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2+1 2+kk
cena bytu 1 500 000 800 000
hodnota bytu 1 700 000 950 000
nájemné 8 000 8 000 měsíčně
služby 3 100 3 100 měsíčně
čisté nájemné 4 900 4 900 měsíčně
výnosnost 3,3% 6,1%
výše hypotéky 1 500 000 800 000
délka hypotéky 27 27 let
splátka 8 751 4 400 měsíční
poplatky 170 170 měsíční
daň+ pojištění 129 110 měsíční
výdaje celkem 9 050 4 680
cash-flow -4 150 220

Na co si dát pozor při koupi bytu - 4. část: Vyplatí se dnes koupit 
byt na pronájem? 

 
Ideální nemovitostí na pronájem je taková, která nás skoro nic nestojí a naopak nám ještě 
něco málo každý měsíc přináší. Je ale vůbec reálné dnes na trhu najít byty, která by se 
samy splácely? 

Ano, lze. Ale nepotkáte je denně a na každém rohu. Většina nabídek, se kterými se můžete setkat 
v inzertních rubrikách nebo na internetu, již prošla prvním kolem výběru a nejaktivnější realitní 
investory nezaujala. Proto se obrňte trpělivostí, perel je málo. Ale najít se dají. 

Pro ilustraci jsem si zvolil byt 2+1 v jednom okresním a byt 2+kk v jednom krajském městě. 
(Data jsou reálná. Vyhledal jsem je na 
internetu a doplnil vlastními zkušenostmi.) 
Hodnota obou bytů (oceněná znalcem) je vyšší 
než kupní cena - na první pohled se proto zdá, 
že je výhodné koupit oba byty. 

Oba byty ale můžeme pronajmout za tržní 
nájemné 8.000 Kč. Když odečteme výdaje na 
služby (zálohy na teplo, vodu, fond oprav, ale 
bez elektřiny a plynu), dostaneme čisté 
nájemné 4.900 Kč u obou bytů. 
Kdybychom chtěli byty koupit a pronajmout, 
kolik nám bude tato investice vynášet? Podle 
výpočtu ve 2. dílu našeho seriálu zjistíme, že 
výnosnost bytu 2+1 je velmi nízká (3,3 %). 
Výnosnost bytu 2+kk pak vypadá slibněji. Už 
teď bychom mohli říci, že byt 2+1 bychom kupovat neměli, byt 2+kk za úvahu stojí. 
Podívejme se teď na oba byty z hlediska peněžních toků - cash flow. Je vůbec možné dosáhnout 
toho, aby nás náš byt nestál (téměř) ani korunu a zároveň nám přinášel pravidelně měsíčně 
peníze (pokud bude pronajat)? 

Hypotéku si vezmeme na co nejvyšší částku a na co nejdelší dobu (27 let). Spočítáme anuitní 
splátku, měsíční poplatky spojené s hypotékou i daň a pojištění nemovitosti.  

Vidíme, že výdaje spojené s bytem 2+1 překračují o více než 4.000 Kč příjmy. Museli bychom 
měsíčně tuto částku doplácet. V současné době je byt 2+1 zcela nevhodný ke koupi. 

Byt 2+kk je zajímavější. Z nájemného nám každý měsíc zůstává něco málo nad 200 Kč. Pokud 
se nám podaří byt pronajímat každý měsíc, bude každý měsíc do našeho rodinného rozpočtu 
něco málo přinášet. Bude tou hledanou perlou.  
 
Přeji vám hodně trpělivosti a úspěchů při hledání perel. 
 
Karel Kořený  


