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Ú
rokové sazby na spo-
řicích účtech v ban-
kách jsou minimální,
a tedy i zhodnocení
na nich uložených pe-

něz. Pro ty, kdo by se rádi finanč-
ně zabezpečili, ale obávají se tře-
ba i jen investičních fondů a na-
víc mají přiměřeně prostředků, se
nabízí koupě nemovitosti. A niko-
li k bydlení, ale na pronájem.

Že jsou nemovitosti považová-
ny za bezpečnou investici, opako-
vaně potvrzují i průzkumy. „Ne-
movitosti mají poměrně dlouho re-
akční dobu na různé ekonomické
krize – obvykle je tak stačíte pro-
dat dříve, než jejich ceny kles-
nou,“ uvádí jedno z pozitiv Vladi-
mír Zuzák z Maxima Reality. Ne-
jde o vysoké zisky, spíš o uchová-
ní hodnoty majetku.

Jde to i na hypotéku

Nájemní nemovitost může být do-
stupná i těm, kdo nemají potřeb-
nou sumu v hotovosti – mohou se
pokusit získat hypotéku. Pravidla
jsou podobná jako u vlastního
bydlení, podobná je ale i přísnost
bank. „Častá laická představa je,
že čistý výnos z nájmu pokryje
splátku hypotéky, a investice tak
bude ‚zadarmo‘. V praxi však
není snadné takového výnosu do-
sáhnout,“ zdůrazňuje Aleš Tůma,
investiční analytik Partners.

Stejně jako jakákoli jiná investi-
ce i tato podle něj posune na začát-
ku dlužníka do minusu, zejména
kvůli jednorázovému hotovému
placení části kupní ceny. Rovněž
při plánování měsíčních splátek
radí hledět dál do budoucna. „Teď

se sice dají zafixovat historicky
nízké úrokové sazby, ale za pět či
deset let může být všechno jinak.
Není tudíž ideální jít s hypotékou
‚na dřeň‘ jen proto, že si to zrovna
teď můžete dovolit,“ upozorňuje
Tůma. Počítat musíte také s tím,
že občas bude byt bez nájemníků
– splátku ale bude nutné uhradit
tak jako tak. Realitní odborníci
proto doporučují v každém roce
počítat minimálně se dvěma měsí-
ci, kdy bude byt prázdný.

Investice na dluh se tedy může
vyplatit, ale musíte si být jistí, že
vás dluh nepoloží.

Neplatiče vyřešil nový
občanský zákoník

Výši výnosu z nemovitosti ovliv-
ňuje nákupní cena, výše nájemné-

ho, míra obsazenosti, fond oprav
a v případě investice na dluh i saz-
ba hypotéky. Klíčový je tedy
správný výběr bytu nebo domu.
„Největším rizikem je, že koupíte
byt ve špatné lokalitě, dispozici
nebo špatném stavu a nebude
o něj vůbec zájem,“ říká Zuzák.

Čáru přes rozpočet vám mohou
udělat rovněž poměry v domě. Na-
příklad nefunkční společenství
vlastníků může do budoucna zna-
menat nepříjemnosti v podobě za-
nedbané údržby. Tradiční noční
můru v podobě neplatičů částeč-
ně vyřešil nový občanský záko-
ník: „Nájemní smlouvu můžete
ukončit okamžitě, tedy bez výpo-
vědní doby, v případě, že ji někte-
rá ze stran porušuje zvlášť závaž-
ných způsobem. A tím je i nepla-

cení nájemného,“ vysvětluje ad-
vokát Jiří Hartmann z HJF.

Nejlepší volbou nemovitosti za
účelem investice jsou dnes byty
do velikosti 2 + kk. Podle realit-
ních odborníků se v dobré lokali-
tě ve velkém městě při správném
nastavení výše nájmu dají prona-
jmout snadno. Na druhé straně
takto dobře umístěný byt bude
ovšem stát víc.

Investice do bytu se ale vyplatí
i v menších městech, kde se navíc
dají byty pořídit za příznivější
ceny. „Vybírejte ale taková měs-
ta, kde je nízká nezaměstnanost,
tedy například ta, kde sídlí velcí
zaměstnavatelé, nebo města s vel-
mi dobrou dopravní dostupností
do větších měst,“ radí Vladimír
Zuzák.

H
ypotéka je dlouhodobý zá-
vazek. Proto je dobré
myslet na její zajištění.

Nabízejí se dvě varianty: individu-
ální životní pojistka nebo pojiště-
ní schopnosti splácet v rámci úvě-
rového balíčku, které se sjednává
zároveň s hypotékou u banky.

„Individuální varianta přes ži-
votní pojistku bývá flexibilnější.
Je možné pojistit více stupňů inva-
lidity i vážné nemoci a tato pojiště-
ní mívají také méně výluk,“ radí
Pavel Krejčík, pojistný analytik
Partners. „A pokud by chtěl člo-
věk změnit banku, má stále stej-
nou pojistku a nemusí nic řešit.
Cenově ale může v některých pří-
padech vyjít lépe pojištění u ban-
ky, i když za cenu nižšího rozsahu
krytí.“

Pojištění schopnosti splácet se
uzavírá buď na celou dobu trvání
úvěru, nebo pouze na období fixa-
ce. „Sjednání pojištění na kratší
dobu, než je úvěr, je ale zásadní
chyba. Po skončení pojištění totiž
může být zdravotní stav horší a kli-
ent již nebude pojistitelný – nebo
jen za vyšší cenu,“ upozorňuje

Martin Podávka, vedoucí životní-
ho pojištění pojišťovny Allianz.
„Vypovědět tento typ pojištění je
možné písemně ke konci každého
pojistného období,“ doplňuje Petr
Milata z ČSOB Pojišťovny.

Pojištění schopnosti splácet je
nabízeno ve třech variantách po-
dle rozsahu pojistného krytí. „Zá-
kladní kombinace by měla obsaho-
vat krytí smrti a invalidity,“ říká
Renata Čapková z České podnika-
telské pojišťovny. U úvěru na mili-
on korun se bude pojistné pohybo-
vat zhruba mezi 270 až 500 ko-
runami měsíčně.

Setkat se můžete i s variantou
takzvaného pojištění na první rizi-
ko, která je cenově výhodnější.
„V tomto případě se pojistné plně-
ní vyplatí podle toho, co nastane
dříve – invalidita, nebo smrt,“ do-
plňuje Podávka. Pracovní ne-
schopnost pak radí řešit primárně
rezervou, i když případná dlouho-
dobá může být zohledněna v po-
jistce také. Pojištění ztráty zaměst-
nání podle Podávky naopak vý-
hodné nebývá, nekryje totiž zdale-
ka všechny případy. jak

Minus dva měsíční nájmy ročně doporučují realitní odborníci jako rezervu při plánování výnosů před pořízením nemovi-

tosti k pronájmu nejen na hypotéku FOTO SHUTTERSTOCK

V mnoha bankách patří pojištění kryjící smrt nebo invaliditu žadatele mezi základ-

ní podmínky pro udělení jakékoli hypotéky FOTO SHUTTERSTOCK

Investice, která se vyplatí
Byt nebo dům nemusí sloužit jen k vlastnímu bydlení, může se stát i finanční rezervou

Hypotéku v obtížné životní
situaci ochrání pojištění


