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5
důvodů,
proč
investovat:
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Peníze vydělávají nebo ztrácí na hodnotě. 
Nic mezi tím!

Podle odborníků hodnota peněz v Česku, díky inflaci, klesla
od roku 1990 o 62 %. Možná jste si dřív odkládali stovku
nebo dvě měsíčně. Před rokem 1989 mělo 100 Kč svoji
hodnotu. Dalo se za to koupit 40 litrů desetistupňového
piva, 50 litrů polotučného mléka nebo 23 bochníků
pšeničného konzumního chleba. Dršťková polévka byla za
3,50 Kč. 
Mohli jste tedy mít pocit, že se chováte zodpovědně a máte
na důchod našetřeno dost peněz. Mezitím šly všechny ceny
drasticky nahoru. Vaše těžce vydělané peníze ztratily svoji
hodnotu. Dnes už za ně zdaleka nekoupíte to, co dříve.
Inflace (zdražování cen a služeb) je znehodnotila. 
Inflace znehodnocuje vaše peníze i DNES! Kdo chce
ochránit hodnotu svých peněz, má jedinou možnost! 
Investovat. Přesněji řečeno, investovat bezpečně. 

Když se o sebe nepostaráte vy, tak to za vás
nikdo jiný neudělá!

Většina lidí vydělává peníze nejméně 160 hodin měsíčně,
1.920 hodin ročně, 76.800 hodin za 40 let. Průměrná mzda
ve třetím čtvrtletí roku 2019 činila 33 697 Kč hrubého.
V  takovém případě byste vydělali za 40 let více jak 16
miliónů. Mnoho lidí by mohlo být milionáři, ale nejsou.
Proč? Podle odborníků se udržením a rozmnožením svých
peněz věnují jen několik desítek hodin za celý život.
Děláte to stejně? 
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Aktivní ekonomický život pak končí s těžce splacenou
hypotékou a s autem, které má nejlepší léta za sebou.
K tomu mají nějaké peníze na penzijním spoření, které jim,
ale rozhodně nevydrží tak dlouho, jak si mysleli. Reálná
hodnota peněz na penzijním spořením se totiž díky inflaci
v průběhu spoření snížila cca o 40 %. 
Přechodem do důchodu se dramaticky sníží Vaše příjmy.
Vaše výdaje, ale zůstanou v téměř nezměněné výši.
Zkušenosti ukazují, že pro pohodlný život v penzi budete
potřebovat příjem ve výši cca 80 % své poslední výplaty.
Váš důchod tak velký určitě nebude. Teď s tím ještě můžete
něco udělat. Rozdíl mezi vaší mzdou a důchodem si můžete
porovnat v následující online finanční kalkulačce.

zde

Každý může investovat, kdo říká že nemůže,
ten nechce!
Ať tomu věříte nebo ne, jedno je jisté. Pro investování do
nemovitostí nepotřebujete mít milióny. Stačí průměrný
příjem nebo dostatek času. (Nemyslím na „volný“ čas
v rámci 24 hodin, ale čas daný vašim penězům, aby mohly
vydělávat za vás). Při správném investování do nemovitostí
nemusíte platit zdravotní ani sociální pojištění. O co méně
odevzdáte státu, o to více zůstane vám. Vaše výplata je ten
nejvíce zdaněný příjem, jaký existuje. Dokonce i Švédsko,
kde kdysi byly nejvíc zdaňované příjmy, je na tom
v současné době lépe, jak my. Pronajímáním vhodných
nemovitostí můžete mít nejméně zdaněný příjem a pro
jeho získání nepotřebujete přesčasy ani další práci. 
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Za 1. čtvrtletí 2017 činila průměrná mzda v ČR 27 889 Kč,
zaokrouhleně 27 900 Kč. Kolik z toho zůstane zaměstnanci
a kolik dostane stát, ukazuje následující tabulka.

Peníze za vás mohou pracovat 24 hodin
denně, ale jen, když jim to dovolíte!

Peníze nejezdí na dovolenou, nejsou v pracovní
neschopnosti ani v odborech. Nepotřebují kancelář, nebo
ochranné pomůcky. Nemusíte jim platit cesťáky ani
přesčasy. Jsou to vaši bezplatní zaměstnanci. Bez nároku na
mzdu pracují výhradně pro Vás. 24 hodin denně, 365 dní 
v roce. Aby to mohly dělat, musíte jim k tomu dát čas a
šanci. 
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Neskutečné – sami můžete rozhodovat
o svých příjmech!

Představte si, že máte zaměstnání takové, jaké jste vždy
chtěli a ještě si můžete určit, jak velký plat za něj budete
pobírat. Nevěříte? Přesně tuto svobodu poskytují investice
do realit. Výběrem správné nemovitosti můžete sami
rozhodnout o výši svých příjmů. Jen na vás záleží, kolik
nemovitostí si koupíte a jakým způsobem dokáže využít
jejich potenciál. Zdaleka se nemusí jednat jen o příjem
z pronájmu. Existují ještě další příjmy, které můžete získat.
Jen vědět jak na to. 
Informace, jak nejlépe investovat peníze do nemovitostí,
můžete také získat na mém kurzu „Tajemství investování
do nemovitostí“, který najdete na webových stránkách
www.tajemtviinvestovani.cz/show.

Francie 2,20 € 

Belgie 2,15 € 

Rakousko 2,05 € 

Německo 1,97 € 

Řecko 1,92 € 

Itálie 1,92 € 

Maďarsko 1,86 € 

Rumunsko 1,76 € 

Slovensko 1,76 € 

Česko 1,76 € 

Lotyšsko 1,75 € 

Nizozemí 1,75 € 

Švédsko 1,75 € 

Litva 1,74 € 

Lucembursku 1,59 € 

Dánsko 1,57 € 

Bulharsko 1,52 € 

Velké Británie 1,44 € 

Irsko 1,36 € 

Malta 1,34 € 

Kypr 1,22 € 

Kde bylo nejvyšší zdanění práce v roce 2017?
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3
největší
omyly
při
investování
do
nemovitostí:
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Koupím si investiční byt na hypotéku a splátky 
úvěru zaplatím z pronájmu.

Mnoho lidí žije s dojmem, že nejlepší investicí je koupit byt na
hypotéku a splátky hradit z jeho pronájmu. Bohužel, většina
nabízených bytů, zvláště ve velkých městech, je předražená.
Hradíte-li hypotéku jen z nájmu a nemáte žádnou finanční rezervu,
mohlo by se stát, že vám výpadek nájmu způsobí velké finanční
problémy. Zkušení investoři nekupují drahé byty, kde je nízký
výnos, ale co nejlevnější pronajímatelnou nemovitost. V případě, že
chcete investovat hotovost, může být zajímavou investicí i garáž.
Pokud chcete využít úvěr, je vhodná jakákoliv nemovitost od 
200 000 Kč výše. To je nejnižší částka, na kterou banky poskytují
hypotéku. Při hypotéce na 30 let s úrokem 3 % ročně je splátka cca
843 Kč měsíčně. Že takové nemovitosti neexistují? Existují, jen je
třeba vědět, kde hledat. První investicí mého syna byla právě koupě
domu za 100.000 Kč s měsíčním nájmem 4.500 Kč. Zkuste si
spočítat zhodnocení. 
Podrobnosti najdete na www.tajemstviinvestovani.cz/pribeh.

Když nemovitost koupím, musím se o ni celý
život starat. 

Velkou většinu lidí odradí od investování do nemovitostí nechuť,
přidávat si starost o koupenou nemovitost. Zvláště se to týká hodně
zaměstnaných lidí nebo těch, kteří nejsou manuálně zruční. Na
svém kurzu „Tajemství investování do nemovitostí“ vám ukážu, jak
minimalizovat starost o koupenou nemovitost a maximalizovat své
zisky. Jde to, jen vědět jak! 
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Když nemovitost koupím, musím ji celý život
vlastnit. 

Je třeba rozlišit dva druhy nemovitostí. Nemovitost na bydlení si
kupujeme na celý život, či jeho podstatnou část. Nemovitost na
investování si kupujeme na tak dlouho, dokud nám přináší
zajímavý příjem. Ukážu vám, jak na to. Aby se nesnižoval váš zisk
o náklady na opravy, můžete nemovitost po 5 letech s navýšením
prodat. V takovém případě nemusíte zdaňovat zisk. 

Jaká je drsná realita českých domácností?

M L A D É  R O D I N YMladé rodiny místo investic začínají s velkými dluhy. 
Mladé rodiny mají dvě možnosti. Vzít si úvěr na bydlení a tím si, ve
většině případů, zablokují možnost investovat. Druhou možností je
nejdříve investovat, vytvořit si nové zdroje příjmů, které následně
uhradí splátky hypotéky na bydlení. Bohužel to většinou dopadne
právě tak, že si mladí lidé vezmou hypotéku na 20–30 let, která jim
odčerpává velkou část jejich příjmů. V případě těhotenství
partnerky přichází rodina o podstatnou část příjmů. Na druhé
straně přibudou velké náklady na děti. Pak stačí malý výpadek
příjmů v podobě ztráty zaměstnání nebo nemoci a cesta do
dluhové propasti je otevřená. Každoroční nárůst insolvenčních
řízení je toho nepříjemným důkazem. Podle informace z portálu
Hypoindex z dubna 2015, by Češi bez příjmu přežili ze svých úspor
maximálně 3 měsíce a 18 dní. Šetřením Českého statistického
úřadu, které nese název „Životní podmínky českých domácností“,
se zjistilo, že více než 40 % českých domácností má problém s
neočekávaným výdajem nad 10 tisíc korun. V přepočtu se jedná
o téměř 2 miliony domácností, což je ohromné číslo. 
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Ž I V N O S T N Í C IŽivnostníci jako kandidáti na sociální dávky. 
Mnoho živnostníků natolik „optimalizuje“ své příjmy, že platí jen
minimální odvody do systému sociálního zabezpečení. To může
být příjemné. Ovšem pouze do okamžiku, než dostanou první
důchod. Šok, který už někteří zažili, je postaví před tvrdou realitu.
Tou je fakt, že nemohou přestat pracovat, protože by buď umřeli
hlady, nebo skončili na ulici. Dnes už o tom moc dobře ví víc jak
5.700 důchodců, kteří dříve pracovali jako OSVČ. Minimální
důchod není žádnou vstupenkou do ráje. Částka cca 100 Kč na
den Vám zajistí pouze to, že neumřete hlady, ale to je asi tak
všechno. Přitom je velmi jednoduché včas vložit ušetřené peníze
do správně vybrané investiční nemovitostí, které vám svým
výnosem zcela spolehlivě nahradí nízký příjem z důchodu. Ve
většině případů ho dokonce mnohonásobně převýší. 

N E V Ě D O M O S TLidé by rádi investovali, ale nevědí kam a jak. 
Na druhou stranu mají Češi uloženo na nejrůznějších účtech více
jak 2,5 biliónu korun. To jsou skoro dva roční rozpočty ČR. Většina
lidí se bojí investovat nebo nevědí, jak bezpečně zhodnotit své
volné finanční prostředky. Cena zlata nakoupeného za přemrštěné
ceny v době krize spadla o 30 %. Navíc zlato nepřináší žádnou
dividendu ani nájem. U akcií ráno nevíte, jakou hodnotu budou
mít večer. Stavební spoření už ztratilo většinu svých výhod. O
penzijním a životním pojištění ani nemluvě. Spořící a termínované
účty bývají po odečtení poplatků, daně a inflace v mínusu. Pokud
aktivně nepodnikáte, je jedinou možností aktivně investovat do
nemovitostí.

Do pasti chudoby se může dostat skoro každý třetí občan ČR.
Vhodné investice do nemovitostí mohou předem vytvořit
dostatečné zdroje, které dokáží spolehlivě nahradit výpadky z
vašich příjmů. 
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12
nejlepších
způsobů,
jak
bezpečně
investovat
do
nemovitostí:
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Investování  pro  ty,  kteř í  se  nechtě j í  o  n ic  s tarat  

Investovat bez starostí můžete tak, že vložíte peníze do některého
 z  realitních fondů. Ten ovšem negarantuje žádný zisk. Také
můžete peníze vložit do firemních dluhopisů. Ty vám sice většinou
slibují poměrně vysoký zisk, ale neposkytují téměř žádnou
skutečnou garanci výplaty úroků a vrácení půjčených peněz. 

1 Realitní fondy
Jedna z konzervativních investic pro malé investory, jsou vklady do
realitních fondů. O investici prostřednictvím fondu se nemusíte
starat. Ovšem také předem nevíte, jaký příjem z této investice
budete mít. Prostředky investorů jsou vloženy do reálných
nemovitostí, které jsou v majetku fondu za účelem jejich
pronájmu. K investování vám stačí 500 Kč. Investovat můžete
jednorázově, pravidelně i nepravidelně. Pokud budete potřebovat
peníze, můžete kdykoli požádat o zpětný odkup podílových listů. 

Firemní dluhopisy (obligace)2Dluhopisy jsou cenné papíry, které vydávají firmy, aby získaly
finanční prostředky na své projekty, například na výstavbu domů
či komerčních objektů. Vydavatelé dluhopisů se zavazují vyplácet
investorům ve stanovených termínech dohodnutý úrok, a na konci
splatnosti vrátit celou vloženou částku. Nákupem dluhopisu se
stáváte věřitelem podniku. V případě neúspěchu podnikání
společnosti máte sice právo získat své peníze dříve, jak akcionáři
společnosti, ale tam kde nic není, ani čert nebere. Proto si vždy
dávejte velký pozor na to, komu své peníze svěřujete. U některých
dluhopisů jsou už při jejich vydávání velmi vážné pochybnosti o
jejich splacení. Pochybnosti nastávají především tam, kde firmy
nemají prospekt schválený a registrovaný Českou národní bankou.
V době vydání tohoto e-booku (2/2018) se úročení firemních
dluhopisů pohybovalo od 5  - 9%, s tím, že se jedná o nezajištěnou
investici. Ztráty z investic do firemních dluhopisů se nehradí z
garančního fondu pojištění vkladů. 

1 / 4

WWW.TAJEMSTVIINVESTOVANI.CZ 12



P ů j č k y  f i r m á m  z a j i š t ě n é  z á s t a v n í m  p r á v e m

Na rozdíl od nezajištěných dluhopisů, lze poskytnout firmám i
půjčku zajištěnou zástavním právem na nemovitostech. V takovém
případě nabízí firmy zpravidla úrok v rozmezí od 3 – 5%. Na rozdíl
od nezajištěného dluhopisu máte jistotu, že se vám investované
peníze vrátí. Pokud dojde k problémům s výplatou úroků nebo
jistiny, můžete dát kdykoliv návrh na prodej nemovitosti formou
dražby. Jako zástavní věřitelé jste v privilegovaném postavení a
máte přednostní právo na uspokojení své pohledávky před
všemi ostatními věřiteli. 
Investice do nákupu a pronajímání nemovitostí můžete získat i
mým prostřednictvím. Minimální investice je 100.000 Kč. Nejkratší
délka investice je 65 měsíců. Dobu investování lze opakovaně
prodloužit. Garantovaný výnos je 4 - 5% z investované částky
ročně. To je víc než získáte při pronájmu většiny předražených
bytů. Úroky se vyplácí bez jakýchkoliv srážek, protože každý
investor má jiné podmínky pro zdanění svých příjmů, a to vždy k
15. 12. každého kalendářního roku. Investice jsou zajištěny
zástavním právem na nejrůznějších nemovitostech. Všechny
nemovitosti, které slouží jako zajištění, jsou pojištěny na novou
hodnotu (pro případ požáru, povodně atd.). Dále je zde uzavřeno
pojištění domácnosti na vybavení (pokud je to nemovitost určená
k bydlení) a pojištění odpovědnosti fyzických osob pro případ, že
by vznikla škoda na majetku jejich neúmyslným zaviněním. 

2 / 4
3
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S a m o s t a t n é  i n v e s t o v á n í  s  v y š š í m i  v ý n o s y

Investoři, kteří hledají vyšší výnos, musí kromě finančních
prostředků do investování vložit také trochu svého času. 
A nejen to. Je třeba mít dostatek informací, abyste se dokázali v
problematice investování do nemovitostí dobře orientovat.
Potřebné informace můžete získat například na kurzu „ Tajemství
investování do nemovitostí“, na který se můžete přihlásit na
stránkách www.tajemstviinvestovani.cz/show.

4Koupě investiční nemovitosti (domu, bytu)
za účelem jejího pronájmu 
Jedná se o nejčastější způsob samostatného investování.
Vzhledem k tomu, že jde zpravidla o dlouhodobou investici, je
třeba jisté míry opatrnosti a předvídavosti věcí příštích. Při
výpočtech možných výnosů je lepší být mírně pesimistický. Pokud
si chcete nemovitost nechat na mnoho let, je dobré hned od
začátku myslet na tvorbu rezervního fondu na opravy. Tak vás
alespoň nezaskočí žádné nenadálé výdaje. Vše máte pod svou
kontrolou a nemovitost je něco, co má za všech okolností svoji
cenu. 

5Výhodně koupit a ještě výhodněji prodat
(spekulace)
Druhým nejčastějším způsobem investování do nemovitostí je
výhodná koupě  nemovitosti (nejčastěji v dražbě) a její následný
prodej za ještě výhodnější cenu. Tento způsob investování je
vhodný pro investory, kteří mají velmi dobrý přehled o cenách
nemovitostí v regionu, kde se kupovaná nemovitost nachází.
V žádném případě se nelze řídit cenami nemovitostí uvedenými na
realitních portálech. Některé se inzerují i dlouhé roky. 

3 / 4
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Čím vyšší cena, tím delší doba prodeje. Tyto nemovitost jsou tam
především proto, že jejich cena je příliš vysoká a za tuto cenu o ně
není zájem. Jinak by už byly dávno prodané. Jejich skutečná tržní
cena může být o 10–30 % nižší. Nevýhodou tohoto druhu
investování je vyšší zdanění zisku.

6Výhodně koupit, opravit a prodat
Obdobným druhem investování je výhodná koupě nemovitosti, její
oprava a následný prodej. Tento druh investování je vhodný pro
investory, kteří mají s opravami realit více zkušenosti. Musí vědět,
jak za co nejméně peněz dosáhnout největšího efektu tak, aby
maximálně zvýšili cenu nemovitosti v očích potenciálních kupců.
Jestli nechcete vyhazovat zbytečně peníze, musíte opravit to, co
kupující nejvíc zajímá. Kdo se  takové činnosti věnuje, zpravidla
získává velmi vysoké příjmy. 

7Koupit pozemek, postavit novostavbu a
výhodně prodat
Tento postup je už pro velmi zkušené a ostřílené investory, kteří
mají zkušenosti se stavbou rodinných domů a jejich prodejem.
Zde lze dosáhnout největších výnosů, ale k jejich realizaci
potřebujete největší množství finančních prostředků. Kromě
vědomostí potřebných pro stavbu rodinných domů, musí mít
investor také velmi dobré znalosti o cenách nemovitostí v lokalitě,
kde chce stavět. Velmi snadno by se mu mohlo stát, že o vybranou
lokalitu nebude takový zájem, jak předpokládal, a jeho zisk se
nebezpečně přiblíží nule. Je to už taková „vyšší dívčí“. 
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8Koupit v dražbě podíl na nemovitosti a následně
si jej nechat splácet od ostatních spoluvlastníků,
s předem dohodnutým navýšením 
V dražbách lze velmi výhodně nakoupit podíly na nejrůznějších
nemovitostech. Než tak učiníte, je třeba předem velmi pečlivě
zhodnotit stavebně technický stav nemovitosti, zjistit všechno
okolnosti související s prodejem a připravit všechny smlouvy tak,
abyste měli zajištěno, že vám ostatní spoluvlastníci podíl splatí, s
dohodnutým navýšením. 

Následující způsoby investování do nemovitostí lze realizovat s
malými finančními prostředky, ale s vysokou mírou zisku.
Předpokladem úspěchu je uzavření dobře připravených smluv
ještě před vlastní investicí a volba správného postupu. Vzhledem k
jejich rozmanitosti nelze tento způsob investování popsat v
několika málo řádcích. Podmínkou úspěchu v tomto způsobu
investování jsou maximálně kvalitní smluvní dokumenty,
propracovaný způsob zajištění, reálné stanovení tržní ceny a
dobře propracované prodejní postup. 

9 Koupit v dražbě podíl na nemovitosti a společně
s dalšími spoluvlastníky celou nemovitost se
ziskem prodat 
Jedná se o obdobu předcházejícího způsobu investování, jen s tím
rozdílem, že se ještě před začátkem investování smluvně ujedná
prodej celé nemovitosti. I zde je nutné předem uzavřít kvalitní
smlouvy zajišťující váš budoucí zisk. Žádné ústní ujednávání typu:
“Však se dohodneme. Jsme přece lidé“. Platí jen to, co je ve
smlouvě. 
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10
Mnoho lidí potřebuje půjčit peníze. Z různých důvodů je nemohou
získat od banky. Finanční půjčka poskytnutá investorem je zajištěna
zástavním právem na nemovitosti dlužníka. Je to nejběžnější
zajištění půjčky, jaké používají banky na celém světě.
Asi vědí, proč to tak dělají. Proč to tedy nedělat stejně?

11Půjčka zajištěná přechodným vlastnictvím
nemovitosti
Absolutně nejlepším způsobem zajištění půjčky, je přechodný
převod vlastnictví nemovitosti dlužníka do rukou věřitele (tzv.
zajišťovací převod). Po doplacení závazku dlužníka se nemovitost
převede zpět do jeho vlastnictví. V případě, že dlužník své závazky
nesplní, může věřitel nemovitost prodat dohodnutým způsobem a
ze zisku uspokojit svoji pohledávku. Dlužník v nemovitosti dál bydlí
a stará se o ni. Investorovi pravidelně předkládá plnění podmínek. 

12Postupné navyšování hodnoty vlastních
nemovitostí
Jedná se o kombinaci některých výše uvedených postupů
s využitím téměř neznámé daňové výhody. Tento originální způsob
získání nemovitosti vašich snů vyžaduje jedinou podmínku a tou je
dostatek času. Opět nejde o čas volný, ale ten náš,  „dlouhodobější
vydělávající“.  Na realizaci stačí minimální prostředky, například ze
stavebního spoření. Naprosto ideální je tento způsob investování
pro mladé lidi (např. studenty VŠ), kteří budou ještě nějakou dobu
bydlet u rodičů nebo na kolejích a neplánují brzkou koupi
vlastního bydlení.  

Půjčka zajištěná zástavním právem na
nemovitosti
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. . . p á r  s l o v  z á v ě r e m

je jiný
má jinou povahu
snese jinou míru rizika
má jiné množství času
disponuje jiným množstvím finančních prostředků

Je proto jen velmi obtížné říct, který způsob investování je vhodný
právě pro vás. 

Předložený výběr investičních možnosti je nicméně
dostatečně velký, aby si mohl vybrat naprosto

každý.
Abyste si mohli vybrat zodpovědně a se znalostí věci (jinak ani
úspěšně investovat nelze) je dobré získat dostatek informací pro
správné rozhodování. Špatná rozhodnutí by vás mohla připravit o
hodně peněz. Jednou z možností, jak získat potřebné informace, je
zúčastnit se některého z mých kurzů a tam se dozvíte vše potřebné.

Jak nejlépe začít?
…můžete chtít cokoliv na světě, ale pokud se
nezvednete ze židle, ve vašem životě  se nikdy nic
nezmění. 

…. můžete nechat banku, aby investovala peníze,
které u ní  máte uložené a vám z nich, v tom lepším
případě, nechala jen nepatrné drobky.

...můžete začít něco dělat. Pro sebe, svoje děti a
svoji rodinu. Chopit se příležitosti a investovat své
peníze sami tak, aby veškerý zisk připadnul vám. 

A co si vyberete vy?

KAŽDÝ Z NÁS
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Zkušenosti ukazují, že podmínkou pro úspěšné investování do
nemovitostí, je alespoň základní orientace v dané problematice. Bez
toho to prostě nejde. Je to stejné, jako byste chtěli jezdit autem.
Musíte si udělat řidičák.  

PŘIPRAVIL JSEM PRO VÁS 

Ten vám umožní získat potřebnou orientaci, jak podle
svých možností, bezpečně, zhodnotit své peníze

prostřednictvím investic do nemovitostí. 
Na webových stránkách 

www.tajemstviinvestovani.cz/show 
najdete termíny nejbližších kurzů, kde se dozvíte vše
potřebné, abyste mohli okamžitě nastartovat vaše

investice. Na rozdíl od většiny přednášejících můj kurz
končí až ve chvíli, kdy se už nikdo nechce na nic zeptat.

Je to jako v dobré hospodě. Dokud jsou hosté, je
otevřeno.  

Přihlásit se nebo získat další informace můžete ZDE.

…na mém kurzu dostanete navíc zajímavé bonusy, které
okamžitě nastartují vaše investice . 

Kdo chce okamžitě nastartovat svoje investice může si koupit kurz i
s půlročním monitoringem dražeb, které se budou konat v kraji kde
chcete realizovat svoje investice. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak
se dostat k zajímavým investičním příležitostem. Kdykoliv se bude
konat nějaká dražba dostanete o tom informaci do své e-mailové
schránky.

KURZ!
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Jsem hluboce přesvědčen o tom, že investovat může každý a v
každém věku. Jen strategie a postupy jsou jiné. Teď máte možnost
zjistit, jaká strategie a postupy jsou nejvhodnější právě pro vás. 

Z celého srdce vám přeji, abyste překonali strach
a obavy, které vás napadají a zatím vám bránily

ve vstupu do světa bohatých. Nedejte na řeči
těch, kteří nikdy nic nezkusili a udělejte pro sebe,

svoje děti a svou rodinu to nejlepší, co můžete.
Pusťte se do nejbezpečnějšího investování jaké

existuje,a tím je bezpochyby investování do
nemovitostí. Dříve, než hodnotu vašich úspor

zničí inflace. Nenechte si utéct zisky, které
můžete ze svého  investování získat. 

 
Čeká vás úžasný svět, ve kterém bezpečně

zhodnotíte své finanční prostředky, zajistíte si
prosperitu bez ohledu na to, která strana či vláda

je právě u moci.  

Vy jste ti jediní na světě, kteří máte neomezenou možnost změnit svůj
život, posunout věci dopředu tak, abyste mohli žít spokojený,
harmonický a šťastný život. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Chce
to jen začít. Teď. Hned. Na nic nečekejte. Když to odložíte na zítra,
tak už to nejspíš neuděláte NIKDY.

Jedno je jisté.

KDYŽ NE VY, TAK KDO? KDYŽ NE TEĎ, TAK KDY? 
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...ještě důležité upozornění na závěr.

Stejně tak, jako jste se v životě museli rozhodovat v nejrůznějších
důležitých věcech (třeba koho přijmete za partnera - a to je někdy
pěkná sázka do loterie) budete se muset také sami rozhodnout, zda
do konkrétní investice vstoupíte či nevstoupíte. V tomto smyslu žádné
rady nedávám. Nejsem schopen bez důkladné znalosti věci (a tu
nebudu mít ani když si budete myslet, že jste mi vše podstatné řekli)
vyjádřit svůj názor, zda do nějaké investice máte či nemáte jít.  

Rozhodování o tom, zda  nějakou příležitost ve svém životě přijmete
nebo ne, bude vždy jen a jen na vás.  Já vás můžu pouze upozornit na
to, na co byste si měli dát  pozor, abyste se zbytečně nedostali do
problémů. 

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy, 
neváhejte mne kontaktovat.

POŠLETE PROSÍM TENTO E-BOOK VŠEM, O
KTERÝCH SI MYSLÍTE, ŽE BY JE MOHLO

INVESTOVÁNÍ ZAJÍMAT. 
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Jiří Židů

jiri@tajemstviinvestovani.cz

Tajemství investování do nemovitostí

Těším se na naši společnou cestu investičním
světem!


