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Renta pro finanční nezávislost 
Na našich školeních říkáme, že 1 mil. majetku zajistí rentu ve výši 5 000 Kč. 
Ale jak to je přesně? Je to vždy milion nebo je někdy potřeba více peněz? 
A s jakým je to výnosem? A je to na 30 let nebo do konce života? 
 
Přesně takovéto otázky řešíme na školeních, když mluvíme o pravidle:  

1mil. Kč = 5 000 Kč renty. 
Tyto otázky také padají od účastníků, kteří byli třeba před rokem na školení, pravidlo si 
pamatují, ale už zapomněli, jak se na to přišlo. 
 
Proto dnes přicházíme s kalkulačkou, která vám výpočet renty připomene. A sami tak můžete 
zkoušet, jaká renta by vyšla vám nebo vašim klientům za různých předpokladů. 
 
Příklad: 
Máme milionový majetek a zajímá nás, jaká by tomuto majetku náležela renta. 
Musíme si ještě definovat, jak dlouho chceme rentu pobírat. Dejme tomu, že se jedná o 
50letého klienta a počítáme s pobíráním renty do „konce života“, tedy do 85 let. Renta se tak 
bude pobírat 35 let. 
Dále počítejme se zhodnocením portfolia ve výši 7 % ročně a s inflací 2 %. (O výnosu se 
zmíníme dále). 
 
Pro toto nastavení by vyšla renta 5047 Kč měsíčně. 
Viz kalkulačka 
Kalkula čka pro rentu

Objem majetku 1 000 000
Výnos portfolia 7,0%
Inflace 2,0%
Doba pobírání renty 35 let

Výše vyplácené renty 5 047 Kč  
 
Renta, která nám vyšla, je konečná. Po 35 letech její vyplácení skončí. Objem portfolia se bude 
postupně snižovat (viz graf) 
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Protože zde počítáme s inflací, jedná se o reálnou hodnotu renty. Renta bude mít stále stejnou 
kupní sílu. 
 
Jak nastavit výnosy? 
Druhá část kalkulačky vám pomůže nastavit výnosy, s jakými počítáme. V příkladu jsme 
uvedli, že počítáme se zhodnocením 7 %. Jak jsme na něj přišli? 
Vyplňte si následující tabulku: 

Očekávaný výnos Váha v portfoliu
Akcie 10,0% 45%
Dluhopisy 5,0% 45%
Peněžní trh 3,7% 10%
Celkem 7,1% 100%  
 
Zadejte složení portfolia pro vyplácení renty. 
Nastavený příklad zohledňuje, že rentu budeme potřebovat v krátkém horizontu (peněžní trh), 
ve středním horizontu (dluhopisy) a dlouhém horizontu (akcie). 
Dále zadejte očekávané zhodnocení. 
Nastavené hodnoty zohledňují výnosy aktiv v USA v posledních cca 80 letech. (bez započítání 
poplatků) 
 
Podobným způsobem se můžeme podívat na to, jak by dopadlo konzervativnější nebo naopak 
agresivnější portfolio. 
 
Tipy, co si můžete spočítat: 

� Nekonečnou rentu místo konečné (dejte dobu pobírání renty třeba 100 let) 
� Nominální výši renty (zadejte inflaci rovnou nule) 
� Konzervativnější portfolio1 (např. podíl akcií pouze 30 %) 
� Agresivnější portfolio 
� Přidejte do úvah náklady fondů (poplatky). Jestliže akciové trhy vydělají 10 %, na 

investora zbude cca 8 % (viz TER fondů). 
� Jaký majetek potřebujete pro rentu, s kterou budete spokojeni? (To by měl být váš cíl) 

 
 
Závěrem je třeba poznamenat, že zde počítáme s průměrným zhodnocením. Ve skutečnosti bude 
zhodnocení větší nebo menší, což bude mít na dobu pobírání renty zásadní vliv. 

� Představte si, že jste začali pobírat rentu v roce 2000 a akcie silně poklesly. Další rok 
zase a další zase. Portfolio se rychle smrsklo. 

� Nebo že jste začali pobírat rentu v 90. letech 20. století, kdy jste před sebou měly 10 let 
enormního akciového růstu. Akcie vydělávaly více, než jste stačili z portfolia vybírat. 
Hodnota portfolia tak rostla. 

 
Kalkulačku k tomuto článku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php  
 
Petr Syrový 
Analytik KFP 

                                                 
1 Jenom poznamenejme, že portfolio bez akcií, které spoléhá na dluhopisy je silně rizikové. Alespoň z pohledu 
rentiéra. Vystavuje se riziku, že mu úspory sežere inflace. 


