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1 Úvod 

 

Riešenie bytovej otázky je pomerne náročným investičným rozhodnutím. V súčasnosti 

existuje možnosť financovať vlastnícke bývanie z niekoľkých rôznych zdrojov 

financovania. V záujme každého racionálne sa správajúceho človeka je veľmi podstatné 

zvoliť taký produkt, ktorý je preňho finančne najvýhodnejší.   

Cieľom bakalárskej práce je stanovenie najvhodnejšieho produktu pre financovanie 

vlastníckeho bývania. Práca je pritom zameraná na financovanie prostredníctvom 

hypotekárneho úveru, americkej hypotéky a stavebného sporenia.  

Práca je tvorená piatimi kapitolami, pričom prvá kapitola predstavuje úvod a piata 

kapitola predstavuje záver. V druhej kapitole je zachytená podrobná charakteristika 

jednotlivých foriem financovania vlastníckeho bývania – hypotekárneho úveru, americkej 

hypotéky a stavebného sporenia, vrátane metodiky ich výpočtu. Ďalej takisto poukazuje na 

výhody a nevýhody každej formy financovania vlastníckeho bývania, a zároveň aj na rôzne 

typy štátnej podpory. 

V tretej kapitole je venovaná pozornosť stručnej charakteristike troch najväčších 

českých bánk (Československá obchodná banka, a.s., Komerčná banka, a.s. a Česká 

sporiteľňa, a.s.). U každej z vybraných bánk sú popísané hypotekárny úver, americká 

hypotéka a stavebné sporenie, vrátane ich orientačných úrokových sadzieb, maximálnej 

percentuálnej výšky úveru z hodnoty zástavy, vekového obmedzenia žiadateľa, ohraničenia 

doby splatnosti a výšky úveru, možností splácania, bankou stanovených poplatkov, 

povinnosti doložiť príjmy apod.  

V štvrtej, aplikačnej, kapitole sú uskutočnené prepočty pre financovanie vlastníckeho 

bývania pomocou hypotekárneho úveru, americkej hypotéky a stavebného sporenia pre 

požadované hodnoty vo výške 100 %, 70 %, 50 % a 30 % z hodnoty nehnuteľnosti 

zodpovedajúcej 2 000 000 Kč, na 15 rokov, vrátane zahrnutia poplatkov, úrokovej dotácie, 

úspory na dani atď. 
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2 Charakteristika bankových produktov pre financovanie 

vlastníckeho bývania 

 

Všeobecne existuje niekoľko možných alternatív financovania vlastníckeho bývania. 

V prvom rade je ale potrebné vysvetliť, čo vlastnícke bývanie v podstate predstavuje. 

 

2.1     Podstata vlastníckeho bývania 

 

Vlastnícke bývanie je upravené Zákonem o vlastnictví k bytům č. 72/1994 Sb. v platném 

znení, ktorý vlastníctvo bytu charakterizuje ako samostatnú vec nehnuteľnú. Konkrétne 

ako samostatnú nehnuteľnú vec, ktorá je spôsobilá k tomu, aby bola predmetom 

vlastníckych práv.  

Podstatou vlastníckeho bývania je totožnosť vlastníckeho a užívateľského vzťahu, teda 

skutočnosť, že vlastník bytu je zároveň aj užívateľom bytu. V porovnaní s nájomným 

bývaním je vlastnícke bývanie finančne náročnejšie, a to z dôvodu počiatočných 

obstarávacích nákladov, ktoré je nútený každý konkrétny majiteľ bytu splatiť. Na druhej 

strane ale ide o bezpečnejšiu a istejšiu formu bývania. Dôvodom je, že užívateľ byt vlastní 

a môže s ním nakladať podľa svojich predstáv a potrieb. Hlavnou istotou je, že vlastníka 

nemôže niekto obmedzovať v užívaní bytu, prípadne vysťahovať z  bytu a podobne. 

V súčasnosti sa stáva vlastnícke bývanie najrozšírenejšou formou bývania v rámci trhu 

s bytmi, a to ako z dôvodu podpory zo strany štátu, tak aj z dôvodu rozvinutosti 

kapitálového trhu.   

Financovanie vlastníckeho bývania je takmer na celom svete založené na kapitálovom 

trhu (viď [13]). Všeobecne existuje niekoľko možných, známejších či menej známych, 

spôsobov financovania vlastníckeho bývania. Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie 

formy financovania vlastníckeho bývania patria:  

� hypotekárny úver, 

� americká hypotéka, 

� stavebné sporenie.  
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2.2 Zvolené spôsoby financovania vlastníckeho bývania 

 

Po priblížení vlastníckeho bývania je možné pristúpiť k charakteristike jednotlivých 

vybraných foriem financovania vlastníckeho bývania.  

 

2.2.1 Hypotekárny úver 

 

Hypotéku je možné definovať ako formu financovania vlastníckeho bývania zaistenú 

zástavou nehnuteľnosti. V prípade, že klient nedisponuje dostatočnou hotovosťou na 

obstaranie bývania z vlastných zdrojov, využíva hypotekárny úver poskytnutý bankou na 

dlhšiu dobu. Ide o najfrekventovanejšiu formu financovania vlastníckeho bývania. 

Podmienky splácania úveru bývajú prispôsobované individuálnej situácii klienta. Žiadateľ 

o hypotéku musí splniť základné podmienky, ktoré sú totožné s podmienkami u americkej 

hypotéky (viď 2.2.2). V podmienkach Českej republiky je možnosť poskytovania hypotéky 

upravená Zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb.. Nehnuteľnosť použitá ako zástava1 

môže byť i rozostavaná nehnuteľnosť, alebo nehnuteľnosť, ktorá bude z prostriedkov 

získaných hypotékou obstaraná. Dôvodom, prečo je využívaná takáto forma zástavy, je 

dostatočné zaistenie pre banku v prípade, že dlžník nebude schopný úver a úroky splácať. 

V tom prípade je zastavená nehnuteľnosť použitá práve na pokrytie tejto pohľadávky 

banky. Banky len výnimočne poskytujú úver vo výške zodpovedajúcej 100 % hodnoty 

nehnuteľnosti, či bytu. Práve naopak, často sa stretávame s tým, že hodnota úveru 

predstavuje len určitú výšku z ceny zástavy, zisťovanej na základe odborného odhadu 

zmluvného bankového odhadcu. V poslednej dobe, z dôvodu súčasnej ekonomickej 

situácie, sú hypotekárne úvery poskytované spravidla do výšky 70 % z hodnoty 

nehnuteľnosti. Čím viac pomer medzi hodnotou nehnuteľnosti a výškou požadovaného 

úveru rastie, tým sa šance na získanie hypotéky zlepšujú. Z pohľadu banky je výhodnejšie, 

ak sa hodnota nehnuteľnosti pohybuje čo najviac nad 100 % výšky úveru.  

Banky tiež rozlišujú účel, na ktorý budú finančné prostriedky z poskytnutého 

hypotekárneho úveru čerpané. Hypotéku možno použiť na obstaranie nehnuteľnosti           

(i spoluvlastníckeho podielu) do osobného vlastníctva, obstaranie družstevného podielu, 

alebo stavebného pozemku. Takisto je možné hypotéku využiť na výstavbu bytu, 

rodinného domu, prípadne inej nehnuteľnosti, či rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu 

                                                 
1  Môže ísť aj o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza mimo územie Českej republiky, ale v rámci Európskej únie.  
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nehnuteľnosti. Býva čerpaná aj na vysporiadanie dedičstva, či spoločného imania 

manželov, ale i na splatenie úveru, alebo pôžičky použitej na investície do nehnuteľnosti, 

prípadne prefinancovanie skôr zaplatených vlastných prostriedkov (maximálne do výšky 

50 % úveru). Možná je i kombinácia vyššie uvedených účelov (viď [20]). 

Z pohľadu banky je hypotéka bezpečnou pôžičkou. Z pohľadu klienta ide o výhodný 

spôsob financovania bývania. Nezanedbateľný význam má vplyv vývoja inflácie a cien 

nehnuteľností. Pretože tvrdenie o výhodnosti je platné pre prípad, keď sa inflácia a ceny 

nehnuteľností vyvíjajú proporcionálne. V prípade, že ceny nehnuteľností poklesnú, 

hypotéka nie je príliš výhodná (viď [2]). Určitá neistota je i v tom, že klient vopred nevie 

presne koľko za úver zaplatí. A to najmä s ohľadom na výšku úrokovej sadzby.2  

Hypotekárne záložné listy sú cenné papiere zhmotňujúce záložné právo banky, 

emitované obvykle na 5 a viac rokov hypotekárnymi bankami s povolením poskytovať 

hypotéky. Z prostriedkov získaných ich predajom sú hypotéky financované.3 Ide o veľmi 

bezpečný druh investičného inštrumentu, s ktorým je obchodované na kapitálovom trhu. 

Bezpečnosť je zaistená prostredníctvom dohľadu Českej národnej banky. Ich menovitá 

hodnota vrátane úrokov je pokrytá pohľadávkami z hypotekárneho úveru (viď [21]). 

Hypotekárne záložné listy emitované od 1. januára 2008 podliehajú dani z príjmov.4  

Medzi základné charakteristiky hypotekárnych úverov patrí možnosť predaja 

nehnuteľnosti s hypotékou, kedykoľvek klient uzná za vhodné (platí i pre americkú  

hypotéku a stavebné sporenie). Výhodou je možnosť odpočítať od základu dane úroky 

platené z hypotéky, až do výšky 300 000 Kč za rok. Niektoré banky požadujú existenciu 

bežného účtu ako podmienku poskytnutia hypotéky, ale nejedná sa o všeobecné pravidlo.  

Rozhodnutie domácností o zvolení tohto typu financovania vlastníckeho bývania je 

motivované najmä podporou zo strany štátu a ním poskytovanými výhodami. Základným 

cieľom tohto snaženia štátu je stimulovať premenu úspor občanov na investície. Táto 

vládna účasť je vlastne nepriamou podporou bytovej výstavby a bývania zo strany štátu. 

Štátna dotácia alebo podpora k hypotékam má formu úrokovej dotácie poskytovanej 

prostredníctvom príspevkov k splátkam hypotéky. V súčasnosti sa poskytovanie dotácií 

riadi nariadením vlády č. 249/2002 Sb., ktoré vymedzuje i výšku úrokovej dotácie podľa 

priemerných úrokových sadzieb hypoték za predchádzajúci rok vyhlásených ministerstvom 

                                                 
2  Úroková sadzba môže byť bankou fixovaná na určitú dobu, prípadne i na celú dobu trvania zmluvy    
 o hypotekárnom úvere. Na druhej strane nemusí byť fixovaná vôbec, ani na obmedzenú dobu. 
3  90 % získaných prostriedkov musí banka využiť na tento účel. 10 % prostriedkov môže využiť na iný účel. 
4  HZL vydané do 31. 12. 2007 nepodliehali dani z príjmov podľa zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., 
   §4/1z (fyzické osoby) a §19/1I (právnické osoby). Od tohto dátumu HZL dani z príjmov podliehajú. 
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pre miestny rozvoj k 1. februáru daného roku. Toto nariadenie vlády vymedzuje aj výšku 

hypotéky, na ktorú je možné dotáciu získať. V prípade úveru na byt je obmedzená hranicou 

800 000 Kč a v prípade rodinného domu hranicou 1 500 000 Kč. Na časť úveru 

presahujúceho stanovenú hranicu sa podpora nevzťahuje. Čiastka znižujúca mesačnú 

anuitu sa vypočíta ako rozdiel medzi anuitou pri úrokovej sadze stanovenej bankou 

a anuitou pri úrokovej sadzbe zníženej o úrokovú dotáciu. Tieto anuity sú počítané 

z hodnoty úveru, na ktorú sa štátna podpora vzťahuje. Tieto štátne príspevky môžu získať 

len fyzické osoby do 36 rokov na nehnuteľnosti staršie ako dva roky. Pritom ani jeden zo 

žiadateľov nemôže byť vlastníkom iného domu či bytu k dátumu podania žiadosti (viď 

[34]). Na tieto účely je v rozpočte roku 2009 vymedzených 40 000 000 Kč. Jedným 

z dôvodov, prečo sa štát účastní na podpore hypoték je, že z tohto typu finančnej operácie 

majú výhodu občania i štát. Pre občanov je to výhodné preto, že im čerpanie hypoték 

sprístupňuje možnosť získania vlastného bývania skôr, ako by na takúto investíciu 

nasporili zo svojich vlastných príjmov. Zainteresovanosť štátu je zapríčinená tým, že im 

hypotéky umožňujú zabezpečovať bytovú výstavbu s menším objemom prostriedkov.  

Od 1. februára 2005 do 31. januára 2009 predstavovala štátna podpora 0 percentuálneho 

bodu. Priemerná úroková sadzba za rok 2008 sa dostala na 5,66 %, takže dotácia 

predstavuje 1 percentuálny bod (viď tabuľka č. 2.1) . Výška úrokovej dotácie platí po dobu 

platnosti úrokovej sadzby zjednanej medzi klientom a bankou (maximálne po dobu 5 

rokov). Úroková dotácia je poskytovaná po celú dobu splácania hypotéky (maximálne po 

dobu 10 rokov). Štát podporuje hypotéky od roku 1996, i keď v súčasnosti za iných 

podmienok ako v minulosti, na základe zmeny v roku 2002 (viď [18]).  

 

Tab. č. 2.1 Výška úrokovej dotácie hypotekárnych úverov 

Priemerná úroková sadzba za 
predchádzajúci rok 

Výška úrokovej dotácie 

8 % a viac 4 percentuálne body 
menšia ako 8 % a vyššia alebo rovná 7 % 3 percentuálne body 
menšia ako 7 % a vyššia alebo rovná 6 % 2 percentuálne body 
menšia ako 6 % a vyššia alebo rovná 5 % 1 percentuálny bod 
menšia ako 5 % neposkytuje sa 

Zdroj: MMR 
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Graf č. 2.1 Štátna podpora vyplatená k hypotekárnym úverom od roku 1996  
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Zdroj: MMR 
 

Pri porovnávaní hypoték ponúkaných bankami je dobré posúdiť rýchlosť poskytnutia 

úveru, tj. čas potrebný pre vybavenie úveru a potrebných dokumentov. Spravidla ide o 

otázku niekoľkých týždňov. Medzi štandardné dokumenty patrí kópia dokladu totožnosti, 

podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov, vyplnená a podpísaná žiadosť 

o hypotéku, výpisy z účtu obvykle za predchádzajúce 3 mesiace, potvrdenie o výške 

príjmov, kópia zmlúv v prípade akýchkoľvek povinných záväzkov, splátok a kreditných 

kariet a ďalšie doklady u živnostníkov a podnikateľov. Ale i dokumenty  týkajúce sa 

nehnuteľnosti, ako výpis z katastra nehnuteľností, snímok z katastrálnej mapy, odhad 

nehnuteľnosti, kúpna zmluva v prípade kúpy nehnuteľnosti, v prípade výstavby kópia 

stavebného povolenia s nadobudnutím právnej moci, položkový rozpočet, zmluvy 

s dodávateľmi, nadobúdací titul k pozemku, projektová dokumentácia, poistenie 

nehnuteľnosti a vinkulácia (tzn. viazanie dispozičného práva) v prospech banky 

a priebežne i faktúry. Z pohľadu klienta je dôležitá i výška hypotéky, ktorá predstavuje 

percentuálnu časť z hodnoty zástavy. Klient musí posúdiť i výšku poplatkov, a to poplatku 

za schválenie hypotéky,5 za vedenie účtu,6 a zmeny zmluvy. Rozhodujúca je i úroková 

sadzba, obvykle závislá na bonite klienta a dobe splatnosti úveru. Niektoré banky ponúkajú 

aj fixáciu úrokovej sadzby. Vo všeobecnosti platí, že čím je dlhšia fixácia, tým je vyšší 

úrok. Nie vždy je fixácia výhodná, najmä pri poklese úrokových sadzieb. Podstatný je i 

spôsob splácania, anuita môže byť konštantná, progresívna, alebo degresívna. Mesačná 

                                                 
5 Pohybuje sa obvykle v intervale 0,4 % až 0,8 % z čiastky hypotekárneho úveru. Ale napr. mBank 
 a Raiffeisenbank tento poplatok klientovi neúčtujú.  
6 Väčšinou ide o 150 Kč až 250 Kč mesačne. Napr. Oberbank má tento poplatok v sume 100 Kč a mBank 
 tento poplatok neúčtuje. 
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výška úrokovej sadzby pre vyčíslenie anuity sa vypočíta z ročnej úrokovej sadzby7 

nasledovne:  
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. −+= ii mp ,                                                                                                                 (1) 

 

kde i je ročná úroková sadzba, ..mpi  je mesačná úroková sadzba. 

Konštantnú anuitu je možné vyjadriť ako ročnú podľa nasledovného vzťahu:  
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kde ..apa  je ročná výška anuity, HU je výška hypotekárneho úveru, ..api  je ročná úroková 
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kde ..mpa  je mesačná výška anuity, HU je výška hypotekárneho úveru, ..api  je mesačná 

úroková sadzba z úveru vyjadrená ako desatinné číslo, n je doba splatnosti v rokoch. 

Tiež je dôležité aká časť anuity pripadá na úmor (tzn. čiastka, o ktorú sa pri splátkach 

znižuje úver) a aká na úrok. V prípade anuity platenej v termíne Tr+1 za mesačné úrokové 

obdobie od Tr do Tr+1 predstavuje úrok časť anuity U r+1: 
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7  Tento spôsob výpočtu mesačnej úrokovej sadzby je presnejší ako 1/12 ročnej úrokovej sadzby. 
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kde ..mpa  je mesačná anuita, rHU  je nesplatená časť hypotéky v čase r, ..mpi  je mesačná 

úroková sadzba, n·12 je doba splatnosti v mesiacoch, r je doba v mesiacoch od poskytnutia 

úveru do termínu Tr, n·12–r je doba v mesiacoch od termínu Tr do splatnosti úveru. 

Ak doba splatnosti nie je známa, je možné ju vypočítať pomocou nasledovného vzťahu: 

 

v

a

iD

n
ln

1ln 






 ⋅−⋅
= ,                                                                                                                (5) 

 

kde n je doba splatnosti, D je výška dlhu, a je konštantná anuita vopred daná, i je ročná 

úroková sadzba, v je diskontný faktor (v = 1/[1+i]).  

V súčasnej dobe banky sprísnili podmienky a mnoho ľudí na hypotéku nedosiahne. 

Záujem o hypotéky je znížený, pretože ľudia čakajú ako sa bude situácia na hypotekárnom 

trhu i trhu nehnuteľností vyvíjať. Práve z dôvodu neistých podmienok klesá ochota ľudí 

zadlžovať sa (tzn. odklad investičného rozhodnutia do budúcnosti). Všeobecne bude 

záujem o bývanie a hypotéky trvalý, ale v porovnaní s predošlými rokmi nebudú 

zaznamenávané tak veľké nárasty v počte poskytnutých hypoték. Zvláštnosťou českého 

trhu je, že väčšina hypoték má fixovanú sadzbu, čo v rámci Európy nie je veľmi obvyklé. 

Pritom v minulom roku úrokové sadzby hypoték rástli. Zaujímavé je, že priemerná doba 

splatnosti hypotéky sa postupne predlžuje a splátky sa znižujú. Pozitívnou stránkou tohto 

trendu je, že tým spoločnosť v podstate popiera obavy zadlžiť sa na dlhšiu dobu (viď [25]).  

 

Graf č. 2.2 Podiel zadlženosti hypotékami na HDP v percentách 
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Zdroj: European mortgage federation 2005   
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2.2.2 Americká hypotéka 

 

Vo svojej podstate americká hypotéka nie je typom hypotekárneho úveru, ako by sa 

mohlo zdať z názvu tohto produktu. Ide vlastne o bezúčelový spotrebiteľský úver, pri 

ktorom obvykle nie je nevyhnutné preukazovať účel využitia takto získaných peňažných 

prostriedkov. Niektoré banky, ale naopak, vyžadujú vymedzenie účelu i v tomto prípade. 

Častejšie je uplatňovaná varianta, kedy účelovosť nie je naozaj nijak obmedzená. K 

veciam, ktoré majú americká hypotéka a hypotekárny úver spoločné, patrí dokladovanie 

príjmov a spôsob zaručenia, teda zástava nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností, 

ktorá sa nachádza na území Českej republiky (prípadne zaistenie ručiteľom, ktoré je menej 

využívané). Nehnuteľnosť poskytnutá ako zástava nemôže byť zaťažená iným záložným 

právom a musí byť poistená, vrátane vinkulácie v prospech úverujúcej banky. Výška takto 

získaného úveru sa často odvíja od bonity klienta a od kvality zaistenia v prípade vyšších 

čiastok. Je samozrejme často využívaná práve v spojitosti s financovaním vlastníckeho 

bývania, či výstavbou nehnuteľnosti. Dôvodom je práve jej bezúčelovosť, ktorá dovoľuje 

získať napríklad materiálne prostriedky nielen cestou nákupu na faktúru, ale i formou 

nákupu od jednotlivcov, ktorý disponujú nepotrebnými materiálnymi prostriedkami po 

dokončení vlastnej stavby, či rekonštrukcie nehnuteľnosti. Pretože pri takomto spôsobe 

obstarania potrebného materiálu nie je vystavená žiadna faktúra, či blok (viď [11]). Názov 

tohto produktu je odvodený od toho, že je veľmi obľúbený v USA. Podmienky 

poskytovania americkej hypotéky a americká hypotéka celkovo, je upravená Zákonem č. 

321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů. Poskytovateľmi 

sú najčastejšie banky, ale aj družstevné záložne a iné úverové finančné inštitúcie.   

V prípade americkej hypotéky nie je poskytovaná podpora zo strany štátu zameraná na 

podporu bývania pre mladé rodiny. Hlavným dôvodom je práve fakt, že americkú 

hypotéku nie je klient nútený využiť výhradne na financovanie vlastníckeho bývania. Ale 

napríklad i na investície do nehnuteľností v zahraničí, obstaranie automobilu, vybavenie 

domácnosti, nákup dovolenky, platbu za štúdium, splatenie iných úverov či rozbehnutie 

podnikania. Väčšina bánk poskytuje i možnosť mimoriadnych splátok, prípadne 

predčasného splatenia americkej hypotéky kedykoľvek, bez prípadných sankcií. Existuje 

dokonca možnosť nehnuteľnosť poskytnutú ako zástavu úveru kedykoľvek predať. 

Žiadateľ o americkú hypotéku musí, takisto ako žiadateľ o hypotekárny úver, splniť 

určité podmienky. Základnou všeobecnou podmienkou je, že musí ísť o občana Českej 

republiky, fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Českej republiky staršiu ako 18 
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rokov,8 prípadne osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu o povolení pobytu člena štátu 

Európskych spoločenstiev. Obvyklou podmienkou, ale nie všeobecne uplatňovanou 

všetkými bankami, je i bankou uznateľný príjem. Ide hlavne o príjem zo závislej činnosti, 

podnikania, prípadne iný príjem. O americkú hypotéku je možné žiadať i s ďalšími 

spolužiadateľmi, a to i bez príbuzenského vzťahu. Počet spolužiadateľov je ohraničený 

a u väčšiny bánk vymedzený maximálnym počtom štyroch osôb z maximálne dvoch 

domácností. V prípade manželov, ktorí majú spoločné imanie manželov, nemôže 

o poskytnutie americkej hypotéky žiadať len jeden z nich ako jednotlivec, ale musia žiadať 

o americkú hypotéku ako pár. Daný produkt je možné poskytnúť maximálne do výšky     

70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.9 Banka má však obvykle stanovenú maximálnu 

výšku úveru, ktorú klientovi poskytne. V prípade, že čiastka zodpovedajúca 70 % hodnoty 

zástavy prevyšuje tento bankou stanovený limit, čiastka poskytnutej americkej hypotéky  

napriek tomu tento limit neprekročí. A to i v prípade, že cena zastavenej nehnuteľnosti je 

oveľa vyššia. Obvykle bývajú takto získané peňažné prostriedky čerpané jednorázovo a to 

bezhotovostne na účet, ktorý si určí konkrétny klient. Charakteristickou a často sa 

vyskytujúcou podmienkou splatenia americkej hypotéky je, že klient je povinný získanú 

americkú hypotéku splatiť najneskôr do dovŕšenia 70 rokov veku. Obvykle sa doba 

splatenia tejto hypotéky pohybuje v rozpätí 3 až 20 rokov, ale môže dosahovať i 30 rokov. 

Zmluva o americkej hypotéke musí obsahovať i stanovenie ročnej percentuálnej sadzby 

nákladov na úver (ďalej len RPSN). Ide o percentuálny podiel z úveru, ktorý je klient 

povinný banke ročne zaplatiť. V podstate ide o RPSN na spotrebiteľský úver a vyjadruje sa 

podľa nasledujúceho vzťahu: 

 

( ) ( )∑∑
′

=′

′

= +
′

=
+

=
m

K
t

K
m

K
t

K

KK i

A

i

A
RPSN

11 11
 ,                                                                                     (6) 

 

kde K je poradové číslo úveru danej osoby, K´ je číslo splátky, KA  je výška úveru číslo K, 

KA ′′  je výška splátky číslo K´, M je číslo posledného úveru, m´ je číslo poslednej splátky, tK 

je interval, vyjadrený v rokoch odo dňa úveru č. 1 do termínov nasledujúcich úverov č. 2 

                                                 
8 Závisí na konkrétnych podmienkach poskytnutia americkej hypotéky u príslušnej banky.  V prípade GE 

Money bank je táto veková hranica stanovená dokonca na 21 rokov. 
9 To platí pre prevažnú väčšinu bánk, ale napríklad Česká sporiteľňa poskytuje americkú hypotéku až do 

výšky 90 % a Komerčná banka dokonca až do výšky 100 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. 
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až m, tK´  je interval, vyjadrený v rokoch, odo dňa pôžičky č. 1 do termínov splátok alebo 

úhrad poplatkov č. 1 až m,  i je ročná percentuálna sadzba nákladov na spotrebiteľský úver. 

Medzi základné výhody tohto spôsobu financovania patrí najmä možnosť bezúčelového 

získania potrebných prostriedkov, a to i bez nutnosti ručiteľov. Ďalšia výhoda americkej 

hypotéky oproti ostatným zvoleným formám financovania je možnosť mimoriadnej 

splátky, prípadne splatenia celého úveru kedykoľvek počas doby trvania zmluvy bez 

akýchkoľvek sankčných poplatkov. Oveľa častejšie ako v prípade hypotekárneho úveru 

banky nevyžadujú založenie nového bankového účtu ako podmienky pre poskytnutie 

americkej hypotéky. Takisto ako v prípade ostatných foriem financovania existuje 

možnosť celú agendu súvisiacu s obstaraním nehnuteľnosti vybaviť „na jednom mieste“. 

Znamená to, že banky okrem samotného vybavenia žiadosti a uzavretia zmluvy 

o poskytnutí americkej hypotéky ponúkajú odborné poradenstvo, poistenie a odhad ceny 

nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť s americkou hypotékou je možné predať kedykoľvek ako 

i v prípade hypotekárneho úveru či stavebného sporenia. V prípade americkej hypotéky 

existuje možnosť výrazného zníženia mesačnej splátky prostredníctvom rozloženia úveru 

na väčší počet rokov. Nevýhodou je ale, že klient si nemôže odpočítať úroky z daní. 

Priebeh splácania americkej hypotéky je možné zostaviť na základe vzťahov využívaných 

pri splácaní úveru všeobecne. Základným odlišujúcim faktorom americkej hypotéky oproti 

klasickému úveru je výška úrokovej sadzby, ktorá je v porovnaní s hypotékami vyššia. 

Anuitu je možné vypočítať nasledovne:  

 

( )nv

i
Da

−
⋅=

1 ,                                                                                                                    (7) 

 

kde a je anuita, D je výška úveru, i je ročná úroková sadzba, v je diskontný faktor, n je 

doba splatnosti úveru v rokoch. 

Výšku úroku z anuity je možné zistiť nasledovne: 

 

iDU ⋅= ,                                                                                                                             (8)  

 

kde U je výška úroku, D je výška úveru, i je ročná úroková sadzba. 
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A podľa toho je možné zistiť veľkosť čiastky pripadajúcej na úmor: 

 

iDaUaM ⋅−=−= ,                                                                                                         (9) 

 

kde M je výška úmoru úveru, a je anuita, U je výška úroku, i je ročná úroková sadzba.  

V súčasnosti ide o drahšiu variantu financovania vlastníckeho bývania oproti 

hypotekárnym úverom. Niektoré banky ponúkajú garanciu pevnej úrokovej sadzby po celú 

dobu splácania americkej hypotéky. Rovnako ako u klasickej hypotéky, i u americkej 

hypotéky platí pravidlo, čím dlhšia doba fixácie, tým vyššia úroková sadzba. Úrokové 

sadzby u americkej hypotéky sú vyššie ako u hypotekárnych úverov, ale na druhej strane 

stále nižšie ako u bežných spotrebiteľských úverov (viď [10]). Klient musí taktiež 

kalkulovať s pomerne vysokými poplatkami. Poplatok za schválenie žiadosti o americkú 

hypotéku sa pohybuje od 0,25 % až 1 % z hodnoty úveru a poplatok za vedenie úverového 

účtu od 40 Kč do 150 Kč mesačne. Spodná hranica poskytnutých prostriedkov z tohto 

úveru je spravidla 150 000 Kč až 200 000 Kč, horná hranica sa líši v závislosti na 

podmienkach a rozhodnutiach príslušnej banky. Na druhej strane napríklad Česká 

sporiteľňa nemá výšku poskytnutých prostriedkov, získaných formou americkej hypotéky, 

nijak obmedzenú. Dominantná pozícia Českej sporiteľne na českom bankovom trhu 

(pozícia najväčšej banky), jej umožňuje zaujať takéto stanovisko. Záujem klientov o tento 

produkt vo všeobecnosti neustále rastie. 

 

2.2.3 Stavebné sporenie 

 

Podstatou stavebného sporenia je podpora bývania. Táto forma financovania sa 

odporúča používať hlavne pre menej finančne náročné alternatívy investície do bývania, 

ako modernizácia, alebo rekonštrukcia domu či bytu. Býva pomerne často využívaná i na 

financovanie súvisiace s obstaraním úplne nového bývania. Až neskôr nadobudlo stavebné 

sporenie charakter sporiaceho bankového produktu so štátnou podporou. Stavebné sporenie 

je v Českej republike upravené Zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebnom spoření a státní 

podpoře stavebního spoření. V súčasnosti existuje na českom trhu šesť stavebných 

sporiteľní. Stavebné sporenie je využívané a výhodné najmä vďaka základným prvkom 

tohto produktu, ktorými sú štátny príspevok a úroky oslobodené od dane. Táto podpora zo 

strany štátu je poskytovaná v zámere stimulovať premeny úspor občanov na investície 
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a tiež v zámere napomáhať financovaniu bytovej výstavby. Rovnako ako u hypotekárnych 

úverov, kde takisto štát poskytuje zvýhodnenie.  

„Stavebné sporenie ako účelová forma sporenia spočíva v prijímaní vkladov od 

jednotlivých účastníkov stavebného sporenia, poskytovaní úverov a príspevkov 

jednotlivým účastníkom stavebného sporenia vo forme štátneho príspevku“ (viď [7]). 

Tento produkt môže poskytovať jedine stavebná sporiteľňa, ktorá má k takejto činnosti 

potrebné povolenie od Ministerstva financií Českej republiky a od Českej národnej banky. 

I všeobecné obchodné podmienky stanovené stavebnou sporiteľňou, vhodným spôsobom 

zverejňované, musia byť schválené Ministerstvom financií Českej republiky. Stavebného 

sporenia sa mohla účastniť výlučne fyzická osoba s trvalým pobytom v Českej republike,10 

a to na základe uzavretia zmluvy o stavebnom sporení. Okruh subjektov stavebného 

sporenia bol rozšírený o právnické osoby, čo znamená možnosť využitia výhod stavebného 

sporenia i  stavebnými družstvami. Avšak počet zmlúv stavebnej sporiteľne uzavretý 

s právnickými osobami je limitovaný maximálnym podielom 15 % na celkovom objeme 

zmlúv stavebnej sporiteľne. Dôvodom je prioritný účel stavebného sporenia, ktorým 

i naďalej zostáva poskytovať jeho výhody fyzickým osobám. Už pred samotným 

uzatváraním tejto zmluvy je nutné si uvedomiť, či si klient zriaďuje tento produkt výlučne 

za účelom zhodnocovania vložených peňazí, alebo ho bude chcieť neskôr použiť i na 

čerpanie úveru. Zaujímavosťou je, že nie veľa štátov takýto nástroj financovania 

vlastníckeho bývania ponúka.   

Stavebné sporenie je založené na základe uzavretia zmluvy o stavebnom sporení medzi 

konkrétnym klientom a  vybranou stavebnou sporiteľňou. Táto zmluva obsahuje i vopred 

zjednané podmienky sporenia. Obvykle si klient prioritne stanovuje cieľovú čiastku, na 

ktorú danú zmluvu o stavebnom sporení uzatvára. Cieľová čiastka je zložená z prijatých 

úspor, úrokov z nich, štátnej podpory a čiastky zodpovedajúcej potenciálnemu úveru (viď 

[45]). Po zaplatení poplatku za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení (spravidla vo výške 

1 %) začína účastník stavebného sporenia sporiť buď prostredníctvom pravidelných 

mesačných úložiek (mesačne, polročne, ročne apod.), alebo na základe mimoriadnych 

vkladov (čiastka v akejkoľvek výške, kedykoľvek v čase). Takto získané prostriedky od 

svojich klientov musí stavebná sporiteľňa použiť len na účel súvisiaci s predmetom 

stavebného sporenia. Tieto úložky sú pravidelne úročené úrokovou sadzbou z vkladov 

                                                 
10 Konkrétne fyzická osoba s trvalým pobytom na území ČR a rodným číslom prideleným príslušným 

orgánom ČR a po novele zákon i právnická osoba so sídlom na území ČR a identifikačný číslom 
prideleným príslušným orgánom ČR (viď [7]). 
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a jedenkrát do roka je k týmto úrokom pripisovaná i čiastka predstavujúca štátnu podporu. 

Doba sporenia nie je všeobecne ohraničená maximálnou hranicou, v podstate je ohraničená 

jedine výškou cieľovej čiastky. Zmluva o stavebnom sporení môže byť uzavretá v troch 

variantách na základe potrieb a finančných možností klienta. Ide o variantu štandardnú, 

rýchlu a dlhodobú. Na zvolenej variante závisí i výška mesačnej splátky a hodnotiaci 

číselný faktor (ktorý je vo výške 2,3 u rýchlej, 1,4 u štandardnej a 1,0 u dlhodobej 

varianty). Hodnotiaci číselný faktor slúži pre výpočet hodnotiaceho čísla (ďalej len HČ). 

HČ stanovuje poradie pri prideľovaní cieľovej čiastky (zmluvy s vyšším HČ majú 

prednosť) a vypočíta sa nasledovne: 

 

HČ = (∑ úrokov · HČF · VF) /  0,001 · CČ ,                                                                     (10) 

 

kde ∑ úrokov je súčet úrokov k rozhodnému dňu, HČF je hodnotiaci číselný faktor, VF                 

je výkonnostný faktor, 0,001 · CČ je jedna tisícina cieľovej čiastky.  

Výkonnostný faktor zohľadňuje vklady klienta nad požadovanú minimálnu hranicu 

úspor (% z cieľovej čiastky). Je možné ho vypočítať nasledovne: 

 

VF = zostatok na účte SS / 40-50 % z CČ ,                                                                       (11) 

 

kde zostatok na účte SS je zostatok na účte stavebného sporenia k rozhodnému dňu,        

40-50 % z CČ je požadované percento z cieľovej čiastky (požadovaná minimálna hranica 

úspor príslušnej stavebnej sporiteľne). 

Ďalšími podmienkami pre pridelenie cieľovej čiastky je, že klient musí byť účastníkom 

stavebného sporenia minimálne 2 roky, musí mať k rozhodnému dňu11 nasporené aspoň  

40 - 50 % cieľovej čiastky (záleží na požiadavkách príslušnej stavebnej sporiteľne) a musí 

písomne prijatie cieľovej čiastky (vrátane úveru) potvrdiť. Po pridelení cieľovej čiastky 

poskytne stavebná sporiteľňa úver účastníkovi, ktorý spĺňa všeobecné podmienky 

stavebného sporenia a poskytne potrebné zaistenie. Ide o výhodný úver, ktorý býva 

obvykle podstatným dôvodom, kvôli ktorému ľudia pristupujú k zriadeniu tohto produktu. 

Úver je poskytovaný na základe preukázania účelu použitia (financovanie bytových 

potrieb) a spôsobu zaistenia (záložné právo k nehnuteľnosti, záložné právo k pohľadávke, 

postúpenie pohľadávky, ručenie treťou osobou, banková záruka apod.) zo strany klienta. 

                                                 
11  Rozhodný deň je deň, ku ktorému banka zisťuje splnenie všetkých požadovaných podmienok.  
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Tento úver je splácaný formou konštantnej anuity (pravidelných splátok v rovnakej výške), 

zahŕňajúcej i úroky. Výška anuity je stanovená spravidla ako určité percento z cieľovej 

čiastky už pri uzavretí zmluvy o stavebnom sporení. Minimálna výška mesačnej anuity sa 

obvykle odvíja nielen od cieľovej čiastky, ale i od varianty sporenia. Je možné ju vypočítať 

i podľa vzťahu (7). Výšku úrokov je možné zistiť použitím vzorca (8). Úver zo stavebného 

sporenia je dostupnejší ako hypotekárny úver a je spojený s pevnou úrokovou sadzbou 

počas celej doby jeho trvania. Úroková sadzba je relatívne nízka a  koncipovaná tak, aby 

boli úroky z úveru pre účastníkov stavebného sporenia prijateľné.  

Pre prípad, že klient ešte nemá nárok na pridelenie cieľovej čiastky (i na čerpanie úveru 

zo stavebného sporenia), ale potrebuje riešiť svoju bytovú otázku, existuje preklenovací 

úver (tzv. medziúver). Tento úver slúži, už podľa názvu, k preklenutiu doby zostávajúcej 

do možnosti čerpať úver zo stavebného sporenia. Na tento úver nemá klient právny nárok 

(na rozdiel od úveru zo stavebného sporenia). Môže byť klientovi poskytnutý až do výšky 

cieľovej čiastky, pričom nemá obmedzenú minimálnu lehotu, po uplynutí ktorej by mohol 

klient o tento úver žiadať. V podstate je možné preklenovací úver čerpať kedykoľvek po 

uzavretí zmluvy so stavebnou sporiteľňou, i hneď po jej zriadení. Klient musí naďalej 

ukladať pravidelné úložky, ktorými bude napĺňať podmienky pre pridelenie cieľovej 

čiastky. Za čerpanie medziúveru platí len úroky. Mesačné úroky je možné vypočítať 

nasledovne: 

 

12

i
PúU tr ⋅= ,                                                                                                                    (12) 

 

kde rU  je mesačný úrok v okamihu r, Pút  je výška preklenovacieho úveru v čase t, 
12

i
      

je mesačná úroková sadzba pre preklenovací úver.  

Z toho vyplýva, že mesačná splátka do doby, kedy dôjde k poskytnutiu úveru zo 

stavebného sporenia je tvorená úrokom z preklenovacieho úveru, poplatkom za vedenie 

účtu a čiastkou sporenia. Stavebnou sporiteľňou je stanovená minimálna čiastka tohto 

„dosporenia“. Konkrétna výška sa odvíja od varianty sporenia. V prípade, že klient 

disponuje dostatkom voľných finančných prostriedkov, môže za daný mesiac zaplatiť 

vyššiu sumu na sporenie. Prípadne kedykoľvek uskutočniť mimoriadnu splátku. Za 

okolností, že nebude klient platiť len minimálnu čiastku sporenia, ale vyššiu, doba tohto 

dosporenia do čiastky potrebnej k poskytnutiu úveru zo stavebného sporenia sa skráti. 
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Zároveň sú vklady na účte stavebného sporenia úročené (2 % úrokovou sadzbou) a tiež je 

k nim pripočítavaná štátna podpora (viď [51]). Keď klient nasporí požadované minimálne 

percento z cieľovej čiastky, ktoré je podmienkou pre poskytnutie úveru zo stavebného 

sporenia, tento úver mu je automaticky poskytnutý. A to vo výške rozdielu medzi cieľovou 

čiastkou a čiastkou doposiaľ nasporenou. Od tohto okamihu klient spláca už len konštantnú 

mesačnú splátku úveru zo stavebného sporenia.  

Stavebné sporenie býva všeobecne považované za jeden z najvýhodnejších produktov 

pre financovanie bývania. Medzi základné výhody sa radí najmä štátna podpora vo výške 

15 % z vkladu v danom roku (viď [46]) do 20 000 Kč, t. j. maximálne 3 000 Kč ročne. Je 

určená tým účastníkom stavebného sporenia, ktorí spĺňajú podmienky zákona 

upravujúceho stavebné sporenie a je poskytovaná zo štátneho rozpočtu Českej republiky. 

V prípade, že účastník stavebného sporenia má uzavretú zmluvu o stavebnom sporení 

s viacerými stavebnými sporiteľňami (ich počet u klienta nie je limitovaný), má právo na 

štátnu podporu u tých zmlúv, kde o ňu písomne požiadal. Súčet týchto záloh nesmie 

presiahnuť stanovenú maximálnu čiastku. Na stavebné sporenie sa vzťahuje i oslobodenie 

od dane z príjmov týkajúce sa výnosov zo stavebného sporenia (viď [42]). Stavebné 

sporenie podlieha poisteniu vkladov zo zákona. Výhodou oproti hypotekárnemu úveru 

a americkej hypotéke je, že nie je potrebná zástava nehnuteľnosti ako ručenie za úver. Ako 

i v prípade hypotéky sú úroky z úveru zo stavebného sporenia pomerne nízke a je ich 

možné uplatniť ako daňový odpočet. Stavebné sporenie predstavuje takmer nulové riziko 

investície a je typické nezávislosťou na vývoji kapitálového trhu (tzn. pevné úrokové 

sadzby z úveru i z vkladu po celú dobu trvania staveného sporenia). Za ďalšiu výhodu 

stavebného sporenia sa považuje možnosť čerpania i nižších peňažných čiastok. Klienti, 

ktorý nečerpajú úver zo stavebného sporenia sú istou formou zvýhodnený (najmä čo sa 

týka úrokovej sadzby). V prípade menšieho objemu prostriedkov je tento produkt 

charakteristický pomerne dobrým zhodnotením. Vek klienta nie je obmedzený žiadnou 

hornou hranicou. Základným znakom, odlišujúcim stavebné sporenie od ostatných foriem 

financovania bývania je, že tento produkt nie je určený výlučne klientom, ktorí potrebujú 

financovať svoje bytové potreby. Je určený i klientom, ktorí o budúcej investícii do 

vlastného bývania ešte len uvažujú. V prípade, že účastník stavebného sporenia nežiada o 

poskytnutie úveru a nechce stratiť nadobudnutú štátnu podporu, musí svoje vklady držať 

na príslušnom účte minimálne po dobu 6 rokov. Po uplynutí tejto doby má dve základné 

možnosti. Buď vypovie zmluvu o stavebnom sporení a nasporené prostriedky využije na 



 18 

ľubovoľný účel, alebo sporí naďalej pokiaľ nedosiahne cieľovú čiastku, a to na rovnakú 

zmluvu a za nezmenených podmienok.     

V súčasnosti je možné povedať, že stavebné sporenie neustále zaujíma pevnú pozíciu 

vedľa hypoték. Z celkového počtu poskytnutých úverov prislúcha hypotékam jedna tretina 

a stavebnému sporeniu dve tretiny. Čo sa týka objemu poskytnutých prostriedkov pozícia 

týchto produktov je opačná (viď [47]). Je to z toho dôvodu, že v prípade stavebného 

sporenia sa obvykle jedná o nižšie čiastky. Oblasť použitia úverov zo stavebného sporenia 

je rozdelená v nasledujúcej tabuľke (2.2). 

 

Tab. č. 2.2 Na čo požičiavajú stavebné sporiteľne 

 Počty úverov Podiel v % 
Nové byty a rodinné domy 23 339 14 % 
Kúpa bytu alebo rodinného domu 43 464 27 % 
Rekonštrukcia a modernizácia 74 800 46 % 
Ostatné  21 219 13 % 

 Zdroj: AČSS 

 

Vďaka svojej konštrukcii je i v dnešnej situácii stavebné sporenie stabilným produktom 

najmä v oblasti úrokových sadzieb. Dôvodom sú peniaze výlučne sporiacich klientov, 

s ktorými môže stavebné sporenie ponúkať úvery so sadzbami veľmi málo citlivými na 

vývoj medzibankového trhu. Tento stabilizačný moment je daný práve charakterom tohto 

bankového produktu, kedy klient určitú dobu sporí a tým odkladá svoju spotrebu. To 

klienta pripravuje na úverovú fázu a rozpočet domácnosti zostáva stabilný. Objem i počet 

poskytnutých úverov neustále rastie. Práve v dobe finančnej krízy je stavebné sporenie 

pilierom štátnej politiky podpory bývania.  

 

Tab. č. 2.3 Počet a objem úverov poskytnutých stavebnými sporiteľňami 2000 – 2007 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet 112385 111802 130777 156289 163834 158735 155263 162822 
Objem 
(mld. 
Kč) 

14,5 17,1 22,1 32,8 40 43 51,6 72,5 

Zdroj: AČSS 
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3 Analýza vybraných foriem financovania vlastníckeho 

bývania v ČR 

 

Táto kapitola je venovaná analýze jednotlivých bankových produktov slúžiacich k 

financovaniu vlastníckeho bývania, poskytovaných vybranými bankami. U každej 

zo zvolených bánk je pozornosť zameraná na produkty, ktoré reprezentujú jednotlivé 

formy financovania vlastníckeho bývania uvedené v kapitole  č. 2.  

Tejto analýze sú podrobené obchodné banky so sídlom v Českej republike. Dôvodom 

nasledovného výberu je, že tieto banky patria medzi najväčšie na českom bankovom trhu. 

A to ako z hľadiska počtu klientov, tak aj veľkosťou vlastného kapitálu. Sú to tieto banky: 

� Československá obchodná banka, a.s.  (ČSOB), 

� Komerčná banka, a.s.  (KB), 

� Česká sporiteľňa, a.s.  (ČS). 

 

3.1  Bankové produkty Československej obchodnej banky, a.s. 

 

Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len ČSOB) bola založená štátom v roku 

1964 za účelom poskytovania služieb v oblasti financovania zahraničného obchodu 

a voľnomenových operácií. V roku 1999 bola privatizovaná a sa stala súčasťou belgickej 

KBC Bank (KBC Bank patrí do Skupiny KBC), v roku 2000 prevzala Investičnú 

a poštovnú banku (viď [29]). Ponuka produktov, týkajúcich sa financovania vlastníckeho 

bývania v ČSOB je zachytená v nasledujúcej tabuľke (3.1).  

 

Tab. č. 3.1 Produkty ČSOB pre financovanie bývania 

Forma financovania bývania Konkrétny bankový produkt 
ČSOB Hypotéka 
ČSOB Hypotéka 2 v 1 
ČSOB Hypotéka s garantovanou výškou splátky 
ČSOB Hypotéka bez dokladania príjmov 
ČSOB Hypotéka na družstevné bývanie 

Hypotekárny úver 

ČSOB Predhypotekárny úver 
Americká hypotéka ČSOB Americká hypotéka 
Stavebné sporenie ČSOB Stavebné sporenie 

Zdroj: ČSOB, vlastné spracovanie 
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Okrem vyššie uvedených produktov, ČSOB ponúka i doplnkové produkty (viď [36]): 

� doplnkové služby (napr. Ponuka bývania),  

� pôžičky na bývanie (napr. Pôžička na lepšie bývanie), 

� poistenie (napr. Poistenie k hypotékam – schopnosť splácať, Poistenie budov, 

stavieb a bytov, Poistenie domácnosti). 

 

3.1.1 ČSOB Hypotéky 

 

Ide o produkty, ktoré ČSOB poskytuje až do výšky 100 % z hodnoty nehnuteľnosti. 

ČSOB vyžaduje poistenie nehnuteľnosti poskytnutej ako zástava proti živelným a iným 

rizikám (viď [32]). Životné poistenie nevyžaduje výslovne, ale ponúka ho. Takisto ponúka 

poistenie schopnosti splácať, poistenie domácnosti a od marca 2009 nový druh poistenia, 

poistenie rizika straty zamestnania. Žiadateľ o hypotéku musí dosahovať vek 18 rokov a ku 

dňu konečnej splatnosti úveru jeho vek nemôže presiahnuť 70 rokov. Príjmy nie je nutné 

dokladovať. Hypotéka je poskytovaná v horizonte 5 až 40 rokov, a to v minimálnej výške 

200 000 Kč. Horná hranica hypotekárneho úveru nie je obmedzená (viď [16]). Neúčelovo 

je možné využiť 20 % získaných prostriedkov. Poplatky za  schválenie úveru sa pohybujú 

vo výške 0,8 % z celkovej čiastky úveru, ale minimálne predstavujú 8 000 Kč. Základná 

úroková sadzba je u ČSOB Hypoték 5,49 % p.a.. Môže byť znížená pri splnení 

individuálnych podmienok klientom. Klient si môže zvoliť fixáciu úrokovej sadzby na rok, 

niekoľko rokov, prípadne i na celú dobu splatnosti hypotéky. Nemusí mať účet u ČSOB pri 

jednaní a schvaľovaní hypotéky, ale pri uzavretí zmluvy je už existenciu účtu vyžadovaná 

(z tohto účtu budú platené splátky úveru). Splácanie prebieha vo forme konštantných anuít. 

ČSOB poskytuje i možnosť mimoriadneho splatenia úveru bez sankcií vo vopred 

stanovených obdobiach zmeny úrokovej sadzby. To znamená, že v okamihu kedy obdobie 

fixácie skončí, klient môže uskutočniť mimoriadnu splátku vo väčšom objeme peňazí 

v porovnaní s konštantnou anuitou. Za tejto situácie klient nepodlieha sankciám. Ale 

v prípade, že mimoriadnu splátku uskutoční v období fixácie, sankcie platí. Takisto je 

možné úver splatiť predčasne. U ČSOB Hypotéky môže klient predať nehnuteľnosť 

s hypotékou kedykoľvek počas doby splatnosti. A tiež je možné zmeniť predmet zástavy. 

Nová zástava nemusí byť vo vlastníctve klienta, stačí ak skutočný vlastník so založením 

písomne súhlasí. Jedinou podmienkou za týchto okolností je, aby sa nehnuteľnosť 

nachádzala na území ČR.   
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3.1.2 ČSOB Americká hypotéka 

 

ČSOB Americká hypotéka je poskytovaná v maximálnej výške 70 % z hodnoty zástavy. 

ČSOB rovnako ako u klasickej hypotéky požaduje poistenie zástavy, pričom životné 

poistenie nie je podmienkou, ale tiež je ponúkané. Vekové obmedzenie klienta je totožné 

s hypotékou. Taktiež nie je nutné dokladovať príjmy. Americká hypotéka u ČSOB je 

poskytovaná obvykle na 3 až 20 rokov. Horná hranica splatnosti môže dosiahnuť 

maximálne 30 rokov. Je poskytovaná vo výške od 200 000 Kč až do 5 000 000 Kč (viď 

[15]) a klient nemusí dokladovať účel, na ktorý plánuje získané prostriedky využiť. 

Poplatky za schválenie ČSOB Americkej hypotéky sú rovnaké ako u klasickej hypotéky. 

Úrokové sadzby sú vyššie ako u hypotekárneho úveru. Začínajú na úrovni 6 % p.a. 

a pohybujú sa maximálne do výšky 8,64 % p.a., pričom v tomto prípade klient nemôže 

zvoliť fixáciu. Keďže splátky musia byť uskutočňované z účtu u ČSOB, tak i v tomto 

prípade je nutné založiť si účet najneskôr pri uzavretí zmluvy o americkej hypotéke. 

Anuita je vo všeobecnosti konštantná, existuje i možnosť mimoriadnych splátok 

a predčasného splatenia kedykoľvek bez sankcií. Čo sa týka predaja, prípadne zmeny 

predmetu zástavy, podmienky sú opäť totožné s hypotékou. Z predošlého vyplýva, že 

ČSOB nevyžaduje splnenie dodatočných podmienok u americkej hypotéky oproti 

klasickej hypotéke.  

 

3.1.3 ČSOB Stavebné sporenie 

 

Produkt je poskytovaný obvykle spoločnosťou Českomoravská stavebná sporiteľňa 

fyzickým osobám i firmám. Právnické osoby nemajú nárok na štátnu podporu a výnos 

z vkladu u nich podlieha dani z príjmov PO. Úver zo stavebného sporenia je poskytovaný 

do výšky 80 % hodnoty nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti je odporúčané. Vinkulácia 

v prospech ČSOB je uskutočňovaná pri úvere nad 2 000 000 Kč. Vklady u ČSOB 

Stavebného sporenia sú poisťované zo zákona až do sumy 50 000 EUR. Klient musí 

dosiahnuť vek 18 rokov. Ak je úver zaistení zástavou nehnuteľnosti, tak ku dňu splatnosti 

nemôže presiahnuť 70 rokov. V ostatných prípadoch je hornou hranicou 65 rokov. Ak 

ČSOB poskytne 40 % z celkovej čiastky požadovanej klientom a 60 % si nasporí sám, tak 

nie je nutné dokladovať príjmy. Ak množstvo bankou poskytnutých prostriedkov 

predstavuje väčší podiel, doložiť príjmy je nutné. Úver zo stavebného sporenia je 
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poskytovaný na 2 až 28 rokov v minimálnej čiastke 40 000 Kč, maximum nie je 

vymedzené. Ak je úver poskytnutý po uplynutí viazacej lehoty 6 rokov, klient môže 

získané prostriedky využiť neúčelovo. Poplatok za vybavenie žiadosti je 0,5 % až 1 % 

z cieľovej čiastky, poplatok za uzavretie zmluvy 1 % z cieľovej čiastky a poplatok za 

vedenie úverového účtu 290 Kč ročne. Klienti vo veku do 19 rokov majú 50 % zľavu 

z poplatku za uzavretie prvej zmluvy na stavebné sporenie (viď [43]). Úrokové sadzby sa 

pohybujú v rozmedzí 3,7 % až 4,8 % p.a.. V prípade preklenovacieho úveru je to 4 % až 

6,2 % p.a.. Existencia účtu je podmienkou. Úver je splácaný vo forme pravidelných 

splátok. Klient musí zaplatiť stanovenú, prípadne vyššiu splátku, nemôže však zaplatiť 

menej. Úver zo stavebného sporenia i preklenovací úver je možné splatiť predčasne. 

Rozdiel je u sankcií, pretože mimoriadna splátka v prípade úveru zo stavebného sporenia je 

bez sankcií, ale u preklenovacieho úveru je sankcia v čiastke zodpovedajúcej 

dvojmesačnému úroku. Za individuálnych podmienok je možný odklad splácania. Dá sa i 

zmeniť predmet zástavy, či zástava predať spolu s úverom, alebo úver splatiť časťou 

výnosu z predaja zástavy .  

 

3.2 Bankové produkty Komerčnej banky, a.s. 

 

Komerčná banka, a.s. (ďalej len KB) je súčasťou medzinárodnej skupiny Société 

Générale a zameriava sa najmä na poskytovanie komplexných služieb drobného, 

podnikového a investičného bankovníctva (viď [38]). KB poskytuje i produkty, ktoré sú 

zamerané na financovanie bývania, konkrétne produkty sú zobrazené v tabuľke (3.2). 

Okrem nižšie uvedených produktov, KB ponúka tieto doplnkové produkty (viď [28]): 

� Poistenie majetku, 

� Vital plán (životné poistenie formou sporiaceho produktu, ktoré pri strednodobom 

či dlhodobom sporení vytvára finančné prostriedky pre kúpu nehnuteľnosti apod.), 

� Poistenie schopnosti splácať k hypotekárnemu úveru KB. 
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Tab. č. 3.2 Produkty KB pre financovanie bývania 

Forma financovania 
bývania 

Konkrétny bankový produkt Cieľová skupina 

Flexibilná hypotéka 
Hypotekárny úver 
Hypotéka 2 v 1 
Hypotéka Dopredu Dozadu 
Predhypotekárny úver 
Preklenovací hypotekárny úver 
Úver na nehnuteľnosť 

Občania 

Hypotekárny úver v Kč alebo cudzej 
mene 

Podnikatelia a menšie 
firmy 

Hypotekárny úver 

Hypotekárny úver v Kč alebo cudzej 
mene 

Podniky 

Americká hypotéka 
Úver Garant  
(Americká hypotéka) 
Stavebné sporenie 
Stavebné sporenie Mopísek 
Stavebné sporenie Mopy junior 

Občania 
 

Stavebné sporenie 

Stavebné sporenie Mládež a študenti 

Zdroj: KB, vlastné spracovanie 

 

3.2.1 Flexibilná hypotéka 

 

Reprezentantom hypotekárnych úverov u KB je bankový produkt Flexibilná hypotéka z 

dôvodu jej zaujímavej vlastnosti, flexibility pri splácaní. Maximálna výška hypotéky 

predstavuje 85 % (len v tomto prípade je možný odklad splátok na počiatku doby 

splácania), prípadne 100 % z hodnoty zastavenej nehnuteľnosti. Zástava musí byť poistená. 

Vek klienta je posudzovaný, ale obmedzujúca veková hranica nie je stanovená. Klient je 

povinný predložiť potvrdenie o príjme zo závislej činnosti. Doba splatnosti predstavuje 5 

až 30 rokov a minimálna výška úveru je 200 000 Kč, maximálna nie je obmedzená. Až    

50 % získaných prostriedkov nie je nutné využiť na obstaranie nehnuteľnosti (napr. na 

kúpu vybavenia domácnosti, províziu realitnej kancelárii). Poplatok za spracovanie 

žiadosti o úver je 2 900 Kč, poplatok za spravovanie úveru je 250 Kč mesačne. Úroková 

sadzba v prípade úveru vo výške 85 % z hodnoty zástavy je pri fixácii na 2 až 15 rokov 

4,99 % p.a. a pri fixácii na rok 5,19 % p.a.. V prípade úveru vo výške 100 % z hodnoty 

zástavy je úroková sadza 5,99 % p.a. pri fixácii na 2 až 15 rokov a 6,19 % p.a. pri fixácii 

na rok (viď [30]). Tento produkt sa vyznačuje pevnou úrokovou sadzbou po dobu platnosti 

úrokových podmienok (od 3 do 10 rokov a 15 rokov od podpisu úverovej zmluvy). 
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Existencia účtu u KB je v tomto prípade podmienkou. Splácanie hypotéky prebieha formou 

mesačných anuitných splátok. Predčasné splatenie je spoplatnené na základe zmluvných 

podmienok. Vlastnosť flexibility sa prejavuje v tom, že výšku splátok je možné počas 

splácania znížiť o 50 % a zvýšiť o 100 %. Ale aj v tom, že počiatok splácania je možné 

odložiť o 12 mesiacov, prípadne splátky prerušiť na dobu 1 až 3 mesiacov. Tieto zmeny je 

možné uskutočniť bez sankcií maximálne jedenkrát za rok (viď [19]). Klient môže predať 

zastavenú nehnuteľnosť kedykoľvek i s hypotékou. Zmeniť predmet zástavy u KB je 

možné, klient ale musí zaplatiť poplatok vo výške 2 000 Kč. 

 

3.2.2 Úver Garant (Americká hypotéka) 

 

Tento produkt KB je zameraný výlučne na nepodnikateľské potreby. Výška úveru 

predstavuje maximálne 70 % z hodnoty nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť musí byť poistená, 

ale životné poistenie nie je podmienkou. Takisto ako u hypotekárnych úverov je i v prípade 

americkej hypotéky braný do úvahy vek klienta. Presné vekové obmedzenie ani v 

tomto prípade v podmienkach pre schválenie americkej hypotéky nie je. Doložiť príjmy 

podmienkou je. Doba splatnosti tohto úveru je maximálne 10 rokov, a jeho rozsah 

v čiastkach od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč (viď [48]). Ide pritom o prostriedky získané 

bez nutnosti stanovenia účelu ich využitia. Poplatok za spracovanie úveru je vo výške 

4 800 až 6 000 Kč a poplatok za spravovanie úveru je 80 Kč mesačne. Úrokové sadzby sa 

v prípade americkej hypotéky pohybujú od 4,65 % p.a. vyššie. Úroková sadzba býva 

stanovená individuálne pre konkrétneho klienta, pričom je možná i fixácia. Splácanie 

prebieha v pravidelných splátkach výlučne z bežného účtu u KB. Existuje i možnosť 

rozloženia splácania na dobu, podľa individuálnych potrieb klienta a tiež splácania v ten 

deň, ktorý najviac vyhovuje klientovi. Takisto je možné úver kedykoľvek čiastočne alebo 

úplne splatiť predčasne bez sankcií, prípadne splácanie na istú dobu odložiť. Čo sa týka 

zástavy v podobe nehnuteľnosti, klient ju môže predať spolu s americkou hypotékou 

kedykoľvek počas doby trvania úverového vzťahu. K zmene predmetu zástavy u KB tiež 

môže dôjsť, ale za poplatok vo výške 2 000 Kč (viď [40]).  
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3.2.3 Stavebné sporenie u KB 

 

Stavebné sporenie je poskytované spoločnosťou  Modrá pyramída stavebná sporiteľňa.  

Stavebné sporenie ponúka relatívne vysoký výnos (2 % úročenie vkladov, viď [44]). Úver 

zo stavebného sporenia je poskytovaný až do výšky 100 % z hodnoty nehnuteľnosti, 

pričom nehnuteľnosť musí byť poistená. Klient nesmie k dátumu konečnej splatnosti úveru 

presiahnuť 75 rokov. Tiež je povinný doložiť svoje príjmy. Tento úver je poskytovaný so 

splatnosťou do 28 rokov. Jeho minimálna výška je 50 000 Kč, horná hranica nie je 

obmedzená. Úver musí byť použitý vždy na vymedzený účel, ktorým nemusí byť len 

obstaranie bývania. Poplatok za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke (3.3). Poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia je 300 Kč 

ročne (prípadne 25 Kč mesačne), spracovanie zmluvy o úvere je bezplatné. Vedenie účtu 

stavebného sporenia a účtu preklenovacieho úveru je spoplatnené 25 Kč za mesiac.  

 

Tab. č. 3.3 Poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení 

Podmienky Výška poplatku 
Uzavretie zmluvy o stavebnom sporení 1 % z cieľovej čiastky (max. 10 000 Kč) 
Uzavretie zmluvy o stavebnom sporení pre 
prvé zmluvy klienta vo veku 0 až 15 rokov 
s maximálnom cieľovou čiastkou     
200 000 Kč 

do 50 000 Kč cieľovej čiastky bez 
poplatku, 

0,5 % z cieľovej čiastky prevyšujúcej 
50 000 Kč 

Uzavretie zmluvy o stavebnom sporení pre 
prvé zmluvy klienta vo veku 16 až 21 rokov 
s maximálnom cieľovou čiastkou  
200 000 Kč 

0,5 % z cieľovej čiastky 

Zdroj: Modrá pyramída, vlastné spracovanie  
 

Úrokové sadzby z úveru sa pohybujú od 3,99 % p.a. vyššie, pričom klient môže zvoliť 

i fixáciu. V prípade, že má klient účet u KB, úroková sadzba sa znižuje o 0,1 %, vo 

všeobecnosti nie je existencia účtu podmienkou poskytnutia úveru zo stavebného sporenia. 

Splácanie prebieha vo forme konštantných anuít, ktorých výška je individuálne zvolená. 

Ale je možné uskutočniť i mimoriadnu splátku bez sankcií. Takisto klient môže splácanie 

na určitú dobu odložiť. Predmet zástavy môže byť kedykoľvek počas doby splatnosti úveru 

zmenený, prípadne predaný. V prípade predaja zástavy je úver zo stavebného sporenia buď 

uhradený výnosom z predaja, alebo je zástava predaná i so záväzkom vo forme úveru.    
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3.3 Bankové produkty Českej sporiteľne, a.s. 

 

Počiatky Českej sporiteľne, a.s. (ďalej len ČS) siahajú do roku 1825, kedy zahájil 

činnosť najstarší predchodca ČS Sporiteľňa česká. Od roku 2000 je členom 

stredoeurópskej skupiny Erste Group. Od roku 2004 ČS každoročne získala ocenenie 

Najdôveryhodnejšia banka roka (viď [37]), ktoré udeľuje Fincentrum. Poskytuje 

nasledovné produkty zamerané na financovanie vlastníckeho bývania (Tab. č. 3.4).   

 

Tab. č. 3.4 Produkty ČS pre financovanie bývania     

Forma financovania bývania Konkrétny bankový produkt 
Hypotekárny úver pre právnickú osobu 
Hypotéka na investície 
Ideálna hypotéka Českej sporiteľne Hypotekárny úver 
Refinancovanie úverov za výhodných 
podmienok 

Americká hypotéka Hypotéka v hotovosti 
Stavebné sporenie 
Preklenovací úver TREND 
Preklenovací úver HYPO TREND 

Stavebné sporenie 

Úver zo stavebného sporenia 

Zdroj: ČS,  vlastné spracovanie 

 

Okrem vyššie uvedených produktov, ČS ponúka tieto doplnkové produkty (viď [17]): 

� Spotrebiteľský úver, 

� Hotovostný úver, 

� Pôžičku, 

� poistné produkty (Poistenie schopnosti splácať k úverom, Poistenie schopnosti 

splácať – pre hypotekárne úvery, Poistenie nehnuteľností, Poistenie k úverom 

Stavebnej sporiteľne Českej sporiteľni apod., viď [35]). 

 

3.3.1 Ideálna hypotéka ČS 

 

Ideálnu hypotéku je možné získať vo výške 100 % z hodnoty zastavenej nehnuteľnosti. 

Poistenie zástavy je vyžadovanou podmienkou, ale životné poistenie nie. ČS nemá 

výslovne stanovené vekové obmedzenie klienta, ale pri uzatváraní zmluvy o úvere na vek 

žiadateľa prihliada. ČS požaduje i doloženie príjmov klienta. Splatnosť hypotéky je 

maximálne do 30 rokov. Minimálna a maximálna výška hypotéky obvykle nie je 
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obmedzená (viď [26]). Celá čiastka úveru musí byť využitá na stanovený účel. Pri tomto 

produkte poplatok za vybavenie hypotéky nie je účtovaný, poplatok za predbežné 

posúdenie žiadosti o úver je 1 000 Kč a poplatok za správu úverového obchodu je 200 Kč 

mesačne. Základná úroková sadzby predstavuje 5,19 % p.a.. V prípade splácania hypotéky 

z účtu u ČS môže klient získať zľavu z úrokovej sadzby. Taktiež je možné úrokovú sadzbu 

fixovať na určitú dobu. Úver je splácaný vo forme konštantných anuít, ale je 

možné zmeniť výšku splátok, splácanie odložiť, či úver čiastočne alebo celkovo splatiť bez 

sankcií k dátumu zmeny úrokovej sadzby. Predmet zástavy môže byť spolu s hypotékou 

predaný kedykoľvek počas doby trvania úverového vzťahu. Taktiež môže byť uskutočnená 

zmena predmetu zástavy.  

 

3.3.2 Hypotéka v hotovosti (americká hypotéka) 

 

Produkt je poskytovaný do výšky 90 % z hodnoty nehnuteľnosti, pričom je nutné 

nehnuteľnosť poistiť. Životné poistenie nie je u ČS vyžadované. Čo sa týka otázky 

vekového obmedzenia klienta, podmienky sú rovnaké ako u klasickej hypotéky. Taktiež je 

klient povinný doložiť svoje príjmy. Maximálna doba splatnosti úveru je 20 rokov (viď 

[23]). V prípade vybraných úverov do 500 000 Kč nie je nutné predkladať znalecký 

posudok nehnuteľnosti. Jeho minimálna výška je 150 000 Kč a maximálna výška je 

obmedzená hodnotou nehnuteľnosti a schopnosťou klienta splatiť úver. Čiastku úveru je 

možné v plnej výške využiť na ľubovoľný účel. Poplatok za spracovanie žiadosti o úver je 

0,8 % z požadovaného úveru (minimálne 5 000 Kč a maximálne 20 000 Kč), poplatok za 

správu úverového účtu predstavuje 97 Kč mesačne (viď [40]). V prípade uskutočnenia 

mimoriadnej splátky ČS účtuje poplatok 1 % z tejto splátky (minimálne 500 Kč 

a maximálne 5 000 Kč). Úroková sadzba sa pohybuje od 7,3 % p.a.. Hypotéka v hotovosti 

garantuje pevnú výšku úrokovej sadzby po celú dobu splatnosti. O tento úver je možné 

požiadať bez sporožírového či bežného účtu u ČS. Splácanie prebieha formou 

konštantných anuít. Odklad splácania nie je možné uskutočniť. Predaj zástavy môže klient 

rovnako ako u hypotekárneho úveru predať i s americkou hypotékou. V prípade záujmu 

môže uskutočniť i zmenu predmetu zástavy.  
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3.3.3 Stavebné sporenie u ČS 

 

Úver zo stavebného sporenia u ČS je poskytovaný až do výšky 100 % z hodnoty 

zástavy. Táto zástava vo forme nehnuteľnosti musí byť poistená. Životné poistenie ČS 

výslovne nevyžaduje. Vekové obmedzenie takisto ako u hypoték nie je prísne vymedzené, 

ale vek klienta je posudzovaný. Dokladovať príjmy klienta je v prípade Stavebného 

sporenia u ČS nutné (viď [49]). Maximálna doba, na ktorú je úver zo stavebného sporenia 

poskytovaný je 25 rokov. Minimálna výška zjednanej cieľovej čiastky je 40 000 Kč. Tento 

úver nie je možné využiť na iný účel ako financovanie bytových potrieb. Poplatok za 

uzavretie zmluvy o stavebnom sporení predstavuje 1 % z cieľovej čiastky, poplatok za 

správu a vedenie je 300 až 550 Kč ročne. Uzavretie zmluvy o poskytnutí úveru zo 

stavebného sporenia je zdarma, v prípade preklenovacieho úveru je to 1 % z výšky úveru. 

Správa a vedenie úverového účtu je spoplatnená v obidvoch prípadoch čiastkou 300 Kč 

ročne (viď [40]). Produkt ponúka možnosť úveru s pevnou úrokovou sadzbou 4,75 % p.a. 

po celú dobu trvania úverového vzťahu. Existencia účtu u ČS je vyžadovaná. Mimoriadne 

splátky úveru klient môže uskutočniť bez sankcií. Zastavenú nehnuteľnosť je možné 

kedykoľvek predať, prípadne uskutočniť zmenu v predmete zástavy.  
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4 Návrh optimálnej formy financovania vlastníckeho bývania 

 

Kapitola sa zameriava na výber optimálnej formy financovania vlastníckeho bývania. 

Analýze sú podrobené hypotekárne úvery, americká hypotéka a stavebné sporenie.  

 

4.1 Základné predpoklady pre konkrétne výpočty 

 

Občan ČR potrebuje vyriešiť svoju bytovú otázku. Má záujem o kúpu bytu v hodnote 

2 000 000 Kč. V otázke financovania sa rozhoduje medzi hypotekárnym úverom, 

americkou hypotékou a stavebným sporením. V modelovom príklade sa vychádza 

z predpokladu, že tieto produkty občanovi ČR poskytne Komerčná banka, a.s. (ďalej len 

KB), ktorá bola zvolená z dôvodu, že ostatné banky neposkytujú produkty v plnom 

rozsahu pre účely modelového príkladu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len 

ČSOB) ponúka americkú hypotéku len do výšky 70 % a Česká sporiteľňa, a.s. (ďalej len 

ČS) len do výšky 90 % z hodnoty nehnuteľnosti, z tohto dôvodu bola vybraná KB. Medzi 

ďalšie predpoklady patrí jednorazové čerpanie peňažných prostriedkov, úroková dotácia 

u hypotekárneho úveru vo výške 1 p. b. a sadzba dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len 

DzP FO) vo výške 15 %. V modelovom príklade sa pritom vychádza z toho, že výška 

úrokovej dotácie a sadzba DzP FO sa nebudú po celú dobu splatnosti meniť. Takisto sa 

v modelovom príklade vychádza zo zjednodušeného predpokladu, že úrokové sadzby sa po 

celú dobu splatnosti nebudú meniť. Občan ČR bude úver splácať mesačne konštantnými 

anuitami po dobu 15 rokov. Výpočty sú uskutočnené pre niekoľko variant finančných 

možností občana ČR, od ktorých sa odvíja i úroveň úrokovej sadzby. Jednotlivé varianty 

sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (4.1).  

 

Tab. č. 4.1 Varianty finan čných možností občana ČR 

Varianta Objem prostriedkov občana ČR 
(podiel na cieľovej čiastke) 

Bankou poskytnutá čiastka  
(v Kč) 

A 0 % 2 000 000 
B 30 % 1 400 000 
C 50 % 1 000 000 
D 70 % 600 000 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Všetky údaje použité v jednotlivých výpočtoch (tj. úrokové sadzby a poplatky) 

vyplývajú z ponuky KB. Úrokové sadzby boli vypracované bankovými poradcami KB pre 

modelový príklad a jednotlivé poplatky vychádzajú zo sadzobníka KB. Pri každej z variant 

je nutné s príslušnými bankovými poplatkami počítať. V prípade čerpania úrokovej dotácie 

KB nepožaduje žiadny poplatok naviac, poplatok za odhad ceny nehnuteľnosti vo výške 

3 500 Kč12 nie je pre porovnávanie zahrnutý do výpočtov, pretože je pre všetky tri 

porovnávané produkty rovnaký. Konkrétne informácie o dobe splatnosti, úrokových 

sadzbách a poplatkoch týkajúcich sa jednotlivých bankových produktov sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke (4.2).     

 

Tab. č. 4.2 Základné vstupné údaje 

 Hypotekárny úver Americká hypotéka Stavebné sporenie 

Doba splatnosti 15 rokov 15 rokov 15 rokov 

Úroková sadzba  
(p.a.) 

5,99 % 
(var. A) 

4,99 % 
(var. B, 
C, D) 

8,84 %   
(var. A, B, C, D) 

4,54 % 
(Pú) 

5 % 
(ÚzSS) 

Poplatok za 
spracovanie (príp. 
uzavretie zmluvy) 

2 900 Kč 
4 800 Kč 
(var. A) 

6 000 
Kč (var. 
B, C, D) 

1 % z CČ  
(max. 10 000 Kč) 

Poplatok za 
spravovanie  

150 Kč (mesačne) 80 Kč (mesačne) 25 Kč (mesačne) 

Poplatok za 
vedenie účtu 
preklenovacieho 
úveru 

- - 25 Kč (mesačne) 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Úrokové sadzby13 sú v prípade hypotekárneho úveru stanovené na úrovni 5,99 % p.a. 

v prípade, že klient nemá žiadne vlastné disponibilné zdroje (varianta A) a na úrovni     

4,99 % p.a. pre ostatné prípady, kedy klient disponuje viac ako 30 % potrebnej čiastky 

(varianty B, C, D). U americkej hypotéky je úroková sadzba pre všetky varianty (varianta 

A, B, C, D) vo výške 8,84 % p.a.. Úroková sadzba u stavebného sporenia je v prípade 

preklenovacieho úveru na úrovni 4,54 % p.a., v prípade úveru zo stavebného sporenia je 

výška úrokovej sadzby 5 % p.a.. 

 

                                                 
12 Poplatok za odhad ceny nehnuteľnosti je stanovený vo výške 3 500 Kč pre byty a vo výške 4 500 Kč pre 
 rodinné domy.  
13 Jedná sa o úrokové sadzby KB pre mesiac apríl 2009. 
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4.2 Výška anuít pre jednotlivé formy a varianty financovania 

 

V tejto podkapitole sú uskutočnené výpočty pre financovanie vlastníckeho bývania 

prostredníctvom hypotekárneho úveru, americkej hypotéky a stavebného sporenia pre 

jednotlivé varianty.  

 

4.2.1 Financovanie hypotekárnym úverom 

 

Mesačné anuity u hypotekárneho úveru sú vypočítané pomocou vzorca (3). Výška 

úveru, úroková sadzba, poplatok za spravovanie hypotéky a výška mesačnej splátky bez 

poplatkov a následne vrátane poplatkov sú pre jednotlivé varianty uvedené v nasledujúcej 

tabuľke (4.3). Umorovací plán splácania (u všetkých variant) sa nachádza v prílohe č. 1.  

 

Tab. č. 4.3 Podrobnosti splácania hypotekárneho úveru u jednotlivých variant 

 Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 
Vlastné 
prostriedky 

0 % 30 % 50 % 70 % 

Výška úveru 2 000 000 Kč 1 400 000 Kč 1 000 000 Kč 600 000 Kč 

Úroková sadzba 
5,99 % p.a. 

(0,486 % p.m.) 
4,99 % p.a.  

(0,407 % p.m.) 
4,99 % p.a.  

(0,407 % p.m.) 
4,99 % p.a.  

(0,407 % p.m.) 
Výška mesačnej 
anuity 

16 696 Kč 10 983 Kč 7 845 Kč 4 707 Kč 

Poplatok za 
spravovanie 

150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Mesačná anuita 
s poplatkami 

16 846 Kč 11 133 Kč 7 995 Kč 4 857 Kč 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

V prípade, že občan ČR je mladší ako 36 rokov, má nárok na štátnu podporu z časti 

úveru vo výške 800 000 Kč. Táto podpora je poskytovaná formou úrokovej dotácie (vo 

výške 1 p. b. pre rok 2009),14 vyplácanej prostredníctvom príspevku k splátkam 

hypotéky.15 Úroková dotácia sa vypočíta ako rozdiel anuity pri úrokovej sadzbe zjednanej 

s bankou a anuity pri úrokovej sadzbe zníženej o úrokovú dotáciu (anuity sú počítané 

z limitnej výšky úveru na dobu 10 rokov). Splátky jednotlivých variant hypotéky pri 

uplatnení štátnej podpory v prvom roku splácania obsahuje nasledujúca tabuľka (4.4). 

                                                 
14 Výška úrokovej dotácie sa odvíja od priemerných úrokových sadzieb hypoték za predchádzajúci rok 
 vyhlásených ministerstvom pre miestny rozvoj k 1. februáru daného roku.  
15 Táto podpora je poskytovaná max. po dobu 10 rokov, vzťahuje sa na max. výšku úveru 800 000 Kč.  
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Tab. č. 4.4 Splátky hypotéky so štátnym príspevkom v 1. roku (bez poplatkov) 

Varianta 
Čiastka 

úveru  - pre 
výpočet  

Úroková 
sadzba p.a. 

(určená 
bankou) 

Úroková 
sadzba p.a. 
(znížená o 
dotáciu) 

Výška 
štátneho 

príspevku 
(mesačne) 

Splátka po 
uplatnení 
príspevku  

A 800 000 Kč 5,99 % 4,99 % 396 Kč 16 300 Kč 
B 800 000 Kč 4,99 % 3,99 % 386 Kč 10 597 Kč 
C 800 000 Kč 4,99 % 3,99 % 386 Kč 7 459 Kč 
D 600 000 Kč 4,99 % 3,99 % 289 Kč 4 418 Kč 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V prípade hypotekárneho úveru existuje možnosť odpočítať úroky z hypotéky od 

základu DzP FO. Výšku daňovej úspory zodpovedá 15 % z ročnej sumy úrokov. Čiastku 

úrokov zaplatených občanom ČR v prvom roku splácania, výšku ročnej daňovej úspory, 

čiastku daňovej úspory pripadajúca na jednu splátku a výšku mesačnej splátky po uplatnení 

úspory zachytáva  nasledujúca tabuľka (4.5).  

 

Tab. č. 4.5 Výška splátky (v Kč) po uplatnení daňovej úspory v 1. roku (bez 

 poplatkov) 

Varianta Čiastka úrokov 
Daňová 
úspora 

Pomerná čiastka 
úspory (na jednu 

splátku) 

Výška splátky 
po uplatnení 

daňovej úspory 
A 114 357  17 154  1 430  15 266 
B 66 872  10 031  836  10 147  
C 47 766  7 165  597  7 248  
D 28 660  4 299  358  4 349  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V prípade, že by bola zohľadnená úroková dotácia a možnosť odpočtu úrokov od 

základu dane súčasne, situácia by sa vyvíjala ako v nasledujúcej tabuľke (4.6). Tabuľka 

zachytáva čiastku úrokov za prvý rok splácania, ročnú sumu príspevkov k úrokom 

(úrokovej dotácie), základ pre výpočet daňovej úspory, výšku ročnej úspory pri uplatnení 

štátneho príspevku, čiastku daňovej úspory pripadajúcu na jednu splátku a výšku mesačnej 

splátky po uplatnení daňovej úspory.  
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Tab. č. 4.6 Výška splátky (v Kč) po uplatnení daňovej úspory a úrokovej dotácie v     

 1. roku (bez poplatkov) 

Varianta 
Čiastka 
úrokov   

Štátny 
príspevok 
k úrokom  

Základ 
pre 

výpočet 
daňovej 
úspory  

Daňová 
úspora 

pri 
uplatnení 
príspevku  

Pomerná 
čiastka 
úspory 

(na jednu 
splátku) 

Výška 
splátky 

po 
uplatnení 

úspory 
A 114 357  4 752  109 605  16 441 1 370  14 930 
B 66 872  4 632  62 240 9 336 778 9 819 
C 47 766  4 632  43 134  6 470 539 6 920 
D 28 660  3 468  25 192  3 779 315 4 103 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V nasledujúcom grafe (4.1) sú zachytené mesačné anuity, mesačné anuity po uplatnení 

daňovej úspory a mesačné anuity po uplatnení úrokovej dotácie a daňovej úspory zároveň.  

 

Graf. 4.1 Výška mesačných anuít hypotekárneho úveru (v Kč) 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.2.2 Financovanie americkou hypotékou 

 

KB ponúka americkú hypotéku obvykle so splatnosťou 10 rokov. Pre účely modelového 

príkladu bola KB urobená metodická výnimka. Mesačné anuity americkej hypotéky sú 

vypočítané na základe vzorca (3). Výška úveru, úroková sadzba a výška mesačnej splátky 

bez poplatkov i po pripočítaní poplatkov sú pre jednotlivé varianty uvedené v nasledujúcej 

tabuľke (4.7). Umorovací plán splácania (u všetkých variant) je súčasťou prílohy č. 2. 
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Tab. č. 4.7 Podrobnosti splácania americkej hypotéky u jednotlivých variant  

 Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 
Vlastné 
prostriedky 

0 % 30 % 50 % 70 % 

Výška úveru 2 000 000 Kč 1 400 000 Kč 1 000 000 Kč 600 000 Kč 

Úroková sadzba 
8,84 % p.a. 

(0,708 % p.m.) 
8,84 % p.a.  

(0,708 % p.m.) 
8,84 % p.a.  

(0,708 % p.m.) 
8,84 % p.a.  

(0,708 % p.m.) 
Výška mesačnej 
anuity 

19 696 Kč 13 787 Kč 9 848 Kč 5 909 Kč 

Poplatok za 
spravovanie 

80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč 

Mesačná anuita 
s poplatkami 

19 776 Kč 13 867 Kč 9 928 Kč 5 989 Kč 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

V prípade americkej hypotéky nie je poskytovaná štátna podpora a tiež nie je možné 

odpočítať úroky od základu DzP. Výšku mesačných splátok americkej hypotéky zachytáva 

nasledujúci graf (4.2). 

 

Graf č. 4.2 Výška mesačných anuít americkej hypotéky (v Kč) 
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Zdroj: vlastné spracovanie 
 

4.2.3 Financovanie prostredníctvom stavebného sporenia 

 

Nárok na úver zo stavebného sporenia má občan ČR až po splnení dvoch podmienok – 

úspory vo výške 40 % z cieľovej čiastky (CČ) a minimálna doba sporenia 2 roky. Pokiaľ 

nie sú tieto podmienky splnené, môže požiadať o preklenovací úver (ďalej len Pú). Počas 

doby jeho čerpania bude platiť len úroky, vypočítané pomocou vzorca (12), a dosporovať 

mesačnými vkladmi na účet stavebného sporenia (minimálna výška vkladov je u rýchlej 
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varianty 0,5 %16 z CČ). Po dobu vkladania úspor na účet stavebného sporenia je 

k nasporenej čiastke jedenkrát ročne pripisovaná štátna podpora vo výške 15 % z vkladu 

v danom roku do 20 000 Kč, v maximálnej výške 3 000 Kč ročne. Naviac sú vklady na 

účte stavebného sporenia úročené 2 % úrokovou sadzbou z vkladov. Tieto úroky sú 

osobodené od dane. Po splnení podmienok mu bude automaticky poskytnutý úver zo 

stavebného sporenia (ďalej len ÚzSS), ktorého mesačné splátky budú počítané na základe 

vzorca (3). V prípade stavebného sporenia taktiež existuje možnosť odpočtu úrokov od 

základu DzP FO, ktorá sa ale vzťahuje výlučne na úver zo stavebného sporenia. U 

preklenovacieho úveru táto možnosť nemôže byť uplatnená.  

Výška úveru, úroková sadzba, výška vkladov na účet stavebného sporenia (po dobu 

dosporovania), výška úrokov z medziúveru, výška mesačných splátok úveru zo stavebného 

sporenia i medziúveru (bez poplatkov i vrátane poplatkov za spravovanie) sú pre jednotlivé 

varianty uvedené v nasledujúcej tabuľke (4.8). Umorovací plán splácania je v prílohe č. 3. 

 

Tab. č. 4.8 Podrobnosti splácania medziúveru zo stavebného sporenia (v Kč) 

Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D  
Pú (74 mes.) Pú (28 mes.) Pú (24 mes.) Pú (24 mes.) 

Vlastné prostriedky 0 % 30 % 50 % 70 % 
Výška úveru 2 000 000 1 400 000 1 000 000 600 000 
Úroková sadzba p.a. 4,54 % 4,54 % 4,54 % 4,54 % 
Výška platených úrokov 7 414 5 190 3 707 2 224 
Výška vkladov na účet SS 10 000 7 000 5 000 3 000 
Výška mesačnej anuity 17 414 12 190 8 707 5 224 
Poplatok za spravovanie 25 25 25 25 
Mesačná anuita s 
poplatkami 

17 439 12 215 8 732 5 249 

 ÚzSS (75 - 
180 mes.) 

ÚzSS (29 - 
180 mes.) 

ÚzSS (25 - 
180 mes.) 

ÚzSS (25 - 
180 mes.) 

Vlastné prostriedky 40,32 % 40,36 % 56,42 % 73,98 % 
Výška úveru 1 193 501 1 192 746 871 528 520 493 
Úroková sadzba p.a. 5 % 5 % 5 % 5 % 
Výška mesačnej anuity 13 888 10 541 7 560 4 515 
Poplatok za spravovanie 25 25 25 25 
Mesačná anuita s 
poplatkami 

13 913 10 566 7 585 4 540 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

                                                 
16 Rýchla varianta je určená tým, ktorí potrebujú rýchlo získať úver zo SS. Vo fáze sporenia znamená vyššie 
 úspory a HČF, tzn. rýchlejšie získanie úveru. Vo fáze úveru znamená vyššie splátky a rýchlejšie splatenie 
 (viď [14]).  
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V prípade varianty A budú úroky po dobu čerpania medziúveru vo výške 7 414 Kč. 

Čiastka vkladov za účelom dosporovania bude vo výške 10 000 Kč. To znamená, že 74 

mesiacov (doba dosporovania) bude občan ČR platiť mesačne 17 414 Kč. Po uplynutí tejto 

doby bude splácať 106 mesiacov úver zo stavebného sporenia mesačnými anuitami vo 

výške 13 888 Kč (bez pripočítania poplatkov).  

V prípade varianty B budú úroky po dobu čerpania medziúveru vo výške 5 190 Kč. 

Čiastka vkladov za účelom dosporovania bude vo výške 7 000 Kč. To znamená, že 28 

mesiacov (doba dosporovania) bude občan ČR platiť mesačne 12 190 Kč. Po uplynutí tejto 

doby bude splácať 152 mesiacov úver zo stavebného sporenia mesačnými anuitami vo 

výške 10 541 Kč (bez pripočítania poplatkov).  

Pri variante C budú úroky po dobu čerpania medziúveru vo výške 3 707 Kč a vklady vo 

výške 5 000 Kč. To znamená, že 24 mesiacov (minimálna doba sporenia) bude občan ČR 

platiť mesačne 8 707 Kč. Po uplynutí tejto doby bude splácať 156 mesiacov úver zo 

stavebného sporenia mesačnými anuitami vo výške 7 560 Kč (bez pripočítania poplatkov).  

Pri variante D budú úroky po dobu čerpania medziúveru vo výške 2 224 Kč a vklady vo 

výške 3 000 Kč. To znamená, že 24 mesiacov (minimálna doba sporenia) bude občan ČR 

platiť mesačne 5 224 Kč. Po uplynutí tejto doby bude splácať 156 mesiacov úver zo 

stavebného sporenia mesačnými anuitami vo výške 4 515 Kč (bez pripočítania poplatkov).  

V nasledujúcom grafe (4.3) je zachytená výška mesačných anuít preklenovacieho úveru 

a úveru zo stavebného sporenia bez poplatkov (u jednotlivých variant).  

 

Graf č. 4.3 Mesačné anuity preklenovacieho úveru a úveru zo stavebného sporenia 
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4.3 Výber optimálnej alternatívy financovania 

 

     V tejto podkapitole sú u príslušných variant navzájom porovnané jednotlivé formy 

financovania vlastníckeho bývania. Na základe toho je vybraná optimálna alternatíva 

financovania daných variant. 

 

4.3.1 Komparácia jednotlivých alternatív financovania príslušných variant  

 

Nasledujúca tabuľka (4.9) zachytáva mesačné anuity (v 1. roku splácania) pre jednotlivé 

formy financovania vlastníckeho bývania, anuity sú uvedené bez započítania poplatkov 

(pre jednotlivé varianty). 

 

Tab. č. 4.9 Mesačné anuity (v Kč) jednotlivých foriem financovania v 1. roku 

Hypotekárny úver Americká 
hypotéka 

Stavebné 
sporenie  

Varianta 
Mesačná 
anuita 

Mesačná 
anuita po 
uplatnení 

daňovej úspory 

Mesačná anuita 
po uplatnení 

úspory a úrokovej 
dotácie 

Mesačná 
anuita 

Mesačná 
anuita (z 

medziúveru) 

A 16 696 15 266 14 930 19 696 17 414 
B 10 983 10 147 9 819 13 787 12 190 
C 7 845 7 248 6 920 9 848 8 707 
D 4 707 4 349 4 103 5 909 5 224 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Z predchádzajúceho porovnania najlepšie vychádza hypotekárny úver, v jeho prípade sú 

mesačné anuity spomedzi jednotlivých foriem financovania na najnižšej úrovni. V prípade, 

že by občan ČR uplatnil možnosť odpočtu úrokov od základu DzP FO (daňovú úsporu), 

mesačná anuita hypotéky by dosiahla nižšiu hodnotu. Za predpokladu, že občan ČR je 

mladší ako 36 rokov, môže požiadať o úrokovú dotáciu k hypotekárnym úverom, kedy by 

sa čiastka mesačnej anuity opäť znížila. V neprospech stavebného sporenia hovoria najmä 

úroky z medziúveru a vklady na účet stavebného sporenia (po dobu dosporovania). Taktiež 

nie je v prípade medziúveru možné odpočítať zaplatené úroky zo základu DzP FO. 

Nevýhodou americkej hypotéky je hlavne vysoká úroková sadzba a takisto tu neexistuje 

možnosť odpočítať úroky od základu DzP FO.  

V nasledujúcej tabuľke (4.10) sú zobrazené čiastky, ktoré občan ČR zaplatí za celú 

dobu splácania vrátane poplatkov za spracovanie a spravovanie úveru (u jednotlivých 
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variant a foriem financovania). Pričom sa abstrahuje od poplatku za odhad ceny 

nehnuteľnosti (vo výške 3 500 Kč). Ide o čiastky bez zahrnutia štátnej podpory a daňovej 

úspory.  

 

Tab. č. 4.10 Čiastky (v Kč), ktoré občan ČR zaplatí za celú dobu splatnosti vrátane 

 poplatkov, bez uplatnenia úrokovej dotácie a daňovej úspory 

Hypotekárny úver Americká hypotéka Stavebné sporenie 
Varianta Suma anuít vrátane 

poplatkov  
Suma anuít vrátane 

poplatkov 
Suma anuít vrátane 

poplatkov  
A 3 035 126 3 564 440 2 774 731 
B 2 006 903 2 502 068 1 958 108 
C 1 442 045 1 793 020 1 402 809 
D 877 187 1 083 972 840 201 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Suma anuít za celú dobu splácania vrátane poplatkov, bez uplatnenia úrokovej dotácie 

a daňovej úspory, je najnižšia v prípade stavebného sporenia. Dôvodom je úročenie 

vkladov na učte stavebného sporenia a štátny príspevok k vkladom zo stavebného sporenia. 

Druhé miesto v poradí výhodnosti obsadilo financovanie pomocou hypotekárneho úveru, 

keďže úroková sadzba je o málo vyššia ako u stavebného sporenia. Poslednou v poradí je 

americká hypotéka, najmä z dôvodu vysokých úrokových sadzieb.  

V nasledujúcom grafe (4.4) sú znázornené čiastky zodpovedajúce sume úmorov, úrokov 

a poplatkov za celú dobu splácania jednotlivých produktov u varianty A.    

 

Graf č. 4.4 Suma úmorov, úrokov a poplatkov jednotlivých foriem financovania (A) 
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Predchádzajúci graf zobrazuje čiastku úmoru, úrokov a poplatkov za celú dobu 

splatnosti hypotéky, americkej hypotéky a stavebného sporenia (u varianty A) bez 

uplatnenia úrokovej dotácia a daňovej úspory. Výška úmoru v prípade stavebného sporenia 

sa skladá  z čiastky úmorov úveru zo stavebného sporenia a vkladov na účet stavebného 

sporenia počas doby dosporovania. Táto čiastka je vo výške 1 933 000 Kč, pričom zvyšok 

do čiastky 2 000 000 Kč predstavuje štátna podpora (príspevok) vo výške 18 000 Kč 

pripisovaná k vkladom na účet stavebného sporenia a úroky z vkladu vo výške 48 499 Kč.  

V nasledujúcom grafe (4.5) sú znázornené čiastky zodpovedajúce sume úmorov, úrokov 

a poplatkov za celú dobu splácania jednotlivých produktov u varianty B.    

 

Graf č. 4.5 Suma úmorov, úrokov a poplatkov jednotlivých foriem financovania (B) 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Predchádzajúci graf zobrazuje čiastku úmoru, úrokov a poplatkov za celú dobu 

splatnosti hypotekárneho úveru, americkej hypotéky a stavebného sporenia (u varianty B) 

bez uplatnenia úrokovej dotácie a daňovej úspory. Výška úmoru v prípade stavebného 

sporenia sa skladá z čiastky úmorov úveru zo stavebného sporenia a vkladov na účet 

stavebného sporenia počas doby dosporovania. Táto čiastka je vo výške 1 388 746 Kč, 

zvyšok do sumy 1 400 000 Kč predstavuje štátna podpora (príspevok) vo výške 6 000 Kč 

pripisovaná k vkladom na účet stavebného sporenia a úroky z vkladu vo výške 5 254 Kč.  

V nasledujúcom grafe (4.6) sú znázornené čiastky zodpovedajúce sume úmorov, úrokov 

a poplatkov za celú dobu splácania jednotlivých produktov u varianty C.    
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Graf č. 4.6 Suma úmorov, úrokov a poplatkov jednotlivých foriem financovania (C) 

1 
00

0 
00

0

41
2 

14
5

29
 9

00

1 
00

0 
00

0

77
2 

62
0

20
 4

00

99
1 

52
8

39
6 

78
1

14
 5

00

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

Hypotekárny
úver

Americká
hypotéka 

Stavebné
sporenie

suma úmorov

suma úrokov

suma poplatkov

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Predchádzajúci graf zachytáva čiastku úmoru, úrokov a poplatkov za celú dobu 

splatnosti hypotekárneho úveru, americkej hypotéky a stavebného sporenia (u varianty C) 

bez uplatnenia úrokovej dotácie a daňovej úspory. Výška úmoru v prípade stavebného 

sporenia sa skladá z čiastky úmorov úveru zo stavebného sporenia a vkladov na účet 

stavebného sporenia počas doby dosporovania. Táto čiastka je vo výške 991 528 Kč, 

zvyšok do sumy 1 000 000 Kč predstavuje štátna podpora (príspevok) vo výške 6 000 Kč 

pripisovaná k vkladom na účet stavebného sporenia a úroky z vkladu vo výške 2 472 Kč.    

V nasledujúcom grafe (4.7) sú znázornené čiastky zodpovedajúce sume úmorov, úrokov 

a poplatkov za celú dobu splácania jednotlivých produktov u varianty D.    

 

Graf č. 4.7 Suma úmorov, úrokov a poplatkov jednotlivých foriem financovania (D) 
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Predchádzajúci graf zachytáva čiastku úmoru, úrokov a poplatkov za celú dobu 

splatnosti hypotekárneho úveru, americkej hypotéky a stavebného sporenia (u varianty D) 

bez uplatnenia úrokovej dotácie a daňovej úspory. Výška úmoru v prípade stavebného 

sporenia sa skladá z čiastky úmorov úveru zo stavebného sporenia a vkladov na účet 

stavebného sporenia počas doby dosporovania. Táto čiastka je vo výške 592 493 Kč, 

zvyšok do sumy 600 000 Kč predstavuje štátna podpora (príspevok) vo výške 6 000 Kč 

pripisovaná k vkladom na účet stavebného sporenia a úroky z vkladu vo výške 1 507 Kč.  

Nasledujúca tabuľka (4.11) zachytáva čiastky, ktoré občan ČR zaplatí v súhrne za celú 

dobu splatnosti u jednotlivých foriem financovania a variant, vrátane poplatkov a taktiež 

po uplatnení úrokovej dotácii (u hypotéky) a možnosti odpočtu úrokov od základu DzP FO 

(u hypotéky a úveru zo stavebného sporenia). Abstrahuje sa pritom od poplatku za odhad 

ceny nehnuteľnosti (vo výške 3 500 Kč).  

 

Tab. č. 4.11 Čiastky (v Kč), ktoré občan ČR zaplatí za celú dobu splatnosti vrátane 

poplatkov a štátnej podpory 

Hypotekárny úver Americká 
hypotéka 

Stavebné 
sporenie 

Varianta Suma anuít vrátane 
poplatkov, úrokovej 
dotácie i daňovej 

úspory 

Suma anuít 
vrátane poplatkov 
a daňovej úspory 
(bez úr. dotácie) 

Suma anuít 
vrátane 

poplatkov 

Suma anuít 
vrátane 

poplatkov a  
úspory u ÚzSS 

A 2 843 950 2 884 342 3 564 480 2 732 942 
B 1 880 980 1 920 352 2 502 060 1 896 677 
C 1 340 851 1 380 223 1 793 040 1 356 637 
D 810 616 840 094 1 084 020 812 625 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Suma anuít za celú dobu splácania vrátane poplatkov pri uplatnení daňovej úspory (u 

hypotekárneho úveru a úveru zo stavebného sporenia) a úrokovej dotácie (u hypotekárneho 

úveru) je najnižšia v prípade hypotekárneho úveru (s výnimkou varianty A, kde je najnižšia 

u stavebného sporenia). Dôvodom je štátny príspevok vo forme úrokovej dotácie a 

možnosť odpočtu úrokov od základu DzP FO. Daňová úspora nepredstavuje zníženie 

mesačne platených anuít, ale zníženie základu DzP FO, a tým i zníženie ročnej daňovej 

povinnosti, čo vedie k  úspore peňažných prostriedkov občana (o túto daňovú úsporu sú 

znížené anuity v jednotlivých rokoch). Stavebné sporenie znevýhodňuje to, že možnosť 

odpočtu úrokov od základu DzP FO je len pri úvere zo stavebného sporenia. Pretože úroky 
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zaplatené z medziúveru nemožno daňovo uplatniť. Americkú hypotéku znevýhodňuje 

nemožnosť odpočtu úrokov od základu DzP FO a tiež vysoká úroková sadzba.  

 

4.3.2 Záverečné zhrnutie 

 

V prípade varianty A je suma toho, čo občana ČR stojí obstaranie bytu bez účasti 

akýchkoľvek vlastných finančných prostriedkov, najnižšia u stavebného sporenia, kde 

občan ČR zaplatí celkovo 2 732 942 Kč vrátane poplatkov a daňovej úspory. Túto formu 

financovania zvýhodňuje hlavne nízka úroková sadzba v prípade preklenovacieho úveru, 

ktorá je vo výške 4,54 % p.a.. Ďalšou výhodou sú nízke poplatky za vedenie účtu. Naopak 

nevýhodou je to, že v prípade preklenovacieho úveru si klient nemôže odpočítať úroky od 

základu DzP FO a tiež vysoká počiatočná čiastka za uzavretie zmluvy o stavebnom 

sporení. V prípade hypotekárneho úveru občana dohromady stojí financovanie 

vlastníckeho bývania 2 843 950 Kč, pokiaľ sa berie do úvahy úroková dotácia i daňová 

úspora. Úrokovú dotáciu, stanovenú vo výške 1 p. b., je možné čerpať len do výšky úveru 

800 000 Kč po obmedzenú dobu 10 rokov (týka sa občanov ČR do 36 rokov). V prípade, 

že by občan ČR neuplatnil úrokovú dotáciu tak by ho to stálo 2 884 342 Kč. Za výhodu 

hypotekárneho úveru možno pokladať to, že si občan ČR môže odpočítať zaplatené úroky 

od základu dane. V prípade varianty A je výhodnejšie stavebné sporenie. V prospech 

stavebného sporenia hovorí štátna podpora poskytovaná k vkladom na účet stavebného 

sporenia a tiež úročenie vkladov, ktoré za celú dobu dosporovania predstavujú 66 499 Kč. 

V prípade stavebného sporenia sú mesačné anuity prvých 74 mesiacov (tj. 6,2 roku) 

v čiastke 17 439 Kč pomerne vysoké a neskôr nasledujúcich 106 mesiacov (tj. 8,8 roku) vo 

výške 13 888 Kč (vrátane poplatkov), pričom u hypotekárneho úveru sú anuity po celú 

dobu rovnaké, vo výške 16 846 Kč. Americká hypotéka bola jendoznačné najdrahšia a to 

z dôvodu vysokej úrokovej sadzby a takisto preto, že v tomto prípade nie je možné 

odpočítať platené úroky od základu DzP FO. Výška poplatkov u americkej hypotéky vo 

výške 19 200 Kč je medzi hodnotou polatkov u hypotekárneho úveru (vo výške 29 900 Kč) 

a stavebného sporenia (14 500 Kč). 

V prípade varianty B je najvýhodnejšie financovať vlastnícke bývanie pomocou 

hypotekárneho úveru, a to za predpokladu, že bude uplatnená úroková dotácia. V prípade, 

že bude u hypotekárneho úveru uplatnená úroková dotácia a daňová úspora zároveň bude 

táto forma financovania občana ČR stáť 1 880 980 Kč, ak bude uplatnená len daňová 

úspora bude to 1 920 352 Kč. U stavebného sporenia pôjde v súhrne o čiastku      
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1 896 677 Kč. V prospech hypotekárneho úveru hovorí uplatnenie odpočtu úrokov po celú 

dobu splácania a takisto úroková dotácia. Úroková sadzba je v tomto prípade porovnateľná 

s úrokovými sadzbami u stavebného sporenia. Nevýhodou hypotekárneho úveru sú 

pomerne vysoké poplatky, v čiastke 29 900 Kč. Naopak stavebné sporenie zvýhodňuje 

štátna podpora poskytovaná k vkladom na účet stavebného sporenia a úročenie vkladov, 

ktoré za celú dobu dosporovania predstavujú 11 254 Kč a tiež nízke úrokové sadzby. 

Nevýhodou stavebného sporenia je znovu vysoká úroveň počiatočných mesačných anuít 

z hľadiska časovej hodnoty peňazí. Taktiež je znevýhodňujúci poplatok za spracovanie 

zmluvy o stavebnom sporení. Najmenej výhodnou alternatívou financovania je i u varianty 

B americká hypotéka, hlavne z dôvodu vysokej úrokovej sadzby. Znevýhodňujúcim 

faktorom americkej hypotéky je i fakt, že u tohto zdroja financovania nie je možné 

odpočítať úroky od základu DzP FO. I v tomto prípade je výška poplatkov u americkej 

hypotéky (vo výške 20 400 Kč) medzi hodnotou poplatkov u hypotekárneho úveru (vo 

výške 29 900 Kč) a stavebného sporenia (vo výške 14 500 Kč). 

V prípade varianty C je poradie výhodnosti totožné s poradím u varianty B. 

Najvýhodnejšou formou financovania je hypotekárny úver v prípade uplatnenia úrokovej 

dotácie. Ak bude uplatnená úroková dotácia a daňová úspora súčasne, bude to občana ČR 

stáť 1 340 851 Kč, za predpokladu uplatnenia výlučne daňovej úspory pôjde o čiastku 

1 380 223 Kč. Hypotekárny úver zvýhodňuje hlavne možnosť odpočtu zaplatených úrokov 

od základu DzP FO a úroková dotácia poskytovaná formou príspevku k splátkam 

hypotéky. Úrokové sadzby u týchto dvoch produktov sú v najvzájom provnateľnej výške. 

Hlavnou nevýhodou hypotekárneho úveru sú opäť vysoké poplatky, v čiastke 29 900 Kč, 

ktoré sú spomedzi všetkých foriem financovania najvyššie. U stavebného sporenia, za 

predpokladu uplatnenia daňovej úspory, bude celková čiastka vynaložených finančných 

prostriedkov vo výške 1 356 637 Kč. Zvýhodňujúcim faktorom stavebného sporenia je 

rozhodne úročenie vkladov a štátny príspevok k vkladom vo výške 8 472 Kč za celú dobu 

dosporovania. Ďalšou výhodou stavebného sporenia je nízka úroveň úrokových sadzieb, 

porovnateľná so sadzbami hypotekárneho úveru. Z hľadiska časovej hodnoty peňazí 

stavebné sporenie predražujú vysoké mesačné anuity na počiatku doby splácania. 

Poslednou v poradí výhodnosti je i v tomto prípade americká hypotéka, hlavne z dôvodu 

vysokej úrovne úrokovej sadzby. V neprospech americkej hypotéky hovorí i nemožnosť 

uplatnenia odpočtu úrokov od základu DzP FO.   

Pri variante D nie je možné jednoznačne určiť, či je výhodnejší spôsob financovania 

hypotekárny úver, alebo stavebné sporenie, pretože v prípade uplatnenia úrokovej dotácie 
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a daňovej úspory u hypotekárneho úveru je suma prostriedkov, ktoré občan ČR vynaloží za 

celú dobu splatnosti vo výške 810 616 Kč a v prípade stavebného sporenia, s možnosťou 

odpočtu úrokov z úveru zo stavebného sporenia, je objem prostriedkov vo výške         

812 625 Kč. Ak by bola u hypotekárneho uplatnená len daňová úspora, celkový objem 

prostriedkov je vyšší ako u stavebného sporenia po uplatnení daňovej úspory. Výhoda 

hypotekárneho úveru spočíva v možnosti odpočtu úrokov od základu DzP FO a úrokovej 

dotácii vo forme príspevku. Úrokové sadzby sú znovu u hypotekárneho úveru a stavebného 

sporenia porovnateľné. Stavebné sporenie je výhodné vďaka nízkym poplatkom za vedenie 

účtu. Faktorom znevýhodňujúcim túto formu financovania je nemožnosť odpočtu úrokov 

od základu DzP FO v prípade preklenovacieho úveru. Na druhej strane počas doby 

čerpanie preklenovacieho úveru sú ku vkladom na účet stavebného sporenia pripisované 

úroky z vkladov a štátny príspevok, v celkovej výške 7 507 Kč. Stavebné sporenie 

predražujú z hľadiska časovej hodnoty peňazí vysoké čiastky mesačných anuít na počiatku 

splácania. Naopak v neprospech hypotekárneho úveru hovorí vysoká čiastka poplatkov. 

Americká hypotéka je jednoznačne najdrahšou formou financovania, z dôvodu vysokej 

úrokovej sadzby a nemožnosti uplatniť odpočet úrokov od základu DzP FO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

5 Záver 

 

Výber najvhodnejšej formy financovania vlastníckeho bývania v dobe, kedy existuje  

široká ponuku produktov, umožňujúcich získať vlastné bývanie, je veľmi náročným 

investičným rozhodnutím. Podstatné je vyriešiť túto otázku čo najefektívnejšie.  

Cieľom bakalárskej práce bolo stanovenie optimálnej alternatívy spomedzi vybraných 

foriem financovania vlastníckeho bývania - hypotekárny úver, americká hypotéka a 

stavebné sporenie.  

Práca je členená do piatich kapitol, pričom prvá kapitola predstavuje úvod a piata 

kapitola predstavuje záver. Druhá kapitola bola zameraná na detailnejšiu charakteristiku 

zvolených zdrojov financovania – hypotekárneho úveru, americkej hypotéky a stavebného 

sporenia, vrátane metodiky ich výpočtu. Ďalej kapitola poukázala na výhody a nevýhody 

jednotlivých foriem financovania vlastníckeho bývania, vrátane štátnej podpory vo forme 

úrokovej dotácie a možnosti odpočtu zaplatených úrokov od základu dane z príjmov 

fyzických osôb.  

V tretej kapitole boli v stručnosti predstavené tri najväčšie české banky 

(Československá obchodná banka, Komerčná banka a Česká sporiteľňa). Pričom u každej 

z nich boli popísané hypotekárny úver, americká hypotéka a stavebné sporenie, vrátane 

úrovne úrokových sadzieb, výšky jednotlivých bankových poplatkov, maximálnej 

percentuálnej výšky úveru z hodnoty zástavy, vekového obmedzenia žiadateľa, ohraničenia 

doby splatnosti a výšky úveru, možností splácania, povinnosti doložiť príjmy apod.  

V štvrtej kapitole boli uskutočnené prepočty pre financovanie vlastníckeho bývania 

prostredníctvom hypotekárneho úveru, americkej hypotéky a stavebného sporenia. 

Prepočty sa vzťahovali k štyrom variantám požadovanej hodnoty vo výške 100 %. 70 %, 

50 % a 30 % z hodnoty obstarávanej nehnuteľnosti vo výške 2 000 000 Kč, na dobu 15 

rokov. Na základe uskutočnených výpočtov sa ako najvýhodnejšia forma financovania 

javil hypotekárny úver, následne stavebné sporenie a najmenej výhodnou formou je 

americká hypotéka.  
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Zoznam skratiek a symbolov 

 

AČSS Asociácia českých stavebných sporiteľní 

a.s.  akciová spoločnosť 

CČ cieľová čiastka 

ČS   Česká sporiteľňa 

ČR   Česká republika 

ČSOB   Československá obchodná banka 

DzP FO daň z príjmov fyzických osôb 

DzP PO daň z príjmov právnických osôb 

HDP   hrubý domáci produkt 

HZL   hypotekárny záložný list 

KB   Komerčná banka 

MMR   Ministerstvo pre miestny rozvoj 

p.a.   ročne (per annum) 

p. b. percentuálny bod 

p.m.   mesačne (per mounth) 

Pú preklenovací úver 

RPSN   ročná percentuálna sadzba nákladov 

SS   stavebné sporenie 

USA   Spojené štáty americké (United states of America) 

ÚzSS úver zo stavebného sporenia 
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