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ÚVOD1.
Napadlo vás někdy, že celoživotní placení nájemného
stojí milióny? 
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To je cena kterou by lidé zaplatili, kdyby se nájem za celou
dobu nezvýšil ani o korunu. Nájemné se ale zvyšuje
neustále. 

V roce 2019 se v České republice dožívaly ženy průměrně
82 let a muži 76 let. Spočítejte si kolik roků z této doby
chodí lidé do školy a kolik roků někde bydlí a platí drahý
nájem. 

Pokud by se počáteční nájem 10.000 Kč zvyšoval, tak na to
6 miliónů stačit nebude! 

Není lepší udělat vše pro to, aby vaše děti měly vlastní
bydlení?

Chcete ušetřit vašim dětem milióny, které by v
průběhu života musely zaplatit za nájemní bydlení?
Chcete jim pomoci získat vlastní bydlení, aniž by to
zruinovala vaši nebo jejich domácí kasu? 

Zkuste počítat: 
Měsíční nájem 10.000 Kč × 12 měsíců × 50 let 

= 

6 000 000 Kč



Celou kupní cenu naspořit, což je při vysokých
cenách nemovitostí skoro nemožné.
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1
Naspořit jen na akontaci (10–20 % z výše kupní
ceny) a na zbytek vzít hypotéku, kterou budou vaše
děti splácet 20–30 let.2

Tady jsou možnosti jak toho dosáhnout: 

Naspořit jen základní kapitál (čím víc naspoříte,
tím větší budou vaše možnosti) a prostřednictvím
menších či větších krátkodobých investic do
nemovitostí postupně navyšovat hotovost, tak aby
byla hypotéka co nejmenší, nebo aby jste vydělali na
zaplacení celé kupní ceny.

3

Naspořit jen základní kapitál (čím víc naspoříte, tím větší
budou vaše možnosti) a při obchodu s nemovitostmi
využívat jednu úžasnou daňovou výjimku. Musíte si ale
pospíšit dokud ji nezruší.
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Kde se to všechno můžete jednoduše naučit?

Na kurzu
„Investování začíná v mateřské školce“

Přihlášku najdete ZDE.

Nenechte si nikým nabulíkovat, že nemůžete investovat.
Investovat může každý kdo chce. Kdo říká, že nemůže, tak
nechce. 
Investování může začít od 500 Kč. 

Podívejte se podrobněji na jednotlivé možnosti:

Naspořit jen základní kapitál (čím víc naspoříte,
tím větší budou vaše možnosti) a při obchodu s
nemovitostmi využít systém, který zajistí, aby bydlení
vašich dětí zaplatil někdo úplně jiný. 

5
Kombinovat všechny předchozí způsoby podle
aktuální situace.6



1. 
Kdo šetří,
má za tři
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Naše babičky říkaly: „Kdo šetří má za tři“. To v případě
dlouhodobého spoření na bydlení vůbec neplatí. Skoro by se
v tomto případě dalo říct: „Kdo šetří, okrádá sám sebe“.

Lidem, kteří odmítají zadlužování v podobě hypotéky nebo
úvěru ze stavebního spoření nezbývá, než si na bydlení
naspořit. Je to nejen nejdelší, a také nejdražší a nejméně
efektivní cesta. 

Na jednu stranu hodnotu úspor každý rok snižuje inflace (za
stejné peníze si koupíte méně). Na druhou stranu se
průběžně zvyšují ceny nemovitostí. 

Než naspoříte cílovou částku zjistíte, že ten stejný byt na
který jste chtěli naspořit je už dražší než v době, kdy jste
začínali se spořením. Pak nezbývá než dospořit i cenové
navýšení. Je to skoro nekonečný běh.

Z analýzy stavební spořitelny Modrá pyramida vyplývá, že na
průměrný byt o rozloze 65,3 m² by si lidé mohli reálně
naspořit za 56 let. Tedy až v důchodu. Vzhledem k tomu, že v
poslední letech rostly ceny nemovitostí 2× rychleji než se
zvyšovaly mzdy, není ani tato doba konečná.

Peníze uložené v bance vydělávají mnohem víc bance než
lidem, kteří je zde mají uložené. Proč tomu tak je? Protože
banky jejich peníze investují zatím co lidé je zde jen nechávají
bez užitku ležet.
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Úrok na spořícím účtu ve většině případů nepokryje ani
inflaci. Proto je spořící účet ztrátový. Jen o málo lepší je to
díky státní podpoře u smluv na stavebním spoření. Zde není
efektivní spořit víc jak 1.700 Kč měsíčně. 

Otázkou také je, jak dlouho bude vláda podporovat stavební
spoření, které můžete použít třeba na dovolenou. Nedává
smysl, aby vláda podporovala miliardami něčí dovolenou.
Zrušení státní podpory stavebního spoření navrhuje mnoho
ekonomů.

KAPITÁL: Celou kupní cenu musíte naspořit sami.

VÝHODY: 
Neplatíte úroky z úvěru.

NEVÝHODY:
Nejdelší a nejdražší cesta jak získat vlastní bydlení.
Inflace každý rok požírá část toho co naspoříte.
Úroky na sebelepším spořícím účtu nevyrovnají inflaci.
Ceny nemovitostí stále rostou a je třeba naspořit větší částku
než jste původně zamýšleli.

HODNOCENÍ:  
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2.
Investice a
spoření
zaplatí
dětem
bydlení
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Při dnešních cenách nemovitostí je skoro nemožné naspořit
v rozumně dlouhé době celou kupní cenu. 

Je ale možné naspořit dostatek peněz na povinnou akontaci
představující 10–20 % z výše kupní ceny. 

Proto si v kurzu řekneme něco málo o tom jak spořit
skutečně efektivně a nejkratší možnou dobu. Především se
ale budeme zabývat tím, jak využívat naspořené prostředky,
aby vám průběžně vydělávaly další peníze a hypotéka vašich
dětí nemusela být příliš velká. 

Krátkodobé investice do nemovitostí znásobí sílu
naspořených peněz. Bude-li akontace díky investicím vyšší
budou vaše děti platit nižší splátky nebo splácet hypotéku
kratší dobu.

KAPITÁL: Naspořené prostředky jsou průběžně používány
při krátkodobých investicích do nemovitostí, tak abyste ze
zisku dosáhli potřebné výše akontace co nejdříve. 

VÝHODY: 
Část úroků z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření si
můžete každý rok odečítat od základu daně a snížíte si tak
základ daně z kterého se následně vypočítá vaše daňová
povinnost. 
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Invest ice  a  spoření  zaplat í  dětem bydlení



NEVÝHODY:
Pokud spoření a krátkodobé investice uhradí jen akontaci 
(10–20 %) z kupní ceny k úvěru budou muset vaše děti zbytek
půjčené částky (80 – 90 %)  bance splatit nebo využít
některou z dalších cest. 

HODNOCENÍ:  
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Invest ice  a  spoření  zaplat í  dětem bydlení



3.
Cesta
překvapivých
zisků 
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O třetí cestě by se dalo říct, že je ideální cestou pro každého,
komu dělá radost, když levně nakupuje a draze prodává. 

Nemusíte být profesí obchodníci, stačí když rádi vyděláváte.
Nemusíte se stát ani podnikateli, pokud nebudete chtít.

Aby se vám co nejlépe dařilo levně nakupovat a draze
prodávat nemovitosti dostanete v kurzu k dispozici jeden
úžasný nástroj, kterým je monitoring dražeb. 

Žádný jiný kurz o investování nemá monitoring dražeb v
ceně.

Do vaší e-mailové schránky budou po celý rok přicházet
informace o dražbách a aukcích z kraje, kde chcete realizovat
své investiční záměry. 

Na vás je abyste si vybrali ty příležitosti, které pro vás budou
nejzajímavější. Jestli koupě garáže, bytu nebo domu. 

Na monitoringu dražeb je mimo jiné zajímavé i to, že jinak
poměrně drahou službu dostanete v kurzu ZDARMA. Pokud
byste si jej chtěli individuálně objednat zaplatili byste za něj
až 15.000 Kč ročně. To je 5× víc než je samotná cena kurzu.
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Cesta  překvapivých z isků



KAPITÁL: Pro začátek třetí cesty budete potřebovat jen
nevelký základní finanční kapitál. Čím více hotovosti budete
mít k dispozici tím víc možností se vám otevře a tím rychleji
budete v cíli. Ukážu vám na praktických příkladech jak s
takovou částkou pracovat, aby vám vydělala co nejvíc peněz.

VÝHODY: 
Minimální finanční hotovost.

NEVÝHODY:
Vyšší zdanění zisku, ale mnohem menší než když chodíte do
práce.

HODNOCENÍ:  
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4.
Daňová
výjimka co
vydělává
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Čtvrtá cesta využívá jedné daňové výjimky, která může
každému ušetřit obrovské peníze na dani z příjmu. 

Jen musíte vědět jak na to. Vzhledem k úsporám, které
budou muset příští vlády udělat, aby udrželi státní rozpočet v
aspoň trochu přijatelném stavu, se obávám toho, aby tuto
daňovou výjimku nezrušili. 

Tak neváhejte a využijte její výhody dokud je to ještě možné.

KAPITÁL: Také pro čtvrtou cestu stačí pro začátek nevelký
základní finanční kapitál. I tady platí, že čím více hotovosti
budete mít k dispozici tím rychleji budete mít zajištěno
bydlení pro vaše děti. Proto je dobré tuto cestu kombinovat i
s jinými cestami.

VÝHODY: 
Budete-li opravdu šikovní (a to není zas tak velký problém)
nemusíte při obchodování s nemovitostmi zaplatit na dani z
příjmu finanční správě ani korunu.

NEVÝHODY:
Nic není zadarmo – budete muset být hodně aktivní, ale
vyplatí se vám to víc jak cokoliv jiného.
Naplno se dá využít až v době budou vaše děti plnoleté. To
ale nic nebrání tomu abyste do doby než dovrší plnoletosti
využívali kombinace jiných cest.

HODNOCENÍ:  
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Daňová výj imka co  vydělává



5.
Bydlení
vašich dětí
zaplatí někdo
jiný 
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Spousta lidí nevěří, že je něco takového vůbec možné.
Protože tomu nevěří, tak to ani nezkusí. 

Skoro všichni, kteří tuto metodu dlouhodobě používají už
většinou praštili se svým původním zaměstnáním a dnes už
nedělají nic jiného než investice do nemovitostí. Proč? 

Protože pátá cesta je takové realitní perpetum mobile, které
neustále zvyšuje zisky těch, kteří ji používají.

Cílem této cesty je dosáhnout takové situace, abyste bydlení
vašich dětí nemuseli splácet ani vy ani vaše děti, ale aby je
zaplatil někdo úplně jiný. A to dokonce dobrovolně a rád.

Tato cesta může finančně zajistit vaše děti na celý jejich
budoucí život.

KAPITÁL: Systém sám postupně vytváří kapitál, ale než k
tomu dojde, musíte do něj nějaký základní kapitál vložit. I
tady platí, že čím více hotovosti budete mít k dispozici, tím
rychleji budete mít zajištěno bydlení pro vaše děti. 

Proto je dobré tuto cestu kombinovat i s jinými cestami.
Podstatné je, že svůj kapitál nikomu nesvěřujete a máte ho
stále pod svou kontrolou. To kolik vám bude vynášet, záleží
jen a jen na vás a vašich rozhodnutích.
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Bydlení  vaš ich  dět í  zaplat í  někdo j iný



VÝHODY: 
Jakmile se systém jednou rozjede je skoro k nezastavení, tedy
pokud nebude dělat nějaké zásadní chyby nebo investiční
hlouposti.

NEVÝHODY:
Naplno se dá využít až v době budou vaše děti plnoleté. To
ale nic nebrání tomu abyste do doby než dovrší plnoletosti
využívali kombinace jiných cest.
Než se tento příjem stane pasivním budete muset být hodně
aktivní, ale vyplatí se vám to víc než kdybyste chodili do
práce. A z toho plyne třetí nevýhoda.
Mohlo by se vám to tak zalíbit, že praštíte se svým
současným zaměstnáním a nebude se už věnovat ničemu
jinému. To nemyslím v žádné nadsázce. Stalo se to už mnoha
lidem, kteří této metodě věnovali na začátku dostatek času a
úsilí.

HODNOCENÍ:  
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