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LINEÁRNÍ ÚROČENÍ 
 Nyní, když už známe některé základní funkce Excelu, si můžeme zkusit 

nějaké jejich využití v praxi. Spočítáme si úroky, dluh, úročení dluhu, anuitu nebo 

hypotéku. 

 

Příklad lineárního úročení 

 
 Řekněme si, že je 1. 1. 2016 a zrovna dnes jsme si půjčili 1 000 000 Kč 

s úročením 10 % p.a.1 Tyto peníze vrátíme až za 10 let – tedy na konci roku 2025. 

Podíváme se na to, jak bude postupně narůstat úrok a kolik za těch 10 let budeme 

celkem i s úroky dlužit. 

 Zkratka BOY v buňce C4 znamená „Beginning Of the Year“ (= začátek roku). 

V tomto sloupečku máme v roce 2016 vepsanou dlužnou částku 1 000 000 Kč. 

 Nyní se podíváme na to, kolik budeme dlužit na konci roku 2016, 

pod zkratkou EOY, „End Of the Year“. To uděláme takto: 

1) buňky se známou hodnotou si pojmenujeme jako „jistina“ (1 000 000 Kč) 

a „sazba“ (10 %) 

2) v buňce D6 spočítáme 10 % úroku z 1 000 000 – odkaz na buňku „jistina“ (C5) 

vynásobíme odkazem na buňku „sazba“ (B4)  

                                                
1 p.a. (per annum) = roční úroková sazba 
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3) do buňky E6 sečteme získanou hodnotu úroku (D6) s vypůjčenou částkou (C6) 

 

 
Sečteme tedy úrok 100 000 Kč s jistinou 1 000 000 Kč a zjistíme tak, že 

na konci roku 2016 budeme dlužit 1 100 000 Kč. 

Lineární úročení znamená, že se neúročí úroky, ale pouze původní vypůjčená 

částka a úrok se v každém roce počítá vždy z jistiny. Jistina je to, co bylo původně 

zapůjčeno (v našem případě 1 000 000 Kč). Úrok je tedy každý rok stejný (tedy 

100 000 Kč).  

Abychom spočítali, kolik budeme dlužit na konci roku 2017, budeme 

postupovat stejně. Změna bude ve třetím kroku, kde sice pořád budeme počítat 

s úrokem 100 000 Kč, který si můžeme přetáhnout do celého sloupečku (nemění se, 

absolutní odkaz), ale v buňce E7 na rozdíl od předchozího roku k tomuto úroku 

přičteme dluh, který nám vyšel na konci roku 2016 (E6). 
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Tento odkaz už nám bude fungovat i po přetažení do celého sloupečku. 

 
Nyní vidíme, že za těch 10 let (v roce 2025) budeme celkem dlužit 

2 000 000 Kč, 1 000 000 Kč jistiny a 1 000 000 Kč úroků (desetinásobek částky 100 

000 Kč ročního úroku. 
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SLOŽENÉ ÚROČENÍ 
 Nyní se podíváme na druhou část našeho příkladu s půjčkou 1 000 000 Kč. 

Složené úročení může znamenat buď to, že se úroky úročí nebo že se úrok (zpravidla 

na konci roku započítá do jistiny, která je úročená (úrok započtený do jistiny se také 

úročí). Od lineárního úročení se tento výpočet dost odliší. Nepočítáme totiž každý rok 

úrok 10 % z 1 000 000 Kč, ale počítáme 10 % z něčeho vzrůstajícího. 

 
 Na začátku roku 2016 máme vypůjčený 1 000 000 Kč. Dále pokračujeme 

takto: 

1) v	buňce	D6	spočítáme	úrok	vynásobením	odkazu	na	buňku	s	dluhem	(C6)	

a	odkazem	na	buňku	„sazba“	

	
	

2) do	buňky	E6	sečteme	získanou	hodnotu	úroku	(D6)	s	vypůjčenou	částkou	

(C6)	



   Byznys a právo 
 Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. 

www.nostis.org 
 

 7 

	

	
Zatím	se	výsledek	od	předchozího	příkladu	neliší.	Dále	ale	budeme	pokračovat	

takto:	

3) do	 buňky	 BOY	 v	roce	 2017	 napíšeme	 „=“	 a	 odkážeme	 na	 buňku	 EOY	

předchozího	roku	

	

	
4) úrok	poté	počítáme	z	nově	vypočítaného	dluhu	na	začátku	roku	2017	(už	

ne	 z	původní	 půjčky)	 –	 odkážeme	 tedy	 na	 buňku	 C7	 a	 vynásobíme	 ji	

buňkou	„sazba“	
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5) dluh	 na	 konci	 roku	 2017	 spočítáme	 jako	 součet	 buněk	 dluhu	 BOY	 roku	

2017	a	úroku	stejného	roku	

	

	
	 Teď	 už	 vidíme	 odlišnosti	 od	 předchozího	 příkladu.	 Rozdíl	 10	 000	 Kč	

oproti	 lineárnímu	 úročení	 je	 způsoben	 tím,	 že	 není	 úročena	 pouze	 částka	

1	000	000	 Kč,	 ale	 částka	 1	 100	 000	 Kč.	 Navíc	 se	 úročil	 úrok	 100	 000	 Kč	

z	předchozího	roku.	

	 Složené	úročení	má	správnou	ekonomickou	 logiku.2	Věřitel	může	říct,	 že	

měl	na	konci	roku	2016	pohledávku	1	100	000	Kč.	Pokud	se	vzdává	této	částky	

na	další	rok,	nevzdává	se	jen	jistiny,	ale	i	vydělaného	úroku.	I	během	roku	2017	

bude	peníze	užívat	dlužník	a	ne	věřitel.	Věřitel	tedy	nemá	být	honorovaný	pouze	

za	poskytnutí	 jistiny,	ale	 také	za	poskytnutí	úroku.	Ve	skutečnosti	 totiž	poskytl	

obojí,	 proto	 by	 se	 měl	 v	ekonomické	 logice	 počítat	 úrok	 z	celé	 složené	 částky	

jistiny	a	úroku.	

	 Právo,	 pokud	 si	 to	 neujednáme	 jinak	 (např.	 smlouvou),	 standardně	 volí	

spíše	 to	 tradiční,	 lineární	 úročení.	 Úroky	 se	 tedy	 počítají	 pouze	 z	jistiny.	 Nový	

občanský	 zákoník	 také	 říká,	 že	 v	některých	 případech,	 kdy	 dluh	 vznikl	

protiprávním	 jednáním	 (ublížení	 na	 zdraví,	 vandalismus	 apod.),	 se	 ze	 zákona	

úroky	úročí	od	okamžiku	podání	žaloby,	i	když	si	to	strany	nesjednaly.	

	 Pokud	 si	půjčujeme	peníze	mezi	 známými	nebo	v	bance,	úroky	 se	úročí,	

jen	pokud	si	to	strany	sjednaly.	Toto	ujednání	může	mít	různé	podoby.	Nemusí	to	

být	pouze	 to,	 že	 se	úročí	úroky,	 ale	 také	 to,	 že	 se	úroky	započítávají	do	 jistiny.	

Bude	 se	 fingovat,	 že	 na	 začátku	 byla	 sice	 jistina	 1	 000	 000	 Kč,	 ale	 ten	 úrok	

                                                
2 Ve skriptech, která byla přiložena k tomuto kurzu, lze najít nějaké názorné příklady a problematiku  
   složeného úročení v části A. 
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100	000	Kč	 se	 na	 konci	 roku	 připočte	 do	 jistiny,	 která	 se	 nám	 tedy	 zvedne	 na	

1	100	000	Kč.	

	 Teď	se	ale	vrátíme	k	našemu	příkladu.	Na	konci	roku	2017	dlužíme	částku	

1	210	000	Kč.	Tu	samou	částku	tedy	dlužíme	i	na	začátku	roku	2018.	Při	výpočtu	

částky,	 kterou	 budeme	 dlužit	 na	 konci	 roku	 2018,	 budeme	 postupovat	 stejně	

jako	u	roku	2017.	Úrok	10	%	se	tedy	bude	počítat	nikoli	z	částky	počáteční,	ale	

z	hodnoty	posledního	dluhu.	Úrok	je	tedy	121	000	Kč.	Dluh	na	konci	roku	2018	

poté	činí	1	331	000	Kč.	

	
	 Dále	budeme	postupovat	stejně	až	do	roku	2025.	Vidíme,	že	na	jeho	konci	

dlužíme	2	593	742	Kč.	

	
	 Zde	 můžeme	 vidět,	 že	 oproti	 lineárnímu	 úročení	 dlužíme	 téměř	

o	600	000	Kč.	Můžeme	se	také	podívat	na	graf,	který	ukazuje,	jak	postupně	roste	

dluh	při	lineárním	a	složeném	úročení.	
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	 Nesloženému	úročení	se	říká	také	lineární	proto,	že	každý	rok	roste	dluh	

o	 stejnou	 částku,	 tzn.	 že	 jeho	 zobrazení	 v	grafu	 odpovídá	 konstantně	 rostoucí	

lince	se	stále	stejným	sklonem.	Naproti	tomu	u	složeného	úročení	je	navyšování	

dluhu	rok	od	roku	vyšší.	Na	začátku	je	linka	stejná	jako	u	lineárního	úročení,	poté	

ale	 dlužná	 částka	 stále	 roste	 a	 linka	 se	 oproti	 lineárnímu	 úročení	 stále	 více	

zakřivuje.	

	 Složené	úročení	není	nijak	ekonomicky	nespravedlivé,	ale	je	dobré	vědět,	

jaký	je	mezi	těmito	úročeními	rozdíl.	
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SLOŽENÉ ÚROČENÍ V PRAXI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V příkladu nalevo (kopie předchozího příkladu) jsou stejné částky jako 

v příkladu napravo. Jsou ale spočítány jiným způsobem. 

 Vypůjčili jsme si částku 1 000 000 Kč a zajímá nás, jaká bude celková výše 

dluhu po 10 letech při složeném úročení. To je stejné zadání jako u předchozího 

příkladu, už se ale liší postup. 

 Dluh EOY získáme tak, že jistinu vynásobíme v roce 2016 koeficientem 1,1. 

V roce 2017 použijeme koeficient 1,21 atd., až v roce 2025 budeme počítat 

s koeficientem 2,594 a dostaneme částku 2 593 742 Kč. 

 Koeficient získáme tak, že vezmeme sazbu úroku, která činí 10 % (to je stejné 

jako 0,1) a přičteme k ní 1, tzn. že máme koeficient 1,1. 

  

 
  

Na konci roku 2016 je tedy celkový dluh 1,1násobek dluhu počátečního.  
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Na konci roku 2017 je celková výše dluhu 1,1násobek dluhu, který jsme 

dlužili na jeho začátku.  

 
 Zároveň je ale dluh, který jsme dlužili na začátku roku 2017 1,1násobek 

původního dluhu ze začátku roku 2016, tzn. že dluh na konci roku 2017 je 1,1 x 

1,1násobek původního dluhu, tedy původní dluh x 1,12 (=1,21). Když bychom chtěli 

spočítat celkový dluh za 10 let, nemuseli bychom ani tyto mezifáze počítat. Výpočet 

by vypadal takto: původní dluh x 1,110 (exponent 10 vyjadřuje 10 let). Výsledek 

tohoto výpočtu bude 2 593 742 Kč. 

 Můžeme se na to podívat názorněji. V této tabulce máme výpočet zapsaný 

zjednodušeně. „M0“ znamená dluh v nynějším okamžiku (na začátku roku 2016). 

Zajímá nás, kolik budeme dlužit za rok, tedy na začátku roku 2017 („M1“). 

 
Na začátku roku 2017 („M1“) budeme dlužit M0 (jistina) a navíc ještě 

M0 x 10 %. Můžeme tedy říct, že: 

M0 + 10 % z M0 = M1.  

To je stejné jako: 

M0 + 0,1 x M0 = M1, nebo také 1,1 M0 = M1. 

Dluh na konci roku 2 je dluh na konci roku 1, ke kterému přičteme 10 % z dluhu na 

konci roku 1. Jinými slovy: 

 M2 = M1 + 10 % z M1, neboli M2 = 1,1 M1. 
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Když si zkusíme vyjádřit M2 bez pomoci M1, uděláme to tak, že si z M1 dosadíme 

1,1 M0. Bude to tedy vypadat takto: 

 M2 = M1 x 1,1 

 M2 = M0 x 1,1 x 1,1, neboli M2 = M0 x 1,12, tedy M2 = M0 x 1,21. 

 

 Vidíme, že nám stačí znát jen původní dluh, úrokovou míru a počet let, a 

dokážeme spočítat, jak bude vypadat konečný dluh. V našem případě to tedy bude: 

 M0 x 1,110 = M10 

 

Náš první příklad s mezivýpočty je názornější, ale druhý je rychlejší. 

Kdybychom chtěli vědět, jak bude vypadat dluh za 50 let, v prvním příkladu bychom 

měli 50 řádků s mezivýpočty. V druhém příkladu jen upravíme vzorec – exponent 10 

změníme na 50 a výsledek známe hned i bez složitého počítání. 
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OCEŇOVÁNÍ BUDOUCÍCH VÝNOSŮ 
 Zabývali jsme se tím, jak nám roste dluh do budoucna, kde začínáme s nízkým 

dluhem a poté roste a roste. Teď se na to podíváme z jiného úhlu a řekneme si, že nám 

někdo má za 5 let zaplatit 500 000 Kč. Jakou hodnotu má ale toto právo teď? Celých 

500 000 Kč ne, ale nižší.  

 Toto také můžeme spočítat pomocí úročení, když se dohodneme na tom, jaká 

je férová úroková míra s ohledem na nějaké riziko a možná na alternativní investiční 

příležitosti. Pro jednoduchost předpokládejme, že úroková sazba je opět 10 %. A jak 

dokážeme 500 000 Kč přepočítat k dnešku? 

 Dohodli jsme se, že za 5 let mi nějaký dlužník zaplatí 500 000 Kč při úrokové 

sazbě 10 % p.a. To znamená, že koeficient je 1,15 (exponent 5 jako 5 let), to je 1,61. 

Když jsme šli od nynějšího dluhu do budoucna, úročili jsme tak, že jsme jistinu tím 

koeficientem násobili. Když ale půjdeme z budoucnosti zpátky, nějaká hodnota 

v budoucnu má v nynější době hodnotu nižší. Získáme ji tak, že budoucí hodnotu 

koeficientem vydělíme – tedy 500 000 Kč / 1,61 – a dostaneme tak 310 461 Kč. 

 

 
 Má to logiku. Zeptáme se např.: Jakou částku si teď musím uložit při úročení 

10 % za rok a složeném úročení, abychom za 5 let obdrželi 500 000 Kč? Zjistili jsme, 

že si musíme uložit právě těch 310 461 Kč. 

 Vidíme tedy, že to funguje obousměrně. Částce 310 461 Kč dnes odpovídá 

částce 500 000 Kč za 5 let při složeném úročení s úrokem 10 % (ekvivalentně 

naopak). 
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JEDNODUCHÉ VALUACE 
 V předchozích příkladech jsme vycházeli z nějaké původní výše dluhu 

a sledovali, jak narůstá po jednotlivých letech. Také jsme si ukázali, jak budoucí 

peněžní nárok převést do současnosti. Nyní budeme v převodu k současnosti 

pokračovat. Podíváme se na základ toho, jak se ohodnocují obchodní společnosti, 

závody nebo podíly ve společnostech.  

 Pro nás jako pro investory to není až tak podstatné, jaká je nějaká aktuální 

hodnota majetku společnosti, ale důležité je, jaké peněžní toky vygeneruje a jaké 

peněžní toky vygeneruje pro akcionáře nebo společníky.  

Nyní nebudeme předpokládat, že má společnost nějaký dluh. Řekněme, že 

dokážeme odhadnout nějaké peněžní přítoky do té společnosti v budoucnu. Víme, že 

v roce 2016 do společnosti přiteče 150 000 Kč, v roce 2017 částka 180 000 Kč atd. 

Zajímá nás, jakou tyto peněžní toky do budoucna mají současnou hodnotu, za kolik 

bychom nyní tu společnost koupili. Předpokládejme také, že v roce 2021 tato 

společnost končí (např. vyprší licence). 

 
  My nyní potřebujeme ty předpokládané finanční toky převést k současnosti. 

I zde se musíme dohodnout na nějaké úrokové míře. Ponechali jsme opět úrok 10 %. 

Úroková sazba není nějaké pevné nebo jediné správné číslo, ani předem daná 

konstanta, ale vyplývá z toho, nakolik je provoz toho podniku rizikový. 

 Pokud dáme 1 000 000 do banky se stálým úrokem a víme, že se s těmi penězi 

nemůže nic stát, spokojíme se s nižším úrokem. Na druhou stranu pokud společnost, 

do které investujeme, podniká v nějakém rizikovém odvětví a víme, že zadané částky 

jsou jen nějaký průměrný odhad a ve skutečnosti to může být zcela jinak, za to riziko 

jsme kompenzováni vyšším úrokem. Existují nějaké metody pro vypočítání férového 

úroku, nyní se tím ale nebudeme zabývat. Budeme předpokládat zadanou úrokovou 

sazbu 10 %, která by ve skutečnosti byla pravděpodobně malá.  
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 Teď si tyto zadané peněžní toky v budoucnu převedeme k současnosti. Je to 

totéž, co už jsme dělali, jen to teď uděláme vícekrát. 

 
 Vidíme, že v prvním roce do společnosti přitekla částka 150 000 Kč. Do 

současné hodnoty tuto částku převedeme tak, že ji vydělíme koeficientem 1 + 10 %, 

tedy 1,1. 

 
 

Vyšla nám částka 136 364 Kč. Když tedy dnes dostanu tuto částku, tak při 

10% úročení budu mít za rok 150 000 Kč. 

Ve druhém roce máme částku 180 000 Kč. Když ji chceme převést do 

současnosti, vydělíme ji koeficientem 1,12, tedy 1,21. Tak dostaneme současnou 

hodnotu 180 000 Kč za dva roky. 

 
 Stejně pokračujeme až do roku 2021. Pak všechny tyto hodnoty v současnosti 

sečteme a zjistíme, že v této chvíli mají všechny peněžní toky hodnotu 628 155 Kč. 

To by tedy měla být férová hodnota té investiční příležitosti. 
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PŘEVOD HODNOTY PENĚZ K DŘÍVĚJŠÍMU 
DATU 

 

 Ke stejnému výsledku jako v předchozím příkladu můžeme dospět i jinak, 

možná názorněji. Na konci 6. roku odhadujeme peněžní tok 50 000 Kč. Tento peněžní 

tok můžeme převést k současnosti buď tak, že ho budeme postupně převádět.  

Jakou hodnotu tedy má 50 000 z roku 2021 ke konci roku 2020? Stačí 

50 000 Kč vydělit koeficientem 1,1 a dostaneme částku 45 455 Kč. Když na konci 

roku 2020 mám tuto částku a během roku mi naroste o úrok 10 %, dostanu v roce 

2021 právě těch 50 000 Kč. 

 
 Směrem do budoucnosti koeficientem násobíme a směrem do současnosti 

koeficientem dělíme. Když částku vydělíme koeficientem 1,1, dostaneme její hodnotu 

o rok nazpět. Pokud budeme 6x dělit tímto koeficientem, získáme konečnou hodnotu 

před 5 lety. Můžeme také jednoduše dělit koeficientem 1,16 (1,77). 

 
 Úplně stejně postupujeme i v dalších letech s dalšími peněžními toky, 

např. 100 000 Kč z roku 2020 vydělíme koeficientem 1,15 atd. Vidíme, že námi 

získaná čísla odpovídají číslům v předchozím příkladu. Když už jsme všechny částky 

převedli k současnosti, stačí je všechny jen sečíst a získáme stejnou výslednou 

celkovou částku jako v předchozím příkladu, 628 155 Kč. 
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Můžeme počítat ale i jiným způsobem. Excel na vypočítání současné hodnoty 

nabízí funkci: 

Funkce NPV (ČISTÁ.SOUČHODNOTA) 

− z anglického Net Present Value 

− do češtiny je přeložena jako čistá současná hodnota 

− do této funkce zadáme úrokovou sazbu a částku, kterou chceme převést do 

současné hodnoty 

1) za „=“ napíšeme NPV 

2) v závorce odkážeme na buňku s úrokovou mírou (pojmenovaná jako rate, B4) 

3) za středník poté označíme blok buněk s vepsanými peněžními toky a uzavřeme 

závorku 
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PERPETUITA3 
 V dalším příkladu budeme počítat nějaké stálé každoroční peněžní toky. 

Představme si muže, který má 1 000 000 Kč. Chce je uložit do banky, která mu nabízí 

10% úrok. Pokud by je tam uložil, za rok bude mít navíc 100 000 Kč. Za další rok 

zase získá 100 000 Kč atd. V bance ale vždy nechá pouze ten počáteční 1 000 000 Kč 

a úrok 100 000 Kč každý rok vybere.  

 Můžeme říci, že generátor renty má současnou hodnotu 1 000 000 Kč, protože 

při úroku 10 % mi stačí vložit do banky 1 000 000 Kč právě k tomu, aby byla 

vygenerována renta 100 000 Kč. To máme znázorněno na řádku č. 18. 

 
 

 

 

 

 Nyní je 1. 1. 2016 a za rok, na začátku roku 2017 dostaneme 100 000 Kč, 

na  začátku roku 2018 také 100 000 Kč atd. až donekonečna. Dohodli jsme se, že 

férová cena této renty je 1 000 000 Kč.  

 Teď si můžeme zkusit ocenit nějakou odloženou rentu, kde nemáme právo 

získat rentu už za rok, ale ti první rentu dostaneme až za 5 let. Může to být např. 

proto, že nám bohatý předek uložil částku do banky, ale první čtyři renty půjdou 

nějaké sestřenici a my máme právo až na rentu pátou, šestou, sedmou atd. Ptáme se, 

jakou současnou hodnotu má toto právo dostávat rentu od pátého roku až navěky.  

 Můžeme si představit, že jsme se posunuli do data 1. 1. 2020. Z hlediska 

tohoto data máme první rentu dostat už za rok a také už známe hodnotu práva, je to 

ten 1 000 000 Kč. Je to ale 1 000 000 Kč k hodnotě v roce 2020, ne 2016. Teď už 

můžeme použít nám známé odúročení. Částku vydělíme 1,14 a získáme tak částku 

683 013 Kč. To je tedy současná hodnota této odsunuté perpetuity, kdy dostaneme 

rentu 100 000 Kč až za 5 let. 

                                                
3 Problematika je popsána ve skriptech, která byla přiložena k tomuto kurzu, v částech D a E. 
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VALUACE SPOLEČNOSTÍ4 
 Nyní si ukážeme, k čemu je odsunutá perpetuita dobrá při valuaci společnosti 

nebo investiční příležitosti. Řekněme, že odhadujeme peněžní toky v nejbližších 

letech. Máme odhad investičních příležitostí, nákladů atd. v letech 2016-2021. 

Nechceme dělat odhady rok za rokem a od roku 2022 tedy předpokládáme, že naše 

společnost bude až donekonečna generovat cashflow 80 000 Kč. Máme tedy nějaký 

vývoj peněžních toků a v roce 2022 se nám částka ustálí. Už nepředpokládáme jako 

v předchozích příkladech, že společnost končí v nějakém roce, ale že bude fungovat 

navždy.  

Teď si potřebujeme společnost ocenit. Ocenění se bude skládat ze 2 složek: 

1. hodnota cashflow za prvních 6 let, 

2. hodnota cashflow od sedmého roku dále. 

 

1. složka 

 Vždy si vezmeme částku za rok a budeme odúročovat, tak jak už to známe. 

Částku vydělíme koeficientem5 1,1, poté 1,12 atd. Všechny tyto cashflow převedeme 

k současné hodnotě (řádek č. 7). Čím je cashflow dál, tím je diskont (snížení na 

současnou hodnotu) vyšší. Poté už jen sečteme všechny výsledné současné hodnoty a 

získáme celkovou současnou hodnotu za prvních 6 let, tedy 628 155 Kč. 

 
2. složka 

 Předpokládejme, že od roku 2022 až navěky bude cashflow 80 000 Kč. To 

můžeme spočítat jako odsunutou perpetuitu. Naši společnost můžeme chápat jako 

generátor peněz, který nám v letech 2016-2021 něco vygeneroval, ale od roku 2022 

donekonečna předpokládáme generování 80 000 Kč každý rok. Stále vycházíme 
                                                
4 Tato problematika je ve skriptech rozvedena v části F. 
5 Stále předpokládáme úrok 10 %. Kdyby byl úrok jiný, změní se nám koeficient, který se spočítá jako  
   1 + úroková sazba (při úroku 3,5 % by byl koeficient 1,035). 
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z úroku 10 %. Při tomto úroku má tento tok prostředků na začátku roku 2022 hodnotu 

800 000 Kč. Kdybychom vzali těchto 800 000 Kč a uložil je ke konci roku 2021, 

během roku 2022 nám vygeneruje právě částku 80 000 Kč, další rok zase 

80 000 Kč atd. 

 Teď už jen částku 800 000 Kč převedeme k současnosti, tzn. vydělíme ji 

koeficientem 1,16 a dostaneme současnou hodnotu 451 977 Kč. 

 

 

 

 

Současná hodnota společnosti 

 Když už známe současnou hodnotu obou složek, můžeme výsledné hodnoty 

sečíst a získáme tak celkovou současnou hodnotu celé společnosti. Zjistili jsme tedy, 

že dnes bychom společnost koupili za 1 080 132 Kč. 

 
 

 Tento postup je základní kostrou toho, jak se hodnotí společnosti. Otázkou ale 

je, jak spočítat správnou úrokovou míru. Pro to existuje nějaký vzorec, pokud 

předpokládáme, že peněžní toky budou růst donekonečna o nějaké pravidelné 

procento. To je ale pro nás teď nepodstatné. 


