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Jan Petrov  
  

Byznys a právo  
  

skripta ke 3. bloku  
  

Vážení kolegové, tento týden se v kurzu Byznys a právo věnujeme úročení. Tato 
problematika je dle mého názoru dosti obtížná. Proto jsem pro Vás připravil tento, věřím, 
přehledný materiál založený na názorných příkladech.   

Prosím, zda byste si tato skripta pročetli a následně znovu prošli Excelovou tabulku, 
kterou jsme probírali v kurzu.  

Jan Petrov  

Část A.  

Složené úročení  (= úročení úroků, anatocismus)  

Varianta I.  

Prodloužení splatnosti  

A.I.1 Nyní je začátek roku 2015. K tomuto okamžiku Anna zapůjčuje Pepovi 1 mil. 
Kč na jeden rok a úrok 8 % p.a.1 To znamená, že Pepa ke konci roku 2015 
vrátí zapůjčených 1 mil. Kč a zaplatí sjednaný úrok.  

Konkrétně Pepa ke konci roku 2015 zaplatí na úroku 80 tis. Kč (neboť 8 % z částky 
1.000.000,- Kč je právě 80.000,- Kč).  

   = 1000000 * 0,08  

Zároveň Pepa ke konci roku 2015 vrátí zapůjčenou jistinu 1 mil. Kč.  

Pepa tedy celkem vrátí 1.080.000 Kč.  

= 1000000 + 1000000 * 0,08  

= 1000000 * (1 + 0,08)  

= 1000000 * 1,08  

A.I.2 Ke konci roku 2015 (= k začátku roku 2016) Pepa (který právě vrátil 
1.080.000 Kč, jak je uvedeno v bodě A.I.1) požádal Annu: „Anno, sice jsem Ti 
vše vrátil, ale velmi by se mi hodilo, kdybychom to mohli vzít zpět. Rád bych si 
celou částku 1.080.000,- Kč ještě ponechal během celého roku 2016 a vše bych 
Ti vrátil až na jeho konci.“ Anna na to odpoví: „Milý Pepo, ráda to udělám. 
Pochop ale prosím, že chceš, abych Ti svých 1.080.000,- Kč nechala též na rok 
2016. Proto bys mi měl zaplatit úrok počítaný z celé této částky.“ S tím Pepa 
souhlasil.  

Ke konci roku 2016 Pepa uhradí Anně 1.080.000,- Kč (které již dlužil na konci 
roku 2015) a nadto ještě uhradí 8 % z této částky (8 % z 1.080.000,- = 86.400,-).  
Tedy, Pepa na konci druhého roku zaplatí 1.166.400,-   

   = 1080000 + 1080000 * 0,08 = 1080000 * (1 + 0,08) = 1080000 * 1,08  

   = 1166400  

                                                           
1 Zkratka p.a. (per annum) značí, že se sazba úroku vztahuje k ročnímu období.   
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Lze to také vyjádřit tak, že se částka 1000.000,- Kč zúročila dvakrát. Jednou během 
roku 2015 a pak se výsledek z konce roku 2015 zúročil znovu. Takže výsledek 
činí:  

   = 1000000 * 1,08 * 1,08  

   = 1000000 * 1,08^2  

   = 1000000 * 1,664  

   = 1166400  

Varianta II.  

Splatnost za dva roky  

A.II. Nyní je začátek roku 2015. K tomuto okamžiku Anna zapůjčuje Pepovi 1 mil. 
Kč na úrok 8 % p.a. a to na dva roky. Přitom si sjednají, že Pepa veškeré 
úroky zaplatí teprve spolu s jistinou, tj. na konci roku 2016. Přitom si 
sjednají úročení úroků (= anatocismus, složené úročení).   

 Ke konci roku 2015 Pepa dluží 1.080.000,- Kč (z toho 1.000.000,- činí zapůjčená jistina a 
80.000,- přirostlý úrok v sazbě 8 %). Obdobně srovnej s bodem A.I. výše.  

Ke konci roku 2016 Pepa dluží (a zaplatí Anně) částku 1.166.400,- (z toho  

1.080.000,- činí částka, kterou dlužil již na konci roku 2015 a 1.080.000 * 0,08 =  

86.400 činí úrok přirostlý během roku 2016). Obdobně srovnej s bodem  A.II. výše.  

  

Varianta III.  

Vyjednávání o úročení úroku  

A.III. Nyní je začátek roku 2015. K tomuto okamžiku Anna zapůjčuje Pepovi 1 mil. 
Kč na úrok 8 % p.a., a to na dva roky. Přitom Anna požaduje složené úročení 
(= úročení úroků, anatocismus), avšak Pepa je odmítá (požaduje úročení 
jednoduché tak, že by za rok 2015 přirostl úrok 80.000 a za rok 2016 rovněž 
úrok 80.000. Takže na konci roku 2016 by Pepa vrátil 1.160.000,- Kč). 
Jestliže je však na trhu mnoho jiných potenciálních dlužníků (mj. Bořek a 
Čeněk), kteří akceptují úrok 8 %, jsou obdobně rizikoví jako Pepa a jsou 
ochotni přijmout úvěr v příslušné výši na 1 rok, pak Anna na Pepův 
požadavek nepřistoupí a namísto toho realizuje následující transakce.  

Anna zapůjčí Bořkovi částku 1.000.000 na začátku roku 2015 s tím, že ke konci 
roku 2015 Bořek tuto jistinu vrátí spolu s úrokem ve výši 8 %, tj. částkou 80.000,- 
Kč.  

Na konci roku 2015 tedy Anna má 1.080.000,- Kč.  

Tuto svou částku 1.080.000,- Kč Anna zapůjčí Čeňkovi na celý rok 2016 s tím, že 
ke konci roku 2016 Čeněk tuto jistinu vrátí spolu s úrokem ve výši 8 %. Čeněk tedy 
vrátí 1.080.000 Kč jistiny a navíc zaplatí úrok ve výši 1.080.000 * 0,08 = 86.400. 
Celkově tedy Anna bude mít na konci roku 2016 částku 1.080.000 + 86.400 = 
1.166.400,- Kč.   

Anna na konci roku 2016 přijde za Pepou (s nímž se na začátku roku 2015 
nedomluvila na zápůjčce) a řekne mu: „Vidíš, Pepo, dobře jsem udělala. Kdybych Ti 
půjčila na začátku roku 2015 1 mil. Kč na 2 roky na 8 % úrok bez úročení úroků, 
měla bych dnes 1.160.000,- Kč. Ale protože jsem to udělala chytřeji, mám dnes 
1.166.400,- Kč, což je o 6.400,- Kč více.“   
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A pak dodá: „Uznávám, že Ti to, Pepo, připadá jako malý rozdíl. Ale kdyby se jednalo 
o zápůjčku na delší období, třeba na 10 let, pak by rozdíl byl mnohem vyšší.“  

  

Část B.  

Převod cash-flow k dřívějšímu a pozdějšímu datu  

Varianta I.  

Posun o 1 rok do budoucnosti  

B.I.  Je začátek roku 2015 a Eva dluží Davidovi částku 92.592,- Kč splatnou k  

1.1.2015.    

Eva požádala Davida, zda by mu tento dluh mohla zaplatit až za rok (ke konci 
roku 2015). David odpověděl: „Milá Evo, a proč bych to jako dělal? Raději si 
částku během roku 2015 ponechám a něco rozumného s ní podniknu a zisk z 
toho mi zůstane. Třeba ji na rok 2015 zapůjčím. Na trhu se ustálila úroková 
sazba 8 % p.a.2 Takže, když nyní investuji částku 92.592,- Kč na 8 % úrok, budu 
mít za rok 92.592 * 1,08 = 100.000,- Kč. Takže, Evo, můžeme se tak dohodnout, 
ale jen když mi za ten rok zaplatíš namísto 92.592,- Kč částku 100.000,- Kč “   

= 92592 + 92592 * 0,08  

= 92592 * (1 + 0,08)  

Tedy, pokud chceme převést určitý peněžitý obnos dnes (označme ho jako CF0) na 
odpovídající peněžitý obnos v cenách za 1 rok (označme ho jako CF1), učiníme to 
takto:  

vezmeme CF0 (jistina) a přičteme k němu CF0 násobené sazbou (zde 8 % = 0,08); 

to je ekvivalentní tomu, že vezmeme CF0 a vynásobíme ho číslem (1 + sazba)  

CF1 = CF0 + CF0 * sazba CF1 

= CF0 * (1 + sazba)  

  

Varianta II.  

Posun o 1 rok do minulosti  

B.II. Je začátek roku 2015 a Eva dluží Davidovi částku, 100.000,- Kč splatnou ke 
konci roku 2015.   

David požádal Evu, zda by mu částku 100.000,- Kč zaplatila již nyní (k 
počátku roku 2015). Eva odpověděla: „Milý Davide, a proč bych to jako 
dělala? Raději si částku během roku 2015 ponechám a něco rozumného s ní 
podniknu a zisk z toho mi zůstane. Třeba ji na rok 2015 zapůjčím. Na trhu se 
ustálila úroková sazba 8 % p.a.“   

                                                           
2 Pro jednoduchost předpokládáme, že sazba pro zapůjčitele a vydlužitele je totožná. Naproti tomu v praxi 
Vám dá banka zápůjčku za podstatně vyšší úrok, než za který si můžete peníze do banky uložit. Banka 
vychází z toho, že zapůjčitelé (ti, kteří hodlají své prostředky uložit) a vydlužitelé (ti, kteří peníze potřebují) 
nemohou kontrahovat napřímo. Část z tohoto rozdílu (spreadu mezi sazbou, za kterou banka peníze 
poskytuje, a sazbou, kterou platí, když peníze přijímá) je její zisk; část připadá na náklady (uzavírání smluv, 
vedení pobočky, monitoring spolehlivosti dlužníků aj.). Lze očekávat, že zisk bank za finanční intermediaci 
poklesne, jak se budou rozvíjet obdobné internetové produkty (přímé zápůjčky věřitelů dlužníkům bez 
zprostředkovatele, tzv. peer to peer lending).   
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David odpoví: „Milá Evo, souhlasím, že částka 100.000,- Kč splatná za rok má 
nižší hodnotu než částka 100.000,- Kč splatná okamžitě. Proto Ti nabízím, že 
mi sice zaplatíš už teď (tj. k začátku roku 2015 a ne až k jeho konci), ale o něco 
méně než 100.000,- Kč.  

 V příkladu B.I jsme viděli, že částka 92.592,- Kč obdržená nyní má při 8% úroku stejnou 
hodnotu jako částka 100.000 obdržená za rok. Proto, by by Eva měla, namísto 
platby 100.000,- Kč za rok, nyní zaplatit 92.592,- Kč.   

CF1 = CF0 + CF0 * sazba  

CF1 = CF0 * (1 + sazba)  

CF1 / (1 + sazba) = CF0  

100000 = 92592 + 92592 * 0,08  

100000 = 92592 * (1 + 0,08)  

100000 / (1 + 0,08) = 92592  

 Ostatně, kdyby Eva nechtěla Davidovi zaplatit dluh již nyní, mohl by David udělat něco 
jiného. Zapůjčil by si nyní (k počátku roku 2015) částku 92.592,- Kč na 8% úrok a 
ke konci roku 2015 by dlužil 92.592 * (1 + 0,08) = 100.000,- Kč. Ovšem právě 
těchto 100.000,- Kč mu zaplatí Eva ke konci roku 2015 (takže David může těchto 
100.000, které obdrží od Evy, „přeposlat“ na splátku vlastního dluhu). Z toho je 
patrné, že při 8% úrokové sazbě je částce 100.000 Kč za rok ekvivalentní 92.592,- 
Kč nyní.   

  

Varianta III.  

Posun o 3 roky do budoucnosti  

B.III  Je začátek roku 2015 a Eva dluží Davidovi částku 92.592,- Kč splatnou k  
1.1.2015.    

Eva požádala Davida, zda by mu tento dluh mohla zaplatit až za tři roky (ke 
konci roku 2017). David odpověděl: „Milá Evo, souhlasím, ale nechci na tom 
tratit. Sazba je 8 %.   

Už víme, že, kdybys mi měla dluh vrátit za rok (ke konci roku 2015), zaplatila 
bys mi 92.592 * 1,08 = 100.000 Kč.   

Jenže když mi ten dluh 100.000 Kč ke konci roku 2015 nevrátíš, ale necháš si 
ho ještě celý rok 2016, tak Ti za tento rok naskočí úrok 100.000 * 0,08 = 8.000,- 
Kč. Takže na konci roku 2016 mi budeš dlužit 100.000 (které jsi mi dlužila na 
konci roku 2015) + 100.000 * 0,08 (úrok za rok 2016), tedy 100.000 * (1 + 0,08) 
= 108.000.   

A když mi ten dluh 108.000 Kč nevrátíš ani na konci roku 2016, ale necháš si 
ho ještě celý rok 2017, víš co se stane? Na konci roku 2017 mi zaplatíš těch 
108.000,- Kč, které jsi mi dlužila už k jeho začátku, a k tomu ještě 8 % z této 
částky jako úrok. A 108.000 * (1 + 0,08) = 116,640.   

A pokud Evo nesouhlasíš, tak mi vrať těch 92.592,- Kč a já je sám někomu 
zapůjčím na 8% úrok na první rok (na jeho konci budu mít 1,08*92,592), na 
druhý rok (na jeho konci budu mít 1,08 * 1,08 * 92.592) a na třetí rok (a na 
jeho konci budu mít 1,08 * 1,08 * 1,08 * 92.592 = 1,08^3 *  92.592 = 1,26 * 
92.592 a to je právě těch 116.640,- Kč).  
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CF1 = CF0 * (1 + sazba)  

 CF2 = CF1 * (1 + sazba)  CF2 = CF0 * (1 + sazba) * (1 + sazba)  

         CF2 = CF0 * (1 + sazba)^2  

 CF3 = CF2 * (1 + sazba)  CF3 = CF0 * (1 + sazba)^2 * (1+sazba)  

         CF3 = CF0 * (1 + sazba)^3  

  

Varianta IV.  

Posun o 3 roky do minulosti  

B.IV Je začátek roku 2015 a Eva dluží Davidovi částku 116.640,- Kč splatnou ke 
konci roku 2017. David požádal Evu, zda by mu ji zaplatila již nyní.   

Eva souhlasí. Nicméně uvádí, že 116.640,- Kč za tři roky je něco jiného než tatáž 
částka dnes. Těch 116.640 za 3 roky je při úroku 8 % ekvivalentních částce 92.592 
dnes. Srov. část B.III výše.  

   CF3 = CF0 * (1 + sazba)^3  

   CF3 / (1+sazba)^3 = CF0  

   116640 / (1 + 0,08)^3 = CF0  

   116640 / 1,08^3 = CF0  

   116640 / 1,26 = CF0  

   92592 = CF0  

  

Část C.  

Ocenění časově omezeného toku cash-flow  

C. Je 1.1.2015. Právě jste vyhráli titul zaměstnance roku. Výhrou je, že dostanete ke 
konci roku 2015, ke konci roku 2016 a ke konci roku 2017 vždy po 20 tis. 
Kč. Zajímá Vás, jakou hodnotu má Vaše výhra z dnešního pohledu (vzhledem 
k datu 1.1.2015). Vzhledem k tomu, že společnost působí v rizikovém 
odvětví a její další vývoj je nejistý, máte za to, že je vhodné počítat s úrokem 
15 %.3   

 Částku 20 tis. Kč, kterou máte obdržet ke konci roku 2015, převedete k začátku roku 
2015 tak, že ji vydělíte 1,15. Přitom 20000 / 1,15 = 17391.4   

 Částku 20 tis. Kč, kterou máte obdržet ke konci roku 2016, vydělíte 1,15 (tím ji 
převedete na začátek roku 2016 = na konec roku 2015) a pak ještě jednou 1,15 
(tím ji převedete z konce roku 2015 na jeho začátek). Když něco dvakrát vydělíte 
1,15, vydělíte to číslem 1,15 * 1,15 = 1,15^2 = 1,3225. Přitom 20000 / 1,3225 = 
15123.  

                                                           
3 Přesněji vzato: pojem riziko označuje při finančních výpočtech nikoli samotnou skutečnost, že něco může 
zkrachovat, ale rozptyl okolo střední hodnoty (seminář na základy statistiky budeme mít později). Zde pro 
jednoduchost opomíjíme, že za daných předpokladů (s určitou pravděpodobností dostaneme 20 tis. Kč a s 
určitou pravděpodobností, pokud podnik zkrachuje, obdržíme méně) je střední očekávaná hodnota 
(průměr)  nižší než 20 tis. Kč.  
4 Platí totiž, že pokud si dnes uložíte 17391 na 15% úrok, získáte za rok 17391 * 1,15 = 20000.  
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 Částku 20 tis. Kč, kterou máte obdržet ke konci roku 2017, vydělíte 1,15 (tím ji 
převedete na začátek roku 2017 = na konec roku 2016) a pak ještě jednou 1,15 
(tím ji převedete z konce roku 2016 na jeho začátek) a pak potřetí 1,15 (tím ji 
převedete z konce roku 2015 na jeho začátek). Když něco třikrát vydělíte 1,15, 
vydělíte to číslem 1,15 * 1,15 * 1,5 = 1,15^3 = 1,520875. Přitom 20000 / 1,520875 
= 13151.  

 Všechny tři částky (20 tis. Kč ke konci roku 2015, 20 tis. Kč ke konci roku 2016 a 20 tis. 
Kč ke konci roku 2017) jste právě převedli k začátku roku 2015. K začátku roku 
2015 má tak Vaše výhra hodnotu 17391 + 15123 + 13151 = 45665.  

   CF3 = 20000   CF3dnes = CF3 / (1 + sazba)^3  

   CF2 = 20000   CF2dnes = CF2 / (1 + sazba)^2  

   CF1 = 20000   CF1dnes = CF1 / (1 + sazba)  

Na záležitost se můžete podívat i takto: Pokud dnes (k začátku roku 2015) 
společnost má 45.665 Kč a může je uložit na 15 % úrok, pak může postupovat 
takto:  

(1) K začátku roku 2015 uloží celých 45.665 Kč na 15% úrok. Na konci roku 
2015 částka naroste na 45.665 * 1,15 = 52.515. Z toho vyplatí 20.000,- Kč 
výherci (první část výhry splatná ke konci roku 2015) a zbude 32.515 Kč.  

(2) K začátku roku 2016 uloží těchto 32.515 Kč  na 15% úrok. Na konci roku 
2016 částka naroste na 32.552 * 1,15 = 37.392 Kč. Z toho vyplatí 20.000,-  
Kč výherci (druhá část výhry splatná ke konci roku 2016) a zbude 17.392,- 
Kč.  

(3) K začátku roku 2017 uloží těchto 17.392 Kč na 15 % úrok. Na konci roku 
2017 částka naroste na 17392 * 1,15 = 20000 Kč. Tuto částku vyplatí 
výherci (čímž bude částka 45.665,- Kč, kterou společnost měla na začátku 
roku 2015 zcela vyčerpána).  

Tedy: uvedená cash-flow (částka 20 tis. obdržená od nynějška za rok, částka 20 tis. 
Kč obdržená od nynějška za dva roky a částka 20 tis. Kč obdržená od nynějška za 
3 roky) jsou při úroku 15 % ekvivalentní částce 45.665,- Kč obdržené dnes.   

  

Část D.  

Perpetuita  

D. Pan Rotschild III. si Vás najal jako finančního poradce. Říká Vám: „Můj dědeček, 
Rotschild I., založil u First Savings Bank věčnou rentu. Rentiérem jsem zrovna 
teď já. Každý rok dostávám 100 tis. USD; právě dnes mi je dali na přepážce; 
nejbližší další dostanu právě za rok.   

Ta věčná renta se dědí a můžu ji i převést. Stačí, když First Savings Bank napíšu 
dopis, ať ji už nevyplácí mně, ale někomu jinému. Samozřejmě, i ten nový 
rentiér může tu rentu převádět dále.   

Vzpomínám si, jak mi dědeček říkal: First Savings Bank je železná jistota, 
neřídí ji ti hejsci z Wall Street, ta se nikdy nepoloží. Proto si také může dovolit 
přijímat i dlouhodobé vklady jen na 2,5% úrok.5 Trh to akceptuje. To víte, to 

                                                           
5 Řekněme, že se jedná o 2,5% reálný úrok, tedy že renta je indexována vůči inflaci.  
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není jako ty rizikové investiční projekty, co jsou hop nebo trop, a tak musí 
investorům nabídnout sazbu mnohem vyšší. Na reputaci First Savings Bank se 
do dnešních dob nic nezměnilo.  

No a mně vrtá hlavou jedna věc. Pan Eskilde mi nabídl, že ode mě tu rentu 
koupí za 2 mil. USD. To je hodně peněz, ale přece jen si nejsem jistý, jestli to 
mám udělat. Jakou vlastně má ta moje renta férovou hodnotu?“  

Panu Rotschildovi III. odpovíte následovně: „Takže, za rok máte dostat 100 tis.  

USD, za dva roky zase 100 tis. USD a tak až do nekonečna. Váš dědeček uložil do  

First Savings Bank na věčnost nějakou částku, kterou hledáme, nazvěme ji třeba 
Perpetuita6   

Vím, že z Perpetuity je při sazbě 2,5 % p.a. každoročně vyplácena renta 100 tis. USD. 
To znamená, že Perpetuita * 2,5 % = 100 tis. USD. To není moc složitá rovnice. Vlastně 
stačí obě strany vydělit 2,5 %, takže: Perpetuita = 100 tis. USD / 2,5 % = 100 tis. USD 
/ 0,025 = 100 tis. USD * 40 = 4 mil. USD. Mrzí mě to, ale pan Eskilde, který Vám nabídl 
jen 2 mil. USD, Vás chce vzít na hůl.  

Zkusme si to představit ještě jinak. Váš dědeček prostě musel do First Savings Bank 
uložit 40 mil. USD. (Opomíjíme inflaci.) To proto, že každý rok je Vám vyplácen úrok 
z této částky ve výši 100 tis. USD a úroková sazba činí 2,5 %. Je to právě 40 mil. USD, 
z čeho – když to vynásobíte sazbou 2,5 % – dostanete svých ročních 100 tis. USD. 
Takže ve First Savings Bank je uloženo 40 mil. USD – a ty mají zkrátka hodnotu 40 
mil. USD .“ jistina * sazba = renta jistina = renta / sazba  

  
Část E.  

Odsunutá perpetuita  

E. Váš věhlas jako finančního poradce se rychle šíří. Proto si Vás zavolala paní 
Onassisová–Taxisová. Sešli jste se 1.1.2015 a řekla Vám: „Stejně jako 
Rotschild I., i můj tatínek Onassis I. chtěl po sobě zanechat něco, co potrvá 
navěky. Takže i on zřídil perpetuitu (rozumím financím o dost lépe než ten 
hloupoučký Rotschild III., který mi Vás doporučil).   

Perpetiutu vyplácí First Savings Bank (to je v našich kruzích zvykem), a to ve 
výši 100 tis. USD ročně, zrovna včera se vyplácela; problém je, že ne mně. První 
v pořadí7 totiž tu rentu dostává Národní muzeum, a to až do konce roku 2024. 
Teprve poté budu tu každoroční rentu dostávat já (nebo ten, kdo to právo 
zdědí či mu bude převedeno). Takže to obscénní muzeum dostane rentu ke 
konci roku 2015, ke konci roku 2016, …, a ještě ke konci roku 2024 (tedy ho 
čeká ještě 10 rent) a mně (nebo tomu, komu své právo převedu, nebo kdo ho 
po mně zdědí) připadnou všechny renty pozdější (renta za konec roku 2025 a 
každá renta pozdější).  

 Ano, i můj tatínek zřídil perpetuitu, o které jsem Vám právě povídala, uložením určité 
částky do First Savings Bank na úrok 2,5 %. Na rozdíl od toho nekňuby 
Rotschilda mi nemusíte povídat, že ta uložená částka je 40 mil. USD.  

                                                           
6 Hodně mě baví latina   
7 Pro zajímavost srov. např. § 1460 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, který se věnuje svěřenským 
fondům.  
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Nemusíte se ani zdržovat vysvětlováním, že všechny ty renty od konce roku 
2015 až na věčnost mají k současnosti cenu právě 40 mil. USD.   

Mě zajímá něco jiného. Chtěla bych vědět, jakou hodnotu mají moje renty: ty, 
které budou vypláceny od konce roku 2025 (tj. na konci roku 2025 a na konci 
každého roku pozdějšího). To spočítat neumím.“  

 Paní Onassisové odpovíte takto: „Souhlasím s Vámi, že renty vyplácené First Savings Bank 
mají dohromady současnou cenu 40 mil. USD. Těchto 40 mil. USD lze rozdělit na  (1) 
cenu rent od konce roku 2015 do konce roku 2024, které Vám nepatří; a (2) cenu 
rent od konce roku 2025 dále, které jsou Vaše. Já teď mám zjistit, jaká část z těch 40 
mil. USD připadá na ad (2).   

 Něco mě napadlo. Mám tady v kapse takový stroj času. Představte si, že jsme se právě 
přesunuli na začátek roku 2025. Z pohledu začátku roku 2025 platí: právě za rok, ke 
konci roku 2025, máte dostat svou první rentu! A za rok na to (ke konci roku 2026) 
druhou, rok na to (ke konci roku 2027) třetí a tak až do nekonečna. Takže z pohledu 
začátku roku 2025 je věc jednoduchá: 100 tis. USD za rok, 100 USD za dva… – vždyť 
to je obyčejná perpetuita! A přece jsme se už shodli, že ten věčný tok 100 tis. USD 
ročně (za rok, za dva, …, až navěky) má cenu 40 mil. USD.   

 Vy mi nevěřite? Tak si to představte jinak: kdyby Vám k počátku roku 2025 někdo dal těch 
40 mil. USD, můžete je uložit do First Savings Bank na úrok 2,5 % a za rok (ke konci 
roku 2025) už si můžete vzít rentu 40 mil. USD * 0,025 = 100 tis. USD. A za roku 
znovu. A za rok znovu…  

 Chápu, nezajímá Vás, jakou cenu má Vaše právo (dostávat renty od konce roku 2025 do 
nekonečna) k počátku roku 2025. Chcete vědět, jakou cenu má to právo dnes (k 
počátku roku 2015). Ale počkejte! Vždyť to vlastně také umím. K počátku roku 2025 
má Vaše právo cenu 40 mil. USD – je to jako kdyby Vám někdo, namísto Vašeho práva, 
těch 40 mil. USD na začátku roku 2025 dal. Takže vlastně stačí převést (při úroku 
2,5 %) tuto částku k počátku roku 2015. Mezi počátkem roku 2015 a počátkem roku 
2025 uplyne celých 11 let. Takže částku 40 mil. USD vydělíme číslem 1,025^11 a je 
to. Přitom 40 mil. USD / 1,025^11 = 40 mil. USD / 1,31 = 30,48 mil. USD.  

  To není vůbec špatné. Věřte mi, že kdyby se jednalo o vyšší úrok (pokud by se 
jednalo o investici do rizikovějšího projektu) Vaše část ad (2) by v poměru k celku 
činila o mnoho méně než přibližně 3/4.   

  perpetuita_k_zac_2025 = renta_od_konce_2025 / sazba  

 perpetiuta_k_zac_2015 = perpetuita_k_zac_2025 / (1 + sazba)^11  

  
Část F.  

Ocenění neomezeně trvající investiční příležitosti  

F. Probojovali jste se až do závěrečného levelu, na Wall Street. Je zrovna 1.1.2015 a 
ultimátní boss Vám říká: „You know, život je o příležitostech. Zrovna můžeš 
investovat do jednoho super projektu. Jo, je risky, můžou přijít highs i lows a 
čísla, která ti za chvíli řeknu, jsou jen průměrný odhad, takže fér úrok je tak 
20 %. A teď k odhadu cash-flows: Za rok bys měl získat 100 tis. USD, za dva 
roky 130 tis a na konci třetího roku 140 tis. USD. Zde se růst zastaví. Na konci 
dalšího roku (konci čtvrtého roku, pátého roku, až na věky) ti  
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z projektu v průměru kápne po 140 tis. USD.8 Jo, a aby se to celý rozjelo, musíš 
teď zainvestovat 1 mil. USD. A pak už do toho nemusíš dát ani dolar. Jdeš do 
toho?  

  Odpovíte mu: „Promiňte, napřed si to musím spočítat:  

(1) Takže 100.000 USD, které se očekávají za rok (ke konci roku 2015), vydělím 
1,2 a dostanu 83.333 USD (hodnota daného cash-flow k nynějšímu okamžiku, 
tj. začátku roku 2015).   

(2) Potom 130.000 USD, které očekávám za dva roky (tj. ke konci roku 2016) 
vydělím jednou 1,2 (tím částku převedu  na začátek roku 2016 = konec roku 
2015) a pak ještě jednou 1,2 (tím částku převedu na začátek roku 2015); 
takže celkem těch 130.000 USD vydělím 1,2^2 = 1,44, přičemž 130000 / 1,44 
= 90.277 USD.   

(3) To ale není všechno. Vedle cash flow ke konci roku 2015 a ke konci roku 2016 
(to jsem právě spočítal) mě čeká ještě ke konci roku 2017, ke konci roku 2018 
a tak dále, až navěky, vždy po částce 140.000 USD.  

 Takže si představím, že jsem zrovna na začátku roku 2017. Za rok (ke konci roku 
2017) mě čeká 140 tis. USD, za dva roky 140 tis. USD a tak pořád dál. Jasně, 
to je stará známá perpetuita. Takže 140 tis. USD (roční příjem) vydělím 
sazbou 0,2 a dostanu 140000 / 0,2 = 140000 * 5 = 700.000.   

 To zní sice prima, jenže těch 700 tis. USD je v ceně k začátku roku 2017. Takže teď 
tu částku musím převést k současnosti (tj. k začátku roku 2015). Mezi 
dneškem (tj. začátkem roku 2015) a začátkem roku 2017 uplynou dva roky. 
To znamená, že těch 700 tis. USD musím vydělit 1,2 a ještě jednou 1,2, tedy 
vydělit 1,2 * 1,2 = 1,2^2 = 1,44. Přitom 700000/1,44 = 486.111 USD.  

Povedlo se mi tak všechny peněžní toky převést na současné ceny: (1) těch 100.000 
USD, co se očekávají za rok, má k dnešku (k počátku roku 2015) cenu 83.333 USD;  
(2) těch 130.000 USD, které se očekávají za dva roky, má k dnešku cenu 90.277 USD; 
a (3) věčný tok 140.000 USD, které by měl projekt generovat ke konci roku 2017, ke 
konci roku 2018 …,  až na věky, má k dnešku cenu 486.111 USD.  

A teď už to jenom sečtu: 83.333 + 90.277 + 486.111 = 659.721 USD. Takže kdybych 
proto, abych získal takový výnos, dnes investoval 1.000.000 USD, dost na tom 
prodělám.  

                                                           
8  Při oceňování obchodních společností (např. těch, které vyrábí hračky) není důvod předpokládat 
předčasný konec činnosti (děti si budou hrát stále). Je sice pravdou, že finanční situace společnosti se může 
vyvíjet nejen lépe, než se průměrně očekává, ale i hůře (případně až k insolvenci). Tento rozptyl okolo 
průměrně očekávané hodnoty je ale již zohledněn v sazbě úroku; není důvod modelovat nějaký umělý 
konec. (Uvedené ale není dogma: oceňujeme-li společnost, která těží v uhelné pánvi, nemůžeme 
předpokládat věčný tok cash flows. Odhadneme, kdy uhlí dotěží.)   


