JAK MI FIRMA POMŮŽE
K FINANČNÍ NEZÁVISLOSTI
A PŘEKONÁNÍ INFLACE?
5 kroků, jak díky firmě
získat nekonečnou rentu.
Nekonečná
renta
z investic
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Finanční nezávislost
Pravděpodobně si můžete říkat, že právě Vaše firma je tou cestou k Vaší
finanční nezávislosti.
Tato myšlenka je rozhodně v pořádku a chci dodat, že důležitá je i
diverzifikace rizika, tzn. využití i jiných aktiv k zajištění finanční
nezávislosti.
Covidová situace nám bohužel ukázala, že nelze s jistotou u žádné firmy říct
„mně se to netýká a nikdy nemůžu mít problém“.
Proto doporučujeme následující změnu v rozložení majetku:

Běžný stav
Nemovitosti
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Po diverzifikaci rizika

Finanční investice
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Rozložení rizika
do dalších aktiv
Vlastní firma
85%

Nemovitosti
33.3%

Většina podnikatelů se snaží z firmy různými způsoby čerpat prostředky, ale
zpravidla pak už nemají strategii, jak konkrétně s těmito prostředky pracovat
do budoucna, aby si rozložili riziko i do jiných aktiv a mohli čerpat
nekonečnou rentu nezávislou na firmě.
Proto se pojďme podívat na 5 kroků, jak tohoto dosáhnout...

5 kroků, jak díky firmě
získat nekonečnou rentu.

1

Pokud je to možné, financujte rozvoj
firmy z cizích zdrojů a nikoliv z vlastních
cizí zdroje jsou levnější než vlastní
zdroje
zkuste si spočítat rentabilitu vlastního
kapitálu (ROE) - možná budete
překvapeni ...

2

Průběžně čerpejte prostředky z firmy
Zaměstnání
Dohoda o provedení práce či pracovní
činnosti
Zaměstnanecké benefity (příspěvky do
penzijního spoření, z každé firmy až 50.000
Kč ročně)
Pronájem vlastní nemovitosti firmě
Výplata podílu na zisku - i přes dvojí
zdanění, stále levnější než zaměstnání

3

Analyzujte své měsíční výdaje
Není bezpodmínenčně nutná detailní
analýza, ale je dobré znát výši měsíčních
výdajů včetně dovolených, zábavy apod.
Z toho zároveň vyplyne i výše nekonečné
renty, kterou budete potřebovat na
pokrytí všech měsíčních výdajů.

4
5

Vytvořte si a udržujte finanční rezervu
3 až 6 násobek měsíčních výdajů
vše nad rámec této rezervy uvažovat
na střednědobé či dlouhodobé cíle
nenechávat významnější hotovost na
spořicím účtu, kde peníze užírá inflace
a přitom nejsou mnoho let použity

Zbývající prostředky investujte
Určete si věk, kdy chcete dosáhnout finanční
svobody a kdy chcete začít čerpat
nekonečnou rentu.
Spočítejte si, kolik je třeba investovat (odkaz
na kalkulačku v emailu)
1. třetina - Vaše firma
2. třetina - nemovitosti - toto umíme
řešíme na klíč viz zde
3. třetina - finanční investice
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