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Rodina s dětmi

rodiny dopravují MHD. Na popud paní Šťastné se před několika lety začali všichni zdravěji stravovat, a nejčastěji tak u nich
na talíři nalezneme zeleninu, ovoce či ryby. Mezi jejich občasné neřesti patří sladkosti pro děti a tvrdý alkohol pro dospělé.
Ve volném čase rádi čtou periodika a knihy, aktivně i pasivně se
věnují sportu, chodí do kina, jezdí kempovat do přírody a jednou či dvakrát do roka si užijí dovolenou v zahraničí s cestovní
kanceláří. V zimě pravidelně pořádají lyžařské výlety s ubytováním v horské chatě.
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Naproti tomu rodina Smutných bydlí ve vlastním domku na periferii. Dům je vytápěn plynovým kotlem, který zajišťuje i ohřev vody.
Byť se jedná o nemovitost v dobrém stavu, občas si vyžádá některé
udržovací práce. Na pozemku mají středně velkou zahradu se záhony, které průběžně udržují. Stravují se částečně doma, přičemž
preferují drůbeží maso, nezřídka využijí i služeb pohostinských zařízení. Do města za prací se dopravují osobním autem s naftovým
motorem, děti do školy cestují meziměstskými autobusy. Mladé
Smutné na čtení příliš neužije, raději mají stolní hry a elektroniku. Pod tlakem vrstevníků také vyžadují značkové oblečení a péči
kadeřníka. Všichni členové rodiny si rádi užijí občasnou návštěvu
koncertu. Místo dovolené s cestovní kanceláří si sami vybírají ubytování v tuzemském hotelu, kam se dopraví autem

Ve třetím díle našeho seriálu o individuálních dopadech aktuální zdivočelé inflace na konkrétní Čechy, jsme se po studentech a důchodcích tentokrát zaměřili na rodiny s dětmi. Stejně
jako v předchozích případech i nyní je naším záměrem vytvořit
dvě hypotetické české rodiny, které se liší ve svých spotřebních zvyklostech, což jim během uplynulých dvanácti měsíců
přineslo naprosto rozdílnou trajektorii zdražování. Obě rodiny,
sestávající z rodičů a dvou dětí školního věku, vstupovali do našeho srovnávacího období s měsíčními výdaji na úrovni 50 tisíc
korun, což přibližně odpovídá součtu čistých mediánových
mezd Čechů a Češek, včetně rezervy na úspory.

50 tisíc korun, se kterými vyšly před rokem, letos ani jedné rodině na jejich životní styl nevystačí. Šťastní se potýkají s inflací na
úrovni 7,8 % a měsíční výdaje jim tak narostly o 3 911 Kč. Co by za
to ovšem dali Smutní. Ti utržili inflační direkt o intenzitě 30,6 %,
a pokud se nechtějí uskromnit, budou muset někde nalézt dodatečných 15 308 Kč. Těžko se přitom na podobný šok mohli připravit,
jelikož mu v nedávné době nic nenasvědčovalo. Oproti Šťastným
naopak do roku 2020 trpěli inflací méně. Nyní ji zažívají vyšší o drtivých 22,8 procentních bodů.

Domácnost pana a paní Šťastných bydlí v pronajatém bytě 3+1
v krajském městě. Tento byt je vytápěn z teplárny, ohřev vody
zajišťuje elektrický bojler. Do zaměstnání i do školy se členové
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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 stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního

a dohledu České národní banky. Dokument je určen

kurzu dotčených investičních nástrojů.

pouze pro re-

klamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. 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 fi-

možňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

nančním 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

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

v 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

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

a 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: 22. 5. 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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