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Abstrakt: Článok sa zaoberá teoretickým prístupom výpočtu RPMN (ročnej percentuálnej 

miery nákladov) pri základných predpokladoch, ktoré sú stanovené Európskou smernicou 

98/7/ES. Rôzny výber týchto predpokladov finančnými inštitúciami má za následok rôzne 

hodnoty RPMN a výšku splátky úveru. V článku je poukázané, ako RPMN slúži pre 

spotrebiteľa k výberu optimálneho úveru. 

Abstract: The article deals with theoretical approaches to the calculation of the APRC (annual 

percentage rate of charge) in the underlying assumptions, which are set by the European 

Directive 98/7 / EC. Different selections of these assumptions by financial institutions results 

in different values of the APRC and monthly payment of loan. The article points out how the 

APRC is helpful for the consumer to choose the optimal loan. 
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umorovanie, úverová zmluva 
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1. Úvod 

Ročná percentuálna miera nákladov (ozn. RPMN) podľa smernice č.: 98/7/ES 

predstavuje celkové náklady spotrebiteľa na úvere (t. j. všetky náklady vrátane úroku a 

poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru) vyjadrené ako ročné 

percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru. Je to číslo, ktoré má umožniť spotrebiteľovi 

lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovaného úveru. Poskytovateľ 

spotrebiteľského úveru je povinný uvádzať ju už u svojej ponuky (nie len pri podpise úveru) 

a rovnako tak aj pri reklame na úverový produkt.  Obdobnú povinnosť majú aj poskytovatelia 

v ostatných krajinách EÚ na základe smernice 98/7/ES. 

2. Základná rovnica vyjadrujúca ekvivalent úverov na jednej strane a splátok 

a poplatkov na strane druhej 

Základná rovnica, ktorou sa stanoví RPMN, odpovedá  na ročnom základe celkovej 

súčasnej hodnote čerpania na jednej strane a celkovej súčasnej hodnote splátok a platieb 

poplatkov na strane druhej: 
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kde: 

𝐾 -  číslo úveru, 

𝐾´ - číslo splátky alebo platby poplatkov, 

𝐴𝐾 - výška úveru číslo 𝐾, 

𝐴´𝐾´ - výška splátky číslo 𝐾´, 

𝑚 - číslo posledného úveru, 

𝑚´ - číslo poslednej splátky alebo platby poplatkov, 

𝑡𝐾 - interval, vyjadrený v rokoch a zlomkoch roku, medzi dátumom úveru číslo 1 

a dátumom nasledujúcich úverov číslo 2 až m, 

𝑡𝐾´ - interval, vyjadrený v rokoch a zlomkoch roku, medzi dátumom úveru číslo 1 

a dátumami splátok alebo platieb poplatkov  číslo 1 až m, 

𝑖 - percentuálna miera, ktorá sa môže vypočítať (algebraicky, postupnými 

aproximáciami alebo pomocou počítačového programu) v prípadoch, keď sú ostatné 

položky rovnice známe z dohody alebo iným spôsobom. 

3. Predpoklady pri výpočte RPMN 

Pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov sa vychádza z predpokladov 

stanovených smernicou 98/7/ES. Nakoľko sa táto hodnota využíva na porovnanie výhodnosti 

úverov v rôznych inštitúciách a teda odlišnosť predpokladov by mohla spôsobiť nesprávne 

rozhodnutie spotrebiteľa. 

Medzi najdôležitejšie predpoklady patrí: 

1) Pre účely výpočtu RPMN sa stanovia celkové náklady spotrebiteľa  s výnimkou všetkých 

nákladov splatných spotrebiteľom v dôsledku neplnenia niektorého zo záväzkov 

stanovených v úverovej zmluve a iných nákladov než kúpnej ceny, ktorú je povinný za 

kúpu tovaru alebo poskytnutia služby zaplatiť bez ohľadu na to, pokiaľ je transakcia 

uskutočnená v hotovosti alebo na úver. 

Napr.: RPMN nezahŕňa poplatok za upomienku pri neskorom zaplatení splátky, poplatky 

pri prevode prostriedkov do zahraničia a pod. 

2) Náklady na vedenie účtu zaznamenávajúce platobné operácie a čerpanie, náklady na 

používanie platobných prostriedkov pre platobné operácie a čerpanie a ďalšie náklady 

spojené s platobnými operáciami  sa zahŕňajú do celkových nákladov úveru, s výnimkou 

prípadov, keď je zriadenie účtu nepovinné a náklady na tento účet boli jasne a samostatne 

uvedené v úverovej zmluve alebo v inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom. 

Napr.: Pokiaľ  zriadenie bežného účtu v banke nie je podmienkou poskytnutia úveru (hoc 

je zaň priznaná zľava), tak sa náklady na účet nezahŕňajú do výpočtu RPMN. 

3) Výpočet RPMN je založený na predpoklade, že úverová zmluva ostane platná po 

dohodnutú dobu a že veriteľ a spotrebiteľ splní záväzky podľa podmienok a v termínoch 

stanovených v úverovej zmluve. 

(1) 
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4) Pokiaľ úverové zmluvy obsahujú doložky umožňujúce odchýlku od výpožičnej úrokovej 

sadzby a prípadné poplatky, ktoré sú zahrnuté do RPMN ale nedajú sa číselne vyjadriť 

v dobe výpočtu, tak sa RPMN počíta s využitím predpokladu, že výpožičná úroková sadzba 

a ďalšie poplatky ostanú pevné vo vzťahu k pôvodnej úrovni  a budú sa uplatňovať až do 

konca platnosti úverovej zmluvy.Napr.: Pokiaľ nie je úroková sadzba v zmluve fixná po 

celú dĺžku splatnosti úveru, tak sa vychádza z predpokladu, že bude rovnaká do konca 

splatnosti. 

5) Čiastky platené oboma stranami v rôznych okamihoch nemusia byť nutne rovnaké 

a nemusia byť nutne platené v rovnakých intervaloch. 

6) Počiatočný dátum je dátumom prvého čerpania. Pokiaľ dáva úverová zmluva 

spotrebiteľovi voľnosť v čerpaní, považuje sa celková výška úveru za vyčerpanú okamžite 

a v plnej výške. (t.j. dátum podpisu zmluvy je zhodný s dátumom čerpania úveru). 

7) Pokiaľ úverová zmluva stanovuje rôzne spôsoby čerpania s rôznymi poplatkami alebo 

výpožičnými úrokovými sadzbami, považuje sa celková výška úveru za vyčerpanú pri  

najvyššom poplatku a najvyššej výpožičnej úrokovej sadzbe. 

8) Pokiaľ nie je pevne stanovený rozvrh splátok má sa za to, že úver je poskytnutý na obdobie 

jedného roka a že úver bude splatený dvanástimi rovnakými splátkami istiny platenými 

mesačne. (napr. pri kreditnej karte). 

9) Pokiaľ je rozvrh splátok pevne stanovený ale výška týchto splátok pevná nie je, má sa za 

to, že výška každej splátky je tá najnižšia, ktorú zmluva stanoví. 

10) V prípade možnosti prečerpania sa celková výška úveru považuje za vyčerpanú v plnej 

výške a na celú dobu trvania úverovej zmluvy. Pokiaľ nie je doba trvania úverovej zmluvy 

známa, RPMN sa vypočíta za predpokladu, že doba trvania úveru je tri mesiace. 

11) Časové intervaly použité vo výpočtoch sa vyjadrujú v rokoch alebo zlomkoch roka. Má sa 

za to, že rok má 365 dní (alebo 366 pri prestupných rokoch), 52 týždňov, 12 rovnako dlhých 

mesiacov. Má sa za to, že taký mesiac má 30,41666 dní (365/12) a to bez ohľadu na to, či 

sa jedná o prestupný rok. 

12) Výsledok výpočtu sa vyjadruje s presnosťou na najmenej  1 desatinné miesto, pričom pri 

zaokrúhľovaní sa využíva matematické zaokrúhľovanie. 

4. Výpočet výšky splátky a RPMN 

Výpočet splátky a RPMN úveru demonštrujeme na konkrétnom príklade. Majme 

spotrebiteľský úver poskytnutý bankou A vo výške 10.000€, so splatnosťou 8 rokov a 

s úrokovou sadzbou 10,4% p.a.  Dátum podpisu úveru je 1.1.2016 a dátum splátky je vždy 

10teho v daný kalendárny mesiac. Predpokladajme, že prvá splátka úveru sa uskutoční  

minimálne mesiac po poskytnutí úveru (t.j. 10.2.2016 a teda konečná splatnosť bude 10.1.2024) 

a že banka pri stanovení mesačnej splátky používa bankovú metódu výpočtu úroku zo splátky 

(t.j. podielom skutočného počtu dní v mesiaci približným počtom dní v roku = skutočný počet 

dní/360). Poplatok za poskytnutie úveru a dodatočné poplatky budú 0€. V našom prípade bude 

výška splátky (vzhľadom na zadané parametre) 155,06€/mes. a RPMN 11,07%. Konkrétnym 

výpočtom výšky splátky sa venujeme po prezentovaní Umorovacej tabuľky číslo 1. 
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Tab. 1: Umorovacia tabuľka č.: 1 (vlastné spracovanie) 

 

Dátum 

splátky 

Číslo 

splátky 
Výška splátky 

Počet 

dní pre 

výpočet 

úroku 

Istina 

pred 

splátkou 

Predpis 

úroku 

Úrok 

pred 

splátkou 

Istina 

po 

splátke 

Úrok 

po 

splátke 

Diskont 

splátky 

úveru pre 

výpočet 

RPMN 

Obdobie 

pre 

diskont 

10.1.2016 0 0 9 10000 26 26 10000 26 0 0,02459 

10.2.2016 1 
 

155,06 
 

31 10000 89,56 115,56 9960,5 0 153,2637 0,10929 

10.3.2016 2 155,06 29 9960,5 83,45 83,45 9888,89 0 152,0149 0,188525 

10.4.2016 3 155,06 31 9888,89 88,56 88,56 9822,38 0 150,6656 0,273224 

10.5.2016 4 155,06 30 9822,38 85,13 85,13 9752,45 0 149,3712 0,355191 

10.6.2016 5 155,06 31 9752,45 87,34 87,34 9684,73 0 148,0453 0,439891 

10.7.2016 6 155,06 30 9684,73 83,93 83,93 9613,6 0 146,7734 0,521858 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

10.11.2023 94 155,06 31 457,07 4,09 4,09 306,09 0 67,92279 7,863014 

10.12.2023 95 155,06 30 306,09 2,65 2,65 153,68 0 67,33924 7,945205 

10.1.2024 96 155,06 31 153,68 1,38 1,38 0 0 66,74151 8,008197 

        Spolu:  10 000 €  

 

Pozrime sa teraz na niektoré prvky umorovacej tabuľky.  

 

 Počet dní pre výpočet úroku vyjadruje, koľko dní od aktuálnej splátky po nasledujúcu 

splátku ubehne. Keďže prvá splátka prebehla 10.2.2016 pričom čerpanie úveru nastalo 

už 1.1.2016, tak spotrebiteľ má prostriedky úveru k dispozícii pred prvou splátkou 

navyše 9 dní. 

 Predpis úroku v danom čase sa vypočíta ako (počet dní pre výpočet úroku x istina pred 

splátkou x úroková sadzba ( v %))/360. Pokiaľ poskytovateľ úveru používa pri výpočte 

úroku zo splátky presný počet dní v roku, tak by sa výpočet zmenil z 360 na 365 (resp. 

366). 

 Úrok pred splátkou je súčet úroku po splátke z predchádzajúceho mesiaca a predpisu 

úroku v aktuálnom mesiaci. 

 Istina po splátke sa vypočíta ako istina pred splátkou – (výška splátky – úrok pred 

splátkou) za predpokladu, že v danom mesiaci splátka prebehla.  

 Úrok pred splátkou je nenulový vtedy, pokiaľ výška splátky v danom mesiaci je 

postačujúca na zaplatenie „úroku pred splátkou“. Pokiaľ tomu tak nie je (napr. riadok 
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č.1 v umorovacej tabuľke č. 1), tak je rovný rozdielu úroku pred splátkou a výšky 

splátky v danom mesiaci. 

 Obdobie pre diskont sa vypočíta ako počet dní od dátumu čerpania po aktuálnu splátku 

podelený presným počtom dní v danom kalendárnom roku. Napríklad v riadku číslo 2 

je to 40/366 = 0,10929. 

 Diskont splátky úveru pre výpočet RPMN sa určí ako výška 

splátky/(1+RPMN)^obdobie pre diskont. Napríklad v druhom riadku by sme túto 

hodnotu vypočítali ako 155,06/(1+0,1107) ^0,10929 = 153,2637. 

 

Výšku splátky potom stanovíme (za predpokladu, že je konštantná) tak, aby istina po 

splátke v poslednom mesiaci splácania bola rovná 0 (červená bunka). Toto sa dá stanoviť buď 

postupnou aproximáciou, pomocou iterácií alebo pomocou počítačového programu. My sme 

túto hodnotu v programe excel stanovili pomocou funkcie „hľadanie riešenia“. Z týchto 

výpočtov vplýva, že v našom prípade výška splátky bude 155,06€/mes. 

 

Výšku RPMN stanovíme tak, aby súčet hodnôt v stĺpci „diskont splátky úveru pre 

výpočet RPMN“ sa rovnal výške poskytnutého úveru (zelená bunka). Spôsob stanovenia je 

rovnaký ako pri výpočte splátky. Z týchto výpočtov vplýva, že v našom prípade výška RPMN 

bude 11,07%. 

 

5. Citlivosť RPMN na zmenu parametrov 

Je zrejmé, že pokiaľ budeme meniť niektoré parametre v predchádzajúcom príklade, tak 

to bude mať vplyv na výšku RPMN. Je však otázne, ktoré to budú a ktoré z tých, čo majú na 

RPMN vplyv, ho majú podstatný. 

Parametre neovplyvňujúce výšku RPMN 

Medzi tieto faktory patrí napríklad dĺžka splatnosti úveru alebo výška úveru. V takýchto 

prípadoch sa mení iba alikvótne mení výška splátky úveru avšak pomery úroku a istiny 

v splátkach ostávajú rovnaké. 

 

Zmeňme napríklad výšku úveru z 10.000€ na 5.000€ a splatnosť skráťme na 3 roky, 

pričom ostatné parametre úveru nech ostanú nezmenené. V takomto prípade bude výška splátky 

163,04€/mes. a výška RPMN ostáva nezmenená a teda 11,07%.  
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Tab. 2: Umorovacia tabuľka č.: 2 (vlastné spracovanie) 

Dátum 

splátky 

číslo 

splátky 

Výška 

splátky 

Počet 

dní pre 

výpočet 

úroku 

Istina 

pred 

splátkou 

Predpis 

úroku 

Úrok 

pred 

splátkou 

Istina po 

splátke 

Úrok po 

splátke 

Diskont 

splátky 

úveru pre 

výpočet 

RPMN 

Obdobie 

pre 

diskont 

10.1.2016 1 153,71 9 10000 26 26 9872,287 0 153,3168 0,02459 

10.2.2016 2 153,71 31 9872,287 88,41 88,41 9806,983 0 151,9589 0,10929 

10.3.2016 3 153,71 29 9806,983 82,16 82,16 9735,43 0 150,6995 0,188525 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

10.10.2023 94 153,71 30 453,17 3,93 3,93 303,3867 0 67,90535 7,778082 

10.11.2023 95 153,71 31 303,3867 2,72 2,72 152,3933 0 67,30227 7,863014 

10.12.2023 96 153,71 30 152,3933 1,32 1,32 0 0 66,72374 7,945205 

        Spolu:  10 000 €   

 

 

Ďalším faktorom je aj zmena dátumu splátky. Vezmime si teraz prípad, že dátum splátky 

síce ostane 10teho v príslušnom mesiaci ale prvá splátka, pokiaľ dátum čerpania neprebehol až 

po dátume splátky, bude už v daný mesiac (v našom prípade 10.1.2016 a posledná splátka 

potom prebehne 10.12.2023). Nová výška splátky v tomto modeli bude 153,71€/mes. 

a umorovacia tabuľka bude vyzerať: 

Zásadný rozdiel vzniká v prvom riadku, pretože väčšia časť zo splátky ide na zníženie 

istiny a menšia na úrokovú časť avšak aj diskont splátky je vyšší ako v predchádzajúcom 

príklade. RPMN tu bude vychádzať 11,08%, čo je len o stotinu viac ako v prvom príklade. 

Poplatky 

Keďže poplatky spojené s úverom sú zohľadnené vo výške RPMN je zrejmé, že vplyv na 

konečný výsledok mať budú. Vezmime teda náš úvodný príklad a pridajme poplatok za 

poskytnutie úveru vo výške 1% zo žiadanej výšky úveru (v našom prípade 100€). Uvažujme 2 

modely splácania poplatku a teda:  

1) Poplatok uhradený jednorazovo pri čerpaní úveru 

Takýto model je najtypickejší pri poskytovaní spotrebiteľských úverov. V tomto prípade 

sa výška splátky meniť nebude, nakoľko bol poplatok jednorazovo uhradený z prostriedkov 

spotrebiteľa. Z daného vyplýva, že diskontovaná hodnota poplatku bude 100, keďže obdobie 

pre diskont bude 0. Zmení sa začiatok umorovacej tabuľky a to tak, že: 
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Tab. 3: Umorovacia tabuľka č.: 3 (vlastné spracovanie) 

Dátum 

splátky 

Číslo 

splátky 

Výška 

splátky 

Počet 

dní pre 

výpočet 

úroku 

Istina 

pred 

splátkou 

Predpis 

úroku 

Úrok 

pred 

splátkou 

Istina po 

splátke 

Úrok po 

splátke 

Diskont 

splátky 

úveru 

pre 

výpočet 

RPMN 

Obdobie 

pre 

diskont 

1.1.2016 0 0 0 10000 0 0 10000 0 100 0 

10.1.2016 0 0 9 10000 26 26 10000 26 0 0,02459 

10.2.2016 1 155,06 31 10000 89,56 115,56 9960,5 0 153,2637 0,10929 

 

 

Pri výpočte RPMN postupujeme obdobne ako v predchádzajúcom prípade a teda ju 

určíme tak, aby súčet hodnôt v stĺpci diskont splátky úveru rovnal požadovanému úveru (t.j. 

10.000€). Výška RPMN v takomto prípade bude 11,39%. 

2) Poplatok rovnomerne rozpočítaný do splátok 

S týmto poplatkom sa najčastejšie stretneme pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou. 

V tomto prípade je poplatok rozpočítaný rovnomerne na celú dobu splatnosti úveru t.j. v našom 

prípade 100/96 = 1,04€/mes. a je pripočítaný k výške splátky. Hoc sa splátka zmení, na 

umorovanie to vplyv nemá, čiže nová splátka bude 155,06+1,04 = 156,10€. V umorovacej 

tabuľke sa zmení stĺpec výška splátky a upraví sa na novú hodnotu. Potom RPMN bude 

11,29%. Je logické, že RPMN je nižšia ako v prípade jednorazovo uhradeného poplatku, aj keď 

absolútna výška poplatku je rovnaká, preto, lebo v predchádzajúcom prípade sa poplatok 

nediskontoval a v tomto prípade sa pri každej splátke diskontuje do súčasnosti. 

 

Metóda výpočtu úroku zo splátky 

Ďalším z faktorov je metóda, akú inštitúcia používa pri výpočte úroku zo splátky. Použitie 

rôznych metód pri výpočte úroku zo splátky (bez zmeny iných parametrov) má nepriamy vplyv 

na výšku RPMN, pretože sa zmení len výška splátky. Poznáme 3 základné princípy, ktoré sa 

používajú pri spotrebiteľských úveroch a to Francúzsky spôsob (365/360 = predpoklad 

v základnom príklade), Nemecký spôsob (360/360) a Anglický spôsob (365/365).  Prvou 

metódou sme sa už zaoberali, takže sa budeme venovať ostatným dvom. Modelový príklad 

ponecháme, len upravíme použitú metódu. 

1) Nemecká metóda 

Pri tejto metóde inštitúcia vychádza z predpokladu, že rok má 360 dní a každý mesiac 30 

dní. Keďže obdobie pre diskont sa počíta rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch 

(vzhľadom na predpoklady výpočtu RPMN stanovené vyššie), mení sa v tabuľke výška splátky 

a k tomu prislúchajúci diskont splátky a predpis úroku. Umorovacia tabuľka po zmene je: 
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Tab. 4: Umorovacia tabuľka č.: 4 (vlastné spracovanie) 

Dátum 

splátky 

číslo 

splátky 

Výška 

splátky 

Počet 

dní pre 

výpočet 

úroku 

Istina 

pred 

splátkou 

Predpis 

úroku 

Úrok 

pred 

splátkou 

Istina po 

splátke 

Úrok 

po 

splátke 

Diskont 

splátky 

úveru pre 

výpočet 

RPMN 

Obdobie 

pre diskont 

10.1.2016 0 0 9 10000 26 26 10000 26 0 0,02459 

10.2.2016 1 154,26 30 10000 86,67 112,67 9958,407 0 152,5265 0,10929 

10.3.2016 2 154,26 30 9958,41 86,31 86,31 9890,455 0 151,28 0,188525 

10.4.2016 3 154,26 30 9890,45 85,72 85,72 9821,912 0 149,9588 0,273224 

 

Znamená to, že výška splátky bude 154,26€/mes. a prislúchajúca RPMN 10,91%. 

2) Anglická metóda 

Táto metóda je najpresnejšia, pretože počíta s reálnym počtom dní v mesiaci aj v roku. 

Rovnaké parametre sa zmenia ako pri Nemeckej metóde a prislúchajúca tabuľka bude vyzerať: 

 

Tab. 5: Umorovacia tabuľka č.: 5 (vlastné spracovanie) 

Dátum 

splátky 

Číslo 

splátky 

Výška 

splátky 

Počet 

dní pre 

výpočet 

úroku 

Istina 

pred 

splátkou 

Predpis 

úroku 

Úrok 

pred 

splátkou 

Istina po 

splátke 

Úrok 

po 

splátke 

Diskont 

splátky 

úveru pre 

výpočet 

RPMN 

Obdobie 

pre diskont 

10.1.2016 0 0 9 10000 25,57 25,57 10000 25,57 0 0,02459 

10.2.2016 1 154,23 31 10000 88,09 113,66 9959,428 0 152,497 0,10929 

10.3.2016 2 154,23 29 9959,43 82,07 82,07 9887,266 0 151,2514 0,188525 

10.4.2016 3 154,23 31 9887,27 87,09 87,09 9820,124 0 149,9312 0,273224 

 

Výška splátky bude 154,23€/mes. a RPMN 10,91%. 

6. Záver 

Ako sme mohli vidieť, jednotlivé predpoklady majú rôzny vplyv na výšku RPMN. Toto 

je vyjadrené v tabuľke: 

 

Tab. 6: Porovnanie vplyvu zmeny parametrov na RPMN (vlastné spracovanie) 

výška úveru:10.000€, splatnosť: 8rokov, dátum čerpania: 1.1.2016, úroková sadzba: 10,4% p.a. 

prvá splátka: 10.2.2016 10.1.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 

poplatok jednorazový: 0 € 0 € 100,00 € 0 € 0 € 0 € 

poplatok pravidelný: 0 € 0 € 0 € 1,04 € 0 € 0 € 

metóda výpočtu úroku: francúzska francúzska francúzska francúzska nemecká anglická 

mesačná splátka: 155,06 € 153,71 € 155,06 € 155,06 € 154,26 € 154,23 € 

RPMN: 11,07% 11,08% 11,39% 11,29% 10,91% 10,91% 
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Najvýhodnejšie pre spotrebiteľa (pri rovnakých ostatných parametroch) by vychádzali 

z hľadiska RPMN posledné 2 možnosti. Aj keď je tento parameter z matematického hľadiska 

významný, tak vzhľadom na ostatné parametre, ktoré nezahŕňa, (poplatok za predčasné 

splatenie, poplatok za vedenie bežného účtu a iné) je pre najlepší výber úveru pre spotrebiteľa 

dôležité aj tieto zohľadniť. Z daného vyplýva, že RPMN môže slúžiť ako pomôcka pri 

objektívnom zorientovaní sa medzi rôznymi ponukami ale pri výbere „najvhodnejšieho“ úveru 

je potrebné pozerať sa aj na subjektívnu stránku.  
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