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Anotace: 
Bakalá&ská práce se zab$va finan%ní matematikou, která se t$ká oblasti úv#r'  a jejich 

splácením. Teoretická %ást uvádí základní  pojmy t$kající se úv#r', úro%ení a dále se 

zab$vá charakteristikou metod pro umo&ení dluhu, a to metodou konstantních splátek tak i 

metodou konstantního úmoru. V praktické %ásti jsou poznatky o umo&ování dluhu 

aplikovány na p&íklad a oba zp'soby umo&ení dluhu jsou porovnány. 

 

Annotacion: 
This thesis deals with the financial mathematics, which also covers credit and debt 

repayment. The theoretical part presents the basic concepts related to loan, interest and 

characterization of amortisation methods, which are the annuity repayment and the fixed 

principal loan repayment. In practical part the knowledge of amortization are applied to the 

specific example and both amortisation methods are compared. 
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Úvod 

Tato práce se zab$vá problematikou úv#r' a tím jak úv#r umo&it. V textu je uvedena teorie 

tak i d'le"ité vzorce t$kající se této tématiky. Cílem práce je seznámit s problematikou 

umo&ování úv#ru a na konktétním p&íklad# porovnat dv# metody umo&ování dluhu tj. 

metodu konstatních splátek a metodu konstantního úmoru. 

Práci jsem rozd#lila do %ty& základních kapitol.  

V první kapitole definuji základní pojmy, matematické vztahy a standardy, ve druhé 

kapitole popisuji metodu konstantního úmoru, ve t&etí kapotole metodu konstantních 

splátek a v poslední %tvrté kapitole jsem zpracovala porovnání metody konstantního úmoru 

a konstantní splátky a ukázala jak$ vliv má p&ípadné odlo"ení splátek na splácení úv#r'.  

V úvodu první kapitoly jsem pro lep!í orientaci uvedla definici základních v práci 

pou"ívan$ch pojm' a stanovila standard pro jejich ozna%ení.  

Dále v této kapitole definuji pou"ívan$ matematick$ aparát, tj. p&edev!ím základní vztahy 

a rovnice pro aritmetickou a geometrickou &adu, které jsou d'le"ité pro odvození vzorc' 

pro v$po%ty jednotliv$ch parametr' jednoduchého (viz kapitola 1.3.3) a slo"eného 

(kapitola 1.3.4) úro%ení. Samostatn# se zab$vám definicí sou%asné hodnoty, ze které jsem 

odvodila vzorec pro stanovení odúro%itele (= diskontní faktor ). 

Kapitolu 1.3 v#nuji problematice úro%ení, ve které popisuji typy úro%ení. Z hlediska 

zp'sobu úro%ení d#lím úro%ení na jednoduché, slo"ené nebo smí!ené a z hlediska 

splatnosti úroku na polh'tní a p&edlh'tní. Proto"e p&edlh'tní úro%ení se v praxi vyskytuje 

minimáln#, zam#&uji se ve své práci p&edev!ím na polh'tní zp'sob úro%ení. Samostatnou 

%ást této kapitoly v#nuji popisu pou"ívan$ch standard' úro%ení. 

V kapitole 1.4. se zab$vám úrokovou mírou. Uvádím nejb#"n#j!í pou"ívané úrokové míry 

pro r'zná úrokovací období a jejich matematick$ vztah k základní, to je k ro%ní úrokové 

mí&e. Vysv#tluji, jak$ mají v p&ípad# slo"eného úro%ení r'zná úrokovací období vliv na 

finan%ní efekty úro%ení. Z d'vodu mo"nosti m#&ení t#chto efekt' uvádím pojem efektivní 

úrokové míry, která je definována jako ro%ní úroková míra, p&iná!ející stejn$ úrokov$ efekt 

jako úroková míra p&ipisovaná s vy!!í %etností. Pro úplnost uvádím i definici spojitého 

úro%ení, které se pou"ívá p&i v$po%tech v oblasti kapitálov$ch trh'. Na záv#r této kapitoly 

se zab$vám i vlivem inflace a zdan#ní na úrokovou míru.  Z hlediska inflace rozli!uji 

reálnou a nominální úrokovou míru a ukazuji, jak$m zp'sobem byla odvozena Fischerova 
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rovnice, slou"ící ke stanovení reálné úrokové míry. Z hlediska zdan#ní pak rozli!uji hrubou 

a %istou úrokovou míru a uvádím matematick$ vztah mezi nimi. 

Kapitola 1.5. je v#nována umo&ování dluhu. Definuji zde splátku jako sou%et úmoru dluhu 

a úroku dluhu a uvádím obvyklé metody umo&ování dluhu, to je metodu splácení najednou 

v%etn# úrok', metodu splácení najednou po v$pov#di a metodu splácení pravideln$mi 

platbami. Zmi(uji ú%etní a da(ové d'vody pro% se sestavuje umo&ovací plán a definuji jeho 

obvyklou strukturu. 

Ve druhé kapitole se podrobn# zab$vám metodou konstantního úmoru a odvozuji základní 

vztahy pro stanovení úmoru, úroku a z'statku jistiny. Souhrnn# jsem tyto vztahy sestavila 

do tabulky obecného umo&ovacího plánu pro metodu konstantního úmoru ( viz 

tabulka %. 5 ). 

Ve t&etí kapitole se v#nuji metod# konstantních splátek. Nejprve jsem odvodila vzorec pro 

stanovení konstantní splátky a následn# vztahy pro stanovení úmoru, úroku a z'statku 

jistiny. V tabulce %.6 jsem sestavila obecn$ umo&ovací plán pro metodu konstantní splátky. 

Pro úplnost jsem uvedla i v$po%et úro%ení p&i metod# konstantní splátky a p&edem daném 

po%tu splátek. Tato metoda se v praxi pom#rn# %asto pou"ívá v p&ípadech, kdy je 

dohodnuta splátka jako celé %íslo (nap&. 1 000 K%). 

V poslední kapitole jsem provedla porovnání metod konstantního úmoru a konstantní 

splátky.  Dále se zde zab$vám vlivem odlo"ení splátek na pr'b#h splácení dluhu a vlivem 

odlo"ení splátek na celkovou splatnou %ástku. 
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1 Stru&n( úvod do matematiky úv'r) 
1.1 Definice základních pojm) 

Úvodem definuji v#cn$ obsah jednotliv$ch pou"ívan$ch pojm'. Pro lep!í orientaci jsou 

tyto pojmy &azeny v abecedním po&adí. 

Anuita = anuitní splátka ( a ) 

konstantní splátka po stanovené období zahrnující platbu úmoru i úroku. V %ase se m#ní 

pouze pom#r úmoru a úroku. Viz vztah 3.1.4. 

Diskontování 

postup pomocí kterého zohled(ujeme r'znou %asovou hodnotu pen#z tím, "e p&epo%teme 

ve!keré platby k jednomu %asovému okam"iku. Tj. p&epo%ítáváme budoucí hodnotu na 

sou%asnou nebo naopak.  

Doba splatnosti (n) 

je doba, po kterou je zap'j%ena jistina ( D ) a za kterou po%ítáme úrok ( u ). 

Jistina úv'ru ( D ) 

aktuální z'statek úv#ru. Jedná se o zap'j%enou %ástku sní"enou o sou%et v!ech ji" 

proveden$ch úmor'. Jistinu nesni"ují "ádné splátky úrok' ani poplatk' spojen$ch 

s úv#rem. Pou"ívám dva pojmy, a to po%áte%ní jistina ( D0 ) a z'statek jistiny ke konci 

ur%itého období ( Dn ).    

Odúro&itel = diskontní faktor ( v ) 

slou"í ke stanovení vkladu ( Kn ), kter$ získáme dne!ním ulo"ením vkladu ( K0 ) na období 

( n ) let p&i ro%ní úrokové mí&e ( i  ). Odúro%itel je p&evrácenou hodnotou úro%itele. Viz 

vztah (1.2.9). 

Úmor (M) 

je %ástka její" splacením se sni"uje v$!e jistiny. 

Umo"ovatel 

slou"í ke stanovení velikosti anuitní splátky ( a ), kterou musíme pravideln# platit po 

období ( n ) let a p&i ro%ní úrokové mí&e ( i ). Umo&ovatel je p&evrácenou hodnotou 

zásobitele. Viz vztah (3.1.4.). 
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Úro&itel = úrokovací faktor ( 1 + i ) 

slou"í ke stanovení vkladu ( K0 ), kter$ musíme ulo"it dnes abychom p&i jeho ulo"ení na 

období ( n ) let a p&i ro%ní úrokové mí&e ( i  ) získali po"adovan$ vklad ( Kn ). Úro%itel je 

p&evrácenou hodnotou odúro%itele. Viz vztah (1.3.8).  

Úrok ( u ) 

je z pohledu dlu"níka cena za vyp'j%ení kapitálu. Ze strany v#&itele se jedná o zisk, kter$ 

po"aduje za to, "e po ur%itou dobu vzdává v$nosu ze sv$ch pen#"ních prost&edk' a "e 

podstupuje  zna%né riziko a nejistotu ([9], s. 3). Úrok se obvykle stanovuje jako 

procentuální %ást  z jistiny ( D ) za %asové období ( n ) let.  

V$!e úroku se uvádí v absolutní v$!i v m#nov$ch jednotkách ( nap&. v K% ). 

Úroková míra ( i ) 

p&edstavuje cenu za úv#r a je vyjad&ována v procentech jako pom#r úroku ( u ) a 

jistiny ( D ) za ur%ité období.  

Úv'r 

pou"ití pen#"ní %ástky n#koho jiného a to v$m#nou za p&íslib, "e bude splácena (obvykle s 

úroky) pozd#ji (Samuelson, Nordhouse, 1991, s. 982). Úv#ry m'"eme d#lit podle r'zn$ch 

kritérií – pro ú%el této práce má v$znam p&edev!ím d#lení na úv#ry krátkodobé ( splatné do 

jednoho roku ) a úv#ry del!í ne" rok, tj. úv#ry st&edn#dobé ( splatné v rozmezí jednoho a" 

%ty& let ) a dlouhodobé ( splatnost je del!í ne" %ty&i roky). 

Zásobitel 

slou"í ke stanovení sou%asné hodnoty pravideln$ch budoucích p&íjm' za období ( n ) let a 

p&i ro%ní úrokové mí&e ( i ). Zásobitel je p&evrácenou hodnotou umo&ovatele. Viz vztah 

(3.1.3). 
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1.2 Pou*it( matematick( aparát 

V této kapitole uvádím základní vzorce a postupy, na které se budu v dal!í %ásti své práce 

odkazovat. 

1.2.1 Aritmetická "ada 

Aritmetická posloupnost je ka"dá posloupnost, ve které je rozdíl ka"d$ch dvou po sob# 

jdoucích %len' posloupnosti konstantní. Tento rozdíl se naz$vá  diference (Bartsch, 1963, 

s. 77). 

Pro ka"dou aritmetickou &adu platí, "e ka"d$ %len posloupnosti (krom# prvního %lenu a1) 

lze vyjád&it jako aritmetick$ pr'm#r sousedních %len' posloupnosti. 

Kone%ná aritmetická &ada m'"e b$t dle (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 21) vyjád&ena 

vztahem: 

a1 + a2 + …. + an =a1 + (a1 + d) + (a1 + 2d) + (a1 + 3d) + ….  + [a1 + (n-1)d] (1.2.1) 
kde  a1    je první %len &ady; 

an    je poslední, n-t$ %len &ady; 

 n    je po%et %len'; 

 d    je diference. 

Pro dal!í úvahy je d'le"ité ur%ení: 

• libovolného k-tého %lenu aritmetické posloupnosti 

! 

ak = a1 + k "1( )# d.  (1.2.2)  

• sou%tu prvních n %len' aritmetické posloupnosti 

! 

sn =
n" a1 + an( )

2
.  (1.2.3)  

1.2.2 Geometrická "ada 

Geometrická posloupnost je ka"dá posloupnost, ve které je podíl ka"d$ch dvou po sob# 

jdoucích %len' posloupnosti konstantní. Tento podíl se naz$vá kvocient (Bartsch, 1963, s. 

80).  

Kone%ná geometrická &ada je dle (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 21) vyjád&ena tímto 

v$razem: 

! 

a1 + a2 + ...+ an = a1 + a1" q + a1" q
2 + ...+ a1" q

n#1, (1.2.4) 
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kde a1 je první %len &ady; 

 an je poslední, n-t$ %len &ady; 

 n je po%et %len'; 

 q      je kvocient, kter$ je roven podílu dvou po sob# jdoucích %len'. 

Pro dal!í úvahy je d'le"ité ur%ení: 

• libovolného k-tého %lenu geometrické posloupnosti 

! 

ak = a1" q
k#1.  (1.2.5) 

• sou%tu prvních n %len' geometrické posloupnosti (pro q )1)  

! 

sn = a1"
qn #1
q #1

. (1.2.6) 

Pro ka"dou geometrickou &adu dále platí, "e absolutní hodnotu ka"dého %lenu posloupnosti 

(krom# prvního %lenu a1) je mo"né vyjád&it jako geometrick$ pr'm#r z dvou sousedních 

%len' posloupnosti. Tato vlastnost je vyjád&ena vztahem: 

! 

ak = ak"1# ak+1 . (1.2.7) 

1.2.3 Sou&asná hodnota 

Sou%asná hodnota je budoucí hodnota upravená o diskontní faktor. 

Pro p&ípad jednoduchého úro%ení je sou%asná hodnota odvozena v kapitole 1.3.3, vztah 

1.3.5. 

Pro p&ípad slo"eného úro%ení lze sou%asnou hodnotu odvodit z (1.3.8) tak, "e ze vzorce 

ur%íme K0  a dostaneme    

! 

K0 = Kn "
1

1+ i( )n
, (1.2.8) 

kde      K0 je sou%asná hodnota kapitálu; 

 Kn je budoucího hodnota kapitálu; 

 i je ro%ní úroková míra; 

 n je po%et období/let. 
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Proto"e platí, "e 

! 

an

bn
=

a
b
" 

# 
$ 
% 

& 
' 
n

 a sou%asn# 1n = 1 m'"eme v$raz ve vzorci (1.2.8) upravit 

následovn#: 

! 

1
1+ i( )n

=
1
1+ i
" 

# 
$ 

% 

& 
' 
n

= vn, (1.2.9) 

kde   v   je odúro!itel (diskontní faktor) a má následující podobu 

! 

v =
1
1+ i

= 1+ i( )"1. (1.2.10) 

Úpravou vzorce (1.2.8) s vyu"itím vzorce (1.2.9) dostaneme: 

 (1.2.11) 

   

1.3 Úro&ení 

1.3.1 Typy úro&ení 

Úro%ení p&edstavuje zp'sob zapo%ítávání úrok' k zap'j%ené jistin#. 

Rozeznáváme dva základní typy úro%ení, a to: 

• Jednoduché úro!ení -  úroky nejsou p&ipisovány k p'j%enému kapitálu a dále se tudí" 

neúro%í (Cipra, 1995, s. 9). 

• Slo"ené úro!ení - úroky se p&ipisují k p'j%enému kapitálu a spolu s ním se dále úro%í 

(Cipra, 1995, s. 35). 

Podrobn#ji se jednoduch$m a slo"en$m úro%ením zab$vám v kapitolách 1.3.3 a 1.3.4.  

Krom# v$!e uveden$ch typ' úro%ení rozeznáváme té" úro%ení smí!ené, které je kombinací 

jednoduchého a slo"eného úro%ení. Princip tohoto úro%ení spo%ívá v tom, "e první a 

poslední neúpln$ rok se úro%í jednoduch$m úro%ením. Zbytek lh'ty se úro%í slo"en$m 

úro%ením (Cipra, 2006, s. 31).  

Podle autor' (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 27) se jednoduché i slo"ené úro%ení dále 

d#lí podle doby splatnosti úroku na: 

• polh#tní (dekurzivní) - úroky se platí a" na konci úrokovacího období. 

• p$edlh#tní (anticipativní) - úroky se platí na za%átku úrokového období. V tomto 

p&ípad# dlu"ník obdr"í %ástku p'j%ky zmen!enou o úrokov$ v$nos a na konci lh'ty 

v$p'j%ky vrátí celou %ástku. 
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Vzhledem k tomu, "e p&edlh'tní úro%ení se v praxi u úv#r' vyskytuje minimáln#, nebudu 

se tímto zp'sobem úro%ení dále zab$vat.  

1.3.2 Standardy úro&ení 

Podle Cipry (Cipra, 2006, s. 23-24) rozli!ujeme n#kolik standard' pro v$po%et doby 

splatnosti. Nej%ast#ji se pou"ívají tyto standardy: 

a) Standard 30E/360 

Tento standard pou"ívá m#síce s 30 dny a roky s 360 dny. Pokud p&ipadne po%áte%ní nebo 

kone%n$ termín na 31. den v m#síci, tak dojde k p&epsání na 30. den tohoto m#síce. Tento 

standard se ozna%uje také jako "n#mecká metoda".  

b) Standard 30/360 

Obdoba pro standardu 30E/360 pouze s tím rozdílem, "e pokud koncov$ termín p&ipadne 

na 31. den m#síce, tak se p&epí!e na 1. den následujícího m#síce. Tato metoda se také 

n#kdy ozna%uje jako 30A/360 nebo US-30/360.  

c) Standard act/360 

Pou"íváme skute%n$ po%et kalendá&ních dní v daném období, ale délka roku se po%ítá jako 

360 dní. N#kdy ozna%uje jako „francouzská“ nebo „mezinárodní“ metoda.  

d) Standard act/365 

Pro tuto metodu uva"ujeme skute%n$ po%et kalendá&ních dní v daném období a skute%nou 

délku roku (365 dní). Tato metoda se také naz$vá „anglická“ metoda. 

1.3.3 Jednoduché úro&ení 

Tento druh úro%ení se n#kdy ozna%uje jako krátkodobé úro%ení, proto"e se pou"ívá 

p&edev!ím pro v$p'j%ky, které mají lh'tu splatnosti krat!í ne" jeden rok a pro které není 

vhodné slo"ené úro%ení (Machá%ek, 1996, s. 8).  

U jednoduchého úro%ení se v$!e úrok' stanovuje stále ze stejné %ástky. Platí, "e vyplacené 

úroky se k p'vodnímu kapitálu nep&ipisují a ani se dále neúro%í (Cipra, 2006, s. 21). Úroky 

tedy nar'stají lineárn#, proto"e se stále po%ítají ze stejného základu (viz obr. %. 1.).  
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Obr. !. 1. : Lineární nár"st kapitálu p#i jednoduchém úro!ení  

 

Na obrázku je znázorn%no jednoduché úro"ení p$vodního kapitálu ve v&'i 20 000 K", p!i 

úrokové mí!e i1 = 10% p.a. a i2 = 20% p.a.  po dobu 5 let. V obou p!ípadech nar$stá úrok 

lineárn%. Konktétn# se jedná  o nár'st 2.000 K" ka#d& rok p!i 10% úrokové mí!e a 

4 000 K" ka#d& rok p!i 20% úrokové mí!e. 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty z'ro%eného kapitálu v jednotliv$ch letech, které zjistíme 

pomocí vzorce (1.3.4) :  

Tabulka !. 1. : Zdrojová data k obr. !. 1. 

ROK 10% 20% 

0 20 000 K% 20 000 K% 

1 22 000  K% 24 000 K% 

2 24 000 K% 28 000 K% 

3 26 000 K% 32 000 K% 

4 28 000 K% 36 000 K% 

5 30 000 K% 40 000 K% 

 

Jednoduché úro!ení polh#tní 

Budoucí (tj. zúro%enou) %ástku Kn m'"eme definovat jako  

! 

Kn = K0 + u (1.3.1) 
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kde  K0 je po%áte%ní pen#"ní %ástka (kapitál); 

 u úrok. 

V$!e úroku se ur%í podle vzorce: 

! 

u = K0 "
p
100

"
t
360

, (1.3.2) 

kde K0 je pen#"ní %ástka (kapitál); 

 p je ro%ní úroková sazba uvedená v procentech; 

 t je doba splatnosti kapitálu ve dnech; 

 u úrok.  

Sou%asn# platí, "e  

! 

i =
p
100  

je úroková sazba vyjád&ená v desetinném %ísle; 

! 

n =
t
360

 je doba splatnosti udávaná v letech (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 28). 

Vzorec (1.3.2) m'"eme upravit do následujícího tvaru: 

! 

u = K0 " i " n. (1.3.3) 

Kdy" známe úrok u, m'"eme stanovit budoucí hodnotu kapitálu Kn, a to po dosazení 

vzorce (1.3.3) do vztahu (1.3.1) dostaneme 

! 

Kn = K0 + u = K0 +K0 " i " n = K0 " 1+ i " n( ). (1.3.4) 

Ze vzorce (1.3.4) a (1.3.3)m'"eme dále odvodit  

• Po%áte%ní kapitál K0 

! 

K0 =
Kn

1+ i " n
=

u
i " n

. (1.3.5) 

K0 je sou%asnou hodnotou Kn. Veli%ina 

! 

1
1+ i " n

 se naz$vá jednoduch% diskontní 

faktor. 

• Doba splatnosti n 

! 

n =
Kn "K0

K0 # i
=

u
K0 # i

.  (1.3.6) 
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• Úrokovou míru i 

! 

i =
Kn +K0

K0 " n
=

u
K0 " n

.  (1.3.7) 

1.3.4 Slo*ené úro&ení 

Slo"ené úro%ení je zalo"eno na principu, "e vyplacené úroky se p&ipo%ítávají k p'vodnímu  

kapitálu a v následném úrokovém období se úrok vypo%ítá z p'vodní %ástky zv$!ené o 

úrok z p&edchozího úrokovacího období (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 46). Tento 

zp'sob vede k tomu, "e úro%en$ kapitál nar'stá exponenciáln# (viz obr. %. 2.).  

Obr. !. 2. : Slo$ené úro!ení – exponencíální nárust kapitálu 

 

Na obrázku je znázorn#n celkov$ r'st kapitálu v závislosti na dob# splatnosti n a úrokové 

mí&e i. P&i slo"eném úro%ení kapitálu K0 = 20 000K% a úrokové sazb# i1 = 10% a i2 = 20% 

po dobu 5 let, bude úrok nar'stat exponenciáln#.  

V ní"e uvedené tabulce jsou zaznamenány údaje t$kající se jednotliv$ch let, ve kter$ch 

dochází k úro%ení kapitálu podle vzorce (1.3.8.) : 
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Tabulka !. 2. : Zdrojová data k obr. !. 2. 

Rok 10% 20% 

0 20 000 K% 20 000 K% 

1 22 000 K% 24 000 K% 

2 24 200 K% 28 800 K% 

3 26 620 K% 34 560 K% 

4 29 282 K% 41 472 K% 

5 32 210 K% 49 766 K% 

Tento druh úro%ení se té" n#kdy ozna%uje jako úro%ení dlouhodobé, proto"e se pou"ívá pro 

dobu splatnosti del!í ne" jeden rok.  

Slo"ené úro!ení polh#tní 

V polh'tním slo"eném úro%ení se úrok p&ipo%ítává ke kapitálu koncem úrokovacího 

období. 

Jako v$chozí informaci o postupu v$po%tu stavu kapitálu ke konci jednotliv$ch let p&i 

slo"eném úro%ení uvádím následující tabulku. 

Tabulka !. 3. : Stav kapitálu na konci období p#i slo$eném polh"tním úro!ení 

 

(Zdroj:  RADOVÁ, J, DVO*ÁK, P, MÁLEK, J. Finan%ní matematika pro ka"dého: 

7. aktualizované vydání. s. 46) 

 

Porovnáme-li &adu hodnot Kn uvedenou v tabulce pro jednotlivé roky zjistíme, "e je shodná 

s pravou stranou rovnice (1.2.4). Jedná se tedy o geometrickou &adu s %lenem a1 = K0 a 

s kvocientem q = 1+i.  

Rok Stav kapitálu na konci roku 

1 

! 

K1 = K0 " (1+ i) 

2 

! 

K2 = K0 " (1+ i)2  

3 

! 

K3 = K0 " (1+ i)3  

: : 

n 

! 

Kn = K0 " (1+ i)n  
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M'"eme tedy vyu"ít vzorec pro stanovení n-tého %lenu geometrické &ady (1.2.5) a potom 

platí 

! 

Kn = K0 " 1+ i( )n, (1.3.8) 

kde Kn p&edstavuje v$!i kapitálu na konci n-tého roku; 

K0 je p'vodní kapitál; 

 i je úroková sazba; 

 n doba splatnosti kapitálu.  

Faktor (1+i) se naz$vá úro!itel (= úrokovací faktor) (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 47). 

Ze vzorce (1.3.8) m'"eme dále odvodit  

• Doba splatnosti n, 

stanovíme logaritmovánín vzorce (1.3.8) 

ln (Kn) = ln (K0) + n + ln (1+i), 

odtud dostáváme  

  

! 

n =
ln Kn( ) " ln K0( )

ln(1+ i)
. (1.3.9) 

• V$po%et úrokové sazby i, 

provedeme odmocn#ním celé rovnice (1.3.8) a dostaneme 

! 

i =
Kn

K0

n "1.  (1.3.10) 

• V$!e úroku u 

úrok stanovíme jako rozdíl Kn a Ko a za Kn dosadíme vztah (1.3.8)  

u = Kn - Ko = K0 + (1+i)n – K0 = K0 [(1+i)n – 1]. (1.3.11) 

 

1.4 Úroková míra 

1.4.1 Efektivní úroková míra 

Úrokovou míru nej%ast#ji uvádíme za ro%ní období. Pokud chceme zd'raznit, "e se jedná o 

ro%ní úrok, p&idáme zkratku p.a. 
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V praxi se v!ak pou"ívají i jiné úrokové míry ne" ro%ní. V následující tabulce jsou uvedeny 

mo"né  délky úro%ení a jejich zkratky: 

Tabulka !. 4. : Úrokové míry pro r"zná úrokovací období 
 

(Zdroj: SEKERKA, B., JINDROVÁ, P. Finan%ní a pojistná matematika, s. 13) 

Úrokovou míru im pro období krat!í ne" rok m'"eme vypo%íst jako podíl ro%ní úrokové 

míry ir  a po%tu úrokov$ch období m b#hem roku, tj. pro pololetí ir / 2, %tvrtletí ir / 4 a 

m#síc ir / 12. 

Po%et úrokovacích období je roven sou%inu po%tu let n a po%tu úrokov$ch období b#hem 

roku m. Nap&íklad pro úv#r se splatností 4 roky a %tvrtletní úro%ení bude po%et úrokov$ch 

období roven sou%inu m . n, tj. 16. 

P&i slo"eném úro%ení zále"í na %etnosti p&ipisování úroku, proto"e p&i n#m dochází 

k úro%ení úrok'. To znamená, "e p&ipisují-li se úroky nap&. m#sí%n# (p.m.) bude p&i stejné 

úrokové mí&e celkov$ ro%ní úrok vy!!í ne" p&i ro%ním (p.a.). p&ipisování úrok'. 

Aby bylo mo"né porovnat v$sledn$ finan%ní efekt p&i r'zné %etnosti p&ipisování úroku 

pou"ívá se tak zvaná efektivní úroková míra, co" je taková ro%ní úroková míra, která 

p&inese stejn$ úrokov$ efekt jako úroková míra p&ipisovaná s vy!!í %etností. Lze ji tedy 

definovat následovn#: 

! 

1+ ief = 1+
i
m

" 

# 
$ 

% 

& 
' 
m

.
 (1.4.1) 

 

 

Období Zkratka Název Po&et splátek za rok 

Rok p.a. Per annum 1 

Pololetí p.s. Per semestre 2 

+tvrtletí p.q. Per quartale 4 

M'síc p.m. Per mensem 12 

T(den p.sept Per septimanam 52 

Den p.d. Per diem 365 
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Po úpravách vzorce (1.4.1) dostaneme vzorec pro stanovení  efektivní úrokové sazby  

! 

ief = 1+
i
m

" 

# 
$ 

% 

& 
' 
m

(1, (1.4.2)  

kde      ief je efektivní úroková míra; 

 i je ro%ní úroková sazba; 

 m je po%et úrokov$ch období. 

1.4.2 Spojité úro&ení 

V p&ípad#, kdy by se po%et úrokovacích období blí"il k nekone%nu (tj. délka úrokovacího 

období se blí"í k nule) jedná se o spojité úro%ení a efektivní úroková míra se v tomto 

p&ípad# naz$vá úroková intenzita (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 70).  

Pro stanovení úrokové intenzity platí: 

! 

1+ ie = lim
m"#

1+
i
m

$ 

% 
& 

' 

( 
) 
m

.
 (1.4.3)

 

kde ie je úroková intenzita; 

 i je ro%ní úroková míra; 

 m je po%et úrokov$ch období. 

Mezi úrokovou intenzitou a úrokovou mírou podle (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 71) 

platí tedy tento vztah: 

ie = ei – 1. (1.4.4) 

Spojité úro%ení je velmi d'le"ité v oblasti kapitálov$ch trh', kde se vyu"ívá k 

ohodnocování kapitálov$ch investic nebo cenn$ch papír'.  

1.4.3 Nominální a reálná úroková míra 

Nominální úroková míra je v"dy mezi v#&itelem a dlu"níkem smluvn# sjednaná a je 

uvedena v úv#rov$ch smlouvách, uvedena na cenn$ch papírech nebo jinak zobrazena 

v dokumentu (Bohanesová, 2006, s. 40). V$!e úroku se stanovuje z nominální hodnoty 

daného finan%ního instrumentu.  

Samotná nominální úroková míra nám v!ak neudává reáln$ v$nos. Ten získáme po 

zohledn#ní míry inflace a po v$po%tu tak zvané reálné úrokové míry.  

Reálná úroková míra je tedy nominální úroková míra o%i!t#ná o míru inflace (Borkovec, 

Ptá%ek, Tomek, 2001, s. 15).  
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Reálnou úrokovou míru m'"eme získat dv#ma zp'soby 

! úro%ením nominální úrokovou mírou a následn$m diskontováním mírou inflace, tj.: 

! 

Kr = K0 " 1+ in( )" 1
1+ ii

, (1.4.5) 

kde  je reálná v$!e kapitálu po uplynutí úrokového období; 

  je v$!e kapitálu na po%átku úrokového období; 

  je nominální úroková míra; 

  je míra inflace. 

! úro%ením po%áte%ního kapitálu reálnou úrokovou mírou 

 

! 

Kr = K0 " 1+ ir( ), (1.4.6) 

 kde ir je reálná úroková míra. 

Porovnáním (1.4.5) a (1.4.6) dostáváme  

! 

K0 " 1+ in( ) " 1
1+ ii

= K0 " 1+ ir( ). 

Po vykrácení K0 a vynásobením 1 + ii dostáváme 

! 

(1+ in ) = (1+ ir ) " (1+ ii)  

a odtud 

! 

in = ir + ii + ir " ii . (1.4.7) 

Vzhledem k tomu, "e p&edev!ím v obdobích s nízkou inflací je sou%in ir · ii relativn# velmi 

mal$, m'"e se zanedbat a potom dostaneme pro vyjád&ení vztahu mezi nominální a reálnou 

úrokovou mírou vztah   

! 

ir = in " ii . (1.4.8) 

Tato rovnice pro v$po%et reálné úrokové míry je známa jako Fischerova rovnice. 

1.4.4 Hrubá a &istá úroková míra 

V p&ípad#, "e uva"ujeme se zdan#ním je nutné stanovit vztah mezi úrokovou mírou hrubou 

(tj. p&ed zdan#ním) a %istou (tj. po zdan#ní). 
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Jedná se o jednoduch$ vztah, ve kterém zohledníme sazbu dan# z p&íjmu a dostaneme: 

! 

ic = ih " 1# idp( ),  (1.4.9) 

kde    je %istá nominální úroková sazba; 

  je hrubá nominální úroková sazba; 

   je sazba dan# z p&íjmu. 

1.4.5 Reálná !istá úroková míra 

Podle Cipry (Cipra, 2006, s. 36) se reálná "istá úroková míra ur"í tímto vztahem: 

! 

ir
c =

i " 1# idp( ) # ii
1+ ii

, 

 

kde i  je nominální úroková míra; 

 

! 

ir
c   je reálná "istá úroková míra;

 

 idp  je sazba dan% z p!íjmu; 

 ii  je míra inflace. 

Realná "istá úroková míra nám udává v$!i úroku  po zdan#ní  a po ode%tení inflace. 

   

1.5  Umo"ování 

1.5.1. Úmor a umo"ování dluhu 

Umo&ování dluhu p&edstavuje splácení dluhu (p'j%ky, úv#ru) podle umo&ovacího plánu, 

kter$ je schválen v#&itelem i dlu"níkem (Bohanesová, 2006, s. 37). K umo&ování dluhu 

dochází placením splátek ( = anuit ). Ka"dá splátka se skládá ze dvou slo"ek, a to z úmoru 

dluhu a úroku z dluhu.  

Tedy platí, "e: 

Splátka = úmor dluhu + úrok z dluhu. 

Úmor z dluhu postupn# sni"uje dlu"nou %ástku a úmor je tedy %ást dluhu samotného 

(Cipra, 1995, s. 80).  

Úrok z dluhu se po%ítá z nesplacené dlu"né %ástky (jistiny), tj. jako sou%in nesplacené 

jistiny a p&íslu!né úrokové míry. Z tohoto d'vodu se s postupn$m sni"ováním nesplacené 
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jistiny (tj. zb$vající dlu"né %ástky) sni"uje i úrok z dluhu. Pro úrok z dluhu  tedy platí, "e 

p&i sni"ování dlu"né %ástky klesá i v$!e úroku z dluhu. 

1.5.2.  Zp)soby umo"ování dluhu 

Podle autor' (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 127-128) rozeznáváme n#kolik zp'sob' 

jak umo&ovat dluh. Mezi nej%ast#ji pou"ívané pat&í následující zp'soby: 

• Splácení najednou v!etn& úrok#: 

splácení dlu"né %ástky najednou v%etn# úroku se obvykle vyu"ívá pro úv#ry s krátkou 

dobou splatnosti.  

Pro stanovení splatné %ástky po uplynutí doby splatnosti vyu"ijeme poznatku o 

budoucí hodnot# (pen#z). V$!i %ástky získáme z dlu"né %ástky na základ# dohodnuté 

doby splatnosti a úrokové sazby.  

• Splácení najednou po v%pov&di: 

splácení najednou po v$pov#di je typické pro úv#ry, které jsou sjednány na dobu 

neur%itou. Úroky z úv#ru jsou v"dy placeny ve lh'tách jejich splatnosti. Dochází tedy 

ke splácení úrok' v pravideln$ch intervalech z jistiny dluhu. Zap'j%ená %ástka je 

splacena a" na záv#r.  

• Splácení pravideln%mi platbami: 

jedním z nej%ast#j!ích typ' splácení úv#ru je umo&ování pravideln$mi platbami.  

Tento typ splácení se vyu"ívá pro umo&ení st&edn#dob$ch nebo dlouhodob$ch úv#r'. 

Podle charakteru plateb rozli!ujeme umo&ování konstantní anuitou nebo umo&ování 

konstantním úmorem. P&i umo&ování konstantní anuitou jsou platby stále stejné. Platí, 

"e z %asti platby se hradí úmor úv#ru a z druhé %ásti jsou placeny úroky. Pokud platby 

nejsou stejné, tak hovo&íme o metod# s konstantním úmorem. V tomto p&ípad# je stále 

stejná v$!e úmoru a v$!e placeného úroku se m#ní.  

1.5.3.  Umo"ovací plán 

Umo&ovací plán neboli splátkov$ kalendá& je p&ehled v!ech splátek, úrok', poplatk' a 

z'statk' dluhu ke stanoven$m termín'm. Obvykle tento plán sestavuje v#&itel a plán musí 

b$t v"dy p&edem projednán a odsouhlasen v#&itelem a dlu"níkem.  
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Umo&ovací plán nám musí mimo jiné umo"nit  

• správn# zaú%tovat jednotlivé slo"ky dluhu – nesta%í tedy uvád#t pouze splátku, ale 

musí b$t rozd#lena na úmor (vykazuje se v rozvaze) a úrok (vykazuje se ve v$kazu 

zisk' a ztrát). Zaú%tovat je t&eba i aktuální z'statek dluhu.  

• splnit povinnosti vypl$vající ze zákona o daních z p&íjmu. Úmor dluhu je placen ze 

zisku. Úroky jsou zahrnuty v nákladech a jsou ve v#t!in# p&ípad' da(ov# uznatelné.  

V umo&ovacím plánu podle (Bohanesová, 2006, s. 37) musíme pro ka"dé období uvést 

následující polo"ky: 

• v$!e splátek, 

• v$!e úroku z úv#ru, 

• v$!e úmoru, 

• z'statková v$!e dluhu.  
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2 Metoda konstantního úmoru 

Pro tuto metodu je charakteristická stále stejná (= konstantní) v$!e úmoru po celou dobu 

splatnosti. Princip metody spo%ívá v tom, "e jistina s v ka"dém splátkovém období sní"í o 

stejnou %ástku, tj. o úmor. Úrok z dlu"né %ástky je prom#nn$ a dopo%ítává se ze z'statku 

jistiny (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, s. 140). V$sledkem tohoto postupu je nestejná 

splátka. 

Umo&ování úv#ru nestejn$mi splátkami pat&í k nejroz!í&en#j!ímu zp'sobu splácení 

b#"n$ch úv#r'.  

 

2.1 Stanovení konstantního úmoru 
Pro sestavení umo&ovacího plánu musíme stanovit v$!i úmoru, úroku a z'statku jistiny ke 

konci ka"dého úrokovacího období.  

Ní"e uvedené vztahy jsou odvozeny za p&edpokladu, "e po%áte%ní jistina D0, je splatná po 

dobu n let p&i ro%ní úrokové mí&e i a polh'tním úro%ení. Rok r je libovoln$ rok v intervalu 

1 a" n. Vlastní konstantní úmor je ozna%en jako  

! 

D0

n
. 

Stanovení úmoru 

Proto"e úmory M jsou u této metody konstantní, platí 

! 

M1 = M2 = ... = Mn =
D0

n
. (2.1.1) 

 P'vodní stav úv#ru (= po%áte%ní jistinu)  získáme pomocí vztahu: 

! 

D0 = n "
D0

n
, (2.1.2) 

Stanovení úroku 

Rok 1  

V prvním roce m'"eme vypo%íst úrok dle vzorce (1.3.3) pro jednoduché úro%ení. Za D0 

dosadíme dle (2.1.2) a n = 1. Potom dostaneme: 

! 

u1 = D0 " i = n D0

n
" i. (2.1.3) 
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Rok r 

Pro obecn$ rok r budeme úrok stanovovat jako sou%in jistiny ke konci p&edcházejícího 

období a úrokové míry. 

! 

ur = n " r +1( ) # D0

n
# i.  (2.1.4) 

Úmor a úroková míra jsou pro dan$ p&ípad konstanty. Jediné co se m#ní, je po%et let do 

splacení  úv#ru. Jedná se tedy o aritmetickou &adu definovanou vztahem (1.2.1). Diference 

této &ady je dána rozdílem, dvou po sob# jdoucích úrokov$ch plateb (Radová, Dvo&ák, 

Málek, 2009, s. 141), nap&.: 

! 

u1 " u2 = n # D0

n
# i " n "1( ) # D0

n
# i =

D0

n
# i.  (2.1.5) 

Proto"e je úmor konstantní tvo&í i splátky aritmetickou &adu s diferencí  

! 

d =
D0

n
" i. 

Stanovení z)statku jistiny  

Z'statek m'"eme stanovit jako po%et zb$vajících splátek úmor'. 

Rok 1  

na konci prvního roku stanovíme z'statek jistiny dle vztahu 

! 

D1 = n "1( ) # D0

n
.  (2.1.6) 

Rok r 

Pro obecn$ rok r m'"eme napsat obdobn$ vztah jako pro (2.1.6), tj. 

! 

Dr = n " r( ) # D0

n
.               (2.1.7) 

 

2.2 Umo"ovací plán p"i konstantním úmoru 
Dle vztah' odvozen$ch v p&edcházející kapitole m'"eme vyplnit obecnou tabulku pro 

umo&ovací plán. 
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Tabulka !. 5. : Umo#ovací plán pro konstantní úmor 

Období Splátka Úrok Úmor Z)statek úv'ru 

0    

! 

D0

n
" n  

1 

! 

D0

n
" n " i +1( )  

! 

n "
D0

n
" i 

! 

D0

n
 

! 

D0

n
" (n #1) 

2 

! 

D0

n
" n #1( ) " i +1[ ]  

! 

(n "1) # D0

n
# i  

! 

D0

n
 

! 

D0

n
" (n # 2) 

: : : : : 

r 

! 

D0

n
" n # r +1( ) " i +1[ ]  

! 

(n " r +1) # D0

n
# i  

! 

D0

n
 

! 

D0

n
" (n # r)  

r+1 

! 

D0

n
" n # r( ) " i +1[ ] 

! 

(n " r) # D0

n
# i  

! 

D0

n
 

! 

D0

n
" (n # r #1)  

: : : : : 

n-1 

! 

D0

n
" 2 " i +1( )  

! 

2 " D0

n
" i 

! 

D0

n
 

! 

D0

n
 

n 

! 

D0

n
" i +1( )  

! 

D0

n
" i  

! 

D0

n
 

- 

CELKEM 

! 

D0 " n + 1( ) " i
2

+ 1 

! 

(n + 1) " D0
2

" i  

! 

D0
n

" n
 

- 

(Zdroj: RADOVÁ, J, DVO*ÁK, P, MÁLEK, J. Finan%ní matematika pro ka"dého : 7. 

aktualizované vydání. s. 141) 

 

V posledním &ádku tabulky jdou uvedny vzorce pomocí kter$ch ur%íme celkovou %ástku, 

kterou musíme zaplatit za celkovou dobu splatnosti. Tedy kolik zaplatíme celkem na 

splátkách, na úrocích a úmoru za dobu n .  

Pokud jsi p'j%íme %ástku 1.000.000 K% na dobu 10 let p&i nem#nné úrokové sazb# 8% p.a., 

tak pomocí vzorc' z posleního &ádku tabulky %. 3. zjistíme, "e za dobu 10 let zaplatíme 

celkem 1.440.000K% na splátkách, 440 000 p&ijde na úroky z úv#ru a 1 000 000K% na 

úmoru dluhu. 
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3 Metoda konstantních splátek 
Umo&ování dluhu pomocí metody konstantních splátek se vyu"ívá p&edev!ím v 

hypote%ním bankovnictví. 

3.1 Stanovení konstantní splátky 
Pro metodu konstantních splátek je charakteristická stále stejná v$!e splátek v daném 

období. Konstantní splátka se skládá ze splátky jistiny a úroku (Cipra, 1995, s. 80) a platí 

tedy: 

a = M + u ,  (3.1.1) 

kde a je konstantní splátka = anuita; 

 M je úmor; 

 u je úrok. 

P&edpokládejme, "e úro%ení je polh'tní a úrokové období je ro%ní. 

Vyjdeme-li z p&edpokladu, "e diskontovan$ sou%et v!ech anuit se musí rovnat po%áte%ní 

hodnot# úv#ru m'"eme definovat vztah: 

! 

D0 = a " v + a " v 2 + ...+ a " vn,  (3.1.2) 

kde D0 je po%áte%ní v$!e úv#ru; 

 v je odúro%itel (= diskontní faktor) ;  

 a je anuita.  

Pravá strana rovnice je toto"ná s pravou stranou rovnice (1.2.4) a jedná se proto o 

geometrickou &adu s kvocientem q = v. Sou%et geometrické &ady m'"eme provést dle 

vzorce (1.2.6) a dostaneme:  

! 

D0 = a " 1# v
n

i
,  (3.1.3) 

kde D0 je po%áte%ní v$!e úv#ru; 

 v je odúro%itel (= diskontní faktor); 

 a je anuita; 

 i je ro%ní úroková sazba. 

 

V$raz  

! 

1" vn

i
  v rovnici (3.1.3) se naz$vá polh#tní zásobitel a ozna%uje se 

! 

an
i  .  
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Zásobitel je definován v kapitole 1 a slou"í k v$po%tu pravidelného d'chodu. P&i stejné D0 

a ostatních parametrech se v!ak musí pravideln$ konstantní d'chod v#&itele rovnat 

pravideln$m konstantním splátkám dlu"níka. Proto m'"eme zásobitele vyu"ít i v p&ípad# 

úv#r'.   

Z rovnice (3.1.3) m'"eme ur%it anuitu 

! 

a = D0 "
i

1# vn
,  (3.1.4) 

kde v$znam jednotliv$ch prvk' je stejn$ jako u (3.1.3).  

V$raz 

! 

i
1" vn

 v rovnici (3.1.4) se naz$vá umo$ovatel. 

Umo&ovatel udává polh'tní anuitu nutnou k tomu, aby se zaplatil jednotkov$ úv#r za dané 

období n a p&i dané ro%ní úrokové mí&e i. Umo&ovatel je p&evrácenou hodnotou zásobitele. 

 

3.2 Umo"ovací plán pro metodu s konstantními splátkami 

Struktura umo&ovacího plánu je popsána v kapitole 1.5. Vypl$vá z ní, "e pro jeho sestavení 

musíme ur%it nejenom anuitu, ale také v$!i úmoru, úroku a z'statku jistiny ke konci 

ka"dého úrokovacího období.  

Ní"e uvedené vztahy jsou odvozeny za p&edpokladu, "e po%áte%ní jistina D0, je splatná po 

dobu n let p&i ro%ní úrokové mí&e i a polh'tním úro%ení. Rok r je libovoln$ rok v intervalu 

1 a" n. 

Stanovení úroku 

Rok1  

jedná se vlastn# o jednoduché úro%ení a lze vyu"ít vztah (1.3.3), do kterého dosadíme za 

D0  dle (3.1.3) a  dostaneme: 

! 

U1 = D0 " i = a " 1# vn( ).  (3.1.5) 

Rok r 

pro obecn$ rok r m'"eme napsat obdobn$ vztah jako pro (3.1.5), tj. 

! 

Ur = Dr"1# i = a # 1" vn" r"1( )( ).  (3.1.6) 
Stanovení úmoru 

Rok 1  

s vyu"itím (3.1.1) a (3.1.5) lze ur%it 
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! 

M1 = a "U1 = a " a # 1" vn( ) = a # vn .  (3.1.7) 

Rok r 

pro obecn$ rok r m'"eme napsat obdobn$ vztah jako pro (3.1.7), tj. 

! 

Mr = a "Ur = a " a # 1" vn" r"1( )( ) = a # vn" r"1( ) .  (3.1.8) 

Stanovení z)statku jistiny  

Rok 1  

stav jistiny na konci prvního roku bude roven po%áte%nímu stavu jistiny D0 sní"eného o 

zaplacen$ úmor M1 , za kter$ dosadíme dle (3.1.7) 

! 

D1 = D0 "M1 = D0 " a # v
n .  (3.1.9) 

Hodnotu D1 m'"eme také definovat jako sou%et sou%asn$ch hodnot n-1 splátek. Potom 

m'"eme pou"ít polh'tní zásobitel pro n-1 období, tj.  

! 

D1 = a " an#1
i .  (3.1.10) 

Rok r 

pro obecn$ rok r m'"eme napsat obdobn$ vztah jako pro (3.1.10), tj. 

! 

Dr = a " an#r
i .  (3.1.11) 

Dle v$!e uveden$ch vztah' m'"eme vyplnit obecnou tabulku pro umo&ovací plán. 
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Tabulka !. 6. : Umo#ovací plán pro konstantní splátku 

Období (r) Anuita (a) Úrok (ur) Úmor (Mr) Z)statek (Dr) 

0     

1 a 

! 

a " 1# vn( )  

! 

a " vn  

! 

a " an#1
i  

2 a 

! 

a " 1# vn#1( )  

! 

a " vn#1 

! 

a " an#2
i  

: : : : : 

r a 

! 

a " 1# vn#(r#1)( )  

! 

a " vn#(r#1) 

! 

a " an#r
i  

r+1 a 

! 

a " 1# vn#r( )  

! 

a " vn#r  

! 

a " an#(n+1)
i  

: : : : : 

n-1 a 

! 

a " 1# v 2( ) 

! 

a " v 2  

! 

a " a1
i  

n a 

! 

a " 1# v( )  

! 

a " v  - 

CELKEM 

! 

n " a  

! 

n " a # a " an
i  

! 

a " an
i = D0 -  

 

(Zdroj: RADOVÁ, J, DVO*ÁK, P, MÁLEK, J. Finan%ní matematika pro ka"dého : 7. 

aktualizované vydání., s. 132) 

 

Proto"e jednotlivé úmory Mr tvo&í geometrickou posloupnost s koeficientem  q = v je 

mo"né v$!i úmoru v roce r+1 spo%ítat vynásobením v$!e úmoru v roce r úro%itelem (1+i). 

Z toho vypl$vá, "e p&i i >0 se v$!e úmoru v %ase zvy!uje.  

Tedy platí: 

! 

Mr+1 = Mr " 1+ i( ),  (3.1.12) 

kde Mr úmor v období r; 

 Mr+1 je úmor v období r+1; 

 i ro%ní úroková sazba  (v#t!inou nominální úroková sazba).  
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Minimální v%'e splátky  

Ze vzorce (3.3.1) m'"eme odvodit i minimální v$!i anuitní splátky. Pro funkci y = ln x 

platí, "e x > 0. Potom musí platit, "e  

! 

1" D0 # i
a

$ 

% 
& 

' 

( 
) > 0  (3.1.13) 

a po úpravách dostaneme vztah pro stanovení minimální anuity ve tvaru  

! 

a > D0 " i. (3.1.14) 

Anuita tedy musí b$t v#t!í ne" je úrok z po%áte%ní jistiny D0 v prvním úrokovacím období. 

 

3.3 Úro&ení p"edem dan(m po&tem splátek p"i konstantní 

anuit' 

V praxi %asto nastává p&ípad, kdy se p&edem dohodne v$!e anuitní splátky. Obvykle se 

stanoví celé %íslo (nap&. 1 000 K% m#sí%n#), které budeme po ur%itou dobu pravideln# 

splácet (Bohanesová, 2006, s. 77). 

V tomto p&ípad# známe po%áte%ní v$!i úv#ru D0, ro%ní úrokovou míru i a v$!i anuitní 

splátky a. Na!im úkolem je stanovit dobu splatnosti n,  

Pro stanovení n vyjdeme ze vzorce (3.1.3), ze kterého logaritmováním dostaneme 

! 

n =
ln 1" D0 # i

a
$ 

% 
& 

' 

( 
) 

lnv
,  (3.3.1) 

Kde n je doba splatnosti; 

 D0 je v$!e úv#ru; 

 i je úroková sazba (ro%ní); 

 a je anuita (p&edem stanovená); 

 v je diskontní faktor.  

 

Pokud je doba splatnosti n celé %íslo m'"eme postupovat stejn$m zp'sobem jako p&i 

umo&ování konstantními splátkami, které je popsáno v p&edcházející kapitole.  

Ve v#t!in# p&ípad' v!ak doba splatnosti n není celé %íslo. Potom stojíme p&ed problémem 

jak vypo%ítat poslední splátku. 

Postupujeme tak, "e ur%íme nejbli"!í ni"!í p&irozené %íslo (tj. celé a kladné) n0, 

p&edcházející vypo%tenému %íslu n. Úv#r potom splácíme n0 splátkami ve v$!i a a poslední 
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splátkou b ve v$!i anuity ao, p&i%em" platí, "e a0< a (Radová, Dvo&ák, Málek, 2009, 

s. 136). 

Za t#chto p&edpoklad' pro v$po%et po%áte%ní hodnoty úv#ru platí vztah: 

! 

D0 = a " 1# v
n0

i
+ b " vn0 +1.  (3.3.2) 

Po aritmetick$ch úpravách získáme vzorec pro poslední splátku úv#ru b: 

! 

b = D0 " a #
1" vn0

i
$ 

% 
& 

' 

( 
) #

1
vn0 +1 = D0 " a #

1" vn0

i
$ 

% 
& 

' 

( 
) # 1+ i( )n0 +1,  (3.3.3) 

kde b je v$!e poslední splátky; 

 D0 je v$!e dluhu; 

 a je anuita  (konstantní); 

 v je diskontní faktor; 

 n0 je doba splatnosti jako celé p&irozené %íslo; 

 i  je ro%ní úroková sazba . 

 

Poslední splátka se stejn# jako v!echny ostatní anuitní splátky musí skládat z úmoru a 

úroku. 

Stanovení úmoru poslední %ástky 

nesplacená jistina má po n0 – té splátce hodnotu b . v a poslední v$!e úmoru se tedy musí 

rovnat této hodnot#. Platí: 

! 

Mn0 +1 = b " v.  (3.3.4) 

Stanovení úroku z poslední splátky 

poslední v$!e úroku se vypo%te jako jednoduch$ úrok z nesplacené jistiny po n0 – té 

splátce, tj. z  b . v (viz 3.3.4). Platí tedy: 

! 

un0 +1 = b " v " i.  (3.3.5) 

Umo&ovací plán 

Umo&ovací plán pro úro%ení p&edem dan$m po%tem splátek je uveden v tabulce %. 7. 
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Tabulka !. 7. Umo#ovací plán pro p#edem dan% po!et anuitních splátek 

Období (n) Anuita (a) Úrok (Ur) Úmor (Mr) Z)statek dluhu 

1 a 

! 

a " 1# vn( )  

! 

a " vn   

2 a 

! 

a " 1# vn#1( ) 

! 

a " vn#1 

! 

a " an#1
i  

3 a 

! 

a " 1# vn#2( ) 

! 

a " 1# vn#2( ) 

! 

a " an#2
i  

: : : : : 

n a 

! 

a " 1# v 2( )  

! 

a " v 2  

! 

a " a1
i  

n0 b 

! 

b " v " i  

! 

b " v  - 
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4 Porovnání metod 
4.1 Zvolená metoda pro porovnání 
Z d'vodu porovnání obou metod jsem v Microsoft Excel vytvo&ila program, kter$ mi 

umo"(uje sestavit pro ka"dou metodu splácení kompletní umo&ovací plán. Program je 

vytvo&en tak, aby bylo mo"né libovoln# m#nit vstupní parametry, to je v$!i jistiny, dobu 

splatnosti v letech, po%et splátek za rok a ro%ní úrokovou míru p.a. 

Program jsem nastavila tak, aby umo"(oval pou"ít a" 40 splátkov$ch období. Není ale 

problém vlo"ením dal!ích &ádk' tabulky roz!í&it po%et splátkov$ch období na libovoln$ 

vy!!í po%et. 

Pro v$po%et umo&ovacího plánu u metody konstantního úmoru jsem pou"ila vzorce 

uvedené v tabulce %. 5. Pro metodu konstantní splátky jsem pou"ila standardní funkce 

programu Excel, a to pro v$po%et splátky funkci „Platba“ a pro v$po%et úroku funkci 

„Platba.úrok“. Úmor je stanoven jako rozdíl mezi splátkou a úrokem. Ov#&ila jsem si, "e 

tyto funkce dávají stejné v$sledky jako vzorce uvedené v tabulce %. 6. 

V$stup excelové tabulky je uveden v p&íloze %.1.  

Pro lep!í p&ehlednost jsem zvolila i grafickou formu porovnání. Pro grafy uvedené 

v následujících kapitolách je pou"it následující p&íklad: 

Máme p'j%ku ve v$!i 1 000 000 K%, která má b$t umo&ena ro%ními splátkami b#hem 10 let 

p&i úrokové mí&e 8% p.a., s následujícími vstupními parametry: 

Jistina 1 000 000 K% 

Doba splatnosti 10 let 

Po%et splátek za rok 1 

Úroková míra 8% p.a.  

 

Umo&ovací plány pro ob# metody jsou uvedeny v p&íloze %. 1. a p&íloze  %. 2. 
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4.2 Porovnání úmor) 

 
 

Pro ob# metody platí, "e sou%et úmor' za dobu splatnosti je stejn$, tj. 1 000 000 K%. 

V$!e úmoru ovliv(uje hodnotu z'statku jistiny a v$!i úrok' – podrobn#ji viz 

následující kapitoly. 

Metoda konstantního úmoru 

z definice (viz vzorec 2.1.1.) vypl$vá, "e úmor je po celé období konstantní. V tomto 

konkrétním p&ípad# 100 000 K%. 

 

Metoda konstantní splátky 

Z grafu je patrné, "e se splátky postupn# zvy!ují, a to dle vztahu (3.1.12) o v$!i 

úro%itele (1+i), tj. v na!em p&ípad# o 1,08. V definovaném p&ípad# je první splátka ve 

srovnání se splátkou vypo%tenou metodou konstantního úmoru ni"!í o 31%, poslední 

pak vy!!í o 38%. Úmory se vyrovnávají v !estém splátkovém období.   

V$po%et úmoru definuje vzorec 3.1.8. Jedinou prom#nnou v tomto vzorci je v na!em 

p&ípad# splátkové období  r a jedná se tedy o exponenciální funkci.  
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4.3 Porovnání úrok) 

 

Metoda konstantního úmoru 

k v$po%tu úroku pou"ijeme vztah (2.1.4). Úrok k jednomu úmoru (tj. diference 

aritmetické &ady) %iní v na!em p&ípad# 8 000 K% a v ka"dém dal!ím splátkovém období 

se úrok o tuto %ástku sni"uje. Vzhledem k tomu, "e v po%áte%ních splátkov$ch 

obdobích je úmor u této metody vy!!í ne" u metody konstantní splátky, sni"uje se 

rychleji z'statek jistiny a úroky jsou proto ni"!í ve srovnání s metodou konstantní 

splátky.  

 

Metoda konstantní splátky 

úrok je vypo%ten dle vzorce 3.1.6. Z grafu je patrné, "e pouze v prvním splátkovém 

období jsou úroky stejné u obou metod splácení. V dal!ích letech je v"dy vy!!í úrok u 

metody konstantní splátky. 

V uvedeném p&ípad# %iní úroky za v!echna splátková období celkem u metody 

konstantního úmoru 440 000 K%. U metody konstantní splátky %iní úroky 490 295 K% a 

jsou tedy o 11,4% vy!!í ne" u metody s konstantním úmorem.  

Proto"e úroky jsou ve v#t!in# p&ípad' da(ov# uznatelné je t&eba tuto skute%nost brát do 

úvahy p&i posuzování da(ového efektu a jeho dopadu na reálné platby úrok'. Zejména 

je to d'le"ité v obdobích, kdy o%ekáváme zm#nu v$!e sazby dan# z p&íjmu. 
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4.4     Porovnání splátek 

 

Metoda konstantního úmoru 

splátka je sou%tem úmoru a úroku. Proto"e úmor je konstantní, sni"ují se splátky 

lineárn# se stejnou diferencí jako úroky. Vzhledem k v$razn# vy!!ímu úmoru u této 

metody splácení je v po%áte%ních splátkov$ch obdobích splátka v$razn# vy!!í. V$!e 

splátek se vyrovná v pátém splátkovém období.  

 

Metoda konstantní splátky 

z definice vypl$vá (viz vzorec 3.1.4.), "e splátka je po celé období konstantní. V tomto 

konkrétním p&ípad# %iní splátka po celou dobu splácení %ástku 149 029 K%. 

 

Proto"e sou%et úmor' za v!echna splátková období je u obou metod stejn$, je rozdíl 

celkov$ch splátek dán rozdílem celkov$ch úrok' za v!echna splátková období u obou 

metod, kter$ %iní 50 295 K%. Vzhledem k tomu, "e splátky celkem %iní u metody 

konstantního úmoru 1 440 000 K% a u metody konstantní splátky 1 490 295 K% jsou 

celkové splátky u metody konstantních splátek vy!!í o 3,5%. 
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4.5 Porovnání z)statk) jistiny 

 

Metoda konstantního úmoru 

Vzhledem k tomu, "e úmor je konstantní sni"uje se z'statek jistiny lineárn#, a to v"dy 

o hodnotu úmoru. 

 

Metoda konstantní splátky 

Z'statek jistiny je po celé období vy!!í, co" je dáno ni"!í v$!í splátek úmoru 

v po%áte%ním období splatnosti (viz kapitola 4.2). V první polovin# splatnosti se 

zvy!uje rozdíl oproti jistin# vypo%tené dle metody konstantního úmoru, maximální je 

tento rozdíl v polovin# doby splatnosti, kdy v na!em p&ípad# %iní 19%. 
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4.6 Celkové porovnání 
Metoda konstantního úmoru Metoda konstantní splátky 

 
 

Úmor (viz kapitola 4.2) 

• Úmor je po celou dobu konstantní 

 

 

• Sou%et úmor' je u obou metod stejn$ a 

rovná se po%áte%ní jistin#  

• V$!e úmoru se v jednotliv$ch splátkov$ch 

obdobích pravideln# zvy!uje dle vztahu 

(3.1.12) 

• Sou%et úmor' je u obou metod stejn$ a 

rovná se po%áte%ní jistin# 

Úrok (viz kapitola 4.3.) 

• Úroky v jednotliv$ch úrokovacích obdobích 

lineárn# klesají dle vztahu 2.1.5, tj. dle  

aritmetické &ady s diferencí 

! 

D0

n
" i  

• V prvním úrokovacím období jsou stejné 

jako u metody konstantní splátky 

• V dal!ích úrokovacích obdobích jsou v"dy 

ni"!í ne" u metody konstantní splátky  

• Úroky jsou nelineární a sni"ují se dle vztahu 

3.1.6 

 

 

• V prvním úrokovacím období jsou stejné 

jako u metody konstantního úmoru 

• S v$jimkou prvního úrokovacího období 

jsou v"dy vy!!í ne" u metody konstantního 

úmoru 

• V definovaném p&ípad# jsou celkové úroky 

za v!echna úrokovací období vy!!í o 11,4% 

Splátka (viz kapitola 4.4.) 

• Splátka v jednotliv$ch splátkov$ch 

obdobích lineárn# klesá a pokles je dán 

rozdílem úrok' ve dvou po sob# jdoucích 

• Splátka je po celou dobu konstantní 
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obdobích tj. 

! 

D0

n
 

• Celkov$ sou%et splátek je ni"!í o 3,5% 

 

• Celkov$ po%et splátek je vy!!í o 3,5% 

• Z podnikatelského hlediska m'"e b$t 

v$hodou konstantní splátka a ni"!í splátky 

v po%áte%ních obdobích. 

Z)statek jistiny (viz kapitola 4.5.) 

• Jistina klesá lineárn#, a to o v$!i úmoru 

• Jistina klesá rychleji a po celé splátkové 

období je ni"!í ne" u metody konstantní 

splátky. 

 

• Z'statek jistiny není lineární 

• V první polovin# splatnosti se zvy!uje 

rozdíl oproti jistin# vypo%tené dle metody 

konstantního úmoru a maximální je tento 

rozdíl v polovin# doby splatnosti  

 

  

4.7 Odklad splátek úv'ru 

Banky a jiní poskytovatelé úv#ru ob%as inzerují mo"nost odkladu splácení úv#r' a tuto 

mo"nost prezentují jako jednu z v$hod poskytovaného úv#ru. N#které banky (nap&. ,eská 

spo&itelna, a.s.) umo"(ují odklad celé splátky, jiné banky (nap&. Komer%ní banka, a.s.) 

povolují pouze odklad splátky jistiny a trvají na splácení úrok'. 

Mo"nost odkladu splátek b$vá n#kdy sjednána ji" ve smlouv# a obvykle je podmín#na 

vznikem n#jaké mimo&ádné situace, nap&íklad ztrátou zam#stnání nebo dlouhodobou 

pracovní neschopností. Podmínky odkladu musí v"dy klient individuáln# dohodnout 

s bankou (musí b$t sepsán dodatek smlouvy) a povolení odkladu je tém#& v"dy spojeno 

s mimo&ádn$m poplatkem, kter$ nap&íklad u hypoték dosahuje %ástky do 2 000 K% 

(Bou!ová, 2006). Odklad splátek obvykle neb$vá dlouh$ – u hypoték nep&esahuje 3, 

maximáln# v!ak 6 splátek. 

Vzhledem k nutnosti individuálního projednání je obtí"né v nabídkách bank dohledat  vliv 

p&ípadného odkladu splácení na vlastní v$!i splátek a na celkovou splacenou %ástku. Na 

webov$ch stránkách bank se mi poda&ilo dohled tyto obecné (tj. bez uvedení dopadu na 

splátku) mo"nosti &e!ení: 

• jednorázová úhrada; 

• rozpu!t#ní nesplacen$ch splátek v budoucích splátkách; 

• ponecháním p'vodní v$!e splátky a prodlou"ením doby splatnosti. 
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V dal!í %ásti neuva"uji s jednorázovou úhradou a sestavila jsem splátkové kalendá&e pro 

poslední dv# uvedené mo"nosti, a to samostatn# pro odlo"ení splácení úmoru a pro 

odlo"ení celé splátky. 

Pro vlastní v$po%et jsem pou"ila stejn$ p&íklad jako v kapitole 4.1. a dále  p&edpokládám, 

"e úv#r je splácen metodou konstantní splátky a "e odlo"eny budou dv# splátky, konkrétn# 

pátá a !está splátka. Neuva"uji "ádné mimo&ádné poplatky spojené s odkladem splácení. 

Úroková sazba se p&i odkladu splácení nem#ní.  

4.7.1 Odlo*ení splácení úmoru 

V tomto p&ípad# banka umo"ní pouze odklad splácení úmoru, ale trvá na splácení úrok'. 

Tato situace je pom#rn# jednoduchá. V dob# p&eru!ení splátek stanovím nesplacenou 

jistinu a z ní vypo%tu dle pravidel pro jednoduché úro%ení (viz vzorec 1.3.2) úrok. Po 

ukon%ení odkladu pokra%ujeme ve splácení p'vodní splátky a prodlou"íme dobu splacení o 

po%et odlo"en$ch splátek. 

Splátkov$ kalendá& bude následující: 

• První %ty&i splátky budou stejné jako v kapitole 4.4 – tj. ka"dá ve v$!i 149 029 K%. 

Stejná bude i struktura splátky, tj. úmor a úrok. 

• Po splacení %tvrté splátky bude nesplacená jistina ve v$!i 688 945 K%. Z této %ástky 

vypo%tu dle vzorce 1.3.2 úrok p&ipadající na odlo"enou splátku. V tomto p&ípad# tedy 

688 945 + 8% p.a, tj. 55 116 K%. 

• V pátém a !estém splátkovém období uhradím pouze v$!e vypo%ten$ 

úrok (tj 2 + 55 116 K%). 

• Po%ínaje sedm$m splátkov$m obdobím splácím op#t p'vodní splátku ve v$!i 149 029 

K%. 

• Poslední splátku uhradím ve dvanáctém splátkovém období. 

Oproti p'vodnímu splátkovému kalendá&i zaplatím v tomto p&ípad# více o 110 231 K% 

(= sou%et úrok' zaplacen$ch v pátém a !estém splátkovém období), co" je o 7,4% více.  

Umo&ovací plán pro tento p&ípad je uveden v p&íloze %. 3. 
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4.7.2 Odlo*ení celé splátky 

V tomto p&ípad# bude situace slo"it#j!í. Vzhledem k tomu, "e neplatím ani úroky, budu 

muset tyto úroky uhradit v budoucnosti a to:  

• jejich jednorázovou splátkou v dohodnutém termínu  

• jejich rozpu!t#ním do budoucích splátek.  

V dal!ím uva"uji pouze mo"nost rozpu!t#ní do budoucích splátek. 

P&itom budoucí splátku mohu vypo%ítat: 

a. v p&ípad#, "e budu chtít dodr"et p'vodní dobu splatnosti jako anuitní splátku ze 

z'statku nesplacené jistiny po splacení poslední splátky p&ed odlo"ením zv$!enou o 

nezaplacené úroky. 

b. v p&ípad#, "e budu chtít dodr"et p'vodní v$!i splátky v$po%tem po%tu splátek, které 

pot&ebuji k úhrad# z'statku nesplacené jistiny po splacení poslední splátky zv$!ené 

o nezaplacené úroky (viz kapitola 3.3). 

 

a) Splátkov$ kalendá& bude následující: 

• První %ty&i splátky budou stejné jako v kapitole 4.4 – tj. ka"dá ve v$!i 149 029 K%. 

Stejná bude i struktura splátky, tj. úmor a úrok. 

• Po splacení %tvrté splátky bude nesplacená jistina ve v$!i 688 945 K%. Z této %ástky 

vypo%tu dle vzorce 1.3.2 úrok p&ipadající na odlo"enou splátku, nebudu jej platit, ale 

p&i%tu jej k jistin#. 

• Na po%átku sedmého splátkového období bude nesplacená jistina zv$!ená o nesplacené 

úroky v dob# odkladu 688 945 + 2 + 55 116 =  799 177 K%. 

• Pro dodr"ení p'vodní doby splatnosti mi zb$vají %ty&i splátky. Dle vzorce 3.1.4 ur%ím 

anuitní splátku pro D0 = 799 177 K%, n = 4 a i = 8% p.a., tj. 241 288 K%. 

• Poslední splátku uhradím v desátém splátkovém období. 

Ve srovnání s p'vodním splátkov$m kalendá&em zaplatím v tomto p&ípad# více o 

70 975 K%, co" je o 4,8% více. Celkové úroky jsou v této variant# oproti p'vodnímu 

splátkovému kalendá&i ni"!í o 39 256 K%, co" je dáno zahrnutím nesplacen$ch úrok' do 

jistiny. 
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Umo&ovací plán pro odlo"ení splátky p&i dodr"ení p'vodní doby splatnosti je uveden 

v p&íloze %. 4. 

 

b) Splátkov$ kalendá& bude následující: 

• První %ty&i splátky budou stejné jako v kapitole 4.4 – tj. ka"dá ve v$!i 149 029 K%. 

Stejná bude i struktura splátky, tj. úmor a úrok. 

• Po splacení %tvrté splátky bude nesplacená jistina ve v$!i 688 945 K%. Z této %ástky 

vypo%tu dle vzorce 1.3.2 úrok p&ipadající na odlo"enou splátku, nebudu jej platit, ale 

p&i%tu jej k jistin#. 

• Na po%átku sedmého splátkového období bude nesplacená jistina zv$!ená o nesplacené 

úroky v dob# odkladu 688 945 + 2 + 55 116 = 799 177 K%. 

• P&i ponechání p'vodní v$!e splátky stanovím po%et splátek a dle kapitoly 3.3, resp. 

vzorc'  vzorce 3.3.1 a 3.3.3. Bude nutné splatit sedm splátek v p'vodní v$!i 

149 029 K% a poslední osmou splátku ve v$!i b = 43 079 K%. 

• Poslední splátku uhradím ve %trnáctém splátkovém období. 

Ve srovnání s p'vodním splátkov$m kalendá&em zaplatím v tomto p&ípad# více o 

192 108 K%, co" je o 12,9% více.  

Umo&ovací plán pro odlo"ení celé splátky podle variaty B je uveden v p&íloze %. 5.  
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Záv'r 
Ve své práci jsem porovnala metody splácení konstantním úmorem a konstantní splátkou. 

Odvodila jsem vztahy pro v$po%et jednotliv$ch ukazatel' dluhu ( tj. splátky, úroku, úmoru 

a z'statku jistiny) a sestavila obecn$ splátkov$ kalendá& pro ob# metody splácení. 

Hlavním záv#rem porovnání metod je, "e v$!e celkov$ch úrok' a následn# splátek je vy!!í 

u metody konstantní splátky.  

Porovnala jsem ob# metody i grafickou formou a vysv#tlila odli!nosti ve v$voji 

jednotliv$ch ukazatel' dluhu v pr'b#hu splátkového období. I kdy" je moje práce 

zam#&ena na „matematické“ porovnání metod, sna"ila jsem se v záv#ru poukázat i na 

skute%nosti, které je vhodné zva"ovat p&i rozhodování o zp'sobu splácení úv#r', a to 

z pohledu da(ov$ch nebo podnikatelsk$ch. Z tohoto pohledu poskytuje metoda konstantní 

splátky ur%ité v$hody, ke kter$m &adím samotnou konstantní v$!i splátky a p&edev!ím její 

ni"!í v$!i v po%áte%ním období splácení a dále odli!n$ pr'b#h úrok' a následn# dan# 

z p&íjmu. 

Vlastní rozhodnutí o volb# zp'sobu splácení je tedy nutné optimalizovat s ohledem na 

p&edm#t financování, na o%ekávan$ pr'b#h p&íjm' a v$voj sazby dan# z p&íjmu. Základem 

je v!ak samoz&ejm# podrobná znalost fungování obou metod.          

V#&ím, "e moje práce umo"ní %tená&i uv#domit si rozdíly obou metod a vyu"ít je úsp#!n# 

v praxi. 

Finan%ní matematice bych se cht#la v#novat i v budoucnosti, proto"e bych ráda pracovala 

v n#které finan%ní instituci nebo ve finan%ním útvaru podniku. Proto pova"uji za velmi 

p&ínosné, "e jsem se v touto problematikou mohla zab$vat ve své práci.  
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Seznam pou*it(ch symbol) 
a je anuita = konstantní splátka 

 je první %len &ady 

 je polh'tní zásobitel 

 je poslední, n-t$ %len &ady 

b je v$!e poslední splátky 

D0 je po%áte%ní jistina (=úv#r) 

Dn je z'statek jistiny na konci období n 

d je diference aritmetické &ady 

i je ro%ní úroková míra 

  je %istá nominální úroková sazba 

  je sazba dan# z p&íjmu 

 je efektivní úroková míra 

  je hrubá nominální úroková sazba 

 je míra inflace 

 je nominální úroková míra 

 je reálná úroková míra 

 je sou%asná hodnota kapitálu 

 je budoucího hodnota kapitálu 

n je u &ad po%et %len' 

 v ostatních p&ípadech po%et období / let 

n0 je doba splatnosti jako celé p&irozené %íslo 

Mn úmor v roce n 

m je po%et úrokov$ch období (krat!ím ne" rok) 

p je ro%ní úroková sazba uvedená v procentech 

q      je kvocient geometrické &ady 

r je období v intervalu 1 a" n 

t je doba splatnosti kapitálu ve dnech 

u je úrok 

v  je diskontní faktor  
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P"ílohy 
P&íloha %. 1. - Umo&ovací plán pro metodu konstantního úmoru 

Období 

Po%áte%ní 

z'statek (K%) Splátka (K%) Úrok (K%) Úmor (K%) 

Kone%n$ 

z'statek (K%) 

1 1 000 000 180 000 80 000 100 000 900 000 

2 900 000 172 000 72 000 100 000 800 000 

3 800 000 164 000 64 000 100 000 700 000 

4 700 000 156 000 56 000 100 000 600 000 

5 600 000 148 000 48 000 100 000 500 000 

6 500 000 140 000 40 000 100 000 400 000 

7 400 000 132 000 32 000 100 000 300 000 

8 300 000 124 000 24 000 100 000 200 000 

9 200 000 116 000 16 000 100 000 100 000 

10 100 000 108 000 8 000 100 000 0 

Celkem x 1 440 000 440 000 1 000 000 x 

 

 

P&íloha %. 2. - Umo&ovací plán pro metodu konstantních splátek 

Období PZ (K%) Splátka (K%) Úrok (K%) Úmor (K%) KZ (K%) 

1 1 000 000 149 029.49 80 000.00 69 029.49 930 970.51 

2 930 970.51 149 029.49 74 477.64 74 551.85 856 418.66 

3 856 418.66 149 029.49 68 513.49 80 516.00 775 902.67 

4 775 902.67 149 029.49 62 072.21 86 957.28 688 945.39 

5 688 945.39 149 029.49 55 115.63 93 913.86 595 031.54 

6 595 031.54 149 029.49 47 602.52 101 426.97 493 604.57 

7 493 604.57 149 029.49 39 488.37 109 541.12 384 063.45 

8 384 063.45 149 029.49 30 725.08 118 304.41 265 759.03 

9 265 759.03 149 029.49 21 260.72 127 768.77 137 990.27 

10 137 990.27 149 029.49 11 039.22 137 990.27 0.00 

Celkem x 1 490 294.89 490 294.89 1 000 000 x 

 

 



  

P&íloha %. 3. - Odlo"ené splátky - odlo"ení splácení úmoru 

Období PZ (K%) Splátka (K%) Úrok (K%) Úmor (K%) KZ (K%) 

1 1 000 000.00 149 029.49 80 000.00 69 029.49 930 970.51 

2 930 970.51 149 029.49 74 477.64 74 551.85 856 418.66 

3 856 418.66 149 029.49 68 513.49 80 516.00 775 902.67 

4 775 902.67 149 029.49 62 072.21 86 957.28 688 945.39 

5 688 945.39 55 115.63 55 115.63 0.00 688 945.39 

6 688 945.39 55 115.63 55 115.63 0.00 688 945.39 

7 688 945.39 149 029.49 55 115.63 93 913.86 595 031.54 

8 595 031.54 149 029.49 47 602.52 101 426.97 493 604.57 

9 493 604.57 149 029.49 39 488.37 109 541.12 384 063.45 

10 384 063.45 149 029.49 30 725.08 118 304.41 265 759.03 

11 265 759.03 149 029.49 21 260.72 127 768.77 137 990.27 

12 137 990.27 149 029.49 11 039.22 137 990.27 0.00 

Celkem x 1 600 526.15 600 526.15 1 000 000.00 x 

 

 

P&íloha %. 4. - Odlo"ené splátky - odlo"ení celé splátky (varianta A) 

Období PZ (K%) Splátka (K%) Úrok (K%) Úmor (K%) KZ (K%) 

1 1 000 000 149 029.49 80 000.00 69 029.49 930 970.51 

2 930 970.51 149 029.49 74 477.64 74 551.85 856 418.66 

3 856 418.66 149 029.49 68 513.49 80 516.00 775 902.67 

4 775 902.67 149 029.49 62 072.21 86 957.28 688 945.39 

5 688 945.39 0.00 0.00 0.00 744 061.02 

6 744 061.02 0.00 0.00 0.00 799 176.66 

7 799 176.66 241 288.06 63 934.13 177 353.93 621 822.73 

8 621 822.73 241 288.06 49 745.82 191 542.24 430 280.49 

9 430 280.49 241 288.06 34 422.44 206 865.62 223 414.87 

10 223 414.87 241 288.06 17 873.19 223 414.87 0.00 

Celkem x 1 561 270.19 451 038.93 1 110 231.26 x 

 

 

 



  

P&íloha %. 5. - Odlo"ené splátky - odlo"ení celé splátky (varianta B) 

Období PZ (K%) Splátka (K%) Úrok (K%) Úmor (K%) KZ (K%) 

1 1 000 000 149 029.49 80,000.00 69 029.49 930 970.51 

2 930 970.51 149 029.49 74,477.64 74 551.85 856 418.66 

3 856 418.66 149 029.49 68,513.49 80 516.00 775 902.67 

4 775 902.67 149 029.49 62,072.21 86 957.28 688 945.39 

5 688 945.39 0.00 0.00 0.00 744 061.02 

6 744 061.02 0.00 0.00 0.00 799 176.66 

7 799 176.66 149 029.49 63 934.13 85 095.36 714 081.30 

8 714 081.30 149 029.49 57 126.50 91 902.98 622 178.31 

9 622 178.31 149 029.49 49 774.27 99 255.22 522 923.09 

10 522 923.09 149 029.49 41 833.85 107 195.64 415 727.45 

11 415 727.45 149 029.49 33 258.20 115 771.29 299 956.16 

12 299 956.16 149,029.49 23 996.49 125 033.00 174 923.16 

13 174 923.16 149,029.49 13 993.85 135 035.64 39 887.52 

14 39 887.52 43,078.53 3 191.00 39 887.52 0.00 

Celkem x 1,682,402.90 572 171.64 1 110 231.26 x 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


