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1. ÚVOD 

Každý z nás alespoň jednou snil o tom, že si pořídí vlastní dům s velkou zahradou, kde 

by mohl trávit chvíle s rodinou. Jak toho ale dosáhnout pokud nedisponujeme dostatečným 

finančním obnosem? Právě z tohoto důvodu je tu možnost využít hypoteční úvěr a tento sen si 

splnit. Vlastní bydlení není jednoduché, ani levné, a proto ani hypoteční úvěr není jen tak 

lehké získat. Hypoteční úvěr je obrovský závazek, se kterým se musí počítat na dlouhou dobu, 

ale konečný výsledek v podobě vlastního bydlení určitě stojí za tu námahu a odpovědnost.  

V posledních letech si lidé hypoteční úvěry velice oblíbili, hypoteční trh se rozrůstá 

obrovskou rychlostí a nabídka různých variant se stále rozšiřuje od klasické hypotéky, přes 

hypotéky mladým lidem až po hypotéky poskytované přes internet. Někteří však odhodí 

zábrany a pod vidinou úžasného bydlení se neúměrně zadluží a důsledky tohoto jednání mají 

nedozírné následky, které v nejhorším případě končí ztrátou nemovitosti a obrovským 

dluhem. 

Ani bankovní ústavy se však nevyhnuly chybám v poskytování hypotečních úvěrů. 

Především v USA se banky „hnaly“ za ziskem a opomíjely rizika spojená se splácením u 

méně bonitních klientů, tzv. subprime segment. V důsledku těchto chyb se rozvinula 

celosvětová hospodářská krize jejíž dopady se projevily ve všech odvětvích ekonomiky. 

Naštěstí české banky si dávají velký pozor na to, kterým klientům hypoteční úvěr 

poskytnou a proto žádná z bank, která má oprávnění k poskytování hypotečních úvěrů, 

neměla problémy způsobené neuváženým poskytováním úvěrů. Navíc v poslední době může 

klient využít a pojistit si schopnost splácet hypoteční úvěr, což je v dnešní nejisté době velkou 

výhodou. Člověk nikdy neví, co se může v budoucnu stát. Jednou je člověk zdravý, úspěšný 

v práci, ale stačí jediná událost a vše může být jinak.  

Cílem této bakalářské práce je porovnat produkty nabízené třemi vybranými 

bankami na českém hypotečním trhu a zhodnotit je z hlediska nejmenšího zatížení 

rodinného rozpočtu pomocí modelového příkladu. 

Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretický celek je rozdělen 

na tři části, v první části je popsaná situace na hypotečním trhu v České republice a 

vysvětleny základní pojmy z oblasti hypotečních úvěrů, tzn. co je to hypoteční úvěr, kterými 

právními úpravami je tento úvěr upraven, komu je hypoteční úvěr určen, k čemu a na jaké 
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objekty je poskytován a v jaké výši lze hypoteční úvěr získat. Dále je popsáno čerpání, 

splácení a zajištění hypotečního úvěru.V druhé části je popsána konkrétní situace na českém 

trhu, které banky mají oprávnění poskytovat hypoteční úvěry. Je zde zmíněna i situace 

v rámci celosvětové hospodářské krize a její dopady na české hypoteční bankovnictví, 

podpora hypotečních úvěrů ze strany státu a možnost daňových úlev plynoucích 

z hypotečního úvěru. Ve třetí části je pak popsána nabídka produktů a služeb tří vybraných 

bank. 

Praktická část se zabývá porovnáním produktů v rámci modelového příkladu a vybrán 

produkt, který nejvíce vyhovuje zvoleným parametrům modelového příkladu. 
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2. NABÍDKA PRODUKT Ů BANK A JEJICH CHARAKTERISTIKA 
 

Hypoteční úvěr se v České republice dostal do širšího povědomí jako úvěr, pomocí 

kterého je možné si pořídit vlastní bydlení. Postavit nebo koupit rodinný dům nebo byt, zvýšit 

cestou modernizace kvalitu stávajícího bydlení. Hypoteční úvěr však mívá širší uplatnění. 

Slouží nejen k bydlení, ale i k podpoře ( spíše drobného) podnikání. 

Nejvýznamnějším rysem hypotečního úvěru je to, že jde o úvěr, jehož návratnost je 

zajištěna zástavním právem k nemovitosti – hypotékou. Zástavní právo dává věřiteli, tedy 

hypoteční bance nechat si zaplatit poskytnutý úvěr z prodeje takovéto nemovitosti v případě, 

že dlužník není schopen splatit hypoteční úvěr z jiných zdrojů.  

V některých zemích je hypoteční úvěr ještě blíže specifikován, a to zejména z hlediska 

možností účelu jeho použití. Snahy o relativně přesné vymezení hypotečního úvěru jsou 

motivovány zájmem o posílení bezpečnosti hypotečních obchodů. Hypoteční banky všude na 

světě získávají zdroje k poskytování hypotečních úvěrů vydáváním hypotečních zástavních 

listů. A právě ti co si tyto dluhopisy kupují, musí mít jistotu, že vložené peníze se jim po 

nějaké době vrátí i s úroky. A právě k tomuto slouží závazná pravidla pro poskytování 

hypotečních úvěrů.   

Hypoteční bankovnictví v České republice se za posledních 6 let velice rozvinulo a 

s tím i služby spojené s pořízením hypotečního úvěru, tzv. „ hypoteční balíčky služeb“. Dnes 

je možné si hypoteční úvěr sjednat v kombinaci  se stavebním spořením nebo v kombinaci 

s kapitálovým životním pojištěním. Konkurence mezi bankami poskytujícími hypoteční úvěry 

je velká a proto vedla i k tvorbě tzv. „hypotečních programů“, které kombinují i další 

bankovní služby s hypotečními úvěry směřujícími k tvorbě rodinných financí, věrnostní 

programy aj. Cílem bank je vytvořit si pomocí těchto zvýhodnění skupinu stálých klientů, 

které komplexně obslouží k spokojenosti jejich i samotné banky. viz Pavelka (2003) 

2.1. Hypoteční úvěr a základní pojmy 

Hypoteční úvěry jsou definovány v zákoně o dluhopisech č. 190/2004. Sb. z 1. dubna 

2004 v části o hypotečních zástavních listech (§28 - 32).   
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„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku 

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

pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent 

hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti 

dozví. Nemovitost podle odstavce 3 se musí nacházet na území České republiky, členského 

státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.“ viz § 28, 

odstavec 3 zákona č. 190/2004 o dluhopisech 

Nově také mají banky možnost poskytovat hypoteční úvěry na zajištění potřeb 

bydlení, které nebylo možno financovat klasickým hypotečním úvěrem – tj. na koupi 

družstevního bytu, složení členského podílu do bytového družstva, zaplacení odstupného 

dosavadnímu uživateli družstevního bytu nebo zaplacení odstupného uvedeného v darovací 

smlouvě k nemovitosti, rekonstrukci bytu v majetku obce nebo družstva s cílem získání 

užívacího práva k bytu. viz § 30, odstavec 2 zákona č. 190/2004 o dluhopisech 

Finanční prostředky potřebné na poskytování hypotečních úvěrů získávají banky 

vydáváním hypotečních zástavních listů. Hypoteční zástavní list je upraven zákonem č. 

190/2004 Sb., o dluhopisech a zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. „Hypoteční 

zástavní listy jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty 

pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též 

náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí). Součástí názvu tohoto dluhopisu 

je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat. 

Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího činnost bank se sídlem v České republice.“ viz  § 28 odstavec 1 zákona 

č.190/2004 o dluhopisech 

Hypoteční úvěry poskytuje na českém trhu 12 bankovních institucí, mezi které patří 

Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s., ČSOB, Hypoteční banka a.s., ING Bank, LBBW 

Bank, GE Money Bank, mBank, Oberbank, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank,  UniCredit 

Bank, Volksbank a Wüstenrot hypoteční banka. 
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2.1.1. Komu je určen hypoteční úvěr 

O hypoteční úvěr si může zažádat fyzická osoba starší 18-ti let  oprávněná k právním 

úkonům a s trvalým pobytem na území České republiky, občan ČR nebo držitel průkazu o  

povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O hypoteční úvěr si může také žádat 

současně s dalšími třemi žadateli (celkem čtyři žadatelé) a společně musí žít maximálně ve  

dvou domácnostech. Hypotéku mohou čerpat také právnické osoby, osoby samostatně 

výdělečně činné, ale i obce nebo bytová družstva. 

2.1.2. Hypoteční úvěr lze použít k: 

• koupi nemovitosti (i spoluvlastnického podílu) do osobního vlastnictví, 

• koupi družstevního podílu, 

• nákup stavebního pozemku, 

• výstavba bytu, rodinného domu či jiné nemovitosti, 

• rekonstrukci nemovitosti, 

• modernizaci a údržbu nemovitosti, 

• vypořádání dědictví či společného jmění manželů, 

• splacení úvěru, půjčky použité na investice do nemovitosti, 

• profinancování dříve zaplacených vlastních prostředků (maximálně do 50 % úvěru), 

• kombinaci výše uvedených účelů. 

2.1.3. Objekty, na které lze použít hypoteční úvěr: 

• stavební pozemek určený ke stavbě rodinného domu, garáže nebo jiné nemovitosti 

sloužící k bydlení včetně příslušenství, 

• byt, dům v osobním vlastnictví, 

• bytové jednotky v družstevním vlastnictví, 

• nemovitosti sloužící k individuální rekreaci (chaty, chalupy aj.), 

• bytový dům, 

• administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení, 

• nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, 

sauna, terénní úpravy pozemku atd.), 

• nebytový prostor za předpokladu, kdy se realizací investičního záměru stane bytovou. 
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Hypotéku je možné také použít na profinancování projektu k nemovitosti, inženýrské 

činnosti a zařízení staveniště. viz. Pavelka (2003) 

2.1.4. Výše hypotečního úvěru 

Pro výši hypotečního úvěru je rozhodující cena, za kterou lze nemovitost, kterou je 

zajišťována návratnost úvěru, v případě potřeby prodat tzn., že výnos z prodeje nemovitosti 

by nepostačil na úhradu poskytnutého úvěru a banka by se  tak dostala do ztráty. V ČR je tato 

cena definována jako “cena obvyklá“, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované 

nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, 

které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 

prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se 

rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního 

prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. 

Obvyklá cena je stanovena bankou na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti 

zpracovaného odhadcem uvedeným na seznamu banky. viz § 29 odstavec 1 zákona 

č.190/2004 o dluhopisech 

 Banky mají právo tuto cenu stanovit dle své metodiky a to s přihlédnutím k cenám, za 

jaké se obvykle takovéto nemovitosti v daném regionu prodávají, tzn., že se vychází z tržního 

mechanismu. Někdy se také používá „cena obvyklá budoucí“, tj. cena, kterou stanoví znalec 

u rozestavěné nemovitosti. Tuto cenu bude mít podle odhadu nemovitost po dostavbě a 

kolaudaci.V Evropské unii jsou tyto pravidla poněkud přísnější, při oceňování vychází 

zejména z odhadu toho, jaká asi tak může být nejnižší hodnota, kterou si nemovitost 

z dlouhodobého hlediska udrží – princip tzv. trvale udržitelné hodnoty. V praxi většinou 

poskytují banky úvěry ve výši 70 až 90%, v současnosti se rozšířilo poskytování celkové výše 

hodnoty, na kterou banka nemovitost ohodnotila. 

U nemovitosti se také hodnotí tzv. doba životnosti, tj. doba, po kterou může 

nemovitost plnit účely, pro které byla pořízena. Maximální doba životnosti, je doba, na 

kterou je banka ochotna hypoteční úvěr poskytnout. Pokud se jedná již o starší nemovitost, 

banky vychází z tzv. zbytkové doby životnosti nemovitosti, po kterou může ještě sloužit ke 

svému účelu.  
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2.1.5. Za hypotečního úvěr lze ručit:  

• nemovitostí ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí), 

• formou zástavního práva ke kupované nebo jiné nemovitosti, popř. nemovitostí, která 

vznikne výstavbou, 

• nemovitostí, která je předmětem zajištění hypotéky, která nesmí být k datu čerpání 

zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být nijak omezen, 

• nemovitostí, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním 

hypotéky pojištěna. viz Pavelka (2003) 

2.1.6. Čerpání úvěru 

Čerpání úvěru je předurčeno už tím způsobem, jakým je investice v podobě hypoteční

ho úvěru do nemovitosti realizována. 

Nákup nemovitosti, vypořádání majetkových vztahů nebo refinancování stávajícího 

hypotečního úvěru, což jsou jednorázové akty, toto umožňuje, aby i čerpání proběhlo 

jednorázově, tj. v okamžiku, kdy je investice definitivně dokončena. Čerpání musí být 

provedeno nejpozději do 6 měsíců od data schválení úvěru. 

Naproti tomu, pokud se jedná o výstavbu či rekonstrukci bytu, rodinného domu nebo 

v případě, že dohodnutá platba za nemovitost je rozložena do více splátek pak může klient 

čerpat úvěr postupně, protože tyto činnosti mohou trvat i několik let. Například dodavatelé 

stavebních prací, materiálů apod. obvykle nechtějí čekat až stavba bude hotova a vyžadují, 

aby náklady byly hrazeny průběžně nebo alespoň postupně. Je tedy jasné, že klient žádá, aby  

i on mohl čerpat úvěr postupně, tak jak nabíhají faktury nebo nabíhají náklady na výstavbu či 

opravu nemovitosti. 

 Rozdíly v čerpání úvěru  spočívají tedy kromě doby čerpání také v nárocích na 

dodatečné náklady, které jsou s čerpáním úvěru spojené. Jsou to zejména 

úroky a případně i další jiné platby (např. poplatky za správu a vedení úvěru). Prvním 

čerpáním úvěru začíná pro klienta povinnost platit bance úroky ve výši dohodnuté ve smlouvě 

a poplatky za správu úvěru a vedení úvěrových a případně dalších účtů s úvěrem a jeho 

splácením spojených. Z toho plyne, že čím déle trvá čerpání úvěru, tím větší celkové náklady 

na čerpání stejné částky se musí vynaložit. Při stejné době čerpání hypotečního úvěru 

záleží i na tom, zda se větší částka úvěru použije na počátku čerpání úvěru, nebo ke konci.  
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Čerpání hypotéky je účelově bezhotovostní a provádí se na účet osoby uskutečňující 

prodej nemovitosti, která je uvedena v kupní smlouvě, nebo dodavatele. 

2.1.7. Splácení hypotečního úvěru 

V současnosti je doba splatnosti obvykle v rozmezí od 5 do 30 let, některé banky 

nabízí maximální dobu splatnosti až 40 let. S tím souvisí i tzv. dostupnost hypotečního 

úvěru . Platí totiž, že čím je doba splatnosti delší, tím jsou měsíční splátky nižší a tím je 

hypoteční úvěr dostupnější více lidem v rámci jejich rodinného rozpočtu. 

Po dočerpání hypotečního úvěru začíná klient s jeho splácením, výjimečně banky 

požadují zahájit splácení úvěru už při jeho prvním čerpání. Splátka hypotečního úvěru  se 

skládá ze splátky jistiny  neboli úmoru a ze splátky úroku . Hodnota splátky jistiny, tj. dlužné 

částky, závisí především na době splatnosti úvěru a na způsobu jeho splácení. Výše splátky 

úroků závisí na úrokové sazbě a velikosti dosud nesplacené jistiny. Úrokové sazby se obvykle 

uvádějí jako roční. Jsou-li splátky úvěru měsíční, pak pro výpočet měsíční splátky úroku je 

třeba úrokovou sazbu vydělit dvanácti, tj. počtem měsíců v roce. 

Čím kratší je doba, ve které úvěr pravidelně splácíme, tím celkově méně zaplatíme na 

úrocích. Hypoteční úvěry, jakožto úvěry dlouhodobé, se obvykle splácejí postupně, po celou 

dobu splatnosti hypotečního úvěru, nejčastěji v měsíčních splátkách. Výjimečně jsou 

používány i metody jednorázového splacení hypotečního úvěru nebo kombinace pravidelného 

postupného splácení se splácením jednorázovým. 

Při postupném splácení hypotečního úvěru může jít o splácení formou: 
 

• degresivní metody (klesající splátky), 

• anuitní metody  (konstantní splátky), 

• progresivní metody (stoupající splátky). 

 

Degresivní splácení hypotečního úvěru  umožňuje koncentrovat finanční zatížení na 

počáteční období splácení úvěru a naopak ke konci splátky co nejvíce snížit. Jako největší 

výhodou tohoto způsobu splácení je možnost klienta nastavit si výši první splátky dle svých 

finančních možností. Degresivní splácení hypotečního úvěru je vhodné 

především u hypotečních úvěrů poskytovaných podnikatelským subjektům. Při poskytování 

fyzickým osobám se musí přihlížet na jejich současné příjmy, aby jim dovolovaly provádět 
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vyšší měsíční splátky než u klasického anuitního splácení. Minimální a maximální výše úvěru 

a také splatnost se odvíjí od parametrů jednotlivých produktů, ke kterým je degresivní 

splácení nabízeno. 

 Výše úmoru je po celou dobu ve stejné výši a úrok díky tomu jak se snižuje dlužná 

částka (tj. jistina) klesá. Výsledkem tedy je, že celková hodnota splátky klesá.  

Progresivní splácení hypotečního úvěru  je výhodné zejména pokud o úvěr žádají 

mladí lidé na počátku své profesní kariéry a tím si sníží finanční zatížení rodinného rozpočtu 

v počátečním období splácení úvěru. Pro banky je tento typ splácení naopak velice rizikový, 

protože se očekává, že příjmy klientů budou muset v budoucnu růst, aby bylo možné pokrýt 

zvyšující se splátky. Naopak u podnikatelských subjektů je tento typ možné použít u investic, 

u kterých se předpokládá, že příjmy z těchto investic budou po etapě, kdy jsou náklady vyšší, 

růst právě díky poklesu těchto nákladů.  

Pro progresivní splácení je totiž typické, že výše splátek postupně roste. Na počátku 

jsou velmi nízké platby úmoru, které se postupně zvyšují a to rychlejším tempem, než klesají 

úroky.  

Při anuitním splácení hypotečního úvěru je celková výše splátky, za ostatních 

neměnných okolností, po celou dobu splatnosti hypotečního úvěru konstantní. Mění se zde  

poměr mezi úmorem a úrokem. Podíl úmoru postupně roste a podíl úroku naopak klesá. 

Anuitní metody jsou vhodné především u hypotečních úvěrů poskytovaných fyzickým 

osobám. Neměnnost splátky se shoduje s relativně stabilními příjmy rodiny, zejména pokud 

tyto příjmy plynou ze závislé činnosti, a nebo pokud plynou z nájemného, jestliže je 

nemovitost pronajímána. 

U degresivního typu splácení se sice zaplatí celkově nejméně na úrocích, ale splátky 

jsou zpočátku značně vysoké. Anuitní splácení je sice na úrocích trochu dražší, ale zato 

splátky jsou relativně nižší a hlavně neměnné. Nejvíce se na úrocích zaplatí při progresivním 

splácení. Zato je zde výhoda poměrně nízkých splátek na počátku doby splácení hypotečního 

úvěru. 

Jednorázové metody splácení hypotečních úvěrů jsou nejčastěji používány při 

kombinacích hypotečních úvěrů se stavebním spořením nebo kapitálovým životním 

pojištěním. Klient obvykle platí bance jen úroky a tu část splátek , kterou by jinak použil na 
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splátky samotného úvěru, používá ke stavebnímu spoření nebo k úhradě pojistného. Ke konci 

doby splatnosti hypotečního úvěru pak výnos ze spoření nebo pojištění použije k jednorázové 

splátce hypotečního úvěru. viz Pavelka (2003) 

Další možností jak splatit hypoteční úvěr je formou předčasného splacení. Banky však 

tuto možnost často postihnou sankcí. Bez těchto sankcí ze strany banky lze hypoteční úvěr 

částečně nebo úplně splatit vždy po uplynutí doby, po kterou je stanovena fixní úroková 

sazba. Při mimořádné splátce úvěru v průběhu této doby si banka účtuje jako sankci určité 

procento z této splátky v závislosti na čase zbývajícím do konce fixní doby. Mezi bankami 

jsou i výjimky, které nabízí možnost provést částečné splátky během fixního úrokového 

období bez sankcí v rámci svých marketingových nabídek. 

2.1.8. Magický trojúhelník 

Tento pojem slouží bankám jako významný určující činitel pro stanovení celkové výše 

hypotečního úvěru. Hlavním parametrem je cena nemovitosti. Zájemce o hypoteční úvěr 

může sdružit dohromady více nemovitostí a zvýšit tak možnost získání hypotečního úvěru. Při 

tom se nemusí jednat o nemovitosti, které jsou ve vlastnictví žadatele o hypoteční úvěr. Mezi 

těmito nemovitostmi může být dokonce nemovitost rozestavěná. Tady však žadatel musí 

počítat s tím, že ne každou nemovitost je banka ochotna přijmout jako zástavu za hypoteční 

úvěr. Banky dávají přednost nemovitostem, které jsou za běžných okolností prodejné, a ještě 

raději nemovitostem, u kterých se dá předpokládat snaha dlužníka nebo zástavce o nemovitost 

nepřijít a dluh za každých okolností splatit.  

Proto dávají banky přednost těmto nemovitostem:  

• rodinné domy, 

• bytové domy, 

• byty, 

• víceúčelové budovy. 

Ke vzniku zástavního práva je nutné uzavřít smlouvu notářským zápisem a zástavní 

právo nechat zapsat do rejstříku zástav vedeného notářskou komorou. Při poskytnutí 100%-ho 

hypotečního úvěru požadují banky další zajištění, např. ve formě životní pojistky klienta nebo 

vyšším úrokem. V případě, že banka poskytuje úvěr na výstavbu nové nemovitosti, a kdy 
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nemovitost, která má sloužit jako zástava vlastně neexistuje nebo z rozestavěné nemovitosti 

se vychází z ceny, která je definována jako „cena obvyklá budoucí“. 

Dalším parametrem je platební schopnost dlužníka. Pod tímto pojmem se rozumí 

schopnost splácet a nakonec celý úvěr splatit a to včetně úroků. Banky mají pro toto 

stanovené podmínky, které musí žadatel splňovat. Poměrně rozšířený je systém, kdy se podle 

počtu členů rodiny odhadují jejich nezbytné životní náklady, k nim se pak připočtou splátky 

úvěru a případné další povinné výdaje ( např.: majetkové a životní pojištění, výživné, splátky 

leasingových či jiných půjček) a toto se pak porovnává s celkovými čistými příjmy.  

V České republice je tato metoda o to oblíbenější, protože životní minimum rodiny je 

dané zákonnou úpravou.  

Tab. 2.1 Minimální čisté příjmy žadatele o úvěr vybraných bank 
Banka Podmínka 
Česká spořitelna a.s. Čistý žadatelův příjem musí dosahovat výše 

dvojnásobku splátky úvěru 
Komerční banka a.s. Po odečtení 1,2 násobku životního minima, 

ostatních výdajů a anuitní splátky musí zbýt 
žadateli minimálně 10 % čistého příjmu 

Hypoteční banka a.s.  na základě porovnání výše měsíčních příjmů a 
výdajů. Do výdajů se započítává životní minimum 
žadatele a případné další pravidelné platby, do 
životního minima nezahrnuté. Sem by patřily 
např. splátky dříve poskytnutých úvěrů, leasingu, 
stavebního spoření, penzijního připojištění, 
výživného atp. 

zdroj: www.kb.cz, www.csas.cz, www.hypotecnibanka.cz 
 

Třetím parametrem je výše tzv. investičního záměru. Investičním záměrem se rozumí 

účel, na který má být hypoteční úvěr poskytnut a na jeho výší celkových nákladů, kterých je 

na jeho uskutečnění třeba vynaložit.  

Konečné pravidlo magického trojúhelníku tedy zní: „o skutečné výši hypotečního 

úvěru, který je banka ochotna zájemci o úvěr poskytnout, rozhoduje ten z vrcholů 

trojúhelníku, který mí nejnižší hodnotu“.viz Pavelka (2003) 
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Graf 2.1 První varianta magického trojúhelníku 

 
 
Graf 2.2  Druhá varianta magického trojúhelníku 
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Graf 2.3 Třetí varianta magického trojúhelníku 

 
zdroj: Pavelka (2003) 
 

2.1.9. Výpočet anuitní splátky hypotečního úvěru 

Na výpočet konečné měsíční anuitní splátky hypotečního úvěru neexistuje přesný 

vzorec, jelikož banky posuzují každý hypoteční úvěr individuálně a na výpočet mají určené 

programy, tzv. hypoteční kalkulačky. Na výpočty v praktické části byl proto použit standardní 

vzorec pro výpočet měsíční anuitní splátky.  

Roční anuitní splátka         
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a p.a.  - roční výše anuity 

HU - výše hypotečního úvěru 

i p.a. - roční úroková sazba z hypotečního úvěru 

n  - doba splatnosti hypotečního úvěru 

 

Úpravou vzorce 2.1. dostaneme vzorec pro výpočet měsíční anuitní splátky. 

 

 

 



-18- 
 

Měsíční anuitní splátka 

    

     

     (2.2) 
 
 

a p.m.  - měsíční výše anuity 

HU - výše hypotečního úvěru 

i p.m. - měsíční úroková sazba z hypotečního úvěru 

n  - doba splatnosti hypotečního úvěru 

 
zdroj: www.finance.idnes.cz, www.poradna.finance.cz 
 

2.2. Základní druhy hypotečních úvěrů 

Nejdůležitějším hlediskem pro členění hypotečních úvěrů je účel, na který budou 

použity. Hypoteční úvěry můžeme dělit na úvěry na bydlení a úvěry na ostatní účely.  

V anglické terminologii se pro úvěry na bydlení používá pojem „ residential mortgages “, pro 

ostatní hypoteční úvěry se používá pojem „commercial mortgages“- tedy podnikatelské.  

Toto členění vychází zejména z hlediska míry rizikovosti. Úvěry na bydlení, zvláště 

úvěry na vlastní bydlení, jsou považovány za úvěry s velmi nízkou mírou rizika jejich 

nesplácení. Praxí je ověřeno, že téměř každý příjemce úvěru na bydlení se snaží úvěr splácet, 

aby případně nepřišel o střechu nad hlavou. Kromě toho úvěry na bydlení bývají podporovány 

státem.  

Úvěry na bydlení se mohou dále rozlišovat dle toho, zda jde o úvěry na pořízení 

vlastního bydlení a o úvěry na pořízení bytů, rodinných domů apod. za účelem jejich 

pronájmu nebo za účelem jejich dalšího prodeje. 

Dalším hlediskem je členění hypotečních úvěrů podle příjemce úvěru  čili dlužníka. 

Nejběžnějším členěním je rozlišení na úvěry fyzickým osobám a úvěry právnickým 

osobám.  
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Fyzické osoby se ještě rozlišují podle toho zda jde o osoby s příjmy ze závislé 

činnosti (zaměstnanec), anebo o fyzické osoby, jejichž finančním zdrojem jsou 

příjmy z podnikání (OSVČ).  

Právnické osoby se pak obvykle ještě rozlišují  dle toho, zda jde o obchodní 

společnosti (veřejní obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost) nebo družstva, obce, neziskové organizace.  

Hlavním kritériem je v těchto případech opět hledisko možné rizikovosti hypotečního 

úvěru. Za nejméně rizikové jsou považovány hypoteční úvěry poskytnuté fyzickým osobám   

( zaměstnancům), a dále pak obcím, družstvům (zejména bytovým) a osobám s příjmy 

z podnikání. Jako nejvíce rizikové jsou považovány obchodní společnosti. 

Obě tyto hlediska tj. účel a příjemce úvěru ovlivňují podmínky, za kterých je 

hypoteční úvěr poskytován a ochotu banky, k tomu úvěr poskytnout. Čím je úvěr podle obou 

těchto kritérií považován za rizikovější , tím bývá zpravidla požadována vyšší úroková sazba 

a navrhovaná kratší doba splatnosti. Z vyšších úroků banka tvoří rezervy pro úhradu 

případných ztrát z nezaplacení úvěru. Kratší doba splatnosti pak zase zkracuje dobu, po kterou 

se mohou vyskytnout nejrůznější problémy ohrožující návratnost úvěrů.  

Pomocným kritériem pro členění hypotečních úvěrů je to, zda úvěr slouží pro: 

• nákup nemovitosti, 

• výstavbu nové nemovitosti, 

• opravy, modernizace a rekonstrukce stávajících nemovitostí, 

• zaplacení jiného hypotečního úvěru, 

• vypořádání majetkových vztahů k nemovitosti. 

 

Každý z těchto druhů úvěru je pro banku jinak rizikový a to zejména z hlediska 

zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti. To, zda úvěr slouží k nákupu nebo 

k výstavbě, opravám atd., ovlivňuje také způsob poskytování  a splácení úvěru. viz Pavelka 

(2003) 
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2.2.1. Hypoteční úvěry poskytované cizincům 

Po vstupu České republiky do Evropské unie začal zájem cizinců o hypoteční úvěry 

vzrůstat. Česká legislativa umožňuje nabývání nemovitostí cizozemcům s trvalým pobytem 

nebo za podmínky, že mají Průkaz o povolení pobytu člena státu evropských společenství. 

 V ostatních případech mohou požádat o hypoteční úvěr pouze prostřednictvím 

právnické osoby, nejčastěji společnosti s ručením omezeným. V takovém případě je jedno, 

zda jejich vlastník a zároveň žadatel o hypotéku pobývá v ČR na základě povolení 

k dlouhodobému pobytu, nebo u nás nežije, případně povolení k dlouhodobému pobytu 

nemá.  

„Hypoteční úvěr pro cizince je standardní hypotéka maximálně do výše 70 % hodnoty 

zastavované nemovitosti. Poskytuje se společnosti, jejímž jediným předmětem činnosti je 

správa a údržba nemovitostí, popřípadě pronájem, a jejími jedinými vlastníky jsou cizinci 

požadující úvěr. Nejčastěji se bude jednat o manžele jako spolumajitele společnosti. Vedle 

zástavy v podobě nemovitosti, která se musí nacházet v České republice, požaduje banka pro 

zajištění hypotéky také zástavní právo k obchodnímu podílu.“ viz Hypoteční banka 

 Cizinec musí k žádosti doložit, že vlastní účelově založenou společnost 

s ručením omezeným, dále předložit výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o příjmu, 

případně manažerskou smlouvu, pracovní smlouvu nebo výpisy z účtu za posledních 6 

měsíců. Další potřebné doklady jsou již standardní jako u českých občanů. Úroková sazba je 

ve stejné výši jako pro české občany, výjimka je jen pokud cizinec nemám povolení 

k dlouhodobému pobytu na území České republiky, potom se úroková sazba zvyšuje o 0,25 

procentního bodu. 

2.2.2. Hypotéka na družstevní bydlení 

 Tento typ hypotečního úvěru je poskytován na investici do 

nemovitosti v družstevním vlastnictví na území České republiky. Nákupem družstevního 

bydlení totiž klient nezíská nemovitost  v pravém slova smyslu, ale podíl na právnické osobě 

(družstvu) s právem užívat konkrétní bytovou jednotku.  

 Zástavou tohoto úvěru může být jiná nemovitost, kterou má klient v osobním 

vlastnictví nebo v případě, že kupovaný družstevní byt je možné do jednoho roku převést do 
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osobního vlastnictví, není nutné mít k ručení za úvěr jinou nemovitost a může 

být k financování využit předhypoteční úvěr nebo formou ručení, s tím, že ve smlouvě je 

sjednáno, že v budoucnu bude nový byt použit jako zástava. Ručení se sjednává na dobu 

prvního roku. 

Ostatní kritéria pro zisk tohoto typu úvěru si banky určují dle zvolených parametrů 

klientem  a to standardním způsobem jako u klasických typů hypotečních úvěrů. 

2.2.3. Hypotéka bez poplatku 

Některé banky chtějí přilákat klienty a tak nabízí hypotéky bez poplatku, tím umožňují 

snížit počáteční náklady spojené se získáním hypotéky a zjednoduší tak její splácení. Pro 

vyřízení tohoto typu hypotečního úvěru klient nemusí disponovat hotovostí na úhradu 

poplatků.  

Náklady na pořízení hypotéky jsou přesunuty do úrokové sazby, klient si tak může 

snížit daňový základ o náklady spojené s pořízením hypotéky. Tato služba 

zjednodušuje a zpřehledňuje platby za služby poskytované bankou.  

Konečná výše úrokové sazby je tvořena standardní úrokovou sazbou a fixní 

odchylkou, která se nemění po celou dobu splácení a která odpovídá pouze nákladům na 

konkrétní hypoteční úvěr. Hypotéka bez poplatku je poskytována pro úvěry s 3 letou a vyšší 

fixní úrokovou sazbou a pro úvěry se sazbou P plus. 

Poplatky, které jsou v odchylce vždy zahrnuty jsou  

• poplatek za zpracování hypotečního úvěru, 

• potvrzení o zaplacených úrocích, 

• poplatek za správu hypotečního úvěru, za obraty a výpisy. 

 
Poplatky, které jsou v odchylce zahrnuty dle charakteru úvěru  

• poplatek za postupné čerpání hypotečního úvěru (do navýšení je zahrnut standardně 

poplatek za čtyři čerpání celkem), 

• poplatek za protokol o stavu stavby – pouze v případě postupného čerpání a současně 

interního ocenění (do navýšení je zahrnut standardně poplatek za 3 protokoly o stavu 

stavby celkem), 

• poplatek za čerpání úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva 
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• poplatek za poskytnutí Neúčelové části úvěru. 

Sazba P plus 

Je tvořena roční sazbou PRIBOR a odchylkou , kterou stanoví banka, každý rok je 

sazba upravena dle aktuální výše sazby PRIBOR. Sazba PRIBOR je vyhlašována Českou 

národní bankou a momentální hodnota je 1,22 %. Odchylka se sjednává na dobu 5 let a po 

uplynutí této doby má klient možnost přejít na fixní 5, 10 nebo 15letou sazbu a nebo má 

možnost mimořádné splátky a hypoteční úvěr splatit. viz Pavelka (2003), www.cnb.cz 
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3. ANALÝZA PRODUKT Ů VYBRANÝCH BANK POSKYTUJÍCÍCH 
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY 

3.1. Životní úroveň v České republice 

V letech 2003 až 2007 se zvyšovala životní úroveň v České republice vlivem růstu 

reálného HDP a tím i schopnost obyvatel pořizovat si hypoteční úvěry. V roce 2006 

dosahovala Česká republika rekordního tempa růstu hrubého domácího produktu 6,8 %, 

v roce 2008 už byl tento ukazatel pouze na hodnotě 2,5 % a v minulém roce se v důsledku 

celosvětové hospodářské krize propadl na hodnotu  – 4,2 %.  

Hospodářská krize v rámci hypotečního trhu 

Na propadu nejen českého hypotečního trhu měla veliký vliv celosvětová hospodářská 

krize, jejíž první počátky se objevují již v roce 2006 propadem burzovních trhů 

v USA a následně v roce 2007 na celém světě. Tyto propady byly způsobeny neuváženým 

poskytováním hypoték rizikovým zákazníkům, kteří následně nebyli schopni dostát svých 

závazků. 

„Dle odborníků bylo celé toto „zakolísání“ jen dočasné a přispělo tak burzovním 

spekulantům k obchodování.“ viz. www.patria.cz 

V důsledku těchto událostí se v roce 2008 naplno projevila celosvětová finanční krize. 

V září tohoto roku se světové burzy propadly na svá letitá minima. Pražská burza se propadla 

na své 26 měsíční minimum. Největší americká spořitelna Washington Mutual 

zkrachovala a následně začaly padat i peněžní instituce ve Velké Británii, Německu, Francii, 

zemích BENELUXU, Islandu a Irsku. Příčinou dalšího prohlubování krize bylo, že i přes 

velký rozsah politických rozhodnutí a akcí, při kterých se vlády snažily „nalévat“ do 

ekonomik peníze a tím oživit trhy, však zůstávaly finanční toky nadále pod tlakem, a táhly tak 

reálnou ekonomiku dolů. 

V České republice nebyly dopady hospodářské krize v rámci hypotečních trhů tak 

drastické. Výhodou pro český trh je, že české banky jsou v půjčování peněz opatrné, tzv. 

subprime segment není našimi bankami vyhledáván. Půjčené prostředky mají velmi dobře 

zajištěné zástavním právem nemovitosti.  

 
 



-24- 
 

Vývoj českého hypotečního trhu  
Graf 3.1 Vývoj objemu HÚ a SÚ 
 

 
zdroj: MMR, banky, hypoindex.cz, GOLEM FINANCE s.r.o. 

Jak můžeme vidět ve výše uvedeném grafu 3.1, tak v roce 2010 očekáváme celkové 

zlepšení situace, zvýšení počtu poskytnutých úvěrů a objemu těchto úvěrů. Na začátku tohoto 

roku byly však úrokové sazby na vysoké úrovni, pohybovaly se ve výši okolo 5,61 %, což 

znatelně znemožňuje dostupnost hypotečních úvěrů pro některé klienty. I přes klesající ceny 

nových bytů je poptávka po bydlení na nízké úrovni. Podle odhadů odborníků budou úrokové 

sazby dále klesat a ceny bytů budou spíše stagnovat a pokud se zvýší tak až na konci roku, ale 

jen o několik málo procent.  

První citelné snížení úrokových sazeb proběhlo v březnu , kdy úrokové sazby klesly na 

úroveň okolo 5, 40 %. Banky také začaly s částečným uvolňování podmínek pro poskytování 

úvěrů klientům. Některé banky proto přišly s různými akcemi, například prominutí poplatku 

za vyřízení úvěru. Avšak i tyto akce nemají zatím velký úspěch a lidé stále váhají 

s pořizováním nového bydlení. Proto se stát rozhodl, že poptávku po novém bydlení alespoň 

částečně podpoří formou státní finanční podpory. 

Státní finanční podpora 

Státní podpora je v České republice poměrně známým a hojně využívaným prvkem, 

jak podpořit různá ekonomická odvětví. Není proto žádným překvapením, že i v oblasti 

hypotečních úvěrů je možnost získání státní podpory formou slevy z úrokové sazby. Tato 
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podpora je poskytována jen za určitých podmínek, všechny tyto podmínky musí klient 

splňovat.   

V České republice fungovaly dva druhy státní finanční podpory a to podpora 

hypotečních úvěrů na pořízení nového bydlení dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb. a podpora 

hypotečních úvěrů na starší bydlení pro osoby mladší 36 let dle nařízení vlády č. 249/2002 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. První varianta bohužel již poskytována není, byla zrušena 

v roce 2004.  Druhá varianta je poskytována pro klienty, kteří v roce podání žádosti nedovrší 

věk 36 let, pokud je klient ženatý nebo vdaná, musí tuto podmínku splňovat i partner. 

Poskytovaná výše úrokové dotace se pohybuje v rozmezí od 1 do 4 procentních bodů a to 

v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb. Klesne-li však úroková sazba pod 5 % je výše 

úrokové podpory nulová.  

„Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi 

klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. 

Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. Úroková dotace bude 

poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let. 

Úroková dotace bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě 

koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 

1,5 mil. Kč. Část úvěru překračující tyto limity nebude dotována. 

Aby byla tato podpora klientovi poskytnuta, musí splňovat tyto podmínky, které 

vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., 

a mezi nejdůležitější patří: 

• Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí 

v roce podání žádosti dovršit věk 36 let, 

• žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí 

v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo 

rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je 

podpora žádána, 

• byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, musí 

být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR, 
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• byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato podpora, musí 

po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho 

výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění). 

Písemnou žádost o poskytnutí podpory předloží uchazeč hypoteční bance u které čerpá 

hypoteční úvěr a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv 

o poskytování podpory nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději 

v den započetí jeho čerpání. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, nebude možno podporu 

poskytnout.“ viz ( Ministerstvo pro místní rozvoj ) 

Od 1. února tohoto roku až do 31.1. 2011 činí státní finanční podpora 1 % bod. Tuto 

podporu poskytují jen vybrané banky, které jsou zmocněny pro přijímání a uzavírání smluv 

o hypotečních úvěrech se státní podporou. Jsou to Česká spořitelna a.s., Hypoteční banka a.s., 

Československá obchodní banka a. s., GE Capital bank a.s., Komerční banka a.s., 

Raiffeseinbank, Wüstenrot hypoteční banka a.s. a UniCredit Bank a.s.. 

Tab 3.1 Objem hypotečních úvěrů s poskytnutou státní finanční podporou 

Jednotlivé roky Objem hypotečních úvěrů 
[mil. K č] 

do 31.12. 1996 127 
1997 1 557 
1998 2 336 
1999 3 403 
2000 5 601 
2001 10 148 
2002 7 468 
2003 11 093 
2004 8 992 
2005 4 025 
2006 1 138 
2007 363 
2008 394 
2009 1 671 

1.1. – 31.3. 2010 580 
celkem 58 896 

zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Státní podpora vyplacená k hypotečním úvěrům 

V grafu 3.2 je zachycen objem státní podpory vyplacené k hypotečním úvěrům 

od roku 1996 (v mil. Kč) až po současnost. Údaje jsou aktualizovány měsíčně. 
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Graf 3.2 Státní podpora vyplacená k hypotečním úvěrům od roku 1996 (v milionech KČ) 

 
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Stav hypotečních úvěrů k 31. 12. 2009  

V tab 3.2 je uveden konečný stav hypotečních úvěrů rozdělený dle jednotlivých krajů 

v České republice. 

Tab 3.2 Konečný stav hypotečních úvěrů rozdělených dle jednotlivých krajů 
Úvěry pro občany Celkové údaje pro 

jednotlivé kraje Počet HÚ celkem (ks) Smluvní jistina celkem 
(tis. Kč) 

Praha 121 251 236 967 550 
Středočeský kraj 29 186 41 241 697 
Jihočeský kraj 27 668 37 852 969 
Plzeňský kraj 26 252 33 643 669 

Karlovarský kraj 13 213 15 340 623 
Ústecký kraj 21 813 25 052 512 

Liberecký kraj 17 774 23 345 055 
Královehradecký kraj 30 452 37 368 041 

Pardubický kraj 23 963 31 171 619 
kraj Vysočina 14 947 17 095 499 

Jihomoravský kraj 43 959 61 526 969 
Zlínský kraj 19 435 22 577 691 

Olomoucký kraj 22 833 28 685 307 
Moravskoslezský kraj 34 398 44 358 615 

nespecifikováno 3 626 7 306 964 
celkem 450 770 663 534 781 

zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj 
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Z tab 3.2 vyplývá, že v minulém roce bylo poskytnuto nejvíce hypotečních úvěrů 

právě v hlavním městě a to v počtu 121 251 ks, na druhém místě se umístil s velkým rozdílem 

Jihomoravský kraj s počtem 43 959 ks poskytnutých hypotečních úvěrů, třetí místo zaujal 

Moravskoslezský kraj s počtem 34 398 ks poskytnutých hypotečních úvěrů. 

Daňové úlevy plynoucí z hypotečního úvěru 

Novelizace zákona č. 586/1992 o daních z příjmů umožnila fyzickým osobám daňové 

zvýhodnění formou daňového zvýhodnění. 

Od základu daně lze odečíst částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím 

období z hypotečního úvěru. Tato částka musí být použita na financování bytových potřeb 

a navíc u hypotečního úvěru musí být snížena o případnou státní finanční podporu. Odečtená 

částka ze základu daně z příjmu fyzických osob může být až do výše 300 000 Kč ročně. 

Pokud fyzická osoba platí úroky jen po část roku, potom tato částka nesmí překročit hranici 

1/12 maximální částky za každý měsíc placení úroků. Tuto částku si může odečíst zletilá 

osoba, jež je účastníkem úvěrové smlouvy, pokud je takovýchto osob více uplatní odpočet 

buď jedna z nich, nebo každá z těchto osob rovným dílem. 

Bytovými potřebami se rozumí: 

• výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu dle zvl. předpisu nebo změna stavby, 

• koupě pozemku (při splnění daných podmínek), 

• koupě bytového domu, rodinného domu, bytu dle zvl. předpisu, 

• splacení členského příspěvku nebo vkladu právnické osobě jejím členem, 

• údržba  a změna  stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví 

a bytů v nájmu nebo v užívání, 

• vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců 

v případě, že  předmětem vypořádání je úhrada podílu  spojeného se získáním bytu,  

rodinného domu nebo bytového domu, 

• úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu  na  obchodní   

společnosti  uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání 

bytu. 

viz §15 odst. 3 zákona č.586/1992 o dani z příjmu 
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3.2. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 

Již od 12. února 1825 se na českém území objevuje první spořitelna. Tomuto vzniku 

spořitelny předcházela výzva z roku 1823, kdy bylo vyhlášeno upisování základního fondu 

spořitelny. Výše fondu byla stanovena na částku 12 000 zlatých konvenční měny. Hlavním 

cílem bylo pomoci chudším vrstvám obyvatelstva. Lidé si ukládali menší částky, které se jim 

zvyšovaly o úroky  a tvořili si tak rezervu. 

„Původní česká verze názvu nejstarší spořitelny zněla „Schraňovací pokladnice 

(pokladní kasa) pro hlavní město Prahu a pro Čechy“. V průběhu let se pro novou finanční 

instituci vžil název o něco kratší: Spořitelna Česká (Böhmische Sparkasse). Přitom přívlastek 

"česká" označoval teritoriální působnost spořitelny v Čechách, nikoliv její národnostní 

zaměření. „ viz HÁJEK (2005) 

Začátkem 40. let se zřizování spořitelen povolovalo jen speciální koncesí. Proto bylo 

potřeba obecného zákona, který by toto upravoval. 26.září 1844 byl vyhlášen rakouský 

spořitelní regulativ, což byla zákonná norma. V 50. a 60. letech 19. století bylo na českém 

území již 20 peněžních ústavů, avšak jen v německém jazyce. Za první národnostně českou 

spořitelnu je považována spořitelna v Plzni, otevřená roku 1857. V 60. letech se české 

spořitelny téměř vyrovnaly těm německým, ale jen jazykově. V dalších letech se počet 

spořitelen zvyšoval a před vypuknutím 1. světové války bylo na českém území již 130 

německých  a 120 českých spořitelen. V období 1. světové války přišly spořitelny o velkou 

část hotovosti. Nedlouho po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byl 

přijat nový spořitelní zákon č. 302, který upravoval stejné existenční a obchodní zásady pro 

všechny spořitelny. V průběhu 2. s.větové války byly spořitelny koncentrovány a zřizovány 

nové korporátní celky. Po únoru 1948 byly všechny peněžní ústavy sloučeny do jednoho 

místa.  

Po roce 1989, kdy se měnily politické poměry, byl vydán zákon č. 158 a podle něj byl 

všem peněžním ústavům přiznám statut univerzálních obchodních bank. Od 1. února 1992 se 

název Česká státní spořitelna změnil na Česká spořitelna, a.s.. Stát měl v držení 40% akcií, 

dalších 20% vlastnily města a obce, dalších 37% bylo privatizováno a zbylá 3% tvořila 

rezervu pro případné restituce.  
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V roce 2000 se rakouská Erste bank stala 52% akcionářem České spořitelny a v roce 

2002 navýšila svůj podíl na 98%. Tímto krokem se Česká spořitelna stala součástí Erste Bank 

Group, která má více než 16 milionů klientů v osmi evropských zemích. 

Česká spořitelna je banka, která je počtem klientů největší bankou v České republice. 

Počet klientů této banky se pohybuje okolo  5,3 mil. Česká spořitelna se orientuje především 

na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Dále se také věnuje financování 

velkých korporací nebo poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna vydala 

již přes 3 miliony platebních karet, provozuje přes 640 poboček včetně specializovaných 

hypotečních, komerčních a developerských center. Během roku 2005 Česká spořitelna 

věnovala přes 33 miliónů korun na finančních darech a Nadace České spořitelny pak dalších 

21 milionů korun. V roce 2006 získala Česká spořitelna titul Banka roku, Hypotéka roku 

a obhájila ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku v soutěži MasterCard Banka roku. 

Česká spořitelna nabízí tři základní druhy hypotečních úvěrů. Mezi tyto druhy patří 

hypoteční úvěr na bydlení, hypoteční úvěr na investice a hypoteční úvěr na cokoliv. 

U hypotečního úvěru na bydlení můžeme vybírat ze tří možností. Nejoblíbenějším 

produktem je Ideální hypotéka České spořitelny, dále pak Zvýhodněná hypotéka České 

spořitelny a nakonec Česká spořitelna nabízí Refinancování stávajících úvěrů za výhodných 

podmínek. 

Ideální hypotéka České spořitelny 

  Tato hypotéka je určena fyzickým osobám pro financování nemovitostí 

určených k bydlení. Hypotéku je možné získat bez poplatku za vyřízení. Při výjimečných 

případech lze získat až 100 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základě 

znaleckého posudku. Klienti si mohou sami hypotéku sestavit a vybrat související služby dle 

svých potřeb. Klienti přesně ví, kolik budou platit pouze za zvolené služby.V průběhu 

splácení lze hypotéku přizpůsobit momentálnímu stavu, umožňuje tedy změnu výše splátek 

a jejich odklad dle klientových možností. 

Klienti mohou tuto hypotéku použít na :  

• na koupi nemovitosti ( např.: pozemku, rodinného domu, bytu včetně příslušenství – 

garáž, sklep apod. ), 

• na koupi objektů pro individuální rekreaci ( chaty, chalupy atd.), 
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• na koupi družstevního bytu nebo bytu od města či obce i bez zástavy jiné nemovitosti, 

• na koupi nemovitosti za účelem jejího pronájmu, 

• na koupi podílu na nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických 

nároků, 

• na financování výstavby a stavebních úprav nemovitosti (stavba, rekonstrukce, 

nástavba, přístavba), 

• splácení dříve poskytnutých úvěrů na nemovitosti, vyjma hypotečních úvěrů 

poskytnutých Českou spořitelnou, 

• refinancování předchozích investic do nemovitosti, 

• na všechny prokazatelné náklady související s investicí do nemovitosti (poplatky za 

bankovní služby, ocenění nemovitosti, realitní a právní služby, apod.). 

  U tohoto typu není stanovena minimální a maximální výše úvěru. Výše úvěru 

je posuzována dle schopnosti klienta splácet měsíční splátky. U tohoto typu může klient 

splácet hypotéku až 30 let a zvolit si pevnou úrokovou sazbu na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 nebo 20 

let.  

Pro zajištění úvěru se použije zástavní právo k financované nebo jiné nemovitosti na 

území České republiky. Nemovitost, která je předmětem zástavního prává musí být pojištěna 

a pohledávka z pojistného plnění musí být postoupena ve prospěch České spořitelny. 

Čerpání tohoto úvěru je zcela dle potřeb klienta. Čerpat úvěr lze okamžitě i na návrh 

na vklad zástavního práva. Česká spořitelna zprostředkovává a pomáhá klientovi při 

komunikaci s katastrem nemovitostí.  

Po dobu čerpání platí klient úroky z vyčerpané částky úvěru. Jistinu úvěru začíná 

klient splácet až po jejím úplném vyčerpání a to formou pravidelných měsíčních splátek, tzv. 

anuit. Klient může úvěr splatit částečně nebo zcela bez jakékoliv sankce k datu změny 

úrokové sazby.  

Velkou výhodou je pro klienta okamžité pořízení nemovitosti v současných cenách. 

Dlouhá doba splatnosti, která snižuje momentální zatížení rodinného rozpočtu. Klient má 

možnost zpětně financovat z úvěru všechny prokazatelné náklady související s jeho záměrem. 

Česká spořitelna zajišťuje kompletní realitní služby prostřednictvím Realitní společnosti 

České spořitelny. Dále také poskytuje finanční zajištění s využitím služeb Pojišťovny České 
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spořitelny a v neposlední řadě zprostředkování státní podpory bydlení pro osoby mladší 36-ti 

let. Klient si také může odepsat úroky z hypotečního úvěru od základu daně. 

Zvýhodněná hypotéka České spořitelny 

Tento produkt je založen na úrokovém zvýhodnění poloviny úvěru o -1%. Navíc má 

klient jistotu garance úrokového zvýhodnění po celou dobu splácení. Základní podmínky, 

které musí klient splňovat jsou fixace úrokové sazby na 5 let, minimální doba splácení musí 

být 20 let a toto zvýhodnění se týká poloviny úvěru, maximálně však do výše úvěru 

3 000 000 Kč.  

Dalšími výhodami, které klientovi plynou jsou výhodné pojištění schopnosti splácet 

jako součást hypotéky, nulový poplatek za vyřízení hypotéky, možnost snížení zůstatku 

hypotéky o 20 % bez poplatků a pokud klient splácí z Osobního účtu České spořitelny získá 

slev z úrokové sazby ve výši 0,1 %. 

Refinancování úvěrů za výhodných podmínek 

Tento produkt je určen fyzickým osobám na splácení dříve poskytnutých bankovních 

úvěrů na nemovitosti včetně možnosti financovat další potřeby a to jak účelové 

tak i neúčelové povahy a také všechny prokazatelné náklady související 

s refinancováním a investicemi do nemovitosti. 

Umožňuje jednoduché refinancování stávajících úvěrů za výhodnějších podmínek a to 

bez poplatku za zpracování, Česká spořitelna akceptuje původní ocenění nemovitosti a nabízí 

zjednodušený způsob prokazování příjmů a poskytnutí úvěru. Doba splatnosti je až 30 let.  

Klient může nefinancovat až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené 

bankou na základě znalecké posudku. Česká spořitelna akceptuje i původní ocenění 

nemovitosti. Úvěr je standardně zajištěn smluvním zástavním právem k původní předmětné 

nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Klient musí předložit původní ocenění 

nemovitosti a 2 až 3 aktuální fotografie nemovitosti. 

Hypotéka na investice 

Produkt je určen fyzickým osobám pro financování nemovitostí, které nejsou ( nebo 

jen částečně) určeny k bydlení. Zejména nemovitosti s prostory k podnikání, činžovní domy, 

ubytovací a stravovací zařízení, drobné provozovny a pozemky pro další investice jako 
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rekonstrukce, nástavby a přístavby. Výhodou je možné prokázání bonity klienta z budoucích 

příjmů z pronájmu. Výše splátek a jejich odklad je možné měnit dle potřeb klienta. Doba 

splácení je až 20 let a pevná úroková sazba se poskytuje na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 nebo 20 let. 

Klient může získat úvěr až do výše 90 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené 

bankou na základě znaleckého posudku. Minimální podíl vlastních prostředků klienta musí 

být ve výši 15 % celkových nákladů. Zajištění úvěru je opět zástavním právem k předmětné 

nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Úvěr lze splatit částečně nebo zcela bez 

jakékoliv sankce k datu změny úrokové sazby. 

Hypotéka v hotovosti České spořitelny 

Hypotéka v hotovosti je úvěr zajištění zástavním právem k nemovitosti a poskytovaný 

fyzickým osobám občanům starších 18 let na financování zboží a služeb osobní potřeby, 

vypořádání společného jmění manželů při rozvodovém řízení, vypořádání závazků mezi 

občany při převodu užívacího práva k družstevnímu bytu, úhrada notářských a soudních 

poplatků a je také možnost přímého převedení finančních prostředků na účet klienta či 

vyplacení v hotovost bez dokládání účelu. 

Minimální výše tohoto úvěru je 150 000 Kč a maximální výše je omezena hodnotou 

zastavené nemovitosti a schopností klienta splácet úvěr. Úvěr je poskytován maximálně do 

výše 80 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou. Maximální doba splatnosti je 20 let. Klient 

může využít možnosti mimořádných splátek bez finančních sankcí. Některé úvěry do 

500 000 Kč jsou možné i bez nutnosti předkládat znalecký posudek nemovitosti.  

Klient musí prokázat své příjmy ze závislé činnosti na základě průměrného čistého 

měsíčního příjmu za poslední tři měsíce. Toto potvrzení je platné 30 dnů od jeho vystavení.  

Pokud klient vede jednoduché účetnictví musí předložit minimálně daňové přiznání 

(vyjma příloh) za poslední dvě ukončená zdaňovací období, doklad o zaplacení daně a čestné 

prohlášení o aktuální výši závazků vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního 

zabezpečení a zdravotní pojišťovně. 

Klient s podvojným účetnictvím předkládá daňové přiznání včetně příloh za poslední 

dvě ukončená zdaňovací období a doklad o zaplacení daně. 
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3.3. KOMER ČNÍ BANKA a.s. 

Komerční banka vstoupila na český kapitálový trh v roce 1990 vyčleněním obchodní 

činnosti z bývalé Státní banky československé. V následujících letech byla banka přeměněna 

na akciovou společnost a její akcie se dostaly pod správu Fondu národního majetku ČR a SR. 

Tento fond je pak uvolnil do kuponové privatizace. Od roku 1995 jsou akcie banky nabízeny 

na mezinárodních kapitálových trzích.  

V roce 1997 je vládou České republiky schválen prodej většinového podílu 

strategickému investorovi, který by měl zajistit další rozvoj banky a odloučení státu od 

bankovního sektoru. Po dvou letech je zahájeno výběrové řízení z něhož vítězně vychází 

finanční skupina Société Générale, která za cenu 40 miliard Kč získala vládní podíl. 

Komerční banka se zaměřuje zejména na poskytování drobného bankovnictví jak pro 

fyzické osoby tak i podnikatelské subjekty. Nabízí depozitní i úvěrové produkty. Banka má 

více než 8 804 zaměstnanců, kteří pracují v 394 pobočkách po celé České republice. 

Provozuje okolo 673 bankomatů. Těchto služeb využívá téměř 1,63 milionů zákazníků. 

V roce 2005 získala Komerční banka vyznamenání Banka roku. 

Od roku 2006 je Komerční banka vlastníkem 40 % akcií stavební spořitelny Modrá 

pyramida německé společnosti BHW Holding AG. 

Mezi nejznámější úvěrové produkty na bydlení, které Komerční banka nabízí, patří 

Flexibilní hypotéka, která je nyní prezentována úsměvnou reklamou s upírem. Dále banka 

nabízí klasický Hypoteční úvěr, Hypotéku 2 v 1, Hypotéku Dopředu Dozadu, Překlenovací 

hypoteční úvěr, Předhypoteční úvěr a Úvěr na nemovitost. 

Flexibilní hypotéka 

 Hypotéka se vyznačuje možností klienta rozhodovat o výši splátek a flexibilitě 

při splácení hypotečního úvěru. Proto lze splátky snížit až o 50 % a nebo naopak zvýšit až 

o 100 % a klient může začít splácet až o 12 měsíců později nebo splácení přerušit až na dobu 

3 měsíců. Přitom při odkladu splátek klient neplatí jistinu ani úroky. Tyto změny lze provádět 

jedenkrát ročně. Žadatelem mohou být až čtyři osoby, které představují maximálně dvě 

domácnosti. Manželé vystupují jako spolužadatelé o úvěr. 

 Úvěr lze použít na koupi nemovitosti do vlastnictví, výstavbu nemovitosti, 

rekonstrukci, modernizaci, opravy, koupi družstevního bytu, vypořádání spoluvlastnických 
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a dědických nároků, předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy, 

konsolidaci dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na investice do nemovitosti či 

refundace klientem již zaplacené investice do nemovitosti ne však starší 1 roku. Všechny tyto 

možnosti lze vzájemně kombinovat. Lze z těchto prostředků proplatit i vedlejší náklady 

související s investicí do nemovitosti. Celková cena těchto nákladů, ale nesmí překročit 50 % 

objemu hypotečního úvěru. 

 Minimální výše úvěru je 200 000 Kč a maximální výše je omezena celkovou 

výší investice, schopností klienta splácet a 85 % nebo 100 % z ceny zastavené nemovitosti. 

Klient čerpá úvěr buď jednorázově nebo po dobu 2 let od data podpisu smlouvy a čerpat musí 

začít nejpozději 9 měsíců po podepsání smlouvy. Úvěr lze čerpat účelově, na účet uvedený 

v kupní smlouvě, na účty dodavatelů, na běžný účet v případě refundace nebo zálohově na 

běžný účet. Zálohově je možné čerpat úvěr jen do hodnoty maximálně  85 % zastavené 

nemovitosti, to je maximálně 2 000 000 Kč a jednorázově lze čerpat jen do hodnoty 70 % 

zastavené nemovitosti a zbývající část lze dočerpat po doložení dokladů o provedených 

pracích a to odhadcem banky. 

Doba splatnosti hypotéky se pohybuje od 5 do 30 let. Splácí se formou anuitních 

částek vždy k 25. dni v měsíci a to až po úplném vyčerpání. Klient si může úrokovou sazbu 

fixovat v rozmezí od 3 do 10 let a nebo 15 let od podpisu smlouvy. Klient musí vést svůj 

běžný korunový účet u Komerční banky a to po celou dobu. 

Hypotéka 2 v 1 

Tento úvěr je charakteristický tím, že část lze použít i na investice, u kterých není 

stanoven účel. Je rozdělen na účelovou a neúčelovou část. Neúčelovou část úvěru proto může 

klient využít na cokoliv ( vybavení bytu, nákup nábytku, elektroniky ). Toto však musí 

souviset s danou nemovitostí.  

Účelovou část je možné použít na financování stejných bytových potřeb uvedených 

u flexibilní hypotéky. Podmínkou je, že minimální výše úvěru je 250 000 Kč z čehož na 

účelovou část musí být použito minimálně 200 000 Kč a na neúčelovou část minimálně 

50 000 Kč. Maximální výše účelové části je omezena hodnotou85 % nebo 100 % z ceny 

zastavené nemovitosti, kterou stanoví banka, objemem investice do nemovitosti a schopností 

klienta splácet. Celkově tedy může neúčelová část činit maximálně 20 % z výše úvěru, 

maximálně však 400 000 Kč. 
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Způsoby čerpání účelové části jsou totožné jako u předchozího typu nabízené 

hypotéky a u zahájení čerpání neúčelové části je podmínkou vyčerpáním minimálně 50 % 

účelové části.  Úroková sazba je pevná po dobu 1 roku až 10 nebo 15 lety od podpisu úvěrové 

smlouvy, splácí od 5 do 30 let a to měsíčními anuitními splátkami. Hypotéku 2 v 1 lze sjednat 

i s výhodami flexibilní hypotéky. 

Hypotéka Dopředu Dozadu 

Pro klienty, kteří chtějí mít finanční prostředky ještě před tím, než mají vybranou 

nemovitost a nebo pro ty klienty, kteří chtějí získat prostředky na refundaci již vynaložených 

nákladů  na bydlení. Tato hypotéka má dvě obrovské výhody. 

První z nich je Hypotéka Dopředu, tento úvěr schválí banka klientovi ještě dříve, než 

má vybranou konkrétní hypotéku a sjednané podmínky včetně úrokové sazby. Tyto podmínky 

zůstávají platné po dobu 6 měsíců. Naproti tomu Hypotéka Dozadu umožňuje zpětnou 

refundaci již vynaložených nákladů, maximálně však 12 měsíců zpět. Podmínky úvěru jsou 

standardní a tyto peníze může klient použít na cokoliv, koupi nemovitosti, výstavbu 

nemovitosti či rekonstrukci, modernizaci nebo opravu nemovitosti.  

Doba platnosti této hypotéky je 6 měsíců a může se prodloužit maximálně na 9 měsíců 

od podpisu smlouvy. Po této době a splnění podmínek stanovených ve smlouvě lze tuto 

hypotéku přeměnit na standardní popřípadě Flexibilní hypotéku. Podmínky úrokové sazby, 

čerpání úvěru, doby splatnosti, způsobu splácení apod., jsou shodné se zvoleným typem 

následného hypotečního úvěru. Výše úrokové sazba platí od data podpisu Hypotéky Dopředu, 

a to po dobu zvolené doby fixace. Minimální výše úvěru je 200 000 Kč a maximální výše je 

omezena 85 % nebo 100 % z ceny zastavené nemovitosti, celkovou výší investice 

a schopností klienta splácet.  

Překlenovací hypoteční úvěr 

Pokud má klient uzavřeno životní pojištění či stavební spoření u Modré pyramidy 

stavební spořitelny nebo si teprve zvažuje toto sjednat, může tyto produkty zkombinovat 

s investicí do nemovitosti. Pokud má klient navíc sjednáno kapitálové životní pojištění může 

získat prostředky až do plné výše. Minimální výše úvěru je 100 000 Kč a maximální částka je 

omezena výší investice do nemovitosti, klientovou schopností splácet, hodnotou zastavené 

nemovitosti a výší cílových částek ze stavebního spoření nebo životního pojištění. Splatnost 

tohoto typu úvěru je od 1 roku až do 8 let, splatnost u kombinace s kapitálovým životním 
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pojištěním se prodlužuje od 5 do 30 let. Ostatní podmínky pro využití tohoto typu úvěru jsou 

totožné s předešlými. 

Předhypoteční úvěr 

Jestliže klient uvažuje o koupi bytu či domu, ale nemá vhodnou nemovitost k zajištění 

tohoto úvěru. Potom lze sjednat tento typ, kdy vhodnou nemovitost k zajištění hypotečního 

úvěru, získá pomocí předhypotečního úvěru, který následně splatí právě klasickým 

hypotečním úvěrem. Minimální výše tohoto úvěru je 100 000 Kč a maximální výše je 

omezena právě výší následného hypotečního úvěru, schopností splácet, hodnotou zastavené 

nemovitosti a výší celkové investice. Splatnost úvěru je 1 rok a pokud klient staví či 

rekonstruuje sám pak jsou to 2 roky. Úroková sazba je pevná po celou dobu trvání . 

Úvěr na nemovitost 

Jedná se o bezhotovostní účelový úvěr na financování investic do bydlení. Minimální 

výše je 100 000 Kč doba splatností je 10 let. Klient musí mít založen běžný účet u Komerční 

banky. Úvěr je možné zajistit ručením, vkladem u Komerční banky, stavebním spořením 

u Modré pyramidy stavební spořitelny nebo zastavením nemovitosti. Banka poskytuje 

zvýhodněné úrokové sazby, splácení úvěru je možné si stanovit na jakýkoliv den nebo splatit 

celý úvěr předčasně a to bez sankcí. K vyřízení jsou potřeba dva doklady totožnosti 

a potvrzení o výši příjmy popřípadě daňové přiznání za poslední období včetně dokladu 

o zaplacení daně. 

3.4. HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. 

Hypoteční banka je na českém trhu od roku 1991, původně však působila jako 

univerzální obchodní banka. Až ke konci roku 1995 získala oprávnění na vydávání 

hypotečních zástavních listů a stala se tak první bankou v České republice, která se 

specializovala na hypoteční úvěry. Od roku 2000 je majoritním vlastníkem Československá 

obchodní banka, a.s. a tímto krokem se stala Hypoteční banka součástí finanční skupiny 

ČSOB, která je jediným akcionářem. 

 Hypoteční banka je známá svou víceznakovou strategií, při které nabízí hypoteční 

úvěry nejen ve vlastní obchodní síti, ale nabízí i produkty pro ČSOB, Poštovní spořitelnu, 

Českomoravskou stavební spořitelnu a jiné. Tímto je hypoteční banka na předních pozicích 
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v oblasti poskytování hypotečních úvěrů občanům a největším emitentem hypotečních 

zástavních listu v České republice.  

Obchodní síť Hypoteční banky tvoří 26 poboček po celé České republice s 500 

zaměstnanci, poradenská místa a také externí hypoteční poradci. Od dubna 2006 se řídí tzv. 

Hypotečním kodexem, který upravuje chování mezi bankami a klienty. Hypoteční banka také 

vlastní 9 % akcií realitní společnosti LEXXUS.  

V minulém roce získala Hypoteční banka řadu ocenění, Stříbrnou korunu v kategorii 

Hypotéky, Bronzovou korunu v kategorii Novinky a první místo v soutěži Banka roku 2009 

v kategorii Hypotéka roku. 

 Hypoteční banka nabízí širokou škálu hypotečních úvěrů jak pro fyzické osoby tak 

i pro podnikatele. Pro fyzické osoby je nabídka produktů zajímavá, mezi nejznámější patří 

Hypotéka bez poplatků, Hypotéka bez doložení příjmů a Hypotéka pro mladé. Novinkou je 

Hypotéka online a Zelená hypotéka, u které klient navíc žádá o dotace v rámci programu 

„Zelená úsporám“. 

 Hypotéka online 

Veškeré vyřízení tohoto typu úvěru probíhá přes internet a na pobočku se musí klient 

dostavit pouze při podpisu konečné smlouvy, při kterém se musí prokázat platným průkazem 

totožnosti. Klient se zaregistruje na internetových stránkách Hypoteční banky, aby mohl začít 

komunikovat s přiděleným bankéřem a pak už si jen vybírá parametry, které mu nejvíce 

vyhovují. 

Tímto může klient ušetřit velké náklady spojené s vyřízením hypotečního úvěru. Jen 

100 % sleva z poplatku za zpracování může činit až 25 000 Kč, další ušetřenou částkou je 

poplatek za čerpání hypotečního úvěru na základě návrhu na vklad zástavního práva do 

katastru nemovitostí a tento poplatek se pohybuje okolo 1500 Kč, poplatek za vyřízení 

neúčelové části hypotečního úvěru a dále odhad nemovitosti zde klient sjedná za zvýhodněný 

poplatek 900 Kč. Po doručení všech dokumentů je hypoteční úvěr přednostně vyřízen 

přiděleným bankéřem. Úroková sazba je garantovaná a pokud se v průběhu vyřizování 

hypotečního úvěru sazby zvýší, je úroková sazba ponechána na stávající výši a naopak pokud 

se sazby sníží je garantována sazba nižší. 
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Zelená hypotéka 

Tato hypotéka je založena na principu, že žadatelé navíc žádají o dotaci Zelená 

úsporám. Dotace se musí vztahovat k nemovitosti, na kterou je poskytován hypoteční úvěr. 

Tuto dotaci poskytuje Státní fond životního prostředí dle Směrnice MŽP č. 9/2009 

o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

v rámci „Programu Zelená úsporám, který je určen především na podporu instalací zdrojů na 

vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, investice do energetických úspor při 

rekonstrukcích i v novostavbách, kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, 

náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná 

čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba 

v pasivním energetickém standardu.“ viz Ministerstvo životního prostředí 

Hypotéka bez poplatků 

Pokud klient nedisponuje dostatečnou hotovostí na úhradu prvotních nákladů při 

vyřizování hypotečního úvěru, může si v tomto případě tyto náklady přenést do úrokové 

sazby a tím si tak může snížit daňový základ. Konečná výše úrokové sazby je tedy tvořena 

standardní úrokovou sazbou a fixní odchylkou, která je neměnná po celou dobu splácení. Tato 

hypotéka je poskytována pro úvěry s 3letou a vyšší fixní sazbou a sazbou P plus.  

Hypotéka bez doložení příjmů 

Jestliže klient není ochoten bance dokládat standardní potvrzení o svých příjmech 

nebo daňové přiznání, má možnost zvolit si tento druh hypotečního úvěru. Při tomto úvěru lze 

pořizovat byt, dům, pozemek, stavbu či úvěr nefinancovat, ale jen za stanovených podmínek. 

Minimální výše úvěru je 200 000 Kč a maximálně pak 5 000 000 Kč, tedy maximálně do výše 

50 % zástavní hodnoty nemovitosti. Úvěr je zajištěn pomocí nemovitosti sloužící k bydlení 

včetně příslušenství, bytovým domem nebo nebytovou jednotkou za předpokladu, že se 

realizací investičního záměru stane bytovou jednotkou . Minimální výše zastavené 

nemovitosti musí činit 1 000 000 Kč. Klient také může využít tzv. předmět dozajištění, kdy 

minimálně ½ výše úvěru je zajištěna určitým vhodným předmětem. 
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Hypotéka pro mladé 

O tuto hypotéku si mohou požádat mladí lidé, kteří žijí v manželství a alespoň jeden 

z manželů v roce, kdy podávají žádost nedosáhne 36 let, přitom není rozhodující, který 

z manželů podává žádost o úvěr a nebo samostatným osobám, které taktéž v roce podání 

nedovršily 36 let a trvale pečují o nejméně jedno nezletilé dítě. Může jít i o osvojené dítě. 

„Dalšími podmínkami jsou, že žadatel nesmí vlastnit byt, bytový dům, rodinný dům a nesmí 

být ani nájemcem družstevního bytu, nesmí být příjemcem úvěru od SFRB podle NV č. 

97/2002 Sb. a úvěr od SFRB nelze poskytnout ani na byt, na který byly poskytnuty 

prostředky SFRB podle NV č. 97/2002 Sb.“ viz. Státní fond rozvoje bydlení 

Podstatou této hypotéky je, že kombinuje státem poskytovaný úvěr od Státního fondu 

rozvoje bydlení dle NV č. 616/2004 Sb. ve výši až 300 000 Kč a hypoteční úvěr poskytovaný 

Hypoteční bankou. 

Výhodami jsou především zrychlené vyřízení hypotečního úvěru, protože klient 

nemusí čekat na přidělení státního úvěru a teprve potom žádat o hypoteční úvěr, jistota 

dostatku finančních prostředků na plánovanou investici a snížení měsíčního zatížení klienta. 

Úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení je úročenou nízkou sazbou, ale tuto půjčku nelze 

použít ke splacení části hypotečního úvěru ani jiných úvěrů. 
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4. POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ OPTIMÁLNÍ VARIANTY 
NABÍDKY 

 

Jako modelový příklad byla zvolena fiktivní rodina. Manželé s jedním dítětem, kteří 

zatím bydlí u rodičů manželky. Jelikož v budoucnu plánují další dítě, uvažují o koupi 

nemovitosti, rodinného domu, kde by bylo dostatek prostoru pro rozrůstající se rodinu. 

Manžel pracuje na manažerské pozici a jeho plat se pohybuje okolo 35 000 Kč 

měsíčně. Jeho manželka pracuje v mateřské školce a její plat se pohybuje okolo 18 000 Kč 

měsíčně. Jejich dítě má již 3 roky a navštěvuje mateřskou školku společně se svou matkou. 

Není tedy problém s hlídáním dítěte a z toho plynoucích vedlejších nákladů. Zdravotní stav 

obou manželů je v pořádku. 

Hypoteční úvěr si sjednají jako manželé a jelikož ani jeden z nich nepřekročil hranici 

36-ti let budou zároveň žádat o poskytnutí státní finanční podpory. Hypoteční úvěr si chtějí 

vzít ve výši 1 500 000 Kč a splácet ho anuitními splátkami po dobu 20 let. Úrokovou sazbu 

požadují fixovat na 5 let . Příjmy mají pravidelné a v dostatečné výši. Nemají žádné jiné 

úvěry ani leasing. V hotovosti mají již našetřeno 500 000 Kč, které spoří právě na koupi 

nemovitosti.  

Hypoteční úvěr budou ručit standardně zástavním právem ke kupované nemovitosti. 

Splácení hypotečního úvěru si chtějí pojistit, aby předešli případným problémům. Pojištění si 

sjedná manžel a to v podobě Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. Toto pojištění 

obsahuje pojištění několika rizik. Těmito riziky jsou smrt nebo plná invalidita, pracovní 

neschopnost a nebo ztráta zaměstnání. 

Hypoteční úvěr není sjednán na vysokou částku a proto ani pojištění nezatíží rodinný 

rozpočet o mnoho více.  

Toto pojištění je nabízeno ve více variantách, při kterých je možné si vybrat a pojistit 

jen vybraná rizika. Pokud je pojištění sjednáno u stejné banky jako hypoteční úvěr je 

nabízeno za výhodnějších podmínek. Pojištění je úzce vázané na úvěr, tzn. částku, na kterou 

je klient pojištěn. Tato částka  přímo úměrně klesá se splácením úvěru. V případě, že dojde k 

pojistné události – úmrtí či plné invaliditě (invalidita 3. stupně), pojišťovna uhradí zbývající 
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dluh vůči bance, která hypoteční úvěr poskytla. Invalidní důchod musí být přiznán dle 

platných předpisů o sociálním zabezpečení. 

Dojde-li k dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání, hradí pojišťovna 

pravidelné splátky úvěru a navíc bude klient zbaven povinnosti platit pojistné. Pracovní 

neschopnost musí trvat déle než 60 dnů a klient musí opět splnit podmínky pro vznik nároku 

na pojistné plnění. Pokud je klient splní, pojišťovna za něj bude po dobu pracovní 

neschopnosti hradit splátky hypotečního úvěru. Při ztrátě zaměstnání čeká banka obvykle 

zhruba 90 dnů a pokud po uplynutí této doby bude klient více než 60 dnů nezaměstnán (klient 

musí být registrován na Úřadu práce), pobírat podporu v nezaměstnanosti a splňovat 

podmínky dané pojišťovnou, jsou splátky úvěru hrazeny pojišťovnou. 

Na českém trhu poskytuje hypoteční úvěry 14 bankovních institucí. Pro tuto práci byly 

osloveny 3 nejznámější banky, které jsou na českém trhu již léta a jejich jméno je známkou 

jistotou a stability. V osobním kontaktu byla nejvíce vstřícná Česká spořitelna a.s., která 

poskytla informace o svých nabízených produktech. U Komerční banky a.s. není osobní 

kontakt na dobré úrovni, avšak pomocí elektronické pošty byly poskytnuty informace velice 

vstřícným a dostačujícím způsobem. Hypoteční banka a.s. neposkytla žádné informace jen 

odkázala na své internetové stránky, kde je možnost získání informací pomocí online 

programů. Tyto programy mají obrovskou výhodu proto, že klienti mohou získat veškeré 

informace z pohodlí domova. 

Informace o produktech těchto bank byly získány z internetových stránek, 

informačních letáků, brožur, osobním kontaktem a výpočty klasickým vzorcem na výpočet 

anuitních splátek hypotečního úvěru. Internetové stránky jednotlivých bank jsou na vysoké 

úrovni. Přehlednost, dostupnost informací, možnost zasílaní dotazů přímo zaměstnancům 

banky a možnost využít i různé funkce hypotečních kalkulaček. 

Pro srovnání, která banka nabízí nejvhodnější variantu, byly vybrány tyto podmínky: 

• vybrané banky musí poskytovat státní finanční podporu mladým lidem, 

• pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr musí krýt všechna rizika, 

• hodnota celkové měsíční splátky, musí být co nejnižší. 

Veškeré výpočty jsou provedeny pomocí funkce PLATBA v programu Microsoft 

Excel a ověřeny dle vzorce 2.2. 
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4.1. Česká spořitelna a.s. 

Česká spořitelna má v nabídce čtyři druhy hypotečních úvěrů, mezi kterými si může 

klient dle svých požadavků vybrat, ten který mu nejvíce vyhovuje. 

Jsou to: 
• Ideální hypotéka České spořitelny,  

• Zvýhodněná hypotéka České spořitelny,  

• Hypotéka na investice, 

• Hypotéka na cokoliv. 

Pro modelový příklad byla vybrána Ideální hypotéka České spořitelny. U tohoto typu 

je nabízeno vyřízení úvěru bez poplatku a možnost sjednat si výši úvěru až na 100% hodnoty 

nemovitosti. Klient si sám vybere služby, které chce k hypotéce sjednat, například nemusí 

dokládat faktury, hypotéku může čerpat expresně, tzn., že hned druhý den může disponovat 

finančními prostředky, výši splátek si klient může měnit, dle jeho aktuální situace. Může také 

provádět mimořádné splátky až 75 % z půjčené částky. Úroková sazba je garantována na dobu 

30 dnů a nemovitost je možné ocenit i pomocí internetu. Hypotéku lze čerpat zdarma a bez 

omezení počtu čerpání až 3 měsíce od podpisu smlouvy. Každé další čerpání je zpoplatněno 

částkou 500 Kč. Klient může splácení přerušit až na dobu 6-ti měsíců. K Ideální hypotéce je 

nabízeno pojištění schopnosti splácet pro situace úmrtí, plné invalidity, pracovní neschopnosti 

a ztrátě zaměstnání. 

Hypoteční úvěr ve výši 1 500 000 Kč, doba splácení  20 let. Úrokovou sazba ve výši 

5,19% fixovaná na dobu 5 let. Státní finanční podpora je poskytnuta ve výši 1 %. Sazba 

měsíčního pojistného činí 0,0437 % z celkové částky hypotečního úvěru. Tyto hodnoty byly 

poskytnuty Českou spořitelnou a.s. 
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Tab. 4.1. Výpočet konečné anuitní splátky hypotečního úvěru dle vzorce 2.2 
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Výše měsíční splátky bez poskytnuté státní finanční podpory vychází na hodnotu 10 058 Kč. 
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Výše měsíční splátky s poskytnutou státní finanční podporou vychází na hodnotu 9 241 Kč. 

Státní finanční podpora měsíčně poskytuje slevu 817 Kč. 

Měsíční výše pojistného se vypočítá vztahem 0, 0473 % z celkové částky úvěru v Kč.  

Kč6450473,01500000 =×  

Měsíční pojistné činí 645 Kč. 

Konečná výše měsíční splátky je rovna: 

=+−= pojistnemesicniSFPSFPbezsplatkamesicnisplatkamesicni  

Kč988671081710058 =+−=  

Konečná výše měsíční splátky hypotečního úvěru činí 9 886 Kč. 

 
Poplatky spojené s vyřízením tohoto úvěru  
 
Tab. 4.2. Výše poplatků spojených s hypotečním úvěrem 
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti 
o úvěr včetně příslibu  

zdarma 

Správa a vedení úvěrového obchodu 200 Kč p.m. 

Vyhodnocení rizik spojených se zástavou 
nemovitosti 

 4900 Kč 

Poplatek za každé čerpání v období od 4 
měsíce po podpisu úvěrové smlouvy 

první 3 čerpání zdarma 
každé další 500 Kč jednorázově 

viz Česká spořitelna a.s. 
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4.2. Komerční banka a.s. 

Komerční banka nabízí sedm druhů hypotečních úvěrů: 

• Hypoteční úvěr, 

• Flexibilní hypotéka, 

• Hypotéka 2 v 1, 

• Hypotéka Dopředu Dozadu, 

• Překlenovací hypoteční úvěr, 

• Předhypoteční úvěr  

• Úvěr na nemovitost. 

Pro modelový příklad byla vybrána Flexibilní hypotéka Komerční banky. U této 

hypotéky je nabízena řada zvýhodnění. Výši plátky úvěru lze v průběhu snížit až o 50 % nebo 

naopak až o 100 % navýšit bez následných poplatků. Je možné odložit začátek splácení až o 

12 měsíců nebo splácení až na 3 měsíce přerušit, přitom se neplatí jistina ani úroky. Toto je 

možné provádět jen jednou za rok. Touto hypotékou lze financovat i vedlejší náklady až do 

výše 50 % úvěru. Při sjednání rizikového pojištění u Komerční banky je nabízena sleva na 

úrokové sazbě. V rámci jednoho obchodního místa je zajištěno kompletní vyřízení úvěru 

včetně ocenění nemovitosti získání listu vlastnictví z katastru nemovitostí. 

U tohoto produktu byly zjištěny následující hodnoty.  

Hypoteční úvěr ve výši 1 500 000 Kč, doba splácení 20 let. Úrokovou sazba ve výši 

4,65 % fixovaná na dobu 5 let. Státní finanční podpora je poskytnuta ve výši 0 %. Její výše se 

může změnit po uplynutí fixní doby, po kterou je sjednána úroková sazba. Výše měsíčního 

pojistného je ve výši 0,045 % z celkové částky hypotečního úvěru. Hodnoty byly poskytnuty 

Komerční bankou. 
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Tab. 4.3. Výpočet konečné anuitní splátky hypotečního úvěru dle vzorce 2.2 
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Výše měsíční splátky bez poskytnuté státní finanční podpory vychází na hodnotu 9 612 Kč. 
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Státní finanční podpora je ve výši  0 Kč 

Měsíční výše pojistného se vypočítá vztahem 0, 045 % z celkové částky úvěru v Kč.  

Kč675045,01500000 =×  

Výše měsíčního pojistného činí 675 Kč. 

Konečná výše měsíční splátky je rovna: 

=+−= pojistnemesicniSFPSFPbezsplatkamesicnisplatkamesicni  

Kč1028767509612 =+−=  

Konečná výše měsíční splátky činí 10 287 Kč. 

 
 
Poplatky spojené s vyřízením tohoto úvěru  
 
Tab. 4.4. Výše poplatků spojených s hypotečním úvěrem 

Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 2 900 Kč 

Vydání příslibu úvěru 2 000 Kč 

Správa a vedení úvěrového obchodu 250 Kč p.m. 

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou 
zástavou 

4 500 Kč rodinný dům 

Čerpání úvěru zdarma 

viz Komerční banka a.s. 
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4.3. Hypoteční banka a.s. 

Hypoteční banka nabízí širokou škálu hypotečních úvěrů jak pro fyzické osoby tak i 

pro podnikatele. Pro fyzické osoby je nabídka produktů zajímavá, mezi nejznámější patří 

Hypotéka bez poplatků, Hypotéka bez doložení příjmů a Hypotéka pro mladé. Novinkou je 

Hypotéka online a Zelená hypotéka, u které klient navíc žádá o dotace v rámci programu 

„Zelená úsporám“. 

 Pro modelový příklad byla vybrána Hypotéka na rodinný dům do 70 % 

odhadní hodnoty nemovitosti, který je možno uzavřít se zvolenými službami, dle výběru 

klienta. K vyřízení úvěru je třeba pouze dvou dokladů a to občanského průkazu a potvrzení o 

výši příjmů. Hypotéku lze použít nejen k nákupu rodinného domu, ale i k vypořádání 

majetkových poměrů nebo k profinancování dříve zaplacených vlastních prostředků. Tyto 

možnosti lze navzájem kombinovat. Splatnost toho úvěru se pohybuje v rozmezí 5 až 40 let. 

Mezi volitelné služby patří: 

• možnost zvolit si klasické anuitní splácení nebo využít degresivní či progresivní 

splácení,  

• možnost poplatky spojené s hypotečním úvěrem rozložit do úrokové sazby a tím si 

snížit počáteční náklady na vyřízení úvěru, 

• dále je umožněno vzít si i neúčelovou část za stejnou úrokovou sazbu , kterou je 

možno použít na vybavení bytu apod.. 

Úroková sazba je garantovaná na 30 dní od vystavení garance. Ocenění nemovitosti je 

možné zvolit jako expresní a toto ocenění je zdarma. Ocenění provede banka nebo odhadce, 

který s bankou spolupracuje. 

Hypoteční úvěr ve výši 1 500 000 Kč, doba splácení 20 let. Úrokovou sazba ve výši 

5,19 % fixovaná na dobu 5 let. Státní finanční podpora je poskytnuta ve výši 1 %. Měsíční 

výše pojistného činí 7,6 %násobek ze součtu měsíční splátky a poplatku za správu úvěru. 

Hodnoty byly poskytnuty Hypoteční bankou a.s. 
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Tab. 4.5 Výpočet konečné anuitní splátky hypotečního úvěru dle vzorce 2.2 
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Výše měsíční splátky bez poskytnuté státní finanční podpory vychází na hodnotu 10 058 Kč. 
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Výše měsíční splátky s poskytnutou státní finanční podporou vychází na hodnotu 9 241 Kč. 

Státní finanční podpora měsíčně poskytuje slevu 817 Kč. 

Měsíční výše pojistného se vypočítá vztahem  

=×+ %6,7)( uctuspravuzapoplateksplatkamesicni  

Kč720%6,7)2209241( =×+   

Měsíční výše pojistného činí 720 Kč. 

Konečná výše měsíční splátky se vypočítá vztahem 

=+−= pojistnemesicniSFPSFPbezsplatkamesicnisplatkamesicni  

Kč1028792081710058 =+−=  

Konečná výše měsíční splátky činí 10 287 Kč 

 
Poplatky spojené s vyřízením tohoto úvěru  
 
Tab. 4.6 Výše poplatků spojených s hypotečním úvěrem 

Zpracování hypotečního úvěru (včetně převzetí 
dluhu) 

0,8 % z výše poskytnutého úvěru 
min. 8 000 Kč 
max. 25 000 Kč 

Vedení a správa hypotečního úvěru se státní 
finanční podporou nebo se zárukou nebo 
příspěvkem na úhradu úroků od ČMZRB, a.s. 

220 Kč p.m. 

Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou 
zástavou 

4 500 Kč rodinný dům 

Čerpání úvěru 
1. až 3. čerpání zdarma 
4. a další čerpání 500 Kč 

viz Hypoteční banka a.s. 
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4.4. Vyhodnocení výsledku nabídek dle ukazatele RPSN 

4.4.1. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 

Pojem všeobecně známý pod zkratkou RPSN, označuje úrokovou míru, která 

umožňuje veřejnosti vyhodnotit výhodnost nebo naopak nevýhodnost každého jednotlivého 

úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí budoucí příjemce úvěru 

zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji 

spojenými s čerpáním úvěru. Čistá současná hodnota získaných půjček se rovná čisté 

současné hodnotě výdajů, jedná se o takové r, které se vypočte dle vzorce 4.1. 

Tento údaj musí být povinně uváděn od 1.1. 2002, jedná-li se však o úvěry nižší než 

5000 Kč nebo o úvěry vyšší než 800 000 Kč uvádět se nemusí. 

RPSN musí obsahovat:  
 

• poplatky za uzavření smlouvy ( tzv. administrativní poplatky),  

• poplatky za správu a vedení účtu, 

• poplatky za převody peněžních prostředků, 

• první navýšená splátka (tzv. akontace), 

• u leasingu odkupní cena předmětu, 

• pojištění schopnosti splácet. 

viz zákon č. 321/2001 Sb. o spotřebitelském účtu 

 
Ukazatel RPSN se vypočte dle vzorce: 
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kde:  

− m …  počet poskytnutých půjček, 

− Ai …  výše i-té poskytnuté půjčky, 

− ti  …  doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka 

poskytnuta, 

− n  …  počet plateb, 

− Bj … výše j-té platby (splátky, poplatku atd.), 

− sj …  doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek 

zaplacen. 
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 zdroj: příloha zákona 321/2001 Sb. o spotřebitelském úvěru 

Výpočet dle tohoto vzorce je poměrně náročný, jelikož r je počítáno numericky 

pomocí počítačových programů, nejvhodněji například metodou půlení intervalu. Proto je pro 

veškeré výpočty použito vzorce v programu Microsoft EXCEL. Výsledky jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. Pro účely výpočtu byly veškeré poplatky přepočteny na měsíční 

hodnoty. 

4.4.2. Česká spořitelna a.s. 

Tab. 4.7  Hodnota RPSN u České spořitelny 
Roční procentní sazba nákladů ( v případě shodných splátek ) 

výše půjčky 1 500 000 Kč výše splátky 9 886 Kč 
počet splátek 240 periodicita splátek měsíční 

zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr, 
včetně vydání hypotečního příslibu 

zdarma 

vyhodnocení rizik spojených se zástavou 
nemovitosti 

21 Kč 

správa a vedení úvěrového obchodu 200 Kč 
VÝSLEDNÁ ROČNÍ  PROCENTUÁLNÍ SAZBA NÁKLAD Ů (RPSN)  = 5,10 % p.a. 

4.4.3. Komerční banka a.s. 

Tab. 4.8 Hodnota RPSN u Komerční banky 
Roční procentní sazba nákladů ( v případě shodných splátek ) 

výše půjčky 1 500 000 Kč výše splátky 10 287 Kč 
počet splátek 240 periodicita splátek měsíční 

zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 13 Kč 
správa a vedení úvěrového obchodu 250 Kč 

vydání hypotečního příslibu 9 Kč 
vyhodnocení rizik spojených se zástavou 

nemovitosti 
19Kč 

VÝSLEDNÁ ROČNÍ PROCENTUÁLNÍ SAZBA NÁKLAD Ů (RPSN) = 5,60 % p.a. 
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4.4.4. Hypoteční banka a.s. 

Tab. 4.9 Hodnota RPSN u Hypoteční banky 
Roční procentní sazba nákladů ( v případě shodných splátek ) 

výše půjčky 1 500 000 Kč výše splátky 9 961 Kč 
počet splátek 240 periodicita splátek měsíční 
zpracování hypotečního úvěru 50 Kč 

vedení a správa hypotečního úvěru se SFP 220 Kč 
vyhodnocení rizik spojených se zástavou 

nemovitosti 
19 Kč 

VÝSLEDNÁ ROČNÍ PROCENTUÁLNÍ SAZBA NÁKLAD Ů (RPSN)  = 5,20 % p.a. 

4.5. Vyhodnocení celkových výsledků 

Ze dvanácti bankovních domů, které mají oprávnění vydávat hypoteční zástavní listy a 

tím poskytovat hypoteční úvěry, byly pro tuto práci vybrány následující tři banky a to: 

• Česká spořitelna a.s., 

• Komerční banka a.s., 

• Hypoteční banka a.s.. 

Česká spořitelna byla vybrána díky své bohaté a dlouholeté historii. První zmínky jsou 

datování již v 18. století. V novodobé historii je Česká spořitelna stále na špici mezi 

bankovními domy v České republice. Svým spojením s Erste Bank svou pozici jen potvrdila a 

ujistila své klienty, že její služby a produkty dosahují evropské úrovně.  

Komerční banka má na českém hypotečním trhu také pevnou pozici a na konci roku 

2008 byl její kreditní rating dokonce vyšší než rating České republiky, což znamená výbornou 

likviditu a skvělé hospodaření. Komerční banka je od října 2001 součástí skupiny Société 

Générale.  

Oproti tomu Hypoteční banka je banka, která se specializuje pouze na poskytování 

hypotečních úvěrů. Na českém trhu se pohybuje od roku 1991 a v červnu roku 2000 se jejím 

majoritním vlastníkem stala Československá obchodní banka, a.s.. Za tuto dobu si Hypoteční 

banka stihla vybudovat silnou pozici v poskytování hypotečních úvěrů a je také největším 

emitentem hypotečních zástavních listů. 
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Přehled konečných výsledků je uveden v následující tabulce 4.10. 
 
Tab. 4.10 Konečné hodnoty jednotlivých bank 

Banka RPSN [%] Zaplaceno celkem [Kč] Úroky [K č] 
Česká spořitelna a.s. 5,10 2 372 640 872  640 
Hypoteční banka a.s. 5,20 2  390 640 890 640 
Komerční banka a s. 5,60 2 468 880 968 880 

 

Nejlevnější variantou hypotečního úvěru v případě modelové situace vzešla Ideální 

hypotéka České spořitelny. Ve všech srovnávaných bodech byly hodnoty Ideální hypotéky 

nejnižší. Hypotéka na rodinný dům do hodnoty 70 % od Hypoteční banky, která nabízela 

stejnou úrokovou sazbu a to 5,19 %, je v konečném srovnání o 18 000 Kč dražší. Na třetím 

místě skončila Flexibilní hypotéka od Komerční banky i přes to, že nabízela nejnižší 

úrokovou sazbu ve výši 4,65 %. V rámci  modelového příkladu však není pro rodinu vhodná, 

neboť státní finanční podpora nebude poskytnuta právě z důvodu nízké úrokové sazby. 

U České spořitelny byla konečná výše úrokové sazby 4,19 % vzhledem k poskytnuté 

státní finanční podpoře ve výši 1%. Roční procentní sazba nákladů se vyšplhala na hodnotu 

5,10 %. Celkově by tedy rodina zaplatila 2 372 640 Kč z toho úroky by dosahovaly výše 872 

640 Kč.  

U Hypoteční banky se konečná částka navýšila na částku 2  390 640 Kč a úroky v ní 

obsažené činí 890 640 Kč Kč. Na úrocích by rodina zaplatila o 18 000 Kč více než v případě 

České spořitelny, což není moc vysoké částka, ale v případě rodinného rozpočtu není 

zanedbatelná. Hodnota RPSN se zvýšila na hodnotu 5,20 %. 

V případě Komerční banky by rodina celkově za hypoteční úvěr zaplatila částku 

2 468 880 Kč z toho by úroky činily 968 880 Kč. Celkově se tato nabídka liší od České 

spořitelny 96 240 Kč. Komerční banka by tedy rodinný rozpočet navýšila nejvíce a nesplňuje 

ani podmínku poskytnutí státní finanční podpory, která byla uvedena jako jedna z dílčích 

posuzovaných podmínek pro výběr hypotečního úvěru pro rodinu. Roční procentní sazba 

nákladů je 5,60 %  a to je o 0,5 vyšší než případě České spořitelny  

I přesto, že nabídky jsou v podstatě stejné, je patrné, že v konečném důsledku se 

mohou odlišovat až o desetitisíce korun. Proto je v případě modelového příkladu nejvhodnější 

variantou Ideální hypotéka České spořitelny a.s., která splňuje veškeré stanovené podmínky. 

Celková výše měsíční splátky činí 9 886 Kč, což je ze tří vybraných bank nejnižší hodnota.  
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5. ZÁVĚR 

Hypoteční úvěr je v dnešní době brán jako poměrně dostupný prostředek k získání 

vlastního bydlení. Kolik lidí disponuje velkou finanční částkou, aby si mohl dovolit bydlení 

bez hypotečního úvěru, proto je pro některé z nás hypoteční úvěr jediným adekvátním 

řešením. Avšak každý si musí uvědomit své finanční možnosti, v celkovém součtu se totiž 

hodnota hypotečního úvěru navýší. K hypotečnímu úvěru je vhodné si sjednat rizikové 

pojištění schopnosti splácet. Někdo by mohl namítat, že toto pojištění hypoteční úvěr ještě 

více prodraží, avšak nikdo nemá jistotu, že bude v následujících letech vždy schopen dostát 

svých závazků, ať už z důvodu ztráty zaměstnání, či úrazu nebo v nejhorším případě smrti. 

Hypoteční banky se předbíhají v nejvýhodnějších nabídkách, které klientům nabízí, ale 

ne všechny nabídky jsou opravdu tak výhodné, jak jsou prezentovány. Proto je důležité při 

výběru hypoteční banky zohledňovat všechny vedlejší poplatky. Hypoteční úvěr si dnes může 

klient přizpůsobit svým vlastním požadavkům a vybrat si služby, které potřebuje. 

Cílem práce bylo vyhodnotit nejlepší variantu hypotečního úvěru v rámci modelového 

příkladu a to pro mladou rodinu s dítětem, kde hlavním cílem bylo, co nejnižší zatížení 

rodinného rozpočtu. Pro tuto práci byly vybrány tři bankovní ústavy a to Česká spořitelna,a.s., 

Komerční banka, a.s. a Hypoteční banka, a.s. 

Celkově se jako nejvhodnější nabídka jeví Ideální hypotéka České spořitelny. Měsíční 

splátka činila 9 886 Kč a RPSN dosáhlo výše 5,11 %, což v celkovém důsledku znamená 872 

640 Kč na zaplacených úrocích. V rámci hypotečního úvěru si rodina sjednala i rizikové 

životní pojištění jehož výše byla 645 Kč, což je také nejmenší částka. Naopak Komerční 

banka se jeví jako nejdražší a celkově by rodina na úrocích zaplatila o 96 240 Kč více než 

v případě České spořitelny, tedy částku 968 880 Kč.  Pokud by se však hodnotila nejnižší 

úroková sazba, zvítězila by právě Komerční banka s hodnotou 4,65 %. Avšak v celkovém 

důsledku je tato sazba nepodstatná jelikož RPSN dosáhne hodnoty 5,61 %. V případě 

Komerční banky by rodina nezískala ani státní finanční podporu. Hypoteční banka se od 

České spořitelny liší jen nepatrně. V hodnocení RPSN se liší o 0,1 % a na úrocích činí rozdíl 

18 000 Kč. 

Jelikož v této práci šlo především o celkově nejmenší zatížení rodinného rozpočtu je 

jasným vítězem právě Ideální hypotéka České spořitelny, a.s. 
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