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ÚVOD
Většina investorů se domnívá, že pro vytvoření pravidelného
pasivního příjmu stačí mít nemovitost vhodnou na pronájem.
Bohužel to je jen polovina pravdy. Pro úspěšnost investice je

neméně důležité najít a vybrat ty správné nájemníky.
Stávají se svým způsobem obchodními partnery. Jestliže je

něco tak důležité jako obchodní partnerství, které zcela
zásadním způsobem ovlivňuje investici, je nejlepší o tom

vědět co nejvíc a co nejdřív.  
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1. Lokalita rozhoduje o solventnosti nájemců 
Základem úspěšného investování do nemovitostí je dobře
promyšlená a nastavená investiční strategie. Jedním z prvních
rozhodnutí, které investor činí (vědomě či nevědomě) je výběr
lokality ve které se bude investiční nemovitost nacházet. Ve
velkých městech a v lokalitách s vysokou zaměstnaností
nebude o solventní nájemce nikdy nouze. Naproti tomu nákup
levné nemovitosti ve vyloučených lokalitách přiláká ve většině
případů nízkopříjmové skupiny nájemců se všemi problémy,
které jsou s tím spojené. 
Lokalita ve které je investiční nemovitost umístěna, do
velké míry rozhoduje o tom, jaká bude celková úspěšnost
vaší investice.

2. Nemovitost si vybírá své nájemníky
Velkometrážní byt v pražské Pařížské ulici asi nebude ideálním
bydlením pro nezaměstnané na sociálních dávkách. Stejně tak
garsonka není vhodným bydlením pro pětičlennou rodinu.
Malometrážní byt bude nejspíš určen pro jednotlivce nebo pro
páry na dobu, než si pořídí vlastní bydlení. Studenti nejsou
nároční na luxus, ale vyžadují byt vybavený. Rodiny s dětmi
mají většinou vlastní vybavení a hledají byt v klidnějších
lokalitách v blízkostí školy a s možností parkování. Singl
nájemníci preferují byty ve vyšším standardu uprostřed města.
Důchodcům nepronajmete byt ve vyšším patře bez výtahu. 
Při nákupu investiční nemovitosti byste měli mít jasno
v tom, kdo bude vaším budoucím cílovým nájemcem.
Podle toho budete kupovat a vybavovat (či nevybavovat)
vhodné nemovitosti.
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Není  nájemník  jako nájemník

Mnoha pronajímatelům připadá zjišťování podrobných údajů o
budoucím nájemci jako nevhodné. Bohužel má pronajímatel ze
zákona horší postavení než nájemce. Neměl by si ho ještě
zhoršovat tím, že vlastně neví, koho do své nemovitosti pouští.
Pronajímáte-li nemovitost za milióny máte právo vědět, kdo ji
bude užívat. Ti, kteří nemají co skrývat vám požadované informace
sdělí bez problémů. Jakmile nájemník podepíše nájemní smlouvu
a zavře za sebou dveře pronajímaného bytu, tak je to
pronajímatel, kdo se v případě potíží musí domáhat práva. Což jak
víte, nemusí být v tomto státě vždycky úplně jednoduchá
záležitost. 
 
Cílem není pronajmout byt prvnímu zájemci, který se ozve, ale
tomu nejvhodnějšímu. Jakmile zveřejníte svoji nabídku pronájmu
ozve se velké množství zájemců. Brzo začnete ztrácet přehled kdo
je kdo. Proto je vhodné si informace o zájemcích zapsat. Třeba se
neradi zabýváte papírováním, ale můžu vás ujistit, že u desátého
zájemce už nebudete vědět o čem jste mluvili s těmi, kteří přišli
jako první. Jednoduchý dotazník může problém snadno odstranit.
Najdete ho na konci e-booku. 
 
9 z 10 pronajímatelů si přeje dlouhodobé a stabilně platící
nájemníky. Podívejme se, s jakými skupinami nájemníků se
můžete při pronájmu potkat z hlediska stability jejich příjmů a
perspektivy dlouhodobého nájemního vztahu. 

1Studenti

Finance: Nájem zpravidla hradí rodiče. Nedojde-li k nějakým
dramatickým změnám v jejich rodinné situaci, nemusí mít
pronajímatelé obavy z toho, že by nedostali zaplaceno. 
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Není  nájemník  jako nájemník

2Zaměstnanci

Perspektiva: Mohli byste zajásat, pokud se vám přihlásí student
nastupující do prvního ročníku vysoké školy. Můžete si myslet, že
máte jistého nájemníka na 5 let. Bohužel nejvíc studentů končí
právě v prvním ročníku, protože zjistí, že škola je nad jejich síly,
případně, že si vybrali školu, která jim nevyhovuje. Mnoho
studentů také uzavírá nájemní smlouvu jen na období od září do
června. Pronajímatelům pak zůstává nemovitost na dva měsíce
neobsazená, což je poměrně značná ztráta. 
Máte-li ale nemovitost v lukrativní lokalitě (Praha, Brno) můžete ji
na volné měsíce za výrazně větší cenu pronajímat prostřednictvím
Airbnb. Má to ovšem jeden malý háček. Budete-li pronajímat svoji
nemovitost prostřednictvím Airbnb stáváte se podnikatelem
společně se všemi povinnosti, které jsou s tím spojené (odvody na
sociální a zdravotního pojištění, EET, DPH atd.) 
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Finance: Ideálními nájemci jsou z hlediska zajištění stabilních
příjmů především státní zaměstnanci (úředníci, učitelé, vojáci,
zdravotníci, hasiči). Stát zaplatí i když je krize a komerčním
odvětvím se nebude dařit. Stejně perspektivními nájemci jsou
zaměstnanci IT firem nebo firem nezbytných pro chod státu, jako
jsou elektrárny, plynárny, vodárny atd. Druh zaměstnání určuje do
jisté míru finanční stabilitu příjmů nájemců. 
 
Perspektiva: Zaměstnanci jsou vesměs stabilní skupinou
nájemníků, přinejmenším do chvíle, než si spočítají, že splátka
hypotéky je pro ně stejně vysoká jako nájem, který platí. U této
skupiny by měli pronajímatelé vždy velmi zvažovat zvyšování
nájmu tak, aby pro nájemce bylo výhodnější zůstat v nájmu než si
koupit vlastní bydlení.  



Není  nájemník  jako nájemník

3Nájemník – budoucí vlastník pronajímané
nemovitosti
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Finance: Pokud je vaší strategií pronajímanou nemovitost po 5
letech se ziskem prodat nájemcům má tento druh nájemníka
k pronajímané nemovitosti zodpovědnější vztah než všechny
ostatní skupiny nájemců. S placením nájmu zpravidla nejsou větší
problémy. 
 
Perspektiva: Na dobu 5 let

4Živnostníci

Finance: Především je třeba si uvědomit, že vlastnictví
živnostenského listu není automatickou vstupenkou do světa
bohatství. Živnostníci, kteří jsou úspěšní ve svém oboru už
zpravidla mají vlastní bydlení. Ti, kteří ho ještě nemají jsou buď
začínajícími živnostníky, nebo „optimalizovali“ svoje příjmy do té
míry, že jim banky nepůjčí ani halíř. Podle údajů ze svých daňových
přiznání vypadají spíš jako kandidáti na klienty Úřadu práce než na
budoucí vlastníky drahých nemovitostí. Samostatnou skupinou
živnostníků jsou ti, kteří pracují v různých franchisingových
systémech jako finanční poradci, pojišťováci, obchodní zástupci
atd. Jejich příjem je často závislý na počtu realizovaných zakázek.
Mnozí z nich jsou velmi úspěšní. Mnozí další svůj úspěch teprve
hledají. Což může mít za následek přesně neohraničené období,
kdy je zakázek málo a nájemce není schopen dostát svým
závazkům z nájemní smlouvy. 



Není  nájemník  jako nájemník
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Příjmy některých živnostníků jsou kolísavé také v závislosti na
ročním období. Například zedníci mají v průběhu zimy výrazně
méně práce než v jiných částech roku. Proto je dobré s touto
skutečností počítat při sjednávání výše složené peněžité jistoty.
 
Perspektiva: Dlouhodobost nájmu u této skupiny nájemníků
zcela závisí na příjmech, které generuje jejich podnikání. Pokud se
jim daří, je víc než pravděpodobné, že dříve či později budou
hledat vlastní bydlení. 

5Důchodci

Finance: Důchodci jsou nejspolehlivější skupinou nájemců. Vědí,
na co mají a podle toho se také chovají. Jsou tzv. ze staré školy.
Většina z nich by raději hladověla, než měla nezaplacený nájem. Je
to ale nejcitlivější skupina na zvyšování nájmu, protože jejich
finanční rezervy jsou zpravidla velmi nízké. 
 
Perspektiva: Důchodci jsou možná nejstabilnější skupinou
nájemníků. Stěhování důchodců je spíš výjimkou. Stěhují se jen
když už jim opravdu nic jiného nezbývá. 



Není  nájemník  jako nájemník
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6Nájemci závislí na sociálních dávkách

Finance: Problémem nezaměstnaných lidí, kteří hradí nájemné ze
sociálních dávek není ani tak v jejich statusu jako v jeho nejistotě
díky přístupu státu, úřadů a obcí k jejich situaci. Podmínky pro
výplaty příspěvku na bydlení může stát kdykoliv změnit. Máte-li
založenu svoji strategii investování na aktuální sociální politice
státu můžete se velmi lehce dostat do problémů v situaci, kdy se
stát rozhodne podmínky výplaty příspěvku na bydlení změnit.
Nemusí to být jen v období před volbami, ale také v situaci, kdy na
to ve státní kase nebude dostatek peněz. Do výkladu toho, komu
má či nemá být vyplácen příspěvek na bydlení mluví i jednotliví
úředníci. Ti se mohou rozhodnout (a rozhodují), že požadovaná
výše nájemného neodpovídá nabídnutému standardu bydlení.
V poslední době se množí situace, kdy města a obce vytlačují
problémové osoby ze svého území tím, že vyhlašují tzv.
bezdoplatkové zóny ve kterých je výše příspěvků na bydlení
omezována nebo se nevyplácí vůbec. Může se to týkat celého
sídliště, stejně jako jen jedné ulice, či konkrétního domu. Druhým
faktorem je často nezodpovědný přístup k plnění povinností
vyplývajících z nájemní smlouvy. Jsou to lidé, kteří často žijí ze dne
na den bez jakékoliv perspektivy. Je velmi obtížné, až nemožné,
vymáhat u této skupiny dlužné nájemné a zálohy na služby. 
 
Perspektiva: Délka nájemního vztahu je dána ochotou státu, obcí
a jednotlivých úředníků přispívat na takovou výši příspěvku na
bydlení, který je pro investory zajímavý. Vzhledem k tomu, že
názor vyslovený našimi vládními představiteli ráno často nepřežije
do večera stejného dne, je jen velmi těžké předpovídat, jaký má
tento druh nájemního vztahu perspektivu. Jisté je, že lidé musí
někde bydlet. Už dnes se mluví o tom, že komunita bezdomovců
je větší jak 100.000 lidí. 



Není  nájemník  jako nájemník
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7Cizinci

Finance: Část cizinců přijíždí do ČR za studiem nebo na
studentské či pracovní stáže. Jsou to schopní a cílevědomí lidé,
kteří jsou většinou dobře zabezpečeni. Druhou skupinou jsou lidé,
kteří zde pobývají nebo mají v úmyslu pobývat delší dobu, protože
zde našli zaměstnání. Ani tato skupina nemívá problémy
s finančním zabezpečením. V případě dělnických profesí za
ubytování platí zprostředkující agentury nebo zaměstnavatelé.
Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy přestanou platit.
V takovém případě je vymáhání dlužných částek prakticky
nemožné. 
 
Perspektiva: Do konce stáže, studia či pracovní smlouvy. Kromě
nejasné délky doby pronájmu jsou tady i další úskalí se kterými je
třeba počítat. Problémy mohou nastat v nesrozumitelnosti
smlouvy, proto je dobré mít různé jazykové verze smlouvy. Potíže
nastávají také v rozdílnosti kulturních zvyklostí při užívání
nemovitostí. V neposlední řadě je častým jevem jazyková bariéra
s příslušníky domácnosti cizinců, kteří se nastěhují později.
V případě ubytování cizinců musíte počítat s povinností evidovat a
hlásit jejich pobyt cizinecké polici.   



Není  nájemník  jako nájemník
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8Firemní zákazníci

Finance: U velkých a zavedených firem zpravidla není problém
s placením nájmu. U malých a neznámých firem rozhodně trvejte
na zaplacení kauce v plné výši. Největším problémem u tohoto
druhu nájemníků je minimální vztah k vybavení pronajímané
nemovitosti. Vědí, že zde budou jen několik dní, týdnů nebo
měsíců, a tak je jim jedno, co bude po nich. Vám by to jedno
rozhodně být nemělo. Také je třeba velmi pečlivě předávat
pronajímanou nemovitost a především dokumentovat stav
vybavení nemovitosti před předáním nájemcům a po jeho převzetí
zpět. U této kategorie nájemníků doporučuji mít jako samostatnou
položku nájmu také nájem movitých věcí. Jejich opotřebení
je mnohem větší a rychlejší než u jiných skupin nájemníků. 
 
Perspektiva: Do skončení pracovního úkolu.  

9Airbnb - sdílené bydlení

Finance: Rozmach sdíleného bydlení je fenoménem doby.
Ubytovaní se většinou chovají slušně, ale pokud ne, tak budete
složitě vymáhat zaplacení případné škodu na vybavení vaší
nemovitosti. Pronajímatelé, kteří pronajímají své nemovitosti
tímto způsobem si ale musí uvědomit, že se stávají podnikateli se
všemi povinnostmi, které z toho vyplývající jako je placení
zdravotního a sociálního pojištění, EET, DPH atd. 
 
 
Perspektiva: Do skončení pobytu, řádově dny, maximálně týdny.



Není  nájemník  jako nájemník
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10Zvláštní kategorie nájemníka - kamarád

Klasický případ. Kamarád se právě rozvedl. Protože ví, že
pronajímáte byt tak se na vás obrátí s žádostí o pronájem vaší
nemovitosti. To je chvíle kdy většina pronajímatelů vypne
kalkulačku a zapne emoce. Chcete pomoci kamarádovi. Ve snaze
pomoci nasadíte nižší nájemné, než byste požadovali po jiném
nájemci. Kalkulačka se diví. Vy jste přesvědčení, že jste udělali
dobrou věc. Až do chvíle, kdy vám nepřijde první nájem. Pak začne
velké dilema. Buď přijdete o peníze nebo o kamaráda. Pokud se
tedy rozhodnete k tomu, že svoji investiční nemovitost
pronajmete kamarádovi, tak s plným vědomím možných
následků. Tedy s vědomím toho, co uděláte, když vám kamarád
přestane platit. Budete schopni vůči němu postupovat stejným
způsobem jako k ostatním nájemcům?  



3.
Jak
postupovat
při 
výběru
nájemníka?
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Jak postupovat  př i  výběru nájemníka
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1. Výběr nájemníka začíná už při prvním
telefonním kontaktu
Při zadání soukromé inzerce se musíte připravit na telefonickou
smršť, která bude následovat po jejím zveřejnění. Od brzkých
ranních hodin do pozdního večera. Podle výše ceny za pronájem a
umístění pronajímané nemovitosti vám bude volat i několik
desítek zájemců denně. Možná vás to překvapí, ale najdou se
„odvážlivci“, kteří vám klidně zavolají o půlnoci nebo v pět hodin
ráno, sedm dní v týdnu. Ještě jsou udiveni z toho, že vás to
překvapilo. Tady se na pracovní dobu nehraje. Někteří vám
zavolají i několik měsíců potom co už jste nemovitost dávno
pronajali. To jen proto, že v rámci sdílení informací váš inzerát
„uvízl“ v hlubinách internetu a někdo ho právě objevil. Pokud
chcete šetřit svůj čas prováděním zbytečných prohlídek budete
jim muset stále dokola pokládat ty stejné otázky, abyste předem
vyloučili zájemce, u kterých je jasné, že vaše podmínky nájmu
nesplňují. 
 
Zvlášť velké množství telefonátů zažijete v případě, kdy budete
nabízet pronájem za rozumnou cenu nebo bude pronajímaná
nemovitost v atraktivní lokalitě. Každý, kdo hledá byt ví, že
rozhoduje rychlá reakce. Nedivte se tomu, že nejméně polovina
volajících budou realitní kanceláře. To i v případě, že napíšete
do inzerátu, že si nepřejete, aby vám realitní kanceláře volaly.
Připraví vás to o spoustu času. Sám jsem majitelem realitní
kanceláře, a přesto vyhledání nájemců do svých nemovitostí
milerád často přenechám ostatním kolegům. Má to ovšem své
přesně dané podmínky.  



Jak postupovat  př i  výběru nájemníka
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2. Jak efektivně spolupracovat s realitní
kanceláří při pronájmu
Z pohledu pronajímatele je úplně jedno, zda nájemce vyhledáte
prostřednictvím realitní kanceláře, nebo si jej najdete pomocí
vlastní inzerce. Podstatný rozdíl je ovšem v tom, kolik vám to
zabere času a kolik vás taková činnost bude stát peněz. Ztracený
čas jsou taky peníze. Není tedy důvod proč nevyužít služeb realitní
kanceláře, která vás těchto starostí může z velké části zbavit.
   
Jak to udělat, aby spolupráce s realitní kanceláří byla pro vás
přínosem? Připravte pro makléře kvalitní fotografie, které dokáží
prezentovat pronajímanou nemovitost v tom nejlepším světle. To
je něco, na čem rozhodně nešetřete. Vizuální dojem rozhodne o
intenzitě zájmu potenciálních zájemců. K tomu připojte podrobný
textový popis. Současně s tím zašlete realitní kanceláři přesné
podmínky, za kterých máte zájem nemovitost pronajmout.
Podmínky nesmí být diskriminační. Jakákoliv diskriminace při
výběru nájemce by vás mohla dostat až k soudu a k povinnosti
zaplatit nemajetkovou újmu. Nic to však nemění na tom, že máte
právo svobodně si vybrat z těch, kteří o pronájem vaší nemovitosti
projeví zájem. 
 
Zadáním přesných podmínek nájmu se vyvarujete toho, že vám
realitní kancelář bude vodit na prohlídky zájemce, kteří vám
nebudou vyhovovat. Při zadávání podmínek nájmu si musíte
uvědomit, že vaše priority a priority realitní kanceláře jsou
částečně rozdílné. Prioritou realitní kanceláře je získat provizi a
vaší prioritou je získat dobrého (solventního) nájemníka. Bylo by
bláhové myslet si, že realitní kancelář je garantem solventnosti
budoucích nájemců. Častokrát vidí budoucího nájemce jen o pár
minut dřív než vy. 
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Mám pro každého zájemce připravený seznam otázek. Pokud
spolupracujete s realitní kanceláří, tak jejich zodpovězení může
zajistit makléř. Eliminováním zájemců, kteří nesplňují vaše
podmínky pro pronájem ušetříte obrovské množství času při
prohlídkách. 
 
Požádejte realitní kancelář, aby případné prohlídky koncentrovala
do jednoho dne. Doporučuji jezdit na prohlídky společně s realitní
kanceláří. Tady časová úspora rozhodně není na místě. Můžete si
doplnit informace od zájemce, ale především získáte o zájemci
osobní dojem. Protože jak říká klasik: „Nedávejte na pocity, bývají
pravdivé“. Jestli zájemce o váš byt přijde pozdě na prohlídku, nebo
je neupravený, tak si můžete udělat představu, jak se bude starat
o vaši nemovitost, když se nestará ani sám o sebe. 
 
Další neméně důležitou službou, kterou vám může realitní
kancelář poskytnout je prověření budoucích nájemců. Trvejte na
tom, ať realitní kancelář na své náklady prověří solidnost nájemce.
Například získá kontakt na předchozího pronajímatele, či prověří
z dostupných zdrojů, zda budoucí nájemce není v insolvenci, nebo
proti němu není vedeno exekuční řízení atd. 
 
Důležité upozornění! 
Je vaším nezadatelným právem rozhodnout, kterému ze zájemců
o pronájem svůj byt či dům pronajmete. Výběr budoucího
nájemce ale nesmí probíhat na základě jejich odlišností, jakou je
například národnost, vyznání, věk, pohlaví, sexuální orientace či
jiné další diskriminační podmínky. Nemůžete například nájemcům
zakázat chov zvířat, ale můžete si vybrat nájemce, který zvíře
nechová. Případně můžete požadovat vyšší nájemné, protože
bude docházet k vyššímu opotřebení vaší nemovitosti. 
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3. Solidní nájemník - vyhynulý druh?
Pokud se přece jen rozhodnete, že si nájemníka vyberete sami, je
vhodné už při telefonickém hovoru zjistit zda zájemce splňuje
podmínky za kterých chcete svoji nemovitost pronajmout.
Přestože je to únavné a každý se bude dožadovat osobní schůzky,
snažte se už po telefonu získat alespoň základní informace
o každém zájemci a předem eliminovat zájemce o nájem, kteří
vaše podmínky nesplňují. Ušetříte si tím spoustu času.  

požadovaný termín nastěhování 
jak vysokou kauci je schopen složit (ideálně na tři měsíce) 
je na zájemce nebo na někoho z jeho domácnosti vedeno
exekuční či insolvenčním řízení nebo je v konkurzu? 
jaká je předpokládané délka pronájmu 
požaduje zájemce nemovitost vybavenou nebo bez vybavení  

5 věcí, které byste měli o zájemci vědět ještě
dřív, než se s ním setkáte

4. Platící nájemník, nejlepší nájemník
Investiční nemovitost jste si zakoupili za účelem zisku. Proto by
první otázky pronajímatele měly vždy směřovat k tomu, jak bude
váš zisk z investiční nemovitosti naplňován. Je nutné zjistit z jakých
zdrojů bude nájemné hrazeno. V žádném případě se nenechte
uchlácholit tvrzením typu „peníze nejsou problém“.  
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Moje dvacetiletá zkušenost říká, že ti, kteří podobné věty říkají
jsou právě ti, kteří mají s penězi problém neustále. Nebojte se
požádat o předložení platné pracovní smlouvy. V zahraničí je to
zcela běžný požadavek na budoucí nájemce. 
 
Další otázky by tedy měly směřovat k tomu kolik členů nájemcovi
domácnosti je zaměstnaných a jakou práci vykonávají. Již z povahy
zaměstnání nájemce a členů jeho domácnosti si můžete udělat
obrázek, jak jisté či nejisté jsou jejich příjmy. Případně si udělat
představu o jejich výši. Ideální případ je pár, kde oba pracují,
nemají děti a jsou celý den mimo pronajímanou nemovitost.
Pokud je příjem nájemcovi rodiny odkázán na jeden příjem a
mateřskou tak můžete hádat na jakém stupni důležitosti je
zaplacení nájmu. V případě, kdy dojde k výpadku v příjmech, tak
zaplacení nájmu nebývá tou nejdůležitější platbou. K problému
s placením nájmu může dojít kdykoliv, třeba tím, že jediný
vydělávající člen bude v dlouhodobé neschopnosti, nebo přijde o
práci. 
 
Ani jednorázové brigády a sociální dávky nejsou tím úplně
nejlepším zdrojem příjmů. Stejně tak jako nájemci, kteří jsou
zaměstnáni pouze sezónně nebo na časové omezenou dobu.
Nejistý zdroj příjmů může být i u různých obchodních zástupců a
dalších lidí pracujících jako OSVČ, kteří jsou závislí na provizích
z realizovaných obchodů. Být podnikatelem není garance
pravidelného příjmu. Z hlediska zajištění úhrad za pronájem
vašich nemovitostí jsou perspektivnějšími nájemci ti, kteří mají
dlouhodobě zaměstnaní, zajištěn trvalý a dostatečně vysoký
příjem. 
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5. Velká domácnost - velká spotřeba
Dále je třeba předem zjistit, jak velký je počet členů rodiny
budoucích nájemníků. Velká domácnost znamená velkou
spotřebu. Pokud je v nájemcově domácnosti manželka doma
s malými dětmi v předškolním věku, tak lze očekávat zvýšená
náklady na energie a vodu. Především díky častějšímu praní
prádla, celodennímu sledování televize, vaření atd. 
V závislosti na tom je vhodné nastavit vyšší zálohy na spotřebu
energií a vody a je tedy otázkou, zda na vyšší zálohy bude příjem
nájemcovy domácnosti dostatečný. 
 
Pokud je to možné ujednejte si ve smlouvě výběr nájemného
přímo v pronajímané nemovitosti. Jednak vám to zaručí možnost
jednou měsíčně vstoupit do pronajímané nemovitosti a vizuálně
zkontrolovat, jak je s vaším majetkem nakládáno. Navíc si můžete
zkontrolovat, zda spotřeba vody či energií odpovídá nastavené
výši záloh. Výši nájemného můžete měnit jen v souladu se
smlouvou nebo po dohodě s nájemci. Výši záloh můžete měnit
vždy, když zjistíte, že aktuálně placená záloha nestačí na úhradu
nákladů spojených s poskytovanými službami. Snažte se vyvarovat
situace kdy by nájemce musel doplácet na spotřebované služby,
vodu či energie. Vždy je lepší peníze vracet než vymáhat. Jsou
nájemníci, kteří raději nájem opustí, než by uhradili vysoké
doplatky na služby, vodu a energie. Jejich následné vymáhání je
složité, nákladné a někdy zcela nemožné. 
 
Pokud spolupracujete s realitním makléřem můžete ho požádat,
aby odpovědi na tyto otázky zajistil on. 
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Budoucí nájemci nebývají před makléři tak opatrní a sdělí jim i
takové informace jaké byste se vy od nich nedozvěděli, protože se
snaží před pronajímatelem vypadat v tom nejlepším světle. Tímto
prvním hrubým sítem si ušetříte spoustu času a budoucích
problémů. 
Zájemce, kteří se vám po telefonu líbí, však nenechávejte
v nejistotě a domluvte se s nimi na schůzce. Při shánění
nemovitosti totiž určitě nebudou volat jenom vám. Pokud se vám
někdo naopak nezdá, je solidní mu hned na rovinu říct, že mu
nemovitost pronajmout nechcete.   

důvod nájmu (práce, škola, stáž, …) 
důvod ukončení předchozího nájmu 
jak dlouho trval předchozí nájemní vztah 
je nájemce zaměstnán? jak dlouho? na jaké pozici? 
jaký je celkový měsíční příjem domácnosti nájemce po odečtení
nákladů  

5 věcí na které byste se neměli zapomenout
zeptat během prohlídky 

způsob jakým mluví o bývalém pronajímateli 
přišel zájemce včas na prohlídku 
odpovídá bez zaváhání na všechny vaše dotazy 
je zájemce čistě oblečen a upraven 
probíhala veškerá komunikace do současné doby plynule a bez
problémů 

5 věcí, kterých byste si měli při prohlídce
určitě všimnout 



4.
Jak 
nájemce
nejlépe
prověřit?
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1. Ověření adresy trvalého bydliště

„Důvěřuj Bohu, ale koně přivaž“ (arabské přísloví). 
Jsou hesla, která ani po letech neztrácí nic na své aktuálnosti.
Jedním z nich je klasické „Důvěřovat, ale prověřovat“. Obezřetný
pronajímatel prověří své budoucí nájemníky dříve, než jim svěří
svůj majetek. Vždy je lepší trochu prevence, než se ztrátou řešit
následné problémy.

Prvním krokem při prověřování zájemce o bydlení je ověření, zda
adresa trvalého bydliště vašeho budoucího nájemníka není
současně adresou obecního/městského úřadu obce. Pokud
najdete své budoucí nájemníky na adrese obecního či městského
úřadu, tak je zcela na místě otázka, proč k tomu došlo. Nikdy není
nic bez příčiny. Můžete mi věřit, že drtivá většina důvodů, proč se
tak stalo, by se vám moc nelíbila. Nejčastějším důvodem je snaha
uniknout z dosahu těch, kteří na vašich budoucích nájemnících
vymáhají své pohledávky. V takovém případě bude lepší dát
přednost zájemcům o bydlení, kteří podobné problémy nemají.
Mohlo by se vám totiž stát, že byste se zařadili na konec dlouhé
fronty těch, kteří marně uhání vaše zájemce o bydlení, aby splatili
své dřívější závazky. To určitě nechcete.

2. Kontrola insolvenčního rejstříku
Druhým krokem je nahlédnutí do insolvenčního rejstříku na
portálu www.justice.cz, kde zjistíte, zda na dotyčného byl podán
návrh na zahájení insolvenčního řízení. V takovém případě je
jasné, že příjmy budoucích nájemců budou po dobu 3-5 let pod
dohledem insolvenčního správce. Ten jim bude z jejich příjmů
ukrajovat vše, co mu zákon dovolí bez ohledu na to, zda jim
zůstane dostatek prostředků na nájem. 
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3. Kontrola v centrální databázi exekucí
Třetím krokem může být prověření budoucích nájemníků
v centrální databázi exekucí, kterou na svých stránkách vede
Komora exekutorů. Stačí znát rodné číslo nebo jméno, příjmení a
datum narození. Je to sice databáze zpoplatněná, ale těch několik
málo korun za informaci o tom, zda na vašeho budoucího
nájemníka je či není vedeno exekuční řízení, určitě stojí. Uvědomt
e si jedno základní pravidlo: „Kdo dluží jinde, bude bez problémů
dlužit i vám“. 
 

4. Reference
Přestože referenci od předchozího pronajímatele uvádím až na
čtvrtém místě, tak je to jedna z nejdůležitějších informací, které
můžete získat. Nebojte se nájemníků zeptat, kde dříve bydleli a
proč nájem ukončili. Požádejte je o telefon na předchozího
pronajímatele. Dobrý nájemník nemá co skrývat a telefon vám bez
problémů dá. Ten, který se nerozešel se svým pronajímatelem „v
dobrém“ už číslo jistě „vymazal“ a proto vám žádné nemůže dát. Je
na vašem zvážení, jestli i vy nechcete být také tím „zlým“
pronajímatelem, který chce za svůj byt platit nájem.  Postrachem
pronajímatelů jsou nájemníci – turisté, kteří po zaplacení prvního
nájmu přestanou nájem platit. Vám potom bude trvat několik
měsíců (někdy i roků) než dostanete taková kvítka ze své
nemovitosti.  

5. Kontrola osob hledaných Policií ČR
Asi byste nebyli nadšení, kdybyste zjistili, že si s vašimi náj
emníky chtějí dát policisté „rande“, jen nevědí, kde je najít. Že nep
ůjde o schůzku milostnou je víc než jasné. Aktuální databázi hle
daných osob najdete na portálu Policie ČR. 
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6. Informace ze sociálních sítí
Internet ví vše. Mnohdy víc, než bychom sami chtěli. To se týká i
vašich budoucích nájemců. Jen se umět správně zeptat. Po zjištění
jména, příjmení, rodného čísla, či telefonu můžete provést celkem
solidní lustraci na sociálních sítích jako jsou Facebook, Twiter,
Instagram a nebo Linkedin, ale i v různých databázích a
evidencích. Zajímavé informace o mnoha firmách i podnikatelích
najdete na www.detail.cz

7. Výpis z rejstříku trestů
Někteří zvláště pečliví pronajímatelé požadují výpis z rejstříku
trestů. To, že někdo zavinil dopravní nehodu s následkem smrti je
smutné, ale nemusí to mít vůbec vliv na schopnost platit řádně n
ájem. U majetkových a násilných trestných činů je ovšem situace
 na zvážení vzhledem k časté recidivě odsouzených. 
 

8. Výpis z nebankovního registru SOLUS
Ti nejpečlivější a nejopatrnější pronajímatelé vyžadují výpis
z nebankovního registru SOLUS. Z něj se můžete dozvědět, jaké
jsou závazky budoucích nájemců. Výše finančních závazků, které
nájemci již mají, výrazným způsobem ovlivňuje schopnost hradit
budoucí finanční závazky. Tedy i nájem a zálohy na služby. 
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Na co určitě nezapomenout před podpisem
nájemní smlouvy

Pokud ověřování dopadlo k vaší úplné spokojenosti nezapomeňte
ještě na několik posledních, ale důležitých kroků: 
 ověřte si údaje z osobních dokladů budoucích nájemců

zkontrolujte na stránkách ministerstva vnitra, zda průkaz
totožnosti nájemce nefiguruje mezi odcizenými doklady
(http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/) 
zjistěte, zda má budoucí nájemce manžela/manželku (smlouva
se automaticky vztahuje i na druhého z manželů, a to i když
není ve smlouvě výslovně uveden, se všemi právy i
povinnostmi, které z toho vyplývají) 



5.
Podmínky
uzavření
nájemní
smlouvy
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Kvalitní nájemní smlouva je jedním ze základů úspěšného
investování do nemovitostí. Skutečně kvalitní nájemní smlouva
obsahuje především mnoho preventivních opatření (v mé
smlouvě jich mám 25 a ještě to není konečné číslo), které chrání
pronajímatele před nepoctivými nájemníky a snižují na nejnižší
možnou míru případné ztráty z nezaplaceného nájmu.
 
 1. Nájemní smlouvy z internetu
(Kdo šetří má za tři, ale někdy prodělá kalhoty) 
Nešvarem poslední doby je stahování tzv. „vzorových smluv“
z internetu. Mnoho pronajímatelů preferuje jednoduché a krátké
smlouvy. Můžete mít nájemní smlouvu na jednu stránku. Taková
smlouva ale nemůže zobrazit naprostou většinu situací, které
mohou v nájemním vztahu nastat. Bohužel, většinou ke škodě
pronajímatele. 
Co není ve smlouvě, jako kdyby vůbec nebylo, a to bez ohledu na
všechna předchozí ústní ujednání. Opravdu kvalitní smlouva stojí
nemalé peníze, ale jednoznačně se vyplatí. Kdo šetří na nájemní
smlouvě, tak může v budoucnu mnohonásobně víc ztratit při
vymáhání svých pohledávek vůči neseriózním nájemcům.

2. Nájem bez nájemní smlouvy
Nejeden pronajímatel poskytuje nájem bez toho, že by s nájemci
uzavřel nájemní smlouvu. Tento postup není protizákonný, má ale
mnohá úskalí, na které bych vás rád upozornil. 
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Nájemní smlouva může vzniknout i ústně. Má to ale jeden důležitý
háček. Nikdo přesně neví, co v ní je obsaženo. V případě sporu si u
takové smlouvy – nesmlouvy bude každý vysvětlovat její „obsah“
tak, jak to vyhovuje právě jemu. Proto nelze než důrazně
doporučit, aby smlouva byla uzavřena písemně. Nejen to.
Smlouva by měla obsahovat všechny podmínky za kterých chcete
svoji nemovitost pronajímat a řešení problémů, v případě, kdy
nastanou. Nikdo se tak nemůže vymlouvat na to, „že nevěděl“.
Podpis nájemní smlouvy by měl proběhnout až po tom, kdy si
budoucí nájemce předmět nájmu osobně prohlédne a seznámí se
s podmínkami, za jakých chcete svoji nemovitost pronajmout.
Vyhnete se tak všem budoucím námitkám, že nemovitost před
podpisem neviděl a neměl možnost si nájemní smlouvu přečíst. 

4. Podpisem nájemní smlouvy to nekončí
Mnoho pronajímatelů se domnívá, že podpisem nájemní smlouvy
„papírování“ spojené s nájmem jejich nemovitostí končí.
Zapomínají na to, že je třeba nemovitost také správně předat
nájemcům do užívání. Špatně provedené předání nemovitosti
může mít v případném sporu velmi neblahé následky pro
pronajímatele. Rozhodně nestačí předat nájemcům klíče od
pronajímaných nemovitostí. Za tím účelem je vhodné uzavřít a
podepsat tzv. „předávací protokol“. Předávací protokol má
naprosto nezastupitelnou úlohu při pronajímání nemovitostí,
zvláště v případech, kdy předáváte nájemcům k užívání také
movitý majetek, kterým je vaše nemovitost vybavena. Je to
smutné, ale za svoji realitní činnost jsem ještě neviděl předávací
protokol a s tím spojený postup, který by splňoval všechny
náležitosti. 

3. Smlouva může vzniknout i ústně
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5. Trvalý pobyt ve vaší nemovitosti
Mnoho pronajímatelů žije v omylu, že si nájemce může zřídit
trvalý pobyt v pronajímané nemovitosti jen s jeho souhlasem.
Nájemci stačí, když na obecním úřadě vyplní ohlašovací lístek, kde
uvede svou novou adresu a doloží nájemní smlouvu. O kvalitě
našeho úřednictva svědčí i to, že úřednice jednoho malého
obecního úřadu zapsala trvalé bydliště i na základě budoucí kupní
smlouvy. To jsem jí rychle rozmluvil. Kdo má razítko, má moc, ale
to neznamená, že ví, co dělá, a má pravdu za všech okolností. 



6.
Jak 
dělat
efektivní
prohlídky?
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Mohli byste předpokládat, že čím více informací uvedete
v inzerci, tím méně se vás lidé budou vyptávat. Bohužel je
smutnou zkušeností, že si zájemci o pronájem v inzerátu
nejčastěji přečtou pouze cenu za pronájem a lokalitu. Pokud
jste v textu inzerátu uvedli nějakou zásadní informaci
upřesňující podmínky nájmu, tak se nejdříve přesvědčte, že ji
volající četl a souhlasí s ní. 

1
Velmi efektivní způsob jak snížit počet zbytečných prohlídek a
dlouhé telefonování se zájemci o prohlídku, je zaslat na
mailovou adresu volajících krátký dotazník. Jednotlivé otázky si
upravte podle toho jak jsou pro vás důležité. Zde můžete
například uvést své preference při výběru nájemce. Tedy to,
jakého nájemníka vlastně hledáte např. nekuřáky.  Současně
požádáte adresáta, aby poskytl informace, které jsou pro vás
důležité. Zkušení realitní makléři uvádí, že v extrémních
případech až 70 % zájemců o pronájem neodpoví. Co to
znamená? Především je to 70 % lidí, kteří by vás jen zbytečně
připravili o čas strávený na prohlídce. Současně lze
předpokládat dvě věci. Vaše otázky jsou zájemcům o pronájem
nepříjemné a to z důvodů, které by se vám moc nelíbily.
Koneckonců to není jako něco jen tak plácnout do větru, ale
tady jsou informace černé na bílém. Za druhé, a to je mnohem
důležitější, taková situace vypovídá něco o úrovni jejich
komunikačních schopností. Není-li důvod cokoliv tajit, pak
neochota komunikovat by se mohla projevit v budoucnu při
řešení případných problémů. Kvalitní komunikace mezi
pronajímatelem a nájemcem je jedním ze základních pilířů
spokojeného nájemního vztahu. 

2
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Pokud nepronajímáte svoji nemovitost prostřednictvím realitní
kanceláře, tak sebou vezměte vyplněný dotazník zájemce, který
můžete na místě doplnit o svoje dojmy a další faktické
informace. 3
Při pronájmu zpravidla stačí mít na prohlídku půl hodiny. Je to
dostatečně dlouhá doba na to, abyste se zájemci prošli
pronajímanou nemovitost, doplnili si chybějící údaje a
zodpověděli všechny otázky. Pokud se zájemci o nájem potkají
s dalšími zájemci (při příchodu či odchodu) uvidí, že je o vaši
nemovitost zájem a může to urychlit jejich rozhodnutí. 

4
Ráno v den prohlídky pošlete zájemcům o prohlídku sms
zprávu s tím, že s nimi počítáte v dohodnutou hodinu a
požádejte je o potvrzení termínu.5
Domluvte si termín, do kdy se zájemci rozhodnou a nechte si
také čas na rozmyšlenou. 6
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Pár perliček ze života, které můžete slyšet
od zájemců o vaši nemovitost

Nejčastější věty od nevhodných zájemců o pronájem: 
 
… Já to určitě beru! (Ještě nemovitost neviděl) 
… Můžu se nastěhovat už dnes večer? (Kde by byl, kdyby se
nenastěhoval?) 
… O nájem se nebojte, to zaplatí sociálka! (Příspěvek na bydlení je
vyplácen až po 3 měsících platnosti nájemní smlouvy) 
… Peníze nejsou problém. (Ti kteří tuto větu říkají, mají s placením
nájmu problém nejčastěji) 
… Mám jednu malou exekuci. (Poslední zájemce, kterého jsem
prověřoval jich měl pouhých 17) 
… Na obecní úřad mě přihlásila macecha, když jsem byl na vojně.
(má asi 20 let po vojně)
… Nájem (kauci) vám zaplatím až z výplaty. (Z které? Opravdu už
z té následující?)

(všechny jsem je zažil, některé nejmíň stokrát) 



7.
Komunikace
s
nájemníky
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Možná si říkáte: „Platí mi řádně nájem, tak co bych s nimi
komunikoval“. V každém vztahu, tedy i v tom nájemním, nejde jen
o to správného partnera získat, ale především o to, jak si jej
dlouhodobě udržet. Střídání nájemníků, a s tím spojené výpadky
nájmu, jsou černou noční můrou každého prozíravého
pronajímatele. Přitom někdy stačí tak málo. 
 
Nezapomínejte, že nájemníci jsou také lidé a potěší je, když si
vzpomenete s přáním v případě, kdy mají svátek, narozeniny nebo
při jiných podobných příležitostech. 
 
Také by se nikdy nemělo stát, že by se s vámi nájemce nemohl
spojit v případě, že řeší nějakou záležitost spojenou s nájemním
vztahem. Nájemní smlouva, kterou používám obsahuje všechny
možné kontaktní údaje na nájemce i pronajímatele. Na jedné
straně obsahují číslo na osobní mobilní telefon a mailovou adresu
nájemce i pronajímatele. Na druhé straně také kontakty do
zaměstnání nájemce či na osobu blízkou pro případ nenadálých
situací. V neposlední řadě také kontakty na osoby zastupující
pronajímatele pro případ pojistné události či jiné nepříjemnosti
v době kdy pronajímatel nemůže jednat sám. Doporučuji také
přidat kontakty na správcovskou firmu, domovníka či na firmy i
jednotlivce, kteří mohou zasáhnout v případě poruchy na
pronajímané nemovitosti.



...a pár slov závěrem.

Čím méně práce si dáte s výběrem a důkladným prověřením
budoucích nájemníků, a to dříve, než s nimi uzavřete nájemní
smlouvu, tím víc potenciálních problémů jste si sami sobě připravili.
Můžete mi věřit, že jejich případné řešení zabere mnohonásobně víc
časů než prověření, které jste zapomněli udělat. O penězích, které vás
to bude stát, ani nemluvě.  

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy, 
neváhejte mne kontaktovat.
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Jiří Židů

jiri@tajemstviinvestovani.cz

Tajemství investování do nemovitostí

Těším se na naši společnou cestu investičním
světem!


