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2.5.33 Finance na internetu 
 
Předpoklady: 020532 

 
Pedagogická poznámka: Snad nic nezastarává tak rychle jako hodiny připravené na využití 

internetu. Tato hodina zachycuje situaci k 6. 2. 2017. Další aktualizace bude 
následovat až budu hodinu opět probírat s další třídou. 

 
Zkopíruj si soubor V:\Matematika\Sekunda\Finance na internetu\zadání.doc na svůj disk H. 
Přejmenuj ho svým jménem (například MKrynicky.doc). Postupně procházej a plň úkoly, 
jejich řešení zapisuj do tohoto souboru. Na konci hodiny soubor zkopíruj do adresáře 
V:\Matematika\Sekunda\Finance na internetu. 
 

Př. 1: Co znamená termín hypotéka? Proč jsou úroky u hypoték daleko menší než úroky u 
spotřebitelských úvěrů? Co znamená termín americká hypotéka? 

Hypotéka: půjčka (úvěr) na pořízení nemovitosti jištěná zástavním právem k nemovitosti 
(pokud peníze nevrátíme, věřiteli připadne zastavená nemovitost). 
Věřitel (za normálních okolností) neriskuje ztrátu v případě, že dlužník neplatí (nevrácené 
peníze získá prodáním nemovitosti), proto si může účtovat menší úrok. 
Americká hypotéka: hypotéka, u které si za půjčené peníze můžeme pořídit cokoliv (není 
účelově vázaná). 
 
U hypoték (a jiných půjček jištěných zástavním právem) je třeba si uvědomit, že zastavená 
nemovitost nenáleží ve skutečnosti vlastníkovi (dokud nesplatí, nemůže nemovitost bez 
souhlasu věřitele prodat), ale spíše věřiteli. V případě nesplacení úvěru může věřitel 
nemovitost zabrat a prodat, aby uspokojil své pohledávky. Při těchto prodejích není příliš 
motivován k prodeji za dobrou cenu, protože z utržených peněz si může ponechat pouze 
nesplacenou část půjčky (zbytek vrací dlužníkovi). Strategie pštrosa je proto v situaci vážných 
problémů se splácením jedna z nejhorších (přijdete o dům a nedostanete nic). Výhodnější je 
zbavit se (po dohodě s věřitelem) nemovitosti alespoň za dobrou cenu a zachránit tak alespoň 
část peněz. 
 
Dodatek: Americká hypotéka je pak (podle názoru autora učebnice) úplný nesmysl. Riskovat 

ztrátu nemovitosti kvůli dovolené nebo nové televizi prostě není moudré. 
 

Př. 2: Zjisti, co znamená zkratka RPSN? Proč je tento údaj důležitý (důležitější než 
úroková míra) pro zájemce o úvěr? Proč ho poskytovatelé úvěru příliš nezdůrazňují. 

Roční procentní sazba nákladů - jde o číslo, které vyjadřuje skutečnou cenu, kterou platí 
dlužník při půjčce (jsou do ní započítány i poplatky a další platby). Stejně tak zohledňuje 
rychlost, se kterou je nutné půjčku splácet. 
Jde o číslo, které nejlépe vyjadřuje "cenu" půjčky. 
Je většinou znatelně vyšší než uváděné úroky. 
 
Dodatek: Ve financích (stejně jako v jiných oblastech) je možné dosahovat velmi vysokých 

zisků manipulováním špatně informovaných zákazníků. Při pořizování úvěrů se 
zájemci orientují podle úrokové míry (je to číslo, které zdůrazňují poskytovatelé 
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půjček a které se zdá být jednoznačným a srozumitelným kritériem pro nalezení 
nejvýhodnější půjčky).  

 

Př. 3: Chceš si koupit mobil za 12 990 Kč a nemáš peníze. V obchodě Ti ho rádi prodají, 
s tím, že jeho splácení Ti usnadní velmi výhodná půjčka 10+1. Na místě při nákupu 
zaplatíš pouze desetinu ceny a pak vždy po měsíci uhradíš deset dalších měsíčních 
splátek opět ve výši desetiny ceny. Žádné poplatky, žádné pojištění, žádné 
papírování. Telefonuj, surfuj, bav se hned, splácej později. Výhodná, časově 
omezená nabídka.  
Není proč váhat, šanci je třeba využít. Mobil si ihned (dnes) koupíš. 
a) Napiš, kdy a kolik budeš muset zaplatit. 
b) Spočti, jakou celkovou částku za mobil zaplatíš. 
c) Najdi na internetu kalkulačku na výpočet RPSN a spočti RPSN pro tento úvěr. 
Vytiskni stránku s výpočtem do obrázku a vlož ji do svého souboru. 

a) Napiš, kdy a kolik budeš muset zaplatit. 
Zaplatím 1 299 Kč v obchodě přímo při nákupu a poté každý měsíc desetkrát dalších 1 299 
Kč. 
 
b) Spočti, jakou celkovou částku za mobil zaplatíš. 
Celková zaplacená částka: 11 1299 14 289⋅ = Kč 
 
c) Najdi na internetu kalkulačku na výpočet RPSN a spočti RPSN pro tento úvěr. Vytiskni 
stránku s výpočtem do obrázku a vlož ji do svého souboru. 
 
Například kalkulačka na adrese: http://www.penize.cz/kalkulacky/RPSN. 
Výše úvěru (částka, kterou jsi půjčujeme): 12 990 1299 11691− =  Kč (v obchodě platíme 
desetinu částky ⇒  nepůjčujeme si na celou hodnotu telefonu). 
Počet splátek: 10. 
Výše splátky: 1299 Kč. 
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Podle kalkulačky odpovídá půjčka 1+10 situaci, kdybychom si v bance zapůjčili peníze na 
úrok 26,27 % (což b současnosti asi nikdo neudělal). 
 

Př. 4: Co znamená, pokud je u nabídky úvěru uvedeno účelový? Co znamená označení 
neúčelový? Najdi na internetu co nejvýhodnější spotřebitelský úvěr. Urči splátky a 
další parametry úvěru, pokud bys tímto úvěrem jeden rok splácel mobil 
z předchozího příkladu (předpokládej, že jsi ve stejné situaci jako v předchozím 
příkladu – nepotřebuješ si půjčit na celou cenu telefonu, ale pouze 11 691 Kč). 
Předpokládej, že s úvěrem nejsou spojené žádné další poplatky a úroková míra tka 
odpovídá RPSN. Porovnej náklady na úvěr s náklady na splátky 10+1. 

Účelový úvěr: vypůjčené peníze je nutné použít pouze na nákup předem schváleného typu 
zboží (nejčastěji nemovitost, méně často auto). 
Neúčelový úvěr: vypůjčené peníze můžeme utratit za cokoliv. 
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Nejvýhodnější úrok: 5,9 % (výhodnější úvěry musí být jištěny nemovitostí). 
Úvěrová kalkulačka na příklad na adrese http://kalkulacky.idnes.cz/cr_uverova-
kalkulacka.php?suma=11691&urok=5%2C90&rok=1&interval=12&typ=po 

 
 
Srovnání: 
půjčka 10+1 spotřebitelský úvěr 

RPSN [%] 26,27 % 
5,9 % (pokud nebudou další 
poplatky) 

měsíční splátka 1 299 1 006 
celková splacená částka [Kč] 12 990  12 067,98 
doba splácení [měsíc] 10 12 
zaplacená cena za úvěr [Kč] 1299 379,98 
 
Klasický spotřebitelský úvěr je po všech stránkách výhodnější: menší RPSN, menší celkově 
splacená částka, delší doba splácení, menší pravidelná splátka 
 

Př. 5: Najdi na internetu co nejvýhodnější spotřebitelský úvěr s těmito parametry: půjčka 
25 000 Kč, měsíční splátka maximálně 1000 Kč, doba splácení maximálně 5 let. 

Můžeme využít některý z porovnávačů úvěrů. 
http://www.penize.cz/spotrebitelske-uvery 
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https://www.usetreno.cz/pujcky/kalkulacka-pujcek 
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Z výsledku předchozího příkladu je zřejmé, že nejvýhodnějších úrokových sazeb není možné 
s malým úvěrem 25 000 Kč dosáhnout. Stejně tak nebyl oprávněný předpoklad z předchozího 
příkladu, že s úvěrem nejsou spojeny žádné další poplatky a je tedy možné považovat 
úrokovou míru za RPSN. 
 

Př. 6: Dostal si od babičky 350 000 Kč, které si máš uložit, co nejlépe zhodnotit a využít 
po ukončení VŠ studia pro financování svého prvního bydlení. Zkus najít co nejlepší 
nabídku.  

Do konce studia zbývá přibližně 11 let (6 let na gymnáziu, pět let na VŠ) ⇒  ukládáme 350 
000 Kč na 11 let. 
 
http://www.finparada.cz/Sporeni-Kalkulacka-Sporicich-Uctu.aspx 
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http://www.kalkulacka-srovnani.cz/sporici-ucty/obecne/porovnani-nabidek/ 
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Shrnutí:  
 


