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Zatímco jsme se v prvním díle našeho seriálu, popisujícího roz-
dílné dopady rozbouřené inflace na jednotlivé Čechy, zaměřili 
na vysokoškolské studenty, nyní jsou na řadě senioři. Postup je 
stejný jako v předchozím případě. Namodelovali jsme dvě hypo-
tetické české důchodkyně, které měsíčně utrácely identickou 
částku, tentokráte se jedná o 15 351 Kč, což odpovídá průměr-
nému důchodu v  roce 2021. Aniž by to mohly obě důchodky-
ně před rokem tušit, jejich životní styl jim předurčil pro příštích 
dvanáct měsíců zcela odlišnou inflační trajektorii. Zatímco paní 
Šťastné výdaje oproti zbytku republiky narostly podprůměrně, 
paní Smutná se stala inflační smolařkou a patří tak ke skupině 
Čechů, kteří aktuální inflací trpí nejvíce.

Paní Šťastná bydlí v pronájmu, za který platí standardní tržní ná-
jemné. O výtop se zde stará kotel na hnědouhelné brikety, ohřev 
vody je elektrický. Paní Šťastná si sama vaří spíše výjimečně a ob-

vykle se spokojí s nákupem již připravených hotových jídel, která 
si doma ohřívá. Ráda čte magazíny a časopisy, u čehož si neváhá 
zapálit cigaretu. Její ne zcela ideální životní styl si svou daň vybí-
rá ve zvýšených výdajích za léky. K jejím dalším zálibám patří šití 
a cestování – každý rok pravidelně vyráží na dovolenou s cestovní 
kanceláří do zahraničí,  na kterou si průběžně šetří. Právě ces-
tovatelská vášeň ji přiměla zdokonalit se v cizích jazycích, které  
piluje v placených kurzech.

Seniorka Smutná bydlí ve vlastním a za nájem tak ušetří, ovšem 
musí jednou za čas vynaložit prostředky na běžnou údržbu. Topí 
i  ohřívá vodu zemním plynem. Sama si vaří a  obzvláště si užívá  
pečení. Do zahraničí nejezdí, ale ráda poznává krásy Česka na krát-
kých výletech hromadnou dopravou, ojediněle i s jednou nocí pře-
spání v hotelu či penzionu. Těší se dobrému zdraví, ovšem letitá 
konzumace vlastnoručně upečených laskomin ji čím dál častěji 
nutí vyhledat péči zubaře. Jednou týdně navštíví  s kamarádkami 
kavárnu a vášnivě zahradničí. Ráda rozmazluje vnoučata příleži-
tostným dárkem v podobě hraček či módních doplňků.

Ani jednu ze seniorek vlna inflace zcela neušetřila a  obě letos  
musejí sáhnout hlouběji do peněženky. Paní Šťastnou potkala in-
flace  na úrovni 8,4 % a udržení jejího životního stylu ji nyní bude 
stát o 1294 korun měsíčně více než před rokem. Stěžovat si ovšem 
nemůže, tedy minimálně ne před paní Smutnou. Tu totiž zasá-
hl inflační úder o síle nepříjemných 26,9 %, a pokud se nechce  
omezovat, bude potřebovat každý měsíc dodatečných 4134 Kč.

Ještě donedávna přitom obě seniorky prožívaly inflaci podobně. 
Mezi lety 2016 a 2020 dokonce inflace tížila více paní Šťastnou – 
byť rozdíly byly spíše marginální. Že bude mezi jejich inflacemi  
v dubnu 2022 rozdíl rekordních 18,5 procentního bodu, zřejmě 
ani jedna z nich nečekala.
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Rozdil Smutná Šťastná

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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