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let 2% 3% 5%

5 91% 86% 78%

10 82% 74% 61%

15 74% 64% 48%

20 67% 55% 38%

25 61% 48% 30%

30 55% 41% 23%

35 50% 36% 18%

míra inflace

13 největších chyb investorů – Chyba č. 7:  

Nevnímají inflaci 
 

Tipněte si: kdy roste zájem lidí o termínované vklady v bankách?  

a) když je inflace 10 % a banky nabízejí úrokovou sazbu 8 % ročně nebo 

b) když je inflace 0 % a termínované vklady mají úrokovou sazbu 1 % p.a.? 

Správné (chování) je samozřejmě b), ale správně je bohužel a). Lidé velmi často inflaci 

nevnímají, rozhodují se podle nominální výše sazeb (8 % je více než 1%) a ne podle reálné výše 

sazeb (-2 % je méně než +1 %).  

Chcete-li správně o svých investicích rozhodovat, musíte vnímat výnosy reálné, ne nominální. 

 

Uvedu vám ještě jeden příklad z vlastní zkušenosti. 

V roce 1996 jsem začal spořit 500 Kč do penzijního fondu. Líbilo se mi, že až budu mít 60 let, 

dostanu asi 400.000 Kč. A to bude dost na to, abychom s manželkou nepocítili snížení našich 

příjmů odchodem do důchodu. 

Usmíváte se? Uplynulo 14 let a já se už tak neusmívám. Ceny stouply v průměru na dvojnásobek 

a mých 400.000 Kč nám již tolik nepomůže. Uvědomil jsem si, že při dlouhodobém plánování 

musím brát do úvahu znehodnocení úspor inflací. 

 

Jak při dlouhodobém investování s inflací pracovat? Pomůže nám 

tato tabulka. 

Bude-li v dalších letech průměrná míra inflace 2 % ročně, pak za 35 

let ztratí koruna polovinu své hodnoty. Za 400.000 Kč si tak 

koupíme to, co dnes stojí cca 200.000 Kč.  

Při průměrné míře inflace 3 % ročně pak totéž nastane již za 25 let.  

Dnes se hodně hovoří o tom, že nás v dalších letech čeká vyšší 

inflace, aby státy dokázaly snížit reálnou hodnotu svých vysokých 

dluhů. Pokud by k tomu došlo a průměrná inflace by byla 5 % 

ročně, pak by polovinu dluhů umazaly (nominálně) již za 15 let! 

 

Vraťme se ale zpátky k našim dlouhodobým investicím.  

Ptejte se sami sebe: Co si koupím za své úspory v podílových fondech, v penzijním fondu, 

v kapitálovém životním pojištění, až budu chtít své investice začít vybírat? 

 

Investujeme-li na 15 – 30 let, pak pro zjednodušení počítejme s tím, že budeme potřebovat asi 

dvojnásobnou nominální částku na to, abychom měli reálně to, co dnes. 

 
 

Přeji vám nízkou inflaci a vysoké reálné výnosy.  

Karel Kořený  


