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Inflace a zdražování,
NEBO VELKÉ BOHATSTVÍ?

 

Inflaci 11,1% jsme neviděli celé dekády.

 Raketový růst cen zboží, benzínu, staveb
i potravin bude pro mnoho lidí znamenat 

..zbohatnutí.
 
  Ano, zbohatnutí! 

Ukážeme si v následujících stránkách.



Jaká je situace?
 

Není se co divit.

 Běžný člověk jistě odpoví, že se mu 
inflace a zdražování nelíbí.

 

Inflace 11,1% je opravdu nebývalá
(zdroj Český statistický úřad)



 Jaká je situace?
 

právě přišel o 11% svých peněz. 

 Lidově řečeno: Kdo pracuje za mzdu, kdo 
má úspory … 

Inflace znehodnocuje jak výplatu, tak úspory.
 



 Jaká je situace?
 

 Když se podíváme do historie, vidíme 
za posledních 20 let dvakrát velký růst 

inflace. 

První byl v krizovém roce 2008, druhý je nyní. 
 

Inflace odezní ale …
 



 
Inflace odezní ale...

 

 … ceny zpět zpravidla nepoklesnou.
Pouze budou růst „trošku pomaleji“, 

průměrně o 2% ročně.  

Tím pádem, i když bude inflace „nízká“, přesto 
každý rok přijdeme o další procenta majetku.

 
I kdyby byla inflace „jenom 2%“ ročně, pak za
22 let tvoří -54%. Co jste v roce 2000 mohli
koupit za 1.000 korun, to dnes koupíte už za
1.500 korun.

A naopak:  Z každé ušetřené tisícovky vám 
reálně zbylo s bídou pět stovek …

 



 Proč je inflace nyní tak 
 

  Každý člověk v ČR si všimnul extrémního 
nárůstu cen benzínu a nafty. 

Důvodem jsou obavy o dodávky ropy v 
důsleku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. 

EXTRÉMNÍ?
 

Zároveň roste inflace, a tedy i ceny stavebního 
materiálu, potravin atd.

 Zadrhly se dodávky po celém světě, jako 
důsledek covidových blokád.

Poučíme se z podobné situace, která se 
odehrála v letech 1969-1983, tedy po ropném 

šoku v USA, v grafu je označena červeným 
rámečkem „Episode 4“.

 Podobně jako ČR se tehdy američané 
nestačili divit růstu cen, inflace dosáhla  14%

 



 

 I v České republice si pamatujeme válku 
v Kuvajtu, kdy rostly ceny benzínu – a také 

inflace („Episode 5“).
 

Další velký růst cen jsme viděli naposledy v 
krizovém roce 2008, kdy se svět (včetně České 

republiky) propadl do ekonomické stagnace 
(„Episode 6“).

Nynější růst cen všeho zboží je svázán s post- 
covidovou dobou. Víte, že je celosvětový 

nedostatek čipů, kovů, ropy, dřeva, obilí atd.



 Jak vyzrát na růst cen?
 
   … a nejen vyzrát, ale dokonce z inflace 

i vytěžit skutečné bohatství? 
Odpověď nám dá tento graf 

Tento graf ukazuje jak se podařilo z jednoho 
dolaru udělat 8 dolarů – místo aby dolar ztratil 

hodnotu inflací, naopak vyrostl o 800%.
 

Konkrétně jde o US index S&P, akciový index,
a o pouhé pasivní držení tohoto indexu.

 
 A pozor, toto je opravdu očištěno o vliv inflace! 

 



 

  Ve skutečnosti se totiž z 1 dolaru stalo 
82 dolarů! 

Ale my jsme odečetli znehodnocení 
dolaru inflací.

Představte si na místo dolaru vaše úspory. 
Místo aby vaše úspory zlikvidovala inflace, 

naopak máte místo koruny 82 korun …. 

Tím jsme porazili a překonali inflaci, protože 
reálně máte kupní sílu opravdu 

osminásobnou, i po započtení inflace.

A jsou i daleko lepší způsoby, než jen 
„koupit index S&P“ a držet.



 V čem dělá většina lidí  
 

  Většina lidí jedná impulzivně. Slyší o krizi, 
začnou panikařit. Slyší o zdražení benzínu, běží 
honem natakovat „plnou“. Slyší o zdražování a 

o inflaci … a neumí s tím nijak bojovat 

CHYBU?

Velkou chybou by bylo i naslepo nakupovat 
zlato, akcie, byty, kryptoměny, fondy. Řešením 

není ani škudlení a šetření. Nebudeme se 
zabývat nesmyslnými multilevely, 

prodáváním pojistek.

A především se vyhneme obloukem všem, 
kdo chtějí „spravovat“ naše peníze.

 



 Co dělám? 
 

Celý vtip spočívá v pochopení principů 
skutečné finanční gramotnosti. 

A pozor, budete velmi překvapeni: Není to ani 
kreditka, ani stavební spoření, ani nákupy 

fondů, ani hypotéka, ani nákupy zlata, 
kryptoměn. atd. 

Finanční gramotnost nám ukáže, co jsou 
skutečná aktiva, která nám generují výnos. 

Tím překonáme inflaci, a navíc si vybudujeme 
skutečné bohatství.

 



 

Deset lekcí skutečné finanční gramotnosti, 
se kterými se naučíte překonat inflaci, 
vybudovat si příjem a položit základy 
bohatství. 

Finanční gramotnost nám ukazuje KDY a CO 
získat, a čemu se naopak vyhnout. 

Finanční gramotnost znamená přesné 
strategie využití krizových situací, když se 
peníze doslova válejí na zemi. 

Každý rok sdílím těchto 10 lekcí, které vždy 
hodně lidí překvapí. 

Ukážu, co používám v krizích, co používám 
proti inflaci. Ukážu jak získávám aktiva, a to 
s pouhou dvacetikorunou denně.

 Registraci zdarma máte zde.

https://investice.finakademie.cz/lp-ebook/


 
Kdo jsem? 

 
Jsem investor, podnikatel a burzovní obchodník. 

Během 26 let jsem získal podíly v mnoha firmách, 
ze kterých mám trvalé pasivní příjmy.

 
V krizových dobách rozšiřuji svoje portfolio.

V krizích vidím příležitosti "koupit tisícovku za 
stovku".

 
 Kromě investování buduji firmy a podílím se 

na řadě projektů. 
Díky tomu mám vhled do podnikání 

a do chodu firem.
 

V krizových dobách se věnuji přikupování podílů 
a budování pasivního příjmu.  V době konjunktury 
vypisuji opce a to včetně opcí ke svému portfoliu.

 
Vedu skupiny podnikatelů, investorů 

a burzovních obchodníků. 

Investování je můj šálek kávy
Martin Kopáček


