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Pro náš první příklad odlišných efektů růstu českých cen  
na jednotlivce v závislosti na jejich nákupních zvyklostech jsme 
si vybrali studenty vysoké školy. Na příkladech dvou hypotetic-
kých studentů se pokoušíme ilustrovat, jak rozdílně je může 
aktuální inflační vlna postihnout. Měsíční výdaje obou studen-
tů v dubnu roku 2021 činily 13 tisíc Kč. Zatímco student Šťastný 
byl vzhledem ke struktuře svých útrat růstem spotřebitelských 
cen v uplynulém roce zasažen relativně mírně, student Smutný 
patřil mezi inflační smolaře – právě jeho životní styl meziročně 
dramaticky zdražil.

Student Šťastný si nakupuje potraviny a sám si vaří, spíše výji-
mečně využije služeb školní menzy. Bydlí na koleji a na víkendy se 
vrací do bydliště rodičů, vzdáleného 100 km, kam dojíždí vlakem. 
Pro pohyb po městě využívá měsíční kupón na MHD. V  rámci  
rekreace utrácí za vstupenky na fotbalová utkání či za vstupné do 
placených sportovišť. Výjimečně zajde do muzea, knihovny nebo 
zoologické zahrady. Večery tráví nezřídka popíjením alkoholu se 
spolužáky.

Naproti tomu student Smutný se na vlastnoruční vaření spolé-
há méně a je zvyklý se stravovat ve školní menze, kterou občas 
vymění za běžnou restauraci. Bydlí v pronajatém bytě, který sdílí 
s dalšími spolužáky a úměrně se dělí o platby záloh na dodávky 
plynu a elektřiny. I Smutný jezdí každý víkend do 100 km vzdále-
ného bydliště rodičů, ovšem preferuje cestu vlastním autem, kte-
ré používá i pro pohyb po městě. Spíše než sportovní utkání vy-
hledává návštěvy kina či divadla, příležitostně zavítá na koncert.

Ani jeden ze studentů si v dubnu 2022 již nevystačí s 13 tisíci, které 
utrácel o rok dříve. Studenta Šťastného potkala meziroční inflace 
na úrovni 9,2 % a pro zachování předchozí životní úrovně bude nyní 
potřebovat 14  196 Kč. Oproti studentu Smutnému ovšem může  
hovořit o štěstí. Smutný byl zasažen inflací v tempu 21 %, a pokud se 
nechce oproti loňsku omezit, bude potřebovat 15 730 Kč. 

Rozdíl, který meziročně vznikl v  peněženkách obou studentů 
přitom v nedávné historii nemá obdoby. Za posledních šest let 
se jejich relativní situace měnila. V roce 2016 zažívali oba inflaci 
prakticky identickou, následovalo období, kdy vítr v peněžence 
zažíval více Smutný, poté naopak Šťastný. Ještě nikdy ovšem 
rozdíl mezi jejich mírami inflace nebyl tak propastný jako nyní, 
kdy činí zhruba 12 procentních bodů.
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Rozdíl Drahý Levný

Jak můžete ochránit  
své úspory před  
inflací?

Jste konzervativní, ale chcete 
své peníze úročit?

Nejvyšší úrok na trhu

Rádi byste investovali,  
ale bojíte se rizika?

Investice s garancí

https://www.cyrrus.cz/83-000
https://www.cyrrus.cz/aktualne-z-trhu/investicni-tipy/od-fosilnich-paliv-k-ciste-energii
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Upozornění

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s.,  obchodníkem  s  cen-

nými  papíry,  se  sídlem  Brno,  Veveří  111 (dále  jen „společnost“). Spo-

lečnost je členem Burzy  cenných papírů Praha, a.s. a  Frankfurt Stock  

Exchange   (FWB)   –  Deutsche   Börse.   Společnost   podléhá regulaci 

a dohledu České národní banky. Dokument je  určen   pouze  pro  re-

klamní   účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investi-

cemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních  produktů  

v současné  nabídce.  Dokument  nenahrazuje  odborné poradenství k fi-

nančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní po-

učení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační 

účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční 

a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční 

rozhodnutí. Informace obsažené v tomto  dokumentu  nelze  považovat  

za  radu  k jednotlivé investici, ani  za  daňovou  nebo  právní radu. Pokud 

se v dokumentu hovoří o  jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze 

zásady, že minulé  výnosy  nejsou  zárukou  výnosů  budoucích, že jakáko-

liv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných 

kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku 

není, pokud v textu dokumentu  není uvedeno jinak, zaručena. Investoři 

mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem 

splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku 

investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou 

částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. 

Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scéná-

řů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a   predikce  analytiků  

a  stratégů  nejsou  spolehlivým indikátorem  budoucího  vývoje  tržního  

kurzu  dotčených  investičních  nástrojů.

Příklady  jsou  založeny  pouze  na  hypotetických  předpokladech  a  neu-

možňují  jakýkoli  závěr  o  budoucím  vývoji  ceny  investičního  nástroje.  

Zdanění  je  závislé  na  osobních  poměrech každého investora a podléhá 

zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl 

připraven s  náležitou a  patřičnou  pečlivostí a   pozorností,  společnost  

však  neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, 

o  jeho  přesnosti,  správnosti,  aktuálnosti  nebo  úplnosti.  Z  informací 

v tomto  dokumentu není  možné odvozovat  žádná práva  ani povinnosti. 

Informace o společnosti a podrobné informace o  pobídkách  a střetech 

zájmů  naleznete na www.cyrrus.cz  v sekci O společnosti.  Tiskové chyby 

vyhrazeny.  Obsah dokumentu  je chráněn dle autorského zákona, ma-

jitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění 

a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese 

odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Uzávěrka statistických dat: 22. 5. 2022

  

Investujte. 
CYRRUS 

V roce 1995 jsme se vydali na cestu brokera. 25 let obchodujeme s cennými papíry, 
staráme se o své klienty, reagujeme na dění ve světě a rozvíjíme se. Díky tomu vám 
můžeme přinášet stále nové služby a inovativní možnosti investování. Jsme CYRRUS. 
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