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Důležitá upozornění

ZJEDNODUŠENÝ  FINANČNÍ  PLÁN
®

 analyzuje  Vaše  úspory  a  investice,  specifikuje  Vaše  

finanční cíle a navrhuje optimální řešení k jejich dosažení.

Veškerá doporučení uvedená v tomto finančním plánu jsou závislá na údajích, které jsme od Vás 

obdrželi.

Kalkulace  výkonnosti  investičních  instrumentů  slouží  pouze  pro  ilustraci.  Historická  výkonnost  

nezaručuje výkonnost v budoucím období.

Tento finanční plán je zpracován na základě v současnosti známých údajů a je nezbytné ho pravidelně 

aktualizovat. Pokud se změnily okolnosti, za kterých byl finanční plán sestaven, je současný plán 

nevyhovující.

Konečná rozhodnutí o realizaci doporučení uvedených v tomto finančním plánu přísluší vždy pouze 

klientovi.

Ochrana osobních údajů klienta se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů.
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Příloha: z jakých údajů jsme vycházeli?

Vaše cíle

Cíl Kdy se má splnit Kolik potřebuji

Finanční nezávislost 13 35 000 Kč měsíčně

Domeček 1 2 000 000 Kč

Auto 5 300 000 Kč

Stáž Petr 7 200 000 Kč

Váš současný majetek

Celkový majetek, který lze okamžitě zpeněžit bez výrazných sankcí 650 000 Kč

Celkový majetek, který nelze okamžitě zpeněžit bez výrazných sankcí 790 000 Kč

Majetek celkem 1 440 000 Kč

Celkový aktuální zůstatek všech ostatních dluhů 0 Kč

Vaše příjmy, výdaje a volné zdroje pro spoření/investice

Vaše čisté měsíční příjmy z práce včetně veškerých bonusů převedené na měsíční 
průměr 45 000 Kč

Čisté měsíční příjmy z práce včetně veškerých bonusů převedené na měsíční 
průměr Vašeho partnera 26 000 Kč

Ostatní příjmy převedené na měsíční průměr 0 Kč

Příjmy celkem 71 000 Kč

Celková splátku dluhů, kterými nefinancujete své nemovitosti 0 Kč

Součet výdajů za jídlo, oblečení, nájem, dovolená, cestovní náklady, telefon, 
vzdělání a jiné ... přepočtené na měsíční průměr 25 000 Kč

Součet výdajů do spořících produktů, které nemůžete okamžitě zpeněžit bez 
vážnějších sankcí 2 000 Kč

Součet výdajů do spořících produktů, které můžete okamžitě zpeněžit bez 
výrazných sankcí 3 000 Kč

Volné cash flow 44 000 Kč
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 5 věcí, se kterými Vám plán může pomoci!

Neočekávejte,  že Váš zjednodušený finanční  plán bude fungovat  jako známý 

„síťový graf“ z Básníků. Neřekne Vám přesně, kdy budete moci „jet poprvé na 

dovolenou  do  Chorvatska  a  kdy  už  Vás  čekají  jen  samá  pozitiva  a  sociální  

jistoty.“ Přesto Vám může pomoci. Podívejte se v čem.

 zjistíte, v jaké výši byste měli udržovat pohotovostní rezervy pro krytí Vašich 

potřeb v případě neočekávaných životních situací.

1.

 dozvíte se, zda a jak byste měli být pojištěni pro případ dlouhodobého výpadku Vašich příjmů z 

důvodu nemoci, trvalé invalidity apod.- tak, aby Váš životní standard neutrpěl ani v takovýchto 

nepříznivých obdobích.

2.

 poznáte, jak zajistit pokračování životního standardu Vaší rodiny i v případě, když by došlo k úmrtí 

jednoho ze živitelů v rodině, nebo velmi vážnému úrazu či nemoci.

3.

 najdete způsob, jak lépe splnit své cíle díky lepšímu se starání o své peníze.4.

 objevíte, jak Vám Vaše vlastní peníze mohou pomoci k finanční nezávislosti, k tomu, jak si žít na 

stejné úrovni jako dnes a nemuset přitom pracovat. A když chcete pracovat, tak pouze proto, že 

práce je Vašim koníčkem.

5.

Je důležité si uvědomit, že finanční plán ukazuje směr. Ukazuje, co je třeba zhruba udělat pro to, 

abyste své cíle dosáhli s větší jistotou.

Základní principem zjednodušeného finančního plánu je to, co již používali naši rodiče nebo možná 

spíše prarodiče. Ujasnili si svoje cíle a pro splnění každého cíle si odkládali peníze stranou. Měli svoje 

obálky nebo hrníčky a věděli „tady šetřím na auto, tady mám na elektriku a nájem, tady něco pro děti 

apod.“

Plán pracuje  obdobně.  K cílům přiřazuje  zdroje.  Doporučuje,  jak  pro lepší  naplnění  cílů  nejlépe 

rozdělit do různých finančních produktů existující majetek i pravidelně odkládané peníze.
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 Ochrana před nepředvídanými událostmi:

pojištění a rezerva!

Pojištění  pro  udržení  životního  standardu  rodiny  v  případě  úmrtí  nebo  

dlouhodobého  výpadku  příjmů  by  mělo  pokrýt  (alespoň  z  podstatné  části)  

utrpěnou finanční ztrátu. Ztratit příjem živitele rodiny je velmi bolestné. Může se 

jednat  o skutečně zásadní  ztrátu.  Jen si  spočítejte,  kolik Vám bude chybět  v 

rodinném rozpočtu, když vypadne příjem živitele. Kolik to bude každý měsíc? 

Kolik ta ztráta bude činit za rok? Za 3 roky? Za 5 nebo více let? Rozměr této ztráty bývá větší než u 

zničení  auta nebo domu. Přesto dům nebo auto míváme pojištěné dobře,  vlastní  život  nebo úraz 

zpravidla špatně.

Zajištění životního standardu i v případě tragických událostí je první věcí, kterou Vám doporučujeme 

řešit.  Pokud  pojištění  nebudete  řešit  nebo  máte  malou  pojistku,  můžete  se  v  následujícím grafu  

podívat, na jak dlouho Vám peníze vydrží při ztrátě příjmu:

Graf ukazuje, na kolik let pokrytí výdajů rodiny jste pro případ pojistné události zajištěni pojistnou 

částkou  100  000  Kč  (červená  oblast),  respektive  pojistnou  částkou  300  000  Kč  (žlutá  oblast).  

Porovnejte tyto pojistné částky s částkou námi doporučenou (zelená oblast).
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V následující tabulce si můžete najít, na jakou částku máte být pojištěni Vy nebo Váš partner a kolik 

budete za pojistku měsíčně zhruba platit. POZOR!!! Nenechte si „vnutit“ výrazně dražší pojistky než 

zde uvedené. Požadujte pro sebe to nejlepší!

Produkt

Na jakou 
částku
máte být 
pojištěni
(Pojistná 
částka)

Kolik byste 
měli
zhruba za 
pojištění
platit měsíčně
(Pojistné)

Očekávané 
splnění

Jaký konkrétní
produkt
doporučujeme 
využít

Pojištění smrti klient 3 134 000 Kč 2 523 Kč 100% Pojištění smrti

Pojištění invalidity klient 3 000 000 Kč 2 238 Kč 67%
Pojištění 
invalidity

Pojištění TNÚ klient 1 476 000 Kč 369 Kč 33% Pojištění TNÚ

Pojištění smrti partner 622 000 Kč 212 Kč 100% Pojištění smrti

Pojištění invalidity partner 3 000 000 Kč 1 900 Kč 93%
Pojištění 
invalidity

Pojištění TNÚ partner 219 000 Kč 55 Kč 7% Pojištění TNÚ

Celkem 7 297 Kč
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 REZERVA

Dalším ochranným prvkem ve Vašich finančních řešeních je udržování přiměřené výše finančních 

rezerv.  Rezerv,  které  mohou  být  okamžitě  využity  pro  pokrytí  nepředpokládaných  výdajů.  Za  

přiměřenou rezervu se obvykle považuje částka rovnající se 3 až 6 násobku Vašich měsíčních výdajů.

Rezervy  v  celkové  výši  75  000  Kč  by  měly  být  uloženy  především  v  následujících  finančních  

produktech (v libovolném pořadí)

Běžný účet

Termínovaný účet

Fond peněžního trhu

Dále  pak  pro  případné  rychlé  čerpání  peněz  doporučujeme  mít  v  objemu  75  000  Kč  zřízeny  i  

následující produkty (opět v libovolné kombinaci)

Povolené přečerpání účtu, kontokorent

Limit pro čerpání na kreditní kartě

POZOR!!! Nejčastější chybou většiny finančních řešení je nepřiměřeně vysoká výše rezerv. Hodně 

peněz na likvidních, ale málo výnosných produktech. Peníze leží často zbytečně ladem. Nemohou 

pomáhat  naplňovat  další  Vaše  cíle  dostatečně  rozumným  způsobem.  Nechte  tedy  své  peníze  

pracovat!!! Nemějte na rezervě více než je nutné!!!
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 Naplnění dalších cílů: jak na to?

Klíčem k naplnění Vašich cílů je rozdělení vlastních financí pro jednotlivé cíle. Je 

důležité „udělat si přihrádky“: na studia, pro rezervu, na finanční nezávislost... 

Tím máme zajištěno, že pro každý cíl máme právě tolik peněz, kolik pro něj 

potřebujeme.  Nestane  se  nám,  že  investujeme  všechny  peníze  na  finanční  

nezávislost a nebudeme mít na vlastní bydlení příští rok a naopak.

Cílem  plánu  je  ukázat  Vám  co  nejlepší  cestu  k  naplnění  Vašich  cílů.  

Prostřednictvím plánu Vám tedy doporučíme, jak optimálně rozložit Vaše dnešní 

úspory a do jakých finančních produktů pravidelně investovat.

Optimální je, pokud očekávané splnění cílů vyjde na 100%.

Když splnění cílů vyjde na méně než 100% znamená to, že byste museli více peněz dávat stranou, 

abyste si cíle naplnili. Nebo se budete muset spokojit s o něco nižšími než zamýšlenými cíli.

Pokud splnění cíle vyjde na výrazně více než 100%, znamená to, že si můžete dovolit dosáhnout 

Vašich  cílů  s  ještě  konzervativnějšími  finančními  produkty.  Nebo  si  můžete  dovolit  větší  cíle.  

Nejzajímavější bývá to, že si budete moci Vaše cíle pořídit i dříve než jste původně uvažovali.

Název cíle
Potřebná 
částka

Očekávané 
splnění 
cíle

Jednorázová 
investice

Pravidelná 
měsíční 
platba

Doporučené produkty

Domeček 2 000 000 Kč 100% 0 Kč 9 484 Kč Hypotéka

Auto 300 000 Kč 100% 273 055 Kč 0 Kč

Peněžní trh apod. (50%), 
Dluhopisové, zajištěné 
(konzervativní) apod. (40%), 
Akciové, zajištěné agresivní 
apod. (10%)

Stáž Petr 200 000 Kč 100% 167 108 Kč 0 Kč

Peněžní trh apod. (40%), 
Dluhopisové, zajištěné 
(konzervativní) apod. (40%), 
Akciové, zajištěné agresivní 
apod. (20%)
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 Cesta k finanční nezávislosti aneb renta do konce 

života!

9  z  10  lidí,  kterým  finančním  plán  vypracováváme,  se  dozvídá,  že  

finanční nezávislost je i pro ně dosažitelná. Že se skutečně budou moci ze 

zaměstnanců změnit v rentiéry.

Finanční  nezávislost  na  úrovni  současného  životného  standardu  u  většiny  lidí,  kteří  na  ni  ještě  

nemysleli, může přijít cca za 15 let (bez ohledu na dnešní věk těchto lidí). A právě v tomto delším 

časovém horizontu se významně projeví špatné zacházení s penězi.

Na následujícím grafu se můžete podívat na to, jak splníte svou představu o finanční nezávislosti 

pokud Vaše současná finanční řešení

vydělávají v průměru 1% p.a.

vydělávají v průměru 3% p.a.

se změní a budou vydělávat optimálněji.

Strana 10 (celkem 17 )

KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,

www.kfp.cz – bezplatné zasílání tipů do oblasti fiančního poradenství a plánování.

27.6.2007

http://www.kfp.cz/cron/www.kfp.cz
http://www.kfp.cz/cron/www.kfp.cz
http://www.kfp.cz/cron/www.kfp.cz


Abyste  dosáhli  při  obezřetném  způsobu  investování  co  nejvyššího  splnění  finanční  nezávislosti,  

doporučujeme Vám realizovat následující jednorázové a pravidelné investice:

Název cíle
Potřebná 
částka

Očekávané 
splnění 
cíle

Jednorázová 
investice

Pravidelná 
měsíční 
platba

Doporučené investiční 
strategie

Finanční 
nezávislost 9 298 106 Kč 81% 924 836 Kč 29 220 Kč

Peněžní trh apod. (20%), 
Dluhopisové, zajištěné 
(konzervativní) apod. (40%), 
Akciové, zajištěné agresivní 
apod. (40%), Produkty s 
podporou (SS, PP, IŽP a 
ostatní vázaný majetek)

Pokud byste chtěli dosáhnout 100% Vaší finanční nezávislosti, museli byste ještě navíc investovat

105 345 Kč pravidelně každý rok NEBO

8 779 Kč pravidelně každý měsíc.
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 Jak tedy musíte konkrétně rozložit své existující 

peníze? Kam byste měli investovat své pravidelné 

úložky?

Pro lepší naplnění Vašich cílů Vám doporučujeme využívat širší spektrum 

finančních produktů než doposud. Díky tomu lépe rozložíte riziko Vašich 

finančních řešení. Zároveň budete mít možnost zvýšit výnosnost Vašeho majetku. Tím, že pro Vás 

peníze začnou více pracovat, se lépe přiblížíte ke svým cílům.

Jak Vám doporučujeme rozložit efektivněji Váš současný majetek?

Produkty Doporučená investice

Peněžní trh apod. 305 338 Kč

Dluhopisové, zajištěné (konzervativní) apod. 230 000 Kč

Akciové, zajištěné agresivní apod. 114 662 Kč

Produkty s podporou (SS, PP, IŽP a ostatní vázaný majetek) 790 000 Kč

Celkem 1 440 000 Kč
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 Jak byste měli rozložit Vaše pravidelné úspory/investice?

Efektivnější rozložení pravidelných měsíčních nebo ročních úspor/ investic bývá často klíčem k řešení 

dlouhodobějších cílů. Především potom klíčem k řešení finanční nezávislosti.

Pokud  tedy  chcete  směřovat  k  lepšímu  plnění  Vašich  cílů,  rozložte  své  pravidelné  investice  

následujícím způsobem:

Produkty Doporučená měsíční platba

Peněžní trh apod. 5 444 Kč

Dluhopisové, zajištěné (konzervativní) apod. 10 888 Kč

Akciové, zajištěné agresivní apod. 10 888 Kč

Produkty s podporou (SS, PP, IŽP a ostatní vázaný majetek) 2 000 Kč

Hypotéka 9 484 Kč

Pojistné produkty 7 296 Kč

Celkem 46 000 Kč
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 Navrhované kroky

Na této  stránce  najdete  shrnutí  kroků  nezbytných  pro  optimálnější  

nastavení  Vašich  osobních  financí.  Tato  stránka  by  se  na  období  

nejbližších 3 měsíců měla stát Vaším pomocníkem při realizaci změn 

Vašich osobních řešení.

Díky  využití  produktů  v  následující  tabulce  budete  schopni  sebe,  

případně Vaši rodinu, zabezpečit před možným snížením životní úrovně z důvodů pojistných událostí.

Produkt

Na jakou 
částku
máte být 
pojištěni
(Pojistná 
částka)

Kolik byste 
měli
zhruba za 
pojištění
platit měsíčně
(Pojistné)

Jaký konkrétní
produkt
doporučujeme 
využít

Kdy budeme 
realizovat

Pojištění smrti klient 3 134 000 Kč 2 523 Kč Pojištění smrti

Pojištění invalidity klient 3 000 000 Kč 2 238 Kč Pojištění invalidity

Pojištění TNÚ klient 1 476 000 Kč 369 Kč Pojištění TNÚ

Pojištění smrti partner 622 000 Kč 212 Kč Pojištění smrti

Pojištění invalidity partner 3 000 000 Kč 1 900 Kč Pojištění invalidity

Pojištění TNÚ partner 219 000 Kč 55 Kč Pojištění TNÚ

Celkem 7 297 Kč

Díky efektivnějšímu rozložení peněz budete schopni lépe naplnit Vaše cíle. POZOR! Lepší naplnění 

cílů může nastat pouze v případě, že doporučené kroky budete skutečně REALIZOVAT!!!

Produkt
Jednorázová investice,
limit úvěru

Pravidelná 
platba

Splněno 
kdy

Poznámka

Kontokorent, kreditní karta 75 000 Kč

Peněžní trh apod. 305 338 Kč 5 444 Kč

Dluhopisové, zajištěné 
(konzervativní) apod. 230 000 Kč 10 888 Kč

Akciové, zajištěné agresivní apod. 114 662 Kč 10 888 Kč

Produkty s podporou (SS, PP, IŽP a 
ostatní vázaný majetek) 790 000 Kč 2 000 Kč

Hypotéka 9 484 Kč

Celkem 1 515 000 Kč 38 704 Kč
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 Co stojí čekání

Čím později  začnete  spořit  nebo  investovat,  tím  těžší  pro  Vás  bude  

splnění Vašich cílů. Nejen, že budete muset měsíčně ukládat stále více. 

Může se Vám stát, že k danému cíli vůbec nedojdete.

Následující graf zobrazuje, kolik budete muset spořit  nebo investovat 

měsíčně více, pokud výše doporučené kroky nebudete realizovat ihned, 

ale až s odstupem více let.

Začněte již dnes. Nebo to bude mnohem dražší

O kolik musím spořit více, když odložím realizaci plánu. Při odložení realizace přijdeme o výnosy 

našich investic, proto budeme muset spořit více.

Předpokládaná  míra  výnosnosti  odpovídá  dlouhodobým investicím.  Graf  ilustruje  sílu  složeného  

úrokování v průběhu delší časové periody.
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Času dost ...

 

25 let

„Jsme mladí a začínáme.

Ještě si moc nevyděláváme.

Není z čeho spořit.“

35 let

„Na  splátku  hypotéky  a  

ostatní pravidelné výdaje 

padnou  veškeré  naše  

příjmy.

A na dovolenou máme

přece taky nárok!“

55 let

„Není jednoduché začít.

V tomto věku.“

65 let

„Měli jsme začít před mnoha lety.

Dnes už je pozdě.“

45 let

„Nemůžeme si dovolit spořit. Děti jsou ve škole.

Bylo by nezodpovědné jim nedopřát opravdu kvalitní studium. Nejlépe zahraniční.“

NEHLEDEJTE VÝMLUVY.

O své budoucnosti rozhodujete již DNES.

25 let

„Jsme mladí a začínáme.

Ještě si moc nevyděláváme.

Není z čeho spořit.“

35 let

„Na  splátku  hypotéky  a  

ostatní pravidelné výdaje 

padnou  veškeré  naše  

příjmy.

A na dovolenou máme

přece taky nárok!“

55 let

„Není jednoduché začít.

V tomto věku.“

65 let

„Měli jsme začít před mnoha lety.

Dnes už je pozdě.“
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 Poradenské principy Zjednodušeného finančního plánu

Finanční plán vychází z omezeného množství vstupních dat, což 

je  v  souladu  se  „zjednodušením“  plánu.  To  s  sebou  nese  i  

zjednodušení výsledků:

Poradenské principy
Cílem plánu je spočítat splnění cílů a rozdělit majetek a cash 

flow pro jednotlivé cíle. Dále plán hlídá rizika, která by mohla 

zabránit splnění plánu.

Plán  doporučuje  typy  produktů,  které  se  mají  použít.  (Např.  

hypotéka, pojištění smrti, invalidity a trvalých následků úrazu.) 

Ambicí plánu není analyzovat jednotlivé produkty a srovnávat 

výhodnost  jednotlivých  hypoték,  stavebních  spořitelen...  

Nepracuje ani s přesným modelováním jednotlivých produktů 

(vstupní poplatky, daně, státní podpory...)

Při plnění cílů se počítá s tím, že se na ně může spořit. Plán 

počítá v měsíčním cash flow s touto částkou nejen do splnění 

cíle, ale i nadále. To odpovídá tomu, jako by se cíl pravidelně 

opakoval. (Např. spoříme na auto 5000 Kč měsíčně, za 3 roky si 

ho pořídíme. Plán počítá s tím, že i po 3 letech se bude spořit 

stejná částka na nějaký další cíl.) Jakmile se cíl splní, je třeba 

plán aktualizovat.

Plán počítá se současným cash flow a zanedbává změny, které v 

cash flow nastanou např.  v důsledku splacení  hypotéky nebo 

ukončení pojistek.

Finanční plán nepočítá

se  sociálními  dávkami  (starobní  důchod,  invalidní  důchod,  
vdovský důchod...)

daňovými odpočty (hypoték, životních pojistek ...)

Finanční  plán  pracuje  s  jednoduchými  (omezenými  vstupy).  

Proto  není  možné  porovnávat  řešení,  které  má  klient  dnes  s  

řešením, které nabízíme my.

Finanční plán doporučujeme aktualizovat minimálně 1x za rok 

nebo při zásadní změně (příjmů, výdajů nebo cílů)

Oblast úvěrování
V  případě  financování  bydlení  plán  počítá  se  splněním  cíle  

100% úvěrem. Ve skutečnosti někdy může být výhodnější použít 

nižší úvěr a použít část hotovosti. Nebo použít částečně stavební 

spoření místo hypotéky.

V případě financování bydlení se počítá s  tím, že se cíl  plni  

ihned. Plán cíli bydlení přidělí cash flow pro splácení hypotéky. 

Pokud  je  cíl  vzdálený,doporučujeme  tyto  peníze  spořit  do  

likvidních produktů.

Doporučujeme maximální možnou dobu splatnosti úvěru.

Plán  neřeší  předčasné  splacení  úvěru  v  odchodu do  finanční  

nezávislosti. (Ani nenavyšuje rentu o splátku úvěru.)

Oblast pojištění
Navržené pojistné odpovídá pojistným částkám. Na trhu se dají 

uzavřít pojistky za podobné pojistné. Plán nedoporučuje ideální 

pojišťovnu, ale určuje vhodnou pojistnou částku.

Navržené pojistné nezohledňuje pojistné, které již dnes klient 

platí.  Plán navrhuje pojistné částky bez znalosti toho, jak má 

klient pojištění vyřešeno dnes. Při  realizaci je třeba uzavřené 

pojistky zohlednit: ponížit nově uzavírané pojistné částky. Tím 

pádem klesne i pojistné.

Ideální pojistná částka znamená, že si klient splní:

Své cíle

Finanční nezávislost

Pokryje své běžné výdaje (až do doby finanční nezávislosti)

Ideální pojistná částka tedy zohledňuje příjem partnera, objem 

majetku,  velikost  cílů,  výši  výdajů,  požadovanou  rentu  ve  

finanční nezávislosti a dobu, kdy má finanční nezávislost nastat.

Pojistná doba je počítána do doby dosažení finanční nezávislosti.

Doporučené  pojistné  nezohledňuje  zdravotní  stav  klienta  ani  

další individuální podmínky.

Oblast investování
Investování  peněz  se  řídí  pouze  časovým  horizontem.  

Nezohledňuje se tak, na kolik % se plní cíle. Může se tak stát, že 

se  doporučí  relativně  konzervativní  investice  tomu,  komu  

nevychází splnění cílů a relativně agresivní investice komu, kdo 

svoje cíle přeplňuje.

Plán  kalkuluje  s  předpokládaným  zhodnocením  (které  je  v  

souladu s dlouhodobými historickými výnosy trhu)

Nástroje peněžního trhu – 3 % p.a.

Dluhopisové instrumenty – 6 % p.a.

Akciové produkty – 10 % p.a.

Míra inflace – 3 % p.a.

Úvěry pro financování bydlení – 6% p.a.

Finanční  nezávislost,  s  kterou  plán  pracuje  znamená  čerpání  

renty do konce života (nikoli nekonečně dlouho, kdy by se žilo 

pouze z výnosů). Výdaje jsou pokryty do předpokládaného věku 

dožití 86 let (stejně pro muže i pro ženy).

Finanční plán počítá v reálných cenách a výnosech (očištěných o 

předpokládanou inflaci). Ceny cílů i výše renty tak zůstávají po 

celou dobu stejné. (Dnešní renta 20 000 Kč znamená, že budeme 

pobírat rentu ve stejné kupní síle.)
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