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Podnikatel

vaření. Odvykl si již ovšem zajišťovat si vlastní přepravu a po městě se tak pohybuje výhradně s pomocí služeb placených šoférů.
Na delší trasy preferuje vnitrostátní i mezinárodní lety. Má slabost pro výběrový tvrdý alkohol a vína. Je nadšencem do multimediální techniky, drahých hodinek a šperků. Ve volném čase
jej lze běžně potkat ve VIP salonech na fotbale či v divadelní lóži.
V kondici se udržuje návštěvami plaveckého bazénu a na squashi.
Několikrát do roka vyrazí na luxusní dovolenou v zahraničí.
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Poslední případová studie z naší série je zaměřená na rozdílné dopady inflace na podnikatele. Podobně jako v předchozích dílech věnovaných studentům, důchodcům a rodinám
s dětmi, je i tentokrát naším cílem vymodelovat dva příklady
realistického spotřebního koše, které svou skladbou předurčí
diametrálně odlišný cenový vývoj. V obou případech budeme
sledovat úspěšné podnikatele bez rodinných závazků, kteří se
neostýchají na svou individuální spotřebu měsíčně vynaložit
100 tisíc korun.
Podnikatel Šťastný bydlí ve vlastním rozměrném bytě v centru Prahy. Pro vytápění a ohřev vody využívá tepelné čerpadlo
s doplňkovým elektrokotlem. Základní údržbu domácnosti si
je zvyklý obstarávat vlastnoručně a nebojí se ani občasného

Pan Smutný bydlí ve vlastním domě. Vytápění u něj obstarává
plynový kotel, spíše pro atmosféru občas rozpálí i krb. Nepovažuje se za kutila a údržbu domu i domácnosti svěřuje profesionálům. Na vaření jej příliš neužije a spoléhá se spíše na kvalitní
restaurační zařízení. Dbá na svůj vzhled a stabilně tak doplňuje
šatník i botník. Navštěvuje kadeřníka a vlastní všechny myslitelné přístroje pro osobní péči. Užívá si jízdu autem, kterým se
dopravuje prakticky při všech příležitostech. Mezi jeho záliby
patří fotografování a nenechá si ujít žádný významnější hudební koncert v blízkém okolí. I na dovolenou do luxusních hotelů
s potěšením vyráží po vlastní ose.
Podobně jako většinu ostatních Čechů, ani naše modelové
podnikatele vlna inflace neminula. Zatímco mezi lety 2016
a 2020 se individuální inflace obou pánů držela poblíž 2 %
a nebyl mezi nimi výraznější rozdíl, v nedávné době se vše
změnilo. Za poslední rok zdražil spotřební koš pana Šťastného o 10 900 Kč a jeho individuální inflace tak činí 10,9 %. To
je sice nepříjemný a v Česku dlouho nevídaný cenový skok,
přesto lze pana Šťastného považovat spíše za šťastlivce. Mohl
totiž dopadnout jako pan Smutný, jehož meziroční inflace dosahuje 26,5 %. Těchto dodatečných 26 500 Kč tak bude muset
měsíčně vynaložit, pokud si chce i nadále udržet svůj obvyklý
životní standard.
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Upozornění
Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cen-

částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním.

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

Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scéná-

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

řů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků

Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a

a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního

dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklam-

kurzu dotčených investičních nástrojů.

ní

účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investice-

mi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů

Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neu-

v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k

možňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní po-

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá

učení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační

zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl

účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční

připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost

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

však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané,

rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat

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

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

tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

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

Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech

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

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

liv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných

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

kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku

jitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a

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

šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese

mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem

odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku
investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou

Investujte.
CYRRUS

Uzávěrka statistických dat: 19. 6. 2022

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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