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Jak realizovat p íjem v dob  finan ní nezávislosti
II.díl

Co nám bude generovat p íjem nejd íve a co pozd ji?

Složení renty v d chodu
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Podnikání Pronájem Doživotní renty Akciové investice Dluhopisové investice

Graf ukazuje p íklad složení doživotní renty z jednotlivých složek.

Podnikání – generuje p íjem, který je v zásad  po ád stejný. Závisí na tom, jak se firm  da í, ale
není žádný d vod p íjmy z podnikání v ase omezovat. Podnikání nám bude p inášet p íjem až
do smrti (pokud se bude firm  da it).

íjem z pronájmu – v ase se m ní podle toho, jak rostou nebo klesají nájmy. Ale stejn  jako
íjmy z podnikání budeme mít tento p íjem po ád. Není d vod nemovitost prodávat a zbavovat

se ve vyšším v ku tohoto p íjmu.
Doživotní renty – jsou stabilní a v ase se nem ní. Zpravidla jsou navyšovány tak, aby asem
neztrácely kupní sílu a aby pro nás byla renta stejn  zajímavá v 50 letech stejn  jako v 80 letech.

íjmy z akciových pozic – asem bychom m li tento druh aktiv ve svém portfoliu ponižovat.
V 50 letech máme p ed sebou ješt  dlouhý horizont (t eba 20 nebo 30 let). Jak stárneme, m li
bychom svoji pozornost soust edit na mén  rizikové dluhopisy.

íjem z dluhopisových pozic – bude v ase nar stat na úkor akciových. S postupným erpáním
renty se musí naše portfolio zkonzervativ ovat.

Záv r:
V dob  finan ní nezávislosti erpejme rentu nejd íve z akciových investic, z dluhopisových
investic vybírejme na po átku málo. S p ibývajícím asem budeme vybírat více z dluhopisových
na úkor akciových.
Doživotní renty, p íjmy z podnikání a p íjmy z pronájmu si ponechme po ád.

Budete mít tyto zdroje pro erpání doživotní renty k dispozici také Vy?
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