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Anotace 

  
Prezentace je určena pro 4. ročník gymnázií. Prezentace se týká pojmu inflace , jejím 

vlivem na hodnotu peněz a na konkrétních příkladech uvádí její význam. Prezentace 

je doplněna videem. 



http://www.youtube.com/watch?v=5zfSdJkJM1M 

 

 

VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=5zfSdJkJM1M
http://www.youtube.com/watch?v=5zfSdJkJM1M


Inflace je znehodnocení měny způsobené růstem cen.  

Míra inflace je relativní nárůst cenového indexu za příslušný 

rok. Cenový index přitom vychází z maloobchodních cen souboru 

(tzv. spotřebního koše) vybraných položek zboží a služeb.   

CO TO JE INFLACE 



Urči jakou hodnotu bude mít 100 000 Kč za rok, pokud se 

potvrdí roční odhad inflace ve výši 3%.  

 

zboží za 100 Kč má na konci roku cenu       103 Kč  

zboží za x Kč má na konci roku cenu     100000 Kč  

přímá úměrnost  

 
𝑥

100
=

100000

103
 

 

𝑥 = 97087 𝐾č 

100 000 Kč bude mít hodnotu nižší téměř o 3 000 Kč.  

PŘÍKLAD 1 



Urči hodnotu 100 000 Kč po deseti letech, pokud se bude 

průměrná hodnota inflace v tomto období rovnat 3%.  

 

Nejdříve určíme kolik peněz bude nutné po dvaceti letech na 

nákup zboží v hodnotě 100000 v současnosti. Poté přepočítáme 

hodnotu neúročených 100000.  

Kolik peněz potřebujeme na nákup zboží, které mělo na začátku 

cenu 100000? 

po 1. roce ……. 105 ∙ 1,03  

po 2 letech …….  105 ∙ 1,03 ∙ 1,03 = 105 ∙ 1,03  2  

po x letech ……. 105 ∙ 1,03 𝑥 ,  tj .  

po 10 letech ….. 105 ∙ 1,03 10= 134392 Kč  

 

PŘÍKLAD 2 



Po deseti letech potřebujeme 134392 Kč na nákup zboží, které 

před tím stálo 100000 Kč.  

Hodnotu 100000 spočteme přímou úměrností:  

134392 Kč … 100 000 Kč  

100 000 Kč … x Kč  
100000

134392
=

𝑥

100000
 

 

𝑥 = 74409Kč  

Při tříprocentní inflaci bude mít 100000 Kč stejnou hodnotu, 

jakou má v dnešní době 74409 Kč (peníze tak ztratí přes 25% 

své hodnoty).  

PŘÍKLAD 2 
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