
 

 

 

 

  

TIPŮ  

NA VAŠI RENTU 
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vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB a zároveň registrovaný pod společností BrokerTrust, a.s.,  
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Informace uvedené v tomto e-booku mají pouze informativní charakter. 

Informace nejsou právním, daňovým ani investičním poradenstvím, investičním 

doporučením či analýzou investičních příležitostí a nelze je považovat za návrh na uzavření 

smlouvy.



1. Investujte. 

Nechte Vaše peníze pracovat pro Vás.  

Tak jako Vy pracujete, abyste byli odměněni, nechte také pracovat peníze pro Vás. Využijte 

investování k tomu, aby se Vaše peníze zhodnotili.  

Peníze, které si necháte doma či na účtu, Vám budou ztrácet díky inflaci na hodnotě.  

 

2. Pokud Váš zaměstnavatel přispívá na doplňkové penzijní spoření, 

využijte to. 

Pokud Vám to zaměstnavatel nabízí, byla by škoda to nevyužít. Je to zajímavá možnost, jak 

přijít k dalším penězům. V závislosti na Váš věk pak přizpůsobte investiční strategii.  

 

 

3. Spojte se s profesionálem. 

Stejně jako se obracíte v právních záležitostech na odborníka přes právo, v případě 

zdravotních obtíží na lékařského specialistu, pak i v rámci investic byste se měli obrátit na 

odborníka – investičního poradce.  

 

 

4. Mějte záložní plán. 

Když se Vám nebo Vašemu partnerovi něco stane, mějte připravený plán. Kdo bude 

spravovat finance, jste zajištění pro případ vážné nemoci, invalidity či smrti? 

 

 

5. Vytvořte si měsíční rozpočet. 

Jaké jsou Vaše příjmy a výdaje, pravidelně si je zapisujte a sledujte, jaké je Vaše měsíční 

cashflow.  



6.  V jaké výši má být 

měsíční renta.  
Asi jedna z nejdůležitějších otázek pro Vás. Jaká je představa o výši Vaší renty? Na jak dlouho 

rentu plánuji, vystačí mi doživotně? Co to pro mě znamená v rámci investování, kolik bych 

měl investovat? 

 

7. Jaké jsou mé finanční potřeby, bude mi můj důchod stačit. 

Dobře promyslete, jestli Vám bude důchod stačit. Prodlužuje se jednak doba, kterou lidé 

stráví v důchodovém věku, a zároveň také rostou životní náklady. Mimo jiné si chce člověk 

také ještě něco užít po celoživotní práci.  

 

 

8. Počítejte s inflací. 

Nezapomínejte na rostoucí ceny zboží a služeb. V ČR je za necelých 30 let průměrná inflace 

okolo 3,5 %. Tímto tempem ztrácí peníze polovinu své hodnoty za zhruba 20 let. Dnešních 

100 tisíc bude mít za 20 let hodnotu 50 tisíc. Zkrátka si koupíte daleko méně zboží než dnes.  

 

9.  

 

 

 

 

 

  

Zdroj: in2013dollars.com: 

Kupní síla české koruny 



9. Baví Vás investování. 

Pokud rádi zkoušíte nové věci, baví Vás nové trendy, vyčleňte si menší část na „hraní“. 

V případě nepříznivého vývoje přijdete pouze o malou část, která se nedotkne Vašeho 

hlavního portfolia.  

 

10.  

Dodržte investiční strategii. 
Nepodléhejte panice a udržte své emoce na uzdě v případě, že trhy jsou aktuálně v poklesu. 

V ideálním případě využijte těchto poklesů.  

 

11. Dodržte investiční plán a horizont. 

Držte se svého plánu, vytyčené cesty a neuhýbejte.  

 

 

12. Přizpůsobte své investiční portfolio Vašim cílům. 

Každý investiční nástroj má svá specifika, a ne všechny se hodí do každého časového období 

z důvodu jejich možného kolísání.  

 

13. Hlídejte si aktuální zastoupení investičních nástrojů.  

Odpovídá aktuální hodnota investičních nástrojů cílovému zastoupení v mém portfoliu? 

Nejsou akcie v mém portfoliu díky jejich velkému růstu najednou ve větším zastoupení, než 

je můj plán?  

 

14. Diverzifikujte. 

Pamatujte na správnou diverzifikaci svého portfolia.  



15. Nezbavujte se co nejdříve 

hypotéky. 

Když se jedná o hypotéku, jednejte chytře. Je přirozené, že se chtějí 

lidé zbavit svých dluhů co nejdříve, ale v případě hypotéky to nemusí 

být vždy to nejlepší řešení. Jednejte tak, abyste nepřišli o důležitou rezervu.  

16. V důchodu aktualizujte své životní pojištění.  

Zkontrolujte si své pojištění, jestli odpovídá Vašim potřebám a neplatíte zbytečně některá 

připojištění, na kterých můžete ušetřit.  

17. Buďte opatrní a nepodléhejte finančním predátorům. 

Dejte si pozor na nabídky typu „garantovaného“ 50% ročního zhodnocení. Vyšší výnos = vyšší 

riziko.  

18. Pečujte o své zdraví. 

Buďte proaktivní, cvičte a zdravě jezte. Stejně tak je důležité udržet si jasnou mysl, proto 

byste si měli udržovat přehled o aktuálním dění, trendech a ideálně se dále vzdělávat.  

19. Začněte cestovat zpočátku své renty. 

Užívejte si svou rentu a cestujte od počátku. Je předpoklad, že je člověk na začátku své penze 

stále aktivnější, má více energie a je zdravější. Bohužel, s přibývajícím věkem se mohou 

objevit první zdravotní obtíže. 

20. Mějte jasně stanovený důchodový plán. 
Abyste nemuseli ještě v důchodu pracovat.  

Naplánujte si svou rentu se mnou. Všechny starosti, 

otázky a investiční plán Vám pomůžu vyřešit.   
 

 

 

 



Pomohl jsem již mnoha investorům na 

cestě za jejich rentou. Každý plán je 

přesně ušitý na míru, aby reflektoval 

Vaše potřeby a cíle, a vy jste se mohli 

věnovat skutečně jen tomu, čemu 

chcete. 

 

 

 

 

Ozvěte se mi. 

 

Ing. Radek Koláček, investiční poradce 

 602 751 549 

 

 

 

 

 

http://www.rkinvestice.cz
http://www.linkedin.com/in/radekkolacek

