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1 ÚVOD 

Cílem diplomové práce je analýza úvěrů poskytovaných soukromým subjektům. 

Konkrétně je zaměřena na hodnocení výhodnosti hypotečních úvěrů, které jsou nabízeny 

jednotlivými bankovními institucemi. Tyto produkty jsou analyzovány na základě současné 

hodnoty výdajů a daňových úspor. 

 

Bytová potřeba je nedílnou součástí �ivota vět�iny obyvatel. Ti mohou své potřeby 

ře�it �ádostí o úvěr, který slou�í k financování jejich projektů. Často si klienti bank 

nedoká�ou sami stanovit výhodnost či nevýhodnost úvěru a posuzují ho jen na základě 

bankou nabídnuté úrokové sazby, která je určena hlavně na základě interních podmínek 

jednotlivých bank. To v�ak není směrodatné, proto�e banka si kromě úroků zaplacených  

za poskytnutí peně�ních prostředků účtuje i poplatky za schválení a vedení úvěru. 

 

Práce je rozčleněna do tří základních kapitol. První z nich se zabývá charakteristikou 

bankovních institucí a bankovních obchodů obecně (aktivních, pasivních a neutrálních)  

a charakteristikou nabízených úvěrových produktů. Dal�í kapitola je zaměřena na popis 

konkrétní bankovní instituce (Komerční banky, a. s., České spořitelny, a. s., Československé 

obchodní banky, a. s. a Hypoteční banky, a. s.) a vybraného produktu, který daná banka 

poskytuje. V této kapitole se stanoví také metoda, kterou se jednotlivé hypoteční úvěry budou 

srovnávat a způsob jejího výpočtu. V poslední, tj. ve čtvrté kapitole budou jednotlivé úvěrové 

produkty analyzovány, a to prostřednictvím metody současné hodnoty (PV). 
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2 BANKOVNÍ SYSTÉM A DRUHY BANKOVNÍCH OBCHODŮ 

2.1 Banky a bankovní systém v ČR 

Banky jsou specifické instituce, které se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách  

ve znění pozděj�ích předpisů. Podle tohoto zákona se jedná o právnické osoby, které jsou 

zalo�ené jako akciové společnosti, jejich� základní funkce spočívá v přijímání vkladů  

od veřejnosti a poskytování úvěrů. Kromě uvedených operací provádí i jiné činnosti, např. 

obchody s cennými papíry, provádění platebního styku, provozování bezpečnostních schránek 

či směnárenské a jiné činnosti. Komerční banky působí na základě poskytnuté licence, kterou 

jim udělí centrální banka po splnění v�ech zákonných podmínek (např. předlo�ení stanov, 

slo�ení ZK ve vý�i 500 000 000 Kč, který je tvořen pouze peně�ními prostředky atd.)  

viz zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozděj�ích předpisů.1 

Nejvy��ím orgánem banky je valná hromada a jejím statutárním orgánem  

je představenstvo, které musí mít alespoň tři členy. Tito členové musí být vedoucími 

zaměstnanci banky, tzn., �e vykonávají výkonné funkce. S tím je spojena pravomoc  

a odpovědnost vymezená stanovami banky. Kontrolním orgánem banky je dozorčí rada. 

 

Bankovní systém je slo�en z centrální banky, z bank působících v dané zemi, jejich 

vzájemných vztahů a jejich vztahů k okolí. Bankovní systém mů�e být uspořádán z různých 

hledisek. Podle funkčního hlediska ho rozdělíme na jednostupňový a dvoustupňový systém. 

- Jednostupňový bankovní systém se vyskytoval hlavně v centrálně plánovaných 

ekonomikách. V tomto systému existuje pouze jedna státní banka, tzv. �monobanka�. 

Ta prováděla nejen makroekonomické činnosti (např. emisní činnost či řízení 

měnového vývoje a dal�í), ale i mikroekonomické činnosti (např. alokace finančních 

prostředků mezi jednotlivými subjekty). Nevýhodou tohoto systému je neexistence 

konkurenčního prostředí. 

- Dvoustupňový bankovní systém je typický pro Českou republiku. Hlavním rysem jsou 

oddělené činnosti provádějící centrální bankou od činností, které provádí obchodní 

banky. Centrální banka má na starosti hlavně funkce makroekonomického charakteru 

a komerční banky funkce mikroekonomické. 

                                                
1 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozděj�ích předpisů. 
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Dále lze bankovní systém rozdělit z hlediska institucionálního na univerzální  

a specializovaný bankovní systém. 

- Univerzální bankovní systém � banky nabízejí svým klientům různé produkty 

obchodní i investiční povahy. Výhodou je diverzifikace rizika spojeného s různými 

obchody banky. 

- Specializovaný bankovní systém spočívá právě v oddělení komerčního a investičního 

bankovnictví. Tento systém je zaveden v ČR i ve v�ech zemích EU. V tomto systému 

převa�ují banky specializující se na výkon dané činnosti. 

- Smí�ený bankovní systém, kde existuje určité oddělení komerčního a investičního 

bankovnictví, které v�ak není striktní 

 

Existuje mo�nost posouzení systému podle přílivu zahraničního kapitálu. 

- Vysoce otevřený bankovní systém � v zemi existuje vysoké zastoupení zahraničních 

bank a příliv zahraničního kapitálu. 

- Málo otevřený bankovní systém � existence různých omezení, které zakazují příliv 

zahraničního kapitálu. 

 

Podle organizační struktury či podle vztahu mezi bankami lze uvést systém 

pobočkový, unitární nebo propojený. 

- Pobočkový bankovní systém spočívá v existenci málo bank, které jsou zastoupeny 

velkým mno�stvím jejich poboček. Tento systém je typický pro Českou republiku. 

- Unitární bankovní systém � na území státu existuje velké mno�ství bank s málo 

pobočkami. To je typické pro americký trh. 

- Propojený bankovní systém, který spočívá v propojenosti bank vlastnickými právy. 

Typickým příkladem je bankovnictví ve �výcarsku. 

 

Nedílnou součástí bankovního systému je centrální banka (v ČR se jedná o Českou 

národní banku.) Jedná se o subjekt, který je nezávislý na vládě dané země. ČNB se řídí 

zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění pozděj�ích předpisů. Podle tohoto 

zákona je ČNB ústřední bankou ČR a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 

Jedná se o právnickou osobu, která se nezapisuje do obchodního rejstříku. Jejím hlavním 
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cílem je péče o cenovou stabilitu, zabezpečení měnové politiky, emise bankovek a mincí, 

vykonávání dohledu nad osobami působícími na finančním trhu atd.2 

- Emisní funkce � jediná instituce, která mů�e vydávat bankovky a mince, je centrální 

banka, tzn., �e je emisním monopolem. Av�ak s rozvojem bezhotovostních peněz  

se bude tato činnost v budoucnu postupně omezovat. 

- Funkce měnové politiky � centrální banka se prostřednictvím regulace měnové báze, 

měnových agregátů, úrokových sazeb, popř. měnového kursu sna�í plnit stanovené 

cíle, mezi které patří předev�ím podpora cenové hladiny. 

- Regulace a dohled bankovního systému je velmi významnou úlohou CB. Koncipuje  

a prosazuje pravidla činností bankovních institucí v zemi a kontroluje dodr�ování 

těchto pravidel. 

- Funkce banky bank spočívá v tom, �e centrální banka vede účty ostatním bankám, 

přijímá od nich vklady a poskytuje úvěry. Jednou formou těchto vkladů jsou povinné 

minimální rezervy (PMR), které jsou dány procentem z vkladů. 

- Funkce banka státu vysvětluje provádění operací pro vládu a veřejný sektor a vede 

jejich účty a poskytuje úvěry. CB například spravuje státní dluh 

- Funkce správce devizových rezerv je hlavním nástrojem ovlivňování úrovně a vývoje 

měnového kursu domácí měny k zahraniční měně � jedná se o tzv. kursové intervence. 

- Funkce representanta státu v měnové oblasti � hlavním cílem je zejména pravidelné 

informování veřejnosti o měnovém vývoji, jeho problémech a způsobech ře�ení. CB 

také reprezentuje stát na zasedání Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, 

Banky pro mezinárodní platby apod. 

2.2 Druhy finančních trhů 

Finanční trh lze chápat jako soustavu institucí a nástrojů, které zabezpečují pohyb 

peněz a kapitálu. Obecně mů�eme tento trh rozdělit na trh peně�ní, kapitálový a úvěrový, 

popř. devizový (obchod s cizí měnou) nebo komoditní (obchod s ropou, zlatem, obilím apod.). 

Velmi důle�ité při dal�í analýze jednotlivých částí finančního trhu je určení, zda se jedná o trh 

primární či sekundární. 

                                                
2 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozděj�ích předpisů. 
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- Trh primární � souvisí nejen s první emisí cenných papírů, ale i s prvním poskytnutím 

úvěru klientovi 

- Trh sekundární � dochází k obchodům s ji� dříve emitovanými instrumenty. 

Peně�ní trh � dohází na něm k operacím spojených s prodejem krátkodobých 

instrumentů, jejich� doba splatnosti zpravidla nepřesahuje 1 rok. Mů�eme sem zařadit např. 

státní pokladniční poukázky, krátkodobé úvěry, depozitní certifikáty, směnky a jiné 

krátkodobé cenné papíry. 

Kapitálový trh - na tomto trhu se obchoduje s instrumenty se splatností del�í jak 1 rok 

a jsou určeny zejména k financování dlouhodobých investic. Investoři předpokládají vy��í 

zhodnocení investovaného kapitálu vzhledem k del�í době splatnosti a s tím spojeného 

vy��ího rizika. Na primárním kapitálovém trhu dochází k prvotní emisi cenných papírů a na 

sekundárním kapitálovém trhu se obchoduje s ji� jednou prodanými cennými papíry a to 

prostřednictvím burzy cenných papírů nebo mimoburzovního trhu (př. RM-S), kde jsou 

obchody prováděny prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. 

Úvěrový trh - na úvěrových trzích dochází k obchodům na úvěrové bázi. Hlavními 

zprostředkovateli těchto obchodů jsou komerční banky. Tyto operace jsou upraveny 

smluvními vztahy mezi jednotlivými subjekty. 

 

Tab. 1. 1 Rozdělení finančního trhu na peně�ní kapitálový a úvěrový 

 Subjekty trhu Obchody mezi 

Instrumenty a 

jejich 

splatnost 

 Bankami, bankami a 

centrální bankou 

Bankami a dal�ími 

finančními institucemi 

s nebankovním sektorem 

Krátkodobé Peně�ní trh  Úvěry 

Dlouhodobé  Úvěrový trh 

Krátkodobé Peně�ní trh  Cenné papíry 

Dlouhodobé  Kapitálový trh 
Zdroj: Peně�ní ekonomie a bankovnictví 
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2.3 Bankovní rizika a kapitálová přiměřenost 

2.3.1 Bankovní rizika 

Základním cílem ka�dé obchodní banky je maximalizace zisku, s čím� jsou spojena 

určitá rizika, kterým se banka sna�í předcházet zejména jejich identifikací a řízením. Mezi 

nejdůle�itěj�í druhy bankovních rizik patří úvěrové riziko, úrokové riziko, měnové riziko, 

likviditní riziko a kapitálové riziko. 

Úvěrové riziko spočívá v tom, �e klient banky nesplatí svůj závazek vůči bance, čím� 

jí vzniká ztráta. Vyplývá z platební neschopnosti dlu�níka. Existují dva druhy příčin vzniku 

úvěrového rizika, prvním jsou interní příčiny, které jsou přímo závislé na vlastních 

rozhodnutích banky (jsou způsobeny �patným rozhodnutím banky). Druhou skupinou jsou 

externí příčiny rizika, které banka svým rozhodováním nemů�e ovlivnit, např. politický  

či ekonomický vývoj. 

Mo�ností eliminace úvěrového rizika je prověřování bonity svých klientů a dal�í 

mo�ností je vyu�ívání zaji�ťovacích instrumentů (viz kapitola 2.1 Druhy úročení, splácení  

a zaji�tění). 

Úrokové riziko je způsobeno změnami tr�ních úrokových sazeb a je závislé na slo�ení 

rozvahy banky z hlediska citlivosti úrokových sazeb jednotlivých polo�ek aktiv a pasiv  

na změny tr�ních úrokových sazeb. Úrokovému riziku je banka vystavena, pokud úroková 

citlivost aktiv není shodná s úrokovou citlivostí pasiv. 

- Aktiva citlivá na úrokovou sazbu jsou vět�í ne� pasiva citlivá na úrokovou sazbu, 

pak to pro banku znamená pokles úrokových výnosů, klesají-li úrokové sazby. 

- Pasiva citlivá na úrokovou sazbu jsou vět�í ne� aktiva citlivá na úrokovou sazbu, 

pak to pro banku představuje sní�ení čistých úrokových výnosů, rostou-li úrokové 

sazby. 

Řízení úrokového rizika je mo�né provádět přizpůsobováním struktury aktiv a pasiv 

tak, aby jejich úroková citlivost na změny tr�ních úrokových sazeb byla přibli�ně shodná.  

To lze zajistit např. vhodnou skladbou derivátů opcí apod. 

Měnové riziko vyplývá ze změn tr�ních měnových kursů. Vý�e rizika je závislá, 

obdobně jako úrokové riziko, na struktuře aktiv a pasiv banky. Čím více aktiv je pořízeno  

ze zdrojů (pasiv) v cizí měně, tím vy��í je měnové riziko. 

Likviditní riziko je dal�ím druhem bankovního rizika. Likvidita banky spočívá  

ve schopnosti banky dostát svým závazkům (např. vyplatit vklady). 
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Aby banka přede�la vzniku likviditního rizika, měla by dodr�ovat tzv. �zlaté pravidlo 

bankovnictví�, které spočívá v investování dlouhodobých termínovaných vkladů  

do dlouhodobých úvěrů a naopak krátkodobých peně�ních prostředků do krátkodobých úvěrů. 

Kapitálové riziko je dáno tím, �e závazky banky jsou vy��í ne� hodnota majetku 

(aktiv) banky. Banka se stává nesolventní, tzn. neschopná dostát svým závazkům. Obecně 

platí, �e čím vy��í je vlastní kapitál, tím men�í je kapitálové riziko. Pro banku je v�ak důle�ité 

udr�ovat nějakou přípustnou vý�i VK, proto�e platí, �e jeho zvy�ování sni�uje ziskovost 

banky. 

2.3.2 Kapitálová přiměřenost 

Kapitálová přiměřenost je upravena vyhlá�kou ČNB o kapitálové přiměřenosti bank. 

Představuje základní nástroj bankovní regulace, který je zalo�en na stanovení minimální vý�e 

kapitálu, kterou banka musí dodr�ovat. Vlastní kapitál bank je pova�ován za velmi stabilní 

zdroj krytí, který je zárukou solventnosti banky. 

Kapitálový standard (capital-assets ratio) je konstruován podle pravidel stanovených 

Basilejským výborem bankovního dohledu platby a mů�eme ho zjistit následovně: 

08,0≥
++

=
KTREPPRVA

KAPCAR        (2.1) 

CAR vyjadřuje poměr kapitálu (KAP) k souhrnu tzv. rizikově vá�ených aktiv (RVA), 

úvěrových ekvivalentů podrozvahových polo�ek (EPP) a ukazateli po�adovaného krytí 

tr�ního rizika kapitálem (KTR). Jeho minimální vý�e by měla být na úrovni 8 %. 

- Kapitál (KAP) je vyjádřen jako vlastní kapitál (např. splacený ZK, emisní á�io, 

nerozdělený zisk atd.), dále dodatkový kapitál (např. rezervy, kapitálové fondy 

apod.), a krátkodobý podřízený dluh (řadíme sem dluhy s lhůtou splatnosti 2-5 let). 

- Rizikově vá�ená aktiva (RVA) spočívá v přepočtu aktiv na jeho váhu rizika. 

Obecně platí, �e čím ni��í je rizikovost daného aktiva, tím ni��í je jeho váha 

rizikovosti. 

- Úvěrové ekvivalenty podrozvahových polo�ek (EPP) se zahrnují do výpočtu 

kapitálové přiměřenosti z důvodu nárůstu podorozvahových operací u bank. 

- Krytí tr�ního rizika (KTR) � jedná se o finanční deriváty, které reagují na změny 

tr�ních úrokových sazeb. 
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Banka mů�e kapitálovou přiměřenost ovlivnit zejména zvý�ením kapitálu (to v�ak 

vede k poklesu zisku na jednu akcii a k negativnímu ohlasu vlastníků � akcionářům se sní�í 

jejich podíl i vyplacené dividendy, co� mů�e mít za následek pokles tr�ní ceny akcie), nebo 

sní�ením objemu rizikově vá�ených aktiv (i tento způsob mů�e vyústit k poklesu výnosů 

banky, proto�e platí čím rizikověj�í obchod, tím vy��í výnosy). 

2.4 Charakteristika bankovních produktů 

Obchody banky lze charakterizovat z různých hledisek, ale tím nejvýznamněj�ím  

je členění bankovních produktů podle toho jak se odrá�ejí v rozvaze banky na aktivní, pasivní  

a neutrální. 

2.4.1 Pasivní bankovní obchody 

Tyto obchody jsou zobrazeny v pasivech banky. Klienti jsou v postavení věřitelů  

a banka v postavení dlu�níka. Banka formou vybírání vkladů od klientů získává cizí kapitál, 

za který je povinna platit klientům úroky, které jsou pro banku nákladem. Vkladem se rozumí 

svěřené peně�ní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na výplatu. 

- Vklady na viděnou jsou splatné bez výpovědní lhůty. Vzhledem k okam�ité mo�nosti 

disponovat s peně�ními prostředky bývá úroková sazba velmi nízká. Jedná se např.  

o bě�né účty, vista vklady apod., které slou�í vět�inou k provádění bezhotovostního 

platebního styku. 

- Termínované vklady jsou vklady na pevnou (vý�e vkladu se během jeho trvání 

obvykle nemění) a zpravidla vět�í částku, kterou klient ukládá u banky za účelem 

vy��ího úrokového výnosu s tím, �e se po sjednanou dobu dobrovolně vzdává 

mo�nosti disponovat s vklady.3 

- Úsporné vklady � proti nim je bankou vystaven doklad, nejčastěji vkladní kní�ka. 

Z těchto vkladů lze vybírat či znovu vkládat peně�ní prostředky. Tyto operace jsou 

zaznamenávány do vkladních kní�ek v podobě měnícího se zůstatku. Jsou úročeny 

vy��í úrokovou sazbou ne� bě�né účty. 

- Stavební spoření spočívá v tom, �e klient určitou dobu spoří své prostředky  

a po uplynutí této doby si je mů�e vybrat a spolu s nimi čerpat i účelový úvěr. Ten 

musí být pou�it na stavební účely. 
                                                
3 REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peně�ní 

ekonomie a bankovnictví. Praha: MANAGEMENT PRESS, s. r. o. 2005. 4. Roz�ířené vydání. 627 s. IBSN 80-
7261-132-1 



9 
 

Kromě vybírání vkladů mů�e banka v rámci pasivních bankovních obchodů emitovat 

různé dluhové cenné papíry, jako např. bankovní dluhopisy, hypoteční zástavní listy, 

depozitní směnky apod. 

2.4.2 Neutrální bankovní obchody 

Těmto obchodům se také říká rozvahově neutrální, proto�e banka nevystupuje ani 

v roli věřitele, ani v roli dlu�níka. Takovým obchodem mů�e být např. poskytování 

depozitních schránek, poradenská a konzultační činnost aj. 

2.4.3 Aktivní bankovní obchody 

Při těchto obchodech vystupuje banka v roli věřitele a klienti banky v roli dlu�níka. 

Produkty, které lze do aktivních zařadit jsou například poskytnuté úvěry či nákup dluhových 

cenných papírů. Úroky z nich plynoucí jsou pro banku výnosem. 

Úvěry lze charakterizovat jako poskytnuté peně�ní prostředky, které představují 

pohledávky banky vůči dlu�níku. Vzhledem k různorodosti úvěrových produktů nelze sestavit 

seznam těchto operací. Obecně je v�ak mů�eme rozdělit na peně�ní úvěry, závazkové úvěry  

a záruky a alternativní formy financování. 

- Peně�ní úvěry se poskytují skutečně vyplacenými likvidními prostředky hlavně 

v bezhotovostní formě. Příkladem jsou úvěry kontokorentní, eskontní, hypoteční, 

spotřebitelské, lombardní apod. 

- Závazkové úvěry a záruky � klientu nejsou poskytnuty peně�ní prostředky, ale 

pouze určitá forma záruky, např. akceptační či avalový úvěr. 

- Alternativní forma financování � jedná se o obchody s velmi specifickými 

podmínkami, kam je zařazen faktoring nebo forfaiting. 

 

Úvěry lze členit podle různých kritérií. Z hlediska doby splatnosti rozdělíme  

na krátkodobé (splatné do 1 roku), střednědobé (splatné od 1 do 5 let) a dlouhodobé úvěry 

(doba splatnosti přesahuje 5 let). Dal�ím kritériem je například osoba, jí� je úvěr poskytován: 

úvěry pro podnikatelské subjekty, pro občany, municipality či úvěry pro státní sektor. 
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2.5 Druhy úvěrů 

2.5.1 Peně�ní úvěry 

Kontokorentní úvěr - jedná se o úvěr krátkodobý, který je poskytován na bě�ném 

účtu klienta. To znamená, �e aktivní zůstatek bě�ného účtu mů�e přejít do debetu. V případě 

aktivního zůstatku dostává klient úroky z vkladu a naopak při debetním zůstatku platí úroky 

z úvěru bance. Úroková sazba této formy úvěru bývá vysoká. Hlavní výhodou tohoto typu 

úvěru je mo�nost opakovaného čerpání. 

Banka určuje maximální vý�i úvěru prostřednictvím úvěrového rámce, který mů�e být 

krátkodobě překročen, co� pro klienta znamená nutnost připlacení. Banka mů�e vést 

pohotovostní provizi za to, �e klient má uznaný úvěr, ale nečerpá ho, čím� naru�uje její 

likviditu. 

Obr. 1. 1 Princip kontokorentního úvěru 

 
Zdroj: Peně�ní ekonomie a bankovnictví 

 

Souhrn plateb spojených s kontokorentem: 

- debetní úroky � úroky, které platí klient ze skutečně čerpaného úvěrového rámce, 

- 8 000 

- 4 000 

+ 

Klient překročí úvěrový 
rámec a platí sjednaný 
sankční úrok 

Úvěrový rámec

0 

- 

Klient čerpá 
kontokorentní úvěr a 
platí sjednané úroky 

2 000 
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- pohotovostní provize � pokrývá bance náklady, které jí vznikají v důsledku 

přiznaného, ale nečerpaného úvěru, 

- provize za překročení úvěrového rámce � úroková přirá�ka k debetní sazbě, 

pokud je přečerpán úvěrový rámec, 

- provize z obratu � provize, která pokrývá bance náklady spojené s vedením 

kontokorentu (v % p. a.), 

- kreditní úroky � při kladném zůstatku na BÚ, banka úročí peníze, které má klient 

na účtu. 

 

Eskontní úvěr banka poskytuje na základě odkupu směnky a to před dobou její 

splatnosti. Jedná se o úvěr splatný do 1 roku, tedy krátkodobý. Ze jmenovité hodnoty  

na směnce je sra�en diskont (tzn. úrok, eskontní provize a související poplatky) a zbylá část  

je vyplacena klientovi. Banka se stává novým majitelem směnky. Původní vlastník směnky  

se v den eskontu stává ručitelem pro případ, �e by dlu�ník nezaplatil směnku nejpozději v den 

její splatnosti. 

Směnka má zaji�ťovací charakter. Musí splňovat podmínky stanovené zákonem  

č. 191/1950 Sb., směnečný a �ekový ve znění pozděj�ích předpisů. Jedná se o cenný papír, 

který mů�e být buď vlastní (tzv. solasměnka), kterou vystavuje dlu�ník, nebo cizí (tzv. trata) 

vystavená věřitelem. 

 

rocevdnůpočx
apvsazbadiskontníxsplatnostidobazbytkováxčástkaSm

Diskont
.100

.).%(.
=  (2. 2) 

Směnečná částka = částka uvedená na směnce 

Zbytková doba splatnosti = doba, ode dne eskontu směnky do konce splatnosti 

Diskontní sazba = sazba daná bankou za rok 

 

Obr. 1. 2. Postup eskontování směnky 
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Zdroj: vlastní 

Lombardní úvěr je zaji�ťován zástavou movité věci nebo práva (např. k CP)  

na pevnou částku a pevnou lhůtu splatnosti. Tento typ úvěru je vyu�íván podnikatelskými 

subjekty a to vět�inou na nákup cenných papírů. Tento úvěr je úročen lombardní úrokovou 

sazbou, kterou vyhla�uje ČNB. Existuje i obdobná forma tohoto úvěru, který je pou�íván 

například na nákup materiálu nebo zbo�í a je nazýván nepravým lombardním úvěrem.  

 

Sanační úvěry jsou poskytovány podnikatelským subjektům na restrukturalizaci 

firem. Tento úvěr je poskytován za velmi specifických podmínek a speciální úrokovou sazbu. 

 

Spotřební úvěry je upraven zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách 

sjednávání spotřebitelského úvěru (zákon o spotřebitelském úvěru). Je poskytován fyzickým 

osobám na účely nesouvisející s jeho podnikatelskou činností. Klienti pou�ívají tento úvěr  

na spotřební účely (např. dovolená, nákup elektroniky apod.). Tento typ úvěru poskytují 

nejenom banky, ale i jiné instituce. Vý�e mo�ného poskytnutí peně�ních prostředků v rámci 

spotřebitelského úvěru se pohybuje od 5 000 Kč do 800 000 Kč. 

 

Hypoteční úvěr - zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozděj�ích předpisů 

říká, �e hypoteční úvěr je úvěr, jeho� splácení včetně příslu�enství je zaji�těno zástavním 

právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se pova�uje za hypoteční úvěr dnem vzniku 

právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze 

pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část pou�ít teprve dnem, kdy se emitent 

hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti 

Datum vystavení
směnky 

Datum postoupení
směnky bance

Datum splatnosti
směnky 

Zbytková doba 
splatnosti 
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dozví.4 Tento úvěr má dlouhodobý charakter a vzhledem k zaji�tění se k nim vztahuje 

relativně nízké riziko pro banku. Vý�e úrokové sazby je tedy ni��í ne� u obdobných úvěrů. 

Úroková sazba z hypotečních úvěrů mů�e být stanovena buď jako pevná sazba nebo 

jako pohyblivá sazba. Pevná sazba se po celou dobu fixace nemění (fixuje se na 1-15 let)  

a po ukončení se mění dle aktuálních podmínek na trhu. Naproti tomu pohyblivá úroková 

sazba je závislá na tr�ním vývoji úrokových sazeb a má tedy tendenci se během doby splácení 

měnit. Často bývá vyu�ívána i kombinace obou způsobů, to znamená pevná sazba pro několik 

počátečních let a sazba pohyblivá pro zbylou dobu do splatnosti úvěru.5 

Existují dva základní typy hypotečních úvěrů: účelové, které jsou vázány na pořízení 

nemovitosti, a neúčelové, které lze pou�ít na cokoliv. 

Banka získává finanční prostředky na tyto úvěry hlavně emisí hypotečních zástavních 

listů (HZL). Jedná se tedy o dluhopisy, které vydává hypoteční banka, a jsou kryty 

pohledávkami z nemovitostí. Jedná se velmi bezpečné cenné papíry. 

 

Revolvingový úvěr je poskytován na bě�ném účtu klienta formou úvěrového rámce. 

Úroky se platí pouze ze skutečně čerpané vý�e úvěru. Mů�eme sem zařadit např. úvěrové 

karty nebo �eky. 

Pokud klient čerpá peně�ní prostředky z úvěrové karty, je povinen ka�dý měsíc 

vyrovnávat dluh a to částkou, kterou určí banka v minimální vý�i. Pokud v�ak klient chce 

splácet vy��í částkou, ne� mu určí banka, pak se sni�uje jak doba splácení i vý�e úročeného 

dluhu. 

 

Splátkový úvěr - dal�í formou spotřebních úvěrů je splátkový úvěr, který slou�í 

obvykle pro financování nákupu zbo�í, které má dlouhodobý charakter. 

2.5.2 Závazkové úvěry a záruky 

Vzhledem k tomu, �e tyto produkty nejsou klasickými úvěry, při nich� banka 

poskytuje klientům peně�ní prostředky, ale za klienta se zavazuje, poskytuje tyto formy 

aktivních bankovních obchodů jen důvěryhodným a bonitním klientům. Banka vlastně 

poskytuje �své dobré jméno� a tím také za klienta ručí. Jedná se o významný druh 
                                                
4 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozděj�ích předpisů 
5 REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peně�ní 

ekonomie a bankovnictví. Praha: MANAGEMENT PRESS, s. r. o. 2005. 4. Roz�ířené vydání. 627 s. IBSN 80-
7261-132-1 
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závazkových úvěrových produktů. Poskytne-li banka záruku, pak přislíbí zaplatit za klienta 

jeho závazek. 
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Akceptační úvěr - při poskytnutí akceptačního úvěru banka akceptuje směnku  

od klienta. Směnka je cizí a je vystavena na banku, která se tímto aktem stává hlavním 

směnečným dlu�níkem. Banka po�aduje slo�ení peně�ních prostředků před dnem splatnosti 

směnky, neučiní-li tak, pak se závazkový úvěr mění na peně�ní. Tento typ úvěru bývá 

krátkodobý a je vyu�íván ve spojení s obchodním úvěrem. Je-li směnka akceptována bankou, 

jedná se o velmi stabilní cenný papír. 

Avalový (ručitelský) úvěr má obdobné nále�itosti jako akceptační úvěr. Hlavním 

rozdílem mezi nimi je skutečnost, �e banka uvaluje na směnku aval (nikoliv akcept). Banka  

se tedy zaručí polo�kou �per aval�, �e společně s dlu�níkem ručí za splnění závazku  

a v případě nezaplacení banka tento závazek za svého klienta zaplatí. Za poskytnutý úvěr si 

banka účtuje avalovou provizi (jako % z částky, za kterou se zaručí). 

2.5.3 Alternativní formy financování 

Banka nemusí poskytovat své peně�ní prostředky k dispozici klientům jen ve formě 

klasického bankovního úvěru. Mezi alternativní formy financování patří zejména faktoring, 

forfaiting nebo leasing. 

Faktoring - podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek před jejich 

lhůtou splatnosti, které vznikly dodavateli z poskytnutí nezaji�těného dodavatelského úvěru. 

Předmětem odkupu jsou pohledávky, jejich� doba splatnosti nepřesahuje zpravidla 180 dní. 

Velmi důle�itou podmínkou je skutečnost, �e s pohledávkou nesmí být spojena práva třetích 

osob (např. vzájemná kompenzace) a také musí existovat mo�nost postoupení (tzn. cese). 

Existují dva základní druhy faktoringu. Prvním z nich je regresní faktoring, který je 

charakterizován mo�ností zpětného postoupení dodavateli v případě, �e odběratel nezaplatí.  

A druhým typem je bez regresní faktoring, co� pro faktoringovou společnost znamená 

skutečnost, �e rizika spojená s nesplacení pohledávky bere zcela na sebe. 

Faktoringová společnost si hned při nákupu pohledávek srá�í faktoringovou provizi 

(tzv. cena faktoringu), která zahrnuje: 

- rizikovou provizi, která je závislá například na bonitě klienta, na mo�nosti 

nedostupnosti pohledávky apod., 

- náklady spojené se zpracováním faktoringu, které se odvíjejí od 

administrativních a jiných nákladů na vyřízení faktoringu, 
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- úrok, jeho� vý�e je obdobná jako úroková sazba pro krátkodobé bankovní úvěry. 

 

Forfaiting je odkup jednotlivých střednědobých a dlouhodobých pohledávek 

vzniklých při vývozu, popř. dovozu na úvěr, přičem� subjekt odkupující pohledávky 

(forfaitér) nemá mo�nost uplatnit zpětný postih vývozce, jestli�e pohledávka není dovozci, 

řádně zaplacena. V men�í míře se s tímto druhem obchodu mů�eme setkat i v rámci 

tuzemských vztahů. 

Pohledávky musí splňovat určité podmínky, první z nich je zaji�tění pohledávky 

bankovní zárukou, avalovou směnkou, nebo jinou formou záruky. Splatnost pohledávek se 

pohybuje od 90 dnů a mů�e dosahovat a� několika let. 

Postoupení pohledávky se uskutečňuje bez postihu (tzn. bez regresně). V případě 

nezaplacení závazku dlu�níkem, pak společnosti nemá mo�nost pohledávku vrátit a sama  

na své náklady musí pohledávku vymáhat. 

Cena forfaitingu se skládá z následujících slo�ek: 

- diskontu, je to částka sra�ená ze jmenovité hodnoty pohledávky, 

- závazkové provize, je poplatek za dr�ení pohotových peně�ních prostředků  

za dobu od sjednání obchodu do doby postoupení pohledávky, 

- zpracovatelské provize, jedná se o náklady na vyřízení kontrakce. 

 

Leasing - z právního hlediska je jedná o třístranný vztah mezi výrobcem, 

pronajímatelem (leasingová společnost) a nájemcem (podnikem, jiným subjektem). Leasing je 

pronájem různých částí fixního majetku. Za tento pronájem platíme nájemné, sjednané 

v leasingové smlouvě. Leasing mů�e být jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou. Majitelem pronajatého majetku zůstává leasingová společnost, která ho 

také odepisuje, a nájemce ho u�ívá na základě smlouvy o u�ívání. 

Existují dva základní druhy leasingu. První z nich je operativní (provozní) leasing.  

Je to krátkodobá forma pronájmu, po jeho� skončení nemá nájemce právo na odkup majetku. 

Leasingová společnost poskytuje různé související slu�by (např. servis, poji�tění, oprava 

apod.) a tento majetek mů�e za dobu jeho �ivotnosti i několikrát pronajmout. Druhým typem 

pronájmu je finanční leasing, který je na rozdíl od předcházející formy dlouhodobý  

a po uplynutí leasingové smlouvy přechází majetek do vlastnictví nájemce. I v tomto případě 

majetek odepisuje leasingová společnost. 
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Finanční leasing mů�eme obecně rozdělit na: 

 

- přímý leasing, kdy výrobce dodá majetek pronajímateli a ten ho pronájme 

nájemci, 

 

Obr. 1. 3 Přímý leasing 

 

 
Zdroj: vlastní 

 

- nepřímý leasing � podnik prodá majetek leasingové společnosti a na základě 

smlouvy si majetek zpětně pronajme, 

 

Obr. 1. 4 Nepřímý leasing 

 

 

 
Zdroj: vlastní 

 

- leverage leasing (úvěrovaný leasing), v případě, �e leasingová společnost 

financuje nákup majetku z úvěru a následně ho pronajímá. 

 

Obr. 1. 5 Leverage leasing 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní 
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z úvěru 
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Leasingová cena se skládá s následujících slo�ek: 

 

- vstupní ceny majetku, jedná se o pořizovací cenu majetku, tzn. cena pořízení + 

související náklady na dopravu, instalaci, poji�tění atd., 

- úrok z úvěru v případě refinancování leasingu úvěrem (př. leverage leasing), 

- leasingové mar�e, která zahrnuje: 

o odměnu za zprostředkování leasingu, 

o re�ijní náklady pronajímatele, 

o tvorbu zisku odpovídající riziku. 

 

Hlavní výhodou leasingu je mo�nost u�ívání majetku bez vynalo�ení finančních 

prostředků najednou. Dále lze uplatnit leasingové splátky do nákladů, a tím sni�ovat základ 

daně. Je v�ak nutné splnit podmínky dané zákonem o dani z příjmů (§ 24/4): 

- doba nájmu pronajímané věci by měla být stejná jako doba odpisování (majetek 

přílohy č. 1 ZDP, zařazeného v odpisové skupině 1, trvá nejméně 36 měsíců, 

v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně  

114 měsíců), u nemovitostí je doba odpisování nejméně 30 let, 

- po ukončení doby následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu 

nájmu, přitom kupní cena nesmí být vět�í ne� cena zůstatková evidována 

vlastníkem při rovnoměrném odepisování, 

- po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí zahrne poplatník odkoupený 

majetek do svého obchodního majetku.6 

 

A nevýhodou je skutečnost, �e po skončení leasingu dostává nájemce ji� odepsaný 

majetek. V případě bankrotu společnosti existuje mo�nost, �e ve�kerý majetek leasingové 

společnosti mů�e přijít do konkurzu. 

Leasingový koeficient vyjadřuje vztah mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou 

majetku. Vypočítá se jako jejich poměr. Vyjadřuje kolikrát je pořízení DM finančně 

náročněj�í přes leasing ne� nákupem v hotovosti. 

 

Projektové financování je zařazeno mezi alternativní formy financování a to zejména 

z toho důvodu, �e se na tomto způsobu financování podílí více bank najednou (tzv. bankovní 

                                                
6 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozděj�ích předpisů. 
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konsorcium). Jedná se o financování projektů, které jsou mnohdy kapitálově velmi náročné 

(např. tě�ba, energetika, ropný průmysl apod.). Financování takových projektů není 

evidováno v bě�ném účetnictví. 

2.6 Úvěrový proces 

2.6.1 Druhy úročení, splácení a zaji�tění 

Druhy úročení 

Existují dva základní druhy úročení, prvním z nich je fixní (pevná) úroková sazba, 

která se vyznačuje svou stabilitou (pevností) po celou dobu splácení a pohyblivá úroková 

sazba. Charakteristickým rysem je proměnlivost během splatnosti úvěru. 

Způsob splácení 

Způsob splácení je sjednán mezi bankou a klientem v úvěrové smlouvě. V úvahu 

připadají následující tři mo�nosti způsobu splácení: 

- úvěr splatný najednou v době splatnosti je poskytován na předem sjednanou dobu 

a po uplynutí této doby je splatný najednou. Úroky jsou v�ak splatné 

v pravidelných sjednaných intervalech, 

- úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty � poskytován na neurčitou dobu 

s dohodnutou výpovědní lhůtou, úroky jsou splatné v pravidelných sjednaných 

intervalech, 

- úvěr splatný v pravidelných splátkách je umořován v pravidelných splátkách, 

předem je sjednána pevná částka (v % z vý�e úvěru) jako úmor (část, kterou se 

splácí jistina úvěru). Současně se splátkami jsou splatné i úroky, 

- úvěr splácený konstantními anuitami � splácení v pravidelných splátkách 

(anuitách), které jsou stejně velké. Mění se v�ak slo�ení anuit z hlediska podílu 

úmoru a úroku. 

Zaji�tění úvěru 

Banka provádí ve�kerá opatření s cílem zajistit řádné splácení úvěru a úroků, 

plynoucích z poskytnutí těchto úvěrů. Nejdůle�itěj�ími nástroji jsou prověrka úvěrové 
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způsobilosti (tzn. bonity) klienta, limitování vý�e úvěrů pro jednotlivé klienty, diverzifikace 

rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů a kontrola úvěrového subjektu. 

Úvěrové zaji�ťovací instrumenty mů�eme členit do dvou hledisek. První z nich je 

rozdělení dle povahy zaji�tění: 

- osobní zaji�tění, kdy bance ručí, kromě příjemce úvěru, i třetí osoba, 

- věcné zaji�tění, které dává bance právo na určité majetkové hodnoty toho, kdo 

zaji�tění poskytuje. 

Druhá mo�nost členění zaji�ťovacího instrumentu je podle svázanosti zaji�tění se 

zaji�ťovanou pohledávkou: 

- akcesorické zaji�tění � jedná se o zaji�tění, které je těsně a nerozlučně spojeno se 

zaji�ťovanou pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, zaniká i zaji�tění, 

- abstraktní zaji�tění naproti tomu představuje samostatně stojící právo, které je 

nezávislé na zaji�ťované pohledávce, tzn., �e s uspokojením pohledávky 

zaji�ťovací právo nezaniká, ale subjekt má právo na vrácení. 

 

Tab. 2.1 Přehled základních druhů zaji�tění úvěrů 

Druh zaji�tění OSOBNÍ VĚCNÉ 

AKCESORICKÉ Ručení Akcesorické zástavní právo 

ABSTRAKTNÍ Depotní směnka 
Abstraktní zástavní právo 

Cese pohledávek a práv 
Zdroj: Peně�ní ekonomie a bankovnictví 

Ručení - podstatou je písemné prohlá�ení PO či FO (tzn. ručitele) bance, v něm� se 

zavazuje k uspokojení pohledávky v případě, �e dlu�ník nezaplatí. Podle zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, se jedná o dohodu účastníků. Věřitel je povinen kdykoli a bez 

zbytečného odkladu sdělit ručiteli na po�ádání vý�i své pohledávky. Ručitel mů�e plnění 

odepřít, pokud věřitel zavinil, �e pohledávka nemů�e být uspokojena dlu�níkem. Zároveň 

ručitel, který dluh splnil, je oprávněn po�adovat na dlu�níkovi náhradu za plnění poskytnuté 

věřitelem (§546 - 550). 

Depotní (úlo�ná) směnka je výhradně instrumentem zaji�ťovacím a je vystavována 

příjemcem úvěru ve prospěch banky. Banka je oprávněna doplnit na směnku dosud 

nesplacenou dlu�nou částku, pokud dlu�ník nesplní svůj závazek řádně a včas. Pokud úvěr 

včas uhradí, směnka mu je vrácena. 



21 
 

Zástavní právo je vyu�íváno v případě, �e dlu�ník nesplní řádně a včas svůj závazek 

vůči bance. V tomto případě má banka právo zrealizovat zástavu. Toto právo vzniká sepsáním 

písemné smlouvy (tzv. zástavní smlouvy) mezi bankou a klientem. Pro vznik zástavní 

smlouvy je u movitých věcí nutné zápis do rejstříku zástav, u nemovitostí vklad zástavního 

práva do katastru nemovitostí, u listinných cenných papírů jejich předání (rubopis, registrace 

zástavního práva Středisku CP) a v neposlední řadě zástavou mů�e i pohledávka. 

Postoupení (cese) pohledávky spočívá v prohlá�ení příjemce úvěru, v něm� jako 

dosavadní věřitel (postupitel, cedent) postupuje novému věřiteli � bance (postupníkovi, 

cesionáři) � své pohledávky vůči třetí osobě jako zaji�tění přijatého úvěru. 

Postoupení pohledávky neznamená splacení úvěru, proto�e banka nenese rizika 

z mo�nosti nezaplacení postoupené pohledávky. Existují dva základní druhy cese: 

- tichá cese, u ní� není třetí osoba o postoupení informována, 

- veřejná cese, kdy je dlu�ník o cesi informován. 

2.6.2 Obecný postup při poskytování úvěru 

Úvěrový proces má čtyři základní fáze, kterými jsou úvodní schůzka se zákazníkem, 

úvěrová analýza, uzavření úvěrové smlouvy a poslední z nich je kontrola dodr�ování 

podmínek úvěrové smlouvy. 

Na úvodní schůzce se zákazníkem má banka mo�nost získat potřebné informace  

o osobě, která �ádá o poskytnutí úvěru. Banka se sna�í ji� zpočátku eliminovat mo�nost 

úvěrového rizika (neplacení úvěru, neuhrazení úroku apod.), a proto hodnotí důvěryhodnost, 

ekonomickou a právní situaci klienta, schopnost úhrady úvěru, mo�nosti zaji�tění apod. 

Klient �ádá banku o úvěr podáním písemné �ádosti o poskytnutí úvěru, která 

obsahuje následující údaje: 

- osobní údaje o klientovi (jméno a příjmení, adresa), 

- forma úvěru (hypoteční, spotřební nebo jiné formy úvěru), 

- po�adovanou vý�i úvěru (je dána ve smlouvě, pokud by z jakéhokoliv důvodu 

nesplacená jistina překročila vý�i úvěru, stává se tato část okam�itě splatná), 
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- účel úvěru (klient je povinen u�ít úvěr výhradně k účelu, který je uveden  

ve smlouvě), 

- termín a způsob čerpání úvěru (úvěr se pova�uje za poskytnutý odepsáním dané 

částky z prostředků banky ve prospěch klienta, pokud v�ak klient úvěr nevyčerpá 

v termínu čerpání, jeho právo na poskytnutí úvěru zaniká), 

- způsob splácení a dobu splatnosti, 

- návrh na zaji�tění úvěru 

- ostatní informace (např. majetkové poměry, finanční situace, závazky apod.), 

- přílohy k �ádosti o úvěr (doklady k zaji�tění úvěru, potvrzení o vý�i příjmů, 

doklady osvědčující příjem sociálních dávek, doklad o trvalém pobytu, v případě 

podnikatelských subjektů se předkládá podnikatelský záměr, účetní výkazy apod.). 

Následující fází úvěrového procesu je úvěrová analýza, kterou banka zkoumá bonitu 

klienta (tzn. schopnost klienta dostát svým závazkům). Jedná se o krok, který následuje 

bezprostředně po podání �ádosti o poskytnutí úvěru. Při úvěrové analýze musí bankovní 

pracovník vzít v úvahu 6C úvěru: 

- can we? (Mů�eme?), jedná se pouze o zji�tění, zda je poskytnutí úvěru v souladu 

s mo�nostmi banky a zda je toto poskytnutí v souladu s platnými zákony dané 

země, 

- character (charakter zákazníka), zji�tění, zda je klient seriózní, ochotný platit své 

dluhy, zda je ochotný spolupracovat s bankou apod., 

- capacity (schopnost zákazníka splatit úvěr) � pro banku je nejdůle�itěj�í zaji�tění 

návratnosti úvěru, proto zkoumá vý�i příjmů a vý�i splatných závazků klienta, 

- capital (jmění zákazníka), u podnikatelských subjektů se zji�ťuje zejména velikost 

vlastního kapitálu, u soukromých osob se sleduje majetkové postavení zákazníka. 

- conditions (podmínky), banka sleduje nejen své vnitřní podmínky pro poskytování 

úvěrů, ale i vněj�í vlivy ekonomiky, vývoj politické situace apod., 

- collateral (zaji�tění úvěru), banka zaji�ťuje úvěr hlavně z důvodu mo�nosti 

nezaplacení úvěru klientem.7 

Banka poskytuje klientovi úvěr na základě uzavření písemné úvěrové smlouvy, která 

je upravena v obchodním zákoníku. Podle § 497 OZ je smlouvu mo�né obecně vymezit jako 

                                                
7 KIPIELOVÁ, I., a kol. Bankovnictví pro střední �koly a veřejnost. Praha: FORTUNA. 1998. 211 s. 

IBSN 80-7168-535-6. 
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dohodu, kterou se jedna strana (věřitel) zavazuje, �e na po�ádání druhé strany (dlu�níka) 

poskytne v jeho prospěch peně�ní prostředky do určité částky, a dlu�ník se zavazuje 

poskytnuté peně�ní prostředky vrátit a zaplatit úrok. Tato dohoda nemusí mít podle zákona 

písemnou formu. V bankovní praxi je v�ak smlouva o úvěru uzavírána písemně.8 

Neplnění podmínek úvěrové smlouvy mů�e být postihnuto zvý�ením úrokové sazby, 

zastavením čerpání úvěru, předčasnými splátkami, realizací zaji�tění úvěru, navr�ením 

konkurzu na dlu�níka apod. Například pokud dlu�ník neuhradí splátku úvěru nebo úroku  

ve sjednaném termínu, banka převede dlu�nou částku na účet úvěrů neuhrazených ve lhůtě. 

A� do doby splacení je tato částka úročena vy��í sankční sazbou. 

V souladu s opatřením ČNB č. 165/1994 Sb., banky provádějí klasifikaci svých 

pohledávek z úvěrů poskytovaných klientům. Tato klasifikace rozčleňuje úvěry podle vý�e 

mo�ných rizik a ztrát s nimi spojenými. 

- Standardní pohledávky jsou ty, které jsou splácené přesně podle sjednaných 

podmínek. 

- Sledované pohledávky � u těchto pohledávek se předpokládá splacení jistiny, 

úroku a poplatků v plné vý�i. Do této kategorie jsou zařazeny pohledávky, se 

zhor�enými kritérii mo�nosti splácení jistinu, úroky a poplatky. To v�ak je�tě není 

důvod pro obavy z nezaplacení, případné úrokové ztráty. 

- Nestandardní pohledávky, je nejisté, zda budou jistina, úroky a poplatky 

splaceny v plné vý�i. 

- Pochybné pohledávky � splacení jistiny, úroků a poplatků v plné vý�i je 

nepravděpodobné. 

- Ztrátové pohledávky jsou ty, které se jeví jako nenávratné. 

Klasifikace úvěrů slou�í zejména pro tvorbu rezerv (slou�í pro pokrytí v�eobecných 

rizik) a opravných polo�ek (slou�í k pokrytí pohledávek se stejnou mírou rizika), které si 

banka vytváří pro krytí ztrát z úvěrové činnosti. 

                                                
8 PLÍVA, S., ELEK, �., LI�KA, P., MAREK, K.. Bankovní obchody. Praha: ASPI. 2009. 220 s. IBSN 

978-80-7357-433-8. 
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2.6.3 Bonita (rating) klienta 

Podmínky pro poskytnutí úvěru nelze v�eobecně shrnout, proto�e proces poskytování 

úvěru je velmi individuální činností, kterou zaměstnanci banky ře�í na základě analýzy bonity 

klienta. Podle zji�těného ratingu �adatele pak banka stanoví úrokovou sazbu. Platí, �e čím 

vy��í bonitu klient proká�e, tím ni��í úrokovou sazbu z úvěru od banky získá a naopak. 

Bonita �adatele je ovlivněna mnoha faktory. Banka posuzuje osobní údaje: 

- věk, 

- pohlaví, 

- dosa�ené vzdělání, 

- profesi, 

- rodinný stav �adatele, 

- počet vy�ivovaných dětí apod. 

 

Dále banka posuzuje příjmy �adatele. Jedná se o příjmy trvalé, u nich� se 

předpokládá jejich trvání i v budoucnu, např.: 

- příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, 

- příjmy ze závislé činnosti, 

- příjmy z pronájmu, 

- rodičovské příspěvky, 

- příjmy z invalidního důchodu apod. 

U zaměstnanců je vy�adován pracovní poměr na dobu neurčitou. V době podání 

�ádosti o úvěr navíc nesmí být �adatel ve zku�ební době. 

Od příjmů �adatele se odečítá vypočtená vý�e �ivotního minima (tzv. prvek �ivotního 

minima), které je ka�dému �adateli vypočteno individuálně, a to z toho důvodu, �e roste 

s vy��ím počtem vy�ivovaných dětí nebo dal�ích osob ve společné domácnosti �adatele. 

Pokud si �adatel přizve do �ádosti o úvěr dal�í osobu � spolu�adatele, dosáhne vy��í bonity, 

pokud je oním spolu�adatelem jeho man�el/ka, ne� kdyby byl spolu�adatelem třeba jeho rodič 

nebo sourozenec �ijící v jedné domácnosti. Je tomu proto, �e �adatelé o úvěr �ijící  

ve společné domácnosti dosahují dohromady ni��ího �ivotního minima. Aby v�ak vy��í 

bonity dosáhl se svou man�elkou/man�elem je nutné, aby man�elé měli rozdělené společné 
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jmění man�elů, proto�e pokud tomu tak není, pak je druhý z man�elů v�dy spolu�adatelem  

o úvěr. 

Do stanovení bonity klienta vstupují jeho pravidelné výdaje. K těm nejčastěji patří: 

- platby nájemného, 

- pojistného (na �ivotní poji�tění, poji�tění nemovitosti či domácnosti atd.), 

- příspěvky na stavební spoření, 

- příspěvky na penzijní připoji�tění, 

- splátky leasingu, 

- alimenty, 

- splátky úvěrů, které �adatel dlu�í, je brán ohled i na úvěrové limity,  

na kontokorentních účtech nebo kreditních kartách, jestli�e je �adatel jejich 

dr�itelem.9 

Banka hodnotí platební schopnost klienta i podle jeho úvěrové historie a platební 

morálky ji� splacených úvěrů. K těmto informacím má banka přístup přes tzv. úvěrový 

registr, který obsahuje informace o zpo�dění se splátkami úvěrů, leasingů nebo třeba  

i o opo�děných platbách mobilním operátorům aj. (viz kapitola 2. 7). Pokud �adatel nemá 

dostatečnou bonitu, mů�e si ji zvý�it, například tím, �e najde úvěrového spolu�adatele nebo 

ručitele. 

Banka posuzuje jinak bonitu klienta, který je fyzická (soukromá) osoba i bonitu 

klienta, který je podnikatelský subjekt. Jedná-li se o podnikatelský subjekt, pak banka 

rozhoduje na základě výsledků ukazatelů finanční analýzy (rentability, likvidity, zadlu�enosti 

a aktivity). Finanční analýza vychází zejména z účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku  

a ztráty a cash-flow). 

Pokud je klientem, �ádajícím o úvěr soukromá osoba, lze provést analýzu bonity 

klienta pomocí tzv. scoringových modelů, které si ka�dá banka mů�e vytvořit podle svých 

potřeb například pomocí tabulek v programu EXCEL a výsledkem je stanovisko 

(�ANO/NE�), zda je klient schopen splácet úvěry vzhledem ke stávajícímu čistému 

měsíčnímu cash flow. Scoringové modely představují aplikaci statistických analýz nejen 

                                                
9 http://www.finance.cz/zpravy/finance/208678-bonita-klienta-jak-a-proc-ji-banky-zjistuji-/ 
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v bankovnictví, ale i v poji�ťovnictví, telekomunikacích a v jiných oblastech za účelem 

sní�ení rizika. 

Scoring obsahuje následující tabulky: 

- vstupní data, která slou�í pro kalkulaci měsíčního cash flow domácností, 

- hypoteční úvěr (obsahuje kalkulace pro hypoteční úvěr), 

- spotřebitelský úvěr/americká hypotéka, 

- kontokorentní úvěr, 

- rekapitulace � součástí je konečné stanovisko, zda je či není klient schopný 

splácet v�echny po�adované úvěry, 

- orientační propočet pro hypoteční úvěr, 

- orientační propočet pro spotřebitelský úvěr/americkou hypotéku. 

Ukázka scoringových tabulek: 

Tab. 2.2. Vstupní data 

Název buňky Popis k buňce 
Příjmy (CZK) 

Čistý příjem členů domácností z hlavní 
činnosti 

Jedná se o měsíční příjem v�ech členů 
domácností z činností, která u členů 
převa�uje 

Ostatní příjmy 

Zde uveďte ostatní příjmy. Tyto příjmy je 
v�ak nutné přepočítat na měsíční bázi. Do 
této kolonky se řadí i sociální příspěvky, atd. 
V případě nákupu nemovitostí za účelem 
pronájmu uveďte velikost budoucího 
měsíčního příjmu z pronájmu. 

Výdaje (CZK) 

Dal�í výdaje � splátky úvěrů, leasingů 
Uveďte splátky úvěrů/leasingů, které klient 
v současné době splácí. Splátky musí být 
vyjádřeny na měsíční bázi. 

Dal�í výdaje � poji�tění + spoření 
Uveďte vý�e pojistného a částky spoření, 
které aktuálně klient platí. Hodnota musí být 
opět vyjádřena na měsíční bázi. 

Dal�í výdaje � ostatní výdaje 
Zde uveďte dal�í ostatní náklady, které 
sni�ují příjem klienta (např. nepřiměřeně 
vysoké nájemné atd.). 

Klient 
Uveďte příjmení, jméno, telefonní číslo klienta. Dále je nutné uvést jednoznačný 
identifikační údaj, kterým mů�e být (vybrat): 
a) datum narození 
b) rodné číslo 
c) klientské číslo (pokud je ji� klientem banky) 

Zdroj: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=scoring+klienta&lr= 
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Tab. 2.3 Hypoteční úvěr 

Název buňky Popis k buňce 

Spoření 

Vlo�te částku, kterou si domácnost spoří na 
stavebním spoření/K�P a ke skončení 
spoření/K�P dojde v krátké době po sjednání 
úvěru a stavební spoření/K�P mů�e být 
pou�ito jako mimořádná splátka úvěru. Pak 
částka spoření sni�uje po�adovanou vý�i 
hypotečního úvěru. 

Účel úvěru 
Pole nemusí být vyplněno � slou�í pro 
konečnou rekapitulaci, aby varianty byly 
blí�e specifikovány. 

Kombinace s kapitálovým �ivotním 
poji�těním 

Nutné vybrat ANO/NE, aby byla správně 
vypočítána splátka úvěru. 

Měsíční pojistné na �ivotní (kapitálové 
nebo rizikové) poji�tění 

Uveďte měsíční pojistné (pokud je pojistné 
placeno na jinou dobu ne� měsíc, musí dojít 
k jeho přepočtu na měsíční bázi.) 

Na jakou maximální vý�i hypotečního 
úvěru domácnost dosáhne se současným 
čistým měsíčním cash flow? 

Vypočtená hodnota udává, jaká je maximální 
mo�ná vý�e úvěru zadaných parametrů při 
daném čistém měsíčním cash flow klienta. 

Orientační propočet pro různé doby 
splatnosti 

Uvedený propočet je určen k posouzení toho, 
jaká doba splatnosti by klientovi nejlépe 
vyhovovala tak, aby měsíční zatí�ení jeho 
cash flow bylo přijatelné. 

Zdroj: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=scoring+klienta&lr= 

Součástí scoringového modelu mů�e být i tabulka obsahující údaje o polo�kách 

zahrnovaných či nezahrnovaných do výpočtu RPSN (tzn. roční procentní sazby nákladů). 

2.6.4 Roční procentní sazby nákladů (RPSN) 

Sazba RPSN bývá někdy označována jako samotný úrok, ale to není tak docela 

pravda. RPSN je roční procentní sazba nákladů (udává se v % z dlu�né částky), kterou je 

příjemce úvěru povinen zaplatit bance za období jednoho roku v souvislosti s čerpáním úvěru. 

Základním rozdílem mezi úrokem a RPSN je ten, �e úrok ukazuje cenu vypůjčených peněz, 

zatímco RPSN ukazuje ve�keré náklady spojené s půjčkou či úvěrem, jeho splácením, 

správou atd. 

RPSN mů�e do jisté míry působit jak kriterium výhodnosti úvěru či půjčky. Dal�ími 

náklady spojenými s úvěrem mů�ou být např. poplatky za uzavření smlouvy, pravidelné 

poplatky za správu a vedení úvěru, poji�tění schopnosti splácet apod. Tato sazba se v�dy 

udává jako roční. 
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Tab. 2.4 Polo�ky zahrnované/nezahrnované do výpočtu RPSN 

Polo�ky zahrnované do výpočtu RPSN Polo�ky nezahrnované do výpočtu RPSN 

Poplatky vá�ící se k posouzení �ádosti o 
spotřebitelský úvěr. 

Platba, kterou spotřebitel platí za nesplnění 

závazku vyplývajícího ze smlouvy, ve které 

se sjednává spotřebitelský úvěr. 

Poplatky vá�ící se k uzavření smlouvy (např. 
administrativní poplatky). 

Platba, kterou spotřebitel platí mimo kupní 

cenu, ani� by na koupi byl poskytnut 

spotřebitelský úvěr. 

Poplatky spojené s uzavřením smlouvy, 
kterou se sjednává spotřebitelský úvěr. 

Platba za převod peně�ních prostředků a 

platba za vedení účtu, který je určen ke 

splácení spotřebitelského úvěru. To neplatí 

pro případ, kdy tato platba je nepřiměřeně 

vysoká a kdy spotřebitel nemá mo�nost 

volby způsobu placení. 

Nultá, resp. první navý�ená splátka, 
akontace, záloha apod. 

Platba související s účastí na dohodách, které 

se přímo nevá�í na smlouvu, ve které se 

sjednává spotřebitelský úvěr, a to i tehdy, 

kdy� tyto dohody mají vliv na podmínky 

spotřebitelského úvěru. 

Poplatky za přijetí platby spotřebitelského 
úvěru (např. manipulační poplatek za přijetí 
splátky v hotovosti). 
Poplatky za převod peně�ních prostředků a 
poplatky za vedení účtu, pokud jsou 
nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá 
mo�nost volby způsobu placení. 

Platby za poji�tění nebo záruku, pokud se 
bude jednat o poji�tění nebo záruku, která má 
věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti 
spotřebitele, jeho invalidity, pracovní 
neschopnosti nebo nezaměstnanosti. 

Platby za poji�tění nebo záruku, pokud se 

nejedná o poji�tění nebo záruku, která má 

věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti 

spotřebitele, jeho invalidity, pracovní 

neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a to 

maximálně ve stejné vý�i, jako je celková 

vý�e spotřebitelského úvěru, včetně úroků a 

jiných plateb spojených s poskytnutím 

spotřebitelského úvěru. 
Zdroj: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=scoring+klienta&lr= 

Pro ka�dého �adatele o úvěr by měla být sazba RPSN, proto�e mů�e i mnohonásobně 

zdra�it vypůjčené peníze. V ČR je od 1. 1. 2002 zavedena povinnost, aby banka  

u poskytovaných půjček a úvěrů zveřejnila sazbu RPSN. Obdobnou povinnost mají i 

poskytovatelé půjček a úvěrů v ostatních zemích EU (to vyplývá ze směrnice 98/7/ES). 
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2.7 Centrální registr dlu�níků České republiky 

Centrální registr dlu�níků ČR (CERD) je největ�ím národním i nadnárodním 

bankovním a nebankovním informačním systémem, který umo�ňuje vyhledávat nesplacené 

závazky osob a ekonomických subjektů. Zahrnuje registr státní správy, bankovní registr  

i databázi soukromých osob. Cílem tohoto systému je kontrola a prevence vzniku neplatičů. 

Bankovní registr klientských informací (BRKI) byl zalo�en roku 2002.  

Je podsystémem Centrálního registru dlu�níků (CERD). Tento systém zaji�ťuje vzájemné 

předávání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti klientů. Jsou zde 

zaznamenány negativní i pozitivní informace o subjektech �ádajících o úvěr. U�ivateli tohoto 

registru jsou hlavně bankovní instituce působící na českém trhu. Uvedení do tohoto registru 

není podmíněno souhlasem klienta. 

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) byl zalo�en v roce 2004. 

Poskytuje téměř toto�né informace jako BRKI (tzn. informace o důvěryhodnosti, platební 

morálce klienta apod.). Rozdíl mezi jednotlivými registry spočívá v tom, �e zde jsou 

evidováni hlavně klienti leasingových a splátkových společností. Informace jsou zde 

ponechány po dobu 4 let od splacení závazku. 

Registr dlu�níků SOLUS je zájmové sdru�ení právnických osob, které zahájilo svou 

činnost v roce 1999. Hlavním cílem tohoto sdru�ení je prevence v oblasti předlu�ení klienta  

a zvý�ení mo�nosti vymahatelnosti dluhů. Zveřejnění informací o klientech je podmíněno 

souhlasem dotyčné osoby. 



30 
 

3 ÚVĚROVÉ PRODUKTY A METODY JEJICH ANALÝZY  

U VYBRANÝCH BANK 

3.1 Komerční banka a. s. (KB) 

Komerční banka a. s. (KB) je bankovní instituce působící na českém kapitálovém trhu 

vlastněná finanční skupinou Société Générale (francouzskou společností), která je čtvrtou 

nejsilněj�í finanční skupinou na evropském trhu. Jedná se o akciovou společnost a její akcie 

jsou obchodovatelné na Pra�ské burze. V Česku obsluhuje více ne� 1 580 000 zákazníků  

a zaměstnává okolo 8 804 zaměstnanců, kteří pracují v 386 pobočkách po celé zemi. 

KB je univerzální bankou se �irokou nabídkou slu�eb v oblasti drobného, podnikového 

a investičního bankovnictví. Mezi dal�í slu�by, které KB nabízí, patří penzijní připoji�tění, 

stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a poji�tění. Důvěře se tě�ily i ostatní 

společnosti skupiny. Modrá pyramida stavební spořitelna obsluhovala 747 tisíc klientů 

a Penzijní fond KB registroval více ne� 491 tisíc účastníků penzijního připoji�tění. Počet 

aktivních klientů společnosti spotřebitelského financování ESSOX narostl na 226 tisíc. 

Historie Komerční banky 

Banka byla zalo�ena v lednu roku 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní 

banky československé. O dva roky později byla banka transformována na akciovou 

společnost a její akcie spadly pod správu Fondu národního majetku ČR a SR, která je uvolnila 

do kuponové privatizace (mo�nost občanů odkoupit si určitý podíl ve státních podnicích, které 

spadaly do privatizačních projektů). Za hlavní autory Kupónové privatizace v Československu 

jsou pova�ování zejména Du�an Tříska, Tomá� Je�ek, Václav Klaus a zmiňován bývá i Jan 

�vejnar. Projekty schvalovalo Ministerstvo privatizace ČR. Zprivatizováno bylo asi 16 000 

podniků (podniky, jejich� hodnota přesahovala 367,5 mld. Kč).10 

V červenci roku 1995 vstupují akcie banky na mezinárodní kapitálové trhy vydáním 

globálních depozitních certifikátů (GDR � tj. CP emitované a obchodované na mezinárodních 

trzích, s nimi� nejsou spojena hlasovací práva). 

                                                
10 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuponov%C3%A1_privatizace 



31 
 

V listopadu 1997 schválila vláda České republiky prodej vět�inového podílu akcií 

strategickému investorovi, který měl zajistit dal�í rozvoj společnosti a odloučení státu  

od bankovního sektoru. Bylo schváleno kolo výběrového řízení na strategického partnera. 

Vláda ČR zveřejnila inzerát vyzývající potencionální investory k vyjádření 

předbě�ného zájmu o koupi státního podílu v KB. V červnu 2001 doprodává vláda České 

republiky svůj podíl finanční skupině Société Générale za cenu 40 mild. Kč, která 

v následujících měsících zahájila personální změny ve vedení banky. 

KB vstupuje na trh s první čipovou kartou v únoru 2003. Tato karta splňuje standardy 

EMV v ČR. V následujícím roce se KB účastní presti�ní anket vyhlá�ené firmou MasterCard 

a tuto soutě�, Banka roku 2004 vyhrává. 

Rok 2005 je specifický v tom, �e se KB jako první banka na českém trhu se zavázala 

udr�et Garantovanou úroveň slu�eb dodr�ováním jasně definovaných principů týkajících se 

poskytovaných produktů a slu�eb. Také jako první banka v ČR umo�nila klientům nezávislé 

ře�ení sporu ustanovením funkce ombudsmana. 

V následujícím roce převzala KB 40% akcií stavební spořitelny Modrá pyramida  

od německé společnosti BHW Holding AG po schválení antimonopolním úřadem, co� 

umo�nilo bance úplné ovládnutí stavební spořitelny a roz�íření pole působnosti i o stavební 

spoření. 

Kreditní rating Komerční banky byl v některých případech vy��í ne� rating České 

republiky, co� odrá�í kapitálovou sílu, výbornou likviditu a zdravé hospodaření této instituce, 

co� se odrá�í i v počtu klientů, kteří svěří své peně�ní prostředky právě Komerční bance.11 

Struktura akcionářů KB a. s., k 31. 12. 2008 

Celkový základní kapitál banky je 19 004 926 000 Kč. Z celkového základního 

kapitálu banky ve vý�i 19 miliard Kč je 38 milionů kusů akcií o jmenovité hodnotě 500 Kč 

v majetku Société Générale: 

- Société Générale vlastní 60,35% podílu na ZK, 

- Investors Bank vlastní 9,20% podílu na ZK, 

- počet ostatních akcionářů banky k 31. 12. 2009 činil 43 114 právnických  

a fyzických osob tj.: 30,45% podílu na ZK.12 

                                                
11 http://www.kb.cz/cs/com/profile/index.shtml 
12 http://www.kb.cz/cs/com/investor/shareholders/shareholders_structure.shtml 
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Analyzovaný produkt Komerční banky 

K analýze bankovních úvěrů je vybrán zástupce úvěru, který KB nazývá �Hypoteční 

úvěr�. Hypoteční úvěr je obecně charakterizován jako úvěr na bydlení. Tento produkt KB 

mů�e slou�it nejen k profinancování pořízení vlastního domu či bytu, ale také k rekonstrukci 

či modernizaci vlastního bytu či domu nebo například ke koupi rekreační chaty. 

Úvěr je poskytován od částky 200 000 Kč s mo�ností splácení a� po dobu 30 let. 

Existuje také mo�nost zafixování úrokové sazby na dobu 1 roku, a� 15 let. KB nabízí mo�nost 

půjčky 120% částky, kterou klient potřebuje. 

Konkrétní podmínky poskytnutí Hypotečního úvěru: 

- klient �ádá KB o půjčku na koupi nemovitosti v hodnotě 1 500 000 Kč, 

- úrok je stanoven KB ve vý�i 4,65%, 

- úvěr bude splácen 10 let v ročních splátkách za u�ití umořovatele, 

- pro výpočet daňových úspor z úroků pou�ijeme aktuální daňovou sazbu pro 

výpočet daně z příjmů FO pro rok 2010 ve vý�i 15%, 

- diskontní sazba je odvozena od vý�e státních dluhopisů dle MF ČR ve vý�i  

5%. 

3.2 Česká spořitelna a. s. (ČS) 

Česká spořitelna a. s. je jednou z největ�ích a nejvýznamněj�ích bank v České 

republice. V současné době má kolem 5,3 milionů klientů, disponuje sítí 655 poboček  

a provozuje více jak 1190 bankomatů. ČS zaměstnává asi 10 722 zaměstnanců. 

Nabízí spoustu různorodých produktů zaměřených na drobné klienty, malé a střední 

firmy a na města a obce. Významnou roli hraje také ve financování velkých korporací  

a v poskytování slu�eb v oblasti finančních trhů. Je velmi významných obchodníkem s CP. 

ČS vyhrála v soutě�i Fincentrum Banka roku 2009 titul Banka roku. Veřejností byla 

zvolena Nejdůvěryhodněj�í bankou roku a titul Bankéř roku získal generální ředitel České 

spořitelny Gernot Mittendorfer. Titul Nejdůvěryhodněj�í banka roku obhájila Česká spořitelna 

u� po�esté v řadě. V �ebříčcích hodnotících jednotlivé bankovní produkty se umístily také 

Ideální hypotéka České spořitelny (třetí v kategorii hypoték) a Půjčka České spořitelny (druhá 

v kategorii úvěrů). 
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Historie České spořitelny 

Důkazem dlouholeté tradice České spořitelny a. s. je působení jejího předchůdce 

v podobě Spořitelny české ji� od roku 1825. Česká spořitelna a. s. jako taková začala působit 

v Československu v roce 1992. 

O roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste Group s více jak 

17 mil. klientů. V červenci roku 2001 úspě�ně dokončila svou transformaci, která se zaměřila 

na zlep�ení v�ech klíčových součástí banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje  

ve zkvalitňování svých produktů a slu�eb a zefektivňování pracovních procesů. 

Struktura akcionářů České spořitelny k 31. 12. 2009 

Česká spořitelna a. s. má celkem 152 milionů akcií, z toho: 

- 97,986%, tj. 148 939 247 ks akcií vlastní EGB Ceps Holding, 

- 1,566%, tj. 2 380 817 ks akcií jsou prioritní akcie vlastněné převá�ně městy, 

- 0,447%, tj. 679 936 ks akcií jsou rozmělněny mezi ostatní akcionáře. 13 

Analyzovaný produkt České spořitelny 

�Ideální hypotéka České spořitelny� je zaji�těna zástavním právem k nemovitosti 

určený k financování. Slou�í k financování koupi nemovitosti (pozemku, rodinného domu, 

bytu, chaty nebo chalupy apod.). Česká spořitelna umo�ňuje profinancování projektu  

a� do vý�e 100%. Min. a max. vý�e úvěru není omezena �ádným limitem. 

Konkrétní podmínky poskytnutí Ideální hypotéky České spořitelny: 

- podmínky jsou obdobné, jako v případě KB: klient �ádá ČS o půjčku na koupi 

nemovitosti v hodnotě 1 500 000 Kč, 

- úrok je stanoven ČS ve vý�i 5,19% (minimální sazba), 

- úvěr bude splácen 10 let v ročních splátkách za u�ití umořovatele, 

- pro výpočet daňových úspor z úroků pou�ijeme aktuální daňovou sazbu pro 

výpočet daně z příjmů FO pro rok 2010 ve vý�i 15%, 

- diskontní sazba je odvozena od vý�e státních dluhopisů dle MF ČR ve vý�i  

5%. 

 

                                                
13 http://www.csas.cz 
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3.3 Československá obchodní banka a. s. (ČSOB) 

ČSOB působí jako univerzální banka v ČR. Zaměřuje se na subjekty, kterými jsou 

fyzické osoby, malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční 

instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. ČSOB působí pod dvěma obchodními 

značkami � ČSOB a Po�tovní spořitelna, která ve své činnosti vyu�ívá slu�eb a sítí České 

po�ty. 

V současné době má ČSOB cca 246 poboček po celé ČR a Po�tovní spořitelna funguje 

prostřednictvím 51 Finančních center Po�tovní spořitelny a asi na 3 320 místech České po�ty. 

Zaměstnává asi 8 012 zaměstnanců a obsluhuje zhruba 3 066 tis. klientů. ČSOB má  

718 bankomatů. 

ČSOB nabízí, kromě bankovních slu�eb, i pojistné a penzijní produkty, financování 

bydlení, kolektivní investování, správu majetku a poskytování dal�ích specializovaných 

slu�eb (leasing, faktoring). Slu�by spojené s obchodováním na finančních trzích poskytuje 

Patria, tj. sesterská společnost. 

Historie ČSOB a. s. 

ČSOB byla zalo�ena státem v roce 1964. Hlavním cílem banky bylo poskytování 

slu�eb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. Byla 

privatizována (rok 1999) a jejím majoritním vlastníkem se stala KBC Bank, která je součástí 

skupiny KBC. V červnu 2000 převzala Investiční a po�tovní banku (IPB). 

V červnu 2007 po odkupu minoritních podílu se KBC Bank stala jejím jediným 

akcionářem. KBC Bank je mezinárodní bankovní a poji�ťovací skupina, která působí v Belgii 

a regionech Střední a východní Evropy. 

Struktura akcionářů ČSOB 

Základní kapitál ČSOB činil k 31. 6. 2009 celkem 5 855 000 000 Kč. Podíl ve vý�i 

100% je ve vlastnictví jediného vlastníka, a to KBC Bank. Celkový počet emitovaných akcií 

je 5 855 000 ks o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Akcie zní na jméno s omezenou 

převoditelností a jsou zaknihované.14 

                                                
14 http://www.csob.cz 
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Analyzovaný produkt ČSOB 

�ČSOB hypotéka� je úvěrový produkt banky, který je určen ke koupi nemovitosti  

do osobního vlastnictví (popř. spoluvlastnictví), na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci 

bydlení apod., dále mů�e slou�it na koupi chaty nebo chalupy, stavebního pozemku, ale také 

jako financování příslu�enství k nemovitosti (projektu, oplocení, bazénu apod.). 

ČSOB nabízí půjčku od 200 000 Kč. Maximální částka úvěru není omezena. ČSOB 

hypotéku mů�e klient splácet od 5 do 40 let. Banka nabízí mo�nost profinancování 100% 

potřebných prostředků, které klient potřebuje. 

Konkrétní podmínky poskytnutí ČSOB hypotéky: 

- klient �ádá ČSOB o půjčku na koupi nemovitosti v hodnotě 1 500 000 Kč, 

- úrok je stanoven ČSOB ve vý�i 5,19%, 

- úvěr bude splácen 10 let v ročních splátkách za u�ití umořovatele, 

- pro výpočet daňových úspor z úroků pou�ijeme aktuální daňovou sazbu pro 

výpočet daně z příjmů FO pro rok 2010 ve vý�i 15%, 

- diskontní sazba je odvozena od vý�e státních dluhopisů dle MF ČR ve vý�i  

5%. 

3.4 Hypoteční banka, a. s. (HB) 

Hypoteční banka je specialistou na poskytování hypotečních úvěrů fyzickým osobám. 

HB se pohybuje na předních místech na trhu v oblasti poskytování finančních prostředků  

na bydlení. V roce 1995 získala tato instituce oprávnění k vydávání hypotečních zástavních 

listů (HZL). Za dobu jejího působení se stala největ�ím emitentem těchto speciálních cenných 

papírů. 

Historie Hypoteční banky, a. s. 

Hypoteční banka vznikla 10. ledna 1991 jako univerzální obchodní banka. Od roku 

1995, kdy získala oprávnění k vydávání HZL se stala specializovanou bankou na hypoteční 

úvěry. Obchodní síť Hypoteční banky tvoří 26 poboček, dal�í poradenská místa a velká síť 

externích hypotečních poradců po celé ČR. 
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V červnu roku 2000 se majoritním vlastníkem HB stala Československá obchodní 

banka, a. s. (ČSOB). Spolu jsou součástí Skupiny KBC Group NV, bankopoji�ťovací skupiny, 

která se v poslední době stále více zaměřuje na privátní bankovnictví. Jedná se o velkou 

skupinu působící hlavně v oblasti střední a východní Evropy. 

Hypoteční banka vlastní 9 % akcií realitní společnosti LEXXUS (nákup v roce 2006), 

která je jednou z největ�ích realitních společností. To zaji�ťuje Hypoteční bance �iroký 

přehled v realitním prostředí a o nemovitostech na území ČR. 

Struktura akcionářů Hypoteční banky 

Základní kapitál Hypoteční banky činí 5 076 331 000 Kč: 

- 99,90 % podíl je ve vlastnictví Československé obchodní banky, a. s., 

- 0,10 % podíl patří do vlastnictví ostatních drobných akcionářů. 

Analyzovaný produkt Hypoteční banky 

Hypoteční banka nabízí celou řadu hypotečních produktů, jejich� zástupcem byla 

zvolena Účelová hypotéka. Hypoteční banka nabízí klientům mo�nost poskytnutí peně�ních 

prostředků a� do vý�e 100% zástavní hodnoty nemovitosti. V případě potřeby má klient 

mo�nost část úvěru přesahující70 % ceny nemovitosti splatit kdykoliv bez sankcí a poplatků. 

Tento typ hypotéky se nazývá tzv. účelová hypotéka, která musí být určena na ře�ení 

bytových potřeb klienta. Minimální vý�e poskytnutého úvěru je 300 000 Kč s dobou 

splatnosti od 3 do 40 let. 

Konkrétní podmínky poskytnutí Účelová hypotéka 

- klient �ádá ČSOB o půjčku na koupi nemovitosti v hodnotě 1 500 000 Kč, 

- úrok HB je stanoven ve vý�i 5,44% (předpokládáme, �e nevyu�ije poji�tění, 

které by tuto sazbu je�tě dále sni�ovalo), 

- úvěr bude splácen 10 let v ročních splátkách za u�ití umořovatele, 

- pro výpočet daňových úspor z úroků pou�ijeme aktuální daňovou sazbu pro 

výpočet daně z příjmů FO pro rok 2010 ve vý�i 15%, 

- diskontní sazba je odvozena od vý�e státních dluhopisů dle MF ČR ve vý�i  

5%.15 

                                                
15 http://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/profil/ 
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3.5 Metody analýzy úvěrových produktů 

3.5.1 Metody pro pravidelně se opakující výdaje (splátka hypotečního úvěru) 

Splátka hypotečního úvěru se vypočte metodou anuitní splátky, která se u�ívá pro 

stanovení pravidelně se opakujících splátek úvěru a úroku, plynoucího z tohoto úvěru. Anuita 

se skládá ze dvou slo�ek, jednou z nich je úrok a druhou úmor. 

Úrok je částka, kterou musí klient zaplatit bance za půjčení finančních prostředků. Pro 

banku je tato částka zdanitelným výnosem. Úmor je část splátky, která slou�í k pokrytí 

samotného úvěru. 

 

1)1(
)1(

−+
⋅+= t

t

i
iiPVA ,         (3. 3) 

 

A je označení pro anuitní splátku 

PV = současná hodnota 

i = úroková míra 

t = počet let 

 

3.5.2 Metoda diskontovaných výdajů 

Metoda diskontovaných výdajů je jednou z nejvýznamněj�ích metod hodnocení 

ekonomické efektivnosti investic. Umo�ňuje sledování jednotlivých výdajů a k nim 

příslu�ných daňových efektů, které se vztahují ke konkrétnímu okam�iku, v něm� dochází 

k jejich uskutečňování. Současná hodnota se zjistí za pomocí metody diskontování  

a to k okam�iku rozhodování. Nejvýhodněj�í variantou financování je ta, její� současná 

hodnota výdajů je nejni��í. 

Vzorec pro stanovení současné hodnoty výdajů má následující podobu: 
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PV vyjadřuje současnou hodnotu nestejných peně�ních produktů, 
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CFt představuje peně�ní toky v jednotlivých letech, 

T je celkový počet let, 

t znamená jednotlivé roky, 

i je úroková sazba pro jednotlivé období, 

(1 + i)t vyjadřuje slo�eného odúročitele za období t. 

 

Při investování je velmi důle�ité, aby investor zohlednil různé faktory (faktor času, 

faktor rizika), které jsou s příjmy a výdaji na realizaci investice nedílně spojeny. 

Pod pojmem časová hodnota peněz se rozumí skutečnost, �e peníze dnes mají jinou 

hodnotu ne� peníze, které obdr�íme po uplynutí určité doby. Čím dříve peníze budeme mít, 

tím dříve je mů�eme investovat a získat určitý výnos, například ve formě úroků, dividend 

apod. 

Základními operacemi, při kterých se uplatňuje časová hodnota peněz, jsou úročení, 

odúročení (diskontování) jako opačná operace k úročení a proces stanovení současné hodnoty 

finančních toků.16 

Peníze, které investor (klient) dr�í doma, ztrácí svou hodnotu. To je dáno hlavně 

vlivem inflace. S jejím růstem klesá reálná hodnota peněz (tzn. reálná kupní síla), a to i za 

předpokladu, �e nominální hodnota bude stále konstantní. To je hlavním důvodem, proč je 

mnohem výhodněj�í vlo�it peně�ní prostředky na účet u banky, investovat je do dluhopisů 

apod. Investorovi tak bude plynout úrok (odměna za dočasnou ztrátu likvidity). 

 

Vý�e úroku je vyjadřována úrokovou sazbou (v %): 

 

100
pi = ,          (3. 2) 

 

i = úroková sazba 

p = počet peně�ních jednotek. 

 

                                                
16 DLUHO�OVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování. 1. Vyd. Praha: Ekopres, 2006. 191 s. ISBN 80-

86119-58-0. 
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3.5.3 Daňová úspora 

Daňová úspora (tzv. daňový �tít) je mo�nost fyzických i právnických osob, aby si 

oprávněně sní�ily základ daně a v důsledku toho i samostatnou daňovou povinnost. Je 

důle�ité se řídit zákonem o daních z příjmů, kde jsou určeny konkrétní podmínky pro sní�ení 

ZD. 

 

tNPDÚ ⋅= ,          (3. 4) 

 

kde DÚ vyjadřuje výpočet daňové úspory, 

NP je nákladová polo�ka, 

t vyjadřuje aktuální daňovou sazbu. 

 



40 
 

4 ANALÝZA A SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ÚVĚRŮ 

Cílem této kapitoly bude analýza nejlep�í varianty financování nemovitosti pomocí 

hypotečního úvěru od různých finančních institucí. Srovnání bude probíhat na základě 

současné hodnoty výdajů a daňových úspor z úroků z hypotečního úvěru. 

Při posuzování nejvýhodněj�í formy financování nemovitosti je třeba brát v úvahu 

spoustu faktorů, které ovlivňují jak vý�i hypotečního úvěru (tj. cena nemovitosti, úrokové 

sazby úvěru, doba splatnosti hypotéky, daňové podmínky apod.) tak mo�nost získání tohoto 

úvěru klientem (bonita klienta, dlouhodobá spolupráce s danou institucí � má-li klient u této 

banky bě�ný účet, spořicí účet apod.). 

Ka�dá banka má určitou svobodu v poskytování svých produktů svým klientům. 

Posuzuje je nejen na základě jejich bonity, ale hlavně podle toho, jak ji� v minulosti plnil 

závazky vůči bance. 

Pro lep�í srovnatelnost následujících hypotečních úvěrů je úroková sazba stanovena  

na úrovni tzv. �prime rate�. To je nejni��í mo�ná úroková sazba, kterou mohou bankovní 

instituce nabídnout svým klientům. 

4.1 Hodnocení efektivnosti financování nemovitosti hypotečním úvěrem 

(umořování) 

4.1.1 Analýza produktu KB � Hypoteční úvěr 

KB nabídla klientovi (FO � nepodnikateli) mo�nost financování jeho bytových potřeb 

prostřednictvím Hypotečního úvěru a to ve vý�i 100% částky, kterou klient potřebuje. Klient 

�ádá KB o půjčku ve vý�i 1 500 000 Kč a úrok je stanoven KB ve vý�i 4,65%. Dobu 

splatnosti si klient naplánoval dle svých finančních mo�ností na 10 let. 

 

Roční anuitní splátka se stanoví dle vzorce (3. 1). 

 

Roční anuitní splátka: KčA 89,968190
1)0465,01(

0465,0)0465,01(0005001 10

10

=
−+

⋅+⋅=  

 

Měsíční splátka pro fyzickou osobu je 15 914 Kč. 
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Tab. 4. 1 Umořovací plán Hypotečního úvěru KB 

Rok PS úvěru Anuita Roční úrok Roční úmor KS úvěru 

1 1 500 000,00   190 968,89    69 750,00   121 218,89 1 378 781,11 

2 1 378 781,11   190 968,89    64 113,32   126 855,56 1 251 925,55 

3 1 251 925,55   190 968,89    58 214,54   132 754,35 1 119 171,20 

4 1 119 171,20   190 968,89    52 041,46   138 927,42   980 243,78 

5   980 243,78   190 968,89    45 581,34   145 387,55   834 856,23 

6   834 856,23   190 968,89    38 820,81   152 148,07   682 708,16 

7   682 708,16   190 968,89    31 745,93   159 222,96   523 485,20 

8   523 485,20   190 968,89    24 342,06   166 626,82   356 858,38 

9   356 858,38   190 968,89    16 593,91   174 374,97   182 483,41 

10   182 483,41   190 968,89     8 485,48   182 483,41 0 
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Podle umořovacího plánu je patrné, �e klient zaplatí bance částku celkem na úrocích 

409 688,86 Kč, a to při úrokové sazbě 4,65%. 

 

Tab. 4. 2 Současná hodnota CF při financování Hypotečním úvěrem od KB za pou�ití 

umořovatele 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Anuitní splátka 190 968,89 190 968,89 190 968,89 190 968,89 190 968,89 

Daňová úspora 
z úroků   - 10 462,50  - 9 617,00   - 8 732,18   - 7 806,22   - 6 837,20 

CF 180 506,39 181 351,89 182 236,70 183 162,67 184 131,69 

Diskontní faktor 
(5 % p.a.) 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 

PVC   171 910,84 164 491,51 157 422,92 150 688,38   144 271,99 
Zdroj: vlastní výpočty 
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Tab. 4. 3 Současná hodnota CF při financování Hypotečním úvěrem od KB za pou�ití 

umořovatele (pokračování Tab. 4. 2) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Anuitní splátka   190 968,89   190 968,89   190 968,89   190 968,89   190 968,89

Daňová úspora 
z úroků    - 5 823,12    - 4 761,89    - 3 651,31    - 2 489,09    - 1 272,82

CF   185 145,76   186 207,00   187 317,58   188 479,80   189 696,06

Diskontní faktor 
(5% p.a.) 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139

PVC   138 158,62   132 333,84   126 783,91   121 495,76   116 456,93
 Zdroj: vlastní výpočty 

 

Současná hodnota při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele (PVC) 

celkem činí 1 424 014,69 Kč. 

4.1.2 Analýza produktu ČS � Ideální hypotéka České spořitelny 

ČS nabízí hypotéku jen do vý�e 100% hodnoty nemovitosti, klient po�aduje půjčku na 

koupi nemovitosti v hodnotě 1 500 000 Kč, úrok je stanoven ČS ve vý�i 5,19% (minimální 

sazba). Bude splácen po dobu 10 let v měsíčních splátkách. 

 

Roční anuitní splátka se stanoví dle vzorce (3. 1). 

 

Roční anuitní splátka: KčA 30,053196
1)0519,01(

0519,0)0519,01(0005001 10

10

=
−+

⋅+⋅=  

 

Měsíční splátka pro FO nepodnikatele je 16 337,78 Kč. 
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Tab. 4. 4 Umořovací plán Hypotéky v hotovosti České spořitelny 

Rok PS úvěru Anuita Roční úrok Roční úmor KS úvěru 

1 1 500 000,00   196 053,30    77 850,00   118 203,30 1 381 796,70

2 1 381 796,70   196 053,30    71 715,25   124 338,05 1 257 458,64

3 1 257 458,64   196 053,30    65 262,10   130 791,20 1 126 667,44

4 1 126 667,44   196 053,30    58 474,04   137 579,26   989 088,18

5   989 088,18   196 053,30    51 333,68   144 719,63   844 368,55

6   844 368,55   196 053,30    43 822,73   152 230,58   692 137,98

7   692 137,98   196 053,30    35 921,96   160 131,34   532 006,64

8   532 006,64   196 053,30    27 611,14   168 442,16   363 564,48

9   363 564,48   196 053,30    18 869,00   177 184,31   186 380,17

10   186 380,17   196 053,30     9 673,13   186 380,17 0
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Dle Tab. 4. 4 klient na úrocích zaplatí bance celkem částku 460 533,03 Kč. Úroková 

sazba je u ČS stanovena ve vý�i 5,19%. Tato sazba je v�ak stanovena jako minimální. 

 

Tab. 4. 5 Současná hodnota CF při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Anuitní splátka 196 053,30 196 053,30 196 053,30 196 053,30 196 053,30

Daňová úspora 
z úroků - 11 677,50 - 10 757,29    - 9 789,32    - 8 771,11   - 7 700,05

CF 184 375,80 185 296,02   186 263,99   187 282,20 188 353,25

Diskontní faktor 
(5 % p.a.) 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835

PVC 175 596,00 168 068,95   160 901,84   154 077,53 147 579,70

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tab. 4. 6 Současná hodnota CF při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele 

(pokračování Tab. 4. 5) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Anuitní splátka 196 053,30   196 053,30   196 053,30   196 053,30   196 053,30

Daňová úspora 
z úroků    - 6 573,41    - 5 388,29    - 4 141,67    - 2 830,35    - 1 450,97

CF   189 479,89   190 665,01   191 911,63   193 222,95   194 602,33

Diskontní faktor 
(5 % p.a.) 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139

PVC   141 392,81   135 502,06   129 893,35   124 553,24   119 468,95

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Současná hodnota při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele (PVC) 

celkem činí 1 457 034 Kč. 

4.1.3 Analýza produktu ČSOB hypotéka 

ČSOB nabízí profinancování projektu a� do vý�e 100%. Klient �ádá ČSOB o půjčku 

na koupi nemovitosti v hodnotě 1 500 000 Kč při roční úrokové sazbě 5,19%. Doba splácení 

je stanovena na 10 let. 

 

Roční anuitní splátka se stanoví dle vzorce (3. 1). 

 

Roční anuitní splátka: KčA 30,053196
1)0519,01(

0519,0)0519,01(0005001 10

10

=
−+

⋅+⋅=  

 

Měsíční splátka pro FO nepodnikatele je 16 337,78 Kč. 
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Tab. 4. 7 Umořovací plán ČSOB hypotéky 

Rok PS úvěru Anuita Roční úrok Roční úmor KS úvěru 

1 1 500 000,00   196 053,30    77 850,00   118 203,30 1 381 796,70

2 1 381 796,70   196 053,30    71 715,25   124 338,05 1 257 458,64

3 1 257 458,64   196 053,30    65 262,10   130 791,20 1 126 667,44

4 1 126 667,44   196 053,30    58 474,04   137 579,26   989 088,18

5   989 088,18   196 053,30    51 333,68   144 719,63   844 368,55

6   844 368,55   196 053,30    43 822,73   152 230,58   692 137,98

7   692 137,98   196 053,30    35 921,96   160 131,34   532 006,64

8   532 006,64   196 053,30    27 611,14   168 442,16   363 564,48

9   363 564,48   196 053,30    18 869,00   177 184,31   186 380,17

10   186 380,17   196 053,30     9 673,13   186 380,17 0
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Při 5,19% úrokové sazbě, přeplatí klient celkem 460 533,03 Kč na úrocích  

viz Tab. 4.7. 

 

Tab. 4. 8 Současná hodnota CF při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Anuitní splátka 196 053,30 196 053,30 196 053,30 196 053,30 196 053,30

Daňová úspora 
z úroků - 11 677,50 - 10 757,29    - 9 789,32    - 8 771,11   - 7 700,05

CF 184 375,80 185 296,02   186 263,99   187 282,20 188 353,25

Diskontní faktor 
(5 % p.a.) 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835

PVC 175 596,00 168 068,95   160 901,84   154 077,53 147 579,70

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tab. 4. 9 Současná hodnota CF při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele 

(pokračování Tab. 4. 8) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Anuitní splátka 196 053,30   196 053,30   196 053,30   196 053,30   196 053,30

Daňová úspora 
z úroků    - 6 573,41    - 5 388,29    - 4 141,67    - 2 830,35    - 1 450,97

CF   189 479,89   190 665,01   191 911,63   193 222,95   194 602,33

Diskontní faktor 
(5 % p.a.) 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139

PVC   141 392,81   135 502,06   129 893,35   124 553,24   119 468,95

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Současná hodnota při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele (PVC) 

celkem činí 1 457 034 Kč. 

 

4.1.4 Analýza produktu Účelové hypotéky od Hypoteční banky 

Nemovitost ve vý�i 1 500 000 Kč bude financována z hypotečního úvěru HB, která 

poskytne na daný projekt finanční prostředky ve vý�i 100%. Úroková sazba je dle HB ve vý�i 

5,44%. Doba splácení je stanovena na 10 let. 

 

Roční anuitní splátka se stanoví dle vzorce (3. 1). 

 

Roční anuitní splátka: KčA 33,429198
1)0544,01(

0544,0)0544,01(0005001 10
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⋅+⋅=  

 

Měsíční splátka pro FO nepodnikatele je 16 535,78 Kč. 
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Tab. 4. 10 Umořovací plán Účelové hypotéky od Hypoteční banky 

Rok PS úvěru Anuita Roční úrok Roční úmor KS úvěru 

1 1 500 000,00   198 429,33    81 600,00   116 829,33 1 383 170,67

2 1 383 170,67   198 429,33    75 244,48   123 184,85 1 259 985,81

3 1 259 985,81   198 429,33    68 543,23   129 886,11 1 130 099,71

4 1 130 099,71   198 429,33    61 477,42   136 951,91   993 147,80

5   993 147,80   198 429,33    54 027,24   144 402,09   848 745,70

6   848 745,70   198 429,33    46 171,77   152 257,57   696 488,13

7   696 488,13   198 429,33    37 888,95   160 540,38   535 947,75

8   535 947,75   198 429,33    29 155,56   169 273,78   366 673,98

9   366 673,98   198 429,33    19 947,06   178 482,27   188 191,71

10   188 191,71   198 429,33    10 237,63   188 191,71 0
Zdroj: vlastní výpočty 

 

Klient zaplatí Hypoteční bance na úrocích částku 484 293,35 Kč a to při velikosti 

úrokové sazby odpovídající 5,44% viz Tab. 4. 10. 

 

Tab. 4. 11 Současná hodnota CF při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Anuitní splátka 198 429,33 198 429,33   198 429,33   198 429,33   198 429,33

Daňová úspora 
z úroků - 12 240,00   - 11 286,67   - 10 281,48    - 9 221,61    - 8 104,09

CF 186 189,33   187 142,66   188 147,85   189 207,72   190 325,25

Diskontní faktor 
(5 % p.a.) 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835

PVC 177 323,18   169 743,91   162 529,19   155 661,66   149 124,81
Zdroj: vlastní výpočty 
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Tab. 4. 12 Současná hodnota CF při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele 

(pokračování Tab. 4. 11) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Anuitní splátka   198 429,33   198 429,33   198 429,33   198 429,33   198 429,33

Daňová úspora 
z úroků    - 6 925,76    - 5 683,34    - 4 373,33    - 2 992,06    - 1 535,64

CF   191 503,57   192 745,99   194 056,00   195 437,28   196 893,69

Diskontní faktor 
(5 % p.a.) 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139

PVC   142 902,91   136 980,98   131 344,74   125 980,61   120 875,65

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Současná hodnota při financování hypotečním úvěrem za pou�ití umořovatele (PVC) 

celkem činí 1 472 468 Kč. 

 

4.2 Srovnání jednotlivých hypotečních produktů 

Pro přehledné srovnání hypotečních úvěrů slou�í následující tabulka (Tab. 4. 10), ve 

které jsou zobrazeny v�echny analyzované úvěry, které byly přepočítány prostřednictvím 

současné hodnoty a následně mezi sebou srovnány. Nejvýhodněj�í varianta financování 

na�eho projektu je ta, jejích současná hodnota je nejni��í. 

 

Tab. 4. 13 Srovnání jednotlivých hypotečních úvěrů 

Druh úvěru a banka, který ho poskytuje Celková PV CF Pořadí výhodnosti 

Hypoteční úvěr Komerční banky 1 424 014 1. 

Hypotéka v hotovosti České spořitelny  1 457 034 2. 

ČSOB hypotéka 1 457 034 2. 

Účelová hypotéka Hypoteční banky 1 472 468 3. 
Zdroj: vlastní 
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Z tabulky je zřejmé, �e nejlep�í způsob financování na�í nemovitosti v hodnotě 

1 500 000 Kč je Hypoteční úvěr od Komerční banky (za pou�ití nejni��í úrokové sazby), 

jeho� současná hodnota dosahuje vý�e 1 424 014,69 Kč. A jako nejdra��í hypoteční úvěr  

se ukazuje Účelová hypotéka od Hypoteční banky, její� současná hodnota je 1 472 268 Kč. 

Je v�ak nutné uvědomit si fakt, �e ka�dá banka hodnotí klienta podle svých vlastních 

pravidel, podmínek a na základě speciálních počítačových programů, které jsou schopny 

vyhodnotit nejen jeho bonitu, ale hlavně dlouhodobou spolupráci, tzv. věrnost vůči dané 

bankovní instituci. Proces získávání peně�ních prostředků formou úvěru od banky je tedy 

velmi individuální a plně v rukou bankovní instituce. 

 

Pro názornost jsou do grafu zavedeny hodnoty současných hodnot (PV) jednotlivých 

produktů od analyzovaných bankovních institucí. Jak je zřejmé nejni��í hodnotu PV má 

Hypoteční úvěr od Komerční banky. 

 

Obr. 4. 1 Graf hypotečních úvěrů podle současných hodnot 
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Následující graf ukazuje, kolik klient zaplatí jednotlivým bankám na úrocích za celou 

dobu splatnosti hypotečního úvěru, která je sjednána na 10 let. 

 

Obr. 4. 2 Graf hypotečních úvěrů podle zaplacených úroků 
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Graf 4. 2 názorně ukazuje, �e nejvíce klient přeplatí na úrocích právě u ČSOB 

hypotečního úvěru. 

4.3 Poplatky za zpracování hypotečního úvěru 

Nedílnou součástí analýzy výhodnosti či nevýhodnosti hypotečních úvěrů jsou 

poplatky, které si bankovní instituce účtují za vyřízení, vedení a správu hypotečního úvěru. 

Vý�e a struktura jednotlivých poplatků se v�ak li�í dle podmínek různých bank. Banky často 

neuvádějí poplatky za zpracování úvěrů, to v�ak ve vět�ině případů neznamená, �e je 

nevy�adují, popřípadě jsou rozmělněny do ostatních poplatků, které se tím pádem stanou 

dra��í ne� u ostatních bank. 

Těmi nejvýznamněj�ími poplatky, co se jejich vý�e týče, jsou ty za zpracování úvěru. 

Pohybují se vět�inou kolem 0, 5 � 1 % a navíc jsou určeny i limity (min. 2 500 Kč a max. 

30 000 Kč dle vý�e úvěru). Vět�ina z poplatků je splatná ji� před samostatným čerpáním 

hypotečního úvěru. 
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Výčet nejvýznamněj�ích poplatků: 

- přípravná fáze schválení hypotečního úvěru, 

- zpracování hypotečního úvěru, 

- zpracování znaleckého odhadu hodnoty nemovitosti, 

- vedení a správa hypotečního úvěru, 

- čerpání, 

- povolení čerpání na základě zástavního práva, 

- výpisy z účtu, 

- potvrzení o vý�i skutečně zaplacených úroků (je potřeba pro daňové účely). 

Banky často po�adují i jiné poplatky, a to za: 

- nevyčerpaný úvěr, 

- mimořádnou splátku, 

- zkrácení doby splatnosti, 

- změny smluvních podmínek apod. 

Poplatky za vyřízení Hypotečního úvěru KB 

Komerční banka, a. s. od roku 2008, kdy se zapojila do programu zlevnění 

hypotečních úvěru, nevy�aduje poplatek za zpracování HÚ. Namísto toho zavedla u některých 

produktů jednotný poplatek za posouzení �ádosti o hypoteční úvěr. Je nutné připomenout, 

následující tabulka v�ak ukazuje jen ty nejzákladněj�í poplatky, které banka klientům účtuje. 

Tab. 4. 14 Poplatky za Hypoteční úvěr KB 

Druh poplatku Vý�e poplatku 

Posouzení �ádosti 2 900 Kč 

Zpracování HÚ ZDARMA 

Zpracování odhadu 

nemovitosti 
4 500 Kč 

Vedení a správa HÚ 150 Kč/měsíc (tj. 150 Kč x 10 let x 12 měsíců = 18 000 Kč) 

Čerpání úvěru ZDARMA 

Výpis z účtu 20 Kč/měsíc (tj. 20 Kč x 10 let x 12 měsíců = 2 400 Kč) 

Potvrzení o skutečně 

zaplacených úrocích 
ZDARMA 

Celkem 27 800 Kč 
Zdroj poplatků: http://www.sazebnik-kbcz/cs/obcane/uvery/spotrebitelske-uvery-a-hypoteky.shtml 
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Z tabulky 4. 14 je patrné, �e za celou dobu sjednané splatnosti hypotečního úvěru (tj. 

10 let) zaplatí klient bance na poplatcích 27 800 Kč. 

Některé poplatky jsou splatné u� před poskytnutím peně�ních prostředků 

z hypotečního úvěru (např. posouzení �ádosti, zpracování hypotečního úvěru či zpracování 

znaleckého posudku na nemovitost) a ostatní poplatky jsou splatné průbě�ně po celou dobu 

splácení úvěrů (čerpání, vedení a správa HÚ a výpisy z účtu). 

Poplatky za vyřízení Ideální hypotéky ČS 

Česká spořitelna po�aduje po svém klientovi následující nejvýznamněj�í poplatky viz. 

Tab. 4. 15. 

Tab. 4. 15 Poplatky za Ideální hypotéku ČS 

Druh poplatku Vý�e poplatku 

Posouzení �ádosti ZDARMA 

Zpracování HÚ 0,9 % z vý�e úvěru (tj. 0,009 x 1 500 000 Kč = 13 500 Kč) 

Zpracování odhadu 

nemovitosti 
4 900 Kč 

Vedení a správa HÚ 200 Kč/měsíc (tj. 200 Kč x 10 let x 12 měsíců = 24 000 Kč) 

Čerpání úvěru 1 999 Kč 

Výpis z účtu 20 Kč/měsíc (tj. 20 Kč x 10 let x 12 měsíců = 2 400 Kč) 

Potvrzení o skutečně 

zaplacených úrocích 
ZDARMA (duplikát potvrzení 200 Kč) 

Celkem 46 799 Kč 
Zdroj poplatků: http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav0084_sk_uvěrytoc_N1276F 

Klient banky zaplatí za vyřízení, vedení a správu HÚ 46 799 Kč a to za celou dobu 

splatnosti, tj. za 10 let. 

Poplatky za vyřízení ČSOB Hypotéky 

Tab. 4. 16 je přehledem základních poplatků, které ČSOB, a. s. po�aduje po svých 

klientech za to, �e mu poskytne a vede hypoteční úvěr. 
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Tab. 4. 16 Poplatky za ČSOB Hypotéku 

Druh poplatku Vý�e poplatku 

Posouzení �ádosti ZDARMA 

Zpracování HÚ 0,8% z vý�e úvěru (tj. 0,008 x 1 500 000 Kč = 12 000 Kč) 

Zpracování odhadu 

nemovitosti 
4 600 Kč 

Vedení a správa HÚ 150 Kč/měsíc (tj. 150 Kč x 10 let x 12 měsíců = 18 000 Kč) 

Čerpání úvěru 1. � 3. ZDARMA, dal�í za 500 Kč (klient čerpá najednou) 

Výpis z účtu 20 Kč/měsíc (tj. 20 Kč x 10 let x 12 měsíců = 2 400 Kč) 

Potvrzení o skutečně 

zaplacených úrocích 
100 Kč vč. DPH (tj. 100 Kč x 10 let = 1 000Kč) 

Celkem 38 000 Kč 
Zdroj poplatků:http://www.csob.cz/cz/Csob/Sazbniky/Stranky/Sazebnik-pro-fyzicke-osoby-
obcany.aspxd 

Poplatky za hypoteční úvěr od ČSOB jsou vyčísleny ve vý�í 38 000 Kč za celé 

splátkové období stanovené ve smlouvě o hypotečním úvěru mezi bankou a klientem (10 let). 

Poplatky za vyřízení Účelové hypotéky HB 

Hypoteční banka, a. s. po�aduje za zpracování hypotéky poplatky, jejich� vý�e je 

stanovena v Tab. 4. 17. 

Tab. 4. 17 Poplatky za Účelovou hypotéku Hypoteční banky 

Druh poplatku Vý�e poplatku 

Posouzení �ádosti ZDARMA 

Zpracování HÚ 0,8% z vý�e úvěru (tj. 0,008 x 1 500 000 Kč = 12 000 Kč) 

Zpracování odhadu 

nemovitosti 
4 600 Kč 

Vedení a správa HÚ 150 Kč/měsíc (tj. 150 Kč x 10 let x 12 měsíců = 18 000 Kč) 

Čerpání úvěru 1. � 3. zdarma, dal�í 500 Kč (klient čerpá jednorázově) 

Výpis z účtu 20 Kč/měsíc (tj. 20 Kč x 10 let x 12 měsíců = 2 400 Kč) 

Potvrzení o skutečně 

zaplacených úrocích 
100 Kč vč. DPH (tj. 100 Kč x 10 let = 1 000 Kč  

Celkem 38 000 Kč 
Zdroj poplatků: http://hypotecnibanka.cz/hypoteky/sazebnik/sazebnik-pro-fyzicke-osoby/ 
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Z předcházející tabulky vyplývá, �e za zpracování hypotečního úvěru a poplatky 

plynoucí za celou dobu splatnosti úvěru musí klient uhradit na poplatcích částku 38 000 Kč. 

 

Následující graf (Obr. 4. 3) názorně zobrazuje celkovou vý�i poplatků zúčtovaných 

jednotlivými bankovními institucemi svým klientům. 

 

Obr. 4. 3 Poplatky za zpracování, správu a vedení hypotečních úvěrů jednotlivých 

bankovních institucí 
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Z grafu lze vyčíst vý�i poplatků jednotlivých úvěrových produktů. Komerční banka, 

která má své základní poplatky vyčísleny ve vý�i 27 800 Kč je v rámci analyzovaných úvěrů 

nejvýhodněj�í. Naopak Česká spořitelna si za vyřízení a správu hypotečního úvěru účtuje 

nejvy��í poplatky, a to ve vý�i 46 799 Kč. ČSOB a Hypoteční banka mají poplatky stanoveny 

na stejné úrovni, co� je nejspí� dáno tím, �e jsou kapitálově spojeny (ČSOB vlastní Hypoteční 

banku), a proto synchronizují i svou úvěrovou politiku. 
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4.4 Hypoteční úvěry z hlediska daní z příjmů fyzických osob 

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozděj�ích předpisů, jsou 

úroky z hypotečního úvěru nezdanitelnou částí základu daně. Podle § 15 odst. 3 se od základu 

daně odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze 

stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky, anebo zahraniční bankou, sní�eným o státní příspěvek poskytnutého podle 

zvlá�tního právního předpisu. 

 

Bytové potřeby jsou podle toho zákona charakterizovány jako: 

- výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu, 

- koupě pozemku, 

- koupě rozestavěné stavby, 

- splacení členského vkladu za účelem získání práva nájmu nebo jiného u�ívání 

bytu či rodinného domu, 

- vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví man�elů nebo vypořádání 

spoludědiců, 

- úhrada za převod členských práv a povinností dru�stva nebo podílu na 

obchodní společnosti v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného 

u�ívání bytu, 

- splacení úvěru nebo půjčky pou�itých poplatníkem na financování bytových 

potřeb. 

 

Pokud je ve smlouvě o hypotečním úvěru uvedeno více účastníků, pak odpočet uplatní 

buď jedna z nich, nebo ka�dá z nich, a to rovným podílem. 

Úhrnná částka úroků, o které se sni�uje ZD ze v�ech úvěrů poplatníků v jedné 

domácnosti, nesmí překročit částku 300 000 Kč. Pokud poplatník daně z příjmů uplatňuje 

nezdanitelnou částku v podobě úroků z úvěru jen část roku, pak tato uplatňovaná částka nesmí 

překročit 1/12 této maximální částky za ka�dý měsíc placení úroků, tj. 25 000 Kč za měsíc. 

 

Úroky z úvěru se uplatňují formou ročního zúčtování nebo daňového přiznání. 

Poplatník je povinen dolo�it následující dokumenty k ověření správnosti odpočtu: 

- prohlá�ení poplatníka o uplatňování stejného úvěru jinou osobou, 
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- smlouvu o úvěru, 

- výpis z listu vlastnictví potvrzující vlastnictví (či spoluvlastnictví) bytového 

domu, rodinného domu nebo bytu, 

- stavební povolení nebo ohlá�ení stavby a po dokončení stavby výpisem z listu 

vlastnictví, 

- potvrzení v jaké vý�i byly zaplaceny v uplynulém zdaňovacím období úroky 

z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru apod. 

 

Dal�í podmínkou pro uplatnění odpočtu úroku je dokázání faktu, �e poplatník, který 

chce uplatnit tento odpočet, musí ve zdaňovacím období u�ívat danou nemovitost k vlastnímu 

trvalému bydlení, nebo trvalému bydlení druhého z man�elů, potomků, rodičů nebo prarodičů. 

V případě daňových nerezidentů lze odpočet úroků uplatnit pouze formou daňového 

přiznání a to jen za podmínky, �e celkový úhrn příjmů plynoucí tomuto poplatníkovi za 

zdaňovací období činí 90 % jeho celosvětových příjmů.17 

Uplatnění úroků z Hypotečního úvěru KB 

Umořovací plán Hypotečního úvěru KB (viz. Tab. 4. 1) stanoví, �e klient zaplatí bance 

částku 409 688,86 Kč, a to při úrokové sazbě 4,65% za celou dobu trvání hypotečního úvěru, 

tj. za 10 let. 

Za rok 2010 zaplatí poplatník na úrocích hypoteční bance částku 69 750 Kč. O celou 

tuto částku si mů�e poplatník, podle zákona o daních z příjmu, sní�it ZD, proto�e splňuje 

podmínku, �e úroky nepřesahují maximální částku 300 000 Kč. 

Uplatnění úroků z Ideální hypotéky ČS 

Tab. 4. 4 ukazuje, �e klient na úrocích zaplatí bance částku 460 533,03 Kč za celou 

dobu trvání hypotéky, tj. za 10 let. Úroková sazba je u ČS stanovena ve vý�i 5,19%. 

Za rok 2010 uplatní ve svém daňovém přiznání, nebo prostřednictvím ročního 

zúčtování částku 77 850 Kč, o kterou si sní�í svůj ZD. 

                                                
17 �UBRT, B., LEIBLOVÁ, Z., PŘÍHODOVÁ, V., SOUMALOVÁ, A., DANĚK, A., PŘIKRYLOVÁ, 

H., �ILINSKÁ, I., LUKE�OVÁ, D., DORČÁKOVÁ, J., MIKYSKOVÁ, M. Abeceda mzdové účetní. Olomouc: 
ANAG, spol. s. r. o. 2010. 20. Roz�ířené vydání. 510 s. IBSN 978-80-7263-574-0. 
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Uplatnění úroků z ČSOB hypotéky 

Umořovací plán ČSOB hypotéky (viz Tab. 4. 7) ukazuje, �e klient zaplatí na úrocích 

z hypotečního úvěru 460 533,03 Kč. Pro rok 2010 to činí 77 850 Kč, které sni�ují základ daně 

poplatníka. 

Uplatnění úroků z Účelové hypotéky od Hypoteční banky 

Klient zaplatí Hypoteční bance na úrocích částku 484 293,35 Kč za 10 let splatnosti 

poskytnutého hypotečního úvěru (viz. Tab. 4. 10). Poplatník daně z příjmů si sní�í ZD o 

částku připadající narok 2010 a to ve vý�i 81 600 Kč. 

 

Obr. 4. 4 Graf uplatněných úroků z hypotečních úvěrů za rok 2010 
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Tento graf nám ukazuje, z kterého úvěru si klient (poplatník daně) mů�e uplatnit 

nejvy��í odpočet. To je v�ak dáno vý�í úrokové sazby. Čím je úvěr dra��í (čím vět�í úrokovou 

sazbu banka po�aduje), tím vět�í odpočet lze uplatnit. 
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4.5 Ukázka výpočtu ročního zúčtování při uplatnění nezdanitelné části 

základu daně formou úroků z úvěru 

Pro názornou ukázku metody uplatnění zaplacených úroků z hypotečního úvěru se 

předpokládá, �e poplatníkova měsíční hrubá mzda činí 30 000 Kč. Není invalidní důchodce, 

ani důchodce. Má vy�ivovací povinnost na 1 dítě, které s ním �ije v jedné domácnosti. 

Neuplatňuje slevu na dani na man�elku, proto�e ta má vy��í roční příjem ne� dovoluje ZDP 

v § 35ba odst. 1 písm. b), a to 68 000 Kč. Poplatník vyu�il slu�eb Komerční banky, a. s. a 

financuje svou nemovitost prostřednictvím Hypotečního úvěru. Za rok 2010 tedy zaplatil (viz 

Tab. 4. 1) úroky ve vý�i 69 750 Kč. Splňuje podmínku, �e úroky nepřesahují maximální 

částku 300 000 Kč. Zaplacené zálohy na daň z příjmů činní 47 520 Kč. 

Výpočet čisté mzdy bez uplatnění odpočtu úroků z hypotečního úvěru 

Tab. 4. 18 Výpočet čisté mzdy po uplatnění odpočtu úroků z hypotečního úvěru 

Polo�ka Výpočet Částka v Kč 

HM/měsíc  30 000 

ZD/rok 30 000 Kč x 12 měsíců 360 000 

SP hrazené zaměstnancem (6, 5 %) 360 000 x 0,065 23 400 

SP hrazené zaměstnavatelem (25 %) 360 000 x 0,25 90 000 

ZP hrazené zaměstnancem (4, 5 %) 360 000 x 0,045 16 200 

ZP hrazené zaměstnavatelem (9 %) 360 000 x 0,09 32 400 

SHM HM + (SP + ZP) od zaměstnavatele 482 400 

Nezdanitelná část ZD viz § 15 odst. 3, 4 69 750 

Sní�ený ZD 482 400 � 91 350 412 650 

Daň (15 %) 
391 050 x 0,15 (zaokrouhleno na 

100) 
61 898 

Sleva na poplatníka viz § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP 24 840 

Daň po slevě 58 600 � 24 840 37 058 

Daňové zvýhodnění na 1 dítě viz § 35c odst. 1 ZDP 11 604 

Daňová povinnost (DP) 33 760 � 11 604 25 454 

Zaplacené zálohy za rok 2010  47 520 

Přeplatek na dani 22 156 � 47 520 - 22 066 
Zdroj: vlastní 
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Po uplatnění odpočtu úroků z hypotečního úvěru vychází přeplatek na dani ve vý�i  

22 066 Kč, které budou poplatníkovi vráceny ve mzdě. 

Výpočet čisté mzdy bez uplatnění odpočtu úroků z hypotečního úvěru 

Tab. 4. 19 Výpočet čisté mzdy po uplatnění odpočtu úroků z hypotečního úvěru 

Polo�ka Výpočet Částka v Kč 

HM/měsíc  30 000 

ZD/rok 30 000 Kč x 12 měsíců 360 000 

SP hrazené zaměstnancem (6, 5 %) 360 000 x 0,065 23 400 

SP hrazené zaměstnavatelem (25 

%) 
360 000 x 0,25 90 000 

ZP hrazené zaměstnancem (4, 5 %) 360 000 x 0,045 16 200 

ZP hrazené zaměstnavatelem (9 %) 360 000 x 0,09 32 400 

SHM 
HM + (SP + ZP) hrazené 

zaměstnavatelem (1,34 x ZD) 
482 400 

Nezdanitelná část ZD (§15/3,4) viz § 15 odst. 3, 4 ZDP 0 

ZD  482 400 

Daň (15 %) 482 400 x 0,15 (zaokrouhleno na 100) 72 360 

Sleva na poplatníka viz § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP 24 840 

Daň po slevě 72 300 � 24 840 47 520 

Daňové zvýhodnění na 1 dítě viz § 36c odst. 1 ZDP 11 604 

Daňová povinnost (DP) 47 460 � 11 604 35 916 

Zaplacené zálohy za rok 2010  47 520 

Přeplatek na dani 22 156 � 47 520 - 11 604 
Zdroj: vlastní 

 

Poplatník v tomto případě neuplatnil nezdanitelné části v podobě úroků z úvěru a 

nesní�il si tím ZD, proto vychází poplatníkovi přeplatek pouze ve vý�i 11 604 Kč, tj.  

o 10 462 Kč méně, ne� v případě uplatnění daných úroků z hypotečního úvěru. 



60 
 

Kapitola 4 se zabývala analýzou úvěrových produktů (konkrétně analýzou 

hypotečních úvěrů) určených soukromým subjektům. Tyto úvěry byly analyzovány metodou 

diskontovaných výdajů, kdy byla zji�těna jejich současná hodnota (PF). Z analýzy vyplývá 

skutečnost, �e nejvýhodněj�ím úvěrem je hypoteční úvěr od Komerční banky, jeho� současná 

hodnota byla nejni��í, a naopak nejméně výhodným úvěrem je úvěr od Hypoteční banky, 

který má dle výsledků nejvy��í PV. 

Velmi důle�itou součástí posuzování výhodnosti hypotečních úvěrů je vý�e poplatků, 

které je klient banky zavázán za vyřízení, vedení a správu úvěru zaplatit. Některé z nich musí 

být zaplaceny před poskytnutím peně�ních prostředků klientovi, jiné poplatky se platí 

v průběhu sjednané doby splatnosti (vět�inou měsíčně). Dle hodnocení vý�e poplatků se 

ukazuje jako nejlevněj�í úvěr od Komerční banky a naopak nejdra��í úvěr je poskytován 

Českou spořitelnou. 

V rámci české legislativy existuje mo�nost uplatnění úroků z hypotečního úvěru 

formou nezdanitelné částky, o kterou se sni�uje základ daně (v rámci ročního zúčtování nebo 

prostřednictvím podání DAP). Úroky skutečně zaplacené bance si mohou uplatnit v�ichni 

občané, kteří čerpají hypoteční úvěr na uspokojení bytové potřeby. V kapitole 4. 5 je srovnáno 

roční zúčtování daní u poplatníka, který si úroky z hypotečního úvěru uplatní a u poplatníka, 

který, z různých důvodů, neuplatňuje tuhle nezdanitelnou část ZD. 
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5 ZÁVĚR 

Proces získávání hypotečního úvěru je velmi slo�itá zále�itost, kdy banka s klientem 

jednají o konkrétních podmínkách poskytnutí hypotečního úvěru. Úrokové sazby nejsou nikdy 

pevně dané a banka je klientovi určí na základě vý�e úvěru, hodnocení jeho bonity  

a dlouhodobé spolupráce s konkrétní bankou. Velmi důle�itým ukazatelem pro banku je také 

zaji�tění úvěru (u hypotečního úvěru to bývá nemovitost, která je danou půjčkou 

financována). Klient naopak �ádá informace o úrokových sazbách a poplatcích za vyřízení  

a zpracování úvěru, které musí bance uhradit. 

Analyzovány byly čtyři hypoteční produkty od čtyř různých bank (Komerční banka,  

a. s., Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s. a Hypoteční banka, a. s.). 

Jsou to velké bankovní instituce, které na českém trhu zaujímají vysoké postavení, a také 

jejich produkty byly vybírány tak, aby si byly podobné. Podíl ČSOB a Hypoteční banky, jako 

spojených osob, činí na českém trhu 35%, Komerční banka zaujímá 25% trhu hypoték a podíl 

České spořitelny činí 16%. To dokazuje, �e se jedná o čtyři největ�í poskytovatele 

hypotečních úvěrů u nás. 

Velkou výhodou čerpání hypotečního úvěru k profinancování bytových potřeb  

je mo�nost, kterou dovoluje platná legislativa ČR, a to v podobě uplatnění úroků plynoucích 

z těchto úvěrů formou nezdanitelné částky základu daně. Lze je tedy od základu daně odečíst, 

co� má za následek sní�ení konečné daňové povinnosti. Stát tedy prostřednictvím této 

mo�nosti podporuje uspokojování bytových potřeb svými občany. 

Hodnocené bankovní produkty (hypoteční úvěry) jsou zatí�eny úrokovou sazbou  

na úrovni �prime rate�, tj. nejni��í mo�ná úroková sazba, kterou banka klientovi mů�e 

nabídnout. Odvíjí se nejen od jeho bonity, ale i od slu�eb, které spolu s hypotečním úvěrem 

uzavře, např. poji�tění, bě�ný účet, zasílání výplaty k dané instituci apod. Vzhledem 

k porovnávání úvěrů má tato sazba vět�í vypovídající schopnost, ale ve skutečnosti na ni 

sazbu drtivá vět�ina klientů vůbec nedosáhne a je jim vyměřena sazba mnohem vy��í. 

V rámci analýzy hypotečních úvěrů prostřednictvím metody diskontovaných výdajů 

(současné hodnoty) bylo zji�těno, �e nejvýhodněj�ím úvěrem je Hypoteční úvěr od Komerční 

banky, a. s., jeho� současná hodnota činila 1 424 014 Kč a úroky z čerpání úvěru byly 
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vypočítány ve vý�i 409 688,68 Kč za celou dobu splatnosti. Komerční banka jako jediná 

nepo�aduje u tohoto úvěru poplatek za zpracování hypotečního úvěru jako % z dlu�né částky, 

ale nahradila jej pevným poplatkem za zhodnocení �ádosti o úvěr. Poplatky celkem, které 

dlu�ník bance zaplatí, činí 27 800 Kč. Poplatky Komerční banky jsou v rámci této analýzy 

nejni��í ze v�ech bank. 

Na druhém místě se, z hlediska výhodnosti, umístila Ideální hypotéka od České 

spořitelny, a. s., její� současná hodnota byla 1 457 034 Kč. Úroky, které se klient zavázal 

bance zaplatit za dobu splatnosti úvěru, byly vyčísleny ve vý�i 460 533,03 Kč a poplatky  

za samotné vyřízení a vedení hypotéky za celou dobu poskytnutí půjčky ve vý�i 46 799 Kč. 

V rámci analyzovaných institucí jsou poplatky ČS nejvy��í. 

Vzhledem k tomu, �e ČSOB po�aduje stejnou úrokovou míru, jako ČS, pak PV 

produktu ČSOB hypotéka je stejná jako u PV Ideální hypotéky poskytované ČS. Vý�e PV 

 je tedy 1 457 034 Kč. Úroky z úvěru byly dle umořovacího plánu stanoveny ve vý�i 

460 533,03 Kč. Poplatky za tento úvěr činily, jak ji� bylo řečeno, 38 000 Kč. 

Hypoteční banka, jako jediná z analyzovaných bank je specializovanou institucí, která 

se zaměřuje právě na poskytování hypotečních úvěrů. Současná hodnota produktu této banky 

je 1 472 468 Kč. Celkem na úrocích dlu�ník zaplatí bance částku ve vý�i 484 293,35 Kč.  

Ze stanovení poplatků je patrné, �e ČSOB a HB jsou kapitálově spojené osoby, proto�e 

poplatky, musí klient bance zaplatit, mají stejnou úroveň, a to 38 000 Kč. 

Velmi důle�itý je fakt, který je nutný připomenout je �volná ruka� banky  

při poskytování úvěrových produktů a stanovení jejich úrokové sazby. I poplatky, které  

si banka účtuje na klientovi, se mohou li�it a to v závislosti na konkrétních podmínkách, které 

si klient s bankou smluví v hypoteční smlouvě, a na po�adavcích samotného klienta. Je docela 

mo�né, �e dva klienti, kteří mají stejné předpoklady pro získání úvěru, mohou mít podmínky 

(např. úrokovou sazbu) nastavenou různě, pokud jeden z nich s konkrétní institucí déle 

spolupracuje. 

Celý proces získání jakéhokoliv úvěru od banky je pouze individuální zále�itostí. 

Pokud tedy klient dlouhodobě a dobře s bankou spolupracuje, pak mu jen tě�ko jiná banka 

nabídne lep�í podmínky. Pro klienta je výhodněj�í zůstat věrný jedné bance, ve které si za 

dobu jejich spolupráce vytvořil �dobré jméno�. 
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SEZNAM ZKRATEK 

A  anuita 

a. s.  akciová společnosti 

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

CB  Centrální banka 

CF  cash-flow (peně�ní tok) 

CP  cenný papír 

CZK  označení pro českou korunu 

č.  číslo 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČS  Česká spořitelna 

ČSOB  Československá obchodní banka 

DAP  daňové přiznání 

DP  daňová povinnost 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DÚ  daňová úspora 

ES  Evropská společenství 

EU  Evropská unie 

FO  fyzická osoba 

GDR  Globální depozitní certifikát 

HB  Hypoteční banka 

HZL  Hypoteční zástavní listy 

i  úroková sazba 

IPB  Investiční po�tovní banka 

KB  Komerční banka 

Kč  korun českých 

KS  konečný stav 

max  maximální 
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mil.  milion 

min  minimální 

např.  například 

NP  nákladová polo�ka 

obr.  obrázek 

odst.  odstavec 

p  počet peně�ních jednotek 

p. a.  za rok 

písm.  písmeno 

PMR  povinné minimální rezervy 

PO  právnická osoba 

PS  počáteční stav 

PV  současná hodnota 

PVC  současná hodnota 

RM-S  RM-Systém 

RPSN  roční procentní sazby nákladů 

s. r. o.  společnost s ručením omezením 

Sb.  sbírka 

SP  sociální poji�tění 

t  aktuální daňová sazba 

T  celkový počet let 

t  jednotlivé roky 

tab.  tabulka 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaný 

VK  vlastní kapitál 

ZD  základ daně 

ZDP  zákon o dani z příjmu 

ZK  základní kapitál 

ZP  zdravotní poji�tění 
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