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V SUPERMARKETECH UTRATÃ•ME VÃ•C...
PondÄ›lÃ-, 12 Ä•erven 2017

Po letech se v ÄŒesku znovu hlásí o slovo inflace. Nahoru ji v uplynulých mÄ›sících tlaÄ•ily pÅ™edev&scaron;ím rostoucí ceny
potravin. Jen v kvÄ›tnu jsme za jídlo zaplatili v prÅ¯mÄ›ru o devÄ›t procent víc neÅ¾ loni. Nejvíc podraÅ¾il sýr, vejce a máslo. Ä
statistický úÅ™ad kaÅ¾dý mÄ›síc sleduje ceny &scaron;estadvaceti vybraných potravin a nápojÅ¯. Z dat za kvÄ›ten vyplývá, Å¾
potraviny v tuzemských supermarketech meziroÄ•nÄ› zdraÅ¾ily o 9,2 procenta. Za co a o kolik si letos pÅ™iplatíme? Napoví
ná&scaron; pÅ™ehled.

DraÅ¾&scaron;í sýr, levnÄ›j&scaron;í mrkev

Eidam, máslo, cukr. TÅ™i poloÅ¾ky nákupního seznamu, které od loÅˆského roku zdraÅ¾ily zdaleka nejvíc. Zatímco letos
v kvÄ›tnu stálo kilo cukru bezmála dvacet korun, loni zhruba &scaron;estnáct korun. MeziroÄ•nÄ› jde o
devatenáctiprocentní nárÅ¯st. PodobnÄ› &ndash; o necelých dvacet procent &ndash; stoupla také cena másla. MeziroÄ•ní
nárÅ¯st o témÄ›Å™ tÅ™icet procent pak statistici hlásí za kilo eidamu. DráÅ¾ ale vy&scaron;la i vejce, maso nebo tÅ™eba chle
&ndash; celkovÄ› podraÅ¾ilo devatenáct poloÅ¾ek ze seznamu, sedm je naopak levnÄ›j&scaron;ích. NÄ›které ov&scaron;em
jen o pár haléÅ™Å¯. Pro srovnání: v dubnu jsme oproti minulému roku zaplatili míÅˆ za deset poloÅ¾ek, v bÅ™eznu za osm.
ÄŒesko versus Evropa

Ve srovnání s Evropskou unií se v ÄŒesku nakupuje levnÄ›ji. Pekárenské výrobky, obiloviny ale i ovoce a zelenina jsou u
nás levnÄ›j&scaron;í o 27 procent, ceny masa jsou 26 procent pod unijním prÅ¯mÄ›rem. Nejmen&scaron;í rozdíl je u olejÅ¯ a
tukÅ¯ &ndash; jejich ceny jsou u nás pouze o dvÄ› procenta niÅ¾&scaron;í. Naopak o dvÄ› procenta dráÅ¾ kupujeme v ÄŒesku
ryby. V kvÄ›tnu nicménÄ› zlevnila pÅ™edev&scaron;ím zelenina, nejvíc mrkev. Zatímco loni stálo kilo karotky jednadvacet
korun, letos jsme ji poÅ™ídili za patnáct. LevnÄ›j&scaron;í jsou i brambory, papriky a také rajÄ•ata. PrávÄ› cena rajÄ•at bÄ›hem
pÅ™edcházejících mÄ›sícÅ¯ narostla témÄ›Å™ o pÅ¯lku, nyní se ale vrací k normálu &ndash; rozdíl oproti minulému roku dÄ›lá
dvÄ› setinky procenta. MíÅˆ neÅ¾ loni nás stojí také rýÅ¾e, minerální vody a lahvové pivo, i kdyÅ¾ v praxi niÅ¾&scaron;í cenu
nepoznáte.
Kolik za to

ÄŒeský statistický úÅ™ad kaÅ¾dý mÄ›síc (zhruba v jeho pÅ¯lce) porovnává ceny &scaron;estadvaceti druhÅ¯ základních pot
Krom celorepublikového prÅ¯mÄ›ru se zajímá i o ceny v jednotlivých krajích. Pokud chcete vÄ›dÄ›t, o kolik potraviny podraÅ¾ily
v Libereckém nebo tÅ™eba Karlovarském kraji, mÅ¯Å¾ete se podívat na kompletní tabulku &ndash; najdete ji zde.

kvÄ›ten 2016
kvÄ›ten 2017
MeziroÄ•ní zmÄ›na
HovÄ›zí maso zadní (kg)
200,91 KÄ•
221,31 KÄ•
10,15 %
VepÅ™ová peÄ•enÄ› s kostí (kg)
105,17 KÄ•
118,56 KÄ•
12,73 %
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&Scaron;unkový salám (kg)
127,90 KÄ•
140,63 KÄ•
9,95 %
KuÅ™ata celá (kg)
69,29 KÄ•
69,97 KÄ•
0,98 %
PolotuÄ•né mléko (l)
17,69 KÄ•
18,74 KÄ•
5,93 %
Eidam (kg)
100,17 KÄ•
129,40 KÄ•
29,18 %
Bílý jogurt (150 g)
8,13 KÄ•
8,53 KÄ•
4,92 %
Vejce (10 ks)
28,86 KÄ•
33,13 KÄ•
14,79 %
Máslo (kg)
140,04 KÄ•
167,98 KÄ•
19,95 %
Rostlinný roztíratelný tuk (kg)
92,56 KÄ•
94,07 KÄ•
1,63 %
RýÅ¾e loupaná dlouhozrnná (kg)
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36,51 KÄ•
36,20 KÄ•
-0,84 %
TÄ›stoviny vajeÄ•né (kg)
45,39 KÄ•
48,56 KÄ•
6,98 %
Hladká mouka (kg)
11,19 KÄ•
11,36 KÄ•
1,51 %
Cukr krystalový (kg
16,64 KÄ•
19,83 KÄ•
19,17 %
Chléb konzumní kmínový (kg)
21,75 KÄ•
24,60 KÄ•
13,1 %
P&scaron;eniÄ•né bílé peÄ•ivo (kg)
40,64 KÄ•
45,45 KÄ•
11,83 %
PÅ™írodní minerální voda (l)
8,87 KÄ•
8,74 KÄ•
-1,46 %
Jakostní víno bílé (0,75 l)
93,35 KÄ•
97,51 KÄ•
4,45 %
Pivo výÄ•epní, svÄ›tlé, lahvové (500 ml)
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11,05 KÄ•
10,9 KÄ•
-1,35 %
Brambory (kg)
17,24 KÄ•
16,79 KÄ•
-2,61 %
PomeranÄ•e (kg)
31,60 KÄ•
36,72 KÄ•
16,2 %
Banány (kg)
31,26 KÄ•
35,40 KÄ•
13,24 %
Jablka (kg)
30,32 KÄ•
31,55 KÄ•
4,05 %
RajÄ•ata (kg)
39,49 KÄ•
39,48 KÄ•
-0,02 %
Papriky (kg)
69,78 KÄ•
65,87 KÄ•
-5,6 %
Mrkev (kg)
20,97 KÄ•
15,88 KÄ•
-24,27 %
Zdroj: ÄŒeský statistický úÅ™ad
Potraviny zdraÅ¾ují od zaÄ•átku roku
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PrávÄ› draÅ¾&scaron;í potraviny a nealkoholické nápoje ve velké míÅ™e ovlivnily rÅ¯st meziroÄ•ní inflace &ndash; bÄ›hem
prvních tÅ™ech mÄ›sícÅ¯ leto&scaron;ního roku koneÄ•nÄ› pÅ™ekonala hranici dvou procent, coÅ¾ je dlouhodobý inflaÄ•ní cíl
národní banky. Potraviny (a nealko nápoje) jsou totiÅ¾ vedle výdajÅ¯ na bydlení druhou nejvÄ›t&scaron;í poloÅ¾kou ve
spotÅ™ebním ko&scaron;i Ä•eských domácností. Jinak Å™eÄ•eno: spolu s náklady na bydlení ukousnou z na&scaron;ich pÅ™
nejvÄ›t&scaron;í díl. NejvýraznÄ›ji rostly ceny zboÅ¾í a sluÅ¾eb v bÅ™eznu, meziroÄ•nÄ› o 2,6 procenta. Naproti tomu minulý
meziroÄ•ní nárÅ¯st jen tÅ™i desetiny procenta. Ke dvÄ›ma procentÅ¯m se meziroÄ•ní inflace vrátila v dubnu, kdy jednak výraznÄ
zlevnil alkohol a tabákové výrobky a souÄ•asnÄ› zpomalil rÅ¯st cen potravin a nealkoholických nápojÅ¯. Kolem dvou procent
by se pak mÄ›la inflace pohybovat i po zbytek roku, tedy alespoÅˆ podle makroekonomické prognózy ministerstva financí.
NiÅ¾&scaron;í inflaci ekonomové pÅ™edpovídají na rok 2018, kdy odezní faktory z posledního Ä•tvrtletí loÅˆského roku a zaÄ•á
toho leto&scaron;ního. KonkrétnÄ› právÄ› rostoucí ceny potravin, ale i zavedení elektronické evidence trÅ¾eb.
Inflace a va&scaron;e penÄ›Å¾enka? Zkuste kalkulaÄ•ku

Prognózy a statistiky jsou jedna vÄ›c, vá&scaron; rodinný rozpoÄ•et vÄ›c druhá. Statistici mÄ›Å™í inflaci takzvaným indexem
spotÅ™ebitelských cen, který vypoÄ•ítávají ze spotÅ™ebního ko&scaron;e &ndash; sedmi stovek nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ího zboÅ¾
sluÅ¾eb rozdÄ›lených do dvanácti kategorií. KaÅ¾dé kategorii pak pÅ™ikládají urÄ•itou váhu, podle toho, kolik penÄ›z na dan
zboÅ¾í mÄ›síÄ•nÄ› padne z rozpoÄ•tu prÅ¯mÄ›rné Ä•eské domácnosti. JenÅ¾e kaÅ¾dá domácnost v praxi spotÅ™ebovává jin
mnoÅ¾ství zboÅ¾í. Tak napÅ™íklad penzisté dají vedle bydlení a jídla velkou Ä•ást svého dÅ¯chodu také na léky a zdraví. Pro
mladé páry naopak mÅ¯Å¾e jít o zanedbatelnou poloÅ¾ku, daleko víc se v jejich rozpoÄ•tu projeví tÅ™eba zdraÅ¾ení v katego
ubytování a stravování. StejnÄ› tak rodina s nízkými pÅ™íjmy, která utratí vÄ›t&scaron;inu výplaty za jídlo, pocítí rostoucí ceny v
neÅ¾ domácnost s vy&scaron;&scaron;ími pÅ™íjmy, která nebude mít takový problém zvý&scaron;ené výdaje pokrýt. Pokud
vás víc neÅ¾ republikový prÅ¯mÄ›r zajímá, jak inflace ovlivÅˆuje konkrétnÄ› va&scaron;i penÄ›Å¾enku, vyzkou&scaron;ejte
na&scaron;i kalkulaÄ•ku osobní inflace. StaÄ•í, kdyÅ¾ do pÅ™íslu&scaron;ných kolonek vepí&scaron;ete, kolik mÄ›síÄ•nÄ› utra
jídlo, bydlení, dopravu a dal&scaron;í. V grafu si potom mÅ¯Å¾ete porovnat, jestli je va&scaron;e inflace (Ä•ervená kÅ™ivka)
vy&scaron;&scaron;í, nebo niÅ¾&scaron;í, neÅ¾ oficiální index platný pro celou ekonomiku (modrá kÅ™ivka). KdyÅ¾ bude
va&scaron;e osobní inflace niÅ¾&scaron;í neÅ¾ oficiální, máte &scaron;tÄ›stí &ndash; va&scaron;e peníze se vzhledem k
va&scaron;im nákupÅ¯m znehodnocují pomaleji neÅ¾ v pÅ™ípadÄ› prÅ¯mÄ›rného ÄŒecha.

Nejsme v&scaron;ichni stejní. SpoÄ•ítejte si osobní inflaci
Ve spotÅ™ebním ko&scaron;i je na 700 výrobkÅ¯ a sluÅ¾eb. Maso, sádlo, ryby zaberou 48 poloÅ¾ek, vegetariána se ale
pohyb cen masa netýká. Máte obÄ› ruce levé a dozadu navíc? Va&scaron;i osobní inflaci neovlivní zdraÅ¾ení vrtaÄ•ek,
&scaron;roubovákÅ¯, zahradních sekaÄ•ek. Na&scaron;e unikátní kalkulaÄ•ka osobní inflace sice neumí zajít aÅ¾ do takových
podrobností, aby &scaron;krtla &scaron;roubovák a pÅ™idala Ä•tyÅ™i rohlíky, pÅ™esto odráÅ¾í rozdíl mezi spotÅ™ebním
ko&scaron;em, jak ho nastavili statistici, a va&scaron;ím nákupním ko&scaron;íkem.
KalkulaÄ•ka osobní inflace

MONIKA HÁJKOVÁ pro www.penize.cz lynulých mÄ›sících tlaÄ•ily pÅ™edev&scaron;ím rostoucí ceny potravin. Jen v kvÄ›tn
jsme za jídlo zaplatili v prÅ¯mÄ›ru o devÄ›t procent víc neÅ¾ loni. Nejvíc podraÅ¾il sýr, vejce a máslo.

ÄŒeský statistický úÅ™ad kaÅ¾dý mÄ›síc sleduje ceny &scaron;estadvaceti vybraných potravin a nápojÅ¯. Z dat za kvÄ›ten vy
Å¾e potraviny v tuzemských supermarketech meziroÄ•nÄ› zdraÅ¾ily o 9,2 procenta. Za co a o kolik si letos pÅ™iplatíme? Nap
ná&scaron; pÅ™ehled.DraÅ¾&scaron;í sýr, levnÄ›j&scaron;í mrkev
Eidam, máslo, cukr. TÅ™i poloÅ¾ky nákupního seznamu, které od loÅˆského roku zdraÅ¾ily zdaleka nejvíc. Zatímco letos
v kvÄ›tnu stálo kilo cukru bezmála dvacet korun, loni zhruba &scaron;estnáct korun. MeziroÄ•nÄ› jde o
devatenáctiprocentní nárÅ¯st. PodobnÄ› &ndash; o necelých dvacet procent &ndash; stoupla také cena másla. MeziroÄ•ní
nárÅ¯st o témÄ›Å™ tÅ™icet procent pak statistici hlásí za kilo eidamu. DráÅ¾ ale vy&scaron;la i vejce, maso nebo tÅ™eba
chleba &ndash; celkovÄ› podraÅ¾ilo devatenáct poloÅ¾ek ze seznamu, sedm je naopak levnÄ›j&scaron;ích. NÄ›které
ov&scaron;em jen o pár haléÅ™Å¯. Pro srovnání: v dubnu jsme oproti minulému roku zaplatili míÅˆ za deset poloÅ¾ek, v
bÅ™eznu za osm.
ÄŒesko versus Evropa

Ve srovnání s Evropskou unií se v ÄŒesku nakupuje levnÄ›ji. Pekárenské výrobky, obiloviny ale i ovoce a zelenina jsou u
nás levnÄ›j&scaron;í o 27 procent, ceny masa jsou 26 procent pod unijním prÅ¯mÄ›rem. Nejmen&scaron;í rozdíl je u olejÅ¯ a
tukÅ¯ &ndash; jejich ceny jsou u nás pouze o dvÄ› procenta niÅ¾&scaron;í. Naopak o dvÄ› procenta dráÅ¾ kupujeme v ÄŒesk
ryby.

V kvÄ›tnu nicménÄ› zlevnila pÅ™edev&scaron;ím zelenina, nejvíc mrkev. Zatímco loni stálo kilo karotky jednadvacet korun,
letos jsme ji poÅ™ídili za patnáct. LevnÄ›j&scaron;í jsou i brambory, papriky a také rajÄ•ata. PrávÄ› cena rajÄ•at bÄ›hem
pÅ™edcházejících mÄ›sícÅ¯ narostla témÄ›Å™ o pÅ¯lku, nyní se ale vrací k normálu &ndash; rozdíl oproti minulému roku dÄ›lá
dvÄ› setinky procenta. MíÅˆ neÅ¾ loni nás stojí také rýÅ¾e, minerální vody a lahvové pivo, i kdyÅ¾ v praxi niÅ¾&scaron;í cenu
nepoznáte.
Kolik za to
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ÄŒeský statistický úÅ™ad kaÅ¾dý mÄ›síc (zhruba v jeho pÅ¯lce) porovnává ceny &scaron;estadvaceti druhÅ¯ základních potr
Krom celorepublikového prÅ¯mÄ›ru se zajímá i o ceny v jednotlivých krajích. Pokud chcete vÄ›dÄ›t, o kolik potraviny podraÅ¾ily
v Libereckém nebo tÅ™eba Karlovarském kraji, mÅ¯Å¾ete se podívat na kompletní tabulku &ndash; najdete ji zde.

kvÄ›ten 2016
kvÄ›ten 2017
MeziroÄ•ní zmÄ›na
HovÄ›zí maso zadní (kg)
200,91 KÄ•
221,31 KÄ•
10,15 %
VepÅ™ová peÄ•enÄ› s kostí (kg)
105,17 KÄ•
118,56 KÄ•
12,73 %
&Scaron;unkový salám (kg)
127,90 KÄ•
140,63 KÄ•
9,95 %
KuÅ™ata celá (kg)
69,29 KÄ•
69,97 KÄ•
0,98 %
PolotuÄ•né mléko (l)
17,69 KÄ•
18,74 KÄ•
5,93 %
Eidam (kg)
100,17 KÄ•
129,40 KÄ•
29,18 %
Bílý jogurt (150 g)
8,13 KÄ•
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8,53 KÄ•
4,92 %
Vejce (10 ks)
28,86 KÄ•
33,13 KÄ•
14,79 %
Máslo (kg)
140,04 KÄ•
167,98 KÄ•
19,95 %
Rostlinný roztíratelný tuk (kg)
92,56 KÄ•
94,07 KÄ•
1,63 %
RýÅ¾e loupaná dlouhozrnná (kg)
36,51 KÄ•
36,20 KÄ•
-0,84 %
TÄ›stoviny vajeÄ•né (kg)
45,39 KÄ•
48,56 KÄ•
6,98 %
Hladká mouka (kg)
11,19 KÄ•
11,36 KÄ•
1,51 %
Cukr krystalový (kg
16,64 KÄ•
19,83 KÄ•
19,17 %
Chléb konzumní kmínový (kg)
21,75 KÄ•
24,60 KÄ•
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13,1 %
P&scaron;eniÄ•né bílé peÄ•ivo (kg)
40,64 KÄ•
45,45 KÄ•
11,83 %
PÅ™írodní minerální voda (l)
8,87 KÄ•
8,74 KÄ•
-1,46 %
Jakostní víno bílé (0,75 l)
93,35 KÄ•
97,51 KÄ•
4,45 %
Pivo výÄ•epní, svÄ›tlé, lahvové (500 ml)
11,05 KÄ•
10,9 KÄ•
-1,35 %
Brambory (kg)
17,24 KÄ•
16,79 KÄ•
-2,61 %
PomeranÄ•e (kg)
31,60 KÄ•
36,72 KÄ•
16,2 %
Banány (kg)
31,26 KÄ•
35,40 KÄ•
13,24 %
Jablka (kg)
30,32 KÄ•
31,55 KÄ•
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4,05 %
RajÄ•ata (kg)
39,49 KÄ•
39,48 KÄ•
-0,02 %
Papriky (kg)
69,78 KÄ•
65,87 KÄ•
-5,6 %
Mrkev (kg)
20,97 KÄ•
15,88 KÄ•
-24,27 %

Zdroj: ÄŒeský statistický úÅ™ad
AnketaJak moc cítíte zdraÅ¾ování? ZdraÅ¾ování? NÄ›jak mÄ› to minulo... Není to
stra&scaron;ného, nakupujeme stejnÄ› ZaÄ•ínáme trochu hlídat utrácení Je to váÅ¾nÄ› nápor Potraviny zdraÅ¾ují od zaÄ•átku
roku

PrávÄ› draÅ¾&scaron;í potraviny a nealkoholické nápoje ve velké míÅ™e ovlivnily rÅ¯st meziroÄ•ní inflace &ndash; bÄ›hem
prvních tÅ™ech mÄ›sícÅ¯ leto&scaron;ního roku koneÄ•nÄ› pÅ™ekonala hranici dvou procent, coÅ¾ je dlouhodobý inflaÄ•ní cí
národní banky. Potraviny (a nealko nápoje) jsou totiÅ¾ vedle výdajÅ¯ na bydlení druhou nejvÄ›t&scaron;í poloÅ¾kou ve
spotÅ™ebním ko&scaron;i Ä•eských domácností. Jinak Å™eÄ•eno: spolu s náklady na bydlení ukousnou z na&scaron;ich pÅ™í
nejvÄ›t&scaron;í díl.

NejvýraznÄ›ji rostly ceny zboÅ¾í a sluÅ¾eb v bÅ™eznu, meziroÄ•nÄ› o 2,6 procenta. Naproti tomu minulý rok dÄ›lal meziroÄ•n
jen tÅ™i desetiny procenta. Ke dvÄ›ma procentÅ¯m se meziroÄ•ní inflace vrátila v dubnu, kdy jednak výraznÄ› zlevnil alkohol a
tabákové výrobky a souÄ•asnÄ› zpomalil rÅ¯st cen potravin a nealkoholických nápojÅ¯. Kolem dvou procent by se pak mÄ›la
inflace pohybovat i po zbytek roku, tedy alespoÅˆ podle makroekonomické prognózy ministerstva financí. NiÅ¾&scaron;í
inflaci ekonomové pÅ™edpovídají na rok 2018, kdy odezní faktory z posledního Ä•tvrtletí loÅˆského roku a zaÄ•átku toho
leto&scaron;ního. KonkrétnÄ› právÄ› rostoucí ceny potravin, ale i zavedení elektronické evidence trÅ¾eb.
InflacePodívejte, jak nám za rok
vyrostla!2,601,981,350,730,101/20164/20167/201610/20161/20174/20177/2016MeziroÄ•ní inflace:0,5 %Dal&scaron;í
&scaron;ikovné grafy základních makroekonomických ukazatelÅ¯ &ndash; nezamÄ›stnanost, HDP, prÅ¯mÄ›rné mzdy a
dal&scaron;í &ndash; hledejte na Peníze.cz v sekci Makroekonomika.
Kam inflace nemÅ¯Å¾e

PÅ™esto, Å¾e v obchodech je letos zas o nÄ›co dráÅ¾, poÅ™ád se najdou místa, kde ceny nerostou. Zelené listy, výhonky n
kvÄ›ty jsou ve volné pÅ™írodÄ› zadarmo. Musíte jen vÄ›dÄ›t co, kdy a kde sbírat. Poradíme, jak na to.Místo do supermarketu d
pÅ™írody
Dal&scaron;í variantou je samozásobitelství. RajÄ•ata, saláty nebo bylinky zvládnete vypÄ›stovat sami, klidnÄ› i na
balkonÄ›.PÄ›stuj. SkliÄ•. SnÄ›z
Naplánujte si zeleninovou zahradu
Minizahrádka na balkonÄ› nebo parapetu
Inflace a va&scaron;e penÄ›Å¾enka? Zkuste kalkulaÄ•ku

Prognózy a statistiky jsou jedna vÄ›c, vá&scaron; rodinný rozpoÄ•et vÄ›c druhá. Statistici mÄ›Å™í inflaci takzvaným indexem
spotÅ™ebitelských cen, který vypoÄ•ítávají ze spotÅ™ebního ko&scaron;e &ndash; sedmi stovek nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ího zboÅ
sluÅ¾eb rozdÄ›lených do dvanácti kategorií.

KaÅ¾dé kategorii pak pÅ™ikládají urÄ•itou váhu, podle toho, kolik penÄ›z na dané zboÅ¾í mÄ›síÄ•nÄ› padne z rozpoÄ•tu prÅ¯m
Ä•eské domácnosti. JenÅ¾e kaÅ¾dá domácnost v praxi spotÅ™ebovává jiné mnoÅ¾ství zboÅ¾í. Tak napÅ™íklad penzisté d
vedle bydlení a jídla velkou Ä•ást svého dÅ¯chodu také na léky a zdraví. Pro mladé páry naopak mÅ¯Å¾e jít o
zanedbatelnou poloÅ¾ku, daleko víc se v jejich rozpoÄ•tu projeví tÅ™eba zdraÅ¾ení v kategorii ubytování a stravování. StejnÄ
rodina s nízkými pÅ™íjmy, která utratí vÄ›t&scaron;inu výplaty za jídlo, pocítí rostoucí ceny víc neÅ¾ domácnost s
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vy&scaron;&scaron;ími pÅ™íjmy, která nebude mít takový problém zvý&scaron;ené výdaje pokrýt.

Pokud vás víc neÅ¾ republikový prÅ¯mÄ›r zajímá, jak inflace ovlivÅˆuje konkrétnÄ› va&scaron;i penÄ›Å¾enku, vyzkou&scaron;e
na&scaron;i kalkulaÄ•ku osobní inflace. StaÄ•í, kdyÅ¾ do pÅ™íslu&scaron;ných kolonek vepí&scaron;ete, kolik mÄ›síÄ•nÄ› utra
jídlo, bydlení, dopravu a dal&scaron;í. V grafu si potom mÅ¯Å¾ete porovnat, jestli je va&scaron;e inflace (Ä•ervená kÅ™ivka)
vy&scaron;&scaron;í, nebo niÅ¾&scaron;í, neÅ¾ oficiální index platný pro celou ekonomiku (modrá kÅ™ivka). KdyÅ¾ bude
va&scaron;e osobní inflace niÅ¾&scaron;í neÅ¾ oficiální, máte &scaron;tÄ›stí &ndash; va&scaron;e peníze se vzhledem k
va&scaron;im nákupÅ¯m znehodnocují pomaleji neÅ¾ v pÅ™ípadÄ› prÅ¯mÄ›rného ÄŒecha.
KalkulaÄ•ka osobní inflaceNejs
v&scaron;ichni stejní. SpoÄ•ítejte si osobní inflaci
Ve spotÅ™ebním ko&scaron;i je na 700 výrobkÅ¯ a sluÅ¾eb. Maso, sádlo, ryby zaberou 48 poloÅ¾ek, vegetariána se ale
pohyb cen masa netýká. Máte obÄ› ruce levé a dozadu navíc? Va&scaron;i osobní inflaci neovlivní zdraÅ¾ení vrtaÄ•ek,
&scaron;roubovákÅ¯, zahradních sekaÄ•ek.

Na&scaron;e unikátní kalkulaÄ•ka osobní inflace sice neumí zajít aÅ¾ do takových podrobností, aby &scaron;krtla
&scaron;roubovák a pÅ™idala Ä•tyÅ™i rohlíky, pÅ™esto odráÅ¾í rozdíl mezi spotÅ™ebním ko&scaron;em, jak ho nastavili sta
va&scaron;ím nákupním ko&scaron;íkem.
- KalkulaÄ•ka osobní inflace
Zdroj: http://www.penize.cz/nakupy/324016-v-supermarketech-utratime-vic-o-kolik-zdrazily-potraviny
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