
Jak investovat do nájemních 
bytů bez starostí s nájemcem?
Investiční byty 
s garantovaným nájmem.
Naučte se investovat do nájemních bytů.
Starosti s nájemcem nechte na nás a dostávejte stálý nájem,
ať se děje co se děje.



Investice do nájemních bytů
se vám násobně vrátí.

Jak funguje investiční byt?

 Pokud je vám investice do nemovitostí stále trochu nejasná nebo nemáte vůbec ponětí, jak 
to celé funguje a co vlastně investiční byt znamená, tento manuál vám vše vysvětlí.

Investice do nájemního bytu může být při první kalkulaci nezajímavá. Koupíte si byt za 4 mil Kč. 
Ideálně dáte minimum svých vlastních zdrojů a zbytek zafinancujete hypotékou, kterou musíte 
splácet například 14 tis. Kč měsíčně. Nájemce vám dá za nájem například 12 tis. Kč (v ideálním 
případě bude výše nájmu stejná výšce splátce hypotéky) a zbylé poplatky za energie si hradí on 
sám. Dalo by se říct, že jste koupili byt a nakonec na něj ještě doplácíte 2 tis. Kč měsíčně. Ano, 
doplácíte a musíte s tím počítat, pokud vám nájem nepokryje splátky hypotéky.

Co ale na první pohled není vidět, je růst ceny vašeho bytu. Ten se každý rok mění, ale od roku 
2016 se ceny meziročně zvyšují v průměru o 15 %. To znamená o 100 % víc za dobu pěti let (1). 
Pokud byste tedy v roce 2017 koupili byt za cenu 4 mil Kč v dobré lokalitě velkých měst, tak v roce 
2022 by byt měl hodnotu 8 mil Kč. Pokud si rozpočítáme měsíční nárust nemovitosti (4 mil Kč / 5 
let / 12 měsíci) tak dostaneme částku 66 tis Kč. Tyto peníze bohužel nejsou vidět na vašem ban-
kovním účtu, ale pokud se rozhodnete nemovitost po prvním roce prodat, tak jste mínusu 24 tis. Kč 
(12 x 2 tis. Kč za rozdíl mezi splátkou a nájmem), ale vydělali jste 800 tis. Kč (12 x 66 tis. Kč). Každý 
byt je ve výpočtu specifický, ale takto by se dal popsat průměrný investiční byt. Investiční byt 
tedy nejen pokryje inflaci, ale také vám vydělá peníze. Také je běžné, že výše nájmu se meziročně 
zvyšuje o inflaci. Pokud chcete s nájemníkem udržet dobrý vztah, můžete nájem zvedat až po pár 
letech. Více reálných ukázek najdete na další straně.
-1- Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/ceny_bytu

       a Deloitte: https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/cze-real-index.html

Výše nájmu

 Cena bytu a výše nájmu by spolu měla korelovat pomocí daného pravidla. Dá se aplikovat 
všude a slouží jako první ukazatel k porovnání tržních nájmů v dané lokalitě, který si můžete dohle-
dat například na sreality.cz nebo bezrealitky.cz. Pravidlo zní: Pokud vydělíme cenu bytu 20 lety a 12 
měsíci, tak výsledkem je výše nájmu. Tedy byt za 4 mil. Kč byste správně měli pronajmout za 16 
tis. kč / měsíc (4.000.000 / 20 / 12 = 16.000 Kč). Tento výpočet slouží jako orientační, proto je vždy 
nutné trh analyzovat. Projít inzeráty s nájmy v dané lokalitě města, porovnat novostavby a starší 
stavby, nebo panelové byty oproti zděným. Na další straně je vidět, jak se tržní nájmy mohou lišit.

Garantovaný nájem

 Pokud nejste technický typ nebo nemáte čas se starat o to, aby váš byt byl maximálně 
vytížen, a vy jste dostávali pravidelný měsíční příjem na splátku hypotéky, tak řada společností 
nabízí tzv. Garantovaný nájem. Stručně to znamená, že nějaká společnost vám posílá fixní nájem 
ať se děje co se děje (nájemce neplatí, nikdo v bytě nebydlí,...) a všechny starosti s vytěžováním 
bytu si zařídí oni. Provize za tuto službu je mezi 1.500 Kč až 2.500 Kč u bytů 1kk až 3kk. 
Více informací ke garantovanému nájmu najdete na předposlední straně.

https://www.czso.cz/csu/czso/ceny_bytu
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/cze-real-index.html


Kde nájemní byty dávají smysl
a jak si to dobře spočítat?

Lokalita

 Hlavním faktorem ceny nemovitosti je lokalita. Říká se, že z pohledu ceny je prvně Praha, 
pak dlouho nic, pak okolí Prahy a potom velká krajská města. V Praze jsou ceny nemovitostí ne-
jvyšší a také je zde záruka, že si svoji hodnotu udrží. Pokud se díváme na lokalitu v měřítku města, 
tak je důležitá poloha vůči centru, dopravní obsluze, vybavenosti (obchody a služby, školy, školky,...) 
a pracovním příležitostem.

Praha vs okolí

 Pokud se podíváme na poměry cen nemovitostí a nájmů v Praze nebo ve velkých měs- tech 
okolo Prahy, vidíme znatelný rozdíl. Je to způsobené tím, že pražské byty mohou být (jsou) pře-
dražené, v jiných velkých městech však cena odpovídá. Nedá se to říct obecně na všechny byty, ale 
hlad po bytech v Praze a jejich nedostupnost je dělá dražší. Pak už jsou to jednoduchá čísla.

Příklad: Chci koupit investiční byt za 4 mil Kč, 3 mil Kč na hypotéku (35 let, úrok 4,4 %) a 1 mil Kč 
z vlastních zdrojů. Chci abych v ideálním případě na byt měsíčně nedoplácel, tedy aby mi nájem 
pokryl splátku hypotéky a s tím spojené náklady. Podíváme se tedy na srovnání několika měst.

Byt 1kk 25 m2 + balkon a sklep
 

cena za m2:           160.000 Kč/m2

splátka hypotéky:    14.000 Kč/měsíc
tržní nájem:     13.000 Kč/měsíc
doplatek:       -1.000 Kč/měsíc
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Byt 2kk 40 m2 + balkon a sklep 
cena za m2:           100.000 Kč/m2

splátka hypotéky:    14.000 Kč/měsíc
tržní nájem:     14.000 Kč/měsíc
vyrovnáno:                0 Kč/měsíc

Byt 2kk 50 m2 + balkon a sklep 
cena za m2:            80.000 Kč/m2

splátka hypotéky:    14.000 Kč/měsíc
tržní nájem:     15.000 Kč/měsíc
přeplatek:      +1.000 Kč/měsíc

Byt 3kk 80 m2 + sklep 
cena za m2:            50.000 Kč/m2

splátka hypotéky:    14.000 Kč/měsíc
tržní nájem:     15.500 Kč/měsíc
přeplatek:      +1.500 Kč/měsíc



Garantovaný nájem
s Jakeš Development.

Pronajímejte svůj byt bez starostí a rizik

 Vy pronajímáte byt nám, my dalším podnájemníkům. Všechny starosti a rizika bereme 
na sebe. Garantovaný nájem Vám posíláme bez výjimky každý měsíc včas a pravidelně, ať už 
splácíte hypotéku nebo nemáte čas o podnájem starat. Pečujeme o stav bytu a vybíráme slušné 
podnájemníky. V průměru zabere jeden nájemce na rok 70 hodin Vaší práce, to s námi však řešit 
nemusíte. Veškerá rizika s neobsazeným bytem, nezaplaceným nájemným nebo škodami na bytě 
jdou na naši stranu. Investice do nemovitosti je s námi jistota.

Příklad: 
Byt 2kk ve středních Čechách, 3.NP, 43 m², 9 m² balkon, sklep 3 m², zařízený kuchyňským koutem 
se spotřebiči, cena bytu 4.080.000 Kč, cena sklep 45.000 Kč.
Cena za byt a sklep celkem = 4.125.000 Kč * 0,2909 = garantovaný nájem 12.000 Kč/měs.

Doba nájmu Výnos z investice Výplata Forma

3/5/10 let 0,2909 % p.a. Pravidelná platba každý měsíc na 
Váš účet Smlouva o pronájmu

Kolik času a peněz s námi ušetříte?

Náklady na hledání nájemníka Pravidelné náklady
Příprava inzerce pronajímaného 
bytu 

4 hod. Smlouva a právní služby  4 500 Kč

Náklady na inzerci  2 000 Kč Kontrola plateb, upomínky - ne-
platiči 

3,5 hod.

Vybírání nájemníka  9 hod. Účtování energií a vody  8 hod.
Prověření rizikovosti nájemníka  0,5 hod. Pravidelné kontroly bytu  3,5 hod.
Podpis smlouvy  2 hod. Revize zařízení  1 hod.
Předání bytu podnájemníkovi  2 hod. Pojištění domácnosti  3 hod.
Přepisy elektřiny a plynu  1,5 hod.

Správa bytu
Náklady na odchod nájemníka Řešení drobných oprav  6 hod.
Převzetí bytu při odchodu ná-
jemníka 

3 hod. Komunikace s podnájemníky  11 hod.

Úklid  4 hod.
Protokol chyb a oprav  0,5 hod. Rizika
Vyúčtování jistoty  2,5 hod. Riziko neobsazení / neplatiče 14 500 Kč
Výmalba  5 hod. Riziko vybydlení  18 000 Kč

Jedná se o uzavření nájemní smlouvy s Jakes Development s.r.o. se souhlasem s podnájmem.



Jakeš Development pomáhá hledat cesty
ke svému bydlení

 Jsme rodinná developerská společnost plná energie a nápadů. Náš tým se skládá z
odborníků ve svém oboru a tím dokážeme zajistit kompletní a kvalitní servis, který vždy přinese 
výborné výsledky. Našimi klienty jsou investoři, majitelé pozemků i obyčejní lidé, kteří hledají nebo 
prodávají nemovitost.

 Pokud v současné době plánujete koupit nemovitost pro své bydlení nebo na investici, jsme 
tu pro vás kdykoliv. Můžete nám zavolat nebo napsat a poradit se, jaké jsou nejlepší možnosti fi-
nancování.

Kontaktní osoba: Vojtěch Pleva
Telefon:   +420 773 080 333
E-mail:   v.pleva@jakesdevelopment.cz

Současná nabídka developerské společnosti Jakeš Develoment s.r.o.:
> https://www.jakesdevelopment.cz/

Mohlo by vás také zajímat:

Dotovaná hypotéka 2,9 % developerem
 - Získejte kompenzační bonus od developera jakobyste měli úrokovou sazbu hypotéky 2,9 %.
 > https://www.jakesdevelopment.cz/hypo-2-9

Shell&Core - Kupte byt se slevou a dokončete si ho podle sebe
 - Kupte nemovitost bez finálních povrchů (podlahy, dveře, obklady) a dokončete ji po svém.
 > https://www.jakesdevelopment.cz/shell-core

Družstevní bydlení - Když nedosáhnu na hypotéku
 - Vlastní nemovitost s 20 % vlastnímy zdroji, pokud Vás banky s hypotékou odmítají.
 > https://www.jakesdevelopment.cz/družstevní-bydlení

https://www.jakesdevelopment.cz/
https://www.jakesdevelopment.cz/hypo-2-9
https://www.jakesdevelopment.cz/shell-core
https://www.jakesdevelopment.cz/dru%C5%BEstevn%C3%AD-bydlen%C3%AD

