (neboli promptní) a termínové (neboli 
forwardové).

• Spotový (promptní) měnový kurz: jedná se o měnový kurz, který se týká spotových 
(prompt ních) obchodů, to znamená takových transakcí, které jsou uzavřeny dnes za dnes 
platný (spotový) měnový kurz a jejichž plnění (vypořádání) nastává také v současnosti 
(resp. do dvou obchodních dnů). Jako příklad lze uvést nákup cizí měny ve směnárně, kdy 
dochází ihned k vypořádání této transakce.
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• Termínový (forwardový) měnový kurz: jedná se o měnový kurz, který souvisí s termí-
novými obchody, tzn. transakcemi, které jsou uzavřeny dnes za dnes stanovený termínový 
kurz, ale jsou vypořádány až v budoucnu. Jako příklad lze uvést domluvu firmy a banky, že 
banka prodá firmě za 6 měsíců 100 000 EUR na nákup stroje při dnes domluveném kurzu 
27,123 CZ/EUR. Obchod je tedy uzavřen dnes, ale vypořádán bude za daný termínový kurz 
v budoucnu (za 6 měsíců).

V praxi se můžeme setkat nejčastěji s následujícími třemi formami zápisu měnového kurzu, 
který se uvádí, jak bylo zmíněno, obvykle alespoň na tři desetinná místa. Uvažujme přímou 
kotaci pro měnový pár CZK/USD.

Poznámka: Zápisy měnového kurzu

1. Jedná se o klasickou formu zápisu, kdy je zřetelně uveden nákupní a prodejní kurz. 
S touto formou se lze setkat např. ve směnárnách na světelných tabulích (viz obrá-
zek 13.1).
nákup prodej
27,023 27,406

2. V praxi ovšem mohou obchodníci používat „zkrácenou“ formu zápisu měnového 
kurzu, kdy nákupní a prodejní kurz odděluje pomlčka, případně pomlčka odděluje 
desetinná místa, u kterých se hodnoty nákupního a prodejního kurzu liší.
27,023–27,406; resp. 27,023–406

3. V praxi se lze setkat i s formou zápisu, kde oddělovačem nákupního a prodejního 
kurzu není pomlčka, ale lomítko, které opět může oddělovat pouze desetinná místa, 
u nichž se hodnoty nákupního a prodejního kurzu liší.
27,023/27,406; resp. 27,023/406

13.1 Spotové operace na měnovém trhu
Nyní přejděme již k jednotlivým výpočtům, které se budou týkat zejména spotových (promptních) 
měnových kurzů.

Směnu cizí (zahraniční) měny na měnu domácí lze provést podle vztahu:

 (13.1)

kde: KDM = částka (kapitál) v domácí měně,
 KZM = částka (kapitál) v zahraniční měně,
 SRDM/ZM =  spotový (promptní) kurz domácí měny vůči měně zahraniční 

(tzn. přímá kotace).

Analogicky, pokud budeme chtít částku v domácí měně směnit na měnu zahraniční, využi-
jeme jednoduché úpravy a vztah bude:

 
(13.2)
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Příklad 13.2

Po návratu z dovolené nám zůstalo 2 500 USD, které si chceme po příletu vyměnit na 
CZK. Směnárna kotuje valutový kurz CZK/USD = 24,075/24,265. Určete, kolik korun 
obdržíme za dolary.
Řešení:
Je nutné si uvědomit, který z nabízených kurzů použijeme, zda nákupní, nebo prodejní. Protože 
jsme v situaci, kdy přicházíme do směnárny s hotovostí zahraniční měny, kterou od nás banka 
nakupuje, použijeme logicky kurz nákup.

Pokud by si směnárna např. účtovala poplatek ve výši 0,5 % z objemu obchodu, bude vyplaceno:

60 187,5 – (0,005 ∙ 60 187,5) = 59 886,50 Kč

Odpověď: Po návratu z dovolené za dolary utržíme 60 187,50 Kč. Pokud by si banka účtovala 
uvedený poplatek, bylo by nám vyplaceno 50 886,50 Kč.

Příklad 13.3

Na plánovanou dovolenou si chceme vyměnit CZK za EUR. Hodláme směnit 15 000 CZK. 
Směnárna kotuje kurz CZK/EUR = 27,250/27,535. Kolik EUR obdržíme za CZK?
Řešení:
Opět si musíme uvědomit, jaký kurz použít. Zde jsme v situaci, kdy do směnárny přicházíme 
s CZK a chceme je směnit za zahraniční měnu, kterou nám banka prodá. Proto uvažujeme 
prodejní kurz.

Odpověď: Za 15 000 Kč při stanoveném kurzu obdržíme 544,76 EUR.

Na základě dvou spotových měnových kurzů (samozřejmě i termínových) můžeme stano-
vit i tzv. křížový měnový kurz (cross rate). Křížové kurzy použijeme v situaci, kdy známe 
vzájemné kurzy domácí měny vůči jiným zahraničním měnám, ale neznáme vzájemný kurz 
těchto zahraničních měn. Ten si tak můžeme dopočítat prostřednictvím křížového měnového 
kurzu.

Známe-li např. kotaci CZK/EUR a CZK/USD, jsme schopni odvodit křížový kurz EUR/USD 
(resp. USD/EUR). Křížové kurzy se také využívají např. pro rozhodování o tom, zda je možné 
provádět tzv. měnovou arbitráž, o které se také zmíníme. Pro výpočet křížového kurzu využi-
jeme následující obecný vztah:

 
(13.3)

kde: SRC/B = kurz měny C vůči měně B,
 SRA/B = kurz měny A vůči měně B,
 SRA/C = kurz měny A vůči měně C.
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Vztah 13.3 používá měnový kurz střed, kdy nerozlišujeme mezi nákupním a prodejním 
kurzem a který je, jak bylo uvedeno, aritmetickým průměrem nákupního a prodejního kurzu.

I křížové kurzy se ovšem mohou stanovovat jako kurzy nákup a prodej podle toho, zdali 
se jedná o nákup měny B za měnu C, nebo o prodej, samozřejmě opět z pohledu obchodníka. 
Nákupní a prodejní křížové kurzy uvádí vztahy 13.4, u kterých je vždy nutno správně uvažovat 
vstupní nákupní a prodejní kurzy, a to při zohlednění přímé a nepřímé kotace (viz příklad 13.6). 
Vzorce 13.4 předpokládají přímou kotaci.

 
(13.4)

Příklad 13.4

Známe kurz CZK vůči USD a CZK vůči CHF (uvažujme pro zjednodušení středové 
kurzy). Kurz CZK/USD je 24,222 a kurz CZK/CHF je 24,961. Stanovme kurz CHF/USD.
Řešení:
Výpočet uvedeného příkladu je velmi jednoduchý. Pouze si musíme určit (označit), které 
kotace budou v uvedeném vzorci v čitateli a které ve jmenovateli.
CZK/USD = 24,222
CZK/CHF = 24,961
CHF/USD = ?
Pokud je neznámým měnovým párem CHF/USD, můžeme si měny v tomto měnovém páru 
označit symboly dle vztahu 13.3. To znamená CHF má symbol C a USD má symbol B. Třetí 
měna (CZK) má pak logicky zbývající symbol A. Poté můžeme již dosadit do vztahu 13.3 
a dopočítat křížový kurz CHF/USD.

Pro kontrolu lze výpočet provést obecně:

Pokud bychom ovšem místo kurzu 24,222 CZK/USD, který je v přímé kotaci z pohledu 
korunového účastníka obchodu, měli tento kurz v nepřímé kotaci, tzn. 0,0413 USD/CZK, 
museli bychom si kurz převést právě do přímé kotace (CZK/USD).

Křížových kurzů se využívá např. i v účetnictví či obecně finanční oblasti, pokud potřebu-
jeme např. znát měnový kurz CZK vůči nějaké exotické měně, která vůči CZK nemá stanovený 
přímo měnový kurz. Obvykle ale i tyto exotické měny mají stanovený měnový kurz k význam-
ným světovým měnám, jako je USD nebo EUR. A vůči těmto měnám existuje samozřejmě 
i měnový kurz s CZK. Takže na základě měnového kurzu CZK/USD a USD / exotická měna 
můžeme velmi snadno dopočítat odpovídající měnový kurz CZK / exotická měna, který poté 
použijeme v účetnictví či obecně v dalších výpočtech.

Další využití křížových měnových kurzů je při provádění tzv. měnových arbitráží. Uva-
žujme, že na základě měnových kurzů CZK/USD = 24,222 a CZK/CHF = 24,961 z jednoho
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trhu byl vypočten odpovídající křížový kurz 0,9704 CHF/USD. Ten by měl odpovídat měno-
vému kurzu CHF/USD i na jiném trhu, kde je takový měnový kurz kotován.

Pokud by např. na jiném trhu byl ale měnový kurz 1,100 CHF/USD, znamená to, že by se 
nerovnal křížovému kurzu z jiného trhu 0,9704 CHF/USD, je automaticky možné provést měno-
vou arbitráž, protože v jednom okamžiku u jednoho „aktiva“ není stejná cena. V tomto případě 
by se arbitráž označovala jako triangulární, protože bychom ji realizovali přes tři měny (CZK, 
USD a CHF). Samozřejmě mohou existovat i vícestranné arbitráže (i dvoustranné arbitráže).

Pokud je tedy na jiném trhu měnový kurz 1,100 CHF/USD, což neodpovídá křížo-
vému kurzu z jiného trhu 0,9704 CHF/USD, můžeme provést následující operaci s částkou 
např. 1 000 CZK.
1. 1 000 CZK přeměníme na USD na prvním trhu při kurzu 24,222 CZK/USD a získáme 

41,28 USD.
2. 41,28 USD přeměníme na CHF na druhém trhu při kurzu 1,100 CHF/USD a získáme 

45,408 CHF.
3. 45,408 CHF přeměníme zpět na CZK na prvním trhu při kurzu 24,961 CZK/CHF a získáme 

1 133,43 CZK.
Pomocí této operace jsme tak dosáhli zisku ve výši 133,43 CZK. Při uvedených transak-

cích neuvažujeme pro zjednodušení poplatky a rozdíly v nákupních a prodejních kurzech. Jde 
hlavně o vysvětlení principu.

Důležité je zmínit, že tohoto zisku jsme dosáhli bez rizika, protože všechny vstupní hod-
noty (jednotlivé kurzy) jsme znali a jsou vztaženy ke stejnému časovému období. Rovněž 
v případě propojených trhů, např. prostřednictvím on-line terminálů na FOREXu, by uvedený 
oběh přes tři měny proběhl prakticky v jednom okamžiku a mohl by se znovu opakovat. I když 
ne do nekonečna. Arbitráž je možné provádět pouze tak dlouho, dokud bude existovat prostor 
k dosažení tohoto bezrizikového zisku. Samozřejmě, že prostoru pro provedení arbitráže si 
nevšimneme jenom my, ale celá řada ostatních účastníků trhu či tradeři, kteří mají pro tyto 
příležitosti i automatické obchodní systémy. Prostor k dosažení zisku se tedy bude snižovat 
prostřednictvím změny měnových kurzů CZK/USD a CZK/CHF na prvním trhu, protože 
zde budeme kupovat USD (dolar bude posilovat, koruna bude oslabovat) a prodávat CHF 
(švýcarský frank bude oslabovat, koruna bude posilovat), což povede i ke změně křížového 
kurzu CHF/USD, a na druhém trhu budeme prodávat USD (dolar bude oslabovat) a kupovat 
CHF (švýcarský frank bude posilovat), což povede ke změně tamějšího kurzu CHF/USD 
a vzájemného přibližování kurzu CHF/USD na obou trzích. Kurzy nemusí být naprosto stejné, 
ale díky výši spreadu či aplikaci poplatků již nebude prostor na bezrizikový zisk. Jakmile 
se tedy budou kurzy přesně shodovat či budou aplikovány poplatky, není možnost provádět 
arbitráž. Na začátku i na konci bychom měli stále 1 000 CZK.
Odpověď:
Na základě známých kotací CZK/USD a CZK/CHF jsme stanovili křížový kurz CHF/USD 
na úrovni 0,9704. Při provádění triangulární arbitráže bylo dosaženo zisku 133,43 CZK.

V praxi (na devizových trzích) bychom museli uvažovat nejenom nákupní a prodejní 
kurz, ale i poplatky či časová zpoždění, které by zapříčinily, že ziskovou arbitráž by nebylo 
možno provést, i když by neplatila rovnost obou měnových kurzů. Jedná se ovšem o technické 
překážky, které jsou na vysoce likvidních trzích (např. devizový trh FOREX) relativně méně 
významné. Software obchodníků na devizových trzích totiž umí nejenom automaticky vyhledat 
možnost vícestranných arbitráží, kdy stačí, aby se měnové kurzy lišily v řádu tisícin, a auto-
maticky tyto systémy začnou opakovaně převádět vysoké peněžní částky mezi jednotlivými 
měnami na daných trzích, a to hlavně ve správném směru.
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Ano, směr arbitráže je velmi důležitý. Pokud bychom v uvedeném příkladu zvolili opačný 
směr, prodělali bychom. V uvedeném příkladu jsme zvolili tento postup, resp. směr: CZK => 
USD => CHF => CZK.

Kdybychom ale zvolili opačný směr (CZK => CHF => USD => CZK), prodělali bychom. 
Pojďme se o tom přesvědčit.
1. 1 000 CZK přeměníme na CHF na prvním trhu při kurzu 24,961 CZK/CHF a získáme 

40,06 CHF.
2. 40,06 CHF přeměníme na USD na druhém trhu při kurzu 1,100 CHF/USD a získáme 

36,42 USD.
3. 36,42 USD přeměníme zpět na CZK na prvním trhu při kurzu 24,222 CZK/USD a získáme 

882,16 CZK.
V tomto případě bychom prodělali 117,84 CZK.
Při provádění arbitráže je tedy nutné zvolit správný směr. Je to stejné, jako když se v je-

den okamžik obchoduje akcie Erste Bank na vídeňské burze za 23,39 EUR a v Praze za 
633,60 CZK. Pokud bychom uvažovali aktuální měnový kurz např. 27,022 CZK/EUR, bylo by 
možné akcie ve Vídni koupit za 23,39 EUR · 27,022 = 632,04 CZK a v Praze obratem prodat 
za 633,60 CZK, s bezrizikovým ziskem 1,56 CZK na jednu akcii. Akcií je samozřejmě možné 
takto nakoupit mnohonásobně více. Opět je ale nutné podotknout, že v tomto případě nejsou 
uvažovány poplatky obchodníkovi s cennými papíry za nákup cenného papíru na jednom 
trhu (jeden nákupní příkaz) a jeho prodej na jiném trhu (jeden prodejní příkaz). Samozřejmě 
i v tomto případě by nebylo příliš vhodné nakupovat akcii v Praze za 633,60 CZK a prodávat 
ji ve Vídni v přepočtu za 632,04 CZK. Kotaci Erste Bank na vídeňské a pražské burze je 
zobrazena na následujícím obrázku.

Zdroj: Patria Online

To stejné je v případě uvedené měnové arbitráže. Na prvním trhu byl kurz 0,9704 CHF/USD 
(resp. odvozený křížový kurz) a na druhém trhu byl kurz 1,100 CHF/USD. Z toho je jasné, že 
na prvním trhu jsme měli USD nakupovat (USD jsou zde levnější) a na druhém trhu prodávat. 
Z toho důvodu jsme začali operaci nákupem USD na prvním trhu.

Arbitráž je tedy využití cenového rozdílu jednoho aktiva v jednom okamžiku na více trzích. 
Důležitý je jeden (tzn. stejný) okamžik nákupu a prodeje, který arbitráž činí bezrizikovou 
operací.

Kromě arbitráže máme ještě spekulaci, která je ovšem velmi riziková. To z důvodu, že 
nevyužívá cenového rozdílu v jednom okamžiku, ale v čase. Pokud tedy koupíme akcii či cizí 
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měnu s tím, že předpokládáme, že její hodnota v následujícím období poroste, jedná se o rizi-
kovou spekulaci, protože původní předpoklad o růstu se v čase nemusí vyplnit a cena může jít 
dolů a proděláme. Díky stejnému okamžiku nákupu a prodeje, pouze za jinou cenu, se nám toto 
u arbitráže stát nemůže, pokud samozřejmě zvolíme správný směr arbitráže a správně zohledníme 
poplatky a nákupní a prodejní kurzy.

Jak bylo uvedeno, poplatky, odlišné nákupní a prodejní kurzy či časová zpoždění (uzavření 
obchodu versus jeho vypořádání) často arbitráž znemožňují, i když na první pohled se zdá, že 
díky odlišným cenám na různých trzích v jednom okamžiku by byla arbitráž možná (např. rozdíl 
kurzu u stejné akcie na PSE a RM-SYSTEMU).

Čím je ovšem trh likvidnější a lépe propojený (obchodování real time), tím tyto překážky 
hrají menší roli a kurzy stejného aktiva jsou na různých trzích mnohem více vyrovnané. To platí 
právě pro FOREX, který má neuvěřitelně vysokou likviditu, kde díky zmíněným softwarům 
automaticky vyhledávajícím arbitráže sobě obvykle měnové kurzy na různých trzích odpovídají 
právě díky jejich vyrovnávání formou těchto arbitráží.

Jak bylo uvedeno ve vztazích 13.4, křížové kurzy existují i v podobě nákup a prodej a na 
procvičení jejich výpočtů jsou zde příklady 13.5 a 13.6.

Příklad 13.5

Stanovme nákupní a prodejní křížové kurzy EUR/GBP, pokud USD/GBP = 1,3129/294 
a USD/EUR = 1,1111/4111.
Řešení:
USD/GBP = 1,3129/294
USD/EUR = 1,1111/4111
EUR/GBP = ?
Před lomítkem v rámci měnového kurzu je nákupní měnový kurz a za lomítkem je prodejní 
měnový kurz. Za lomítkem jsou ovšem uvedena pouze poslední dvě, resp. čtyři desetinná 
místa, kterými se prodejní kurz liší od nákupního. Nákupní kurz je tedy 1,3129 USD/GBP 
a prodejní kurz je 1,3294 USD/GBP. Stejný princip je aplikován i u kurzu USD/EUR, kde se 
ovšem prodejní kurz liší oproti nákupnímu kurzu ve všech desetinných místech.

Po dosazení do vztahů 13.4 (musíme správně rozlišovat nákupní a prodejní kurzy dle toho, 
jaký křížový kurz počítáme) vypočítáme následující křížové kurzy:

Odpověď: Na základě známých kotací byly stanoveny nákupní a prodejní křížové kurzy 
EUR/GBP na úrovni 0,9304, resp. 1,1965 EUR/GBP. Ty by mohly být nyní použity např. při 
přepočtech v rámci výkaznictví nebo pro provádění měnových arbitráží. Zpětná kontrola pro 
vás je, že opět platí, že nákupní kurz je nižší než prodejní.
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Příklad 13.6

Stanovme nákupní a prodejní kurzy GBP/EUR na základě kotace kurzů EUR/USD = 
1,54/62 a GBP/USD = 2,18/26.
Řešení:
EUR/USD = 1,54/62
GBP/USD = 2,18/26
GBP/EUR = ?
Zadání příkladu je prakticky totožné s předcházejícím, v tomto případě ovšem dochází k jedné 
změně. Podle vztahu 13.3 opět určíme, že v rámci hledaného měnového kurzu GBP/EUR má 
GBP symbol C a EUR symbol B, na USD tam zbývá symbol A.
EUR/USD = B/A
GBP/USD = C/A
GBP/EUR = C/B
Ovšem výchozí měnové kurzy nemáme v kotaci A/B a A/C, ale v opačné kotaci B/A a C/A. 
Proto je musíme převést do správné kotace vypočítáním jejich převrácené hodnoty. Poté tyto 
převrácené hodnoty (samozřejmě musíme vždy správně uvést, jestli se jedná o nákup, nebo 
prodej) dosadíme do vztahů 13.4 a vypočítáme příslušné křížové kurzy.

Jelikož oproti zadání budeme vycházet z převrácených hodnot, je nutno i v použitých 
vzorcích změnit nákupní kurzy na prodejní a obráceně, aby stále platilo, že prodejní 
kurz je vyšší než nákupní. Viz následující postup.

Odpověď: Na základě známých kotací byly stanoveny nákupní a prodejní křížové kurzy 
GBP/EUR na úrovni 1,3456, resp. 1,4675 GBP/EUR.

13.2 Termínové operace na měnovém trhu
Nyní se zaměříme na termínové operace na měnovém trhu. Termínové operace jsou takové, 
které jsou uzavřeny v současnosti, ale vypořádány až v budoucnosti za podmínek stanovených 
v současnosti. Zejména se jedná o vypořádací cenu, která je stanovena ihned na začátku operace 
(v současnosti) a obvykle neodpovídá spotové ceně při uzavírání operace. V případě měnové-
ho trhu se pak jedná o operace, kdy subjekt požádá např. banku, aby mu za sjednanou dobu 
(např. 3 měsíce) prodala nebo odkoupila 100 000 EUR za CZK při předem stanoveném kurzu, 
který je ovšem obvykle samozřejmě jiný než kurz CZK/EUR v době uzavírání kontraktu (může 
být samozřejmě teoreticky i stejný).
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Vzhledem k tomu, že za kurz sjednaný na začátku je kontrakt vypořádán až v budoucnosti, 
označuje se tento kontrakt jako termínový a sjednaný kurz jako termínový kurz. Základním 
typem termínových kontraktů je forwardový kontrakt, proto se tento kurz označuje také jako 
forwardový kurz. Forward nemusí být uzavírán pouze na měnu (resp. měnový kurz), ale na 
jakýkoliv předmět, na kterém se obě strany domluví (komodita, úroková sazba apod.). V rám-
ci kapitoly 11 jsme měli termínovou (forwardovou) úrokovou sazbu, která se používá právě 
u forwardových kontraktů, kde podkladovým aktivem je úroková sazba. Pokud je podkladovým 
aktivem forwardu cizí měna, resp. měnový kurz, označuje se pak jako měnový forward.

Motivem pro uzavírání měnového forwardu je ochrana proti kurzovému riziku (nepříznivé-
mu pohybu měnového kurzu) do doby splatnosti forwardu. Forwardových kontraktů využívají 
především importní a exportní firmy, které se tak chtějí chránit proti riziku nepříznivého pohybu 
kurzu. Díky tomu přesně vědí, za jaký kurz budou v budoucnu směňovat finanční prostředky. 
Pokud by firma plánovala za 6 měsíců nákup stroje za 100 000 EUR, růst měnového kurzu 
CZK/EUR (znehodnocení CZK) v tomto období by zvyšoval náklady na jeho pořízení v CZK. 
Pokud by naopak firma očekávala za 6 měsíců splatnost pohledávky 100 000 EUR, pokles 
kurzu CZK/EUR (zhodnocení CZK) by naopak snižoval výnosy počítané v CZK. Firma se tak 
může v obou případech zajistit prostřednictvím forwardu neboli předem smluveného fixního 
měnového kurzu CZK/EUR aplikovaného až za 6 měsíců, který bude označován jako termínový, 
resp. forwardový kurz.

Měnový forward

Komu je určen:
• zejména právnickým osobám
• fyzickým osobám

Definice:
Měnový forward je transakce, kdy Prodávající prodává Kupujícímu určitou částku jedné měny proti 
platbě dohodnuté částky v jiné měně a oba závazky jsou vypořádány ve stanovené pozdější lhůtě 
(nejdříve za 3 bankovní dny). Terminovaný kurz i datum vypořádání jsou závazné pro  Prodávajícího 
i Kupujícího.

Termínovaný kurz se tvoří na základě spotového kurzu daného měnového páru, počtu dní do data 
vypořádáni obchodu a úrokových sazeb obou měn.

Výhody produktu:
• s uzavřením obchodu nejsou spojeny žádné 

náklady
• předem známý budoucí kurz

Nevýhody produktu:
• oboustranně závazný obchod bez ohledu 

na budoucí vývoj trhu - nelze profitovat na 
případném příznivém vývoji

Modifikace produktu:
• Měnový forward s volitelným datem vypořádání

Klient má možnost zvolit datum vypořádání v rámci dopředu daného časového úseku (max. 1 měsíc).

Podmínky uzavření obchodu:
• rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
• minimální splatnost 3 bankovní dny
• limit pro treasury operace
• minimální objem 15 000 EUR

Pro více informací prosím kontaktujte svého bankovního poradce.

Obrázek 13.4 Měnový forward
Zdroj: UniCredit Bank



Operace na měnovém trhu / 303

Měnový forward je standardním bankovním produktem určeným pro korporátní klientelu, 
což vyplývá i z nabídky na obrázku 13.4, který mimo jiné zahrnuje i podmínky sjednání tohoto 
kontraktu. Rovněž si povšimněme řádku popisujícího, jak se tvoří termínový kurz, protože stejný 
princip budeme aplikovat i v následujících výpočtech.

Příklad 13.7 ilustruje využití měnového forwardu v praxi.

Příklad 13.7

Český exportér vyvezl v lednu 2016 zboží do Německa a vystavil odběrateli fakturu znějící 
na 1 000 000 EUR. Spotový kurz byl v době vystavení faktury 27 CZK/EUR. Při okamžité 
splatnosti by tak částku v EUR směnil při spotovém kurzu a obdržel by 27 000 000 CZK. 
Faktura má však splatnost 3 měsíce.

Exportér se tedy obává nepříznivého pohybu měnového kurzu v uvedených 3 měsících 
do splatnosti. Pokud by CZK posílila a kurz byl v dubnu 2016 (v době splatnosti faktury) 
např. 25 CZK/EUR, směnil by 1 000 000 EUR na pouze 25 000 000 CZK (tedy s kurzovou 
ztrátou 2 000 000 CZK).

Exportér by ale také mohl doufat, že CZK za 3 měsíce naopak oslabí, a při dubnovém 
kurzu např. 28 CZK/EUR by měl dodatečný zisk 1 000 000 CZK (celkově by obdržel 
28 000 000 CZK).

Exportér však nechce riskovat, preferuje jistý budoucí příjem. Rozhodne se proto 
uzavřít měnový forward se splatností 3M (tříměsíční forward).
Řešení:
Exportér proto uzavře s bankou měnový forward, v rámci kterého bude v pozici prodávajícího 
EUR. Banka mu tedy nabídne 3M forwardový kurz nákup např. 26,90 CZK/EUR (banka 
nakupuje cizí měnu).

Exportér po uzavření forwardového kontraktu předem ví, že obdrženou platbu ve výši 
1 000 000 EUR za 3 měsíce smění při stanoveném kurzu 26,90 CZK/EUR, a obdrží tedy 
26 900 000 Kč, ať už bude hodnota spotového kurzu CZK/EUR v době splatnosti za 3 měsíce 
jakákoliv.

Chrání se proti nepříznivému, ale i příznivému pohybu kurzu. Dnes si fixuje cenu budoucí 
směny, a eliminuje tak měnové riziko. V následující části si vysvětlíme, jak banka stanoví 
termínový (forwardový) kurz, což bude odpovídat principu uvedenému na obrázku 13.2. Banka 
totiž nenechá měnové riziko na sobě, ale zajistí se na úvěrovém trhu, a tudíž pro ni nebude 
podstatné, jaký bude spotový měnový kurz CZK/EUR v době splatnosti měnového forwardu. 
Pro banku bude tento obchod vždy ziskový.

Obdobná situace jako v příkladu 13.7 nastane v případě importéra (příklad 13.8), který dovezl 
ze zahraničí zboží a má závazek v podobě v budoucnu splatné faktury.

Příklad 13.8

Český importér dovezl v březnu 2016 zboží z Německa a obdržel fakturu znějící na 
1 000 000 EUR. Kurz byl v té době 27 CZK/EUR. Při okamžité platbě by na úhradu 
závazku nakoupil při tomto kurzu a vydal 25 000 000 CZK. Faktura má však splatnost 
6 měsíců a podnik nemá momentálně ještě prostředky k dispozici. Importér se však 
obává nepříznivého pohybu měnového kurzu v těchto 6 měsících.

print-biqdb16-margin-0
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Pokud by totiž CZK oslabila a kurz byl v dubnu např. 28 CZK/EUR, náklady na pořízení 
1 000 000 EUR by byly 28 000 000 CZK (tedy o 1 000 000 CZK vyšší). Pokud by ale CZK 
naopak posílila a kurz byl v dubnu např. 25 CZK/EUR, náklady na pořízení 1 000 000 EUR by 
byly 25 000 000 CZK (tedy o 2 000 000 CZK nižší, než odpovídá situaci na začátku období).

Importér se ovšem zajistí tím, že si zafixuje nákupní kurz EUR pomocí nákupu forwar-
dového kontraktu (na kurzovním lístku jej ale hledá ve sloupečku Prodej, protože mu banka 
bude prodávat cizí měnu a kurzovní lístek je z pohledu banky).

Z uvedených příkladů je zřejmé, že v rámci mezinárodního obchodu se exportér obává 
posilování koruny vůči zahraniční měně, resp. importér má obavy naprosto opačné. Obává se, 
aby česká koruna vůči zahraniční měně neoslabovala. Pokud totiž v případě exportéra dochází 
k oslabování české koruny vůči Euru, tzn. měnový kurz se např. z 25 CZK/EUR změní na 
27 CZK/EUR (česká koruna oslabila, je zapotřebí více českých korun za jedno Euro), znamená 
to pro něj, že za vyvezené zboží utrží více peněz, resp. může si dovolit zboží na zahraničním 
trhu zlevnit a dosáhne stejného zisku jako před oslabením české koruny. Tím se jeho zboží při 
oslabení stává více konkurenceschopné.

Naopak pokud by docházelo k posilování české koruny, kdy se kurz např. z 27 CZK/EUR 
změní na 25 CZK/EUR (koruna posílila, stačí méně českých korun za jedno Euro), tak za vy-
vezené zboží obdrží méně peněz, resp. by zboží na zahraničním trhu musel zdražit aby dosáhl 
stejného zisku, a tím by se jeho zboží stávalo méně konkurenceschopné.

V případě importéra je situace naprosto opačná. Pokud by docházelo k posilování české 
měny vůči zahraniční, např. z 27 CZK/EUR na 25 CZK/EUR, ušetří importér při nákupu zboží 
na zahraničním trhu, resp. může si dovolit dovezené zboží na tuzemském trhu zlevnit, čímž 
se stává konkurenceschopnější. Naopak pokud by koruna oslabovala např. z 25 CZK/EUR na 
27 CZK/EUR, tak se mu nákup zboží v zahraničí prodraží, a tím pádem musí zvýšit jeho cenu 
na tuzemském trhu, čímž se stává méně konkurenceschopným.

Obrázek 13.5 Kotace forwardových kurzů
Zdroj: Patria Online
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Platí tedy, že změna měnového kurzu, která je výhodná pro exportéra, není výhodná pro 
importéra obráceně.

Na obrázku 13.5 můžeme vidět kotaci nákupních a prodejních forwardových kurzů v praxi.
Hodnotu termínového (forwardového) kurzu ovlivňují tyto základní faktory (odpovídá i úda-

jům na obrázku 13.4):

• výše spotového kurzu v době uzavření kontraktu,
• úroková sazba na domácí měnu na dobu trvání kontraktu,
• úroková sazba na zahraniční měnu na dobu trvání kontraktu.

Nyní si ukážeme (příklad 13.9), jak dochází ke stanovení forwardového kurzu, který banka 
svému klientovi nabídne.

Příklad 13.9

Uvažujme banku, jejíž klient od ní chce koupit roční forward na EUR v hodnotě 1 000 000 EUR 
a zajistit se proti měnovému riziku CZK/EUR. Klient si tedy chce za 12 měsíců koupit EUR 
(je tedy např. v pozici importéra) a dnes si chce pro tuto směnu zafixovat kurz CZK/EUR. 
Banka bude ochotna tento obchod zrealizovat, pokud pro ni nebude představovat riziko. Banka 
totiž může provést tzv. zajištění na úvěrovém trhu:
1. V době podepsání kontraktu banka nakoupí takový objem EUR za CZK, který se jí za 

12 měsíců zúročí na požadovaných 1 000 000 EUR, když je dnes uloží. CZK si navíc 
vypůjčí od jiné banky.

2. Banka má nyní EUR, která uloží na jeden rok.
3. V době splatnosti forwardu má pro klienta připraven požadovaný 1 000 000 EUR, za 

který obdrží CZK, a těmito CZK splatí svůj závazek subjektu, od kterého si vypůjčila 
CZK (samo zřejmě může použít vlastní zdroje, ze kterých by ovšem měla náklady ušlé 
příležitosti).
Ukažme si tedy, jak bude zajištění na úvěrovém trhu vypadat. Zadání ještě doplníme 

o spotový kurz CZK/EUR v době uzavření kontraktu a úrokovou sazbu na EUR a na CZK. 
Všechny tři proměnné jsou tedy spotové a pro banku známé a dostupné.
CZK/EUR = 27,000
IRCZK = 10 % p. a.
IREUR = 5 % p. a.

Operace Částka Výpočet Komentář

1. 952 381 EUR 1 000 000 / (1 + 0,05 ∙ 1) Banka dnes nakoupí pouze tolik EUR, která uloží, 
aby se jí za rok zúročila na 1 000 000 EUR.

2. 25 714 287 CZK 952 381 ∙ 27 Banka si na nákup těchto EUR vypůjčí od jiné banky.

3. 1 000 000 EUR 952 381 ∙ (1 + 0,05 ∙ 1) Banka má v době splatnosti forwardového kontraktu 
pro klienta připraven požadovaný 1 000 000 EUR.

4. 28 285 716 CZK 25 714 287 ∙ (1 + 0,1 ∙ 1) Banka musí i s úroky vrátit vypůjčenou částku 
v CZK. Tzn. po klientovi bude chtít za EUR takovou 
částku v CZK, aby to bance pokrylo náklady spojené 
s úvěrem.



306 / Finanční matematika v praxi

Na základě provedeného zajištění na úvěrovém trhu banka nabídne svému klientovi kurz 
28,2857 CZK/EUR. Pro banku je tato operace měnově bezriziková. Samozřejmě může v rámci 
tohoto forwardového kurzu stanovit určitou přirážku ve formě ziskové marže nebo je tato 
marže již obsažena v použitých úrokových sazbách a spotovém měnovém kurzu.

Na základě provedeného výpočtu jsme tak schopni odvodit vztah pro výpočet termínového 
(forwardového) měnového kurzu (ve formě střed), který odpovídá vzorci:

 
(13.5)

kde: FRA/B =  termínový (forwardový) kurz měny A vůči měně B (v tomto případě 
CZK/EUR),

 SRA/B = spotový (promptní) kurz měny A ku měně B (v tomto případě CZK/EUR),
 IRA = úroková sazba platná pro měnu A (v tomto případě CZK),
 IRB = úroková sazba platná pro měnu B (v tomto případě EUR),
 t = doba platnosti termínového (forwardového) kontraktu.

V tomto případě by to tedy znamenalo následující výsledek, který odpovídá uvedenému 
postupu, kde byl princip celého kontraktu a vztah 13.5 vysvětlen.

Odpověď:
Forwardový kurz CZK/EUR byl na základě spotového kurzu, úrokových měr a doby splat-
nosti kontraktu stanoven na 28,2857 CZK/EUR. Jelikož banka bude částku v EUR prodávat, 
jednalo by se o kurz prodejní, i když jsme příklad počítali pouze na základě středového kurzu 
a úrokových sazeb. Protože korunová úroková sazba byla vyšší než eurová úroková sazba, 
byl v době uzavření kontraktu termínový kurz CZK/EUR stanoven jako vyšší oproti aktuálně 
platnému spotovému kurzu 27 CZK/EUR.
Poznámka:
V případě, že by banka částku v EUR měla od klienta nakoupit (klient je exportér, který v za-
hraničí obdržel plnění v Eurech, a ta bude bance prodávat), postupovala by naopak. Na počátku 
by si půjčila EUR, která by za spotový kurz směnila na CZK, které by pro klienta uložila. 
Částkou v EUR, kterou by obdržela od klienta v době splatnosti, by splatila úvěr a vyplatila 
by mu uloženou částku v CZK. Opět by se tedy zajistila na úvěrovém trhu a celá operace 
by pro ni byla měnově bezrizikovou. V tomto případě by termínový (forwardový) kurz byl 
z pohledu banky ve formátu nákupním.

Jak vyplývá z příkladu 13.9, i u termínových (forwardových) kurzů odlišujeme prodejní 
a nákupní kurz dle toho, jestli poskytovatel forwardu ve splatnosti cizí měnu prodává, nebo 
nakupuje. I princip jeho zajištění je opačný.

V případě prodeje cizí měny si půjčuje domácí měnu a zahraniční ukládá a v případě ná-
kupu je tomu naopak. Kromě uvažování správného spotového kurzu (nákup, prodej) je tedy 
nutno uvažovat i správnou úrokovou sazbu (nákup, prodej). Vkladová úroková sazba je vždy 
nákupní úroková sazba, protože subjekt, u kterého máme vklad, tyto peníze „nakupuje“. 
V případě úvěru se jedná o prodejní úrokovou sazbu, protože subjekt poskytující úvěr, nám 
peníze „prodává“.



Operace na měnovém trhu / 307

Cena nákupní je u obchodníků vždy nižší než cena prodejní (rozdílem je zisková marže) 
a platí to i v případě úrokových sazeb. Proto banky, což jsou obchodníci s penězi, peníze levněji 
nakupují (nižší úroková sazba u vkladů) než prodávají (vyšší úroková sazba u úvěrů).

Termínové (forwardové) měnové kurzy se zohledněním nákup versus prodej dle toho, jestli 
poskytovatel (nikoliv zájemce) cizí měnu ve splatnosti nakupuje, nebo prodává, vychází z těchto 
vzorců:

 
(13.6)

Proměnné ve vztazích 13.6 znamenají to samé jako ve vztahu 13.5, pouze horní index N, 
resp. P udává, jestli se jedná o nákupní či prodejní spotový, resp. forwardový kurz, nebo nákupní 
(vkladovou) či prodejní (úvěrovou) úrokovou sazbu.

Příklad 13.10

Stanovme nákupní a prodejní forwardový kurz CZK/USD platný za půl roku (6 měsíců), 
pokud známe spotový kurz CZK/USD, úrokovou sazbu pro CZK a pro USD.

Nákup Prodej
SRCZK/USD 27,025 27,265
6M IRCZK 12,4 % p. a. 12,43 % p. a.
6M IRUSD 1,08 % p. a. 1,18 % p. a.

V tomto případě stačí dosadit správný spotový kurz (nákup, prodej) a správné úrokové sazby 
(nákup, prodej) do vzorců 13.6:

Odpověď: Nákupní a prodejní 6měsíční forwardový měnový kurz CZK/USD byl stanoven 
na úrovni 27,1015, resp. 28,8039 CZK/USD. Vždy je to z pohledu poskytovatele měnového 
forwardu.
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Příklad 13.11

Česká firma disponující možností krátkodobě si půjčovat americké dolary na 8% úrok 
p. a. má vůči zahraničnímu dodavateli pohledávku v USD splatnou za půl roku. V této 
souvislosti zvažuje dvě možnosti:
a) promptní prodej vypůjčených dolarů za současný kurz 24,5 CZK/USD a uložení CZK 

při úrokové sazbě 10 % p. a.
b) termínový prodej USD v okamžiku splatnosti pohledávky za nabízený půlroční ter-

mínový kurz 24,20 CZK/USD.

Řešení:
Podíváme-li se blíže na zadání příkladu, zjistíme, že firma má dvě možnosti. Buď se zajistí na 
úvěrovém trhu (vytvoří si vlastně svůj vlastní termínový kurz stejným postupem jako banka), 
nebo využije termínového kurzu, který jí nabízí banka. Vzhledem k tomu, že firma bude USD 
ve splatnosti prodávat, rozhodne se pro variantu, u které bude vyšší kurz CZK/USD, protože 
USD bude chtít prodat za co možná nejvyšší částku v CZK.

Pokud se tedy firma zajistí na úvěrovém trhu, vytvoří si vlastní termínový kurz CZK/USD 
ve výši:

Neuvažujeme pro zjednodušení nákupní a prodejní forwardové kurzy a možné poplatky 
či jiné transakční náklady.
Odpověď: Pokud firma využije první možnosti (zajistí se sama na úvěrovém trhu), obdrží za 
půl roku (pokud bychom uvažovali pohledávku např. 10 000 USD) celkem 247 355 CZK. 
V případě, že by využila termínového prodeje (za forwardový kurz 24,20 CZK/USD), obdr-
žela by za pohledávku ve stejné výši pouze 242 000 CZK, tzn. o 5 355 CZK méně. Proto se 
rozhodne pro první variantu.

Příklad 13.12

Na základě uvedených údajů proveďme arbitráž se 100 000 EUR, které jsme si na tuto 
transakci vypůjčili.

Nákup Prodej
SREUR/USD 1,541 1,552
3M IREUR 2,8 % p. a. 3,1 % p. a.
3M IRUSD 6,65 % p. a. 7,45 % p. a.
3M FREUR/USD 1,54 1,55

Řešení:
Arbitráž provedeme velmi jednoduchým způsobem: (1) zapůjčená EUR (prodejní úroková 
sazba) převedeme v současné době na USD (prodejní kurz), které (2) na 3 měsíce uložíme na 
dolarový účet (nákupní úroková sazba). (3) Po třech měsících je vyzvedneme a převedeme zpět 
na EUR za nabízený termínový kurz (nákup). A nakonec (4) vrátíme půjčku i s úroky věřiteli.
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1. 100 000 EUR → USD 64 433 USD = (100 000 EUR / 1,552 EUR/USD)

2. 64 433 USD → vklad na 3 měsíce 

3. 65 504 USD → EUR 100 876 EUR = (65 504 USD ∙ 1,54 EUR/USD)

4. vrácení půjčky s úroky 

5. zisk 100 876 – 100 775 = 101 EUR
Z příkladu je patrné, že nejenom se spotovými, ale i s termínovými kurzy lze provádět 

arbitráž, do které se tak začlení i úvěrový trh. Není podstatné, jestli se jedná o spotové nebo 
termínové ceny (kurzy), hlavní je v případě arbitráže stejný okamžik, ke kterému neplatí 
rovnost cen. A v tomto případě byl vyšší nabízený termínový kurz nákupní 1,54 EUR/USD 
oproti námi „vytvořenému“ (operacemi na úvěrovém trhu) prodejnímu kurzu, který se 
rovnal:

Z našeho pohledu (nikoliv z pohledu trhu) jsme tedy za 1,538451 EUR/USD nakupovali 
a za 1,54 EUR/USD prodávali. Proto jsme vydělávali.

Odpověď: Po provedení triangulární arbitráže bylo dosaženo zisku 101 EUR.

13.3 Příklady k procvičení
1. Chystáte se na jednodenní služební cestu na Slovensko. Ráno navštívíte směnárnu, abyste si 

vyměnili koruny na 100 EUR na drobné výdaje. Kolik za ně zaplatíte? Uvažujme poplatek 
50 Kč za směnu.

Země Kód Devizy Valuty
Nákup Prodej Střed Nákup Prodej Střed

EMU EUR 27,025 27,425 27,225 26,982 27,625 27,303

[2 762,50 Kč + 50 Kč poplatek = 2 812,50 Kč]

2. Opět se chystáte na Slovensko, tentokráte na dovolenou. Plánujete si tam koupit zboží za 
300 EUR. Jaké budou vaše náklady na směnu, jestliže:
a) pořídíte eura již v ČR,
b) vyberete hotovost v bankomatu na Slovensku,
c) provedete platbu přímo kartou?
Použijte údaje z uvedené tabulky. Víte, že banka má poplatek za valutové operace: „2 % 
z hodnoty odkupované částky, min. 50 Kč, max. 2 500 Kč“ a při výběru z bankomatu platíte 
paušální poplatek 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky.
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Země Kód Devizy Valuty
Nákup Prodej Střed Nákup Prodej Střed

EMU EUR 27,025 27,425 27,225 26,982 27,625 27,303

[a) 8 287,50 Kč + poplatek 165,75 Kč = 8 453,25 Kč; b) 8 227,50 Kč + poplatek 41,1375 Kč 
+ paušální poplatek 100 Kč = 8 368,64 Kč; c) 8 227,50 Kč]

3. Domácí firma, která vyvezla zboží do zahraničí, chce zajistit proti znehodnocení EUR svoji 
pohledávku ve výši 1 mil. EUR, splatnou za 6 měsíců. Rozhodněte, zda by bylo výhodnější 
zajistit se pomocí forwardové operace, nebo zajištění na úvěrovém trhu. K dispozici máte 
následující kotace:

Nákup Prodej

SRCZK/EUR 26,952 27,134

6M IRCZK (p. a.) 12,50 % 14,20 %

6M IREUR (p. a.) 4,10 % 5,30 %

6M FR CZK/EUR 27,638 27,796

[při zajištění na úvěrovém trhu bude kurz 27,89272, tzn. je to výhodnější než nabízený 
forwardový kurz 25,368 CZK/USD, klient tedy za každé Euro obdrží více českých korun]

4. Domácí firma, která importovala zboží ze zahraničí, chce zajistit proti zhodnocení USD svůj 
závazek ve výši 100 000 USD, splatný za 3 měsíce. Rozhodněte, zda by bylo výhodnější 
zajistit se pomocí forwardové operace, nebo zajištění na úvěrovém trhu. K dispozici máte 
následující kotace:

Nákup Prodej

SRCZK/USD 24,018 24,563

3M IRCZK (p. a.) 12,42 13,68

3M IRUSD (p. a.) 5,43 5,82

3M FRCZK/USD 24,983 25,320

[při zajištění na úvěrovém trhu bude kurz 25,063 CZK/USD, tzn. je to výhodnější než nabí-
zený forward 25,320 CZK/USD, klient tak na každém dolaru, který bude kupovat, (banka 
mu bude prodávat) ušetří]
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5. Firma, která vyvezla zboží do zahraničí, chce pomocí forwardové operace zajistit proti 
znehodnocení EUR svoji pohledávku ve výši 100 000 EUR, splatnou za 3 měsíce. Současné 
kotace spotového a forwardového kurzu jsou následující:

Nákup Prodej

SRCZK/EUR v době vzniku pohledávky 26,952 27,134

3M FRCZK/EUR 27,368 27,796

Vyčíslete výhodnost zajištění, pokud spotový kurz v době splatnosti pohledávky je:
a)  SRCZK/EUR = 27,00/27,50
b)  SRCZK/EUR = 28,00/28,50

[a) 27,00 < 27,368, tzn. zajištění nabízeným forwardem je výhodné, společnost by vydělala 
36 800 Kč b) 28,00 > 27,796, tzn. využití forwardu je nevýhodné, při zajištění forwardovým 
kurzem by společnost prodělala 20 400 Kč]
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Příloha 1: Zohlednění inflace 
ve výpočtech

Již v rámci první kapitoly věnující se úvodu do finanční matematiky jsme se seznámili s rozdílem 
mezi hrubou a čistou úrokovou sazbou a také mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou. To 
stejné platí obecně pro jakoukoliv výnosovou míru. Například míru zhodnocení v podílových 
fondech, která se odvíjí od jejich výkonnosti, apod.

V první kapitole jsme se také dozvěděli, že jak zdanění, tak inflace „ukusuje“ z našeho 
výnosu. Také jsme si řekli, co znamená, pokud je čistá úroková sazba 2 % nebo pokud je reál-
ná úroková sazba 1 %, popř. je dokonce i záporná. Opět to stejné se týká obecně jakýchkoliv 
výnosových měr (měr zhodnocení), ať už se jedná o finanční investici nebo reálnou investici.

Rovněž jsme si v této publikaci vysvětlili, že pokud chceme uvažovat zdanění výnosů, stačí 
do vzorců zadávat vše po zdanění (tzv. v čistém). A to jak například očekávané budoucí výnosy 
v případě oceňování akcií a obligací (samozřejmě pokud byly zdaňovány), tak zejména čisté 
míry výnosu (např. uvedenou úrokovou sazbu či požadovanou výnosnost). Příklady na zohled-
nění zdanění byly téměř v každé kapitole a všechny byly založeny na uvedeném jednoduchém 
principu dosazování hodnot po zdanění.

Neřekli jsme si však jak počítat s reálnými výnosy a hodnotami. Pouze jsme si řekli, jak 
inflace snižuje reálné výnosy a co to je reálný výnos (resp. reálná úroková sazba). To je ovšem 
velmi důležité, a to zejména v dlouhodobém horizontu, kdy ceny zboží a služeb mohou podstatně 
růst. Vysvětlení zohlednění inflace ve výpočtech je tak cílem této přílohy.

Inflace mimo jiné způsobuje, resp. vyjadřuje pokles kupní síly peněz vlivem růstu cen. To 
znamená, že pokud ceny zboží a služeb rostou, tak za stejnou sumu peněžních prostředků si 
můžeme postupem času koupit méně a méně zboží a služeb. To je onen „pokles kupní síly“.

Poznámka: Pokles kupní síly

Pokud máme 100 Kč a zboží stojí 1 Kč, můžeme si ho koupit 100 ks. Pokud ovšem zboží 
podraží např. na 1,25 Kč (tzn. o 25 %), můžeme si jej už koupit pouze 80 ks. Kupní síla 100 Kč 
tedy klesla o 20 %, protože už si za tuto částku nekupíme 100 ks tohoto zboží, ale pouze 80 ks.

Abychom si ovšem zachovali kupní sílu částky 100 Kč, to znamená, že bychom si stále mohli 
koupit i po jeho zdražení minimálně 100 ks tohoto zboží, museli bychom částku 100 Kč zhodno-
covat alespoň takovou výnosovou mírou, která bude za stejné období rovna hodnotě této inflace.

Pokud cena zboží narostla z 1 Kč na 1,25 Kč (o 25 %), museli bychom 100 Kč zhodnotit za 
stejné období také alespoň o 25 %, abychom místo 100 Kč měli 125 Kč. Poté bychom si stále 
koupili 100 ks tohoto zboží (125 Kč : 1,25 Kč za ks = 100 ks). Kupní sílu původních 100 Kč 
jsme tedy zachovali (ani nevzrostla, ani neklesla).

Pokud bychom ovšem částku 100 Kč zhodnotili pouze o 20 % za stejné období (tzn. méně než 
cenový nárůst zboží), měli bychom sice nominálně více, a to 120 Kč, ale při ceně 1,25 Kč / ks 



314 / Finanční matematika v praxi

bychom si koupili pouze 96 ks zboží, což je stále méně než na začátku, kdy jsme si za 100 Kč 
při ceně 1 Kč / ks koupili 100 Ks. Kupní síla původních 100 Kč tedy poklesla o 4 % (místo 
100 ks bychom si koupili 96 ks).

Pokud bychom ovšem částku 100 Kč zhodnotili více než o 25 %, např. o 30 %, a měli by-
chom tak 130 Kč, koupili bychom si při ceně 1,25 Kč / ks celkově 104 ks a kupní síla původních 
100 Kč by naopak vzrostla o 4 % (místo 100 ks bychom si koupili 104 ks).

Platí tedy, že pokud se bude cenová hladina zvyšovat rychlejším tempem, než se nám zhod-
nocují peníze, tak sice nominálně budeme mít více peněz (zůstatek na účtu bude číslo vyšší než 
stav účtu na počátku období), ale za tyto peníze si můžeme koupit méně zboží a služeb. Reálná 
hodnota (kupní síla) tak klesá. Příznivější je samozřejmě situace, kdy se nám peníze zhodnocují 
rychleji, než se zvyšuje cenová hladina.

Růst cenové hladiny se pak měří inflací (ri), což už bylo vysvětleno v kapitole Úvod do 
finanční matematiky, a míra zhodnocení je dána výnosovou mírou (r), např. úrokovou sazbou 
na spořicím účtu či výkonností podílových fondů, do kterých investujeme.

Příklad 1: Zhodnocení versus inflace

Peníze na našem účtu jsou úročeny sazbou r = 3 % p. a. Jak se mění reálná hodnota 
těchto peněz s ohledem na roční míru inflace (ri), která činí (a) 2 %, (b) 3 %, (c) 5 %?
a)  r > ri => peníze na účtu se nám reálně zhodnocují (roste jejich kupní síla, koupíme si stále 

více)
b)  r = ri => reálná hodnota peněz na účtu zůstává na stejné úrovni (nemění se jejich kupní 

síla, koupíme si stále stejně)
c)  r < ri => peníze na účtu se nám reálně znehodnocují (klesá jejich kupní síla, koupíme si 

stále méně)

Pokud chceme vyjádřit, k jakému reálnému zhodnocení investovaných peněz dochází (zdali 
roste, nebo klesá jejich kupní síla), použijeme právě vzorce z první kapitoly pro výpočet reálné 
úrokové sazby, který se týká zohlednění inflace i jakékoliv jiné výnosové míry:

Pojďme si to ověřit na výše uvedených číslech:

• Pokud bychom zhodnotili částku 100 Kč na 120 Kč (tzn. o 20 %) a za stejné období by 
cena zboží vzrostla z 1 Kč na 1,25 Kč (tzn. jeho „inflace“ je 25 %), koupili bychom si místo 
100 ks výrobku méně, a to 96 ks výrobku. Reálná kupní síla tedy klesla o 4 % a to je i reálné 
znehodnocení původní částky 100 Kč.

• Pokud bychom zhodnotili částku 100 Kč na 130 Kč (tzn. o 30 %) a za stejné období by cena 
zboží vzrostla z 1 Kč na 1,25 Kč (tzn. jeho „inflace“ je 25 %), koupili bychom si místo 100 ks 
výrobku více, a to 104 ks výrobku. Reálná kupní síla tedy vzrostla o 4 % a to je i reálné 
zhodnocení původní částky 100 Kč.
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• Pokud bychom zhodnotili částku 100 Kč na 125 Kč (tzn. o 25 %) a za stejné období by cena 
zboží vzrostla z 1 Kč na 1,25 Kč (tzn. jeho „inflace“ je také 25 %), koupili bychom si stále 
100 ks výrobku. Reálná kupní síla se tedy nezměnila a reálné zhodnocení původní částky 
100 Kč je tedy nulové.

Pokud si tedy chceme uchovat kupní sílu peněz (stále si za investovanou částku kupovat 
stejné množství výrobků a služeb), musí být výnosová míra této investice (samozřejmě po zda-
nění) minimálně ve výši průměrného cenového nárůstu těchto výrobků a služeb, který se měří 
právě inflací. To je problém zejména u běžných a spořicích účtů či jiných nástrojů peněžního 
trhu, jejichž zhodnocení (nominální) je obvykle nižší než míra inflace. Pak sice v rámci těchto 
produktů máme nominálně vyšší částku, ale reálně si za ni můžeme koupit stále méně.

Nyní si pojďme ve dvou částech představit, jak lze zohlednit ve výpočtech vliv inflace a ze-
jména jak lze dosažené výsledky interpretovat. První část bude zaměřena na zohlednění vlivu 
inflace v případě zhodnocování jednorázových částek a ve druhé části se bude jednat o případ 
anuit (opakovaných plateb). I když si text rozdělíme na dvě části, jsou principy stále stejné. Co 
budou mít obě části také společné, je jejich vysvětlení na příkladech.

ČÁST A: Zohlednění inflace u jednorázových částek
V rámci první části této přílohy se bude jednat o zohlednění inflace při zhodnocování jednorázových 
částek, jako jsou jednorázové vklady na spořicí účty, jednorázové investice do podílových fondů atd.

Příklad 2

Klient bude investovat částku 100 000 Kč do podílového fondu na dobu 10 let, kde se 
očekává průměrné zhodnocení (již po zdanění) 5 % p. a. Ve stejném období očekává 
průměrnou roční inflaci 3 %.
Řešení:
Vypočtěme nejprve očekávanou částku, kterou bude mít klient v uvedeném podílovém fondu 
za 10 let. Uvažujme princip ročního úrokového období a složeného úročení, to znamená:
úrokové období = rok
r = 0,05 p. a.
t = 10
PV = 100 000 Kč
FV = ? (Kč)

Na konci období tedy klient očekává částku 162 889 Kč. Jedná se o nominální částku. 
 Ovšem zatímco klient bude zhodnocovat částku 100 000 Kč v podílovém fondu, poroste ceno-
vá hladina o 3 % ročně, což bude působit na snižování kupní síly zhodnocovaných prostředků.
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Jelikož zhodnocení (po zdanění) je vyšší (5 % p. a.) než roční míra inflace (3 %), nedojde 
v konečném důsledku ke snížení kupní síly této částky oproti původní hodnotě 100 000 Kč, 
ale k jejímu růstu. Reálně tedy dojde ke zvýšení kupní síly, což lze vyjádřit roční reálnou 
výnosovou mírou:

Pokud tedy budeme místo nominální výnosové míry (5 %) uvažovat reálnou výno-
sovou míru (1,94 %), vypočítáme reálnou hodnotu investice 100 000 Kč po 10 let při 
nominálním ročním zhodnocení 5 % a roční míře inflace 3 % následujícím způsobem:

Klient tedy bude mít za 10 let v podílovém fondu částku 162 889 Kč, ale za tuto částku 
si koupí zhruba stejně jako za 121 205 Kč na začátku tohoto desetiletého období. To 
z důvodu, že za uvedenou dobu 10 let vzrostla cenová hladina průměrně o 3 % ročně.

Pokud bychom počítali, o kolik celkově za 10 let vzrostla cenová hladina, když průměrně 
ročně vzrostla o 3 %, je nutno opět uvažovat principy geometrické posloupnosti (složeného 
úročení). Protože každý rok se cenová hladina zvedla o 3 % oproti cenám z předchozího roku, 
které už byly navýšeny o 3 % opět oproti jeho předchozímu roku. Vznikla tak vlastně „infla-
ce z inflace“. Jedná se o stejný princip jako u složeného úročení, rovněž je zde geometrická 
posloupnost. V tomto ohledu je jedno, zdali narůstá peněžní částka na účtu v bance složeným 
způsobem nebo cena zboží v obchodě.

Za první rok se tedy ceny zboží a samozřejmě i služeb zvýšily na 1,03násobek, neboli 
(1 + ri), za další rok opět na další 1,03násobek, to znamená za dva roky na 1,03 ∙ 1,03násobek 
neboli 1,032 a za deset let logicky 1,0310 = 1,3439násobek. Pokud ovšem chceme vypočítat, 
o kolik procent se ceny zvýšily (nikoliv na jaký násobek), stačí odečíst číslo 1 a vynásobit 
stem a převést tak cenový nárůst do procent. Tedy 1,3439 – 1 = 0,3439 = 34,39 %.

Cenová hladina se za 10 let při průměrné roční inflaci 3 % zvedla na 1,3439násobek, to 
znamená o 34,39 %. Není tedy možné říct, že se zvedla o 3 % ∙ 10 = 30 %, protože to by 
o 3 % narůstaly vždy ceny zboží ze začátku období, ale o 3 % narůstaly ceny meziročně, to 
znamená oproti cenám z předchozího roku, které již byly opět navýšeny o 3 % oproti cenám 
opět z předchozího roku. Rozdíl mezi 34,39 % a 30 % = 4,39 procentního bodu je tak vlastně 
„inflace z inflace“.

Při počítání s inflací jsou tedy opět aplikovány principy geometrické posloupnosti a v pří-
padě počítání průměrné inflace by tak měl být aplikován geometrický průměr (princip slože-
ného úročení) zmíněný v kapitole Investiční rozhodování v rámci přepočtu výnosových měr 
a úrokových sazeb.

Vrátíme-li se k našemu příkladu, po deseti letech očekává klient, že bude mít v podílovém 
fondu částku 162 889 Kč, přičemž její reálná hodnota bude pouze 121 205 Kč. Není náhodou, 
že reálná hodnota je 1,3439krát nižší než nominální hodnota.

Pro výpočet reálné hodnoty investice za 10 let jsme tedy mohli použít výše uvedený 
způsob, kdy jsme do rovnice pro složené úročení dosadili jednoduše reálnou výnosovou 
míru. Mohli jsme ovšem postupovat také tak, že nominální hodnotu investice po 10 letech 
bychom podělili celkovým násobkem růstu cen za 10 let (1,0310 = 1,3439) a získali bychom 
opět naprosto stejnou reálnou hodnotu investice (162 889 Kč : 1,3439 = 121 205 Kč) jako 
u prvního způsobu.



Příloha 1: Zohlednění inflace ve výpočtech / 317

Klient by si měl částku 162 889 Kč, kterou bude mít v podílovém fondu za 10 let, a její 
kupní sílu představit tak, jako by nyní měl 121 205 Kč, a podle toho vyhodnotit, zdali mu 
bude na realizaci budoucích potřeb uvedená budoucí nominální částka stačit, nebo ne.

Obrázek 1 ukazuje, jak by se reálná hodnota částky 100 000 Kč investované při nominálním 
zhodnocení 5 % p. a. měnila v závislosti na délce investičního horizontu (v letech) a zejména 
průměrné roční inflaci ve stejném horizontu.
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Obrázek 1 Reálná hodnota investice v závislosti na době a průměrné inflaci

Z obrázku 1 vyplývá, že rostoucí míra inflace (za jinak stejných podmínek) snižuje reálnou 
kupní sílu investované částky 100 000 Kč. Pokud je míra inflace vyšší než kalkulovaná míra 
zhodnocení (5 %), je reálná hodnota původní investice 100 000 Kč po dané době nižší než 
původní investice, přičemž její reálná hodnota stále více klesá také s prodlužující se délkou 
investičního horizontu.

Z obrázku 1 tedy vyplývá, že inflace snižuje kupní sílu peněz stále více s prodlužující se 
délkou investičního horizontu a s rostoucí mírou inflace. Pro uchování kupní síly peněz je tak 
nutné dosáhnout vyšší míry nominálního zhodnocení, než je míra inflace, přičemž toto pravidlo 
je stále významnější, čím delší je investiční horizont, na který plánujeme investovat.

Z této části tedy vyplynulo, že u jednorázových částek pro výpočet reálných hodnot stačí 
aplikovat reálnou míru zhodnocení vypočtenou dle vzorce pro reálnou úrokovou sazbu z první 
kapitoly této publikace nebo nominální hodnoty podělit celkovým násobkem růstu cen za dané 
období pro přepočet na reálné hodnoty. Jak je tomu u pravidelně se opakujících plateb (anuit), 
které nejsou vynaloženy pouze jednorázově na začátku období (období 0), ale jsou průběžně 
vynakládány po celou dobu investičního horizontu, tomu se věnuje část B této přílohy.

ČÁST B: Zohlednění inflace u pravidelných částek
V rámci druhé části se bude jednat o zohlednění inflace při zhodnocování pravidelně investova-
ných nebo čerpaných částek, jako jsou pravidelné vklady na spořicí účty, pravidelné investice 
do podílových fondů, či naopak pravidelné čerpání penzí z finančních produktů apod. Opět si 
pojďme vše vysvětlit na následujícím příkladu.
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Příklad 3a

Klient by rád pobíral v penzi, kterou plánuje za 25 let po dobu 20 let, rentu na začátku 
každého měsíce v takové výši, která bude odpovídat současné reálné hodnotě 20 000 Kč. 
Prostě by rád, aby si za pobíranou penzi koupil to stejné jako nyní za 20 000 Kč. Neví 
 totiž, jak se vypočítá odpovídající částka v budoucnu po zohlednění inflace za celou dobu 
25 let, kterou by měl v budoucnu čerpat. Ale vzhledem k současnosti (aktuální kupní 
síle) tuto částku dokáže vyjádřit.
Řešení:
Pokud budeme uvažovat inflaci ve výši průměrných např. 2,5 % ročně, bude odpovídající bu-
doucí částka za 25 let rovna 37 079 Kč. K této částce jsme došli výpočtem 20 000 Kč ∙ 1,02525 = 
= 37 079 Kč. Opět je zde využito geometrické posloupnosti (1,02525 vyjadřuje celkový ná-
sobek, jak se změnila cenová hladina za 25 let při průměrné inflaci 2,5 % ročně). Za částku 
37 079 Kč, kterou klient začne pobírat za 25 let, si tak koupí průměrně stejně jako nyní za 
20 000 Kč. A to přece chtěl.

Jakou částku tedy musí mít klient připravenou na počátku vstupu do důchodu 
(za 25 let), aby mu pokryla čerpání uvedené penze (na začátku každého měsíce) ve výši 
37 079 Kč po dobu 20 let?

Klient je velmi averzní k riziku, a proto žádá, aby prostředky po celou dobu čerpání této 
penze byly soustředěny v likvidním a málo rizikovém finančním produktu, což znamená, že 
zde nebude vysoké zhodnocení. Pravdě podobně výnos nepokryje ani inflaci. Uvažujme, že 
po zdanění a zohlednění dalších nákladů (poplatky) bude dosaženo míry výnosu na tomto 
produktu 2 % p. a. a výnosy budou připisovány vždy jednou ročně na jeho konci. Pokud 
by prostředky byly zhodnocovány méně konzervativně s vyšším rizikem a výnosem, což 
dovoluje 20letý horizont, klesla by potřebná částka, nebo by mohla být čerpána vyšší renta, 
nebo by renta mohla být čerpána delší dobu (a to i neomezeně při zhodnocením vyšším než 
cca 6 % p. a.). Pro výpočet částky, kterou musí mít klient k dispozici při odchodu do důchodu, 
budeme postupovat následujícím způsobem:
úrokové období = rok
r = 2 % p. a. (již po zdanění) => 0,02 p. a.
m = 12 rent za jedno úrokové období (rok)
n = 20 úrokových období (roků) čerpání renty
k = 0 úrokových období odkladu výplaty (klient ihned začne za 25 let čerpat rentu)
a = 37 079 Kč (čerpáno bude vždy na začátku každého měsíce, renta je tzv. předlhůtní)
D = ? (Kč)
Nyní použijeme vzorec pro současnou hodnotu anuity z kapitoly Důchody a renty:

Po dosazení proměnných:

Klient bude muset mít ke dni vstupu do důchodu za 25 let k dispozici částku 7 354 356 Kč. 
Háček ovšem spočívá opět v inflaci.
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Ve vzorci pro současnou hodnotu důchodu (D) jsme uvažovali vše nominálně, a to jak 
částku 37 079 Kč, tak míru zhodnocení 2 % p. a. To znamená, že klient opravdu za 25 let bude 
moci po dobu 20 let čerpat částku 37 079 Kč (pokud na účtu bude mít při zahájení čerpání 
7 354 356 Kč), ale inflace bude působit i v období pobírání uvedené anuity a bude snižovat 
její kupní sílu.

Například za 10 let čerpání (tzn. od současnosti za 25 let + 10 let = 35 let) bude reálná 
hodnota čerpané renty 37 079 Kč vzhledem k současnosti (současným cenám) při průměrné 
roční inflaci opět 2,5 % činit pouze cca 15 624 Kč (37 079/1,025(25+10)) a za 20 let čerpání 
dokonce pouze cca 12 205 Kč (37 079/1,025(25+20)). Přičemž požadavek zněl na reálných 
20 000 Kč. A to už jsou nezanedbatelné rozdíly.

Pro udržení čerpání stejné reálné hodnoty 20 000 Kč vzhledem k současnosti je tedy nutné 
začít za 25 let čerpat 37 079 Kč a meziročně tuto čerpanou částku navyšovat o inflaci, tzn. 
o cca 2,5 % (resp. meziměsíčně o cca 0,2 %). Důležité je, že meziročně, nikoliv že každá 
měsíční renta bude o cca 2,5 % vyšší než předchozí. Máme totiž meziroční inflaci, takže se 
jedná o meziroční změnu výše renty.

Abychom tedy počítali s tímto reálným zhodnocením, stačí do vzorce pro výpočet současné 
hodnoty anuity (D) dosadit reálné hodnoty, a to zejména reálné zhodnocení, a tím považovat 
částku 37 079 Kč za reálnou k okamžiku zahájení jejího čerpání, která bude nadále meziročně 
navyšována o míru inflace použitou právě při výpočtu reálného zhodnocení.

Nominální zhodnocení (již po zdanění, takže není nutno očišťovat o tento faktor) se rovná 
2 % p. a., očekávaná průměrná meziroční míra inflace činí 2,5 % za stejné období. Reálná 
úroková sazba (reálné zhodnocení) se tedy rovná:

Záporné reálné zhodnocení není u málo rizikových a vysoce likvidních produktů žádnou 
výjimkou. Částka nutná k pokrytí měsíční renty po dobu 20 let ve výši 37 079 Kč, která od-
povídá reálné hodnotě současných 20 000 Kč a která pro udržení stanovené reálné kupní síly 
bude meziročně navyšována o cca 2,5 %, se tedy vypočítá následujícím způsobem:
úrokové období = rok,
r = −0,4878 % p. a. (již po zdanění a rovněž po odečtu inflace) => −0,004878,
m = 12 rent za jedno úrokové období (rok),
n = 20 úrokových období (roků) čerpání renty,
k = 0 úrokových období odkladu výplaty (ihned začne klient za 25 let čerpat rentu),
a = 37 079 Kč (čerpáno bude vždy na začátku každého měsíce, renta je tzv. předlhůtní).
D = ? (Kč)
Nyní použijeme opět vzorec pro současnou hodnotu důchodu:

Po dosazení proměnných:
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Pokud by klient tedy chtěl zachovat reálnou výši čerpané částky, která k současnosti odpovídá 
20 000 Kč, což na počátku čerpání bude odpovídat částce 37 079 Kč, která poté bude moci 
být meziročně navyšována o inflaci 2,5 %, musí dojít k navýšení částky, již bude mít za 25 let 
k dispozici, z 7 354 356 Kč na 9 346 767 Kč.

Z příkladu 3a tedy vyplývá, že pokud chceme uvažovat nominální hodnoty, dosazujeme 
nominální proměnné, pokud reálné hodnoty, tak reálné proměnné. Je to obdobné jako u zdanění, 
kdy jsme v případě čistých hodnot uvažovali čisté proměnné (po zdanění) a v případě hrubých 
částek jsme uvažovali hrubé proměnné (před zdaněním).

Z příkladu 3a dále vyplývá, že v nabídkách různých finančních institucí slibujících, kolik 
v případě dlouhodobého spoření budeme mít na účtu za např. 20 let, se jedná o nominální částky, 
za které si budeme moci koupit v budoucnu mnohem méně, než kdybychom danou částku měli 
v současnosti. To lze vidět i na příkladu 3a, kde jsme zohlednili působení inflace a potřebné 
částky začaly velmi narůstat.

Kdybychom na začátku neuvažovali inflaci v průběhu prvních 25 let ani v dalších 20 letech 
čerpání a počítali bychom s rentou 20 000 Kč, byla by potřebná částka rovna 3 966 858 Kč, 
a to dle výpočtu:

Pokud budeme chtít uvažovat působení inflace v prvních 25 letech a současných 20 000 Kč 
vyjádříme jako potřebných 37 079 Kč čerpaných za 25 let, naroste tato částka na 7 354 356 Kč. 
Budeme-li chtít ale uvažovat působení inflace i v období čerpání, abychom stále čerpali takovou 
nominální částku, jako bychom nyní čerpali 20 000 Kč, vzrostla by tato částka na 9 346 767 Kč. 
Jak vidíme, jsou to opravdu nezanedbatelné rozdíly.

Pamatujme si, že tabulky finančních zprostředkovatelů s vlivem inflace v drtivé většině 
případů nepočítají a z důvodů geometrické posloupnosti u inflace, kde se její síla projevuje ze-
jména v dlouhém období mimo jiné i díky inflaci z inflace, je absence zohlednění vlivu inflace 
v těchto výpočtech neopomenutelná.

Pokud se vrátíme k příkladu 3a, můžeme si nyní ještě vypočítat, jakou částku bychom teď 
museli spořit každý měsíc, abychom si za 25 let naspořili potřebných 9 346 767 Kč.

Příklad 3b

Pro naspoření částky 9 346 767 Kč má tedy klient k dispozici dobu následujících 25 let. Uva-
žujme, že se jedná o delší investiční horizont, kde můžeme uvažovat rizikovější, a tím i poten-
ciálně výnosnější aktiva, a předpokládejme tak průměrné zhodnocení např. na 5 % p. a. (opět 
již po zdanění a po odečtu všech poplatků). Uvažujme, že výnosy budou připisovány ročně.
Kolik tedy musí nyní klient každý měsíc (např. opět na jeho počátku) spořit (resp. pra-
videlně investovat), aby po 25 letech měl k dispozici zmíněných 9 346 767 Kč?
Tentokrát využijeme znalostí získaných v kapitole Spoření a pravidelné investice, resp. při 
výpočtu budoucí hodnoty úložek (anuit). Výpočet pravidelné měsíční úložky (či pravidelné 
investice) proběhne následujícím způsobem:
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úrokové období = rok
r = 5 % p. a. (již po zdanění) => 0,05
m = 12 úložek za jedno úrokové období (rok)
n = 25 úrokových období (roků) spoření (pravidelného investování)
S = 9 346 767 Kč
a = ? (Kč) (úložka je předlhůtní)

Po dosazení proměnných:

Na začátku každého měsíce by tedy muselo být pravidelně investováno 15 889 Kč. Pokud 
by byl nakonec uvažován například 2% vstupní poplatek u pravidelných investic, částka 
by vzrostla na 16 213 Kč.

Jedná se ovšem o částku nominální, a tedy po celou dobu spoření (investování) neměnnou, 
každý měsíc tak odejde z klientova účtu částka 15 889 Kč.

Tato částka by samozřejmě zatížila klienta především v prvních letech, kdy bude její reálná 
hodnota nejvyšší. Např. za 5 let se už částka 15 889 Kč nebude vzhledem k růstu cen včetně 
mezd zdát pro klienta tak vysoká jako před 5 lety.

Protože jsme ovšem do vzorce pro výpočet úložky dosadili nominální proměnné (zhodno-
cení a cílová částka), vzorec tak automaticky „předpokládá“, že vypočtená úložka je nominálně 
konstantní, to znamená v čase neměnná, a tak ji i vypočítá.

Pokud bychom ale vypočítali, kolik by musela činit první úložka, která by byla posléze 
meziročně navyšována opět o inflaci cca 2,5 % (meziměsíčně o cca 0,2 %), a reálně by to tak 
klienta stále stejně „bolelo“ (jednalo by se o reálně konstantní úložku), museli bychom dosadit 
reálnou míru zhodnocení a vypočtená úložka by pak byla považována za reálnou. Rovněž 
bychom ovšem museli opět vzhledem k současnosti přepočítat i cílovou částku 9 346 767, 
která v předchozím výpočtu byla rovněž považována za nominální.

Vypočítáme tedy nejprve reálnou hodnotu potřebné částky (budoucí hodnoty) vzhledem 
k současnosti: 9 346 767 : 1,02525 = 5 041 558 Kč. To znamená, že na účtu musíme za 
25 let mít částku 9 346 767 Kč, která bude mít stejnou kupní sílu, jako bychom nyní měli 
5 041 558 Kč. A pro tuto částku bychom při uvažování reálného zhodnocení kvantifikovali 
stále konstantní reálnou výši měsíční úložky vzhledem k současnosti (neboli k počátku spo-
ření, resp. investování).
Pro výpočet reálného zhodnocení opět použijeme vzorec:

Výši konstantní reálné úložky lze poté kvantifikovat následujícím způsobem:
úrokové období = rok
r = 2,439 % p. a. (již po zdanění) => 0,02439
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m = 12 úložek za jedno úrokové období (rok)
n = 25 úrokových období (roků) spoření (pravidelného investování)
S = 5 041 558 Kč
a = ? (Kč) (úložka je předlhůtní)
Nyní použijeme opět vzorec pro budoucí hodnotu anuity:

Po dosazení proměnných:

Částka činí 12 236 Kč a opět při uvažování vstupního poplatku u pravidelných investic 
např. 2 % by její hodnota vzrostla na 12 486 Kč. Ale to zde uvádíme už pouze pro zajímavost.

Z výše uvedeného především vyplývá, že klient by mohl buď stále pravidelně investovat 
nominální částku 15 889 Kč, nebo by začal investovat 12 236 Kč a meziročně by tuto částku 
navýšil o průměrnou inflaci, to znamená o cca 2,5 %, resp. meziměsíčně o cca 0,2 %. V obou 
případech by to vedlo k naspoření potřebné částky 9 346 767 Kč za 25 let.

V případě zohlednění vlivu inflace u pravidelných částek tak platí jednoduché pravidlo, že 
při výpočtu reálných hodnot bychom měli uvažovat reálné proměnné a při výpočtu nominálních 
hodnot nominální proměnné. A hlavně nezapomeňme zejména u dlouhodobějších investic na 
negativní působení inflace na kupní sílu peněz, nebo se nám to vymstí (viz příklad 4).

Příklad 4

Klient zhodnocuje každý měsíc na jeho počátku 1 000 Kč po dobu 15 let při průměrném 
výnosu 5 % p. a., pololetním úrokovém období a 15% sazbě daně z výnosů. Jakou bude 
mít částku na účtu a jaká bude její reálná hodnota při průměrné roční inflaci za toto 
období ve výši 3 %?
Řešení:
Vypočítáme nejprve nominální částku, kterou klient bude mít na konci období k dispozici. 
Budeme ukládat nominálně stejnou úložku 1 000 Kč po celé období (z účtu tak odejde vždy 
1 000 Kč a výše úložky nebude nijak reflektovat inflaci, proto nominálně stejná částka). Bu-
deme proto dosazovat i nominální zhodnocení 5 % p. a. Cílová (naspořená) částka tedy bude 
také nominální, neboli bude vyjadřovat, kolik skutečně bude mít klient k dispozici v okamžiku 
ukončení období za 15 let, a nebudeme zatím nijak zohledňovat inflaci za toto období.
úrokové období = pololetí
r = 0,05 p. a. => 0,025 p. s. => po zdanění => 0,025 ∙ (1 – 0,85) = 0,02125 p. s.
m = 6 úložek za pololetí
n = 30 pololetí
a = 1 000 Kč (předlhůtně)
S = ?
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Klient tedy bude mít k dispozici 251 308 Kč. Stejně tak mu to bude často prezentováno u na-
bídek finančních produktů. Ale za 15leté období vzrostla cenová hladina, a to při průměrné 
3% roční inflaci na 1,0315 = cca 1,5580násobek, to znamená o cca 55,80 %.

Tato celková inflace ovšem nebude snižovat jenom kupní sílu výnosů, ale i samotných 
pravidelných úložek (vše ve vzorci bylo nominální). Reálná hodnota částky 251 308 Kč 
vzhledem k současnosti tak bude o cca 55,80 % nižší než právě uvedená částka.

Klient tak sice bude disponovat částkou 251 308 Kč a představuje si, co všechno by si 
za ni mohl koupit, ale chybně to často srovnává s aktuální situací, kdy ceny jsou nižší, než 
budou za 15 let (o daných 55,80 %). Měl by si tak částku 251 308 Kč, kterou bude mít za 
15 let, představit jako její reálnou hodnotu vzhledem k současnosti, aby to mohl srovnávat se 
současnou cenovou úrovní, to znamená:

To ovšem klientovi obvykle prezentováno nebude, je marketingově „lepší“, když si klient 
představuje vyšší částku v budoucnu při současné (nižší) cenové hladině.

Odpověď:
Klient sice bude mít k dispozici za 15 let částku 251 308 Kč, ovšem bude si za ni moci v tu 
dobu koupit průměrně totéž co za 161 301 Kč v současné době.

V tomto jednoduchém příkladu jsme tak cílovou částku, která byla v nominální hodnotě 
(na základě nominálně stejných úložek a nominálním výnosu, tzn. bez zohlednění inflace), 
jednoduše přepočetli na její reálnou hodnotu vzhledem k současnosti podělením celkovým 
násobkem změny cenové hladiny za dané období.
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Příloha 2: Použité vzorce

Úvod do finanční matematiky

Jednoduché úročení a jeho využití

Složené úročení a jeho využití

Spoření a pravidelné investice
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Důchody a renty

Úvěry a půjčky

Investiční rozhodování

Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry
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Investice na dluhopisovém trhu
vnitřní hodnota:

výnosnost:

spotové a termínové úrokové sazby:

durace:
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Investice na akciovém trhu
vnitřní hodnota:

výnosnost:

Operace na měnovém trhu
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Shrnutí

Kniha se komplexně věnuje klíčovým oblastem finanční matematiky používaným nejenom 
v podnikové sféře, ale i při řízení osobních financí. Základními tématy knihy jsou využití 
jednoduchého a složeného úročení, spoření a pravidelné investice, důchody a renty, úvěry 
a půjčky, investiční rozhodování nebo využití finanční matematiky při operacích se směnkami, 
obligacemi, akciemi či na měnovém trhu. Přidanou hodnotou oproti konkurenčním publikacím 
je čtenářsky maximálně přívětivý styl psaní doplněný o vysoký počet praktických ukázek jak 
z podnikové praxe, tak z řízení osobních financí. Každá kapitola je navíc doplněna o výukové 
video podrobně vysvětlující danou oblast finanční matematiky. Mezi cílovou skupinu této knihy 
patří nejenom studenti vysokých škol, zejména ekonomického zaměření, ale také pracovníci 
finančních institucí a podnikové sféry. Kniha je určena prakticky pro každého, kdo chce finanční 
matematiku používat ve svůj prospěch, ať už v podnikové praxi či v osobním životě, a to bez 
zbytečných složitostí.

Summary

The book presents a comprehensive treatment of the key areas of financial mathematics used 
both in business and in personal finance management. The basic topics of the book include the 
use of simple and compound interest, savings and regular investments, pensions and annuities, 
credit and loans, investment decisions, and the use of financial mathematics in operations with 
promissory notes, bills of exchange, bonds, and stocks, as well as in the currency market. 
Compared to other publications dealing with this issue, the added value of this book is based 
on a reader-friendly writing style and a large number of practical examples, from both business 
practice and personal finance management. Each chapter also contains an instructional video 
explaining in detail the particular component of financial mathematics. The target group of this 
book includes university students, especially those specializing in economics, as well as staff of 
financial institutions and corporate sector workers. The book is intended for anyone who wants 
to use financial mathematics to their advantage, whether in business practice or in their personal 
lives, without unnecessary complexity.
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Ekonomické a fi nanční řízení pro 
neekonomy
2., aktualizované a rozšířené vydání
Hana Scholleová

Tato kniha přístupnou formou, srozumitelně a na 
mnoha příkladech osvětluje základní ekonomické 
kategorie tak, aby nové poznatky byly přímo vyu-
žitelné v praxi. Druhé vydání je rozšířeno 
o kapitolu zabývající se vztahy mezi náklady, 
výnosy a ziskem. V knize naleznete vysvětlení 
základních účetních výkazů, budete se věnovat 
rozboru fi nanční výkonnosti fi rmy, seznámíte se 
s problematikou řízení krátkodobého fi nancování 
a optimalizací zdrojů dlouhodobého fi nancování.ISBN 978-80-247-4004-1

272 stran
369 Kč

Všechno je jinak 
aneb Co nám neřekli o důchodech, 
euru a budoucnosti
Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová

Co když je všechno jinak, než se na první pohled 
zdá? Ve společnosti roste napětí. Nepokoje se šíří 
Evropou. Možná se blíží kolaps eurozóny. Jak to 
skončí? Vstupujeme do nové éry? Dá se snad 
v takové chvíli spoléhat na to, že se o nás postará 
stát? Myslíte na stáří, ale nevíte, jak v tak zvláštní 
době investovat bezpečně? Známí ekonomové na 
tyto otázky odpovídají způsobem srozumitelným 
každému laikovi. Boří jeden mýtus za druhým, od-
maskovávají nekompetentní politiky, odhalují, co 
nás čeká. Ale pokud čekáte nudu a nesrozumitelný 
odborný text, nedočkáte se. Taková kniha 
o ekonomice tu totiž ještě nebyla! 

ISBN 978-80-247-4207-6
224 stran

269 Kč
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Moderní ekonomie
Jednoduše o všem, co byste měli vědět
Hana Lipovská 

Kniha je moderním průvodcem po světě vědy, kte-
rá ovlivňuje náš každodenní život. Tato netradičně 
pojatá učebnice je plná zajímavých příkladů dopro-
vázejících poutavý výklad, pracuje s ukázkami 
z denního tisku, obsahuje úkoly formou her, kří-
žovek, osmisměrek. Jejím cílem není jen předání 
základních ekonomických znalostí, chce především 
naučit studenty a další zájemce o ekonomii myslet 
samostatně, kriticky – a ekonomicky.

ISBN 978-80-271-0120-7
256 stran

269 Kč

Průvodce úspěšného investora
Vše, co potřebujete vědět o fondech
Aleš Tůma

Chcete se dobře orientovat v investičních fondech 
a dokázat z nich profi tovat? Vše, co potřebujete 
vědět, přehledně a srozumitelně shrnuje tato na 
našem trhu ojedinělá publikace. Zjistíte, jak fondy 
fungují, jaké druhy fondů najdete na trhu a podle 
čeho se orientovat při jejich výběru do portfolia. 
Pozornost je věnována i moderním nástrojům, jako 
jsou nízkonákladové indexové fondy (ETF).

ISBN 978-80-247-5133-7
224 stran

299 Kč
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Ekonomie bez mýtů a iluzí
Co říká pravice a levice a jak je to 
doopravdy
Jan Urban

Každodenní vyjádření politiků a médií k ekono-
mickým otázkám znějí přesvědčivě. Nejde však 
jen o ekonomické mýty a iluze? Díky této knize 
se dozvíte, zda a proč jsou či nejsou opodstatněná 
prohlášení typu „zvýšené výdaje státu vyřeší eko-
nomické problémy, ceny by měly být spravedlivé, 
honba za ziskem škodí, regulace snižuje efektivitu 
trhu“ apod. Srozumitelná a čtivá kniha je určena 
všem lidem, kteří se chtějí orientovat v ekonomic-
ko-politických názorech a nespokojují se s populis-
tickými řešeními.

ISBN 978-80-247-4132-1
208 stran

269 Kč

Etika v podnikání a hodnoty trhu
Pavel Seknička, Anna Putnová 

Publikace přináší nový a hlubší pohled na možnos-
ti a limity trhu včetně uplatnění etických hodnot, 
norem a standardů. Představuje aktuální metody 
a nástroje etického řízení, které jsou v české od-
borné literatuře dosud málo známé. Problematika 
etických hodnot je tvůrčím způsobem spojena 
s etikou v podnikání, konkrétně s novým náhle-
dem na nástroje a metody etického řízení. Zároveň 
autoři srozumitelným způsobem přibližují kauzální 
vztahy existující mezi rizikem a nejistotou, které 
souvisejí s tržním prostředím a pravidly, zejména 
etickými pravidly a zvyklostmi.ISBN 978-80-247-5545-8 

200 stran
289 Kč
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Matematika 
pro nematematické obory
s aplikacemi v přírodních 
a technických vědách
Zuzana Došlá, Petr Liška

Publikace objasňuje tato témata: diferenciální 
a integrální počet funkcí jedné i více proměnných, 
posloupnosti a nekonečné řady, diferenciální rov-
nice prvního a druhého řádu a křivkový integrál. 
Z lineární algebry se věnuje tématům: matice, 
determinanty a systémy lineárních rovnic. Kniha 
přirozeně navazuje na středoškolskou matematiku 
a obsahuje řadu řešených matematických úloh 
a aplikací v přírodních a technických vědách.ISBN 978-80-247-5322-5

304 stran
329 Kč

Společenské vědy pro techniky
Ekonomie, právo, politologie
Jana Hrbková a kolektiv

Publikace, vytvořená na míru exaktně uvažujícím 
technikům, přibližuje podstatu a souvislosti tří 
společenskovědních oborů: ekonomie, práva 
a politologie. Kniha vysvětluje základní kategorie 
tržní ekonomiky, poukazuje na odlišnosti v mikro 
a makroekonomickém pohledu na hospodářské 
jevy a objasňuje podstatu a možnosti realizace 
účinné hospodářské politiky. Teorie je efektivně 
kombinována s praktickými příklady a grafy. 
V kapitolách věnovaných právu je stručný přehled 
institucí římského práva doplněn fundovaným 
výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce. 
V politologické části knihy jsou poutavým způ-
sobem objasněny teorie státu, politické systémy, 
demokracie a totalitarismus.

ISBN 978-80-247-5588-5
200 stran

269 Kč
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Matematika v ekonomii 
a ekonomice
Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, 
Vít Mikulík

Moderní učebnice inspirovaná prestižními publi-
kacemi anglosaských univerzit je určena zejména 
studentům ekonomického zaměření. Publikace 
pokrývá problematiku, která je obsahem výuky 
matematiky na českých VŠ. Aplikace osvojených 
matematických dovedností na úlohy z mikroeko-
nomie a makroekonomie, managementu a fi nancí 
tvoří asi třetinu knihy. Cílem je pochopení klíčo-
vých nástrojů, součástí je proto i návod na řešení 
složitějších problémů pomocí Excelu. K procvičení 
učiva slouží řešené příklady i samostatná cvičení 
s výsledky.

ISBN 978-80-247-4419-3
352 stran

389 Kč

Matematika pro studenty 
ekonomie
2., upravené a doplněné vydání
Jiří Moučka, Petr Rádl

Publikace srozumitelně vysvětluje základní mate-
matické pojmy a metody, jejichž znalost je ne-
zbytná při studiu ekonomických fakult VŠ. Oproti 
prvnímu vydání kniha nabízí více příkladů na 
procvičení a některé pasáže jsou upraveny tak, aby 
lépe navazovaly na současné znalosti středoškolské 
matematiky studentů. Při studiu budete postupo-
vat od lineární algebry přes diferenciální počet 
funkce jedné proměnné, diferenciální počet funkce 
dvou proměnných, integrální počet funkce jedné 
proměnné, diferenciální rovnice až po diferenční 
rovnice. Díky množství řešených příkladů probíra-
ná témata snadněji pochopíte.

ISBN 978-80-247-5406-2
272 stran

355 Kč
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Finanční trhy
4., aktualizované a rozšířené vydání
Oldřich Rejnuš

Na trhu ojedinělá publikace věnující se princi-
pům a zákonitostem fungování fi nančních trhů se 
zaměřením na specifi cké vlastnosti jednotlivých 
druhů fi nančních investičních instrumentů. Čtvrté 
vydání knihy je aktualizováno v návaznosti na 
nedávné legislativní změny a rozšířeno o proble-
matiku regulace a dohledu ve fi nančním systému, 
o obchodování na měnových trzích a o investování
do drahých kovů. Věnuje se též rizikům soudobé-
ho vývoje a možným dopadům na ekonomiku a
lidskou společnost.ISBN 978-80-247-3671-6

768 stran
890 Kč

Finanční trhy
Učebnice s programem na generování 
cvičných testů
Oldřich Rejnuš

Učebnice se věnuje nejdůležitějším oblastem pro-
blematiky fi nančních trhů a fi nančních investičních 
instrumentů. Autor vymezuje fi nanční trhy 
a jejich funkce a představuje fi nanční instituce, 
jejich produkty a služby. Věnuje se úrokovým saz-
bám a základním druhům fi nančních investičních 
instrumentů, rozebírá klasické fi nanční instrumen-
ty, termínované derivátové instrumenty, cenné pa-
píry majetkových investičních a podílových fondů 
a strukturované produkty. Zabývá se i regulací 
a dohledem ve fi nančním systému a současným 
vývojem světového fi nančního systému a světové 
ekonomiky.

ISBN 978-80-247-5871-8
384 stran

299 Kč
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Finanční
matematika

www.partners.cz/cs/kariera � 800 63 63 63

Když chcete něco víc než jen zaměstnání, 
POJĎTE PODNIKAT.

Chcete-li na třídním srazu zazářit, 
PŘIDEJTE SE K PARTNERS. 

Pokud si chcete splnit své sny, 
JSME TU PRO VÁS. 

PŘIDEJTE SE K NÁM!


