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CÍL
Cílem tohoto interaktivního výukového prostředí je vyzkoušet si důsledky hospodaření s
penězi – spoření a půjčování si – za různých osobních situací v prostředí, kde působí inflace.
Vzhledem k využití procent a úročení je cílová skupina cca od 12 let věku.
K jakým otázkám by použití interaktivního výukového prostředí mělo vést?
•
•
•
•
•
•

Je dobré si půjčovat peníze na udržení životní úrovně?
Je životní úroveň skutečně závislá na množství peněz, které utratíme?
Kdy se vyplatí si půjčit a kdy spořit? A jak moc?
Jak různá rozhodnutí ohledně spoření a půjčování si peněz ovlivní dlouhodobou
životní úroveň?
Jaký dopad má rozdíl mezi mírou inflace a mírou zhodnocení úspor na životní úroveň?
O kolik víc zaplatíme věřiteli při vyšší RPSN?

INSTALACE
Interaktivní výukové prostředí je vytvořeno v softwarovém prostředí Scratch 1.4. Toto
softwarové prostředí je potřeba pro běh nejdříve nainstalovat na počítači, na kterém bude
interaktivní výukové prostředí spouštěno. Scratch je zdarma, instalační soubor
(ScratchInstaller1.4.exe) je přiložen na CD. Poté stačí Scratch spustit a otevřít z CD soubor
IVP Uspory, půčky a inflace.sb.

OVLÁDÁNÍ
Interaktivní výukové prostředí se spouští kliknutím na zelený praporek vpravo v rohu. Na
první obrazovce je možné provést úvodní nastavení (Míra inflace, Míra zhodnocení úspor a
RPSN). Po kliknutí na tlačítko [Start ...] se dostanete na druhou obrazovku, kde zadáváte svá
rozhodnutí pro každý rok - kolik si chcete půjčit a kolik si chcete z volných prostředků spořit,
resp. čerpat z úspor. Po nastavení je potřeba kliknout na tlačítko [Další rok ...].
Následně se provede výpočet a zobrazí se graf životní úrovně, který závisí na množství
utracených peněz a jejich aktuální kupní síle – pomocí změny na grafu lze snadno poznat, zda
se naše situace z pohledu životní úrovně mění. Tlačítkem se šipkou zpět je možné se vrátit na
předchozí obrazovku, kde jsou vidět finanční výsledky a zadávají se rozhodnutí na další rok.
Tímto způsobem je možné projít 30 simulovaných let rozhodnutí.
Všechny finanční údaje uváděné a nastavované v interaktivním výukovém prostředí jsou v
tisících. Některé ovládací prvky se zobrazí až po 2 sekundách, aby nedošlo k nechtěnému
kliknutí.
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UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY K ŘEŠENÍ
Modelové situace, které jsou zde uvedeny, jsou určitým návodem pro uvažování o tom, co by
se mohlo v životě stát z hlediska životní úrovně, půjčování si peněz a spoření.
Jana Horalková, o které bude náš první příběh je mladá žena, která začala po vysoké škole
pracovat jako odborná asistentka ve výzkumném ústavu. Již během studia si přála naspořit si
co nejdříve peníze, koupit si vlastní byt a osamostatnit se od rodičů.
Byt stojí v současnosti 1 milion korun a jeho cena se každý rok oproti ceně z předchozího
roku zvýší o míru inflace, tj. při různých mírách inflace lze jeho cenu v jednotlivých letech
očekávat následující:
Inflace
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Rok 6
Rok 7
Rok 8
Rok 9
Rok 10
Rok 11
Rok 12
Rok 13
Rok 14
Rok 15

0%

1%

2%

3%

5%

1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč

1 000 000 Kč
1 010 000 Kč
1 020 100 Kč
1 030 301 Kč
1 040 604 Kč
1 051 010 Kč
1 061 520 Kč
1 072 135 Kč
1 082 857 Kč
1 093 685 Kč
1 104 622 Kč
1 115 668 Kč
1 126 825 Kč
1 138 093 Kč
1 149 474 Kč

1 000 000 Kč
1 020 000 Kč
1 040 400 Kč
1 061 208 Kč
1 082 432 Kč
1 104 081 Kč
1 126 162 Kč
1 148 686 Kč
1 171 659 Kč
1 195 093 Kč
1 218 994 Kč
1 243 374 Kč
1 268 242 Kč
1 293 607 Kč
1 319 479 Kč

1 000 000 Kč
1 030 000 Kč
1 060 900 Kč
1 092 727 Kč
1 125 509 Kč
1 159 274 Kč
1 194 052 Kč
1 229 874 Kč
1 266 770 Kč
1 304 773 Kč
1 343 916 Kč
1 384 234 Kč
1 425 761 Kč
1 468 534 Kč
1 512 590 Kč

1 000 000 Kč
1 050 000 Kč
1 102 500 Kč
1 157 625 Kč
1 215 506 Kč
1 276 282 Kč
1 340 096 Kč
1 407 100 Kč
1 477 455 Kč
1 551 328 Kč
1 628 895 Kč
1 710 339 Kč
1 795 856 Kč
1 885 649 Kč
1 979 932 Kč

Její roční příjmy ze zaměstnání byly v té době 240 tisíc Kč. Po celou dobu, kdy budeme její
příběh sledovat, se roční procentní sazba nákladů (RPSN) pohybovala na úrovni 13 %, míra
zhodnocení úspor 5 % a inflace 3 %.
Výdaje na nezbytnosti, tedy veškeré výdaje na běžný život každého z nás, u ní činily ročně
polovinu příjmů, tedy na začátku 120 tisíc korun. Jana se celou zbývající částku, tj. v prvním
roce 120 tisíc korun, rozhodla ukládat na účet v bance a spořit si na další život. Parametr
{Spořit si} nastavíme na 100 % a přejdeme na další rok.
Změna úspor tedy po prvním roce byla 120 tisíc korun. Vezmeme-li v úvahu tuto extrémní
situaci, lze konstatovat, že Janě se po celé sledované období zhodnocovaly její úspory ročně o
5 %.
Po 5 letech činily její roční příjmy z práce, pokud budeme brát v úvahu zvolenou míru inflace
3 %, 270 tisíc korun, tedy o 30 tisíc více než před 5 lety. Zároveň měla naspořeno z minulých
let při zvolené míře zhodnocení úspor 540 tisíc korun.
2

Po 9 letech pobírala roční plat 304 tisíc korun. Měla naspořeno z minulých let celkem 1,264
milionu korun, přičemž v tomto roce k úsporám byla schopná přidat ještě 215 tisíc korun. Tím
dosáhla svého cíle a za 1,267 milionu korun si mohla koupit vysněný třípokojový byt ve
městě a odstěhovat se od rodičů.
Kdyby inflace neexistovala, kolik by stál byt po 10 letech? Cena bytu by se nezměnila, stál by
tedy 1 milion korun.
Kdyby byla inflace pouze 2 %, za jak dlouho by na byt Jana Horalková při jinak stejných
parametrech naspořila? A jaká by byla cena bytu při koupi? Za těchto okolností by mohla
pořídit byt o rok dříve, tedy po 8 letech spoření. Cena bytu by byla 1 148 686 Kč a naspořena
by měla z předchozích let 1,034 milionu korun s tím, že v daném roce by k tomu přidala
částku dalších 190 tisíc korun, celkem 1,223 milionu korun.
Co kdyby spořila Jana Horalková 75 %? Jak dlouho by jí trvalo naspořit na byt v tomto
případě? A co by se dělo s její životní úrovní a proč? V tomto případě by se prodloužila doba
spoření na 11 let. Její životní úroveň by pozvolna rostla, protože zhodnocení úspor by jí k
příjmům ze mzdy přidávalo další příjem, který by byl z 50 % využíván pro ostatní výdaje a z
50 % pro spoření.
Druhý příběh se bude odvíjet v době, kdy se roční procentní sazba nákladů pohybovala na
úrovni 15 %, míra zhodnocení úspor 4 % a inflace 3 %.
Jirkovi Olejníkovi je 21 let, je automechanikem a jeho roční příjmy jsou 240 000 Kč. Výdaje
na nezbytnosti k životu má 120 000 Kč ročně, tudíž polovinu svých příjmů. Druhou polovinu
si spoří (Spořit si 100 %).
Jirka pracoval ve svém zaměstnání dva roky a poté potkal svou budoucí ženu a oženil se s ní.
Byli nuceni si ve třetím roce koupit vlastní byt za 1 milion Kč. Na jeho koupi získali část
peněz od rodičů (552 000 Kč), použili své úspory (248 000 Kč, Spořit si -100 %) a 200 000
Kč si půjčili ve třetím roce v bance. Protože se jim narodila dcera, zvýšily se jim výdaje a
spláceli část peněz i rodičům, přestal Jirka spořit a v následujících 10 letech Jirka byt splácel.
Ve čtvrtém roce platil tedy Úroky a splátky bance ve výši 50 000 Kč. Změna úspor byla 0 %,
neboť nevkládal další úspory na účet. V ostatních výdajích byly zahrnuty i úhrady půjčky od
rodičů.
V desátém roce již byly splátky bance pouze 20 000 Kč, takže si mohl začít spořit 15 %.
Ve čtrnáctém roce byl byt úspěšně splacen.
Další otázky, které je možné u tohoto příkladu zadat. Jaká jsou rizika při kupování něčeho na
úvěr? Jak dlouho by na byt musel spořit? K určení ceny bytu v jednotlivých letech zvýšené o
inflaci je možné použít tabulku z prvního příkladu.
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JAKÉ ÚLOHY LZE V TOMTO INTERAKTIVNÍM VÝUKOVÉM
PROSTŘEDÍ ŘEŠIT?
1. Bez zásahu do výpočetního modelu
Pomocí nastavení jednotlivých parametrů je možné navodit různé situace z hlediska životní
úrovně, úspor a zadlužení. Parametry se dělí do tří skupin - ty, které jsou nastaveny napevno,
ty, které se nastaví jednou na začátku pro celou dobu simulace, a ty, které se dají měnit každý
rok simulace.
V interaktivním výukovém prostředí je pevně nastaven roční příjem (na počátku 240 000 Kč,
zvyšuje se meziročně o míru inflace). Doba splacení úvěru je 10 let, roční splátka jistiny
10 %. Při úvěru 200 000 Kč se tedy ročně splácí z jistiny 20 000 Kč a úroky + další náklady
(RPSN) ze zbývající dlužné částky. Při více úvěrech se jednotlivé splátky sčítají.
Parametry, které se nastavují na začátku simulace:
•

•

•

RPSN - ukazatel roční procentní sazby nákladů, tedy částky, kterou ročně zaplatíme
na splátku úvěru (včetně poplatků a úroků). Hodnota může být nastavena v rozsahu 0
až 100 % ročně.
Míra inflace - zjednodušeně procentní růst cen za jeden rok. O míru inflace se
každoročně zvyšují příjmy z práce a výdaje na nezbytnosti. Jsou-li úspory
zhodnocovány menším procentem, klesá jejich kupní síla (koupíme si za ně méně
zboží a služeb). Hodnota může být nastavena v rozsahu -10 až 50 %.
Míra zhodnocení úspor - částka, kterou dostaneme za to, že své uspořené finanční
prostředky vložíme do vybraného finančního produktu. Čím je míra zhodnocení úspor
ve vztahu k inflaci vyšší, tím více vyděláváme na tom, že si uspořené peníze
investujeme. Hodnota může být nastavena v rozsahu 0 až 50 % ročně.

Parametry, které lze měnit každý rok:
•
•

Půjčit si - je možné v jednom roce nastavit částku 0 - 200 000 Kč. Půjčování je možné
opakovaně.
Spořit si % - hodnota může být v rozmezí - 100 % až 100 %. Kladná hodnota
znamená, kolik % z potenciálně volných peněžních prostředků za 1 rok (tj. těch, které
neslouží k úhradě nezbytných výdajů ani na splátky úvěrů) je uspořeno. Záporná
hodnota určuje čerpání z úspor do aktuální spotřeby. Podle nastavení tohoto ukazatele
jsou dopočítány ostatní výdaje, které určují životní úroveň.
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2. Se zásahem do výpočetního modelu
Interaktivní výukové prostředí lze rozšířit při použití programovacího prostředí Scratch
například o změnu pevně nastavených parametrů ročního příjmu a jeho růstu nebo umožnění
změn parametrů RPSN, Míra inflace a Míra zhodnocení úspor v jednotlivých letech.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
Licenční ujednání je dle Creative Commons BY-SA viz http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/.
Dílo smíte:
•
•
•

Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti
Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech
Využívat dílo komerčně

Za těchto podmínek
•

•

Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který
stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují
vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
Zachovejte licenci — Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle,
máte povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.
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