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ABSTRAKT 

Práce pojednává o současném stavu výuky finanční gramotnosti a finanční matematiky na 

středních školách. Má za cíl shrnout informace o publikacích, ze kterých vychází výuka 

finanční gramotnosti a posléze určit na základě rozhovorů s odborníky z praxe případné 

návrhy na zlepšení výuky. Teoretická část se zabývá analýzou učebních materiálů a 

určením typových příkladů. Praktická část je věnována rozhovorům s odborníky z praxe. 

Ti posuzují dnešní znalost finanční gramotnosti klientů a také výukové materiály na SŠ.  
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ABSTRACT 

The thesis is dealing with the current state of teaching financial literacy and financial 

mathematics at high schools. It aims to summarize information about the publications on 

which it is based to teach financial literacy, and then identify possible suggestions to 

improve learning based on interviews with practitioners. The theoretical part deals with the 

analysis of teaching materials and the identification of typological examples. The practical 

part is devoted to interviews with practitioners. They assess today's knowledge of financial 

literacy of clients as well as teaching materials at high schools. 
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Úvod 

Finanční gramotnost a finanční matematika v dnešní době neustále nabývají na významu. 

V české populaci dochází k stále většímu zadlužování a hodně lidí čelí exekucím. 

Neznalost základních pojmů a principů ve finančním sektoru bývá často problémem 

většiny našeho národa. Toto sebou nese riziko, že se lidé díky svým finančním chybám 

dostanou do finančních problémů. Finančně gramotný člověk by měl umět rozpoznat a 

spočítat si, co je pro něj výhodné a co naopak není. Měl by znát základní terminologii 

finančního trhu a vědět, kde si vyhledat kvalitní informace. 

Pokud člověk po studiu střední školy dále nepokračuje ve vyšším ekonomickém vzdělání, 

měly by mu teoreticky stačit znalosti finanční gramotnosti ze střední školy. Podle 

rozhovorů s lidmi z praxe tomu ale tak není. 

Tato práce se zabývá tématem výuky finanční gramotnosti a finanční matematiky na 

středních školách. Cílem práce je analýza výukových materiálů používaných na středních 

školách, posouzení dostatečnosti či nedostatečnosti učiva finanční matematiky v nich 

obsažených a návrh na zlepšení výuky finanční gramotnosti. 

Obsah je rozdělen celkem do čtyř částí. Prví část se věnuje historii zavedení finanční 

gramotnosti na základních a středních školách, druhá část je tvořena analýzou učebnic 

určených k výuce finanční matematiky na středních školách a dalších vybraných publikací 

na českém trhu. Ve třetí části jsou uvedeny typové příklady vyskytující se v jednotlivých 

učebnicích. Poslední část zahrnuje rozhovory s odborníky finančního trhu, kteří komentují 

aktuální stav finanční gramotnosti svých klientů, posuzují příklady a terminologii 

z učebnic vzhledem k praxi a spolu s autorkou vytváří návrh na zlepšení výuky finanční 

matematiky a finanční gramotnosti na středních školách. 
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1 Budování výuky finanční gramotnosti na základních a středních 

školách  

Prvním dokumentem, ve kterém bylo zmíněno zavedení povinného finančního vzdělávání 

ve školách, bylo Usnesení č. 1594/2005 O zlepšení podmínek v bankovním sektoru [1] 

vydaném vládou České republiky v roce 2005, v tomto dokumentu vláda ukládá 

místopředsedovi vlády a ministru financí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a 

ministru průmyslu a obchodu připravit do září 2006 systém budování finanční gramotnosti 

na základních školách a středních školách („SBFG“).  

V srpnu 2007 byla vydána Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany 

spotřebitele na finančním trhu [2]. Cílem tohoto materiálu bylo vymezit rámcovou 

politiku Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu (OSFT). Byly 

zjištěny nedostatky v jednotlivých oblastech OSFT a následně vytvořen návrh opatření. 

Ministerstvo financí definovalo tři pilíře ochrany spotřebitele na finančním trhu, jejichž 

součástí je i dosažení dostatečné úrovně finanční gramotnosti obyvatel. První pilíř obsahuje 

adekvátní informace, druhý obsahuje schopnost pracovat s informacemi a třetí adekvátní 

postavení spotřebitele ve vztahu s finanční institucí. 

V říjnu 2007 byla zveřejněna Strategie finančního vzdělávání [3], jejímž cílem bylo 

vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční 

gramotnosti obyvatel ČR. Je v ní definována dvou pilířová struktura finančního vzdělávání 

– systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách a další finanční 

vzdělávání spotřebitelů. 

V prosinci 2007 byl vydán dokument Systém budování finanční gramotnosti na 

základních a středních školách [4]. Tento dokument vypracovalo společně Ministerstvo 

financí ČR (MF), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Systém budování finanční gramotnosti na 

ZŠ a SŠ vymezuje základní kroky v rámci zajištění finančního vzdělávání, vymezuje roli 

subjektů a spolupráci, definuje finanční gramotnost a její složky. V tomto dokumentu byla 

definována finanční gramotnost takto: „Finanční gramotnost je soubor znalostí, 

dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe 
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a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a 

služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen 

odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních 

závazků s ohledem na měnící se životní situace.“ Součástí dokumentu jsou i Standardy 

finanční gramotnosti pro ZŠ a SŠ vycházející z definice FG, které stanovují cílovou úroveň 

finanční gramotnosti pro každý ze stupňů vzdělání. 

Standardy finanční gramotnosti byly zapracovány do Rámcového vzdělávacího programu 

(RVP) pro základní vzdělávání a do rámcových vzdělávacích programů všech oborů 

středního vzdělávání. Tyto standardy se staly součástí vzdělávacích oblastí „Člověk a svět 

práce“ a „Matematika a její aplikace“. 

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách – Standardy FG 

pro SŠ: 

Tabulka 1. Standardy FG v oblasti středního vzdělávání – oblast Peníze 

Peníze 

Obsah Výsledky 

- placení (v tuzemské i zahraniční měně) - používá nejběžnější platební nástroje, 

smění peníze za použití kursovní lístku 

- tvorba ceny - stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a 

DPH 

- vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, 

místa, období… 

- rozpozná běžné cenové triky (cena bez 

DPH…) a klamavé nabídky 

- inflace - vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, 

dlouhodobé finanční plánování a uvede 

příklady, jak se důsledkům inflace bránit 
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Tabulka 2. Standardy FG v oblasti středního vzdělávání – oblast Hospodaření domácnosti 

Hospodaření domácností 

Obsah Výsledky 

- rozpočet domácnosti - rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a 

výdaje a na základě toho sestaví rozpočet 

domácnosti 

- navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a 

jak naložit s přebytkovým rozpočtem 

domácnosti 

 

Tabulka 3. Standardy FG v oblasti středního vzdělávání – oblast Finanční produkty 

Finanční produkty 

Obsah Výsledky 

- přebytek finančních prostředků - navrhne způsoby, jak využít volné 

finanční prostředky (spoření, produkty se 

státním příspěvkem, cenné papíry, 

nemovitosti…) 

- vybere nejvýhodnější produkt pro 

investování volných finančních prostředků 

a vysvětlí proč 

- nedostatek finančních prostředků - vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s 

ohledem na své potřeby a zdůvodní svou 

volbu 

- posoudí způsoby zajištění úvěru a 

vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení 

- vysvětlí způsoby stanovení úrokových 
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sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN 

- pojištění - vybere nejvýhodnější pojistný produkt s 

ohledem na své potřeby 

 

Tabulka 4. Standardy FG v oblasti středního vzdělávání – oblast Práva spotřebitele 

Práva spotřebitele 

Obsah Výsledky 

- předpisy na ochranu spotřebitele - na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva 

spotřebitele (při nákupu zboží a služeb 

včetně produktů finančního trhu) 

- obsah smluv - na příkladu ukáže možné důsledky 

neznalosti smlouvy včetně jejích 

všeobecných podmínek 

 

V květnu 2010 bylo vládou přijato Usnesení č. 338/2010 o Národní strategii finančního 

vzdělávání [5]. Cílem strategie je vytvoření systému finančního vzdělávání pro zvyšování 

úrovně finanční gramotnosti v ČR. Národní strategie je aktualizací dokumentu Strategie 

finančního vzdělávání z roku 2007 a vymezuje obsah termínu finanční gramotnost a jejích 

jednotlivých složek. Finanční gramotnost se zde dělí na peněžní gramotnost, cenovou 

gramotnost a rozpočtovou gramotnost. Národní strategie stanovuje tři prioritní oblasti, na 

které by se měly budoucí aktivity zaměřit. Těmi jsou aktivní a odpovědná účast na 

finančním trhu, prevence proti předlužení a zajištění na stáří. 

Testování finanční gramotnosti bylo v roce 2012 volitelnou součástí mezinárodního šetření 

PISA (Programme for International Student Assessment). Šetření PISA se zúčastnili žáci z 

18 zemí, v části Finanční gramotnost dosáhli čeští žáci šestého místa a zařadili se tím mezi 

sedm zemí s nadprůměrnými výsledky. 



12 

 

V březnu 2017 byl členy Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání odsouhlasen Standard 

finanční gramotnosti [6], který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky 

základních a středních škol. Ze standardu vyjde MŠMT při revizi rámcových vzdělávacích 

programů. 

Standard finanční gramotnosti pro SŠ: 

A. Nakupování a placení 

1. nakupování 

a.  zkontroluje ukázky vzorového dokladu a smlouvy  

b. uvede příklad důsledků neznalosti smlouvy, včetně všeobecných podmínek  

c.  kriticky posoudí nabídku zboží a služeb (podle vlastních či vyhledaných 

informací)  

      2. placení 

a.  vybere vhodný způsob placení  

b. vybere vhodnou možnost směny cizí měny a vypočte částku potřebnou pro 

tuto směnu  

      3. inflace 

a.  vysvětlí vliv inflace na příjmy, vklady, úvěry 

b.  navrhne, jak se občan může chránit proti mírné a proti vysoké inflaci 

B. Hospodaření domácnosti 

  1. prohloubit úroveň osvojení poznatků ze ZŠ 

ZŠ 

   II. stupeň 

    1. rozpočet  

a.  sestaví rozpočet jednotlivce i domácnosti 

b.  odliší čistý a hrubý příjem 

c.  odliší pravidelné, nepravidelné a jednorázové příjmy 

d.  odliší pevné, kontrolovatelné a jednorázové výdaje 

e.  zváží nezbytnost výdajů 

      2. porovná majetek a závazky domácnosti v bilanci 

      3. úvod do finančních služeb 
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a.  charakterizuje jednotlivé finanční produkty a jejich využití 

b.  provádí výpočty jednoduchého úročení a popíše princip složeného úročení 

c.  charakterizuje úrok a poplatky a jejich vliv na cenu finančního produktu 

d.  porovná finanční produkty, zejména z hlediska rizika, výnosu a likvidity 

   4. plánování 

a.  stanoví své krátkodobé a dlouhodobé finanční cíle a rozhodne o způsobu 

dosažení těchto cílů 

b.  určí rizika ohrožující dosažení finančních cílů a navrhne způsob jejich 

zmírnění 

C. Přebytek rozpočtu domácnosti 

     1. spoření  

a.  vybere vhodné spoření 

  b.  vypočte, jak dlouho spořit na určitý účel 

      2. investice 

a. posoudí různé druhy investic, včetně investic do majetku 

  b. na příkladu ukáže nutnost rozložení rizika 

      3. pojištění 

a.  v příkladu vybere vhodný druh pojištění 

b.  uvede příklady povinných pojištění 

      4. popíše možnosti zabezpečení na stáří 

D. Schodek rozpočtu domácnosti 

      1. úroky, úvěry 

a.  vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a využití RPSN 

b. odhaduje nebo vyhledá obvyklou úrokovou sazbu a RPSN běžných druhů 

úvěrů 

c.  v příkladu vybere nejvhodnější úvěr  

    d.  v příkladu posoudí úvěruschopnost a možnost zajištění úvěru  

       2. důsledky nesplácení 

a.  navrhne řešení situace předlužení 

  b.  vysvětlí důsledky oddlužení 
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2 Analýza učebních materiálů používaných pro výuku finanční 

matematiky na SŠ 

V této kapitole budou vybrány pouze učebnice obsahující téma týkající se finančního 

vzdělávání a výuky finanční matematiky. 

Nejprve bude podrobně rozebrán seznam schválených učebnic MŠMT [7] pro střední 

vzdělávání, předmět matematika. Seznam těchto vybraných učebnic je uveden v Tabulce 5. 

Seznam vybraných učebnic pro střední školy schválený MŠMT, předmět matematika.  

Dále budou vybrány některé publikace na českém trhu, které se zabývají finanční 

gramotností. Tyto učebnice mohou být další možností pro vyučující i studenty, kde čerpat 

informace.  

2.1 Vybrané učebnice schválené MŠMT pro střední vzdělávání, 

předmět matematika 

Tabulka 5. Seznam vybraných učebnic pro střední školy schválený MŠMT, předmět 

matematika 

NÁZEV AUTOR VYDÁNÍ PLATNOST 
ROK 

VYDÁNÍ 

Matematické, fyzikální a 

chemické tabulky a vzorce pro 

střední školy 

Mikulčák, J., 

Charvát, J., 

Macháček, M., 

Zemánek, F. 

dotisk 1. 

vydání 
2021 2009 

Matematika pro dvouleté a 

tříleté učební obory SOU, 1. 

díl 

Calda, E. dotisk 2. 

upraveného 

vydání 

2020 2014 

Matematika pro gymnázia – 

Posloupnosti a řady 

Odvárko, O. dotisk 3. 

vydání 
2020   

Matematika pro netechnické 

obory SOŠ a SOU, 2. díl 

Calda, E. dotisk 1. 

vydání 
2020   
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Matematika pro SOŠ a 

studijní obory SOU – 

Posloupnosti a finanční 

matematika 

Odvárko, O. dotisk 1. 

vydání 
2020   

2.1.1 J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední 

školy 

Tato učebnice [8] schválená MŠMT dne 29. ledna 2015 je asi nejvíce obsáhlá učebnice, 

která se na střední škole používá. V učebnici se nachází to nejdůležitější a nejzákladnější 

shrnutí učiva střední školy, a to z předmětu matematika a fyzika. Nejsou zde uvedeny 

žádné početní příklady na procvičení, čtenář by měl tedy vědět ze studia matematiky, jak 

vhodně použít informace vyhledané v učebnici. Tuto učebnici je často dovoleno používat 

při zkouškách z matematiky a fyziky. Obsah v matematické části je především tvořen 

vzorci a definicemi pojmů. Přidáno je i mnoho grafů pro představu a pochopení dané 

problematiky čtenářem. 

Téma finanční matematika je zařazeno pod kapitolu Posloupnosti a řady, oddíl Finanční 

matematika. Z tohoto tématu jsou v učebnici vypsané pouze vzorce pro jednoduché 

úročení, složené úročení, pravidelné spoření při složeném úročení, pravidelné splácení 

dluhu. Pojmy týkající se finanční matematiky nejsou vypsány ani vysvětleny. Čtenář má 

tedy možnost rychle najít potřebný vzorec, ale musí vědět, jak ho použít.  

Můžeme říci, že se tato učebnice finanční matematikou nezabývá, je ale v předmětu 

matematiky a fyziky velmi užitečná pro svůj celkový přehled a obsáhlost. 

2.1.2 E. Calda: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl 

Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU je rozepsána ve dvou dílech. První díl 

je rozdělen do pěti kapitol, konkrétně na Číselné množiny, Mocniny a Odmocniny, Výrazy, 

Lineární rovnice a nerovnice, Planimetrie. Druhý díl zahrnuje kapitoly Rovnice, Funkce a 

Stereometrii, v tomto díle se finanční matematika nevyskytuje. Součástí každé kapitoly je 

souhrnné opakování a kontrolní test, které zahrnují příklady vztahující se k probrané látce. 

Pojmy, týkající se tématu, jsou stručně a jednoduše vysvětleny. Ke každé látce je doplněno 

mnoho příkladů, z nichž prvních pár je vždy řešeno, a k ostatním jsou na konci učebnice 
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pouze výsledky. V učebnicích se nacházejí i ilustrace a nechybí ani grafické znázornění 

řešení některých příkladů. 

Téma, které se týká finančního vzdělávání, se nachází v první kapitole, tedy v Číselných 

množinách. Toto téma, zahrnující pouze úrok, spolu s procenty tvoří jeden oddíl první 

kapitoly. Úroku jsou věnovány přibližně čtyři strany učebnice. Je zde čtenáři ve čtyřech 

větách vysvětleno zhodnocení peněz o tzv. úrok, dále je v krátkosti popsáno jednoduché 

úrokování a složené úrokování. Jsou přidány tři jednoduché příklady s vypracovaným 

řešením a pět úloh pouze s výsledky na konci učebnice. V souhrnném opakování je téma 

úrok obsaženo ve třech úlohách a v kontrolním testu v jedné úloze. Všechny příklady 

kromě jednoho mají v zadání období pouze jednoho roku, jeden příklad období dvou let. 

Není uveden žádný obecný vzorec k počítání finanční matematiky. 

Na závěr je uvedena Poznámka: Úrokové sazby jsou u různých peněžních ústavů různé a 

mohou se také měnit. Zdá-li se vám, že údaje v příkladech neodpovídají současné situaci, 

aktualizujte je. Touto větou autor obchází příklady zasazené do praxe. Čtenář tedy neví, 

zda jsou v zadáních použita aktuální fakta či nikoliv.  

Tato učebnice [9] se finanční matematikou nezabývá. Je zde téma věnující se úroku, ale 

ostatní témata finanční matematiky nejsou pokryta. Jelikož první ani druhý díl pro dvouleté 

a tříleté učební obory SOU neobsahují dostatečné množství učiva z finanční matematiky, 

studenti nemají možnost si v klasické výuce osvojit tuto látku, kterou jistě budou 

v budoucím životě využívat. 

2.1.3 O. Odvárko: Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady 

Tato učebnice [10] spadá do řady učebnic pro gymnázia. Každá jednotlivá učebnice 

obsahuje matematické téma, které je dále rozvinuto v obsahu. Všechny učebnice ke každé 

látce mají doplněny mnoho příkladů, z nichž prvních pár je vždy řešeno, a k ostatním jsou 

na konci učebnice pouze výsledky. Řešené příklady jsou většinou vzorové pro úlohy, ke 

kterým je v učebnici pouze výsledek. Čtenář nemusí vždy postupovat dle předlohy, 

k výsledku dojde i jinou cestou. Učebnice Posloupnosti a řady se tedy věnuje 

posloupnostem a řadám, rozvinuté kapitoly jsou Posloupnosti a jejich vlastnosti, 

Aritmetické a geometrické posloupnosti, Limity posloupností a nekonečné řady. 
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Finanční matematika je zařazena pod Aritmetické a geometrické posloupnosti, konkrétně 

do Užití geometrických posloupností. Převážně celá část Užití geometrických posloupností 

se věnuje finanční matematice. Předlohové řešené příklady se vztahují na výpočty spoření 

na vkladní knížce s úrokem, termínované vklady, spoření na osobní konto s úrokem a 

splácení úvěru od banky. Na předlohovém příkladu je podrobně popsán a vysvětlen 

princip, postupně je z konkrétního příkladu odvozen obecný vzorec. Toto vyvození je pro 

čtenáře lepší, obecně platí, že je odvozní vzorce z konkrétního příkladu přínosnější. V této 

učebnici nejsou tak detailně popsány termíny z finanční matematiky, jsou pouze zmíněny 

bez podrobnějšího vysvětlení.   

Je dán důraz na různá úrokovací období, jsou zde rozebrány příklady s ročním, pololetním 

a čtvrtletním úrokovacím obdobím. 

Na závěr je v učebnici 11 úloh pouze s výsledky na konci učebnice, které se zabývají 

finanční matematikou. Dvě úlohy se týkají spoření přes termínovaný vklad a zjišťování 

naspořené částky s různými okolnostmi. Čtyři úlohy se věnují vkladní knížce, je zde i 

nápověda pro řešitele. Úloha na vkladový certifikát od banky je zde pouze jedna, pojem 

vkladový certifikát je vysvětlen spolu s termínem jednoduchého úrokování. Polovina 

zbývajících úloh se zabývá osobním kontem a druhá polovina úvěry od banky, konkrétně 

na zjišťování výše splátek. Na rozdíl od ostatních učebnic se úlohy věnují také 

porovnávání několika spořících variant, kdy má řešitel zjistit, jestli je výhodnější 

termínovaný vklad nebo zakoupit vkladový certifikát. 

Tato učebnice se finanční matematikou zabývá, je pokryto více témat než v předchozích 

učebnicích. Řešené příklady jsou podrobné a přehledné. Z hlediska terminologie je 

poměrně nedostatečná, termíny téměř nevysvětluje, předpokládá jejich znalost. Finanční 

gramotnost však zahrnuje více druhů produktů finančního trhu, které nejsou v učebnici 

zmíněny. Jedná se například o druhy úvěrů, leasing, kontokorent.  

2.1.4 E. Calda: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl 

Tato učebnice [11] je druhou učebnicí z celkových čtyř učebnic Matematiky pro 

netechnické obory SOŠ a SOU. Co může čtenáře na jednotlivých dílech zaujmout na první 

pohled, je například výskyt CD v prvním díle na procvičení funkcí, na kterém je nahrán 

výukový program pro střední školy se sbírkou úloh. Druhý díl obsahuje mnoho ilustrací ke 



18 

 

zpestření učiva, ilustrace jsou do textu vtipně zakomponovány a vztahují se většinou 

k počítanému příkladu. Ve čtvrtém díle jsou do učiva zahrnuty matice a teorie grafů. Ke 

každé látce je doplněno mnoho příkladů, z nichž prvních pár je vždy řešeno, a k ostatním 

jsou na konci kapitoly pouze výsledky. V učebnicích je obecně poměrně málo aplikačních 

úloh, jsou zde úlohy spíše obecné. 

V prvním díle v kapitole, která se věnuje opakování základních poznatků z algebry, je i 

část, která se věnuje procentům, poměru a úměře. V této části se standardně učebnice 

zabývají finanční gramotností, v této knize je však pouze jeden příklad na jednoduché 

úročení, jinak není finanční gramotnost zmíněna a první díl této učebnice se jí vůbec 

nevěnuje. 

Učivo finanční matematiky je tedy zahrnuto v díle druhém pod část učiva zvanou 

Posloupnosti. Jedna z částí této kapitoly se věnuje užití geometrických posloupností, zde je 

zhruba 8 stran věnováno finanční matematice, jsou zde i příklady na růst obyvatel ve městě 

či klesající hodnotu stroje. 

V úvodu je popsán postup pro výpočet poklesu či růstu dané veličiny ve stálém poměru a 

na základě postupu je stanoven vzorec pro výpočet, který je poté používán v následujících 

dvou příkladech, které se netýkají finanční matematiky. Ta je do textu zařazena až po 

těchto dvou příkladech s následovným vysvětlením pojmů finanční gramotnosti. Jsou zde 

teoreticky vysvětleny finanční pojmy, jako je úrok, úroková míra, úročitel, jistina a složené 

úrokování. Je zmíněno i jednoduché úrokování, přičemž je vysvětleno, že se řeší nikoliv 

pomocí geometrické, ale pomocí aritmetické posloupnosti. Následně jsou zde vypsány 

příklady s vypracovaným řešením, které jsou zaměřeny na složené úrokování, konkrétně na 

výpočet konečné jistiny, výpočet počáteční jistiny, výpočet úrokové míry, úročení 

výsledné hodnoty stejných periodických vkladů ukládaných počátkem každého období.  Je 

zde ještě jeden příklad na odúročení a na umořování dluhu, na kterém je podrobně 

vysvětlen postup a odvozen vzorec pro výpočet splátek úvěru. Splácení úvěru je 

vysvětleno i pomocí tabulky, jak se mění výše umořování úvěru a výše úroků. Na konci 

této kapitoly je ještě pět průřezových příkladů na finanční matematiku. 

Můžeme říci, že se učebnice finanční matematikou zabývá. Jednoduchému úrokování se 

tato učebnice nevěnuje, je zde pouze poukázáno na způsob výpočtu. Složené úročení je 
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ukázáno celkem na čtyřech řešených příkladech, je ale hodně teoreticky vysvětleno. Chybí 

zde mnoho nepokrytých témat finanční matematiky, obsažené příklady se zdají být 

nepřehledné. Učebnici chybí grafické znázornění postupů, obecně je tato kniha na grafické 

znázornění hodně chudá, vše je popsáno čistě slovně a převážně teoreticky. Samotná 

finanční gramotnost nacházející se v učebnici je vysvětlena dobře, ale kniha se jí věnuje 

spíše jen okrajově. 

2.1.5 O. Odvárko: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU – Posloupnosti a 

finanční matematika 

Tato učebnice [12] není součástí číslované řady učebnic pro SOŠ a studijní obory SOU. Je 

věnována pouze tématu Posloupnosti a finanční matematika. V učebnici najdeme tyto 

části: Posloupnosti a jejich vlastnosti, Aritmetické a geometrické posloupnosti, 

Posloupnosti a finanční matematika, Limity posloupností a nekonečné řady.  Příklady jsou 

jako v jiných učebnicích rozděleny. Ke každé kapitole je jich na téma několik vyřešeno a 

ostatní jsou určeny k procvičení žáka pouze s výsledky na konci učebnice. V učebnici 

nejsou žádné ilustrace, řešení příkladů z finanční matematiky je často ukázáno v tabulce. 

Téma finanční matematiky je, jak již název napovídá, obsaženo ve třetí části Posloupnosti 

a finanční matematika. Celá kapitola se zabývá pojmy a počítáním příkladů z finanční 

matematiky. Najdeme zde tyto podkapitoly: Úroková míra a úrok, Jednoduché úročení, 

Úroková doba, Složené úročení, Úrokovací období, Spoření, Splácení dluhů. Nutno 

podotknout, že jako jediná z učebnic má pojmenovanou kapitolu Finanční matematika. 

U podkapitol nejsou v úvodu vysvětleny žádné pojmy, prakticky se hned přechází na 

řešené příklady. Až později v příkladech jsou vždy vysvětleny pojmy vztahující se 

k příkladu, který je počítán. Občas se k textu vztahují vysvětlivky pod čarou s rozvinutým 

vysvětlením. Na závěr jednotlivých příkladů je poukázáno na propojení s aritmetickou a 

geometrickou posloupností. 

Je zajímavé, že po čtenáři v několika případech chtějí nejdříve jeho vlastní odhad výsledku 

a až poté konkrétní spočítání, toto je zadáno i v ostatních podkapitolách. Všechny úlohy 

v podkapitolách Úroková míra a úrok, Jednoduché úročení, Úroková doba, Složené 

úročení, mají v zadání období pouze jednoho roku.  
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Z řešeného příkladu pomocí klasických výpočtů se postupně přechází obecnému označení 

neznámých a vyjádření vzorce. V podkapitole složené úročení se čtenář dozví něco o 

počítání příkladů v učebnici vůči počínání si banky v praxi. Je zde poukázáno na 

zaokrouhlování, také na malé rozdíly počítání konkrétních situací v budoucnosti žáka 

podle vzorců z učebnice a počítáním bankou a na zdlouhavý a složitý postup banky. 

Příklady jsou přehledně vysvětleny, je jich ke každému tématu dostatečné množství. Jsou 

postupně vysvětleny pojmy, jako je úrok a úroková míra, depozitní certifikát, doba 

splatnosti, jednoduché úročení, úroková doba, německá metoda, složené úročení, 

úrokovací období, a umořování dluhu. 

Učebnice se finanční matematikou zabývá, je zde pokryto mnoho témat týkající se finanční 

matematiky. Text je přehledně zpracovaný, příklady k tématům dostačující pro představu 

dané problematiky. Bylo zde zmíněno porovnání s praxí, které se neobjevilo v žádné jiné 

učebnici schválené MŠMT. Vysvětlivky pojmů byly umístěny přímo do příkladů, kde se 

tyto pojmy používaly. Pro čtenáře je určitě přínosnější, když si může okamžitě při 

procházení vyřešených příkladů uvědomit, co se vlastně počítá a mít vysvětlivky na očích. 

2.1.6 Shrnutí učebnic schválených MŠMT pro střední vzdělávání, předmět 

matematika 

Byly zkoumány pouze následující učebnice obsahující učivo finanční matematiky: J. 

Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy [8], E. 

Calda: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl [9], O. Odvárko: 

Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady [10], E. Calda: Matematika pro 

netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl [11], O. Odvárko: Matematika pro SOŠ a studijní 

obory SOU – Posloupnosti a finanční matematika [12].  

V analýze učebnic byly zhodnoceny učebnice, které se finanční matematikou zabývají 

podrobněji, či pouze okrajově. Učebnice zabývající se podrobněji finanční matematikou 

jsou O. Odvárko: Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady, E. Calda: Matematika 

pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl, O. Odvárko: Matematika pro SOŠ a studijní 

obory SOU – Posloupnosti a finanční matematika. 

Nejlépe a nejpodrobněji se věnuje finanční matematice učebnice Matematika pro SOŠ a 

studijní obory SOU – Posloupnosti a finanční matematika. Tato učebnice obsahuje velké 
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množství témat z finanční matematiky spolu s početními příklady a vysvětlenými pojmy. 

Je zde nejlépe vysvětlena německá metoda a popsáno úrokovací období. Příklady jsou 

přehledné a výstižné, pojmy jednoduše ale účelně vysvětlené. Je zde poukázáno na počítání 

příkladů z učebnice a počítání bankou v praxi. Některé pojmy jsou ještě rozvinuty 

v poznámce pod čarou. Po žácích se chce i vlastní odhad výsledku. 

Za druhou kvalitní učebnici můžeme považovat učebnici Matematika pro gymnázia – 

Posloupnosti a řady, která se hojně věnuje optimalizačním úlohám, které mají za cíl 

posoudit rozhodování žáků a vybrat nejlepší variantu pro daného žáka. Tato učebnice má 

však i nedostatky. Termíny a pojmy z finanční matematiky nejsou vysvětleny vůbec 

podrobně, jsou zde zmíněny jen ty základní. Řešené příklady na finanční gramotnost jsou 

celkem čtyři a neřešených příkladů je jedenáct. Řešených příkladů by tedy mohlo být více 

s různou tématikou, aby čtenáře více obohatily o problematiku finanční gramotnosti. 

Poslední učebnicí, která se více podrobně zabývá finanční gramotností, je učebnice 

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl. Řešené příklady se zdají být 

nepřehledné, v textu je málo zvýrazněných slov pro orientaci. Jednoduché úročení je zde 

pouze vysvětleno, není zde ale uveden žádný početní příklad. Příklady se věnují pouze 

složenému úrokování a umořování dluhu. Za nedostatečný můžeme považovat i malý počet 

neřešených příkladů k procvičení. 

Učebnice, které se zabývají finanční matematikou okrajově, jsou tedy Matematické, 

fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy a Matematika pro dvouleté a tříleté 

učební obory SOU, 1. díl.  

Učebnice Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy je užitečná 

učebnice v mnoha jiných směrech a není přímo určena jednomu tématu. Tato učebnice je 

sepsána právě tak, aby z finanční gramotnosti obsahovala pouze to nejzákladnější shrnutí.  

Kniha Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl je nedostačující, co se 

týče učiva finanční matematiky. Popsáno je pouze téma úrok, jiná témata nejsou v textu 

zahrnuta. Jelikož ani v druhém díle, určeném dvouletým a tříletým učebním oborům SOU, 

není zahrnuta finanční matematika, studenti nemají možnost si v klasické výuce osvojit 

danou problematiku. 
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Ideální pro výuku je kombinovat různé druhy učebnic podle toho, jakou část finanční 

matematiky chce učitel s žáky zrovna probírat. V každé učebnici je něco trochu jiného, jiné 

příklady, jiné vysvětlení pojmů. Na českém trhu se objevují i jiné publikace věnující se 

finanční matematice, učitel by měl tuto možnost výběru využít. 

2.2 Publikace vyskytující se na českém trhu, které se zabývají finanční 

matematikou 

2.2.1 O. Odvárko: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy 

Text publikace [13] se skládá jen z příkladů z finanční matematiky a terminologie. Obsah 

učebnice je řešen podobně jako v předchozích učebnicích. Vždy k tématu je ale řešen 

pouze jeden příklad, a poté jsou zadána cvičení s příklady k procvičení s výsledky na konci 

učebnice. Text je obohacen o vtipné ilustrace, řešení příkladů je ukázáno klasickým 

výpočtem, nebo v tabulce, či jsou použity různé grafy. 

Jednotlivé kapitoly učebnice jsou: Začínáme od začátku, Jednoduché úročení, Složené 

úročení, Úvěry a leasing, Spoření.  

Oproti klasickým učebnicím pro střední školy, které již byly analyzovány, obsahuje tato 

učebnice navíc: podrobný přehled standardů, sankce a rizika, inflaci, skonto, diskont, 

eskont směnky, kontokorentní účet, rozlišení spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a 

leasingu, důchodové spořící programy. 

V této učebnici můžeme považovat za přínosné, že se čtenář dozví, jak vypadá akcie či 

výpis informací z burzy akcií. Je zde možnost si spočítat mnoho příkladů z různých oblastí 

finančního trhu. Mohlo by být více řešených příkladů pro lepší uchopení problematiky.  

2.2.2 J. Brabec: Finanční gramotnost: srozumitelně a bez překážek 

Publikace [14] je řešena spíše formou jednolitého textu, který v jednotlivých kapitolách 

navazuje spolu se zakomponovanými příklady. Problematika je čtenáři vysvětlena 

srozumitelně a chytře. Na závěr každé kapitoly jsou položeny kontrolní otázky a shrnutí 

toho nejdůležitějšího. 

Kapitoly publikace jsou: Proč bychom se měli starat o své peníze, Počítání s procenty, 

Peníze a jejich časová hodnota, Půjčky a úvěry, Platební karty, Rizika a jak se proti nim 
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zabezpečit, Hospodaření s penězi, Spoření a investování, Financování bydlení, 

Zabezpečení vlastního stáří a renta, Kdo nám může poradit, Učme se hrou. 

Tato publikace je vedena jinak než klasická učebnice pro střední školy. Na finanční 

gramotnost se nahlíží z jiného úhlu i je jinak vysvětlena problematika. Není klasicky 

určena k počítání příkladů, spíše obsahuje terminologii a vysvětlení jednotlivých témat. 

Pro čtenáře je přínosná v rozšíření si obzorů z finanční gramotnosti, je zde uvedeno mnoho 

zajímavostí.  

2.2.3 J. Radová, P. Dvořák, J. Málek: Finanční matematika pro každého, 8. 

rozšířené vydání 

Popis této učebnice [15] je přehledně shrnut v předmluvě. Toto vydání srozumitelným 

způsobem vysvětluje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi 

širokému okruhu čtenářů. Je koncipována jako učebnice, je vhodná pro studenty vysokých, 

vyšších odborných či středních škol.  

Výklad v jednotlivých kapitolách je nejdříve veden v obecné rovině, následně je ukázán na 

praktickém příkladu, který je doprovázen i vzorovým řešením. Nejsou zde však klasická 

cvičení na procvičení počítání. 

Obsah knížky je možné rozdělit do dvou celků. První, kapitoly 1 až 6, vysvětluje 

matematické metody a postupy, které jsou využívány v oblasti financí. Druhý celek, 

kapitoly 7 až 18, je potom zaměřen na konkrétní aplikace těchto postupů u všech 

důležitých bankovních a finančních produktů. 

Učebnice je velmi obsáhlá, kapitoly učebnice jsou: Základní pojmy, Úročení, Složené 

úročení, Spoření, Důchody jako pravidelné platby z investice, Splácení úvěru, Směnky a 

směnečné obchody, Skonto, Běžné účty, Hypoteční úvěry, Spotřebitelské úvěry, 

Forfaiting, faktoring a leasing, Dluhopisy, Durace, konvexita, imunizace, Měřící 

výkonnosti portfolia, Akcie, Měnový kurz a devizové obchody, Finanční termínované 

obchody.  

Tato učebnice obsahuje nejvíce učiva finanční matematiky ze všech dosud analyzovaných 

učebnic. Učivo je v některých případech složitější a vhodné spíše tedy pro vyšší odborné a 

vysoké školy, avšak k doplnění určitých okruhů střední školy z hlediska terminologie je 



24 

 

pravděpodobně nejvhodnější. Vyučující zde najde vše, co se dá považovat za základ 

finanční gramotnosti plus má i možný výběr z úloh, které jsou vyřešené.  

2.2.4 Shrnutí publikací vyskytujících se na českém trhu, které se zabývají finanční 

matematikou 

Byly analyzovány následující učebnice: O. Odvárko: Úlohy z finanční matematiky pro 

střední školy [13], J. Brabec: Finanční gramotnost: srozumitelně a bez překážek [14], J. 

Radová, P. Dvořák, J. Málek: Finanční matematika pro každého, 8. rozšířené vydání [15]. 

Učebnice O. Odvárko: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy je pro zlepšení si 

početních dovedností nejvíce užitečná. Najdou se zde příklady z mnoha témat, které se 

v klasické učebnici matematiky nevyskytují. 

Publikace J. Brabec: Finanční gramotnost: srozumitelně a bez překážek je zajímavým 

doplňkem učiva. Na finanční gramotnost se nahlíží jinak, než je v učebnicích matematiky 

běžné. Učebnice je spíše terminologická a vysvětluje souvislosti, příklady jsou zde také, 

avšak jsou spíše obecné než na klasické procvičování. 

Učebnice J. Radová, P. Dvořák, J. Málek: Finanční matematika pro každého, 8. rozšířené 

vydání je plná informací z finanční gramotnosti. Tyto informace však jsou pro běžného 

středoškolského studenta možná až příliš obsáhlé a objemné. Výhodou tedy je, že si zde 

každý může najít to, co hledá. Učebnice je ideální pro střední školy ekonomického 

založení. Učebnice je vedena hlavně teorií, příklady jsou v obsahu také, ale není to 

klasická učebnice matematiky pro počítání. 

Pokud by si student chtěl propočítat příklady na procvičení, měl by zvolit učebnici O. 

Odvárko: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Složitější příklady a terminologii 

najde v publikaci Učebnice J. Radová, P. Dvořák, J. Málek: Finanční matematika pro 

každého, 8. rozšířené vydání, kde s jistotou pochopí danou problematiku. Publikace J. 

Brabec: Finanční gramotnost: srozumitelně a bez překážek je zajímavým doplněním 

k běžnému učivu, pokud se student zajímá o finanční matematiku, je tato učebnice 

přínosem. 
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3 Typové úlohy vybraných učebnic schválených MŠMT pro střední 

vzdělávání, předmět matematika 

V této kapitole budou rozepsány typové úlohy, které se nacházejí v učebnicích určených na 

výuku matematiky na SŠ. V kapitole č. 2 bylo celkem analyzováno pět učebnic, které 

MŠMT schválilo pro střední vzdělávání. Učebnice byly vybrány na základě jejich obsahu 

učiva vztahujícího se k výuce finanční matematiky. 

Učebnice J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední 

školy bude z této kapitoly vynechána, není určena na klasickou výuku finanční 

matematiky. V této učebnici nejsou uvedeny žádné příklady, pouze obsahuje obecné 

vzorce pro počítání napříč celou matematikou. 

3.1 Typové úlohy - E. Calda: Matematika pro dvouleté a tříleté učební 

obory SOU, 1. díl  

V této učebnici se nachází jediné téma z finanční gramotnosti, a tím je úrok. 

V předvedených příkladech se počítá uložení peněz ve spořitelně s výnosem 3 %, půjčka 

od banky při úrokové sazbě 14 % a 11 %. Tyto příklady jsou ukázány čtenáři v učebnici i s 

vypracovaným řešením. V úlohách na procvičení s řešením na konci učebnice jsou 

příklady typově stejné. 

 

Příklad 1 

Jaký úrok připíše za rok spořitelna panu Novákovi, který i do ní uložil 15 000 Kč 

s úrokovou sazbou 3 %? 

Řešení 

100 % ………… 15 000 Kč 

 3 % …………  3 ‧ 150 Kč = 450 Kč 

Spořitelna připíše panu Novákovi úrok 450 Kč. 

Poznámka. Z úroků, které spořitelna svým klientům připisuje, se strhává 15 % jako daň. 

Částka, kterou spořitelna panu Novákovi připíše, bude proto činit jen 85 % ze 450 Kč, tj. 

pouze 450 Kč ‧ 
85

100
 = 382,50 Kč. 
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Příklad 2 

Podnikatel si v bance půjčil 110 000 Kč při úrokové sazbě 14 %. Kolik vrátil bance, když 

se mu po jednom roce podařilo dluh splatit? 

Řešení 

Podnikatel vrátil bance částku, která byla o 14 % větší než ta, kterou si vypůjčil, tj. částku  

 110 000 Kč ‧ 
114

100
 = 125 400 Kč. 

 

Příklad 3 

Novákovi si na opravu rodinného domku půjčili v bance 65 000 Kč s úrokovou sazbou 11 

%. Půjčka má být splacena dvanácti stejnými měsíčními splátkami. Kolik budou Novákovi 

splácet měsíčně? 

Řešení 

Novákovi musí zaplatit částku o 11 % vyšší, než kterou si vypůjčili, tj. částku 

 65 000 Kč ‧ 
111

100
 = 72 150 Kč. 

Měsíční splátka bude 72 150 Kč: 12 = 6 012,50 Kč. 

3.2 Typové úlohy - O. Odvárko: Matematika pro gymnázia – 

Posloupnosti a řady 

Všechny úlohy k procvičení se vztahují opět k úroku. Ať už formou uložení peněz a 

následné vyplacené úroku či splátkou půjčených peněz od banky spolu s úroky. Úlohy jsou 

složitější, obsahují v zadání více textu, je zde i úloha na to, který způsob spoření je pro 

klienta výhodnější. Obecné vzorce jsou vždy do textu zakomponovány až po rozepsaném 

výpočtu konkrétního příkladu. 

 

Příklad 1 A 

Vkladatel si uložil do banky na počátku roku 2001 na vkladní knížku s výpovědní lhůtou 2 

roky 16 000 Kč. 

U bankovní přepážky získal tyto informace: 
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Pokud si chce vkladatel vybrat peníze za 2 roky při této formě spoření, musí současně 

s uložením vkladu dát výpověď. 

Roční úroková míra pro tento typ vkladu je 5 %, úrokovací období je 1 rok. 

Na konci roku 2001 banka vypočítá úrok, který činí 5 % z jistiny (z vložené částky). 

Z úroku se odečte 15% daň z příjmu, kterou banka odvede státu. Úrok po zdanění čili čistý 

úrok se připíše k vložené částce. 

Čistý úrok si může vkladatel během roku 2002 vybrat. Pokud tak neučiní, stává se čistý 

úrok součástí nové jistiny vkladatele – to znamená, že na konci roku 2002 se vypočítává 

úrok už z této nové jistiny. To je podstata tzv. složeného úrokování. 

Vkladatel si úrok za rok 2001 nevyzvedl. Kolik korun měl na knížce na konci roku 2002? 

Řešení 

vklad na počátku r. 2001:   16 000 Kč 

úrok za r. 2001:    (0,05 ‧ 16 000) Kč 

čistý úrok za r. 2001:    (0,85 ‧ 0,05 ‧ 16 000) Kč 

částka na vkladní knížce na konci r. 2001: (16 000 (1 + 0,85 ‧ 0,05)) Kč 

čistý úrok za r. 2002:    (0,85 ‧ 0,05 ‧ 16 000 (1 + 0,85 ‧ 0,05)) Kč 

částka na vkladní knížce na konci r. 2002: (16 000 (1 + 0,85 ‧ 0,05) + 0,85 ‧ 0,05 ‧ 16 000 

(1 + 0,85 ‧ 0,05)) Kč = (16 000 (1 + 0,85 ‧ 

0,05)2) Kč = 17 388,90 Kč 

Vkladatel měl na konci roku 2002 na vkladní knížce částku 17 388,90 Kč. 

 

Příklad 1 B 

Vkladatel si mohl svých 16 000 Kč uložit u jiné banky na termínovaný vklad na 2 roky. 

Založení termínovaného vkladu na 2 roky pro vkladatele znamená, že vložené peníze 

nebude po dobu 2 let z banky vybírat. Může si pouze vyzvedávat úroky. (Při předčasném 

výběru termínovaného vkladu snižuje banka vyplácenou částku o určitá procenta.) I další 

podmínky jsou stejné jako při spoření na vkladní knížku s výpovědní lhůtou 2 roky: Roční 

úroková míra je 5 %, jde o formu složeného úrokování, daň z úroku je 15 %. Jediný rozdíl 
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je v tom, že zde je úrokovací období pololetní, což znamená, že banka připisuje úroky 

jednou za půl roku. 

Předpokládejme, že by vkladatel vložil své peníze na počátku roku 2001 na termínovaný 

vklad na 2 roky a úroky by nevybíral. Kolik korun by měl na termínovaném vkladu na 

konci roku 2002? Co je pro vkladatele finančně výhodnější? Uložit peníze na termínovaný 

vklad na 2 roky nebo na vkladní knížku s výpovědní lhůtou 2 roky? 

Řešení 

Je-li roční úroková míra pro termínovaný vklad na 2 roky rovna 5 %, pak se za každé 

pololetí připočítává k úrokové částce 2,5 %. 

vklad na počátku r. 2001:   16 000 Kč 

úrok za 1. pololetí r. 2001:   (0,025 ‧ 16 000) Kč 

úrok po zdanění za 1. pololetí r. 2001: (0,85 ‧ 0,025 ‧ 16 000) Kč  

celková částka na konci 1. pololetí r. 2001: (16 000 (1 + 0,85 ‧ 0,025)) Kč 

celková částka na konci 2. pololetí r. 2001: (16 000 (1 + 0,85 ‧ 0,025)2) Kč 

…    … 

celková částka na konci 2. pololetí r. 2002: (16 000 (1 + 0,85 ‧ 0,025)4) Kč 

Vkladatel by měl na termínovaném vkladu na konci roku 2002 částku 17 403 Kč. To je o 

15,10 Kč více než na vkladní knížce s výpovědní lhůtou 2 roky. 

 

Příklad 2 

Občan si založil na konci roku 2001 osobní konto s roční úrokovou mírou 6 % a se 

čtvrtletním obdobím. Na konto ihned uložil 5 000 Kč a stejnou částku pak pravidelně 

ukládal na konci každého čtvrtletí roku 2002; přitom z konta žádný obnos nevybral. Jak 

vysoká částka byla na jeho osobním kontě na konci roku 2002? Daň z úroků je 15 %. 

Řešení 

Uvědomme si nejprve, že úroková míra pro čtvrtletní úrokovací období je 1,5 %. 

částka na konci r. 2001:   5 000 Kč 
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částka na konci 1. čtvrtletí r. 2002: 

 (5 000 (1 + 0,85 ‧ 0,015)) Kč  + 5 000 Kč   

částka vložená koncem   částka vložená na 

r. 2001spolu s čistým úrokem  konci 1. čtvrtletí  

za 1. čtvrtletí r. 2002    r. 2002 

částka na konci 2. čtvrtletí r. 2002: 

(5 000 (1 + 0,85 ‧ 0,015)2) Kč   + (5 000 (1 + 0,85 ‧ 0,015)) Kč   +   5 000 Kč 

 

částka vložená koncem r. 2001 částka vložená na konci 1.      částka vložená na 

spolu s čistým úrokem za 1. a 2. čtvrtletí r. 2002 spolu s      konci 2. čtvrtletí  

čtvrtletí r. 2002   čistým úrokem za 2. čtvrt-      r. 2002 

     letí r. 2002 

částka na konci 3. čtvrtletí r. 2002: 

(5 000 (1 + 0.85 ‧ 0,015)3) Kč + (5 000 (1 + 0.85 ‧ 0,015)2) Kč + (5 000 (1 + 0.85 ‧ 0,015)) 

Kč + 5 000 Kč 

částka na konci 4. čtvrtletí r. 2002: 

[5 000 (1 + 0.85 ‧ 0,015)4 + 5 000 (1 + 0.85 ‧ 0,015)3 + 5 000 (1 + 0.85 ‧ 0,015)2 + 5 000 (1 

+ 0.85 ‧ 0,015) + 5 000] Kč 

K výpočtu požadované částky na konci 4. čtvrtletí r. 2002 stačí, abychom zjistili součet 

prvních pěti členů geometrické posloupnosti 

(5 000 (1 +  0.85 ‧ 0,015)𝑛−1)𝑛=1
∞  : a1 = 5 000, q = 1 + 0,85 ‧ 0,015, a tedy 

S5 = a1 ‧ 

𝑞5 − 1

𝑞 − 1
 = 5 000 ‧ 

(1 + 0.85 ‧ 0,015)5 − 1

0.85 ‧ 0,015
 ≐ 25 645,70. 

Vkladatel měl koncem roku 2002 na svém osobním kontě 25 645,70 Kč. 

 

Příklad 4 
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Banka poskytla podnikateli počátkem roku 2000 úvěr ve výši jeden milion korun, a to na 

dobu tří let s roční úrokovou mírou 14 % (úrokovací období je jeden rok). Podnikatel 

splatil půjčku ve třech stejných ročních splátkách, první po jednom roce od poskytnutí 

úvěru. Kolik korun činila jedna splátka? 

Řešení 

Neznámou je výše jedné splátky, označíme ji s Kč. 

Dluh podnikatele na konci r. 2000 (banka si připsala úroky): 

[106 ‧ (1 + 0,14)] Kč 

Dluh na počátku r. 2001 (po první splátce): 

[106 ‧ (1 + 0,14) - s] Kč 

Dluh na počátku r. 2002 (po připsání úroků z dluhu za r. 2001 a po druhé splátce): 

[(106 ‧ (1 + 0,14) – s) ‧ (1 + 0,14) - s] Kč = [106 ‧ (1 + 0,14)2 – s(1 + 0,14) - s] Kč 

Dluh na počátku r. 2003 (po třetí splátce): 

[(106 ‧ (1 + 0,14)2 – s(1 + 0,14) – s) (1 + 0,14) - s] Kč = [106 ‧ (1 + 0,14)3 – s(1 + 0,14)2 – 

s(1 + 0,14) - s] Kč 

Úvěr byl na počátku roku 2003 splacen, a je tedy  

106 ‧ (1 + 0,14)3 – s(1 + 0,14)2 – s(1 + 0,14) – s = 0 

čili  

106 ‧ (1 + 0,14)3 – s(1 + 0,14)2 + (1 + 0,14) + 1) = 0 

S využitím vzorce pro součet prvních n členů geometrické posloupnosti dostaneme 

106 ‧ (1 + 0,14)3 – s ‧  
(1 + 0,14)3 − 1

(1 + 0,14) − 1
 = 0. 

Odtud je  

s = 
106 ‧ (1 + 0,14)3 ‧ 0,14 

(1 + 0,14)3 − 1
 , 

s ≐ 430 731. 

Jedna splátka činila 430 731 korun. 
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3.3 Typové úlohy - E. Calda: Matematika pro netechnické obory SOŠ a 

SOU, 2. díl 

V této učebnici jsou ukázány následující příklady s výpočtem na téma složeného 

úrokování: výpočet konečné jistiny, výpočet počáteční jistiny, výpočet úrokové míry, 

určení výsledné hodnoty stejných periodických vkladů ukládaných počátkem každého 

období. Je ukázán i příklad na umořování dluhu. 

 

Příklad 1 

Pan Šetrný si uložil začátkem roku do spořitelny 50 000 Kč. Určete, na kolik tato částka 

vzroste za 10 let, byla-li uložena na 5 %. 

Řešení 

Počáteční částka a0 = 50 000 vzroste za 10 let na hodnotu  

  a10 = a0r
10, 

kde  

  r = 1 + 
5

100
 = 1,05. 

Numerický výpočet dává: 

  a10 = 50 000 ‧ 1,0510 Kč ≐ 81 445 Kč. 

V tomto výpočtu jsme však neuvažovali, že z úroků, které panu Šetrnému spořitelna za 

každý rok připíše, se strhává daň. Činí-li daň z úroku 15 %, pak částka a0, kterou si pan 

Šetrný uložil začátkem prvního roku, se za jeden rok nezvětší o 5 %, tj. o 0,05a0, ale pouze 

o 85 % z této hodnoty, tj. o 0,05a0 ‧ 
85

100
 = 0,0425a0. Částka a0 vzroste tedy za první rok na 

hodnotu a0 + 0,0425a0 = a0 ‧ 1,0425. Uvažujeme-li tedy 15% daň z úroku, bude za deset let 

mít pan Šetrný ve spořitelně částku 

  a10 = a0 ‧ 1,042510 = 50 000 ‧ 1,042510 ≐ 75 811 KČ. 

 

Příklad 2 

Určete, jaký obnos paní Spořivá musí uložit, aby při 5% úroku měla za patnáct let ve 

spořitelně 100 000 Kč. 
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Řešení 

Počáteční částku a0 určíme ze vztahu 

  a15 = a0r
15, 

kde 

  a15 = 100 000, r = 1 + 
5

100
 = 1,05. 

Dostaneme tak 

  a0 = a15 ‧ r -15 = 100 000 ‧ 1,05-15 ≐ 48 102 Kč. 

Uvažujeme-li však – podobně jako v případě předchozím – daň z úroku, která činí 15 %, 

pak nemůžeme počítat s úročitelem r = 1,05, ale s úročitelem 1 + 0,05 ‧ 
85

100
 = 1,0425. Pro 

obnos a0, který musí paní Spořivá uložit, tak dostáváme 

  a0 = 100 000 ‧ 1,0425-15 ≐ 53 562 Kč. 

 

Příklad 3 

Určete, při jaké úrokové míře se obnos vložený do spořitelny za dobu deseti let 

zdvojnásobí. 

Řešení 

Pro počáteční obnos a0 a obnos a10 po deseti letech platí 

  a10 = 2a0 = a0r
10, 

odkud máme  

  r10 = 2, neboli r = 2
1

10 ≐ 1,0718. 

Nepočítáme-li s daní z úroku, dostaneme ze vztahu 

  r = 1 + 
𝑝

100
 = 1,0718, 

že úroková míra je asi 7,2 %. 

Počítáme-li s 15% daní z úroku, pak ze vztahu 

  1 + 
𝑝

100
 ‧  

85

100
= 1,0718, 

který umíme odvodit, dostaneme 

  p ≐ 8,5. 



33 

 

Příklad 4 

Pan Střadálek ukládá začátkem každého roku 5 000 Kč. Určete, jakou částku bude mít na 

konci 15. roku při úroku 4 %. 

Řešení 

Označíme-li r = 1,04, vzroste první vklad a0 = 5 000 za 15 let na hodnotu a0r
15, druhý 

vklad a0 vzroste za 14 let na hodnotu a0r
14, třetí vklad a0 vzroste za 13 let na a0r

13, až 

poslední (patnáctý) vklad a0 vzroste za jeden rok na hodnotu a0r. Pan Střadálek bude mít 

na konci 15. roku ve spořitelně částku  

  A = a0r
15 + a0r

14 + a0r
13 + ‧‧‧ + a0r = a0r 

𝑟15 − 1

𝑟 − 1
. 

Po dosazení dostaneme 

  A = 5 000 ‧ 1,04 
1,0415 − 1

1,04 − 1
 ≐ 104 123 Kč. 

Uvažujeme-li 15% daň z úroku, vzroste částka a0 za jeden rok nikoli o 4 %, ale pouze o 85 

% z těchto 4 %, tj. o hodnotu 
4

100
 a0 ‧ 

85

100
 = 0,034a0. 

Pan Střadálek bude tedy koncem 15. roku mít uloženo 

  5 000 ‧ 1,034 
1,03415 − 1

1,034 − 1
 ≐ 99 026 Kč. 

 

Příklad 5 

Určete, jakou anuitou se umoří dluh 80 000 Kč při úrokové míře 5 % za deset let. 

Řešení 

Dosadíme-li do vzorce pro anuitu α hodnoty r = 1,05, n = 10 a D10 = 80 000, dostaneme 

  α = 1,0510 
0,05

1,0510 − 1
 80 000 ≐ 10 360 Kč. 

3.4 Typové úlohy - O. Odvárko: Matematika pro SOŠ a studijní obory 

SOU – Posloupnosti a finanční matematika 

V této učebnici jsou typové úlohy rozděleny do několika oblastí. V předchozích učebnicích 

byly vždy všechny pohromadě a zabývaly se úrokem. Zde ukážeme typové úlohy z oblasti 

Úroková míra a úrok, Jednoduché úročení, Úroková doba, Složené úročení, Úrokovací 
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období, Spoření a Splácení dluhů. V příkladech určených k cvičení se nacházejí příklady 

typově stejné, jako v ukázkových příkladech s vypracovaným řešením, mají obměněné 

některé hodnoty a čtenář má například porovnat, co je pro klienta z hlediska výnosu 

výhodnější. 

 

Úroková míra a úrok 

Příklad 1 

Podnikatel si půjčil v bance na jeden rok částku 2 800 000 Kč s úrokovou mírou 14,3 %. 

Banka zúročí úvěr jednou, v den jeho splatnosti. 

a) Odhadněte, kolik korun je úrok 

b) Vypočítejte úrok. 

Řešení 

a) Půjčená částka jsou zhruba 3 miliony Kč, úroková míra je zhruba 14 %. 

14 % z 1 milionu Kč je 140 000 Kč. 

14 % z 3 milionů Kč je 420 000 Kč. 

Úrok je zhruba 420 000 Kč. 

b) Úrok je 14,3 % z částky 2 800 000 Kč: 

0,143 ‧ 2 800 000 Kč = 400 400 Kč 

      Úrok činí 400 400 Kč. 

Rozdíl mezi „odhadnutým úrokem“ a „vypočítaným úrokem“ z řešení tohoto příkladu je na 

první pohled velký: 19 600 Kč. Uvážíme-li ale, že tento rozdíl je menší než 5 % z úroku, 

lze považovat odhad za poměrně dobrý. 

 

Příklad 2 

Pan Vávra zakoupil v bance depozitní certifikát za 20 000 Kč s dobou splatnosti 1 rok a 

s úrokovou mírou 4,9 %. Banka po roce vyplatila panu Vávrovi vloženou částku zvýšenou 

o úrok po zdanění; daň z úroku činila 25 %. Kolik korun pan Vávra obdržel? 

Řešení 

Vložená částka je 20 000 Kč. 
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Úrok před zdaněním je 4,9 % z 20 000 Kč: 

 0,049 ‧ 20 000 Kč = 980 Kč 

Úrok před zdaněním činí 980 Kč. 

Daň z úroku je 25 %; to znamená, že úrok po zdanění je 75 % z úroku před zdaněním: 

 0,75 ‧ 980 Kč = 735 Kč 

Úrok po zdanění je 735 Kč. 

Pan Vávra obdržel od banky 20 735 Kč. 

 

Jednoduché úročení 

Příklad 3 

Pan Král půjčil paní Roubalové 150 000 Kč na čtyři roky. Každý rok bude požadovat úrok 

10 % z poskytnuté půjčky. Půjčený kapitál spolu s úroky splatí paní Roubalová najednou, 

až po čtyřech letech. Kolik korun dostane pan Král celkem? 

Řešení 

půjčený kapitál 150 000 Kč 

dluh: 

po 1. roce  150 000 Kč + 0,1 ‧ 150 000 Kč 

po 2. roce   150 000 Kč + 0,1 ‧ 150 000 Kč + 0,1 ‧ 150 000 Kč = 150 000 Kč + 2 

‧ 0,1 ‧ 150 000 Kč 

po 3. roce  150 000 Kč + 3 ‧ 0,1 ‧ 150 000 Kč 

po 4. roce  150 000 Kč + 4 ‧ 0,1 ‧ 150 000 Kč = [150 000 ‧ (1 + 4 ‧ 0,1)] Kč 

Pan Král obdrží od paní Roubalové celkem 210 000 Kč. 

Příklad 4 

Pan Mates zakoupil depozitní certifikát na tři roky za 25 000 Kč. Úroková míra činila 5,6 

%; šlo o jednoduché úročení, úročilo se jednou ročně; daň z úroku byla 25 %. Kolik korun 

pan Mates po třech letech dostal? 

Řešení 

vložený kapitál 25 000 Kč 

hodnota certifikátu: 
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po jednom roce 25 000 Kč + (0,75 ‧ 0,056 ‧25 000) Kč 

po dvou letech  25 000 Kč + [2 ‧ (0,75 ‧ 0,056 ‧25 000)] Kč 

po třech letech 25 000 Kč + [3 ‧ (0,75 ‧ 0,056 ‧25 000)] Kč = [25 000 ‧ (1 + 3 ‧ 0,75 ‧ 

0,056)] Kč 

Pan Mates dostal celkem 28 150 Kč. 

Příklad 5 

Chci si od banky půjčit peníze na jeden rok. Vím, že za rok budu mít na splacení úvěru 

hotovost 36 000 Kč. Banka nabízí úvěr s úrokovou mírou 12,9 %, úrok připisuje jednou, a 

to v den splatnosti úvěru. Úvěry jsou poskytovány v celých tisících Kč. 

Kolik korun si mohu maximálně půjčit? 

Řešení 

Využijeme vzorec 

  Kn = K0(1 + kin). 

V našem případě je k = 1, i = 0,129, n = 1, K1 = 36 000 Kč; neznámá je K0: 

  K0 = 
𝐾𝑛

1 + 𝑘𝑖𝑛
  

  K0 = 
36 000

1 + 0,129
 Kč = 

36 000

1,129
 Kč ≐ 31 886, 63 Kč 

Mohu si nejvýše půjčit 31 000 Kč. 

 

Úroková doba 

Příklad 6 

Pan Kadlec si založil 18. března vkladní knížku bez výpovědní lhůty (ze které lze peníze 

kdykoli vyzvednout) a uložil na ni téhož dne 16 500 Kč. Úroková míra pro tento typ 

vkladu je 1,6 %, daň z úroku je 15 %. 

Dne 7. června téhož roku si přišel vklad vyzvednout. Banka přičte k vloženému kapitálu 

zdaněný úrok a získanou částku zaokrouhlí na koruny; žádné poplatky si neúčtuje. 

Kolik korun pan Kadlec obdrží? 

Řešení 
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Nejprve zjistíme počet dní, po které se započítával úrok. Připomeňme si, že v německé 

metodě, kterou zde budeme používat, má každý měsíc 30 dní, že započítává den výběru, 

ale nezapočítává se den vkladu. 

březen (12 dní) + duben (30 dní) + květen (30 dní) + červen (7 dní) = 79 dní 

Úrok se započítával 79 dní. Rok má 360 dní, 1 den je tedy 
1

360
 roku a 79 dní je 

79

360
 roku. 

Pokud by byl kapitál uložen na vkladní knížce po celý rok, byl by úrok po zdanění 

 0,85 ‧ 0,016 ‧ 16 500 Kč; 

při úrokové době 79 dní jde o částku  

 
79

360
 ‧ (0,85 ‧ 0,016 ‧ 16 500) Kč ≐ 49,20 Kč. 

Pan Kadlec obdrží od banky celkem 16 549 Kč. 

 

Složené úročení 

Příklad 7 

Pan Princ půjčil paní Sládkové 150 000 Kč na čtyři roky. Po roce bude požadovat jako 

úrok 10 % z půjčené částky. Po dvou, třech a čtyřech letech bude vždy chtít 10 % z částky, 

která se rovná celkovému dluhu z předchozího roku. Půjčený kapitál spolu s úroky splatí 

paní Sládková najednou, až po čtyřech letech. Kolik korun od ní pan Princ celkem 

dostane? 

Řešení 

půjčený kapitál  150 000 Kč 

dluh po 1. roce 150 000 Kč + 0,1 ‧ 150 000 Kč = [150 000(1 + 0,1)] Kč 

           počáteční dluh     úrok za 1. rok 

dluh po 2. roce [150 000(1 + 0,1)] Kč + 0,1[150 000(1 + 0,1)] Kč =  

         dluh po 1. roce             úrok z dluhu za 2. rok 

   = {[150 000(1 + 0,1)] (1 + 0,1)} Kč = [150 000(1 + 0,1)2] Kč 

dluh po 3. roce [150 000(1 + 0,1)2] Kč + 0,1[150 000(1 + 0,1)2] Kč = [150 000(1 + 

0,1)3] Kč 
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dluh po 4. roce [150 000(1 + 0,1)3] Kč + 0,1[150 000(1 + 0,1)3] Kč = [150 000(1 + 

0,1)4] Kč = 219 615 Kč 

Pan Princ dostane od paní Sládkové celkem 219 615 Kč. 

 

Příklad 8 

Podnikatel si chce půjčit od banky na začátku roku na 2 roky 3 miliony Kč. Předpokládá, 

že po dvou letech bude mít na splacení úvěru 3,5 milionu Kč. Banka nabízí úvěr 

s úrokovou mírou 14,6 %; úročí jednou ročně, vždy na konci roku; jde o složené úročení. 

a) Bude částka 3,5 milionu Kč na splacení úvěru stačit? 

b) Kolik korun maximálně si může podnikatel půjčit? Banka poskytuje úvěry v celých 

tisícikorunách. 

Řešení 

a) Vypočítáme, jak vysokou částku by musel podnikatel bance po dvou letech splatit, 

když by si vypůjčil 3 miliony Kč. Využijeme k tomu vzorec pro Kn při složeném 

úročení:  

Kn = K0(1 + ki)n 

      V našem případě je K0 = 3 ‧ 106 Kč, k = 1, i = 0,146, n = 2, neznámá je K2: 

   K2 = [3 ‧ 106(1 + 1 ‧ 0,146)2] Kč = 3 939 948 Kč 

Podnikatel by musel splatit 3 939 948 Kč, nemůže si tedy 3 miliony Kč půjčit. 

b) Ve vzorci   

Kn = K0(1 + ki)n 

       hledáme takové K0, aby při k = 1, i = 0,146 a n = 2 bylo Kn = 3,5 ‧ 106 Kč. 

      Vyjádříme z daného vzorce K0 a pak dosadíme příslušné údaje: 

   K0 = 
𝐾𝑛

(1 + 𝑘𝑖)𝑛
 

K0 = 
3,5 ‧ 106

(1 + 0,146)2
 Kč 

   K0 ≐ 2 665 010 Kč 

Podnikatel by si mohl půjčit nejvýše částku 2 665 000 Kč. 
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Úrokovací období 

Příklad 9 

Slečna B. si chce uložit na začátku roku na vkladní knížku s výpovědní lhůtou částku 

25 000 Kč. Rozhoduje se mezi dvěma bankami. Obě banky nabízejí úrokovou míru 4,2 %, 

v obou jde o složené úročení. Jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že v první bance je 

úrokovací období 1 rok, kdežto v druhé bance je to čtvrt roku. První banka úročí 31. 12., 

druhá banka na konci každého čtvrtletí, tj. 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 

a) Odhadněte, ve které bance by měla slečna B. na konci roku, po připsání úroku, vyšší 

částku. 

b) Vypočítejte, kolik korun by měla slečna B. na konci roku na vkladní knížce v první 

bance a kolik v druhé bance. Daň z úroku je 15 %. 

Řešení 

a) První banka úročí na konci roku vložený kapitál. Druhá banka úročí od konce druhého 

čtvrtletí částky zvýšené o úrok z konce předchozího čtvrtletí. Proto by měla mít slečna 

B. na konci roku vyšší částku v druhé bance. 

 

b) Pro výpočet kapitálu na konci roku v první bance můžeme využít vzorec pro Kn: 

Kn = K0(1 + ki)n 

      V našem případě je n = 1, K0 = 25 000 Kč, k = 0,85, i = 0,042: 

 K1 = [25 000(1 + 0,85 ‧ 0,042)] Kč 

 K1 = 25 892, 50 Kč 

Dříve než přejdeme k výpočtu kapitálu na konci roku v druhé bance, řekneme si jednu 

podstatnou věc: 

Při úrokové míře 4,2 % a při úrokovacím období 1 rok je zdaněný úrok za rok z částky 

25 000 Kč roven 

  0,85 ‧ 0,042 ‧ 25 000 Kč. 

      Za čtvrt roku je tento úrok čtyřikrát nižší, tj. 

  
1

4
 ‧ (0,85 ‧ 0,042 ‧ 25 000) Kč.  
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Teď postupně vypočítáme částky, které budou na vkladní knížce po úročení na konci   

jednotlivých čtvrtletí. 

 

Úrok po zdanění činí 

 
1

4
 ‧ (0,85 ‧ 0,042 ‧ 25 000) Kč, 

celková částka je  

 [25 000(1 + 
1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)] Kč.  

  

        Úrok se počítá z celkové částky k 31. 3.: 

 
1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042[25 000(1 + 

1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)] Kč 

        Celková částka je  

[25 000(1 + 
1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)] Kč + 

1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042[25 000(1 + 

1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)] Kč 

= [25 000(1 + 
1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)2] Kč.  

 

        Celková částka je  

[25 000(1 + 
1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)2] Kč + 

1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042[25 000(1 + 

1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)2] 

Kč = [25 000(1 + 
1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)3] Kč.  

 

Celková částka činí  

 [25 000(1 + 
1

4
 ‧ 0,85 ‧ 0,042)4] Kč. 

Ve druhé bance by slečna B. měla na vkladní knížce na konci roku 25 904,50 Kč. 

Finančně výhodnější je pro slečnu B. druhá banka, ve které je úrokovací období kratší. 

Rozdíl celkových částek, a tedy i úroků, je však pouhých 12 Kč. 

 

Příklad 10 

31. 3. 

 

30. 6. 

30. 9. 

31. 12. 
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Pan H. uložil na termínovaný vklad na 7 dní s revolvingem (s obnovováním) částku 37 000 

Kč.  

Pokud pan H. nepožádá alespoň dva pracovní dny před splatností termínovaného vkladu o 

jeho ukončení, obnoví se vklad automaticky na dalších 7 dní. Úroky se přičtou ke vkladu a 

spolu s ním se úročí (jde tedy o složené úročení). 

Pan H. požádal o ukončení termínovaného vkladu tři pracovní dny před skončením osmého 

sedmidenního období. 

Kolik korun mu bylo vyplaceno? 

Nezbytná informace: První tři období byla úroková míra 3,9 %, další dva týdny 4 % a 

zbývající tři týdny 4,1 %. Daň z úroku je 15 %. 

Řešení 

Vyznačíme si schematicky úrokové míry v jednotlivých sedmidenních obdobích: 

1.        2.          3.         4.     5.        6.         7.         8. 

  3,9 %   3,9 %   3,9 %      4 %    4 %    4,1 %    4,1 %  4,1 % 

Nejdříve vypočítáme částku na konci třetího období, po zúročení kapitálu. 

Využijeme k tomu vzorec pro Km: 

  Km = K0 (1 + 
𝑡

360
 ‧ ki)m 

V našem případě je m = 3, K0 = 37 000 Kč, t = 7, k = 0,85, i = 0,039: 

 K3 = 37 000 Kč ‧ (1 + 
7

360
 ‧ 0,85 ‧ 0,039)3 

Částka K3 se stává počátečním kapitálem pro úročení v dalších dvou obdobích, v nichž je 

úroková míra 4 %. Kapitál po pěti týdnech vzroste na 

 37 000 Kč ‧ (1 + 
7

360
 ‧ 0,85 ‧ 0,039)3 ‧ (1 + 

7

360
 ‧ 0,85 ‧ 0,04)2. 

Obdobných způsobem dospějeme k celkové částce na konci osmého sedmidenního období: 

37 000 Kč ‧ (1 + 
7

360
 ‧ 0,85 ‧ 0,039)3 ‧ (1 + 

7

360
 ‧ 0,85 ‧ 0,04)2 ‧ (1 + 

7

360
 ‧ 0,85 ‧ 

0,041)3 

Po výpočtu a zaokrouhlení na koruny dostaneme částku, kterou pan H. obdržel od banky. 

Je to 37 196 Kč. 
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Spoření 

Příklad 11 

Slečna Karafiátová spoří od začátku roku pravidelně jednou měsíčně 1 000 Kč, peníze 

ukládá vždy na začátku měsíce. Víme, že banka vklady úročí jednou ročně, na konci 

kalendářního roku, a že úroková míra je 3,9 %. 

Kolik korun bude mít slečna Karafiátová na konci roku, po zúročení bankou a odečtu daně 

z úroku ve výši 15 %? 

Řešení 

Budeme zde zjišťovat, jaké výše dosáhnou jednotlivé vložené částky do konce roku. 

Částka vložená na 

začátku měsíce 

Úroková doba 

v počtu měsíců 

Částka na konci roku (po odečtu daně 

z úroku) 

ledna 

 

února 

 

března 

     ⁝ 

listopadu 

 

prosince 

 

12 

 

11 

 

10 

⁝ 

2 

 

1 

1 000 Kč ‧ (1 + 
12

12
 ‧ 0,85 ‧ 0,039) 

1 000 Kč ‧ (1 + 
11

12
 ‧ 0,85 ‧ 0,039) 

1 000 Kč ‧ (1 + 
10

12
 ‧ 0,85 ‧ 0,039) 

⁝ 

1 000 Kč ‧ (1 + 
2

12
 ‧ 0,85 ‧ 0,039) 

1 000 Kč ‧ (1 + 
1

12
 ‧ 0,85 ‧ 0,039) 

 

Celková částka na konci roku je  

1 000 Kč ‧ [(1 + 
12

12
 ‧ 0,85 ‧ 0,039) + (1 + 

11

12
 ‧ 0,85 ‧ 0,039) + ‧‧‧ + (1 + 

1

12
 ‧ 0,85 ‧ 

0,039)] = 1 000 Kč ‧ [12 + (
12

12
 + 

11

12
 + ‧‧‧ + 

1

12
) ‧ 0,85 ‧ 0,039]. 

Čísla 
12

12
 , 

11

12
 , ‧‧‧ , 

1

12
 tvoří prvních dvanáct členů aritmetické posloupnosti, jejíž první člen 

je 
12

12
 a diference se rovná - 

1

12
 . Součet těchto členů vypočítáme podle vzorce sn = 

𝑛

2
 (a1 + 

an):  
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 s12 = 
12

2
 (

12

12
 + 

1

12
) = 

13

2
 

Celková částka na konci roku je tedy 

 1 000 Kč ‧ (12 + 
13

2
 ‧ 0,85 ‧ 0,039) ≐ 12 215,50 Kč. 

Slečna Karafiátová bude mít na konci roku naspořeno 12 215,50 Kč. 

 

Splácení dluhů 

Příklad 13 

Banka poskytla podnikateli na začátku roku úvěr 600 000 Kč s úrokovou mírou 15 %. 

Úrokovací období je 1 rok. 

Podle smlouvy s bankou splatí podnikatel úvěr ve čtyřech splátkách, vždy na konci roku. 

První splátka, kterou zaplatí po jednom roce od poskytnutí úvěru, bude 100 000 Kč, další 

dvě budou ve výši 200 000 Kč a 300 000 Kč. 

a) Kolik korun bude činit poslední, čtvrtá splátka? Zaokrouhlete ji na koruny. 

b) Kolik korun podnikatel splatí bance celkem? 

Řešení 

Popíšeme si, jaký je stav dluhu na konci jednotlivých let, po připsání úroku bankou a o 

splátce podnikatele: 

Konec 1. roku: 

banka připíše úrok  600 000 Kč + 0,15 ‧ 600 000 Kč = 600 000 Kč + 

90 000 Kč = 690 000 Kč 

podnikatel splatí 100 000 Kč  690 000 Kč – 100 000 Kč = 590 000 Kč 

Konec 2. roku:   

banka připíše úrok  590 000 Kč + 0,15 ‧ 590 000 Kč = 590 000 Kč + 

88 500 Kč = 678 500 Kč    

podnikatel splatí 200 000 Kč  678 500 Kč – 200 000 Kč = 478 500 Kč 

Konec 3. roku:    

banka připíše úrok  478 500 Kč + 0,15 ‧ 478 500 Kč = 478 500 Kč + 71 

775 Kč = 550 275 Kč 



44 

 

podnikatel splatí 300 000 Kč  550 275 Kč – 300 000 Kč = 250 275 Kč 

Konec 4. roku: 

banka připíše úrok 250 275 Kč + 0,15 ‧ 250 275 Kč = 250 275 Kč + 

37 541,25 ≐ 287 816 Kč 

a) Podnikatel na konci čtvrtého roku zaplatí 287 816 Kč a tím bude celý dluh splacen. 

b) Podnikatel zaplatí celkem 887 816 Kč. 

 

Příklad 14 

Potřeboval bych si půjčit 100 000 Kč. Měsíčně bych mohl splácet 1 500 Kč. Kolik let bych 

musel splácet? 

A kolik korun bych pak „půjčovně“ zaplatil celkem? 

Předpokládám, že by úroková míra byla 15 % a úrokovací období 1 měsíc; splácel bych 

vždy na konci měsíce, poprvé za měsíc od poskytnutí půjčky. 

Řešení 

Můžeme použít vzorec pro s: 

   s = 
𝐷𝑞𝑛(𝑞 – 1)

𝑞𝑛 − 1
 

V našem případě je neznámá n (označuje počet měsíců splácení dluhu), s = 1 500 Kč, D = 

100 000 Kč, q = 1 + 
1

12
 ‧ 0,15. 

Vyjádříme ze vzorce neznámou n: 

  s(qn – 1) = Dqn(q – 1) 

 qn[s – D(q – 1)] = s 

            qn = 
𝑠

𝑠 – 𝐷(𝑞 – 1)
 

  n ‧ log 𝑞 = log
𝑠

𝑠 – 𝐷(𝑞 – 1)
 

   n = 
log 

𝑠

𝑠 – 𝐷(𝑞 – 1)

log 𝑞
 

Po dosazení daných údajů a výpočtu dostaneme n ≐ 144. 
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Částku 100 000 Kč bych musel splácet přibližně 12 let (144 : 12) a zaplatil bych celkem 

přibližně 216 000 Kč (1500 Kč ‧ 144). 

4 Rozhovory s odborníky finančního trhu 

V této kapitole budou popsány názory a zkušenosti odborníků finančního trhu spolu 

s posouzením jednotlivých učebnic pro výuku matematiky schválených MŠMT [7] pro 

střední vzdělávání, které obsahují finanční matematiku.  

Odborníci budou posuzovat pouze tu část učebnice s finanční matematikou, která spadá 

pod jejich odbornost. 

Bude vysvětleno, v čem jsou klienti aktuálně méně vzdělaní a co jim dělá potíže v orientaci 

na finančním trhu. Dále se odborníci vyjádří k jednotlivým učebnicím, a to jak z hlediska 

terminologie, tak počítání cvičných typových příkladů. Posoudí, zda je učivo dostatečné 

pro někoho, kdo opustí střední školu a posléze se ekonomickému vzdělání dále nevěnuje. 

Dále posoudí, jak se učivo vyučované na SŠ vztahuje k praxi. V případě nedostatečnosti 

učiva navrhnou řešení či vylepšení výuky finanční gramotnosti. 

Rozhovory budou probíhat celkem se dvěma odborníky. První bude pan Ing. Marek Šimek, 

€FA™ – odborník na komplexní finanční poradenství, druhý bude odborník na poli 

bankovnictví, ale z důvodu konkurenční doložky v bance nemůže být jmenován.  

4.1 Rozhovor s panem Ing. Markem Šimkem, €FA™ 

Pan Šimek je odborníkem v oboru již 8 let. Studoval na gymnáziu v Prachaticích, poté 

zamířil na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, kde studoval ekonomickou 

informatiku, při tomto studiu si začal tvořit praxi finančního poradce. Po ukončení 

bakalářského studia následovalo profilové studium €FA™ (European Financial Advisor), 

kde své znalosti výrazně navýšil o praxi. Poté následovalo magisterské studium 

magisterského oboru zaměřeného na finance, ve kterém získal titul Ing. 

Zaměřením pana Šimka je komplexní finanční poradenství, které se týká především 

bankovních produktů, bankovních vkladů, pojišťovnictví vyjma pojišťování velkých rizik, 

úvěrů především pro fyzické osoby a investic pro běžné retailové klienty. 
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4.1.1 Posouzení znalostí finanční gramotnosti klientů  

V čem mají klienti potíže a co nevědí, s čím se v praxi nejčastěji setkáváte? 

Obecně je problém v tom, že klienti, kteří si sjednávají nějaké produkty, neví o poplatcích 

spojených se vznikem a vedením těchto produktů. Toto se řeší ukazateli, které se přikládají 

ke smlouvě ve formě modelace té smlouvy, kde je zpravidla vidět souhrn poplatků, klienti 

si ale pod tím neumějí poplatky jednotlivě rozdělit. Je to neprůhledné a složité. Např. klient 

si sjedná smlouvu, kde spoří či investuje. Po několika letech je ale na smlouvě poměrně 

málo peněz. Právě to klienty nejčastěji zaráží a nedokážou si toto spojit s poplatky. Klienti 

kolikrát ani nevědí o dalších alternativách, že zkrátka ty produkty lze sjednat i levněji, 

nemají základní přehled o všech těchto produktech.  

Co považuji za další problém je, že klienti si nedokážou představit, jak funguje složené 

úročení nebo pravidelná investice. Když někam dávají 500 Kč nebo 1000 Kč měsíčně, jak 

se to počítá, jaký vliv na to mají roky, jaký vliv mají poplatky apod.  

Nerozumí například principu úvěru, typicky např. nechápou co je překlenovací úvěr a jak 

se počítá a jaký je rozdíl oproti hypotečnímu úvěru, který je anuitně splácený. Klienti 

nevědí, že s každou splátkou platí nejen úroky, ale i třeba nějakou anuitu a že ty úroky se 

neustále snižují. Dále klienti třeba nevědí, že je úvěry možné konsolidovat, co je to 

úvěrová sazba, jak s tím pracovat, jaké jsou dnes nabídky na trhu, jak úvěr zlevnit. Neumí 

třeba používat kreditní kartu, nikdo jim to nikdy nevysvětlí. Když se používá kreditní karta 

tak, jak má (tj. v režimu ‚charge‘, klient využívá pouze bezúročné období), tak za to člověk 

může dostat nějaké body, zvýhodnění nebo peníze. 

Klienti dále nevědí, jak stanovit pojistnou částku. Velkým problémem je např.  

podpojištění, to je pojištění na částku výrazně nižší, než je skutečná hodnota. Příklad: 

klienti mají pojištěnou nemovitost na 1 mil., ale hodnota nemovitosti je 10 mil. Nastane 

pojistná událost a klienti si myslí, že dostanou od pojišťovny 1 mil., ale oni v tomto 

případě dostanou pouze 100 000 Kč, tedy 10krát méně, protože mají nemovitost 10krát 

podpojištěnou a 10krát platili menší pojistné. Klienti nevědí např., co je parciální a totální 

škoda, podle čeho se to určuje, toto je také celkem důležitý aspekt. 

Mají klienti přehled, jaké jsou např. druhy úvěrů? 

O tom přehled mají, dokážou od sebe úvěry rozlišit. Vědí, co to je úvěr se zástavou a také, 

že je tento úvěr zpravidla pro ně levnější, alespoň co se týká nějaké úrokové sazby. Vědí 
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také, že jsou s tímto spojené nějaké poplatky. Obecně ale nevědí, že u úvěrů zpravidla u 

anuitně splácených se platí daleko větší množství úroků na začátku než později. Dále např. 

nevědí, že u překlenovacího úvěru jen spoří nějakou dobu a platí úroky vlastně z celé 

částky (tyto úvěry v době nízkých úroků z vkladů jsou zpravidla méně výhodné). Úvěry se 

nedají porovnávat jen podle úrokové sazby, ale musejí se zohlednit i další faktory. 

Částečně tuto problematiku řeší RPSN, ale klienti neví, co jsou obvyklé poplatky, 

neobvyklé poplatky, nebo že jsou tam například počítány poplatky, které v budoucnu ani 

nemusejí být.  

Mohou si klienti dohledat informace na internetu? 

Na internetu se tyto informace dohledat dají, ale pro lidi to není tolik poutavé. Spíše jsou 

zvyklí na něco, co fungovalo dříve v minulosti a z toho vycházejí, ale trh je už samozřejmě 

posunutý někam jinam. Dalším problémem je, že na internetu je velké množství informací, 

a ne všechny jsou relevantní a kvůli nízké finanční gramotnosti a obecnému přehledu, tak 

lidé nevědí, co je pravda či nepravda. 

Toto se týká starší věkové kategorie, nebo i té mladé? 

Mladí lidé mají o něco větší přehled, a i trochu jiné požadavky, ale více méně se to týká 

celé té sorty. Informace, které mladí lidé získávají pomocí vzdělávacího systému ve 

školách, nejsou optimální. Vůbec neví, jak třeba vypadá úvěrový proces u hypotéky, ani 

v základních bodech. 

Dá se tedy říci, že poté, co student opustí střední školu a dále nepokračuje ve vyšším 

či vysokoškolském vzdělání zaměřeném na ekonomii, nemá se k těmto informacím, 

jak dostat, pokud je tedy přímo nevyhledává? 

Určitě nemá. Na vysokých školách je to samozřejmě výrazně lepší, ale jen pro lidi, kteří 

studují vysokou školou ekonomického směru. Také to způsobuje efekt, že často lidé už při 

škole, zaměřené na ekonomii, pracují v bankovním sektoru, takže tyto informace si lidé 

předávají navzájem. 

Máte představu, co se dnes studenti učí na střední škole o finanční gramotnosti? 

Představu o tom nemám, pamatuji si to ze svých studentských let, kdy jsme se finanční 

gramotností zabývali asi tak 2 vyučovací hodiny a dále jsme se již tomuto tématu 

nevěnovali. 
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Co by měl vědět student, který opouští střední školu a dále tedy nepokračuje v 

ekonomickém studiu? 

Měl by určitě vědět, jak si spočítat výnos, např. ze stavebního spoření, účastnických fondů, 

investičních produktů a jiných základních produktů. Výnos jak z pravidelné, tak 

jednorázové investice včetně poplatků. Případně by měl student vědět nějaké základní 

principy pojišťovnictví, tzn. za co si platí pojistné a na jakém principu to funguje, aby si 

pod tím dokázal představit, co si za peníze kupuje.  

Určitě by měl vědět i další věci, které úplně ne přímo souvisejí s finanční matematikou, a 

to je všeobecný přehled. Je to spíše terminologie než počítání příkladů. V podstatě je 

potřeba, aby rozuměl, co ve smlouvách je podstatné. U pojištění jsou to např. nějaké 

výluky nebo limity a sublimity, toto lidé vůbec neznají. Také co jsou to výluky, které jsou 

ty důležité (všeobecné x doplňkové). Další jsou úvěrové podmínky, např. jak se dá 

předčasně splatit úvěr, jak funguje fixace u úvěrů. Z části je tu potřeba i právo, to je např. 

kdy se smlouva dá zrušit, za jakých podmínek se ruší, kdy může klient odstoupit od 

smlouvy. Klienti např. nevědí, že v případě likvidity pojistné události mohou odstoupit od 

smlouvy do 3 měsíců. Tuto část práva bych určitě zahrnul do finanční gramotnosti. Tyto 

věci z praxe se na střední škole neprobírají. Bylo by dobré, aby třeba studenti znali, podle 

čeho se smlouvy řídí, jak to funguje a další praktické věci, jako je změna smlouvy, 

výpověď smlouvy, sjednání nové smlouvy, odstoupení od smlouvy atd. Příklad: když 

klient prodá vozidlo či nemovitost nebo je nějak přepíše mezi rodinou, tak zaniká pojistná 

ochrana, toto lidé nevědí a je to velký problém. 

Pro studenty by bylo skvělé, kdyby si mohli s vyučujícím projít celý proces uzavírání nebo 

vypovídání smluv spolu se vším, co se během platnosti smlouvy může stát, např. pojistná 

událost. Poté určitě bližší seznámení s druhy produktů na trhu a na co si dát pozor při jejich 

uzavírání.  

Věřím tomu, že časová dotace na tuto formu finanční gramotnosti by nemusela být 

nikterak vysoká, jsou to jednoduché a logické věci. Studenty by tyto praktické věci určitě 

bavily. 
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4.1.2 Posouzení jednotlivých učebnic pro výuku matematiky schválených MŠMT [7] 

pro střední vzdělávání, které obsahují finanční matematiku 

Pan Šimek komentuje všechny části obsahu týkajícího se finanční matematiky a finanční 

gramotnosti, do jeho odbornosti spadají všechna témata uváděná v učebnicích. 

 

Posouzení učebnice J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce 

pro střední školy  

Myslím si, že pokud se nezmění požadavky na znalost finanční gramotnosti ve školách a u 

přijímacích zkoušek, je část finanční matematiky v této učebnici [8] dostatečná. Vzorce 

jsou zde popsány správně a srozumitelně. Chybí mi zde pouze vzorec pro výpočet 

pravidelné renty, ten bych do seznamu vzorců rozhodně přidal. 

 

Posouzení učebnice E. Calda: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. 

díl  

Na první pohled jsem si v této učebnici [9] všiml, že v části finanční matematiky není 

zapsán jediný obecný vzorec pro počítání. Dále je překvapivé, že je popsáno opravdu malé 

množství příkladů na procvičení.  

Jsou zde celkem čtyři všeobecné příklady, které jsou v pořádku, ale v praxi se nepoužívají 

z důvodu jejich jednoduchosti. Toto je maximálně dobré pro pochopení základních 

principů, nicméně složitější principy chybí. Dnes se jednoduché úročení skoro nepoužívá – 

obsaženo ve většině ukázkových příkladů, používá se pouze do 1 roku platnosti produktu, 

jinak se používá složené úročení. 

Nejsou zde příklady na složené úročení, na počítání pravidelné investice, složitější příklady 

na výpočet úvěru, zhodnocení ve fondech, pojištění a bonitu u úvěru. Dále příklady, které 

například zahrnují poplatek za inkaso, za vedení účtu, jak se to ve výpočtu projeví. 

Určitě by do textu mělo být dodáno vysvětlení, že v praxi je postup jiný a konkrétně jaký, 

jak se liší oproti učebnici. Nejsou zde vysvětleny finanční pojmy z praxe v příkladech. 

Napadá mě zařazení vysvětlení různých typů úročení, jako jsou evropský standard, 

obchodní či německá metoda, americký standard, mezinárodní standard, francouzská 

metoda, anglická metoda. Dále pojmy inkaso, ážio, atd. 
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Poznámka od autorů: úrokové sazby jsou u různých peněžních ústavů různé a mohou se 

také měnit. Zdá-li se vám, že údaje v příkladech neodpovídají současné situaci, aktualizujte 

je. S tímto plně souhlasím, učebnice se neaktualizují každý rok a změny jsou potřeba. 

Princip počítání zůstává stejný. 

 

Posouzení učebnice O. Odvárko: Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady  

Tato učebnice [10] je výrazně lepší oproti učebnici předchozí [9]. Je zde dobře popsán 

úrok jako takový. Příklady uvedené v učebnici jsou v pořádku, ale celkově je učivo 

nedostatečné jak z početního hlediska, tak především z hlediska terminologie. Příklady 

celkově nejsou aktualizovány, např. vkladní knížka se v dnešní době téměř nevyužívá. 

Co mi zde chybí, je příklad na stavební spoření se státní podporou, penzijní připojištění se 

státním příspěvkem, příklad na překlenovací úvěr. Počítat rozdíl mezi překlenovacím 

úvěrem a anuitně spláceným, příklad na to, když člověk vyčerpá kontokorent. Toto by 

určitě mohl gymnazista počítat. Určitě by nebylo na škodu přidat porovnávací příklady 

typu co je výhodnější. Toto bych zavedl pro všechny učebnice s učivem finanční 

matematiky. 

Příklad na úvěr je opravdu velmi zjednodušený a nachází se v textu pouze jeden, mohly by 

se zde vyskytovat mnohem variabilnější příklady, tzn. nějaké pravidelné splácení, jak to 

probíhá v případě mimořádné splátky. 

 

Posouzení učebnice E. Calda: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl  

Příklady v této publikaci [11] jsou trochu jinak uchopené než v ostatních učebnicích, ale do 

praxe moc nepřispějí. Např. je určitě lepší si vypočítat naspořenou částku za určitou dobu 

než třeba vědět, kdy se mi vklad zdvojnásobí, tohle v praxi lidi obvykle nezajímá. Příklady 

věnované úroku jsou typově stejné, pouze se obměňuje zjišťování jiných složek ze vzorce. 

Text mi přijde velmi nepřehledný a složitý. Určitě by bylo dobré důležité věci nějak 

vyznačit a text od sebe oddělovat. 

Chybí zde opět příklady z praxe na konkrétní produkty, tyto příklady jsem zmiňoval u výše 

posuzovaných učebnic [9] a [10].  
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Posouzení učebnice O. Odvárko: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU – 

Posloupnosti a finanční matematika 

Líbí se mi, že v této učebnici [12] se vypočítávají různé varianty, a i odhady výsledků, toto 

je blízké praxi. Je dobře popsán úrok i ostatní terminologie. Tato učebnice je 

nejpřehlednější a nejobsáhlejší ze všech posuzovaných učebnic. Pouze zde jsem 

zaznamenal nějaké kvalitnější posouzení s praxí.  

Typové příklady jsou mnohem lepší, ale přesto bych některé přidal, opět tu chybí to, co 

v každé učebnici tohoto typu. 

Používají zde i časovou osu, to jsem v předchozích učebnicích neviděl. 

4.2 Rozhovor s odborníkem v bankovním sektoru 

Praxe tohoto člověka je celkem 14 let. Vystudoval všeobecné gymnázium v Písku a poté 

Jihočeskou univerzitu - zemědělskou fakultu, v oboru podnikové řízení. První zkušenosti 

s finančnictvím získal během jednoho roku ve firmě Jitex s.r.o. K práci v bance se dostal 

skrze výběrové řízení, ke kterému se přihlásil a následně vyhrál. Začínal jako bankovní 

poradce, kde strávil celkem 4 roky, poté zastával pozici náměstka ředitele ve Strakonicích. 

Následných pár let pracoval jako „top small business poradce“ (zaměření na firmy do 

obratu 50 mil. korun) pro Jihočeský kraj. Aktuálně je ředitelem dvou poboček na jihu 

Čech, vede 5 zaměstnanců. Klientela těchto poboček čítá cca 4 000 klientů. 

Náplní jeho práce je vedení bankovních poradců, pokladních, vyřizování 

komplikovanějších případů, kontrola pokladny, report výsledků nadřízeným 

Pod jeho odbornost spadají veškeré bankovní produkty. Např. bankovní účty, penzijní 

spoření, úvěry převážně podnikatelské úvěry. 

4.2.1 Posouzení znalostí finanční gramotnosti klientů  

V čem mají klienti potíže a co nevědí, s čím se v praxi nejčastěji setkáváte? 

Znalost finanční gramotnosti nacházím u bonitních klientů. Do této skupiny jsou zahrnuti 

lidé, kteří mají např. vystudované vysoké školy, podnikají s vlastní firmou. Ti se většinou 

ve finanční matematice orientují. Lidé s vyšším vzděláním uvažují o problematice financí 

jinak a důsledněji oproti lidem méně vzdělaným. 
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Mnoho klientů, kteří přijdou do banky řešit např. bankovní úvěr, si myslí, že vědí, jak by to 

mělo probíhat. Pravdou ale je, že se často ve své představě mýlí. 

Většina lidí nechápe, proč by měli potřebné informace znát, natož aby po nich prahli. 

Zjišťování a hledání informací je obtěžuje, málokdo chce slyšet podrobnější postupy a 

vysvětlení do hloubky. 

V naší branži je úspěšný ten odborník, který se chová ke klientům lidsky. Řeší s nimi jejich 

každodenní problémy a vyslechne je. 

Je nějaká úměra znalostí, co se týče věku klientů? 

Určitě není, mladší i starší generace jsou si ve znalosti finanční gramotnosti podobné. 

Rozdílem je, jak získávají informace. Starší spíše z novin a zpráv, kde jsou informace 

většinou relevantnější, mladí spíše z internetu, kde je zase větší množství. 

Zjišťují klienti informace na internetu či v jiných informačních zdrojích, než přijdou 

na schůzku do banky? 

Ano zjišťují, avšak informace zjištěné z těchto zdrojů jsou většinou neúplné, nebo 

nepravdivé.  

Máte představu, co se dnes studenti učí na střední škole o finanční gramotnosti? 

Představu mám, jelikož s lidmi jednám každý den a z jejich nynějších znalostí odhaduji, co 

se doposud naučili a dozvěděli o finanční gramotnosti. Myslím, že se vzdělávací systém 

zaměřuje na něco, co není úplně tak důležité na úkor věcem, které člověk po škole v praxi 

využívá stále. Z finanční gramotnosti věřím, že stačí znát procenta a trojčlenku, a poté 

umět toto aplikovat do finančního sektoru na konkrétní příklady. 

Co by měl vědět student, který opouští střední školu a dále tedy nepokračuje v 

ekonomickém studiu? 

Je známo, že člověk zapomíná. Tedy zapomene časem i to, jak správně použít vzorce pro 

výpočet příkladů z finanční gramotnosti. Spíše, než počítání příkladů by měl vědět, princip 

toho, jak se příklad počítá a samozřejmě zvýšit objem terminologie, např. postup uzavírání 

úvěru a jeho průběh. Především by měl znát praktické věci. Také by vědět, kde hledat 

relevantní informace. 
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4.2.2 Posouzení jednotlivých učebnic pro výuku matematiky schválených MŠMT [7] 

pro střední vzdělávání, které obsahují finanční matematiku 

Odborník z banky komentuje pouze tu část učebnice, která spadá pod jeho odbornost. Jsou 

to příklady, v jejichž zadání je institucí banka spolu s terminologií, popř. může být v zadání 

i splátka úvěru. 

 

Posouzení učebnice J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce 

pro střední školy  

Kdybych dostal příklad z finanční matematiky ke spočítání, určitě bych ho podle vzorců 

z této učebnice [8] dokázal spočítat. Aplikace finanční matematiky je v praxi však zcela 

jiná. Pracovník banky s těmito vzorci běžně nepracuje, na to je již vyvinut software, který 

celý výpočet hlídá a je naprosto přesný. Myslím si, že i většina klientů tyto vzorce 

nepoužívá, je to pro ně nepohodlné a složité. Pro klienta je jednodušší v případě, že 

poptává nějaký produkt, když se přijde zeptat na pobočku, kde mu vše a přesně pracovník 

banky spočítá. Klient samozřejmě obdobné kalkulačky může nalézt na internetu. 

Posouzení učebnice E. Calda: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. 

díl  

Příklady, které se týkají mé odbornosti, jsou v učebnici [9] celkem dva. Jsou opravdu 

velmi zjednodušené oproti praxi. Chápu, že student vidí takové to počítání poprvé, ale 

určitě by učebnice potřebovala doplnit složitější příklady. Výpočty příkladů jsou ošizené 

např. o poplatky, o platbu za pojištění, toto všechno mění výslednou částku. 

První příklad začíná zadáním: podnikatel si v bance půjčil 110 000 Kč při úrokové sazbě 

14 %. Termín půjčil si je termín nepřesný, protože podepsat smlouvu znamená půjčit si? 

Nebo vzít si ty peníze znamená půjčit si? V době mezi podpisem smlouvy a výběrem 

peněz běží tzv. rezervační období a v něm ještě peníze půjčené nejsou. 

Všiml jsem si, že druhý příklad na půjčku od banky, je v učebnici chybně spočítán. Jeho 

zadání a řešení podle učebnice zní:  

Novákovi si na opravu rodinného domku půjčili v bance 65 000 Kč s úrokovou sazbou 11 

%. Půjčka má být splacena dvanácti stejnými měsíčními splátkami. Kolik budou Novákovi 

splácet měsíčně? 
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Řešení 

Novákovi musí zaplatit částku o 11 % vyšší, než kterou si vypůjčili, tj. částku 

 65 000 Kč ‧ 
111

100
 = 72 150 Kč. 

Měsíční splátka bude 72 150 Kč: 12 = 6 012,50 Kč. 

Toto řešení je zcela jistě chybné, po zapsání vstupních údajů do softwaru banky vyjde 

měsíční splátka přibližně 5 745 Kč. Nesprávný výsledek v učebnici je z toho důvodu, že 

s každou splátkou se platí nejen úrok, ale i jistina. Takže každý měsíc se snižuje úrok o 

zaplacenou jistinu, proto se každý měsíc se snižuje základ pro výpočet úroku. 

Tato učebnice je tedy zcela nedostatečná z pohledu bankovních produktů. Jeden ze dvou 

uvedených příkladů je dokonce chybně spočítán.  

 

Posouzení učebnice O. Odvárko: Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady  

Příklady v učebnici [10] co se týče výpočtu, se mi zdají být v pořádku, ale myslím si, že 

jsou až příliš složité. Terminologie zde zcela chybí, jsou popsány jen některé základní 

termíny. Převážná většina dnešní populace se v matematice nepohybuje natolik, aby podle 

klasických vzorců či postupů určených k počítání finanční matematiky dokázala počítat. 

Vzorce se skládají ze složitých zlomků, jejichž činitel či jmenovatel bývá i umocněn. 

V dnešní době si myslím, že tento způsob výpočtu ztrácí svůj smysl právě proto, že se dají 

výsledky těchto příkladů zjistit bez namáhavého výpočtu. Už jen tím, jak vzorce vypadají, 

se zdají být velmi náročné a lidé jsou tímto odrazeni. 

Důležitější je, aby byl především vysvětlen studentům princip výpočtu spolu 

s terminologií. Nejde přímo o samotný výpočet, jako o to, aby rozuměli základním věcem, 

které se problematiky týkají. Např. aby věděli, co je to investice, cenný papír, jaký je rozdíl 

mezi penězi na běžném účtu a na účtu, kde chtějí investovat. 

 

Posouzení učebnice E. Calda: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl  

V této učebnici [11] budu hovořit pouze k jednomu příkladu. Tento příklad má znění a 

řešení dle učebnice: 

Určete, jakou anuitou se umoří dluh 80 000 Kč při úrokové míře 5 % za deset let. 

Řešení 
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Dosadíme-li do vzorce pro anuitu α hodnoty r = 1,05, n = 10 a D10 = 80 000, dostaneme 

  α = 1,0510 
0,05

1,0510 − 1
 80 000 ≐ 10 360 Kč. 

Částka 10 360 Kč je matoucí, neboť je to splátka za celý rok. Anuita se běžně v praxi bere 

jako měsíční splátka. Výpočet je ale jinak zcela správný. 

Vzorec na výpočet výše splátky úvěru je nepřehledně zapracován do textu. Jako pozitivum 

v této učebnici považuji ukázku umořovacího plánu, ten je pro můj oboj důležitý. Určitě 

bych i jako v jiných učebnicích doplnil více příkladů s ukázkou postupu řešení. 

 

Posouzení učebnice O. Odvárko: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU – 

Posloupnosti a finanční matematika 

Učebnice [12] se mi jeví jako nejvíce propracovaná oproti ostatním, které jsem již 

okomentoval. Příkladů na procvičení je zde velké množství a spadají pod různá témata, 

která jsou v učebnici rozlišena do jednotlivých sekcí. Přehlednost učebnice se mi velmi líbí 

a divím se, že touto formou nejsou pojaty i ostatní učebnice především pro gymnázia, která 

jsou u nás brána jako prestižní školy. 

Podle svého odhadu soudím, že postupy výpočtu i výsledky jsou správné. Líbí se mi, že u 

příkladu požadují po čtenáři zjištění více věcí, a i např. odhad výsledku. Použití časových 

os k ukázce řešení je velmi dobrý nápad, v jiných učebnicích osy nevyužívají. Termíny pro 

vysvětlení problematiky jsou dobře vyznačeny a srozumitelně popsány. 

4.3 Návrhy na zlepšení výuky finanční gramotnosti 

V této podkapitole autorka spolu s odborníky z praxe sestaví návrhy na zlepšení výuky 

finanční gramotnosti na středních školách. Návrhy budou shrnuty do třech bodů, v každém 

z nich bude popsán jeden nápad.  

 

1) Vyvinutí softwaru pro výuku finanční matematiky  

Výuka finanční matematiky by se měla na SŠ pojmout moderněji. Návrhem tedy je, aby 

byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vytvořen software, 

který by přesně splňoval požadavky na vzdělání tohoto typu.  
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Představa je taková, že by v softwaru byly nahrány jednotlivé příklady k procvičení. 

Student uvidí všechny toky peněz, jak se to mění, jak se mění úrokové zatížení, jak se 

úroky vyvíjení, jak se snižují a navyšují každý měsíc. Určitě by měla být zahrnuta i 

kontrola počítaných příkladů z jiných výukových materiálů spolu s úrokovými 

kalkulačkami a vývojovými grafy. 

 

2) Pravidelný výukový den finanční matematiky  

Finanční matematika by měla být ve škole pojata tak, aby studenty bavila a především, aby 

ze znalostí mohli čerpat po zbytek života. To tedy znamená, aby bylo do výuky zařazeno 

více příkladů a terminologie z praxe. V klasické výuce matematiky nezbývá na téma 

finanční matematiky mnoho času. Učitelé se tomuto učivu věnují jen okrajově, jelikož 

vzdělávací systém v ČR nemá na toto téma velké požadavky. Studenti by ale určitě tento 

druh vzdělání takto přeskakovat neměli právě proto, že se s věcmi z finanční gramotnosti 

budou v budoucnu setkávat.  

Návrhem je, aby finanční matematika byla vyučována 3x ročně vždy jeden den po dobu 

všech let studia na SŠ. Do výukového dne by byly zařazeny příklady z praxe, povídání si o 

reálných zkušenostech lidí, kteří si prožili nějaký problém ve světě financí. Samozřejmostí 

by bylo zařazení her, které jsou podpůrné právě ve zdokonalení ve finančním sektoru. 

Např. jednou z takových her je desková hra Finanční svoboda, kde se student naučí, jak 

hospodařit s penězi.  

 

3) Návrh na doplnění / rozšíření palety úloh (a postupů řešení) pro potřeby 

výuky finanční gramotnosti 

Učebnice pro výuku finanční matematiky na SŠ by měly být určitě doplněny příklady 

z praxe, které v učebnicích chybí. Spolu s tím by měly být alespoň každých 10 let 

aktualizovány. Návrhy na vhodné příklady, které by se mohly zařadit do učebních 

materiálů, jsou následující:  

 

Zdroj Příkladu 1: Vlastní vypracování 

Příklad 1 (Stavební spoření – státní podpora) 
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Paní Alena si 20. 1. 2011 založila stavební spoření se státní podporou. Jako cílovou částku 

si určila 150 000 Kč, výši měsíčního vkladu 1 000 Kč. Úroková sazba z úspor jsou 3 % p.a. 

Úhrada za uzavření smlouvy je 1 % z cílové částky, poplatky za vedení účtu 210 Kč ročně, 

jiné poplatky již nevznikají. Předpokládejme měsíční připisování úroků, poplatky budou 

hrazeny z běžného účtu, daň z úroků ve výši 15 %. Jakou částku bude mít paní Alena 

naspořenou k datu 21. 1. 2016?   

Maximální roční státní podpora od 1. 1. 2011:       

20 000 · 0,10 = 2 000 Kč (maximální podpora 2 000 Kč ročně, sazba státní podpory je 10 

%, maximální základ 20 000 Kč) 

Maximální státní podpora celkem za 6 let:     

6 · 2 000 = 12 000 Kč 

 

Řešení 

Roční úložky:   1 000 · 12 = 12 000 Kč     

Úložky celkem za 6 let: 6 · 12 000 = 72 000 Kč     

Naspořená částka za 6 let (zúročené úložky se zdaněnými úroky): 

  S = 1 000 ‧ 
(1 + 

0,03 ‧ 0,85

12
)72 − 1

0,03 ‧ 0,85

12

 ≐ 77 711 Kč 

Státní podpora i se zdaněnými úroky za 6 let: 

  R1 = 1 000 ‧ (1 + 
0,03 ‧ 0,85

12
 )0 = 1 000 Kč 

  R2 = 1 000 ‧ (1 + 
0,03 ‧ 0,85

12
 )12 ≐ 1 025,8 Kč 

  R3 = 1 000 ‧ (1 + 
0,03 ‧ 0,85

12
 )24 ≐ 1 052,3 Kč 

  R4 = 1 000 ‧ (1 + 
0,03 ‧ 0,85

12
 )36 ≐ 1 079,4 Kč 

  R2 = 1 000 ‧ (1 + 
0,03 ‧ 0,85

12
 )48 ≐ 1 107,3 Kč 

  R2 = 1 000 ‧ (1 + 
0,03 ‧ 0,85

12
 )60 ≐ 1 135,8 Kč 

  Celkem: R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 ≐ 6 401 Kč 
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Poplatky: 

1 % za uzavření smlouvy = 1 500 Kč 

za vedení účtu 1 260 Kč (210 Kč za 6 let) 

  Cekem: 1 500 + 1 260 = 2 760 Kč 

Naspořeno celkem za 6 let: 

  77 711 + 6 401 – 2 760 ≐ 81 352 Kč 

Paní Alena celkem naspoří za 6 let částku 81 352 Kč. 

   

Zdroj Příkladu 2: Vlastní vypracování 

Příklad 2 (Renta) 

Pan Novák má k dispozici volný kapitál ve výši 1 520 000 Kč. Jak vysokou rentu může 

čerpat měsíčně, pokud je očekávané zhodnocení portfolia 5 % p.a. („per annum“, úrok za 1 

rok)? Doba pobírání renty bude 20 let. Renta bude mít stále stejnou nominální hodnotu. 

Jaká bude reálná výše renty po 20 letech, pokud očekáváme inflaci ve výši 3 % p.a.? 

Řešení 

Použijeme vzorec, pro výpočet renty: 

a = D ‧ 
𝑟

1 − 𝑣𝑛
 kde v = 

1

1 + 𝑟
 . 

V našem případě je:  

a - je neznámá (výše renty) 

D = kapitál, který má p. Novák k dispozici 

r = 5 % / 12 ≐ 0,004166 (nominální zhodnocení) 

n = 240 měsíců 

  v = 
1

1 + 0,0041666
 ≐ 0,99585 

  a = 1 520 000 ‧ 
0,004166

1 − 0,99585240
 

  a = 1 520 000 ‧ 0,0065985 

  a ≐ 10 030  
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Pan Novák může čerpat rentu ve výši 10 030 Kč po dobu 20 let. 

Jaká bude reálná hodnota renty za 20 let při inflaci 3 % p.a.: 

Reálná hodnota = 
10 030

(1 + 0,03)20
 ≐ 5 554 Kč 

 

Zdroj Příkladu 3: J. Radová, P. Dvořák, J. Málek: Finanční matematika pro každého, 8. 

rozšířené vydání [15] 

Příklad 3 (Započtení poplatku za vedení účtu do naspořené částky) 

Spoříme 10 let vždy koncem měsíce 1 000 Kč při úrokové sazbě 7 % p.a. a pololetním 

připisování úroků. Jaká bude naspořená částka, když banka strhává na konci každého roku 

poplatek ve výši 200 Kč a úroky jsou zdaněny srážkou u zdroje ve výši 15 %? 

Řešení 

Poplatky můžeme zakomponovat přímo do vztahu pro výpočet naspořené částky, ale 

můžeme je rovněž vypočítat zvlášť. Chceme-li je spočítat zvlášť, nejprve od nich 

abstrahujeme a spočítáme naspořenou částku bez poplatků (S20A) a pak v další rovnici 

spoření spočítáme budoucí hodnotu poplatků (S20P), kterou od naspořené částky odečteme 

(stržením poplatků strháváme i potenciální úroky z nich, a proto používáme vzorec pro 

spoření, který nám určí budoucí hodnotu poplatků včetně úroků, tj. o kolik peněz jsme 

vlivem poplatků celkově přišli. 

S20A = 6 ‧ 1 000 ‧ (1 + 
6 − 1

2 ‧ 6
 ‧ 

0,07

2
 ‧ 0,85) ‧ 

(1 + 
0,07 

2
 ‧ 0,85)20 − 1

0,07

2
 ‧ 0,85

 = 162 806. 

S20P = 200 ‧ 
(1 + 

0,07 

2
 ‧ 0,85)20 − 1

0,07

2
 ‧ 0,85

 = 5 360. 

S20 = S20A - S20P = 162 806 – 5 360 = 157 446 Kč 

Nebo můžeme poplatky zakomponovat přímo do vzorce pro spoření. Strhne-li banka 

poplatek na konci úrokovacího období, je to totéž, jako by se nám snížila naspořená částka 

na konci úrokovacího období. Poplatek se tedy projeví v části vztahu, který se týká 

krátkodobého spoření: 

S20 = [6 ‧ 1 000 ‧ (1 + 
6 − 1

2 ‧ 6
 ‧ 

0,07

2
 ‧ 0,85) - 200] ‧ 

(1 + 
0,07 

2
 ‧ 0,85)20 − 1

0,07

2
 ‧ 0,85

 = 157 446 Kč 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza výukových materiálů používaných na středních 

školách, posouzení dostatečnosti či nedostatečnosti učiva finanční matematiky v nich 

obsažených a návrh na zlepšení výuky finanční gramotnosti. Tento cíl byl v práci splněn. 

Na závěr můžeme tedy říci, že výuka finanční gramotnosti má ve školách smysl a je 

potřebná. Ačkoliv je do výuky finanční vzdělávání a finanční matematika zařazena, z této 

práce vyplývá, že v pozdějším věku právě ve finanční matematice a finanční gramotnosti 

mají lidé poměrně velké rezervy. 

V samotné matematice není finanční matematice věnováno mnoho prostoru. Explicitně se s 

finančním vzděláváním v matematice počítá pouze u tématu posloupnosti a řady, které 

bývá vyučováno ve 4. ročníku. Stav, kdy učivo finanční gramotnosti je stále jen okrajové 

téma, by bylo dobré změnit a zařadit ji do výuky ve větší míře. Výuka by se měla týkat 

především příkladů a terminologie z praxe, které jsou reálné, a tedy i lépe představitelné. 

Pokud by tento druh učiva probíhal především formou hry a byly řečeny zajímavé příběhy 

ze života lidí převedené do jednotlivých početních příkladů, tak věřím, že by si žáci z této 

výuky zapamatovali více. 
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Zkratky 
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SOU – Střední odborné učiliště 

FG – Finanční gramotnost 

ČNB – Česká národní banka 

€FA™ - European Financial Advisor 

PISA – Programme for International Student Assessment 


