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Praktické cvičenie zo série „Od študentov pre študentov“ 

 

 

 

 

Charakteristika praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“  

 

Sme presvedčení o tom, že keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové 

technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá 

stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských 

kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít. Praktické cvičenia zo série „Od 

študentov pre študentov“ umožňujú študentom využiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom 

efektívnym spôsobom predvádzajú, ako možno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych 

počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#). 

Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí u študentov prebudiť a naplno 

rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, že čím viac sofistikovaných IT 

odborníkov vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto 

sveta stalo lepšie miesto pre život.  
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Algoritmizácia ekonomických úloh v jazyku C 

Praktické cvičenie zo série „Od študentov pre študentov“ 

Cieľové publikum: študenti, ktorí ovládajú základy jazyka C. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 2 hodiny a 25 minút. 

Programovacie jazyky: C (podľa ISO štandardu C90). 

Vývojové prostredia: Visual C++ 2010 Express.  

Operačné systémy: Windows 7, Windows Vista, Windows XP. 

Technológie: knižnica jazyka C, exekučné prostredie jazyka C. 

 

Toto praktické cvičenie sa venuje algoritmizácii vybraných ekonomických úloh v jazyku C. Predkladané 

úlohy spadajú do problematiky podnikových financií, pričom sa koncentrujú na určenie budúcej 

hodnoty súčasného kapitálu, generovanie splátkových kalendárov a použitie odpisových metód.   

 

Pri praktickom programovaní budeme využívať vývojové prostredie Microsoft Visual C++ 2010 

Express, ktoré je bezplatne k dispozícii pre každého záujemcu. Ak softvérový produkt Visual C++ 2010 

Express nemáte nainštalovaný na svojom počítači, môžete si ho prevziať z nasledujúcich webovských 

stránok spoločnosti Microsoft: http://www.microsoft.com/express/download/.  

 

Tip: Aby ste mohli z tohto praktického cvičenia vyťažiť maximum, predpokladáme, že 

ovládate základy štruktúrovaného programovania v jazyku C.   
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1 Ekonomická úloha č. 1: Budúca hodnota kapitálu 

 

Budúca hodnota kapitálu informuje investora o tom, aká bude hodnota jeho investície v budúcnosti, ak 

investuje určitú sumu pri danej úrokovej miere v súčasnosti. Budúca hodnota závisí samozrejme aj od 

toho, či ide o jednoduché úročenie, zložené úročenie alebo budúcu hodnotu anuity. 

 

Jednoduché úročenie znamená, že úrok počítame vždy z pôvodného vkladu neupraveného o úroky. 

Budúcu hodnotu vypočítame podľa nasledujúceho matematického vzorca: 

 

               

  

kde: 

 BH je budúca hodnota investície. 

 I0 je pôvodný vklad. 

 i je úroková miera. 

 n je počet období. 

 

Praktická úloha: 

 

Občan X požičal občanovi Y 1000 eur na obdobie piatich rokov a dohodli sa na úrokovej sadzbe 12 % 

p. a. (per annum čiže ročne). Koľko eur mu bude musieť vrátiť po uplynutí týchto piatich rokov? 

 

Riešenie praktickej úlohy: 

 

BH = 1000 + (1000 * 0,12 * 5) = 1600 

 

Občan Y bude musieť vrátiť občanovi X po piatich rokoch 1600 eur, z toho 600 eur budú tvoriť úroky. 

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    /* Definície celočíselných premenných na uchovanie vstupných hodnôt. */  
    int urokovaMiera, pocetObdobi;  
    /*  
       Definície reálnych premenných, do ktorých uložíme pôvodnú hodnotu vkladu  
       a jeho budúcu hodnotu.  
    */  
    float buducaHodnota, vklad;  
    /*  
       Vypísanie textu na obrazovku pomocou štandardnej funkcie pre výstup printf. 
       Text je informáciou pre používateľa o tom, aké hodnoty má zadať. Následné načítanie  
       hodnôt a ich uloženie do príslušných premenných pomocou štandardnej funkcie 
       pre vstup scanf. 
    */ 
    printf("Zadajte vysku vasho vkladu:\n"); 
    scanf("%f", &vklad); 
    printf("Zadajte urokovu mieru, ktorou bude vas vklad uroceny:\n"); 
    scanf("%d", &urokovaMiera); 
    printf("Zadajte pocet obdobi urocenia:\n"); 
    scanf("%d", &pocetObdobi); 
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    /* Vzorec na výpočet budúcej hodnoty vkladu. */ 
    buducaHodnota = vklad + (vklad * urokovaMiera / 100 * pocetObdobi);  
 
    /* Vypísanie vypočítanej budúcej hodnoty vkladu na obrazovku. */ 
    printf("Vas vklad vo vyske %.2f eur bude mat po %d rokoch pri urokovej miere " 
        "%d %% hodnotu %.2f eur.\n", vklad, pocetObdobi, urokovaMiera, buducaHodnota); 
    return 0; 
} 

 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Najskôr sme definovali premenné, ktoré sme pre výpočet 

budúcej hodnoty potrebovali. Vypísali sme text funkciou printf, aby sme informovali používateľa 

o tom, aké hodnoty bude zadávať. Zadané hodnoty sme načítali a uložili do zodpovedajúcich 

premenných prostredníctvom funkcie scanf. Vzorcom na výpočet budúcej hodnoty sme určili budúcu 

hodnotu nášho vkladu. Tento výsledok sme napokon vypísali na obrazovku. 

 

Zložené úročenie znamená, že úroky nepočítame iba z pôvodného vkladu, ale aj z už získaných 

úrokov. Budúcu hodnotu dostaneme dosadením do tohto matematického vzorca: 

 

             

 

Výraz (1 + i)
n
 nazývame úročiteľ. Používa sa pri výpočte budúcej hodnoty vtedy, keď ide o jednorazový 

vklad, alebo vtedy, keď sa vkladajú nerovnaké sumy. 

 

Praktická úloha: 

 

Podnikateľ vloží začiatkom roka na svoj účet 100 000 eur. Banka mu poskytne úrok 6 % p. a. Aká bude 

budúca hodnota tohto vkladu po 4 rokoch? 

 

Riešenie praktickej úlohy: 

 

BH = 100 000 * (1 + 0.06)
4 
= 126 247,69 

 

Podnikateľ bude mať po štyroch rokoch na účte 126 247,69 eur. 

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 
#include <stdio.h>   
/* Deklarácia funkcie Urocitel. */ 
float Urocitel(int pocetRokov, float urokovaMiera); 
 
int main() 
{ 
    /* Definície celočíselných premenných. */ 
    int pocetRokov, vklad; 
    /* Definície reálnych premenných. */ 
    float buducaHodnota, urocitel, urokovaMiera; 
    /* 
       Vypísanie textu na obrazovku pomocou štandardnej funkcie pre výstup printf.  
       Následné načítanie hodnôt a vykonanie inicializácií príslušných premenných  
       pomocou štandardnej funkcie pre vstup scanf. 
    */ 
    printf("Zadajte hodnotu vasho vkladu: "); 
    scanf("%d", &vklad); 
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    printf("Zadajte urokovu mieru, ktorou bude uroceny vas vklad: "); 
    scanf("%f", &urokovaMiera); 
    printf("Zadajte pocet rokov urocenia: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Zavolanie funkcie Urocitel. */ 
    urocitel = Urocitel(pocetRokov, urokovaMiera);  
    /* Výpočet budúcej hodnoty. */ 
    buducaHodnota = vklad * urocitel;  
    /* Výpis budúcej hodnoty. */ 
    printf("Buduca hodnota vasho vkladu bude:%.2f eur.\n", buducaHodnota);  
    return 0; 
} 
 
/* Definícia funkcie Urocitel. */ 
float Urocitel(int pocetRokov, float urokovaMiera) 
{ 
    /* Definícia reálnej premennej a jej okamžitá inicializácia. */ 
    float urocitel = 1.0f; 
    /* Definícia riadiacej premennej cyklu. */ 
    int i; 
    /* Cyklus for. */ 
    for(i = 1; i <= pocetRokov; i++) 
    { 
        /* Výpočet úročiteľa na jeden rok. */ 
        urocitel *= 1 + urokovaMiera / 100; 
    } 
    /* Určenie návratovej hodnoty funkcie.*/ 
    return urocitel; 
} 

 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Pred telom hlavnej funkcie sme deklarovali parametrickú 

funkciu Urocitel s návratovou hodnotou typu float a s dvomi formálnymi parametrami (prvý formálny 

parameter má identifikátor pocetRokov a disponuje dátovým typom int, zatiaľ čo druhý formálny 

parameter sa volá urokovaMiera a je typu float). Na úvod hlavnej funkcie sme definovali premenné, 

ktoré budeme pri výpočte budúcej hodnoty potrebovať. Funkciou printf sme vypísali text, čím sme 

používateľa informovali o tom, aké hodnoty má zadať. Následne sme hodnoty dodané používateľom 

načítali funkciou scanf a priradili sme ich do príslušných premenných. Do premennej urocitel sme 

priradili návratovú hodnotu volanej funkcie Urocitel. Pomocou vzorca sme určili budúcu hodnotu 

kapitálu a funkciou printf sme ju odoslali do výstupného dátového prúdu. Za telom hlavnej funkcie 

sme definovali funkciu Urocitel. V tele tejto funkcie sme najskôr definovali  premennú urocitel a ihneď 

sme ju inicializovali na hodnotu 1. Robíme tak preto, že v tele cyklu for sa táto premenná násobí 

v každej iterácii hodnotou výrazu 1+urokovaMiera/100, takže musí obsahovať nejakú hodnotu a aby 

táto hodnota neovplyvnila výsledok, musí sa rovnať jednej. Počet iterácií cyklu for bude zodpovedať 

počtu rokov úročenia zadaných používateľom.  

 

Budúca hodnota anuity znamená, že počítame budúcu hodnotu pravidelných rovnakých vkladov. 

Počítame ju pomocou sporiteľa (s), ktorého hodnotu získame podľa tohto vzťahu: 

 

  
        

 
 

Budúcu hodnotu anuity teda vypočítame takto: 
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Praktická úloha: 

 

Aká bude budúca hodnota vkladu, ak sa na účet ročne vkladá rovnaká suma 13 000 eur počas piatich 

rokov pri úrokovej miere 14 % p. a.? 

 

Riešenie praktickej úlohy: 

 

         
           

    
            

 

                             

 

Po piatich rokoch bude na účte 85 931,35 eur. 

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
 
/* Deklarácia rekurzívnej funkcie Urocitel. */ 
float Urocitel(int pocetRokov, float urokovaMiera); 
 
int main() 
{ 
    /* Definície celočíselných premenných. */ 
    int pocetRokov, vklad;  
    /* Definície reálnych premenných. */ 
    float buducaHodnota, sporitel, urokovaMiera;  
    /* 
       Vypísanie textu na obrazovku pomocou štandardnej funkcie pre výstup printf.  
       Text je informáciou pre používateľa o tom, aké hodnoty má zadať.  
       Následné načítanie hodnôt a ich uloženie do príslušných premenných  
       pomocou štandardnej funkcie pre vstup scanf. 
    */ 
    printf("Zadajte hodnotu vasho pravidelneho vkladu: "); 
    scanf("%d", &vklad); 
    printf("Zadajte urokovu mieru, ktorou bude uroceny vas vklad: "); 
    scanf("%f", &urokovaMiera); 
    printf("Zadajte pocet rokov urocenia: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Výpočet sporiteľa podľa vzorca. */ 
    sporitel = (Urocitel(pocetRokov, urokovaMiera) - 1) / (urokovaMiera / 100); 
    /* Vzorec na výpočet budúcej hodnoty. */ 
    buducaHodnota = vklad * sporitel; 
    /* Výpis vypočítanej budúcej hodnoty. */ 
    printf("Buduca hodnota vasho vkladu bude: %.4f eur.\n", buducaHodnota);  
    return 0; 
} 
 
/* Definícia rekurzívnej funkcie. */ 
float Urocitel(int pocetRokov, float urokovaMiera) 
{ 
    if (pocetRokov == 0) 
        return 1; 
    else 
    return (1 + urokovaMiera / 100) * Urocitel(pocetRokov - 1, urokovaMiera); 
} 
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Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Na úvod programu sme deklarovali parametrickú funkciu 

Urocitel. Podľa vzorca sme vypočítali hodnotu sporiteľa. Keď sme už poznali hodnotu sporiteľa, mohli 

sme použitím vzorca vypočítať budúcu hodnotu. Funkcia Urocitel je rekurzívna funkcia, ktorá 

prenásobí výraz (1+urokovaMiera/100) samým sebou toľkokrát, koľko rokov úročenia zadal 

používateľ (v našom príklade to bolo 5-krát). 

 

 

2 Ekonomická úloha č. 2: Splátkové plány bankových úverov 

 

Bankový úver možno charakterizovať ako dočasné zapožičanie peňazí bankou jej klientovi za určitú 

cenu, ktorou je úrok. Úvery sa splácajú v priebehu celého trvania dlhu pravidelnými splátkami. Pritom 

sa používajú splátkové plány. 

 

Splátkovým plánom rozumieme: 

 

 Spôsob stanovenia výšky jednotlivých splátok.  

 Časové rozloženie splátok v rámci lehoty splatnosti. 

 Spôsob platenia úrokov. 

 

Uvedieme si 3 druhy splátkových plánov: 

 

1. Splátkový plán s rovnakou výškou splátky úveru. 

2. Splátkový plán s rovnakou výškou platby (anuitou). 

3. Splátkový plán s pravidelne rastúcou splátkou úveru. 

 

 

2.1 Splátkový plán s rovnakou výškou splátky úveru 

 

Splátkový plán s rovnakou výškou splátky úveru sa vyznačuje tým, že splátka úveru je v každom 

splátkovom období rovnaká, pričom platené úroky klesajú v súlade so znižujúcim sa dlhom. Zostavenie 

splátkového plánu s rovnakou výškou splátky úveru si ukážeme na nasledujúcom príklade. 

 

Príklad: Podniku bol poskytnutý úver vo výške 60 000 eur pri úrokovej miere 8 % p. a. (tj. ročná 

úroková miera). Úver sa bude splácať 5 rokov v rovnakých ročných splátkach úveru.  

 
Riešenie: 

 

Rok 
Stav úveru 

na začiatku roka 
Splátka úveru Úrok 

Celková platba 

(splátka úveru + úrok) 

1. 60 000 12 000 4 800 16 800 

2. 48 000 12 000 3 840 15 840 

3. 36 000 12 000 2 880 14 880 

4. 24 000 12 000 1 920 13 920 

5. 12 000 12 000 960 12 960 

Spolu - 60 000 14 400 74 400 
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Ročná splátka úveru = výška úveru / počet rokov splácania  

tj. 60 000 / 5 = 12 000. 

 

Stavu úveru na začiatku roka = stav úveru na začiatku predchádzajúceho roka – splátka úveru 

v predchádzajúcom roku 

V 1. roku splácania sa stav úveru na začiatku roka rovná výške úveru, pretože sa ešte neodpočítala 

žiadna splátka. 

V 2. roku: 60 000 – 12 000 = 48 000. 

V 3. roku: 48 000 – 12 000 = 36 000 atď.   

 

Úrok = stav úveru na začiatku roka *  (úroková miera / 100) 

V 1. roku: 60 000 * 0,08 = 4 800.  

V 2. roku: 48 000 * 0,08 = 3 840 atď. 

 

Celková platba = splátka úveru + úrok 

V 1. roku: 12 000 + 4 800 = 16 800. 

V 2. roku: 12 000 + 3 840 = 15 840 atď. 

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    /* Definície reálnych premenných. */  
    float stavUveru, urokovaMiera, splatkaUveru, vyskaUrokov, platba; 
    /* Definícia celočíselnej premennej. */ 
    int pocetRokov; 
    /* Definície a inicializácie reálnych premenných. */ 
    float platbySpolu = 0; 
    float urokySpolu = 0; 
    /* Definícia riadiacej premennej cyklu a jej inicializácia. */ 
    int i = 1; 
 
    /* Načítanie a uchovanie vstupných hodnôt. */ 
    printf("Zadajte vysku uveru, ktory chcete ziskat: "); 
    scanf("%f", &stavUveru); 
    printf("Zadajte vysku urokovej miery v %%: "); 
    scanf("%f", &urokovaMiera); 
    printf("Zadajte pocet rokov splacania uveru: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Výpočet splátky úveru. */ 
    splatkaUveru = stavUveru / pocetRokov; 
 
    /* Cyklus while. */ 
    while(i <= pocetRokov) 
    { 
        /* Výpočet výšky úrokov. */ 
        vyskaUrokov = stavUveru * urokovaMiera / 100; 
        /* Aktualizácia stavu uveru. */ 
        stavUveru -= splatkaUveru; 
        /* Výpočet platby za úver. */ 
        platba = splatkaUveru + vyskaUrokov;  
        /* Postupné priraďovanie hodnôt úrokov za jednotlivé roky. */ 
        urokySpolu += vyskaUrokov; 
        /* Postupné priraďovanie hodnôt platieb za jednotlivé roky. */ 
        platbySpolu += platba; 
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        /* Výpis výšky platieb za jednotlivé roky. */ 
        printf("Platba v %d. roku bude %.2f eur.\n", i, platba); 
        i++; 
    } 
    printf("Po %d rokoch za ziskany uver zaplatite %.2f eur, " 
        "z coho %.2f eur budu predstavovat uroky.\n", pocetRokov, platbySpolu, urokySpolu); 
    return 0; 
} 
 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Na začiatku programu sme si definovali premenné, ktoré sme 

neskôr v programe potrebovali. Tým premenným, u ktorých sme si boli istí, že im budú priradené iba 

celočíselné hodnoty, sme určili dátový typ int a tým, u ktorých bola možnosť, že im budú priradené 

reálne čísla, sme prisúdili dátový typ float. Premenné platbySpolu a urokySpolu sme pri ich definícii 

zaraz inicializovali, a to z toho dôvodu, že ďalej v programe (konkrétne v tele cyklu while) budú 

použité ako operandy operátora +=.  

 

Poznámka: Keďže tento operátor zabezpečuje sčítanie operandu na ľavej strane 

s operandom na pravej strane a priradenie hodnoty tohto súčtu do operandu na ľavej 

strane, je potrebné, aby oba operandy už obsahovali nejakú hodnotu.  

 

Pokračovali sme vypísaním informácií pre používateľa pomocou funkcie printf o tom, aké hodnoty má 

zadať do programu. Načítanie zadaných hodnôt a ich priradenie konkrétnym premenným sme 

zabezpečili funkciou scanf. Použili sme vzorec na výpočet splátky úveru a keďže pri tomto type 

splátkového plánu je v každom roku výška splátky rovnaká, nebolo nutné algoritmizáciu tohto vzorca 

umiestniť do tela cyklu while. V ďalšom kroku sme inicializovali riadiacu premennú cyklu. Cyklus while 

bude mať toľko iterácií, koľko rokov zadal používateľ ako dĺžku splácania úveru. V každej iterácii cyklu 

sa vypočíta výška úrokov a platba za úver pre daný rok, pričom výsledok sa vypíše na obrazovku.  

 

V tele cyklu tiež kumulujeme výšku platieb a úrokov za jednotlivé roky ich postupným ukladaním do 

premenných urokySpolu a platbySpolu, a to príkazmi urokySpolu += vyskaUrokov; a platbySpolu 

+= platba;. Pred koncom programu sme ešte súhrnne vypísali, koľko používateľ zaplatil za úver spolu 

a koľko z toho tvorili úroky. 

 

 

2.2 Splátkový plán s rovnakou výškou platby úveru 

 

Splátkový plán s rovnakou výškou celkovej platby za splátkové obdobie je tzv. umorovací plán. Na 

dlhovú službu (splácanie úveru a platenie úrokov) sa venuje v každom splátkovom období rovnaká 

suma (platba), tzv. anuita.  

 

Anuita je teda platba, ktorá pozostáva z dvoch zložiek: 

 

 zo splátky úveru (úmor úveru), ktorá sa v každom roku zvyšuje, 

 z úroku úveru, ktorý sa v každom roku znižuje. 
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Spôsob zostavenia splátkového plánu s rovnakou výškou platby si ukážeme na príklade. 

 

Príklad: Úver bol poskytnutý vo výške 60 000 eur pri úrokovej miere 8 % p. a. (t.j. ročná úroková miera) 

a bude sa splácať 5 rokov v rovnakých ročných platbách (teda v 5 anuitách). 

 

Riešenie: 

 

Rok 
Stav úveru  

na začiatku roka 
Splátka úveru Úrok Celková platba 

1. 60 000,00 10 227,39 4 800,00 15 027,39 

2. 49 772,61 11 045,58 3 981,81 15 027,39 

3. 38 727,03 11 929,23 3 098,16 15 027,39 

4. 26 797,80 12 883,57 2 143,82 15 027,39 

5. 13 914,24 13 914,25 1 113,14 15 027,39 

Spolu - 60 000 15 136,93 75 136,95 

 

Vo všeobecnosti: 

                                  

 

           

            
       

            
                       

   
            

                         
 

 

Podvýraz    
            

   
                    predchádzajúceho zlomku sa nazýva tiež úročiteľ. 

 

Konkrétne: 

Ročná platba =       
              

           
         . 

 

Stav úveru na začiatku roka = stav úveru na začiatku predchádzajúceho roka – splátka úveru v 

predchádzajúcom roku 

 

V 1. roku: 60 000. 

Stav úveru na začiatku roka bude totožný s výškou úveru, pretože sa ešte neodpočítala žiadna splátka. 

 

V 2. roku: 60 000 – 10 227,39 = 49 772,61 atď. 

 

Úrok = stavu úveru na začiatku obdobia * úroková miera / 100 

V 1. roku: 60 000 * 0,08 = 4 800. 

V 2. roku: 49 772,61 * 0,08 = 3 981,81 atď.  

 

Splátka úveru = celková platba – úrok 

V 1. roku: 15 027,39 – 4 800 = 10 227,39. 

V 2. roku: 15 027,39 – 3 981,81 = 11 045,58 atď. 
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Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
/* Deklarácia funkcie Urocitel. */ 
float Urocitel(float urokovaMiera, int pocetRokov); 
 
int main() 
{ 
    /* Definície reálnych premenných. */ 
    float vyskaUveru, platba, urocitel, urokovaMiera, vyskaUroku, splatkaUveru; 
    /* Definície celočíselných premenných. */ 
    int pocetRokov, i; 
    /*  
       Vypísanie informácií pre používateľa pomocou funkcie printf o tom,  
       aké údaje má zadať a následné načítanie týchto údajov 
       a ich uloženie do príslušných premenných pomocou funkcie scanf. 
    */ 
    printf("Zadajte vysku uveru, ktory chcete ziskat: "); 
    scanf("%f", &vyskaUveru); 
    printf("Zadajte vysku urokovej miery v %%: "); 
    scanf("%f", &urokovaMiera); 
    printf("Zadajte pocet rokov splacania uveru: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /*  
       Volanie funkcie. Do premennej urocitel sa uloží návratová  
       hodnota funkcie Urocitel.  
    */ 
    urocitel = Urocitel(urokovaMiera, pocetRokov); 
    /* Výpočet celkovej platby. */ 
    platba = vyskaUveru * ((urokovaMiera / 100 * urocitel) / (urocitel - 1)); 
    /* Cyklus for. */ 
    for(i = 1; i <= pocetRokov; i++) 
    { 
        /* Výpočet úroku. */ 
        vyskaUroku = vyskaUveru * urokovaMiera / 100; 
        /* Výpočet splátky úveru. */ 
        splatkaUveru = platba - vyskaUroku; 
        /* Zníženie stavu úveru o hodnotu splátky úveru. */ 
        vyskaUveru -= splatkaUveru; 
        /* Vypísanie platby, úroku a splátky. */ 
        printf("%d.rok \n celkova platba za uver: %.2f eur\n urok: %.2f eur\n "  
            "splatka uveru: %.2f eur.\n\n", i, platba, vyskaUroku, splatkaUveru); 
    } 
    /* Vypísanie súčtu platieb za jednotlivé roky. */ 
    printf("Po %d rokoch zaplatite za uver %.2f eur.\n", pocetRokov, platba * pocetRokov); 
    return 0; 
 } 
 
/* Definícia funkcie Urocitel. */ 
float Urocitel(float urokovaMiera, int pocetRokov) 
{ 
    /* 
       Rekurzívna funkcia, ktorá sa vykoná toľkokrát, koľko rokov splácania  
       úveru používateľ zadal.  
    */ 
    if (pocetRokov == 0)  
        return 1; 
    else 
        return ((1 + urokovaMiera / 100) * Urocitel(urokovaMiera, pocetRokov - 1)); 
} 

 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Na začiatku programu, ešte pred telom hlavnej funkcie main, 

sme deklarovali funkciu Urocitel, ktorej úlohou bude vypočítať časť vzorca na výpočet umorovateľa 
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(konkrétne pôjde o úročiteľ). V tele hlavnej funkcie sme si najskôr definovali premenné, ktoré budeme 

ďalej v programe potrebovať. Ďalej sme vypísali text, ako informáciu pre používateľa o tom, aké údaje 

bude zadávať. Zavolali sme funkciu Urocitel a jej návratovú hodnotu sme uložili do premennej 

urocitel. Premenná urocitel obsahuje hodnotu, ktorú potrebujeme dosadiť do vzorca na výpočet 

umorovateľa. Môžeme už teda zistiť výšku celkovej platby.  

 

Cyklus for bude mať toľko iterácií, koľko rokov splácania úveru používateľ zadal. V každej iterácii sa 

vypočíta výška úroku pre príslušný rok, splátka úveru a výsledok sa vypíše na obrazovku. Pomocou 

funkcie printf vypíšeme súčet všetkých platieb za jednotlivé roky.  

 

Poznámka: Všimnime si, že príkaz, ktorý dokumentuje súčet platieb, umiestňujeme 

mimo tela cyklu for, a to preto, lebo tento výstup potrebujeme uskutočniť len raz 

(a nie v počte zodpovedajúcemu počtu rokov).  

 

Za telom hlavnej funkcie main sme definovali funkciu Urocitel. Je to rekurzívna funkcia, ktorá zavolá 

sama seba toľkokrát, koľko rokov sa bude úver splácať. To znamená, že v našom príklade by výraz 

1+urokovaMiera/100 prenásobil sám seba 5-krát. Po každom zavolaní funkcie sa hodnota premennej 

pocetRokov zníži o jednotku. Funkcia sa prestane volať v momente, keď sa bude hodnota premennej 

pocetRokov rovnať nule. 

 

 

2.3 Splátkový plán s pravidelne rastúcou splátkou 

 

Pri tomto type splátkového plánu výška splátky v každom roku postupne narastie o rovnakú sumu – 

pravidelne rastúcu sumu splátky. Zostavenie splátkového plánu tohto typu si ukážeme na príklade. 

 

Príklad: Podniku bol poskytnutý úver vo výške 60 000 eur s lehotou splatnosti 5 rokov pri 8% úrokovej 

miere p. a. (t.j. ročná úroková miera). 

 

Riešenie: 

 

Rok 
Stav úveru 

na začiatku roka 
Splátka úveru Úrok Celková platba 

1. 60 000,00 4 000,00 4 800,00 8 800,00 

2. 56 000,00 8 000,00 4 480,00 12 480,00 

3. 48 000,00 12 000,00 3 840,00 15 840,00 

4. 36 000,00 16 000,00 2 880,00 18 880,00 

5. 20 000,00 20 000,00 1 600,00 21 600,00 

Spolu - 60 000,00 17 600,00 77 600,00 

 

Vo všeobecnosti: 
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Konkrétne: 

                             
     

       
 

 
     

  
      

 

V 1.  roku: Suma splátky je 4 000. 

V 2. roku: 4 000 + 4 000 = 8 000. 

V 3. roku: 8 000 + 4 000 = 12 000 atď. 

 

Stav úveru na začiatku roka = stav úveru na začiatku predchádzajúceho obdobia – splátka úveru 

v predchádzajúcom období 

V 1. roku: Stav úveru na začiatku 1. roka sa bude rovnať výške úveru, pretože sa ešte nesplatila žiadna 

splátka, t.j. 60 000. 

V 2. roku: 60 000 – 4 000 = 56 000. 

V 3. roku: 56 000 – 8 000 = 48 000 atď. 

 

Úrok = stav úveru na začiatku obdobia * úroková miera / 100 

V 1. roku: 60 000 * 0,08 = 4 800. 

V 2. roku: 56 000 * 0,08 = 4 480 atď. 

 

Celková platba = splátka úveru + úrok 

V 1. roku: 4 000 + 4 800 = 8 800. 

V 2. roku: 8 000 + 4 480 = 12 480 atď. 

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    /* Definície reálnych premenných. */ 
    float vyskaUveru, urokovaMiera, platba, pravidelneRastucaSumaSplatky, vyskaUroku; 
    float platbySpolu = 0.0f, urokySpolu = 0.0f, m = 0.0f; 
    /* Definície celočíselných premenných. */ 
    int pocetRokov, i = 1; 
    /*  
       Vypísanie informačného textu pre používateľa a následné načítanie hodnôt  
       zadaných používateľom a ich uloženie do príslušných premenných. 
    */ 
    printf("Zadajte vysku uveru, ktory chcete ziskat: "); 
    scanf("%f", &vyskaUveru); 
    printf("Zadajte vysku urokovej miery v %%: "); 
    scanf("%f", &urokovaMiera); 
    printf("Zadajte pocet rokov splacania uveru: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Výpočet pravidelne rastúcej sumy splátky. */ 
    pravidelneRastucaSumaSplatky = vyskaUveru / ((pocetRokov * (pocetRokov + 1)) / 2); 
    /* Cyklus do-while. */ 
    do 
    { 
        vyskaUveru -= m; 
        m += pravidelneRastucaSumaSplatky; 
        /* Výpočet výšky úrokov podľa vzorca. */ 
        vyskaUroku = vyskaUveru * urokovaMiera / 100; 
        /* Výpočet celkovej platby. */ 
        platba = m + vyskaUroku; 
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        /* Postupné kumulovanie celkových ročných platieb za úver v jednotlivých rokoch. */ 
        platbySpolu += platba; 
        /* Postupné kumulovanie úrokov za úver v jednotlivých rokoch. */ 
        urokySpolu += vyskaUroku; 
        /* Výpis výšky platieb za úver v jednotlivých rokoch. */ 
        printf("V %d. roku zaplatite za ziskany uver %.2f eur.\n", i, platba); 
        i++; 
    }while(i <= pocetRokov); 
    /* Výpis kumulovaných platieb úrokov za všetky roky splácania úveru. */ 
    printf("Za %d rokov zaplatite za uver spolu %.2f eur, z coho %.2f eur " 
        "budu tvorit uroky.\n", pocetRokov, platbySpolu, urokySpolu); 
    return 0; 
} 
 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Na začiatku programu sme si definovali reálne a celočíselné 

premenné podľa potreby. Vypísali sme text použitím funkcie printf, aby sme informovali používateľa o 

tom, aké údaje má zadať. Následne sme dáta načítali a prostredníctvom funkcie scanf sme ich priradili 

do príslušných premenných. Vypočítali sme si pravidelne rastúcu sumu splátky podľa vzorca. V tele 

cyklu do-while sa nám každou iteráciou zníži výška úveru o sumu splátky, priebežná suma splátky sa 

následne zvýši o pravidelne rastúcu sumu splátky, vypočíta sa nám výška úroku a platby pre príslušný 

rok. Výsledok sme napokon vypísali na výstup funkciou printf. Každým rokom, teda každou iteráciou, 

sa zvýši hodnota v premennej platbySpolu o výšku platby za príslušný rok, čím dostaneme po 

skončení cyklu kumulované platby za všetky roky splácania úveru. Rovnako tento proces prebieha aj 

pri premennej urokySpolu. Cyklus do-while sa ukončí vtedy, keď  sa počet jeho opakovaní bude 

rovnať počtu rokov splácania úveru. 

 

 

3 Ekonomická úloha č. 3: Odpisy a účtovné odpisové metódy 

 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa používaním opotrebúva, teda postupne stráca svoju 

hodnotu. Tú časť hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného  majetku, ktorá zodpovedá jeho 

opotrebovaniu a ktorá sa prenáša do vyrábaných výrobkov alebo do iných výkonov podnikateľského 

subjektu, vyjadrujú odpisy. Odpisy sú teda peňažným vyjadrením miery opotrebenia dlhodobého 

majetku za určité obdobie (rok).  

 

Odpisy môžu byť: 

 účtovné, 

 daňové. 

 

Účtovné odpisy sú kalkulované na základe účtovných metód odpisovania. Účtovné odpisy slúžia pre 

potreby účtovníctva a pri kalkulácii cien výrobkov, tovarov a služieb. 

 

Daňové odpisy, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov, vyjadrujú maximálnu hornú hranicu odpisov, 

ktoré si účtovná jednotka v danom období (roku) môže uznať do nákladov a o ktoré si môže znížiť 

základ dane. 
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V podmienkach trhovej ekonomiky sú aplikovateľné nasledujúce účtovné odpisové metódy: 

 

1. rovnomerná (lineárna) odpisová metóda, 

2. progresívna odpisová metóda
1
,  

3. degresívne odpisové metódy: 

 zostatková odpisová metóda, 

 kumulatívna odpisová metóda, 

 holandská odpisová metóda, 

4. nerovnomerná (stupňovitá) odpisová metóda. 

 

 

3.1 Rovnomerná (lineárna) odpisová metóda 

 

Metóda, ktorá zabezpečuje počas celej životnosti dlhodobého majetku ročnú sumu odpisov v rovnakej 

výške.  

 

Príklad: Podnikateľ má v činnosti dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou 80 000 eur. 

Predpokladaná životnosť je 8 rokov.  

 

Vo všeobecnosti: 

              
   

         
    

 

Konkrétne:  

              
   

 
        

 

Vo všeobecnosti:  

           
             

   
             

 

Konkrétne: 

           
    

   
             

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    /* Definície celočíselných premenných. */ 
    int pocetRokov, vstupnaCena, i; 
    /* Definície reálnych premenných. */ 
    float odpisovaNorma, rocnyOdpis;  
    /*  
       Funkciou printf vypísaná informácia pre používateľa o tom, aké hodnoty má zadať.  
       Načítanie týchto hodnôt a ich priradenie do premenných použitím funkcie scanf.  
    */ 

                                                             
1 Progresívna odpisová metóda sa v praxi používa len veľmi zriedkavo, a preto sa jej nebudeme v tomto 

praktickom cvičení bližšie venovať. 
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    printf("Zadajte vstupnu cenu: "); 
    scanf("%d", &vstupnaCena); 
    printf("Zadajte predpokladanu zivotnost: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Výpočet odpisovej normy. */ 
    odpisovaNorma = 100.00f / pocetRokov; 
    /* Výpočet ročného odpisu.*/ 
    rocnyOdpis = odpisovaNorma / 100 * vstupnaCena; 
    /* Cyklus for. */ 
    for(i = 1; i <= pocetRokov; i++) 
    { 
        /* Vypísanie ročnej platby.*/ 
        printf("Rocny odpis v %d. roku je: %.2f eur.\n", i, rocnyOdpis); 
    } 
    return 0; 
} 
 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Na začiatku tela hlavnej funkcie main sme definovali 

premenné, ktoré sme pri výpočte ročného odpisu potrebovali. Funkciou printf sme vypísali text, 

ktorým sme informovali používateľa o tom, aké hodnoty má zadať. Tieto hodnoty sme 

prostredníctvom funkcie scanf načítali a priradili do príslušných premenných. Podľa vzorca sme si určili 

odpisovú normu v percentách, ktorú sme následne dosadili do vzorca na výpočet ročného odpisu. Ten 

je v tejto odpisovej metóde v každom roku rovnaký, ale keďže sme ho chceli vypísať pre každý rok 

osobitne, umiestnili sme funkciu printf do tela cyklu for. 

 

 

3.2 Degresívna odpisová metóda – zostatková metóda 

 

Metóda, pri ktorej sa neodpisuje zo vstupnej ceny, ale zo zostatkovej ceny majetku, ktorá každoročne 

klesá o sumu uskutočnených odpisov. V poslednom roku sa suma odpisov rovná zostatkovej cene.  

 

Príklad: Podnikateľ má v činnosti dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou 80 000 eur. 

Predpokladaná životnosť je 8 rokov. 

 

Riešenie: 

 

Rok Vstupná cena Zostatková cena Ročný odpis 

1. 80 000,00 € 80 000,00 € 20 000,00 € 

2. 80 000,00 € 60 000,00 € 15 000,00 € 

3. 80 000,00 € 45 000,00 € 11 250,00 € 

4. 80 000,00 € 33 750,00 € 8 437,50 € 

5. 80 000,00 € 25 312,50 € 6 328,13 € 

6. 80 000,00 € 18 984,38 € 4 746,09 € 

7. 80 000,00 € 14 238,28 € 3 559,57 € 

8. 80 000,00 € 10 678,71 € 10 678,71 € 

Spolu - 0,00 € 80 000,00 € 

 

Vo všeobecnosti: 
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Konkrétne: 

              
   

 
        

 

Ročný odpis = zostatková cena * ročný odpis 

 

Zostatková cena = zostatková cena v predchádzajúcom roku – ročný odpis v predchádzajúcom 

roku 

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
/* Import hlavičkového súboru stdlib.h. */ 
#include<stdlib.h> 
 
int main() 
{ 
    int pocetRokov, i; 
    float vstupnaCena, odpisovaNorma; 
    float *rocnyOdpis, *zostatkovaCena; 
    /* 
       Funkciou printf vypísaná informácia pre používateľa o tom, aké hodnoty má zadať  
       a následné načítanie týchto hodnôt a ich priradenie do príslušných  
       premenných funkciou scanf. 
    */ 
    printf("Zadajte vstupnu cenu: "); 
    scanf("%f", &vstupnaCena); 
    printf("Zadajte pocet rokov odpisovania: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* 
       Inicializácia smerníkovej premennej návratovou hodnotou funkcie calloc,  
       teda smerníkom, ktorý ukazuje na začiatok dynamicky alokovaného pamäťového bloku. 
    */ 
    rocnyOdpis= (float*)calloc(pocetRokov, sizeof(float)); 
    /* Pomocou príkazu if overíme, či je v halde dostatok alokovateľného priestoru. */ 
    if(rocnyOdpis == 0) 
    { 
        printf("Nedostatok pamatovych zdrojov."); 
        exit(1); 
    } 
    /* Výpočet odpisového koeficientu. */ 
    odpisovaNorma = 2 * 100 / pocetRokov; 
    /* Inicializácia smerníkovej premennej.*/ 
    zostatkovaCena = &vstupnaCena; 
    for(i = 0; i < pocetRokov - 1; i++) 
    { 
        /* Inicializácia prvku poľa hodnotou zodpovedajúcou ročnému odpisu pre daný rok. */ 
        *(rocnyOdpis + i) = odpisovaNorma / 100 * *zostatkovaCena; 
        /* Zníženie zostatkovej ceny o hodnotu ročného odpisu pre daný rok. */ 
        *(zostatkovaCena) -= *(rocnyOdpis + i); 
        /* Vypísanie ročného odpisu pre daný rok. */ 
        printf("Odpis v %d. roku je %.2f eur.\n", i + 1, *(rocnyOdpis + i)); 
    } 
    /* Vypísanie ročného odpisu pre posledný rok. */ 
    printf("Odpis v %d.roku je %.2f eur.\n", pocetRokov, *zostatkovaCena); 
    / * Uvoľnenie dynamicky alokovaného pamäťového bloku. */  
    free(rocnyOdpis); 
    /* Vynulovanie smerníkovej premennej. */ 
    rocnyOdpis = 0; 
    return 0; 
} 
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Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Ešte pred telom hlavnej funkcie main sme importovali 

hlavičkový súbor stdlib.h – túto akciu si vyžiadal náš zámer vytvoriť dynamické pole (resp. dynamicky 

alokovaný pamäťový blok) použitím funkcie calloc, ktorá je v tomto hlavičkovom súbore deklarovaná. 

V tele hlavnej funkcie sme si najskôr definovali potrebné premenné, vypísali sme funkciou printf 

informáciu používateľovi o tom, aké hodnoty má zadať a tieto hodnoty sme funkciou scanf načítali do 

príslušných premenných. Definovali sme smerníkovú premennú rocnyOdpis (typu float*) a v ďalšom 

kroku sme ju inicializovali návratovou hodnotou funkcie calloc. Smerníková premenná teda obsahuje 

začiatočnú adresu dynamicky alokovaného poľa.  

 

Vytvorené dynamické pole má toľko prvkov, koľko rokov odpisovania používateľ zadal. Rozhodovacím 

príkazom if sme si overili, či je v halde dostatok alokovateľného pamäťového priestoru. Ak nie, vypíše 

sa nám správa o nedostatku pamäťového priestoru a program sa ukončí. Ak je dostatok pamäťového 

priestoru, program pokračuje ďalej. Použitím vzorca sme vypočítali odpisovú normu. Definovali sme 

smerníkovú premennú zostatkovaCena (typu float*) a inicializovali sme ju adresou premennej 

vstupnaCena.  

 

Počet iterácií cyklu for sa bude rovnať počtu rokov odpisovania zníženému o jeden, pretože pre 

posledný rok sa odpisy nepočítajú štandardným vzorcom, ale rovnajú sa zostatkovej cene. V každej 

iterácii cyklu for sa inicializuje jeden prvok poľa. Do každého prvku poľa sa uloží hodnota odpisov pre 

daný rok. To znamená, že do prvého prvku poľa sa uloží hodnota odpisov pre prvý rok, do druhého 

prvku poľa sa uloží hodnota odpisov pre druhý rok atď. Ročný odpis sme vypočítali podľa vzorca. 

Zostatkovú cenu sme následne znížili o cenu zistených ročných odpisov. Hodnotu ročného odpisu sme 

vypísali funkciou printf.  

 

Mimo tela cyklu for sme umiestnili volanie funkcie printf, ktorou sme vypísali hodnotu odpisov za 

posledný rok čiže zostatkovú cenu. Pred koncom programu sme uvoľnili dynamicky alokované pole (na 

to nám poslúžila funkcia free) a vynulovali sme smerníkovú premennú rocnyOdpis (na to nám poslúžil 

priraďovací príkaz s nulovou inicializačnou hodnotou). 

 

 

3.3 Degresívna odpisová metóda – kumulatívna metóda 

 

Pri tejto metóde sa odpisuje zo vstupnej ceny. Degresiu odpisov zabezpečuje odpisová norma, ktorá 

klesá aritmetickým radom.  

 

Príklad: Podnikateľ má v činnosti dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou 80 000 eur. 

Predpokladaná životnosť je 8 rokov.  
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Riešenie: 

 

Rok Vstupná cena Odpisová norma Ročný odpis 

1. 80 000,00 € 8/36 17 777,78 € 

2. 80 000,00 € 7/36 15 555,56 € 

3. 80 000,00 € 6/36 13 333,33 € 

4. 80 000,00 € 5/36 11 111,11 € 

5. 80 000,00 € 4/36 8 888,89 € 

6. 80 000,00 € 3/36 6 666,67 € 

7. 80 000,00 € 2/36 4 444,44 € 

8. 80 000,00 € 1/36 2 222,22 € 

Spolu - - 80 000,00 € 

 

Vo všeobecnosti: 

              
                    

                          
 

 

                           
         

 
               

 

Konkrétne: 

                           
 

 
          

 

Vo všeobecnosti: 

                                     

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
 
/* Deklarácia funkcie Sucet. */ 
int Sucet(int pocetRokov); 
 
int main() 
{ 
    int pocetRokov, vstupnaCena, kumulativnySucetZivotnosti, rok = 0; 
    float rocnyOdpis, odpisovaNorma; 
    printf("Zadajte vstupnu cenu: "); 
    scanf("%d", &vstupnaCena); 
    printf("Zadajte pocet rokov odpisovania: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Inicializácia premennej návratovou hodnotou funkcie Sucet. */ 
    kumulativnySucetZivotnosti = Sucet(pocetRokov); 
    /* Cyklus while. */ 
    while(0 < pocetRokov) 
    { 
        rok++; 
        /* Výpočet odpisovej normy. */ 
        odpisovaNorma = (float)pocetRokov / kumulativnySucetZivotnosti; 
        pocetRokov--; 
        /* Výpočet ročného odpisu. */ 
        rocnyOdpis = vstupnaCena * odpisovaNorma; 
        /* Výpis hodnoty ročného odpisu. */ 
        printf("Odpisy v %d.roku su %.2f eur.\n", rok, rocnyOdpis); 
    } 
    return 0; 
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} 
 
/* Definícia funkcie Sucet. */ 
int Sucet(int pocetRokov) 
{ 
    int sucet = 0; 
    int i; 
    /* Cyklus for. */ 
    for(i = 0; i <= pocetRokov; i++) 
    { 
        sucet += i; 
    } 
    /* Určenie návratovej hodnoty funkcie. */ 
    return sucet; 
} 
 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Pred hlavnou funkciou main sme deklarovali funkciu Sucet 

(s celočíselnou návratovou hodnotou a jedným celočíselným formálnym parametrom). Na úvod hlavnej 

funkcie sme definovali požadované celočíselné a reálne premenné. Informovali sme používateľa o tom, 

aké hodnoty má zadať vypísaním textu funkciou printf. Zadané hodnoty sme načítali a uložili do 

príslušných premenných funkciou scanf.  

 

Zavolali sme funkciu Sucet a jej návratovou hodnotou sme inicializovali premennú 

kumulativnySucetZivotnosti. V cykle while používame premennú rok, ktorá signalizuje skutočnosť, 

pre ktorý rok sa práve odpis počíta. Cyklus while sa bude opakovať dovtedy, kým bude hodnota 

premennej pocetRokov väčšia ako 0 (všimnime si, že každou iteráciou sa hodnota tejto premennej 

znižuje o jednotku). V každej iterácii cyklu sa vypočíta odpisová norma pre daný rok podľa vzorca.  

 

Dôležité: Pri algoritmizácii uvedeného vzorca sme použili explicitnú typovú 

konverziu, pretože chceme, aby sme ako výsledok získali reálne číslo. Keďže 

premenná pocetRokov a aj premenná kumulativnySucetZivotnosti sú celočíselné 

premenné, môžu obsahovať iba celočíselné hodnoty. Vzhľadom na to, že za 

takýchto okolností by bolo uskutočnené celočíselné delenie, aj výsledný podiel by 

predstavoval celočíselnú hodnotu. Praktickou implikáciou tohto procesu by bolo skreslenie 

vypočítaného výsledku.  

 

Keď sme už poznali odpisovú normu pre daný rok, mohli sme vypočítať ročný odpis dosadením do 

vzorca. Výsledok sme vypísali funkciou printf.  

 

Za hlavnou funkciou main sme definovali funkciu Sucet. Táto funkcia obsahuje cyklus for, ktorého 

počet iterácií zodpovedá počtu rokov odpisovania. Každou iteráciou sa hodnota premennej sucet, 

(ktorá je pred začatím cyklu nulová) zväčší o hodnotu riadiacej premennej cyklu (i). Návratovou 

hodnotou funkcie Sucet je hodnota premennej sucet, čiže funkcia bude vracať kumulatívny súčet 

životnosti. 
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3.4 Degresívna odpisová metóda – holandská metóda 

 

Pri tejto metóde sa vstupná cena rozdelí na dve časti a odpisuje sa takto: 

 

 2/3 vstupnej ceny sa odpisujú rovnomerne počas celej životnosti, 

 1/3 vstupnej ceny sa odpisuje zrýchlene v priebehu prvých 4 rokov, a to tak, že: 

o v 1. – 3. roku sa odpíše 10 %, 

o v 4. roku sa odpíše 3,33 %.  

 

V prvej polovici životnosti sa do ročných odpisov zahŕňa aj investičná prirážka, ktorá predstavuje 4 % 

zo vstupnej ceny. 

 

Príklad: Podnikateľ má v činnosti dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou 80 000 eur. 

Predpokladaná životnosť je 8 rokov. 

 

Riešenie: 

 

Rok Zrýchlený odpis Investičná prirážka Rovnomerný odpis Ročný odpis 

1. 8 000,00 € 3 200,00 € 6 666,67 € 17 866,67 € 

2. 8 000,00 € 3 200,00 € 6 666,67 € 17 866,67 € 

3. 8 000,00 € 3 200,00 € 6 666,67 € 17 866,67 € 

4. 2 664,00 € 3 200,00 € 6 666,67 € 12 530,67 € 

5. - - 6 666,67 € 6 666,67 € 

6. - - 6 666,67 € 6 666,67 € 

7. - - 6 666,67 € 6 666,67 € 

8. - - 6 666,67 € 6 666,67 € 

Spolu 26 664,00 € 12 800,00 € 53 333,33 € 92 797,33 € 

 

Vo všeobecnosti: 

                

 
             

         
 

 

Konkrétne:  

                

 
       

 
         

 

Zrýchlený odpis v 1. – 3. roku = 0,1 * vstupná cena 

Zrýchlený odpis v 1. – 3. roku = 0,1 * 80 000 = 8 000. 

 

Zrýchlený odpis v 4. roku = 0,0333 * vstupná cena 

Zrýchlený odpis v 4. roku = 0,0333 * 80 000 = 2 664. 

 

Investičná prirážka = 0,04 * vstupná cena  

Investičná prirážka = 0,04 * 80 000 = 3 200. 

 

Ročný odpis = zrýchlený odpis + investičná prirážka + rovnomerný odpis 
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Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int pocetRokov, vstupnaCena, i; 
    float zrychlenyOdpis, investicnaPrirazka, rocnyOdpis, rovnomernyOdpis; 
    /* 
       Vypísanie informácie používateľovi o tom, aké hodnoty má zadať,  
       načítanie zadaných hodnôt a ich uloženie do príslušných premenných. 
    */ 
    printf("Zadajte vstupnu cenu: "); 
    scanf("%d", &vstupnaCena); 
    printf("Zadajte pocet rokov odpisovania: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Výpočet rovnomerného odpisu. */ 
    rovnomernyOdpis = 2.0f / 3.0f * vstupnaCena / pocetRokov; 
    /* Cyklus for. */ 
    for(i = 1; i <= pocetRokov; i++) 
    { 
        /*  
           Rozhodovací príkaz, ktorým rozlíšime výpočet zrýchlených odpisov  
           v jednotlivých rokoch.  
        */ 
        if(i < 4) 
        { 
            zrychlenyOdpis = 0.1f * vstupnaCena; 
        } 
        else if(i == 4) 
        { 
            zrychlenyOdpis = 0.0333f * vstupnaCena; 
        } 
        else 
        { 
            zrychlenyOdpis = 0; 
        } 
        /*  
           Rozhodovací príkaz, ktorým rozlíšime spôsob výpočtu investičnej prirážky  
           v jednotlivých rokoch. 
        */ 
        if(i <= pocetRokov / 2) 
        { 
            investicnaPrirazka = 0.04f * vstupnaCena; 
        } 
        else 
        { 
            investicnaPrirazka = 0; 
        } 
        /* Vzorec na výpočet ročného odpisu. */ 
        rocnyOdpis = rovnomernyOdpis + zrychlenyOdpis + investicnaPrirazka; 
        /* Výpis hodnoty ročného odpisu. */ 
        printf("\nOdpis v %d. roku je %.2f eur.\n", i, rocnyOdpis); 
    } 
    return 0; 
} 

 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Na začiatku programu sme definovali celočíselné a reálne 

premenné, ktoré budeme ďalej v programe potrebovať. Funkciou printf sme vypísali informácie 

používateľovi o tom, aké hodnoty má zadať a funkciou scanf sme tieto hodnoty načítali a uložili do 

príslušných premenných. Podľa vzorca sme vypočítali rovnomerné odpisy. 
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Do tela cyklu for, ktorého počet iterácií zodpovedá počtu rokov odpisovania, sme umiestnili dva 

rozhodovacie príkazy. Prvým príkazom if-else-if-else rozlíšime rozdielne spôsoby výpočtu zrýchlených 

odpisov. Druhým príkazom if-else docielime, aby sa investičná prirážka počítala podľa vzorca iba 

v prvej polovici životnosti, inak aby sa rovnala nule. V každej iterácii cyklu vypočítame ročný odpis pre 

daný rok podľa vzorca a vypíšeme výsledok funkciou printf. 

 

 

3.5 Nerovnomerná odpisová metóda 

 

3.5.1 Prvý spôsob aplikácie nerovnomernej odpisovej metódy 

 

V tejto metóde odpíšeme v prvom roku 50 % vstupnej ceny a zvyšok odpíšeme v nasledujúcich rokoch 

rovnomerne. 

 

Príklad: Podnikateľ má v činnosti dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou 80 000 eur. 

Predpokladaná životnosť je 8 rokov. 

 

Riešenie: 

 

Rok Ročný odpis 

1. 40 000,00 € 

2. 5 714,29 € 

3. 5 714,29 € 

4. 5 714,29 € 

5. 5 714,29 € 

6. 5 714,29 € 

7. 5 714,29 € 

8. 5 714,29 € 

Spolu 80 000,00 € 

 

Ročný odpis v 1. roku = 0,50 * vstupná cena 

Ročný odpis v 1. roku = 0,50 * 80 000 = 40 000. 

 

Ročný odpis v ostatných rokoch = (0,50 * vstupná cena) / (životnosť – 1)  

 

Ročný odpis v ostatných rokoch = (0,50 * 80 000) / (8 – 1) = 5 714,29. 

                                                                      

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int pocetRokov, vstupnaCena, i; 
    float odpis; 
    /* 
       Funkciou printf vypísaná informácia používateľovi o tom, aké hodnoty má zadať.  
       Načítanie týchto hodnôt a ich uloženie do zodpovedajúcich premenných funkciou scanf.  
    */ 
    printf("Zadajte vstupnu cenu: "); 
    scanf("%d", &vstupnaCena); 
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    printf("Zadajte pocet rokov odpisovania: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Cyklus for. */ 
    for(i = 1; i <= pocetRokov; i++) 
    { 
        /*  
           Rozhodovací príkaz, ktorým rozlíšime spôsob výpočtu odpisov v prvom roku  
           a v ostatných rokoch. 
        */ 
        if(i == 1) 
            odpis = 0.5f * vstupnaCena; 
        else 
            odpis = (0.5f * vstupnaCena) / (pocetRokov - 1); 
        /* Vypísanie odpisov. */ 
        printf("Odpis v %d. roku je %.2f eur.\n", i, odpis); 
    } 
    return 0; 
} 
 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Na začiatku sme definovali premenné, ktoré sme na výpočet 

odpisov potrebovali. Informovali sme používateľa o tom, aké hodnoty má zadať a vzápätí sme tieto 

hodnoty načítali a uložili do vopred pripravených premenných. V každej iterácii cyklu for sme 

vypočítali výšku odpisov pre daný rok a vypísali sme ju funkciou prinf. Počet iterácií cyklu for 

zodpovedá počtu rokov odpisovania. Do tela cyklu sme umiestnili rozhodovací príkaz if-else, ktorým 

sme rozlíšili výpočet odpisov v prvom roku a v ostatných rokoch. 

 

 

3.5.2 Druhý spôsob aplikácie nerovnomernej odpisovej metódy 

 

V tejto metóde odpíšeme v prvej polovici životnosti rovnomerne 2/3 vstupnej ceny a v druhej polovici 

životnosti odpíšeme rovnomerne 1/3 vstupnej ceny. 

 

Príklad: Podnikateľ má v činnosti dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou 80 000 eur. 

Predpokladaná životnosť je 8 rokov. 

 

Riešenie: 

 

Rok Ročný odpis 

1. 13 333,33 € 

2. 13 333,33 € 

3. 13 333,33 € 

4. 13 333,33 € 

5. 6 666,67 € 

6. 6 666,67 € 

7. 6 666,67 € 

8. 6 666,67 € 

Spolu 80 000,00 € 

 

Ročný odpis v prvej polovici životnosti = (2/3 * vstupná cena) / (1/2 * životnosť) 

 

Ročný odpis v prvej polovici životnosti = (2/3 * 80 000) / (1/2 * 8) = 13 333,33. 
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Ročný odpis v druhej polovici životnosti = (1/3 * vstupná cena) / (1/2 * životnosť) 

 

Ročný odpis v druhej polovici životnosti = (1/3 * 80 000) / (1/2 * 8) = 6 666,67. 

 

Algoritmizácia ekonomickej úlohy v jazyku C: 

 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int pocetRokov, vstupnaCena, i; 
    float odpis; 
    /* 
       Funkciou printf vypísaná informácia používateľovi o tom, aké hodnoty má zadať.  
       Načítanie týchto hodnôt a ich uloženie do príslušných premenných.  
    */ 
    printf("Zadajte vstupnu cenu: "); 
    scanf("%d", &vstupnaCena); 
    printf("Zadajte pocet rokov odpisovania: "); 
    scanf("%d", &pocetRokov); 
    /* Cyklus for. */ 
    for(i = 1; i <= pocetRokov; i++) 
    { 
        /* 
           Rozhodovací príkaz, ktorým zabezpečíme rozdielne počítanie odpisov  
           v prvej a v druhej polovici doby životnosti majetku. 
        */ 
        if(i <= pocetRokov / 2) 
            odpis = (2.0f / 3.0f * vstupnaCena) / (pocetRokov / 2); 
        else 
            odpis = (1.0f / 3.0f * vstupnaCena) / (pocetRokov / 2); 
         /* Vypísanie odpisu pre daný rok. */ 
         printf("Odpis v %d. roku je %.2f eur.\n", i, odpis); 
    } 
    return 0; 
} 

 

Verbálne zhrnutie programu jazyka C: Cyklus for má toľko iterácií, koľko rokov sa odpisuje daný 

majetok. V každej iterácii sa vypočíta odpis pre daný rok a vypíše sa na výstup. Do tela cyklu for sme 

umiestnili rozhodovací príkaz if-else, ktorý zabezpečí rozdielne počítanie odpisov v prvej a v druhej 

polovici životnosti majetku.  
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