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Dluhopisy + 

ostatní

Akcie

Nemovitosti k 

pronájmu

Jak dosáhnout Finanční nezávislosti (část 4)  
 

Co ještě přidat do portfolia pro rentu v důchodu 
Jak uvažovat o portfoliu v širším slova smyslu, abychom si zajistili dostatečnou rentu v důchodu? 

Hlavní je bezpečnost. Neuzavírejme se však do navyklých schémat, DIVERZIFIKUJME. 

 
Přidejme další (JINÉ) investice 
Existují i jiné typy investic než cenné papíry. Zejména nemovitosti. Pro majitele firem je dalším 
aktivem, které má nemalou hodnotu, jejich vlastní firma. I tady by však měla panovat rovnováha. 

Nemovitost má jiné výnosově rizikové charakteristiky než investice do akcií nebo do dluhopisů. 
Jinými slovy řečeno: když budou klesat akcie a dluhopisy, mohou nám plynout pasivní příjmy 
z pronájmů nemovitostí. 

Nemovitosti k pronájmu jsou vhodné investiční příležitosti pro zajištění pasivního příjmu.  

Ideální portfolio pro zajištění pasivního 
příjmu v důchodu má přibližně následující 
strukturu: 

Objem nemovitostí má v našem koláči 
jenom 1/3 zastoupení.  

Opět není možné spoléhat se pouze na jeden 
zdroj příjmu a mít všechen majetek 
v nemovitostech.  

 
Ani nemovitosti a vlastní podnikání však nejsou bezrizikovou investicí. 
Výše nájmů i ceny nemovitostí mohou kolísat, a to velmi výrazně. Jenom kolísání jejich cen není 
tolik vidět oproti cenám akcií, které můžeme sledovat denně. 

Ani v případě vlastního podnikání není možné, aby vlastní firma tvořila 100 % vlastního majetku, 
to může být vážná chyba. 

Daleko bezpečnější je posílit investice do cenných papírů, případně nemovitostí. Pak máme 
zajištěný příjem z majetku i v případě, že se něco stane s naší firmou. 

Správná diverzifikace 
Ať se stane cokoli, máme pořád nějaké zdroje příjmů. Třeba budou nižší, třeba zakolísají, ale 
budeme mít odkud brát. Dobře diverzifikované portfolio je připraveno na všechno. 
 
Závěr 
•••• Diverzifikujte – nespoléhejte pouze na jeden typ zdroje příjmů. 
•••• Buďte připraveni na to, že některý z příjmů může vypadnout. 
•••• Dejte do svého portfolia cenné papíry, příjem z pronájmů, nebo příjem z vlastního podnikání. 
•••• V každé z oblastí dále diverzifikujte – mějte široce rozložené portfolio cenných papírů. 
 
Příště si povíme, jestli je reálné naspořit tolik majetku, abychom z něho mohli 

v důchodu pobírat rentu, z které bychom mohli žít.  
 
Petr Syrový 
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