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1 Úvod 

Vlastní bydlení představuje pro mnoho lidí jistotu pevného zázemí a vlastního 

domova. V době, kdy lidé řeší otázku bydlení většinou nemají dostatek financí na to, aby si 

dokázali pořídit vlastní bydlení pouze pomocí svých zdrojů. Je proto moţné vyuţít různých 

finančních nástrojů, které umoţní realizaci takové investice. Vzhledem k tomu, ţe mě 

samotnou bude po ukončení studia čekat rozhodnutí v otázce bydlení, rozhodla jsem se tímto 

tématem zabývat v bakalářské práci. 

Cílem bakalářské práce je analýza dvou hlavních nástrojů financování vlastnického 

bydlení, tj. stavebního spoření a hypotéčních úvěrů, jejich komparace na základě výše 

celkových finančních nákladů a pomocí vícekriteriální analýzy, a následná volba 

nejvhodnějšího produktu určeného k financování vlastnického bydlení. 

Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je úvod a pátá kapitola je závěr. 

V druhé kapitole jsou popsány dvě základní formy financování vlastnického bydlení. Nejprve 

je pozornost zaměřena na stavební spoření a jeho právní úpravu, která prošla několika 

významnými změnami. Následně je popsán princip stavebního spoření, jeho výhody, 

nevýhody a instituce, které stavební spoření poskytují. V druhé části této kapitoly je 

pozornost věnována další formě financování vlastnického bydlení, a to hypotéčnímu 

bankovnictví. Opět je stručně popsán legislativní vývoj této formy financování, výhody a 

nevýhody. Podstatná část je věnována typologii hypotéčních úvěrů, procesu jeho vyřízení a 

stanovení ceny. 

Ve třetí kapitole je popsán vývoj trhu stavebního spoření i hypotéčních úvěrů. Je 

nastíněn jejich historický vývoj a popsána současná situace na trzích obou produktů. 

 V úvodu čtvrté kapitoly je charakterizována pouţitá metodologie. Dále je stanoven 

modelový příklad a nadefinovaná vstupní data. V následující  praktické části, jsou porovnány 

jednotlivé formy financování vlastnického bydlení (stavební spoření a hypotéční úvěry), a to 

jak podle celkových finančních nákladů, tak i pomocí vícekriteriální analýzy. Jednotlivé 

produkty jsou zhodnoceny a vybrán nejvhodnější produkt pro financování vlastnického 

bydlení. 
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2 Charakteristika finančních produktů pro financování vlastního 

bydlení 

Jednou z největších investic v našem ţivotě je investování do bydlení. V dnešní době, 

kdy roste ţivotní úroveň lidí, zvyšují se i nároky na jejich bydlení. Ať se rozhodneme pro 

rekonstrukci, modernizaci, výstavbu či koupi bytu nebo rodinného domu, vţdy se bude jednat 

o finančně nákladnou investici, která v dnešní době můţe přesáhnout milionové částky. 

Rozhodně nám nebude stačit jeden měsíční plat k tomu, abychom tuto investici mohli 

uskutečnit. Navíc se v posledních letech pro mnohé lidi stalo přijatelnějším platit splátky na 

vlastní bydlení, které jim zajistí jistotu domova, neţ nájem za byt, který jim nepatří. Proto 

byly vytvořeny produkty určené k financování vlastnického bydlení. Pokud nemáme vlastní 

zdroje můţeme vyuţít stavebního spoření, hypotéčního úvěru nebo půjčky od Státního fondu 

rozvoje bydlení. Je důleţité si vše dobře promyslet a naplánovat, protoţe můţeme nejen 

ušetřit, ale také hodně ztratit. 

2.1 Stavební spoření 

Stavební spoření je jednou z variant, jak si pořídit či zmodernizovat vlastní bydlení. Je 

to produkt určený primárně k financování bytových potřeb, představuje však i moţnost 

spoření. Zavedení stavebního spoření bylo pravděpodobně nejúspěšnějším krokem bytové 

politiky v České republice po pádu komunismu.
1
 Jeho úspěch spočívá v dostupnosti široké 

vrstvě obyvatel. Je zaloţeno na principu spoření, kdy vkladatel pravidelně ukládá na účet 

vklad, je mu poskytována státní podpora a připisovány úroky. Následně má moţnost získat 

výhodnější úvěr. Je na nás, abychom se rozhodli, zda budeme pouze spořit nebo budeme 

spořit a vyuţijeme moţnosti úvěru. Stavební spoření, tak spojuje spoření a poskytnutí 

účelového úvěru v jeden komplexní celek. 

2.1.1 Právní úprava stavebního spoření v ČR 

Stavební spoření upravuje několik zákonů a vyhlášek. Nejpodstatnějším z nich je 

zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění 

zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České 

národní rady č. 35/1993 Sb., (dále jen zákon o stavebním spoření). Tento zákon definuje 

stavební spoření jako: „Spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního 

                                                 
1
 PRČÍK, Tomáš. Stavební spoření v kostce. 1. vyd. Brno: ERA, 2002. 124 s. ISBN 80-86517-29-2. 
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spoření, v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a v poskytování příspěvku 

fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření.“
2
 Dále upravuje zákon pojem stavební 

spořitelna a to jako banku, která získala zvláštní povolení a předmětem její činnosti je 

stavební spoření. Činnosti, které mohou stavební spořitelny provádět nad rámec stavebního 

spoření upravuje § 9 tohoto zákona. Podmínkou provozování těchto činností je, aby stavební 

spořitelna přednostně zabezpečila ty závazky, které vyplývají z uzavřených smluv. Důvodem 

vymezení činností stavebních spořitelen je, aby byla zabezpečena finanční stabilita a 

bezpečnost produktu pro vkladatele. Účastníkem stavebního spoření podle zákona o 

stavebním spoření, můţe být fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a příslušný 

orgán ji přidělil rodné číslo nebo právnická osoba, která má sídlo na území ČR a přidělené 

identifikační číslo. Důleţitá je druhá část tohoto zákona, která definuje státní podporu, její 

výši, způsob a podmínky poskytování apod. Stavební spořitelna musí podle tohoto zákona 

zveřejnit Všeobecné obchodní podmínky, které musí obsahovat předepsané náleţitosti a musí 

být schváleny Ministerstvem financí. Dále zde nalezneme informace o smlouvě stavebního 

spoření, definici bytové potřeby a další potřebné informace. Zákon o stavebním spoření byl 

novelizován roku 1995 a to novelou č. 83/1995 Sb. Tato novela přinesla několik zásadních 

změn. Zejména moţnost uzavření stavebního spoření právnickými osobami, ale bez nároku na 

státní podporu, při uzavření více smluv o stavebním spoření získání pouze jedné státní 

podpory nebo definici cílové částky.
3
 Největší novelou je novela č. 423/2003 Sb., která 

upravila podmínky stavebního spoření. Tato novela byla vytvořena, protoţe byla nutná 

harmonizace s právem Evropské unie a zároveň proto, aby došlo ke sníţení zatěţování 

státního rozpočtu. Původně se počítalo, ţe se úprava daleko více dotkne účastníků spoření, i 

proto někteří urychlili svá rozhodnutí a zaloţili si stavební spoření ještě před platností této 

novely. Přijaté změny nakonec nebyly tak razantní, jak se původně očekávalo. Zákon nabyl 

účinnosti dne 1. ledna 2004 a nové podmínky se vztahují pouze na smlouvy o stavebním 

spoření uzavřené po tomto datu. Hlavní změny byly: 

 Úprava procenta státní podpory a to z 25 % na 15 % z uspořené částky v daném roce. 

Změnil se také základ, ze kterého se státní podpora vypočítá,  a to z 18 000 Kč na 

20 000 Kč. Maximální výše státní podpory za jeden kalendářní rok, tak činí 3 000 Kč. 

 Prodlouţení doby spoření z 5 na 6 let. To znamená, ţe abychom měli nárok na státní 

podporu nesmíme s vkladem 6 let nakládat, výjimkou je pouze situace, kdy nám je 

poskytnut úvěr a získané peněţní prostředky jsou pouţité na bytovou potřebu. 

                                                 
2
 §1, Zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. 

3
 Novela č. 83/1995 Sb., novela zákona o stavebním spoření a zákona o bankách. 
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 Moţnost čerpání státní podpory pro více smluv. Před novelou plynula státní podpora 

pouze na jednu uzavřenou smlouvu. Po novelizaci můţe účastník poţádat o státní 

podporu ke kaţdé smlouvě, ale součet částek nesmí překročit maximální výši státní 

podpory, tedy 3 000 Kč. 

 Moţnost financování bytových potřeb osob blízkých. Účastníci stavebního spoření, 

tak mohou bez problémů pouţít úvěr k financování bytových potřeb svých rodinných 

příslušníků například rodičů, dětí apod. 

 Moţnost stavebních spořitelen změnit úrokové sazby po uplynutí 6 let, toto právo před 

novelizací stavební spořitelny neměli. 

 Větší rozsah činností stavebních spořitelen. 

 Další změny. 

 

Po této významné novele byl přijat zákon č. 292/2005 Sb., který ukládá stavebním 

spořitelnám povinnost, aby ve smlouvě o stavebním spoření jasně stanovily výši poplatků za 

vedení účtu nebo jakým způsobem se budou poplatky v průběhu let navyšovat. Dále 

stanovuje, nárok účastníků na úroky ze zálohy státní podpory a to ode dne následujícího po 

dni, ve kterém je obdrţela stavební spořitelna od Ministerstva financí. Zákon o stavebním 

spoření byl ještě dvakrát novelizován v roce 2006 a to zákony č. 161/2006 Sb. a  

č. 342/2006 Sb. 

Dalším předpisem, který upravuje stavební spoření je zákon č. 21/1992 Sb.,  

o bankách, který v části osm definuje pojištění pohledávek z vkladů. A dále pak: 

Vyhláška ministerstva financí č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona  

č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a jiné. 
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2.1.2 Fáze stavebního spoření 

Stavební spoření se standardně skládá ze dvou částí a to z části spořící a úvěrové. 

Mezníkem mezi těmito částmi je okamţik přidělení cílové částky. 

2.1.2.1 Spořící část 

Abychom vůbec mohli začít spořit, musíme nejprve uzavřít smlouvu o stavebním 

spoření. V této smlouvě je stanovena cílová částka, úroková sazba z vkladů a úroková sazba z 

úvěru. Obě sazby jsou pevné a to aţ do doby, neţ uplyne šest let a klient nepřijme nárok na 

přidělení cílové částky, poté můţe banka úroky měnit. Dále je ve smlouvě dohodnutá výše 

měsíčních úloţek, sepsána ţádost o státní podporu a najdeme zde i Všeobecné obchodní 

podmínky. Po uzavření smlouvy dochází k ukládání finančních prostředků na účet u stavební 

spořitelny. Nejčastějším intervalem pro jednotlivé vklady je měsíc, avšak jsou i jiné moţnosti. 

Například můţeme na konci roku zaplatit dvanácti násobek měsíčního vkladu. Vklady jsou 

omezeny naspořenou částkou, která nesmí být vyšší neţ cílová částka (nesmí dojít k  

tzv. přespoření). Dále stavební spořitelna tyto vklady úročí a pokud jsme poţádali o státní 

podporu, tak je v této fázi připsána na účet formou zálohy. Po splnění podmínek a ukončení 

spořící fáze je podpora vyplacena. Úroky z vkladů jsou osvobozeny od daně z příjmů. Spořící 

fáze je ukončena výpovědí smlouvy o stavebním spoření nebo přidělením cílové částky. Pro 

klienta je důleţitá délka této fáze, protoţe pokud je spořící fáze ukončena po uplynutí vázací 

lhůty šesti let, je mu vyplacena uspořená částka včetně státní podpory. Tyto finanční 

prostředky je moţno pouţít na cokoli. Pokud však spořící fáze skončí před uplynutím šesti let, 

je státní podpora zachována za podmínek, ţe klient získá úvěr, který včetně naspořených 

prostředků pouţije na financování bytových potřeb. 

2.1.2.2 Přidělení cílové částky 

Jedná se o okamţik kdy, dochází k ukončení spořící části a začíná část úvěrová. Klient 

získává nárok na výplatu cílové částky. Aby došlo ke vzniku nároku na výplatu je nutné splnit 

zákonné podmínky a podmínky dané stavební spořitelny. Zákonné podmínky jsou: minimální 

doba spoření 2 roky, naspoření minimální částky potřebné pro přidělení a dosaţení 

hodnotícího čísla.
4
  K přidělení musí klient vyjádřit svůj souhlas. Jestliţe klient chce nadále 

                                                 
4
 LUKÁŠ, Vojtěch; KIELAR, Petr. Stavební spoření a stavební spořitelny 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 84 s. 

ISBN 978-80-86929-30-9.  
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spořit, souhlas podá aţ v okamţiku, kdy se rozhodne čerpat úvěr a pokud  nemá o úvěr zájem 

souhlas nepodává vůbec. 

2.1.2.3 Úvěrová část 

Tato část následuje za částí spořící a je pouze na kaţdém z nás, zda se pro ni 

rozhodneme. Úvěry musí být pouţity na bytové potřeby, jsme povinni tuto skutečnost 

prokázat a proto se v případě, kdy se rozhodneme pro úvěr, vţdy vyplácí státní podpora. 

V posledních letech se mnoho lidí právě přiklání k moţnosti získání výhodnějšího úvěru. 

Příčina spočívá v dostupnosti úvěrů i pro obyvatele s niţšími příjmy. Výše poskytnutého 

úvěru je dána rozdílem mezi naspořenými prostředky a cílovou částkou. V dostatečném 

předstihu (jiţ při uzavírání smlouvy o stavebním spoření) jsou známy podmínky úročení a 

výše měsíčních splátek. Doba splácení se většinou předem nesjednává, protoţe se odvíjí od 

výše poskytnutého úvěru. Hodnota poskytnutého úvěru je niţší, čím více se blíţí cílové 

částce, avšak vţdy musíme naspořit alespoň stanovené minimum. Úvěry ze stavebního 

spoření jsou většinou vyuţívané k méně náročným investicím. V rámci stavebního spoření 

nám mohou být poskytnuty 2 druhy úvěrů. 

 

a) Úvěr ze stavebního spoření 

Úvěr ze stavebního spoření je úvěr, který je poskytnut pokud klient splní podmínky 

pro přidělení cílové částky dané stavební spořitelnou a podmínky dané zákonem. Výše úvěru 

se rovná rozdílu mezi výši cílové částky a výši naspořených prostředků. Klient zná předem 

podmínky splácení i výši úroků, které musí být ze zákona uvedeny ve smlouvě o stavebním 

spoření. Právě vzhledem k velmi nízkému úročení, které se pohybuje od 3,5 – 5,5 % p.a.
5
, je 

tento typ úvěru jedním z nejlevnějších pro financování bytových potřeb. I z daňového 

hlediska je tento typ úvěru výhodný, protoţe zaplacené úroky lze odečíst od základu daně 

z příjmů fyzických osob.  

 

b) Překlenovací úvěr 

Překlenovací úvěr nebo také meziúvěr se vyuţívá v situacích, kdy klient potřebuje 

vyřešit bytovou situaci dříve neţ mu vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Tento úvěr 

nemůţe být nikdy vyšší neţ cílová částka, většinou je poskytován právě v její výši (moţnost i 

                                                 
5
 Zpracováno na základě nabídky jednotlivých stavebních spořitelen. 
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niţšího úvěru neţ je cílová částka). Tato skutečnost sebou nese fakt, ţe překlenovací úvěr je 

vyšší neţ úvěr ze stavebního spoření a tudíţ i draţší. Klient však získává stejný objem 

finančních zdrojů jako kdyby získal úvěr ze stavebního spoření avšak mnohem dříve – jiţ ve 

fázi spoření. Pokud klient v době, kdy potřebuje finanční prostředky ještě neuzavřel smlouvu 

o stavebním spoření, uzavírá smlouvu o stavebním spoření a smlouvu o překlenovacím úvěru 

současně. Specifický je tento úvěr tím, ţe není splácen postupně, ale najednou při přidělení 

cílové částky, to znamená, ţe na splácení je pouţita naspořená částka včetně úvěru ze 

stavebního spoření. V době neţ dojde k přidělení cílové částky jsou placeny pouze úroky 

z tohoto úvěru a zároveň probíhá dospořování. Zaplacené úroky je moţno, stejně jako u úvěru 

ze stavebního spoření, odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob. Klient má právo 

jednorázově splatit ve smlouvě stanovenou částku, popřípadě splácet tento úvěr vyššími 

splátkami, a tím rychleji přejít na úvěr ze stavebního spoření. V České republice oproti jiným 

zemím poskytují tento úvěr výlučně stavební spořitelny a to ve formě, kdy překlenovací úvěr 

je převeden na úvěr ze stavebního spoření po splnění podmínek. 

2.1.3 Cílová částka, hodnotící číslo, tarif 

Cílová částka je pojem definovaný v zákoně a pro klienta je důleţitý. Říká nám, jaký 

objem finančních prostředků můţeme získat. Zahrnuje naspořenou částku včetně úroků, státní 

podporu a úvěr. Stavební spořitelny pomocí této částky sestavují své tarify. Pokud vklady, 

úroky a státní podpora překročí cílovou částku (dojde k tzv. přespoření), musí klient částku 

navýšit nebo tak učiní sama stavební spořitelna. 

Hodnotící číslo
6
 je číselný ukazatel, který určuje pořadí nároků klientů pro přidělení 

cílové částky. Čím rychleji se zvyšuje hodnotící číslo, tím dříve je přidělena cílová částka. Aţ 

klient dosáhne stanoveného hodnotícího čísla vznikne mu nárok na úvěr. Výše hodnotícího 

čísla je závislá na zvolené variantě, objemu prostředků na účtu stavebního spoření vzhledem 

k cílové částce a délce spoření. Stavební spořitelny pouţívají pro výpočet různé vzorce, které 

jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek. 

Tarif neboli varianta stavebního spoření je soubor pravidel, za kterých stavební 

spořitelna nabízí stavební spoření. Většinou stavební spořitelny nabízejí několik druhů tarifů, 

ze kterých si klient vybírá podle svých moţností a poţadavků.  

 

                                                 
6
 Pouţívá se také označení: ohodnovací faktor, bodové hodnocení, ukazatel zhodnocení apod. 
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Tab. č. 2.1  Tarify Českomoravské stavební spořitelny k 4. 3. 2010 

 Tarif Invest Tarif Perspektiv Tarif Atraktiv 

Úroková sazba z 

vkladů 
2 % p.a 2 % p.a 1 % p.a. 

Úroková sazba z 

úvěru 
4,8 % p.a. 4,8 % p.a. 3,7 % p.a. 

Minimální 

procento naspoření 
40 % z cílové částky 

35 % z cílové 

částky 
38 % z cílové částky 

Minimální cílová 

částka 
40 000 Kč 150 000 Kč 40 000Kč 

Minimální splátka 

úvěru 

Standardní varianta  

– 0,6 % cílové částky 

Rychlá varianta  

– 0,8 % cílové částky 

Dlouhodobá 

varianta – 0,53 % 

cílové částky 

Standardní varianta 

– 0,6 % cílové částky 

Rychlá varianta  

– 0,8 % cílové částky 

Zdroj dat: ČMSS, vlastní zpracování 

2.1.4 Výhody a nevýhody stavebního spoření 

Za výhody stavebního spoření lze povaţovat zejména: 

 neměnné podmínky při splácení úvěrů,  

 moţnost sníţení základu daně o zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření či 

překlenovacího úvěru, 

 zpravidla niţší poplatky za vyřízení a správu úvěru neţ u hypotéčních úvěrů, 

 moţnost získání úvěrů o menším objemu peněz, 

 pokud nevyuţijeme moţnosti čerpání úvěrů, můţeme po uplynutí 6 let (u smluv do 

31.12. 2003 to bylo po uplynutí 5 let) pouţít naspořené prostředky na jakýkoli účel, 

 pro zajištění úvěrů nemusí být pouţito zástavní právo, 

 moţnost získat státní podporu, 

 niţší úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření a výhodné zhodnocení úspor, 

 osvobození úroků z vkladů, včetně úroků ze státní podpory od daně z příjmů, 

 placené úroky lze odečíst od základu daně z příjmů do výše 300 000 Kč za rok. 

 

Za hlavní omezení vyuţití stavebního spoření se povaţují: 

 vyšší úrokové sazby u překlenovacího úvěru, 

 dlouhá vázanost finančních prostředků a nemoţnost s nimi disponovat po dobu 5 či  

6 let. Při porušení této lhůty ztrácíme nárok na státní podporu a hrozí nám sankce za 

předčasnou výpověď smlouvy, 
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 úvěr ze stavebního spoření je vázán na naspoření určité částky, 

 k získání řádného úvěru je potřeba doba min. 24 měsíců. 

2.1.5 Poskytovatelé stavebního spoření 

V České republice můţe stavební spoření poskytovat pouze taková instituce, která 

získala zvláštní oprávnění. Do roku 2008 působilo na našem trhu šest stavebních spořitelen. 

V důsledku sloučení dvou z nich, stavební spořitelny Raiffeisen a Hypo stavební  

spořitelny a.s., jich v současnosti na trhu najdeme pět. Stavební spořitelny podléhají dozoru 

Ministerstva financí a České národní banky. 

 

Tab. č. 2.2 Přehled stavebních spořitelen 

Stavební spořitelna Rok vstupu na český trh 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 1993 

Wüstenrot –stavební spořitelna, a.s. 1993 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 1993 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 1994 

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 1993
7
 

Zdroj dat: AČSS, jednotlivé stavební spořitelny, vlastní zpracování 

 

Všechny stavební spořitelny jsou členy Asociace českých stavebních spořitelen. Tato 

asociace vznikla v roce 2000. „Základním posláním Asociace českých stavebních spořitelen je 

snaha o vytváření optimálního zázemí systému stavebního spoření a upevňování důvěry 

občanů ve spolehlivost, funkčnost, stabilitu, kontinuitu a výkonnost sektoru stavebního 

spoření. AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako 

všechny členské stavební spořitelny na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.“
8
 

Zároveň jsou stavební spořitelny, které působí na našem trhu řádnými členy České bankovní 

asociace a Evropského sdruţení stavebních spořitelen. 

                                                 
7
 V roce 1993 vstoupila na trh jako AR stavební spořitelna, a.s., od roku 1998 pod současným názvem, 

  od roku 2008 sloučená s HYPO stavební spořitelnou a.s. 
8
 Dostupné na: <http://www.acss.cz/cz/acss/cile-acss/>. 

http://www.acss.cz/cz/acss/cile-acss/
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2.2 Hypotéční úvěry 

Hypotéční úvěr
9
 je pojem, se kterým se setkal snad kaţdý člověk, který řeší otázku 

bydlení. Klasické hypotéční úvěry jsou zaměřeny na dvě oblasti, a to na bytovou výstavbu a 

bytové hospodářství fyzických osob a na podporu podnikání v bytové výstavbě. Převaţují 

hypotéční úvěry, které jsou určeny na bytovou výstavbu fyzických osob. V podstatě se 

nejedná o nic jiného neţ o dlouhodobý úvěr většího obnosu peněţních prostředků, který je 

zajištěn zástavním právem k nemovitostem. Banka touto zástavou sniţuje podstoupené riziko 

v případě neschopnosti klienta splácet úvěr. Dnes můţe jako zástava slouţit dům, byt, chata, 

stavební pozemek, apod. Právě zástava nemovitosti a dlouhodobost úvěru představují 

charakteristické rysy tohoto způsobu financování vlastního bydlení. 

Pro banku představuje hypotéční úvěr dlouhodobou pohledávku. Aby se banky 

nedostaly do problémů s likviditou, potřebují mít odpovídající dlouhodobé zdroje 

na poskytování těchto úvěrů. Banky jako zdroje pro financování hypotéčních úvěrů mohou 

vyuţívat vklady klientů (vlastní zdroje), krátkodobé půjčky na finančních trzích nebo emise 

hypotéčních zástavních listů (HZL). „Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jejichž 

jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen "závazky z hypotečních zástavních listů") jsou 

plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a 

popřípadě též náhradním způsobem (náhradní krytí). Součástí názvu tohoto dluhopisu je 

označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat.“
10

 Zdroje, 

které banky emisí HZL získají jsou přednostně určeny na poskytování hypotéčních úvěrů. 

Zákon, ale umoţňuje tzv. náhradní krytí hypotéčních zástavních listů, banka tak můţe zdroje 

pouţít na nákup zákonem vyjmenovaných cenných papírů. Banka můţe podle zákona 

č.190/2004 Sb., o dluhopisech, poskytnout úvěr maximálně do výše 70 % obvyklé ceny 

zastavené nemovitosti. Pokud by chtěla poskytnout větší objem peněţních prostředků musí je 

pokrýt z vlastních zdrojů. 

Doplňkovým úvěrem k hypotéčnímu úvěru je tzv. Předhypotéční úvěr. Předhypotéční 

úvěr se pouţívá k financování investičních záměrů, které jsou obecně financovatelné 

hypotéčním úvěrem, ale dočasně není moţno ručit zástavou nemovitosti resp. podat návrh na 

vklad zástavního práva. Typickými příklady jsou koupě druţstevního bytu, koupě nemovitosti 

v draţbě nebo koupě pozemku od obce. Předhypotéční úvěr se poskytuje na dobu jednoho 

                                                 
9
 Pouţívá se hovorový výraz hypotéka. 

10
 §28 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 
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roku a v roce následujícím se přechází na klasický hypotéční úvěr. Pouze hypotéčním úvěrem 

je moţné splatit úvěr předhypotéční a proto jsou tyto dva úvěry sjednávány zároveň.  

2.2.1 Právní úprava hypotečních úvěrů v ČR 

V devadesátých letech 20. století byla v České republice snaha o vytvoření zákona, 

který by upravoval jednotně oblast hypotéčního bankovnictví. V roce 1990 byla přijatá první 

právní norma upravující oblast hypotéčních úvěrů, zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. 

Tento zákon definoval hypotéční zástavní listy a hypotéční úvěr. Jelikoţ v této době nebyl 

dostatečně rozvinutý kapitálový trh a nebyly provedeny jiné nezbytné právní kroky, které se 

týkaly zejména zástavního práva, nedošlo k praktickému rozvoji hypotéčního bankovnictví. 

Současná úprava hypotéčního bankovnictví má své kořeny v zákoně č. 84/1995 Sb., 

který bývá označován jako zákon hypotéční. „Zákon novelizoval pět zákonů a to zákon  

č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon  

č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, zákon č. 99/163 Sb., občanský soudní řád, a zákon 

č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů.“
11

 

V důsledku vstupu České republiky do Evropské unie byl schválen zákon  

č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, který představuje nynější základní úpravu hypotéčního 

bankovnictví. Zákon nepřináší ţádné zásadní změny v principu hypotéčního úvěrování. 

Významnou změnou však je nová definice hypotéčního úvěru a rozšíření zástavního práva na 

nemovitosti. Doposud bylo moţné zastavit pouze nemovitost nacházející se na území České 

republiky. Podle tohoto zákona představuje hypotéční úvěr „Úvěr, jehož splácení včetně 

příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné , když pohledávka z 

úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. 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.“
12

  

Mezi další zákony, které dotvářejí legislativní rámec hypotéčního bankovnictví patří 

zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, který obsahuje obecnou úpravu smluvních vztahů a 

definuje zástavní právo. Pravidla pro obchodování s hypotéčními zástavními listy upravuje 

                                                 
11

 SŮVOVÁ, Hana a kol.  Specializované bankovnictví Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní 

institut, 1997. 398 s. ISBN 80-902243-2-6. 
12

 § 28 Zákona č. 140/2004 Sb. o dluhopisech. 
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zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech. S realizací zástavního práva úzce souvisí zákon  

č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách a občanský soudní řád. Protoţe došlo ke zrušení 

účelovosti hypotéčního úvěru dochází k částečné aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru. 

Náš právní řád obsahoval také úpravu státní podpory hypotéčního úvěrování, která byla 

obsaţena v několika nařízeních vlády. Většina z nich se dnes nepouţívá, ale doposud platí 

nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru 

osobám mladším 36 let. Podmínky pro daňové zvýhodnění upravuje zákon č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů. 

2.2.2 Druhy hypotéčních úvěrů 

Nejčastěji jsou hypotéční úvěry děleny podle účelu a to na hypotéky účelové a 

neúčelové. Účelová hypotéka bývá označována jako klasická hypotéka. Jejím hlavním rysem 

je, ţe získané prostředky se musí pouţít na financován potřeb bydlení. Klasická hypotéka je 

určena na: koupi stavebního pozemku či nemovitosti k bydlení, na výstavbu rodinného domu 

či bytu, modernizace a rekonstrukce nemovitostí a jiné. Oproti neúčelové hypotéce je úročená 

niţší úrokovou sazbou, která se nyní pohybuje od 4,5 – 6,5 %.
13

 

Neúčelová hypotéka je u nás známá jako tzv. Americká hypotéka. Její vyuţití není 

nijak omezeno, a lze ji tedy pouţít na cokoli, např. na koupi automobilu. Oproti klasickému 

spotřebitelskému úvěru můţeme pomocí Americké hypotéky získat větší obnos finančních 

prostředků a zároveň s niţším úročením. Úroky jsou vyšší neţ u klasické hypotéky, protoţe 

banka podstupuje vyšší riziko. Neúčelová hypotéka je často vyuţívaná podnikateli, kterým se 

nepodaří získat podnikatelský úvěr a tak se rozhodnou zastavit svůj majetek. 

Další dělení je podle maximální výše úvěru, kterou můţe klient získat. Maximální 

výše se určuje jako procento z obvyklé hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti.
14

 

Účelové úvěry jsou poskytovány zpravidla do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti. Ve 

výjimečných případech aţ do výše 100 % zástavní hodnoty. U stoprocentních hypoték 

nemusíme mít ţádné vlastní peněţní zdroje. Stoprocentní hypotéky jsou nejdraţší a v období 

hospodářské krize jsou poskytovány minimálně. U poskytování neúčelových úvěrů se 

maximální výše pohybuje kolem 70 %.  

Hypotéční úvěry lze rozdělit také podle způsobu splácení. A to na splácení:  

                                                 
13

 Zpracováno na základě nabídek jednotlivých bank 
14

 V praxi se pouţívá anglický název Loan To Value (LTV). V případě, ţe je kupní cena niţší neţ odhadní, je   

maximální výše úvěru odvozena právě od ceny odhadní. 
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a) Konstantní – nebo také anuitní. Klient platí ke stanovenému datu vţdy stejnou částku, 

která se nazývá anuita. Anuita v sobě obsahuje jak splátku dluhu, tak úrok. Po dobu fixace 

je tato částka neměnná, mění se pouze poměr mezi splátkou dluhu a úrokem. Je 

nejčastějším způsobem splácení. 

b) Progresivní – splátky nejsou konstantní. V čase splátka roste. Mění se suma úmoru i 

úroku. 

c) Degresivní – jedná se o opak progresivního splácení. Splátka s postupem času klesá. 

Úmor je stále stejný, mění se pouze výše úroku. 

Progresivní a degresivní splácení mají banky v nabídce a na vyţádání je poskytují, ale v praxi 

se s tímto způsobem splácení potkávají výjimečně. 

Klient si vybere jak dlouho chce hypotéku splácet. Hypotéční banky nabízejí dobu 

splatnosti od 3 – 45 let, individuálně můţe být sjednána i kratší doba splácení. Průměrná 

hranice je kolem 20 let. Maximální hranice se obecně stanovuje tak, ţe klient by měl splatit 

úvěr v produktivním věku. Pokud by splácení úvěru zasahovalo do důchodového věku je 

potřeba, aby byl přizván spoludluţník. Banky mají většinou nastavenou 65letou hranici, ale 

můţeme se setkat i s hranicí 70 let, vše závisí na druhu hypotéky. Čím je delší doba splácení, 

tím jsou sice niţší splátky, ale v celkové hodnotě zaplatíme více.
15

 

Jednorázové splacení účelové hypotéky je vţdy moţné po ukončení fixace. Pokud by 

jsme získali velký objem prostředků, můţeme hypotéku splatit předčasně. Předčasné splacení 

je však vysoce sankciováno (např. 5 % z výše mimořádné splátky
16

). Vyhnout se sankci je 

moţné tak, ţe ve smlouvě si sjednáme moţnost předčasné splátky, poté zaplatíme pouze 

dohodnutý poplatek. U amerických hypoték je moţné úvěr splatit kdykoli a bezplatně. 

Další způsoby, jak rozdělit hypotéční úvěry jsou například podle toho komu jsou 

určeny, podle způsobu čerpání – zda budeme úvěr čerpat jednorázově, postupně nebo před 

zápisem zástavního práva, podle doby fixace či doby splatnosti. 

Zvláštní postavení mají tzv. kombinované hypotéky (neboli hypotéční kombinace). 

Jsou to hypotéční úvěry, které se kombinují s různými bankovními, investičními popřípadě 

pojistnými produkty. Podstatou je, ţe klient splácí pouze úroky a na druhém produktu ukládá 

peníze. Následně splatí hypotéční úvěr nebo jeho část z peněz, které ukládal na 

kombinovaném produktu. Kombinací je nesčetně, nejčastěji se však setkáme s kombinací: 

                                                 
15

 S rostoucí dobou splatnosti, rostou i celkové zaplacené úroky. 
16

 5 % z mimořádné splátky za kaţdý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby dostupné na: 

<http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/sazebnik/sazebnik-pro-fyzicke-osoby/#a4>. 
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 hypotéčního úvěru se stavebním spořením, 

 hypotéčního úvěru s kapitálovým ţivotním pojištěním, 

 hypotéčního úvěru a hypotéčními zástavními listy, 

 hypotéčního úvěru kombinovaného s investicí do podílových fondů. 

2.2.3 Cena hypotéčních úvěrů 

2.2.3.1 Úroková sazba 

Úroková sazba je sjednávána ve smlouvě mezi klientem a bankou. Můţe být 

stanovená jako pevná po celou dobu splatnosti nebo pohyblivá podle toho jak se vyvíjí trţní 

úroková sazba. Dnes se potkáme většinou s kombinací těchto způsobů tzv. fixací, kdy po 

určitou dobu (např. po dobu 5 let) je stanovena pevná úroková sazba. Jaká bude výše úrokové 

sazby závisí na několika faktorech.  

Úrokové sazby z hypotéčních úvěrů jsou ovlivňovány úrokovými sazbami na 

mezibankovním trhu, kde banky získávají prostředky na financování hypoték. Tyto úroky 

představují pro banku výdaj, který musí zaplatit. Dále banka do úrokové sazby zahrnuje 

bankovní marţi. Ta pokrývá náklady související s realizací hypotéky, riziko, které banky 

podstupují i zisk. Nyní, kdy na hypotéčním trhu panuje nejistota, se úrokové sazby na 

mezibankovním trhu pohybují na nízké úrovni, ale úrokovou sazbu hypoték zvyšuje právě 

riziková přiráţka, která v období nejistoty roste.  

Dalším faktorem ovlivňující úrokovou sazbu je doba fixace. Platí pravidlo, ţe čím je 

delší doba fixace, tím je vyšší úroková sazba. Tento poměr nemusí platit u hypotéčních úvěrů 

poskytovaných na dobu do deseti let. U těchto hypoték banky mohou nabízet různou výši 

úrokových sazeb a většinou jsou zvýhodněny úvěry s dobou fixace na dobu pěti nebo deseti 

let. Proto jsou dnes aţ na výjimky pětileté fixace levnější neţ fixace jednoleté či tříleté. 

Dále jsou úrokové sazby ovlivněny dobou splatnosti úvěru, účelovostí úvěru, výši 

zástavy či bonitou klienta. Delší doba splatnosti úvěru nebo vyuţití americké hypotéky 

většinou znamená vyšší úrok. Naopak banka poskytne niţší úrokovou sazbu klientům, kteří 

doloţí vyšší příjmy vzhledem k předpokládaným splátkám a výdajům na obţivu nebo pokud 

je vyšší hodnota zástavy vzhledem k výši poskytnutého úvěru. 
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2.2.3.2 Poplatky  

Poplatky jsou nedílnou součástí ceny hypotéčního úvěru a je třeba s nimi počítat. I 

kdyţ jsou splátky úvěru malé a hypotéka se nám zdá výhodná, po zahrnutí všech poplatků to 

jiţ nemusí být pravda. Jiţ při samotném vyřízení hypotéky zaplatíme za odhad nemovitosti, 

jehoţ částka se zpravidla pohybuje od 2 000 Kč do 6 000 Kč. Dále zaplatíme poplatek za 

zpracování úvěru, jeho výše se pohybuje od 0,6 % do 1 % z poskytnuté částky. V případě, ţe 

úvěr nebude schválen tento poplatek se neplatí. V neposlední řadě platíme poplatek za vedení 

úvěrového účtu, a to zhruba 150 aţ 250 Kč, výjimečně je vedení účtu zdarma. Nesmíme však 

opomenout další poplatky, které mohou vzniknout. Mezi ně patří poplatek za předčasné 

splacení, poplatky za postupné čerpání, poplatky za změny ve smlouvě, rezervační poplatek 

nebo poplatek za nedočerpání.
17

  

2.2.3.3 Státní podpora 

Stejně jako stavební spoření, tak i hypotéky jsou podporovány ze strany státu. Stát 

v rámci své bytové politiky podporuje vyuţití hypoték formou přímých příspěvků, ale také 

nepřímo formou daňového zvýhodnění, kdy je moţné podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmů odečíst od základu daně zaplacené úroky z hypotéčního úvěru a to aţ do výše 

300 000 Kč ročně. 

Přímou finanční podporu pak představuje státní podpora ve formě příspěvku 

k úrokům. V minulosti existovali dvě podoby úrokové dotace. U obou způsobu podpory se 

výše úrokové dotace odvíjí od průměrné úrokové sazby hypotéčních úvěrů v předchozím 

roce, coţ je důvod proč se nyní podpora hypotéčních úvěrů pohybuje na nízké úrovni. 

Úroková dotace poskytovaná podle nařízení č. 244/1995 Sb., k financování nové výstavby 

byla k 1. 2. 2004 zrušena. Nadále se však poskytuje finanční příspěvek na starší bydlení 

osobám do 36 let, která je poskytována na základě vládního nařízení č. 249/2002 Sb. Ţádost o 

dotaci předkládá klient bance, která mu poskytuje hypotéční úvěr, a to v den uzavření 

smlouvy o hypotéčním úvěru a nejpozději v den započetí čerpání úvěru. Pro získání dotace 

musí být splněny následující podmínky:
18

 

 ţadatel nesmí v roce podání ţádosti dovršit věku 36 let, 

                                                 
17

 Mnohé banky nabízí různé akční nabídky, kdy nepoţadují například poplatek za zpracování úvěru nebo vedení 

úvěrového účtu. Takové nabídky je vhodné vyuţít, protoţe můţeme uspořit aţ tisíce korun. 
18

 Nařízení vlády č. 249/2002 Sb. dostupné na: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=2

49/2002&PC_8411_l=249/2002&PC_8411_ps=10#10821>. 
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 v době podání ţádosti nesmí mít ţadatel ve vlastnictví byt, bytový nebo rodinný dům, 

 byt nebo rodinný dům s jedním bytem se musí nacházet na území ČR, slouţit 

k trvalému bydlení a od nabytí vlastnictví prvním vlastníkem musí uplynout dva roky, 

 ţadatel musí mít nemovitost v době poskytování příspěvku ve výlučném vlastnictví. 

 

Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 p.b. Nová výše podpory se stanovuje vţdy 

k 1. únoru daného kalendářního roku a odvíjí se od průměrné výše úrokových sazeb, za které 

poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce.
19

 

Dotace se začíná počítat aţ v době, kdy úrokové sazby dosáhnou 5% hranice. Pokud jsou 

úrokové sazby vyšší, je i vyšší státní dotace. S poklesem průměrných sazeb, klesá i dotace od 

státu (viz. Tab. č. 1.4) Výše úrokové dotace platí vţdy po dobu fixace hypotéky, ale 

maximálně pět let, poté se stanovuje úroková dotace nová. Úroková dotace je poskytována na 

dobu splácení hypotéčního úvěru, je však stanovena maximální délka a to na deset let.  

 

Tab. č. 2. 4 Dotace k hypotéčním úvěrům 

Výše dotace Průměrná úroková sazba za předchozí rok 

4 p.b. 8 % a výše 

3 p.b. Niţší neţ 8 % a vyšší nebo rovna 7 % 

2 p.b. Niţší neţ 7 % a vyšší nebo rovna 6 % 

1 p.b. Niţší neţ 6 % a vyšší neţ 5 % 

0 p.b. Niţší neţ 5 % 

Zdroj dat: Nařízení vlády č. 249/ 2002 Sb., vlastní zpracování 

2.2.4 Proces vyřízení hypotéčního úvěru 

Proces vyřízení hypotéky lze rozdělit na 3 etapy. 

1. Přípravná fáze 

Prvním krokem klienta je výběr vhodné banky, která mu poskytne hypotéční úvěr. 

V této chvíli je pro klienta rozhodující výše úrokové sazby a doba fixace. Pro schválení 

hypotéčního úvěru banka potřebuje znát ekonomickou situaci ţadatele a znát veškeré 

informace o zastavované nemovitosti. Klient musí předloţit poţadované písemnosti, mezi 

                                                 
19

 Nařízení vlády č. 249/2002 Sb. dostupné na: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=2

49/2002&PC_8411_l=249/2002&PC_8411_ps=10#10821>. 
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které patří zejména potvrzení o výši pracovního příjmu, doklady o ostatních příjmech a 

výdajích (např. jiné závazky), podklady k zajištění, zejména výpis z katastru nemovitostí a 

vyhotovení odhadu aktuálního stavu nemovitosti. Při koupi nemovitosti také smlouvu  

o budoucí kupní smlouvě. V této fázi dochází k vypracování orientační nabídky, ve které jsou 

zahrnuty naše poţadavky, poskytované slevy a výše měsíčního zatíţení. Po předloţení všech 

dokladů a splnění poţadovaných podmínek je sepsána ţádost o poskytnutí úvěru. 

 

2. Schvalovací fáze 

Banka má určitý čas na zpracování ţádosti. V této fázi banka prověřuje pravdivost, 

správnost a úplnost poskytnutých údajů klientům. Banka si ověřuje v centrálním registru 

dluţníků, zda klient nemá nějaké nesplacené závazky či neměl v minulosti problémy se 

splácením jemu poskytnutých úvěrů. Posuzuje se bonita klienta, zda má finanční prostředky 

na splácení závazků. Dále se hodnotí samotná zástava a sestavují se podrobné podmínky 

úvěru. Pokud je vše v pořádku, jsou splněny podmínky a banka úvěr schválí, můţe se 

přistoupit k vyhotovení a podepsání úvěrové smlouvy. Úvěrová smlouva se skládá ze tří 

samostatných smluv a to z úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy a smlouvy o vedení účtu. 

 

3. Realizační fáze 

V této fázi dochází k čerpání a následnému splácení hypotéčního úvěru. Aby klient 

mohl čerpat úvěr, musí být podepsány výše uvedené tři smlouvy a zástavní smlouva ve 

prospěch banky musí být vloţena do katastru nemovitosti. Některé banky také poţadují 

uzavření pojištění zastavené nemovitosti nebo ţivotní pojištění včetně vinkulace ve prospěch 

banky. 

Vinkulace znamená, ţe v případě kdy jsme pojištěni a dojde ke škodě na zastavené 

nemovitosti popřípadě se stane něco klientovi, je pojistné plnění vyplaceno bance. Důvod je 

prostý, pokud by došlo k větší škodě, klient by peníze získané od pojišťovny nemusel pouţít 

na opravu zastavené nemovitosti a banka by tak ztratila záruku (v případě úmrtí klienta hrozí 

neschopnost pozůstalých splácet úvěr). Proto se banka chrání a většinou při škodách 

přesahujících 150 000 Kč přechází pojistné plnění na banku. 

Čerpání samotného úvěru probíhá bezhotovostně. U neúčelové hypotéky jsou peníze 

zaslány na účet klienta. U účelové hypotéky je úvěr čerpán formou proplácení dodavatelských 

faktur nebo odesláním kupní ceny prodávajícímu na základě kupní smlouvy. Tyto formy jsou 
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nejčastější, ale můţeme se setkat i s jinými způsoby. Úvěr můţe být čerpán trojím způsobem, 

přičemţ jaký způsob to bude, je do značné míry určeno účelem úvěru. 

Jednorázové čerpání – celá částka úvěru bude připsána bezhotovostně na účet klienta 

nebo na účet prodávajícího. Pouţívá se například při koupi nemovitosti, při splácení jiného 

úvěru nebo při vypořádaní spoluvlastnických nároků. 

Postupné čerpání – tento způsob čerpání probíhá na základě předkládání faktur 

klientem bance. Doba čerpání bývá obvykle omezena. Nejpouţívanější doba čerpání je  

6 měsíců u neúčelových úvěrů a 24 měsíců u výstavby, rekonstrukce či modernizace, coţ je 

dáno časovou náročností těchto operací. 

Zálohové čerpání – dnes jiţ některé banky nabízejí moţnost zálohového čerpání. 

Princip spočívá v tom, ţe banka převede na účet klienta částku v dané výši, kterou klient 

vyuţívá. Aţ všechny prostředky vyuţije předloţí bance zpětně doklady a banka mu poskytne 

další prostředky. Postupuje se tak dlouho dokud není vyčerpána celá částka úvěru. Tento 

způsob je značně výhodný, protoţe se urychluje výstavba a některé banky nepoţadují zpětné 

předloţení všech dokladů. 

V průběhu čerpání úvěru platíme pouze úroky z úvěru a také poplatek za vedení 

úvěrového účtu. Klient se také můţe setkat s poplatky za jednotlivé čerpání, tzv. rezervačním 

poplatkem, který si banka účtuje z částky úvěru, která nebyla dosud vyčerpána či dokonce 

poplatkem za nedočerpání. Po vyčerpání veškerých peněţních prostředků je bankou 

oznámeno ukončení čerpání a je vypočtena měsíční splátka. V této chvíli začíná běţet doba 

fixace a klient splácí úvěr. Úvěr můţe splácet, jak jiţ bylo řečeno výše, anuitě, degresivně 

nebo progresivně. Po skončení fixace můţe klient přijmout novou dobu fixace nebo 

jednorázově úvěr splatit. 

2.2.5 Výhody a nevýhody hypoték 

Stejně jako u stavebního spoření i hypotéční úvěry mají svá pozitiva a negativa. Mezi výhody 

pak lze zařadit: 

 získání úvěru na dlouhou dobu (aţ na dobu 45 let), 

 niţší úrokové sazby neţ u klasických spotřebitelských úvěrů, 

 rychlejší získání úvěru neţ u stavebního spoření, 

 jednoduchost a přehlednost při získávání úvěru, 

 moţnost odpočtu úroku od základu daně z příjmu a to ve výši aţ 300 000 Kč ročně, 

 moţnost získání úrokového příspěvku na bytovou potřebu pro mladé do 36 let. 
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Mezi nevýhody můţeme zařadit: 

 zástava nemovitosti, 

 v případě účelového úvěru zaplacení sankce při předčasném splacení úvěru, 

 měnící se úrokové sazby po uplynutí fixace. 

2.2.6 Poskytovatelé hypoték 

V České republice poskytují hypotéky tzv. hypotéční banky. Ty se mohou 

specializovat pouze na hypotéky, ale mohou mít i smíšený
20

 nebo univerzální
21

 charakter. 

Výhodou specializovaných nebo smíšených bank je jejich vysoká profesionalita a velká 

pruţnost při poskytování sluţeb klientům. Poskytování hypotéčních úvěrů není vázáno na 

získání příslušné licence, ale je upraveno nepřímo ustanovením zákona č. 140/2004 Sb.,  

o dluhopisech, který říká, ţe „hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle 

zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice.“
22

  

Na trhu se v dnešní době můţeme potkat s pojmem nebankovní hypotéka. Ze 

samotného názvu vyplývá, ţe se jedná o hypotéky poskytované nebankovními společnostmi, 

kterých je na trhu více neţ těch bankovních. Jejich výhodou je rychlejší vyřízení, neověření 

solventnosti klienta i lepší nabídka produktů. Nevýhoda spočívá zejména v tom, ţe se jedná o 

menší společnosti, které se mohou snadněji dostat do finančních potíţí a také není zaručena 

důvěryhodnost těchto subjektů. Proto je vhodné tuto moţnost nevolit jako první variantu pro 

získání peněţních prostředků. V práci nejsou tyto společnosti zohledňovány. 

V současnosti je na území České republiky nabízena celá řada hypotéčních produktů, 

které nabízí 16 bankovních institucí. Například mezi čistě hypotéční banky patří Wüstenrot 

hypotéční banka a Hypotéční banka. 

 

                                                 
20

 Kromě hypotéčních úvěrů poskytují také sluţby navazující na hypotéční obchody. 
21

 Poskytují všechny ostatní bankovní sluţby. 
22

 § 28 zákona č. 140/2004 Sb., o dluhopisech. 
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3 Vývoj trhu stavebního spoření a hypotéčních úvěrů 

3.1 Historie stavebního spoření 

Zařídit si vlastní bydlení a být nezávislý při financování svých bytových potřeb vedlo 

lidi k myšlence společného financování bydlení. První kroky se objevily v Anglii, kde byla 

v roce 1775 zaloţena první stavební spořitelna, nesoucí název Ketlys Building Society. 

Členové tohoto spolku vkládali peníze do společného fondu a z něj byly následně 

financovány úvěry na bytovou potřebu. Rozsáhlou historii má stavební spoření především 

v Německu. První stavební spořitelnu vybudoval pastor von Bondeschwingh v Bielefeldu 

roku 1885. Novodobé podoby stavební spoření nabylo po první světové válce. Jeho rozvoj je 

spojován se jménem Georg Kropp, který zaloţil tzv. Společenství přátel v městečku 

Wüstenrot nedaleko Stuttgartu.
23

 Snaţil se vyřešit neúnosnou situaci bydlení po první světové 

válce v Německu. Uvádí se, ţe myšlenka vycházela z dohody pěti sedláků, kdy kaţdý z nich 

si chtěl postavit chalupu. Jelikoţ by museli kaţdý sám spořit přibliţně 5 let, dohodli se, ţe 

budou spořit společně a první dům můţe být postaven jiţ za rok.
24

 Podepsali smlouvu a kaţdý 

rok se sešli se svými penězi a ze svých řad vylosovali jednoho šťastlivce, jemuţ byla 

poskytnuta celá částka, aby si postavil chalupu. Tak pokračovali celých pět let neţ byla 

uspokojena potřeba kaţdého z nich. Nikdo na tomto způsobu neprodělal. Nešlo o nic jiného 

neţ o formu úvěru, kdy sedláci zapůjčili peníze výherci s vědomím, ţe další rok bude 

uspokojena potřeba dalšího účastníka. Vylosovaný sedlák v následujících letech splácel úvěr, 

který mu byl poskytnut ze společných peněţních prostředků. Ze Společenství přátel vznikla 

jedna z nejznámějších spořitelen, známá pod názvem Wüstenrot, která se stala první 

spořitelnou na evropském kontinentě. Koncem třicátých let 20. století došlo ke změně 

v získávání úvěru. Doposud rozhodoval o získání úvěru los, ten byl nahrazen klasickým 

způsobem získávání úvěru. Stavební spoření se velmi dobře uchytilo a počet uzavíraných 

smluv se neustále zvyšoval. V první polovině devadesátých let se stavební spoření rozšířilo i 

do východní Evropy.  

V České republice bylo stavební spoření zavedeno schválením zákona č. 96/1993 sb., 

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Tento zákon umoţnil vznik prvních 

stavebních spořitelen. Základní model stavebního spoření byl převzat z Rakouska a Německa, 

                                                 
23

 LUKÁŠ, Vojtěch; KIELAR, Petr. Stavební spoření a stavební spořitelny. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 84 s. 

ISBN 978-80-86929-30-9.  
24

 DOUCHA, Rudolf. Stavební spoření: výhody a rizika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. 95 s.  

ISBN 80-7169-182-8. 
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kde s ním měli dobré zkušenosti. V České republice představuje stavební spoření jeden 

z nejmladších produktů bank, přesto má na trhu své nezastupitelné místo. Pozitivní zkušenosti 

s touto moţností financování bydlení vedlo k jeho zavedení v dalších státech a nyní získává 

podporu i v Číně. 

3.2 Současná situace na trhu stavebního spoření 

Od uvedení stavebního spoření na český trh, si tento produkt získával velkou oblibu. 

Všeobecně lidé mají velkou důvěru ve stavební spoření a nebojí se ukládat volné prostředky 

do těchto institucí. Počet nových zájemců o tento produkt rok od roku stoupal aţ v roce 2003 

dosáhl svého historického maxima. V posledních letech také lidé začínají daleko více 

vyuţívat úvěrů, které jim stavební spořitelny nabízejí. 

 

Graf č. 3.1  Počet nově uzavřených smluv a poskytnutých úvěrů 
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Zdroj dat: AČSS
25

, vlastní zpracování 

 

Od samého počátku stavebního spoření rostl počet nově uzavíraných smluv. 

Důsledkem sníţení státní podpory v roce 2003 byl obrovský nárůst nových smluv v tomto 

roce a následný propad v roce 2004, kdy vstoupily v platnost nové podmínky. Od té doby je 

počet nově uzavřených smluv na víceméně vyrovnané úrovni. V roce 2009 bylo evidováno 

575 tisíc nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Oproti roku 2008 poklesl počet nově 

                                                 
25

 Dostupné na: <http://acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/vyrocni-zpravy-acss/>. 
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uzavřených smluv zhruba o 18,5 %. Zároveň došlo k navýšení průměrné cílové částky na  

309 tisíc Kč.
26

 

Počet poskytnutých úvěrů je od samého počátku velmi vyrovnaný. K mírnému poklesu 

došlo v roce 2008, který byl následován poklesem i v roce 2009. V roce 2009 bylo poskytnuto 

o 16 364 úvěrů méně neţ v roce předešlém.
27

 

 

Graf č. 3.2 Objem nově poskytnutých úvěrů a vyplacená státní podpora 
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Zdroj dat: AČSS, vlastní zpracování 

 

Vyplácená státní podpora je ve sledovaném období celkem vyrovnaná. Z grafu č. 3.2 

lze vidět, ţe stejně jako u jiných ukazatelů se i u výdajů na státní podporu projevil boom 

uzavírání nových smluv v roce 2003. Lidé sjednávali nové smlouvy, aby dosáhli na ještě 

nesníţenou úroveň státní podpory. V důsledku toho, ţe do systému stavebního spoření 

vstoupila nová klientela ještě před sníţením státní podpory, bylo v následujících letech 

vyplaceno na státních podporách mnohem více peněz. Celkové výdaje státního rozpočtu na 

výplatu státní podpory v roce 2009 činily 13,262 miliard Kč. Oproti roku 2008 bylo na 

státních podporách vyplaceno zhruba o 1 miliardu Kč méně.  

Zhodnotíme-li objem poskytnutých úvěrů, z grafu č. 3.2 vyplývá, ţe počet úvěrů 

v jednotlivých letech rostl. Největší mnoţství peněţních prostředků bylo půjčeno v roce 2007 

a následně ještě v roce 2008. Důvodem vyššího poskytování úvěrů v těchto letech a zejména 

                                                 
26

 Zdroj: Komentář Ministerstva financí dostupný na: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_ukazatele_vyvoje_st_sporeni_53397.html>. 
27

 Zdroj: Komentář Ministerstva financí dostupný na: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_ukazatele_vyvoje_st_sporeni_53397.html>. 
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pak v roce 2007 byl všeobecný ekonomický růst. Toto období bylo vhodné pro investování do 

bydlení. V roce 2009 bylo na úvěrech poskytnuto o necelých 10 miliard Kč méně. 

 

Graf č. 3.3  Počet a objem aktivních úvěrů 
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Zdroj dat: AČSS, vlastní zpracování 

 

Jedním z velmi sledovaných ukazatelů výkonnosti stavebního spoření je podíl objemu 

úvěrů na objemu vkladů (LTD)
28

. Toto číslo vypovídá o tom, kolik z uloţených peněz půjčily 

stavební spořitelny klientům v podobě úvěrů. Je ţádoucí, aby se poměr mezi vklady a úvěry 

blíţil k jedné. Nerovnováha mezi nimi je spojena s úrokovým rizikem. V posledních letech 

stavební spořitelny půjčují více peněz, neţ klienti ukládají. I přesto mají dostatek volných 

peněţních prostředků a jsou schopny poskytnout úvěry ze stavebního spoření.
29

 

  

Tab. č. 3.1 Poměr úvěrů a vkladů (LTD) 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Poměr (v %) 25,7 26,9 29,3 32,8 37,6 46,6 56,7 64,4 

Meziroční změna (v %) -2,1 1,2 2,5 3,5 4,8 8,9 10,1 7,7 

Zdroj dat: AČSS, vlastní zpracování 

 

                                                 
28

 Loan to deposit 
29

 Výroční zpráva AČSS 2008 dostupná na: <http://acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/vyrocni-zpravy-acss/vyrocni-

zprava-2008/>. 
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Účel vyuţití úvěrů ze stavebního spoření je téměř neměnný. Nejvíce úvěrů je pouţito 

na rekonstrukce a modernizace bydlení. Významnou část tvoří také koupě nemovitostí. 

Zbylých 20 – 30 % je vyuţito na novou výstavbu nebo jiným účelům. 

 

Graf č. 3.4  Struktura vyuţití stavebního spoření v roce 2008 
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Důleţitou roli při udrţení klientů v období hospodářské krize určitě sehrála různá 

zvýhodnění a poskytované slevy či bonusy. Stavební spořitelny lákají nové klienty a ti mohou 

ušetřit aţ tisícové částky. Moţností jak přilákat klientelu je mnoho. Stavební spořitelny lákají 

na levnější úvěry, smlouvy zdarma, zrušení sankcí za předčasné ukončení smlouvy nebo 

prémie
30

 při uzavření nové smlouvy. Rozhodující význam pro vývoj stavebního spoření 

budou mít změny, o kterých se uvaţuje. 

V posledních letech a zejména pak v roce 2009 se kvůli neustálému růstu schodku 

státního rozpočtu hovoří o sníţení státní podpory v rámci stavebního spoření. Ke konci roku 

2009 sestavil ministr Eduard Janota tzv. „úsporný balíček“, který obsahoval i návrh na sníţení 

státní podpory. Sníţení státní podpory by se vztahovalo nejen na nově uzavřené smlouvy, ale i 

na jiţ uzavřené smlouvy. Legislativně by to bylo značně náročné, jelikoţ změna státní 

podpory u starých smluv by byla v rozporu s platnými právními předpisy, které tuto moţnost 

(tzv. princip retroaktivity) nepřipouštějí.
31

 Proti jsou i někteří odborníci, kteří tvrdí, ţe by 

sníţení státní podpory vedlo ke stejné situaci jako v roce 2003, kdy docházelo k většímu 

uzavírání smluv, a v následujících letech došlo k většímu zatíţení státního rozpočtu. Vládní 

                                                 
30

 Např. Raiffeisen stavební spořitelna nabízí prémii aţ 5 000 Kč při uzavření nové smlouvy,  

do konce března 2010, na cílovou částku alespoň 200 000 Kč. 
31

 Zdroj: AČSS, dostupné na: <http://www.acss.cz/cz/aktuality/o-zmenach-statni-podpory-uva-ujme-

zodpovedne/>. 
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úsporný balíček také obsahoval návrh na zrušení osvobození úroků z vkladů ze stavebního 

spoření od daně z příjmu, avšak ani tento návrh se stavebního spoření nedotkl. 

Na druhé straně se také uvaţuje o tom, ţe by se rozšířili moţnosti vyuţití stavebního 

spoření. Zejména se jedná o to, aby stavební spoření bylo vyuţíváno vedle financování 

bydlení také k financování studijních výdajů. Pokus rozšířit stavební spoření i na oblast 

financování studií byl jiţ v roce 2008 zamítnut. Nyní se opět o této moţnosti hovoří.  

3.3 Historie hypotéčního úvěrování 

V době starověku se hypotéky a úvěry dostaly na vrchol za trvání Římské říše. Jiţ v 

17. století se začíná pouţívat označení hypotheca
32

 pro nemovitou zástavu. Počátky 

hypotéčních úvěrů, jako zvláštního druhu obchodů, jsou datovány od druhé poloviny  

18. století. V tomto období vznikly první specializované instituce pro tento druh bankovních 

obchodů a také byla vyvinuta úprava hypotéčních zástavních listů.
33

 

Počátky hypotéčního bankovnictví se v České republice objevují nejméně od počátku 

druhé poloviny 19. století. Ve druhé polovině 19. století na našem území vznikly dvě 

skutečně fungující hypotéční banky a to Hypotéční banka Království českého a Zemská banka 

Království českého, obě se nacházely v Praze. Po vzniku Československa byl pro provádění 

hypotéčního bankovnictví převzat rakouský právní řád. Poválečná doba a s ní spojené těţkosti 

neumoţňovaly dostatečnou emisní činnost a aţ do druhé světové války probíhaly změny 

v organizaci bankovnictví. Hypotéční bankovnictví se dostávalo do těţkého období a nakonec 

byl jeho vývoj na několik desetiletí přerušen německou okupací.  

Prvním pokusem o obnovu hypotéčního úvěrování bylo schválení zákona  

č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, který vymezil základní pojmy a poskytl odrazový můstek pro 

rozvoj hypotéčního bankovnictví. Impulsem pro skutečnou renesanci českého hypotéčního 

trhu byl aţ zákon č. 84/1995 Sb. 

3.4 Současný vývoj na trhu hypotéčních úvěrů 

V následujícím textu se zabývám vývojem hypotéčních úvěrů především ze strany 

fyzických osob. Právnické osoby (tj. municipality a podnikatelské subjekty) tvoří na 

hypotéčním trhu podstatně menší část a proto je od těchto údajů abstrahováno. 

                                                 
32

 Označení se pouţívalo jiţ dříve, ale představovalo zástavní právo k věci 
33

 HULMÁK, Milan. Hypotéční úvěry. Dostupné na: <http://plzen.juristic.cz/kpo/479817/predmet/cz>. 

http://plzen.juristic.cz/kpo/479817/predmet/cz
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Stejně jako u stavebního spoření, tak i pro hypotéky bylo nejlepším obdobím pro 

poskytování úvěrů rok 2007.  

 

Graf č. 3.5 Počet poskytnutých hypotéčních úvěrů dle účelu úvěru 

44 251

67 530

83 344

67 344

51 026
40 985

31 478
21 002

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Na koupi Na výstavbu Ostatní
 

Zdroj dat: MMR
34

, vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z grafu č. 3.5 nejméně úvěrů bylo poskytnuto v roce 2002. Od tohoto roku 

pravidelně rostly počty poskytovaných úvěrů cca o 10 000 ks. Největší nárůst a největší počet 

poskytnutých úvěrů byl zaznamenán v roce 2007, coţ bylo zapříčiněno hospodářským růstem. 

Po tomto roce došlo k poklesu počtu poskytovaných úvěrů. Nejčastěji jsou hypotéky 

vyuţívány na financování koupě nemovitosti. Na koupi nemovitosti je vyuţito 50 – 70 % 

poskytnutých úvěrů. Zbylá část úvěrů je vyuţita na výstavbu nových nemovitostí a ostatní 

účely. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

  Dostupné na: <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c6600d6d-d92d-4f5b-b47a-

f262ba386362>. 
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Graf č. 3.6 Objem nově poskytnutých hypotéčních úvěrů 
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Zdroj dat: MMR, vlastní zpracování 

 

 Z grafu č. 3.6 je zřejmé, ţe nejvíce peněţních prostředků bylo fyzickým osobám 

poskytnuto v roce 2007. Stejně jako u stavebního spoření bylo zvýšení poskytovaných úvěrů 

způsobeno ekonomickou expanzí a výhodnými podmínkami, které umoţnily širšímu spektru 

obyvatelstva investovat do bydlení. V roce 2009 bylo poskytnuto zhruba o 46 miliard méně, 

coţ znamená propad hypotéčních úvěrů o cca 40 %. 

 

Graf: č. 3.7  Poskytnutá státní podpora (včetně právnických osob) 
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Zdroj dat: MMR, vlastní zpracování 

 

Od roku 2004 byla zrušena podpora hypotéčního úvěrování bytové výstavby, která se 

poskytovala dle vládního nařízení č. 244/1995 Sb. Díky tomuto zrušení došlo k velkému 
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poklesu výdajů na státní podporu. Pokles je viditelný v grafu č. 3.7. Vzhledem k tomu, ţe 

v roce 2005 byly nízké úrokové sazby a poskytovaná podpora je závislá na průměrné sazbě 

hypoték v předchozím roce, nevyplácela se ani podpora pro mladé na starší nemovitosti. Díky 

tomu došlo k dalšímu sníţení státních výdajů. Dohromady bylo v  roce 2007 a 2008 na 

podporách vyplaceno pouze něco málo přes 400 milionů Kč, coţ je nesrovnatelné s podporou 

stavebního spoření. V roce 2009 došlo k růstu objemu finančních  prostředků poskytnutých na 

podporu hypoték. Tento růst byl nepochybně ovlivněn znovuzavedením podpory pro osoby 

do 36 let. Oproti stavebnímu spoření je na podporu hypotéčního úvěrování poskytnuto daleko 

méně finančních prostředků.  

Hypotéční banky zareagovaly na ekonomickou recesi a v roce 2009 došlo ke 

zpomalení hypotéčního trhu. Banky omezily poskytování rizikových úvěrů a opatrněji 

vybíraly své klienty. Také úrokové sazby v roce 2009 klesaly pouze v prvním pololetí a poté 

zaznamenaly růst. Od počátku roku 2010 však došlo opět k poklesu úrokových sazeb a ke 

konci dubna 2010 se pohybovaly na úrovni kolem 5,37 %.
35

 I přes pokles úrokových sazeb, 

není ze strany klientů o hypotéky příliš velký zájem. Některé banky nabízejí akční nabídky, 

aby přilákaly nové klienty. Nejčastěji odpouštějí poplatek za vyřízení úvěru nebo vedení účtu 

zdarma. Banky v poslední době nejčastěji poskytují účelové hypotéky, na 85 % zástavního 

hodnoty nemovitosti a s pětiletou fixací.  

V roce 2010 se v důsledku růstu nezaměstnanosti očekává, ţe banky budou ještě více 

obezřetnější ve výběru svých klientů. Obavy bank z neschopnosti klientů splácet úvěr byly 

viditelné jiţ v průběhu roku 2009, kdy banky přitvrdily při hodnocení bonity klienta. Dále se 

předpokládá, ţe se na trh vrátí vyšší hypotéky v poměru k hodnotě zástavy.
36

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Podle hypoindexu dostupného na: <http://www.hypoindex.cz/clanky/hypoindex-unor-2010-urokove-sazby-

klesly-na-dvoulete-minimum/>. 
36

 Hyposervis dostupný na: <http://www.hyposervis.cz/hyposervis/aktuality/trh-v-roce-2010.html>. 
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4 Komparace vybraných forem financování vlastního bydlení 

V této kapitole je popsána metodologie pouţitá pro hodnocení produktů. Je stanoven 

modelový příklad a následně jsou produkty porovnány a vyhodnoceny. Jednotlivé produkty 

jsou srovnávány na základě celkových finančních nákladů, kdy je pomocí výpočtu stanoveno 

o kolik daný produkt přeplatíme. Ale ne všichni klienti si vybírají bankovní instituci jen na 

základě toho, jak je daný produkt drahý, ale hodnotí i jiné parametry dané banky či spořitelny. 

Protoţe takové parametry nelze konkrétně vyčíslit, je pro tuto stránku hodnocení vyuţita 

vícekriteriální analýza. 

4.1 Pouţitá metodologie 

V práci jsou pouţity následující dvě metody pro porovnání výhodnosti zvolených 

produktů. 

4.1.1 Celkové finanční náklady  

Jednotlivé produkty jsou detailně analyzovány a výpočet je zaloţen na porovnání 

nákladů a výnosů. Jako náklady jsou vyčísleny úroky z úvěru, náklady spojené s vyřízením 

úvěru, poplatky za vedení účtů a další poplatky, které je nutno za daný produkt uhradit. Do 

výnosů jsou zahrnuty výnosy z vkladů, státní podpora a daňový odpočet úroků. 

Jednotlivé výpočty se odlišují podle toho, zda se jedná o hypotéční úvěr nebo stavební 

spoření. Pro výpočty, které vedou k vyčíslení nákladů a výnosů u hypotéčních úvěrů, byly 

pouţity následující vzorce.  

Výši měsíční anuity můţeme vypočítat pomocí vztahu: 

1
12

.
1

12
1

12
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12

.

12

...

.. n
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n

apap

mp

i

ii
HU

a ,       (4.1) 

kde ap.m. je měsíční výše anuity, HU představuje výši hypotéčního úvěru, ip.a. označuje 

roční úrokovou sazbu vyjádřenou jako desetinné číslo, n je doba splatnosti. 
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Pokud budeme chtít určit, jak velká část anuity připadá na úroky a jak velká na úmor 

vyuţijeme vztahu: 

rn

mp

mpr
i

aÚ

12

..

..1
1

1
1 ,      (4.2) 

kde ap.m. je výše měsíční anuity, ip.m. představuje měsíční úrokovou sazbu, n 12 je doba 

splatnosti v měsících, r označuje dobu v měsících od poskytnutí úvěru do zaplacení dané 

anuity, n 12- r  představuje dobu od zaplacení anuity do splatnosti úvěru. 

Jak jiţ bylo uvedeno, stát podporuje hypotéční úvěrování pomocí příspěvku k úrokům. 

Tato podpora je vypočtena jako rozdíl anuity při úrokové sazbě dohodnuté s bankou a anuity 

při úrokové sazbě sníţené o výši státní podpory. V tomto případě pouţijeme vzorec (4.1), ale 

musíme jej upravit podle podmínek daných zákonem. To znamená, ţe parametr HU nesmí být 

vyšší neţ 800 000 Kč, jedná-li se o koupi bytu nebo nesmí přesáhnout částku 1 500 000 Kč, 

pořizujeme-li rodinný dům. Nesmíme opomenout ani to, ţe státní podpora se vyplácí pouze 

po dobu deseti let, proto parametr n nebude větší neţ 10. 

Rovněţ lze vyuţít odpočtu úroků z hypotéčního úvěru od základu daně z příjmů. 

Odpočítat lze úroky sníţené o státní podporu (aţ ve výši 300 000 Kč ročně) dle následujícího 

vzorce: 

SdspúDO rr ,         (4.3) 

kde DO představuje daňový odpočet, úr jsou celkové zaplacené úroky za rok, spr 

označuje roční státní podporu, Sd je sazba daně z příjmů. 

Stavební spoření spolu s překlenovacím úvěrem tvoří velmi variabilní produkt, 

jednotlivé splátky překlenovacího úvěru, úvěru ze stavebního spoření a výše dospořování lze 

měnit podle přání klienta. Jednotlivé parametry produktu, jako je bodové ohodnocení nebo 

výše cílové částky se liší podle stavební spořitelny. Jelikoţ všechny výše uvedené okolnosti 

značně komplikují výpočet, bylo vyuţito simulačních programů jednotlivých stavebních 

spořitelen. Tyto programy umoţnily nasimulovat průběh stavebního spoření s překlenovacím 

úvěrem. Pro jednodušší dílčí výpočty pak lze pouţít následující vzorce: 

Pokud chceme vypočítat kolik uspoříme koncem kaţdého roku, jsou-li prostředky 

ukládány na konci kaţdého měsíce. Postupujeme následovně: 
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Pro výpočet uspořené částky na konci roku pouţijeme vzorec:  

i
m

m
xmS x

2

1
1 ,        (4.4) 

kde Sx je naspořená částka daného roku, m představuje počet úloţek za jedno úrokové 

období, x je úloţka ukládaná na konci úrokového období, i označuje úrokovou sazbu, která se 

vztahuje k danému období. 

Na konci n-tého roku bude celková úspora vypočtena podle vztahu: 

i

i
i

m

m
xmS

n
11

2

1
1  ,      (4.5) 

přičemţ S je naspořená částka, m představuje počet úloţek za jedno úrokové období, x 

označuje úloţku ukládanou na konci úrokového období, n je počet období spoření, i 

představuje úrokovou sazbu, která se vztahuje k danému období. 

Poplatky za vedení účtu se strhávají koncem kaţdého roku. Jejich sumu lze vypočítat 

podle vzorce pro budoucí anuitu: 

i

i
aP

n
11

,         (4.6) 

kde P je celková výše poplatků, a představuje roční poplatek, i je úroková sazba, n 

představuje počet období spoření. 

Pro výpočet hodnotícího čísla pouţívají stavební spořitelny odlišné algoritmy. Pro 

ukázku výpočtu hodnotícího čísla byl zvolen vzorec ČMSS. 

částkacílová

VFHČČVÚ
HČ  ,        (4.7) 

přičemţ VÚ označuje výkon úspor v běţném ţivotě, HČF je hodnotící číselný faktor 

dle varianty, VF představuje výkonnostní faktor, který se vypočte následovně: 

naspoření procento minimální

dni rozhodnému k  spořeníbníhoúčtu stave na zůstatek
faktoríVýkonnostn   (4.8) 

Můţe nabývat hodnot od 1 do 2. 
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Výše státní podpory v daném roce je dána součtem těchto dílčích částek: 

- naspořené částky včetně úroku v daném roce podle vzorce (4.4), 

- úrok z částky, která byla naspořená na konci předchozího roku, který vypočteme podle 

vztahu:  

   niKu ,        (4.9) 

 kde u je úrok, K představuje uspořenou částku v daném roce včetně úroků, i je úroková 

sazba, n – označuje počet období, 

- úrok z dříve připsaných státních podpor, který vypočteme podle vzorce (4.9). přičemţ 

parametr K představuje sumu dříve připsaných státních podpor. 

4.1.2 Vícekriteriální analýza  

Rozhodování je proces, se kterým se člověk setkává v běţném ţivotě. Existují 

rozhodnutí, které člověk provádí denně a řeší je sám na základě své intuice. Mohou se však 

objevit rozhodnutí, na nichţ můţe záviset celý ţivot. Například volba profesní kariéry, 

studijního zaměření, rozhodnutí o umístění většího obnosu finančních prostředků apod. 

V takovém případě můţeme vyuţít intuice, ale většina z nás si dané rozhodnutí řádně 

promyslí, zváţí veškeré důsledky nebo přizve odborníka. Rozhodnutí jsou přijímána, jak na 

úrovni jednotlivce, tak na úrovní společností a států.  

Modely vícekriteriálního rozhodování jsou vyuţívány jako nástroj pro podporu 

rozhodování všude tam, kde se důsledky posuzují podle více, často protichůdných kritérií. 

Tyto modely se liší podle charakteru mnoţiny variant. Pokud je mnoţina variant konečná 

potom hovoříme o vícekriteriální analýze variant. Pokud má mnoţina variant nekonečně 

mnoho prvků, pak se jedná o vícekriteriální optimalizaci. Dále se budeme zabývat právě 

vícekriteriální analýzou. 

Postup při rozhodování lze obecně vyjádřit například těmito fázemi: 

1. stanovení jednotlivých variant, 

2. stanovení alespoň dvou kritérií rozhodování, 

3. určení vah jednotlivých kritérií, 

4. vyhodnocení jednotlivých variant. 
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1. Stanovení jednotlivých variant 

Formulování variant je povaţováno za velmi kritickou fázi celého rozhodovacího 

procesu. Vzhledem k tomu, ţe většina rozhodovacích procesů má více neţ jedno řešení, je 

nutné vypracovat několik variantních moţností.  Můţeme vyuţít informovaných odborníků, 

kteří vypracují své návrhy řešení, ale pokud je potřeba získat originální náměty nebo oblast 

řešení není příliš známou, je vhodné vyuţít některou z metod tvůrčího myšlení (např. 

brainstorming). Více variant je základem pro kvalitní rozhodnutí. 

 

2. Stanovení alespoň dvou kritérií hodnocení 

Kritéria jsou parametry, které mohou mít číselnou nebo verbální formu a pouţívají se 

k posouzení vhodnosti a výběru alternativ. Vyjadřují podmínky, které musí být splněny, aby 

byla daná varianta zvolena. Při větším počtu kritérií je třeba rozlišit kritéria základní, která 

musí být vţdy splněna a kritéria doplňující, která nám pomáhají při určení preferencí variant. 

Neúplnost nebo duplicita kritérií můţe vést k nesprávným závěrům, proto se klade důraz na 

úplnost a vyváţenost souboru kritérií. 

 

3. Určení vah jednotlivých kritérií 

Abychom vyjádřili důleţitost, kterou přikládáme danému kritériu musíme určit tzv. 

váhy těchto kritérií. Metody ke stanovení vah lze rozdělit podle informace o preferencích 

mezi kritérii, kterou má rozhodovatel k dispozici.
37

 

V případě neexistence informace o preferenci mezi kritérii, je moţné přidělit kaţdému 

kritériu stejnou váhu podle vztahu: 

n
VH j

1
,         (4.10) 

kde n představuje počet kritérií, a  j dané kritérium. Další metodou je tzv. Entropická 

metoda, která pracuje se stupněm diverzifikace informace. 

Při nominální informaci se vyuţívají tzv. aspirační úrovně. Stanoví se hodnoty, 

kterých by varianta hodnocená podle kritérií měla dosáhnout. Varianty, které dosáhnou 

                                                 
37

 HOUŠKA, Milan. Vícekriteriální rozhodování. Dostupné na: <http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php? 

titul_key=79>. 
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alespoň aspirační úrovně jsou akceptovatelné, ostatní varianty jsou označeny jako 

neakceptovatelné.  

Ordinální informací o kritériích rozumíme jejich uspořádání od nejvíce po nejméně 

důleţité. Některé metody připouštějí existenci několika stejně hodnocených kritérií. Pro 

stanovení vah lze pouţít Metodu pořadí nebo Fullerovu metodu (Fullerova metoda bude 

vyuţita v modelovém příkladě a proto je níţe popsána podrobněji). 

Kardinální informace umoţňuje určit nejen pořadí objektů, ale i rozdíly a poměry 

výhodnosti mezi všemi dvojicemi hodnocených objektů. Pro stanovení vah se pouţívá 

Bodovací metoda nebo Saatyho metoda (označována také jako Metoda kvantitativního 

párového srovnání). 

 

FULLEROVA METODA 

Tato metoda bývá označována jako metoda párového srovnání. Vţdy se porovnávají 

mezi sebou dvě kritéria. Počet celkových srovnání je roven 
2

1nn
,             (4.11) 

kde n představuje počet kritérií.         

K porovnání kritérií lze vyuţit tzv. Fullerův trojúhelník, kde se kritéria očíslují a 

vytvoří se z nich schéma. Z kaţdé dvojice se poté zvolí (např. zakrouţkuje) důleţitější 

kritérium a na závěr je sečten počet výskytů daného kritéria. Váha kritéria se vypočte podle 

vztahu: 

2

1nn

f
VH

j

j ,        (4.12) 

přičemţ j představuje dané kritérium, fj je počet výskytů daného kritéria, n je počet 

kritérií. 

Čím vícekrát bylo kritérium vybráno, tím vyšší bude jeho váha. Součet všech vah se 

musí rovnat jedné. 

Výhodou této metody je její jednoduchost a srozumitelnost. Pokud chceme vyloučit 

nulové váhy, zvyšuje se počet výskytů u kaţdého kritéria o jedničku a odpovídajícím 

způsobem je nutné zvýšit i počet celkových srovnání.  
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4. Vyhodnocení jednotlivých variant 

Existuje mnoho způsobů a metod hodnocení variant, jejichţ uţití závisí na druhu, 

úplnosti a míře podrobnosti dostupných informací. Stejně jako výběr variant nebo stanovení 

vah je i zvolení metody hodnocení variant důleţitým krokem, který má dopad na konečné 

rozhodnutí. Metody lze rozdělit například podle cíle řešení úlohy nebo podle informace 

s jakou úloha pracuje. 

Podle cíle řešení rozlišujeme metody poskytující:
38

 

- jedinou nejlepší variantu tzv. kompromisní variantu, 

- úplné uspořádání mnoţiny variant od nejlepší po nejhorší, 

- rozdělení variant na efektivní a neefektivní. 

 

Podle toho, jakou máme informaci o preferenci mezi kritérii, dělíme metody na: 

- metody nevyţadující informaci mezi kritérii (např. prostá bodovací metoda), 

- metody vyţadující aspirační úrovně kritérií (např. metoda PRIAM), 

- metody vyţadující ordinální informaci (např. lexikografická metoda), 

- metody vyţadující kardinální informaci (např. metoda váţeného součtu). 

 

BODOVACÍ METODA 

Jedná se o jednoduchou metodu, která nevyţaduje znalost vah. Jednotlivé varianty 

jsou hodnoceny podle jednotlivých kritérií pomocí zvolené stupnice. Jaký rozsah stupnice 

zvolíme záleţí na nás, podstatné je, aby stupnice byla pro všechna kritéria stejná. Čím více 

splňuje varianta dané kritérium, tím více ji bude přiřazeno bodů. Je-li kaţdé variantě 

hodnocené podle daného kritéria přiřazen počet bodů b, pak celkové hodnocení varianty je 

rovno součtu dílčích hodnot: 

n

j ijbB
1

,        (4.13) 

kde B je bodové hodnocení, bij značí počet bodů přiřazených i-té variantě podle j-tého 

kritéria. 

 

                                                 
38

 HOUŠKA, Milan. Vícekriteriální rozhodování. Dostupné na: <http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php? 

titul_key=79>. 
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Tuto metodu lze rozšířit o váhy kritérii pokud jsou rozhodovateli známy. V takovém 

případě se bude postupovat podle vzorce: 

n

j ijji bVHB
1

,       (4.14) 

přičemţ B představuje bodové hodnocení, bij je počet bodů přiřazených i-té variantě 

podle j-tého kritéria, VHji je váha j-tého kritéria pro i-tou variantu. 

4.2 Modelový příklad 

Manţelé se po několikaletém bydlení v pronájmu rozhodli, ţe si pořídí vlastní bydlení. 

Chtějí si koupit starší rodinný dům s jednou bytovou jednotkou na předměstí Opavy. Kupní 

cena nemovitosti je 2 500 000 Kč (tato cena je shodná s cenou odhadní). Manţelé mají 

naspořeno 500 000 Kč a rozhodují se, jestli zbývající část financovat pomocí stavebního 

spoření nebo hypotéčního úvěru. Chtějí se zadluţit na 20 let a vyuţít moţnosti státní podpory. 

Čistý měsíční příjem muţe (32 let) činí 24 600 Kč a jeho manţelka má čistý příjem  

15 400 Kč. Dohromady jejich příjmy činí 40 000 Kč. 

Manţelé hodlají získat potřebné informace pomocí internetových stránek daných 

bankovních institucí i návštěvou finančního centra nacházejícího se v místě jejich bydliště. 

Poţadují nízké úrokové sazby a poplatky. Pozornost věnují slevám a akcím, které jsou 

poskytovány. Při rozhodování preferují moţnost předčasného splácení, přerušení či změnu 

splátek splátek. 

Cílem je navrhnout manţelům nejvhodnější produkt k financování vlastního bydlení, 

který nejvíce bude vyhovovat jejich poţadavkům. 

Pro potřeby výpočtu jsou úrokové sazby u hypotéčních úvěrů zafixovány po celou 

dobu splatnosti tj. 20 let a čerpání úvěru proběhne jednorázově. Dále se také předpokládá, ţe 

státní podpora u hypotéčních úvěrů bude ve výši 1 p.b., a tato dotace bude vyplácená po 

celých 10 let.
39

 Stavební spoření je kombinováno s překlenovacím úvěrem, a to z důvodu 

srovnatelnosti výpočtu. 

                                                 
39

 V roce 2010 je dotace stanovena ve výši 1 p.b., jelikoţ se výše státní podpory po 5 letech mění a nemusí být 

vyplacená v kaţdém roce, je v našem příkladě pro zjednodušení tato dotace zafixována. 
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4.3 Produkty vybrané ke komparaci 

Pro porovnání stavebního spoření a hypotéčních úvěrů byly vybrány dvě stavební 

spoření a dva hypoteční úvěry od různých poskytovatelů. Jako zástupce hypotéčních bank 

byla vybrána Hypotéční banka, která se na hypotéční financování specializuje a nabízí širokou 

škálu hypotéčních úvěrů. Druhou hypotéční bankou byla zvolena LBBW bank, která jako 

jediná (kromě Hypotéční banky) nabízí fixaci úrokové sazby na dobu 20 let. U stavebních 

spořitelen byla volba neméně jednoduchá. Pro svou velikost a dostupnost informací byla 

vybrána Českomoravská stavební spořitelna a jako druhá byla zvolena Modrá pyramida, která 

získala 5krát po sobě ocenění „Stavební spořitelna roku“. Jednotlivé produkty jsou popsány 

níţe.
40

 

4.3.1 Atraktiv standard 

Tento produkt nabízí Českomoravská stavební spořitelna. Je určen klientům, kteří 

poţadují výhodnou sazbu u úvěru ze stavebního spoření. Úroková sazba z vkladů činí  

1 % p.a. a překlenovací úvěr (Topkredit plus) je úročen 5,8 % p.a. Úvěr ze stavebního spoření 

je poskytnut při naspoření 38 % z cílové částky a dosaţení hodnotícího čísla 64. Úvěr je 

úročen zvýhodněnou úrokovou sazbou ve výši 3,7 % p.a. Úhrada za uzavření smlouvy o 

stavebním spoření činí 1 % z cílové částky, maximálně však 15 000 Kč. V případě, ţe 

uzavřeme prvotní smlouvu do 30. 6. 2010 a zaplatíme celý poplatek za uzavření smlouvy o 

stavebním spoření do 31. 7. 2010 můţeme získat bonus aţ ve výši 1 500 Kč. Za poskytnutí 

meziúvěru zaplatíme částku, která odpovídá 0,5 % z výše meziúvěru. Poplatky za vedení 

spořícího a úvěrového účtu jsou stanoveny ve výši 310 Kč za rok. Úvěr nad 700 000 Kč musí 

být zajištěn zástavním právem k finanční pohledávce nebo nemovitostí. Za odhad nemovitosti 

zaplatíme 4 000 – 5 000 Kč (v našem modelovém příkladě je započtena průměrná výše tohoto 

poplatku tj. 4 500 Kč). Produkt je nabízen i v tzv. rychlé variantě. 

4.3.2 Tarif Kredit, varianta standardní  

Modrá pyramida, dceřinná společnost Komerční banky, nabízí nemalou nabídku 

stavebního spoření i překlenovacích úvěrů. Pro náš výpočet byla vybrána standardní varianta 

tarifu Kredit. Při zaloţení Modrého konta u Komerční banky, jehoţ vedení je zdarma, je u 

překlenovacího úvěru (Hypoúvěr garant) stanovena roční úroková sazba ve výši 5,05 %. Úvěr 

ze stavebního spoření je úročen úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a. Při sjednávání lze získat 

                                                 
40

 Všechny informace k daným produktům byly zjišťovány k 10. 4. 2010, úvěry jsou poskytnuty k  31. 5.  2010. 
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slevu od poradce aţ ve výši 0,1 p.b (není zahrnuta do výpočtu). Vklady jsou úročeny 

úrokovou sazbou 2 % p.a. a dospořovat budeme aţ do 40 % cílové částky. Poplatky za vedení 

účtu, a to jak úvěrového, tak spořícího jsou stanoveny ve výši 300 Kč ročně. Za uzavření 

smlouvy o stavebním spoření zaplatíme 1 % z cílové částky, maximálně však 10 000 Kč. Ve 

stejné výši je účtován poplatek za vyřízení překlenovacího úvěru. Vyhotovení úvěru ze 

stavebního spoření je zdarma, musíme však zaplatit poplatek za zpracování záručních listin ve 

výši 0,5 % z cílové částky, maximálně 2 500 Kč. V případě úvěru nad 1 500 000 Kč se ručí 

nemovitostí, která musí být pojištěna. Odhad nemovitosti musí být proveden interními 

odhadci Modré pyramidy. Odhadní cena se pohybuje od 4 000 do 6 000 Kč za rodinný dům. 

I tento produkt je nabízen v rychlé variantě. 

4.3.3 Hypotéka do 85 %  

Hypotéční banka se specializuje na poskytování hypotéčních produktů v oblasti 

financování nemovitostí určených k bydlení a svým klientům nabízí širokou nabídku 

produktů s mnoha volitelnými parametry. Pro náš modelový příklad byla vybrána hypotéka 

do 85 % odhadní ceny nemovitosti. Hypotéka je určena přímo na koupi rodinného domu 

(popř. vypořádání majetkových poměrů). Banka nabízí sazby fixní i variabilní. Pro náš 

výpočet je pouţita sazba fixní, která bude platit po celou dobu splácení tj. 20 let. Úroková 

sazba činí 5,99 % p.a. Ţadateli se doporučuje mít u banky běţný účet, díky kterému je 

poskytnuta sleva na úrokové sazbě (při výpočtu není brána v úvahu). Za zpracování úvěru 

bude účtován poplatek ve výši 0,8 % z celkové výše úvěru, maximálně 25 000 Kč. Za vedení 

úvěrového účtu se státní podporou zaplatíme 220 Kč měsíčně (poté co podpora přestane být 

vyplácena se sníţí úhrada na 150 Kč za měsíc), běţný účet nemusí být zřízen. Pokud 

vyuţijeme sluţeb odhadce nemovitosti zaplatíme částku ve výši 4 600 Kč za rodinný dům. 

4.3.4 IQ hypotéka  

LBBW banka je středně velkou, univerzální komerční bankou a jako jedna z mála 

umoţňuje zafixovat sazby na dobu 20 let. I tato banka nabízí úrokové sazby fixní či 

variabilní. Roční úroková sazba činí 5,39 % p.a. Za zpracování hypotéčního úvěru si banka 

účtuje částku ve výši 0,4 % z poskytnuté částky – minimálně však 9 000 Kč a maximálně 

25 000 Kč. Za vedení účtu je účtován poplatek ve výši 150 Kč měsíčně, kromě toho musíme 

mít zřízený běţný účet u této banky, jehoţ zřízení i vedení je zdarma. Za odhad nemovitosti, 
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jehoţ odhad provede interní supervizor banky, zaplatíme od 4 000 Kč do 5 000 Kč (v našem 

modelovém příkladě je započtena průměrná výše tohoto poplatku tj. 4 500 Kč). 

 

Tab. č. 4.1 Souhrnný přehled 

Poloţka / Produkt Atraktiv Kredit Hypotéka 

do 85 % 

IQ 

hypotéka 

Doba trvání 20 let 20 let 20 let 20 let 

Roční úroková sazba 

- z úvěru 

- z překlenovacího úvěru 

- z vkladů 

 

3,7 % 

5,8 % 

1 % 

 

5 % 

5,05 % 

2 % 

 

5,99 % 

- 

- 

 

5,39 % 

Poplatek za vedení účtu
* 
 

- spořící účet 

- úvěrový účet 

- běţný účet 

 

310 Kč 

310 Kč 

- 

 

300 Kč 

300 Kč 

- 

 

- 

2 640 Kč
**

 

- 

 

- 

1 800 Kč 

zdarma 

Poplatek za zpracování 

smlouvy 

15 000 Kč 10 000 Kč - - 

  Poplatek za zpracování úvěru 

- překlenovací úvěr 

- úvěr 

 

10 000 Kč 

zdarma 

 

10 000 Kč 

zdarma 

 

- 

16 000 Kč 

 

- 

9 000 Kč 

Zpracování záručních listin  - 2 500 Kč - - 

Odhad nemovitosti 
***

 4 500 5 000 4 600 Kč 4 500 Kč 

Bonus, prémie 1 500 Kč - - - 

Měsíční splátka
****

 

- dospořování 

- překlenovací úvěr 

- úvěr ze stavebního spoření 

 

6 300 Kč 

9 667 Kč 

11 750 Kč 

 

6 642 Kč 

8 417 Kč 

12 000 Kč 

14 317,08 Kč 

- 

- 

- 

13 633,78 Kč 

- 

- 

- 

Doba splácení 

- úvěru 

- překlenovacího úvěru 

- délka dospořování 

 

124 měsíců 

115 měsíců 

116 měsíců 

 

127 měsíců 

113 měsíců 

107 měsíců 

 

240 měsíců 

- 

- 

 

240 měsíců 

- 

- 

Zdroj: vlastní zpracování 
*
  Jedná se o roční poplatek. 

**
  Po deseti letech bude poplatek činit 1 800 Kč 

*** 
Cena za odhad nemovitosti se liší podle velikosti nemovitosti, proto jsou stanoveny 

průměrné ceny. 
****   

V době čerpání překlenovacího úvěru je měsíční splátka dána součtem částky 

dospořování a překlenovacího úvěru. 
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4.4 Komparace na základě celkových nákladů 

Na základě vzorců z podkapitoly 4.1.1 a simulačních programů stavebních spořitelen 

byla sestavena tabulka č. 4.2, která přehledně zobrazuje veškeré náklady a výnosy spojené 

s daným produktem za celé období splácení. Poslední řádek pak představuje celkové finanční 

náklady, tj. částku, o kterou daný produkt přeplatíme. 

Tab. č. 4.2 Vyčíslení nákladů a výnosů za celkovou dobu trvání v Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.1 Komparace stavebních spořitelen 

ČMSS nabízí výhodnou úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, která je  

niţší o 1,3 p.b. neţ úroková sazba nabízená Modrou pyramidou. Díky tomu na úrocích 

zaplatíme 242 372,90 Kč, coţ je o téměř 100 000 Kč méně neţ u Modré pyramidy  

(340 938 Kč). Modrá pyramida naopak nabízí lepší úrokovou sazbu u překlenovacího úvěru, 

zaplatíme tak 951 645 Kč, coţ je ve srovnání s ČMSS (1 111 670,50 Kč) o cca 160 000 Kč 

méně. Na úrokové sazbě z překlenovacího úvěru hodně záleţí, protoţe úroky se počítají vţdy 

z celého úvěru (tj. nesniţuje se základna pro výpočet úroků). Modrá pyramida navíc nabízí 

úročení vkladů dvěmi procenty, coţ ji opět zvýhodňuje oproti ČMSS. Celkové poplatky, 

státní podpora a daňová úspora jsou téměř shodné u obou produktů.  

Pokud hodnotíme stavební spořitelny podle celkových finančních nákladů, je 

výhodnější nabídka Modré pyramidy, kdy produkt přeplatíme o 1 027 902,55 Kč. U ČMSS 

Poloţka / Instituce ČMSS Modrá 

pyramida 

Hypotéční 

banka 

LBBW 

Úroky z úvěru 242 372,90 340 938 1 436 100,40 1 272 108,88 

Úroky z meziúvěru 1 111 670,50 951 645 - - 

Úroky z vkladů 37 329,40 77 093 - - 

Poplatky celková výše 39 110 36 300 65 000 49 500 

Daňová úspora 203 106,51 193 887,45 202 040,22 177 659,10 

Státní podpora 30 000 30 000 89 166 87 715 

Bonus, prémie 1 500 - - - 

Výnosy celkem + 271 935,91 + 300 980,45 + 291 206,22 + 265 374,10 

Náklady celkem - 1 393 153,4 - 1 328 883 - 1 501 100,40 - 1 321 608,88 

Celkové finanční náklady 1 121 217,49 1 027 902,55 1 209 894,18 1 056 234,78 



 41 

celkové finanční náklady činí 1 121 217,49 Kč, coţ je o 93 315 Kč více neţ u Modré 

pyramidy. Aby se ČMSS dostala na úroveň Modré pyramidy musela by mírně sníţit úrokovou 

sazbu u překlenovacího úvěru nebo nabídnout lepší úročení vkladů. 

4.4.2 Komparace hypotéčních bank 

Ze srovnání hypotéčních bank, z tabulky 4.2 vyplývá, ţe u LBBW bank zaplatíme na 

úrocích 1 272 108,98 Kč. U hypotéční banky zaplatíme na úrocích ještě o cca 164 000 Kč 

více a zároveň také zaplatíme více na poplatcích, čímţ si Hypotéční banka velmi uškodila.  

Přestoţe si u Hypotéční banky můţeme odečíst vyšší státní podporu a dosáhnout tak 

vyšší daňové úspory (sníţení daňového základu), daný produkt přeplatíme o 1 209 894,18 Kč, 

coţ je 153 659,4 Kč více neţ u LBBW bank (1 056 234,78 Kč). 

4.4.3 Celková komparace 

Z tabulky č. 4.2 vyplývá, ţe z hlediska celkových finančních nákladů je nejvýhodnější 

tarif Kredit standardní varianta od Modré pyramidy, která nabízí nízkou úrokovou sazbu u 

překlenovacího úvěru a nejniţší celkové poplatky ze všech porovnávaných produktů. Druhým 

cenově nejvýhodnějším produktem je IQ hypotéka od LBBW bank. U tohoto produktu 

zaplatíme o 28 332 Kč více neţ u Modré pyramidy. Třetí pomyslnou příčku obsadila ČMSS a 

její tarif Atraktiv standard. U tohoto produktu bylo niţší úročení vkladů a mírně vyšší 

poplatky oproti Modré pyramidě. Nejhůře v hodnocení dopadla Hypotéční banka, kde celkově 

přeplatíme produkt o 1 209 894,18 Kč a to kvůli vysoké úrokové sazbě z úvěru a nejvyšší 

sumě poplatků z hodnocených produktů. 

Výsledky se mohou lišit oproti reálně poskytnutým úvěrům. Tento rozdíl oproti 

skutečnosti je dán zejména tím, ţe pro usnadnění výpočtu nebyly brány v úvahu některé 

aspekty
41

. Nesmíme opomenout ani skutečnost, ţe banka či stavební spořitelna v případě 

opravdového zájmu o uzavření smlouvy můţe nabídnout nestandardní (výhodnější) 

podmínky. 

Pokud by se manţelé, v našem modelovém případě, rozhodovali pouze podle 

toho, o kolik daný produkt přeplatí, byl by jim podle výpočtů, jako nejvýhodnější 

produkt nabídnut tarif Kredit, standardní varianta od Modré pyramidy. 

                                                 
41

 Např. státní podpora u hypoték byla počítána ve stejné výši po dobu deseti let, zafixování úrokových sazeb na 

20 let u hypotéčních úvěrů, hypotéční úvěr byl čerpán najednou, stavební spoření bylo spojeno s překlenovacím 

úvěrem. 
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4.5 Komparace pomocí vícekriteriální analýzy 

První krok představuje výběr a stanovení vhodných variant. V našem případě jsou 

jednotlivé varianty představeny bankovními institucemi a jejich produkty. 

Varianty jsou: 

V1 – ČMSS – Atraktiv standard, 

V2 – Modrá pyramida – Kredit, standardní varianta, 

V3 – Hypotéční banka – Hypotéka do 85 %, 

V4 – LBBW bank – IQ hypotéka. 

 

Na základě vlastního rozhodnutí a poţadavků, které vyplývají ze zadání byly vybrány 

následující kritéria hodnocení variant: 

K1 – výše přeplacení daného produktu, 

K2 – rozsah informací na webových stránkách a jejich přehlednost (hodnocení: výborně – 

splňuje předpoklady, vyhovující – chybí některé informace, popř. nepříliš přehledné 

stránky,  nedostatečné – chybí základní informace), 

K3 – existence bezplatné telefonní linky, 

K4 – pobočka v místě bydliště, 

K5 – moţnost přerušení splátek kdykoli a bez poplatku (popř. výše daného poplatku), 

K6 – moţnost změnit výši splátek kdykoli a bez poplatku (popř. výše daného poplatku), 

K7 – moţnost předčasného splacení úvěru kdykoli a bez poplatku (popř. výše daného 

poplatku), 

K8 – odhad ceny nemovitosti (zda nabízí interního odhadce / zda nám odhad poskytnou 

k naším potřebám), 

K9 – komunikace (komunikace mailem, osobní komunikace, komunikace přes telefon). 

Hodnocení známkami jako ve škole. 
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Následující tabulka zobrazuje přehled parametrů kritérií u vybraných variant. 

Tab. č. 4.3 Přehled parametrů kritérií 

 V1 V2 V3 V4 

K1 1 121 217,49 1 027 902,55 1 209 894,18 1 056 234,78 

K2 Výborně Vyhovující Výborně Výborně 

K3 Ne Ne Ne Ano 

K4 Ano Ano  Ano Ano 

K5 Ano Ne
* 

 Ne
**

 Ne  

K6 Ano Ano  Ne
**

 Ne  

K7 Ano maximálně 2 % 

z výše předčasně 

splácené jistiny za 

kaţdý započatý rok 

před koncem 

platnosti úrokové 

sazby 

5 % z mimořádné 

splátky za kaţdý 

započatý rok před 

koncem platnosti 

úrokové sazby
***

 

2 % z předčasné 

splátky
***

 

K8 Ano / Ano Ano / Ano Ano / Ne Ano / Ano 

K9 2 3 1 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

*  
Moţnost přerušení splátky záleţí na individuálním posouzení klienta nebo je moţné 

splátky přerušit pokud jsme pojištěni proti neschopnosti splácet.
 

**
  Lze uskutečnit pouze v době obnovy období fixace. 

***  
Zdarma pouze v době obnovy období fixace. 

 

Pro výpočet vah kritérií je pouţita Fullerova metoda. Vţdy jsou porovnány dvě 

kritéria navzájem. Metoda je zaloţena na subjektivním postoji rozhodovatele.   
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Tab. č. 4.4 Párové porovnání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nyní sečteme počet všech výskytů daného kritéria. Součet následně vydělíme 

celkovým počtem provedených srovnání. Čím vícekrát bylo kritérium vybráno, tím vyšší 

bude jeho váha. Výsledná váha je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa. 

Pro výpočet celkového počtu srovnání vyuţijeme vzorec (4.11) a po dosazení 

příslušných hodnot dostaneme, ţe celkový počet porovnání je 36. Váhy jednotlivých kritérií 

vypočteme podle vzorce (4.12). Výpočet váhy pro kritérium jedna, tak bude vypadat 

následovně: VH1 = 8/36 = 0,2222. Ostatní výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 4.5. Součty 

všech vypočtených vah musí dávat číslo jedna. 

 

 

 

 

 

K1 

K1 

K1 

K1 

K1 

K1 

K3 

K4 

K5 

K6 

K7 

K2 

K9 

K4 

K5 

K6 

K7 

K8 

K5 

K6 

K7 

K4 

K4 

K5 

K5 

K5 

K5 

K6 

K6 

K6 K7 

K7 

K9 

K9 

K1 

K1 

 
K1 

 
K8 

 
K7 

 
K6 

 
K5 

 
K4 

 

 
K3 

 
K2 

 

Výše přeplacení 

Rozsah informací na 

webových stránkách 

Bezplatná telefonní 

linka 

Pobočka v místě 

trvalého bydliště 

Moţnost přerušení 

splátek 

Moţnost změny výše 

splátek 

Moţnost předčasného 

splacení 

 

Odhad nemovitosti 

 

Komunikace 
 

K9 
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Tab. č. 4.5 Váhy kritérií 

Kritérium Počet 

výskytů 

Váha 

K1 8 0,2222 

K2 1 0,0278 

K3 1 0,0278 

K4 4 0,1111 

K5 7 0,1944 

K6 6 0,1667 

K7 5 0,1389 

K8 1 0,0278 

K9 3 0,0833 

Celkem  36 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky č. 4.5 vyplývá, ţe největší počet výskytů má K1 – výše přeplacení, proto má 

také nejvyšší váhu, naopak nejmenší váhu pak mají kritéria K2, K3 a K8. 

Pomocí bodovací metody jsou zhodnoceny jednotlivé varianty. Pro hodnocení byla 

zvolena pětibodová stupnice. Čím více splňuje varianta dané kritérium, tím více ji bude 

přiřazeno bodů. Bodové ohodnocení variant pro jednotlivá kritéria zachycuje následující 

tabulka č. 4.6. 

 

Tab. č. 4.6 Bodové ohodnocení 

Varianta/ Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Celkem    Pořadí 

V1 2 5 1 5 5 5 5 5 4 37 1 

V2 5 3 1 5 2 5 3 5 2 31 2 

V3 1 5 1 5 3 3 2 3 5 28 3 

V4 4 5 5 5 1 1 3 5 2 31 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle této metody nejlépe splnila klientem zvolená kritéria Českomoravská stavební 

spořitelna, která dosáhla 37 bodů z moţných 45. Naopak nejméně bodů si odnáší Hypotéční 

banka. Tyto výsledky nejsou konečné, body je potřeba vynásobit vypočtenými váhami, které 

zohledňují význam jednotlivých kritérií. Výpočty zachycuje následující tabulka č. 4.7.  
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Tab. 4.7 Bodové ohodnocení upravené o váhy 

 Váha  V1 V2 V3 V4 

K1 0,2222 0,4444 1,111 0,2222 0,8888 

K2 0,0278 0,139 0,0834 0,139 0,139 

K3 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,139 

K4 0,1111 0,5555 0,5555 0,5555 0,5555 

K5 0,1944 0,972 0,3888 0,5832 0,1944 

K6 0,1667 0,8335 0,8335 0,5001 0,1667 

K7 0,1389 0,6945 0,4167 0,2778 0,4167 

K8 0,0278 0,139 0,139 0,0834 0,139 

K9 0,0833 0,3332 0,1666 0,4165 0,1666 

Celkem  1 4,1389 3,7223 2,8055 2,8057 

Pořadí   1 2 3 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z hodnocení vyplývá, ţe na základě zvolených kritérií je nejvýhodnějším produktem 

tarif Atraktiv standard od ČMSS, který získal 4,1389 bodů. K tomuto výsledku nejvíce 

přispělo splnění následujících kritérií: moţnost přerušení splátek, kdykoli a bez poplatků (K5), 

moţnost změnit výši splátek, kdykoli a bez poplatků (K6) a moţnost předčasného splacení 

(K7). Druhým nejlepším produktem je tarif Kredit, standardní varianta od Modré pyramidy, 

která získala cca o čtyři desetiny méně bodů. Největší vliv na tento výsledek měla výše 

celkového přeplacení (K1), která je ze všech námi vybraných produktů nejniţší. Na třetím a 

čtvrtém místě skončily obě hypotéční banky, které dosáhly téměř shodného výsledku. 

Negativní vliv na hodnocení vybraných produktů hypotéčních bank mělo nemoţnost 

přerušení a změny splátek, kdykoli a bez poplatků a nemoţnost předčasného splacení úvěru 

(K5, K6, K7). 

Na základě vícekriteriální analýzy, která hodnotí veškeré poţadavky, by 

manţelům byl doporučen produkt Atraktiv standard od Českomoravské stavební 

spořitelny.  

4.6 Celkové zhodnocení 

Pokud srovnáváme jednotlivé produkty podle finančních nákladů, je nejvýhodnějším 

produktem tarif Kredit, standardní varianta od Modré pyramidy, kdy daný produkt přeplatíme 

o 1 027 902,55 Kč. Druhým nejvýhodnějším produktem je IQ hypotéka od LBBW bank, kde 

přeplatíme 1 056 234,078 Kč. Na třetím a čtvrtém místě se umístil tarif Atraktiv, standard od 



 47 

ČMSS (1 121 217,49 Kč) a hypotéka do 85 % od Hypotéční banky (1 209 894,18 Kč).  

V případě zrušení státní podpory u stavebního spoření (která činí pro obě stavební spořitelny 

30 000 Kč) by byla finančně nejvýhodnější IQ hypotéka od LBBW bank. Pokud by nebyly 

daňově uznatelné úroky z překlenovacího úvěru u stavebního spoření, tak jako tomu bylo 

v minulosti, byly by finanční náklady na stavební spoření vyšší  o 166 751 Kč u ČMSS a  

o 142 747 Kč u Modré pyramidy, coţ by mělo za následek, ţe stavební spoření by bylo méně 

výhodné neţ hypotéční úvěry. 

Ze srovnání pomocí vícekriteriální analýzy však vyplývá, ţe vybraná stavební spoření 

jsou variabilnějším produktem neţ dané hypotéční úvěry. Díky tomu, ţe stavební spoření 

umoţňuje změnu splátek, předčasné splacení (v případě ČMSS dokonce bez poplatků) či 

přerušení splátek, se obě hodnocené stavební spořitelny umístily na prvních dvou příčkách. 

Hypotéční úvěry nejvíce znevýhodnily právě vysoké sankční poplatky za předčasné splacení 

nebo nemoţnost přerušit či změnit splátky v období trvání fixace.  

V dnešní době jsou otázky ohledně toho, zda financovat vlastní bydlení pomocí 

hypotéčního úvěru či stavebního spoření velmi časté. Vţdy záleţí na mnoha faktorech a 

konkrétní situaci ţadatele. Lze však shrnout základní poznatky.  

Hypotéční úvěr můţeme získat ihned a na poměrně dlouhou dobu. Lze jej vyuţít i na 

financování chat, bazénů a jiných produktů, které souvisí s bydlením
42

. U stavebního spoření 

musí být prostředky pouţity na stanovené bytové potřeby. Hypotéční úvěr se nevyplatí 

v případě zapůjčení niţší částky, protoţe velkou část peněţních prostředků pohltí poplatky. 

Úroková sazba u hypotéčních úvěrů bývá zafixována většinou na dobu kratší neţ je doba 

splatnosti úvěru. Při vyšším úvěru, pak i nepatrné navýšení úrokové sazby můţe vést 

k vysokým finančním nákladům. Stavební spoření je velmi bezpečný produkt, protoţe 

prostředky na úvěry jsou financovány z vkladů klientů. Po celou dobu je klientovi 

garantovaná stejná úroková sazba. Stavební spoření je spojeno s niţšími poplatky neţ u 

hypotéčních úvěrů a také je moţné provádět mimořádné splátky bez sankcí. Klasický úvěr ze 

stavebního spoření je spojen s čekací lhůtou minimálně dvou let. Pokud bychom potřebovali 

peníze ihned jsme nuceni vzít si překlenovací úvěr. Tento úvěr je úročen vyšší úrokovou 

sazbou (zhruba na úrovni hypotéčních úvěrů popřípadě i vyšší úrokovou sazbou), čímţ dojde 

ke ztrátě části výhod stavebního spoření. Překlenovací úvěr však můţe stavební spoření 

prodraţit o takovou částku, ţe se jiţ vyplatí vyuţít hypotéční úvěr. Navíc v případě, kdy 

                                                 
42

 Americkou hypotéku lze vyuţít na cokoli, v našem případě se jí nezabývám. 
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čerpáme překlenovací úvěr můţe být měsíční splátka podstatně vyšší neţ u hypoték. A to díky 

tomu, ţe kromě placení úroků zároveň spoříme.  
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5 Závěr   

Česká republika patří k zemím, kde bydlení ve vlastním domě či bytě dominuje. 

Mnoho lidí zastává názor, ţe raději bude platit peníze bance za to, ţe v budoucnu budou mít 

vlastní bydlení, neţ aby platili nájemné. Pořídit si vlastní bydlení však představuje velkou 

finanční investici. Málokdo má tolik volných finančních prostředků, aby si z nich pořídil 

vlastní bydlení. Na trhu proto najdeme různé finanční nástroje, které nám tuto investici 

umoţní provést. Mezi tyto nástroje patří zejména stavební spoření a hypotéční úvěry.  

Cílem bakalářské práce byla analýza dvou hlavních nástrojů určených k financování 

vlastnického bydlení, a to stavebního spoření a hypotéčního úvěru, jejich komparace pomocí 

celkových finančních nákladů a vícekriteriální analýzy, a následný výběr optimálního 

produktu pro uskutečnění investice. 

Bakalářská práce je strukturována do pěti kapitol. Z nich první kapitola představuje 

úvod a pátá kapitola závěr. V druhé kapitole byly charakterizovány základní formy 

financování vlastnického bydlení, tedy stavební spoření a hypotéční úvěr. Nejdříve byla 

pozornost věnována stavebnímu spoření, jeho principu, právní úpravě, výhodám a 

nevýhodám. V druhé části této kapitoly byla pozornost zaměřena na hypotéční bankovnictví. 

Stejně jako u stavebního spoření, i zde byl nastíněn legislativní vývoj, popsány výhody a 

nevýhody této formy financování. Dále byla popsána typologie hypotéčních úvěrů, proces 

jejich vyřízení a stanovení ceny hypotéčních úvěrů. 

Ve třetí kapitole byla pozornost věnována historickému vývoji a současné situaci na 

trzích obou produktů. 

Ve čtvrté kapitole byly srovnány produkty vybraných institucí. Pro porovnání byla 

zvolena stavební spořitelna Modrá pyramida, Českomoravská stavební spořitelna, Hypotéční 

banka a LBBW bank. Jejich konkrétní produkty byly srovnány na základě celkových 

finančních nákladů a vícekriteriální analýzy.  

Na základě srovnání produktů dle celkových finančních nákladů, byl jako 

nejvhodnější produkt zvolen tarif Kredit, standardní varianta od Modré pyramidy, který 

přeplatíme o 1 027 902,55 Kč. Jako druhý nejvhodnější produkt byla zvolena IQ hypotéka od 

LBBW bank, kterou přeplatíme o 1 056 234,78 Kč. Za těmito produkty se umístil tarif 

Atraktiv, standard od ČMSS a  hypotéka do 85 % od Hypotéční banky. 

Po srovnání produktů na základě vícekriteriální analýzy, kterou byly produkty 

hodnoceny podle několika zvolených kritérií, se na prvních dvou místech umístily obě 
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stavební spořitelny, které nabídly variabilnější produkty oproti zvoleným hypotéčním úvěrům, 

a klientům tak umoţnily například předčasné splacení, přerušení či změnu splátek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Seznam pouţité literatury 

Kniţní zdroje: 

1. DOUCHA, Rudolf. Stavební spoření:  výhody a rizika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

1995. 95 s. ISBN 80-7169-182-8. 

2. DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde, 2005. 681 s. 

ISBN 80-7201-515-X. 

3. FIALA, Petr; JABLONSKÝ, Josef; MAŇAS, Miroslav. Vícekriteriální rozhodování. 

Dotisk, Praha: VŠE, 1997. 316 s. ISBN 80-7079-748-7. 

4. FOTR, J a kol. Manažerské rozhodování – postupy, metody, nástroje. 1. vyd. Praha: 

Ekopress, 2006. 409 s. ISBN 80-86929-15-9. 

5. LUKÁŠ, Vojtěch; KIELAR, Petr. Stavební spoření a stavební spořitelny. 1. vyd. Praha: 

Ekopress, 2007. 84 s. ISBN 978-80-86929-30-9.  

6. PRČÍK, Tomáš. Stavební spoření v kostce. 1. vyd. Brno: ERA, 2002. 124 s. ISBN 80-

86517-29-2. 

7. RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. 

7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 293 s. ISBN 978-80-247-3291-6. 

8. SŮVOVÁ, Helena; PAVELKA, František; DEGEN, Zdeněk; Němcová, Lidmila; 

NÁLEVKOVÁ, Ludmila. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 

1997. 398 s. ISBN 80-902243-2-6. 

9. SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 

143 s. ISBN 978-80-247-2388-4. 

10. SYROVÝ, Petr; NOVOTNÝ, Martin. Osobní a rodinné finance. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2003. 172 s. ISBN 80-247-0478-1. 

11. VICHNAROVÁ, Lenka; NOVÁKOVÁ, Jolana. Financování bydlení. 1. vyd. Brno: 

ERA, 2007. 90 s. ISBN 978-80-7366-079-6. 

12. ZONKOVÁ, Zdeňka. Rozhodování managera. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 1995. 93 s. ISBN 80-7078-254-4. 

 

 

 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=0016D42D4D&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Financov%C3%A1n%C3%AD+bydlen%C3%AD


 52 

Elektronické zdroje: 

1. Asociace českých stavebních spořitelen [online]. Poslední revize 30. 4. 2010 [cit. 2010-

04-10]. Dostupné z WWW: < http://www.acss.cz/>. 

2. Asociace českých stavebních spořitelen. Výroční zprávy [online]. Poslední revize 30. 4. 

2010 [cit. 2010-04-10]. Dostupné z WWW: <http://www.acss.cz/cz/novinari-a-

odbornici/vyrocni-zpravy-acss/>. 

3. Česká národní banka [online]. c2003 [cit. 2010-03-28] Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/index.html>. 

4. Českomoravská stavební spořitelna [online]. c2009 [cit. 2010-04-01]. Dostupné 

z WWW: <http://www.cmss.cz/cs/produkty/stavebni-sporeni/jak-vybrat-tarif.html>. 

5. Československá obchodní banka [online]. c2010 [cit. 2010-02-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.csob.cz/cz/Lide/Bydleni/Stranky/default.aspx>. 

6. Finance media a.s. Co je to hypotéka [online]. c2000 [cit. 2009-12-10]. Dostupné z 

WWW: <http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/co-to-je/>. 

7. Finance media a.s. Finance.cz [online]. c2000 [cit. 2009-12-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/>. 

8. FRIEBELOVÁ, Jana. Vícekriteriální rozhodování za jistoty [online]. 29. 10. 2008 [cit. 

2010-04-23]. Dostupný z WWW: 

<http://www2.ef.jcu.cz/~jfrieb/tspp/data/teorie/Vicekritko.pdf>. 

9. HOUŠKA, Milan. Vícekriteriální rozhodování [online]. [cit. 2010-01-26]. Dostupný z 

WWW: <http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php?titul_key=79>. 

10. HOUŠKA, Milan. Vícekriteriální rozhodování [online]. [cit. 2010-04-05]. Dostupný z 

WWW: <zip.czu.cz/_data_editor/File/.../2Vicekriterialni_rozhodovani.ppt>. 

11. HULMÁK, Milan. Hypotéční úvěry [online]. Poslední revize 25. 9. 2009 [cit. 2010-03-

12] Dostupné z WWW: <http://plzen.juristic.cz/kpo/479817/predmet/cz>. 

12. Hypoindex.cz. Hypotéky  [online]. c2008 [cit. 2010-02-12] Dostupné z WWW: 

<http://www.hypoindex.cz/hypoteky/clanky/>. 

13. Hypoindex.cz. Stavební spoření  [online]. c2008 [cit. 2010-01-31] Dostupné z WWW: 

<http://www.hypoindex.cz/stavebni-sporeni/clanky/>. 

14. Hyposervis [online]. c2006 [cit. 2010-01-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.hyposervis.cz/>. 

http://www.acss.cz/
http://www.acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/vyrocni-zpravy-acss/
http://www.acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/vyrocni-zpravy-acss/
http://www.cnb.cz/cs/index.html
http://www.cmss.cz/cs/produkty/stavebni-sporeni/jak-vybrat-tarif.html
http://www.csob.cz/cz/Lide/Bydleni/Stranky/default.aspx
http://plzen.juristic.cz/kpo/479817/predmet/cz
http://www.hyposervis.cz/hyposervis/aktuality/trh-v-roce-2010.html


 53 

15. Hypotéční banka [online]. c2009 [cit. 2010-03-13] Dostupné z WWW: 

<http://www.hypotecnibanka.cz/>. 

16. iDnes.cz. Hypotéční úvěr [online]. c1999 [cit. 2010-02-22] Dostupné z WWW: 

<http://finance.idnes.cz/uver_hypot.asp>. 

17. LBBW bank [online]. [cit. 2010-04-12] Dostupné z WWW: 

<http://www.lbbw.cz/cs/kontakty/index.shtml>. 

18. Ministerstvo financí ČR [online]. c2005 [cit. 2010-01-04] Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/>. 

19. Ministerstvo informatiky. Portál veřejné správy České republiky [online]. c2003,  [cit. 

2009-12-01]. Dostupné z WWW: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/70

1?PC_8411_number1=96/1993&PC_8411_l=96/1993&PC_8411_pi=0&PC_8411_ps=2

5&#10821>. 

20. Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. [cit. 2010-02-02] Dostupné z WWW: 

<http://www.mmr.cz/>. 

21. Modrá pyramida [online]. c2008 [cit. 2010-04-12] Dostupné z WWW: 

<http://www.modrapyramida.cz/>. 

22. Sabro s.r.o. Hypotéční úvěr [online]. c2006 [cit. 2010-04-01] Dostupné z WWW: 

<http://www.dumabyt.cz/rubriky/finance/hypotecni-uver/>. 

 

Ostatní zdroje: 

Zákon č.  96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření  

Zákon č. . 190/2004 Sb., o dluhopisech 

Nařízení vlády č. 249/2002 Sb. podmínky poskytování příspěvku k hypotéčnímu úvěru 

osobám do 36 let 

 

 

http://finance.idnes.cz/uver_hypot.asp
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=96/1993&PC_8411_l=96/1993&PC_8411_pi=0&PC_8411_ps=25&#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=96/1993&PC_8411_l=96/1993&PC_8411_pi=0&PC_8411_ps=25&#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=96/1993&PC_8411_l=96/1993&PC_8411_pi=0&PC_8411_ps=25&#10821
http://www.dumabyt.cz/rubriky/finance/hypotecni-uver/


 

Seznam zkratek 

ČR ……………………Česká republika 

ČMSS ……………………Českomoravská stavební spořitelna 

LBBW ……………………Landesbank Baden-Württemberg  

AČSS ……………………Asociace českých stavebních spořitelen 

HZL ……………………hypotéční zástavní listy 

MMR ……………………Ministerstvo pro místní rozvoj 

HČ ……………………hodnotící číslo 

p.a. ……………………per annum (ročně nebo za rok) 

p.m. ……………………per mensum (měsíčně nebo za měsíc) 

p.b. ……………………procentní bod 

a.s. ……………………Akciová společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byla seznámena s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít  

(§ 35 odst.3); 

- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím 

s tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 7. května 2010 

 

 

 

 

 

……………………………… 

                                                  Petra Matušková  

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

 

Bílovecká 162, 747 06 Opava 

 

 



 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Roční splátkový kalendář tarifu Atraktiv, standard od ČMSS 

Příloha č. 2:  Roční splátkový kalendář hypotéky do 85 % od Hypotéční banky 

Příloha č. 3:  Roční splátkový kalendář IQ hypotéky od LBBW bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

Roční splátkový kalendář tarifu Atraktiv standard od ČMSS 
S

p
o
ře

n
í 

Rok Úloţka (Kč) Úhrada (Kč) Podpora (Kč) Úrok (Kč) Zůstatek (Kč) 

2010.12 66 100 15 620 – 168,80 50 648,80 

2011.12 75 600 620 3 000 899,10 129 527,90 

2012.12 75 600 620 3 000 1 687,80 209 195,70 

2013.12 75 600 620 3 000 2 484,50 289 660,20 

2014.12 75 600 620 3 000 3 289,20 370 929,40 

2015.12 75 600 620 3 000 4 101,90 453 011,30 

2016.12 75 600 620 3 000 4 922,70 535 914,00 

2017.12 75 600 620 3 000 5 751,70 619 645,70 

2018.12 75 600 620 3 000 6 589,00 704 214,70 

2019.12 75 600 620 3 000 7 434,70 789 629,40 

Celkem 746 500 21 200 27 000 37 329,40 789 629,40 

 

M
ez

iú
v
ěr

  

Rok Platba  (Kč) Čerpání  

(Kč) 

Úrok (Kč) Zůstatek 

(Kč) 

Daň. úspora  

(Kč) 

2010.12 67 666,90 2 000 000 67 666,90 2 000 000 10 150,03 

2011.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

2012.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

2013.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

2014.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

2015.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

2016.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

2017.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

2018.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

2019.12 116 000,40  116 000,40 2 000 000 17 400,06 

Celkem 1 111 670,50  1 111 670,50 2 000 000 166 750,57 

 

Ú
v
ěr

 z
e 

st
av

eb
n
íh

o
 s

p
o
ře

n
í 

Rok Splátka (Kč) Úhrada 

(Kč) 

Čerpání  

(Kč) 

Úrok (Kč) Zůstatek 

(Kč) 

Daň. 

úspora 

(Kč) 

2019.12  –  – 1 210 370,60  1 210 370,60  

2020.12 132 250 310  42 340,50 1 120 771,10 6 351,08 

2021.12 141 000 310  38 668,60 1 018 749,70 5 800,29 

2022.12 141 000 310  34 893,80 912 953,50 5 234,07 

2023.12 141 000 310  30 979,30 803 242,80 4 646,90 

2024.12 141 000 310  26 920,00 689 472,80 4 038,00 

2025.12 141 000 310  22 710,50 571 493,30 3 406,58 

2026.12 141 000 310  18 345,30 449 148,60 2 751,80 

2027.12 141 000 310  13 818,60 322 277,20 2 072,79 

2028.12 141 000 310  9 124,30 190 711,50 1 368,65 

2029.12 141 000 310  4 256,40 54 277,90 638,46 

2030.12 54 903,50 310  315,60 0,00 47,34 

Celkem 1 456 153,50 3 410  242 372,90 0,00 36 355,96 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podrobných informací od ČMSS 



 

Příloha č. 2 

Roční splátkový kalendář hypotéky do 85 % od Hypotéční banky 

H
y
p
o
té

čn
í 

ú
v
ěr

 

Rok Splátka (Kč) Úrok (Kč) Úmor 

(Kč) 

Konečná 

hodnota 

(Kč) 

Daň. 

úspora 

(Kč) 

St. 

podpora 

(Kč) 

2010.12 100 219,60 69 425,25 30 794,35 1 969 205,65 9 633,59 5 201,33 

2011.12 171 805,02 116 452,14 55 352,88 1 913 852,77 16 130,34 8 916,566 

2012.12 171 805,02 113 043,94 58 761,08 1 855 091,70 15 619,11 8 916,566 

2013.12 171 805,02 109 425,90 62 379,12 1 792 712,57 15 076,40 8 916,566 

2014.12 171 805,02 105 585,08 66 219,94 1 726 492,63 14 500,28 8 916,566 

2015.12 171 805,02 101 507,77 70 297,25 1 656 195,39 13 888,68 8 916,566 

2016.12 171 805,02 97 179,42 74 625,60 1 581 569,78 13 239,43 8 916,566 

2017.12 171 805,02 92 584,56 79 220,46 1 502 349,32 12 550,20 8 916,566 

2018.12 171 805,02 87 706,78 84 098,24 1 418 251,08 11 818,53 8 916,566 

2019.12 171 805,02 82 528,67 89 276,35 1 328 974,73 11 041,82 8 916,566 

2020.12 171 805,02 77 031,73 94 773,29 1 234 201,44 10 997,47 3 715,236 

2021.12 171 805,02 71 196,33 100 608,69 1 133 592,75 10 679,45 0 

2022.12 171 805,02 65 001,64 106 803,38 1 026 789,37 9 750,25 0 

2023.12 171 805,02 58 425,52 113 379,50 913 409,87 8 763,83 0 

2024.12 171 805,02 51 444,50 120 360,52 793 049,34 7 716,68 0 

2025.12 171 805,02 44 033,64 127 771,38 665 277,96 6 605,05 0 

2026.12 171 805,02 36 166,47 135 638,55 529 639,41 5 424,97 0 

2027.12 171 805,02 27 814,91 143 990,11 385 649,31 4 172,24 0 

2028.12 171 805,02 18 949,13 152 855,89 232 793,42 2 842,37 0 

2029.12 171 805,02 9 537,46 162 267,56 70 525,86 1 430,62 0 

2030.12 71 585,42 1 059,63 70 525,80 0,00 158,94 0 

Celkem 3 436 100,40 1 436 100,40 2 000 000 0,00 202 040,22 89 166 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3  

Roční splátkový kalendář IQ hypotéky od LBBW bank 

H
y
p
o
té

čn
í 

ú
v
ěr

 

Rok Splátka (Kč) Úrok (Kč) Úmor 

(Kč) 

Konečná 

hodnota 

(Kč) 

Daň. 

úspora 

(Kč) 

St. 

podpora 

(Kč) 

2010.12 95 436,51 62 441,38 32 995,13 1 967 004,87 8 598,70 5116,70 

2011.12 163 605,44 104 577,48 59 027,96 1 907 976,91 14 370,90 8771,49 

2012.12 163 605,44 101 316,09 62 289,36 1 845 687,55 13 881,69 8771,49 

2013.12 163 605,44 97 874,49 65 730,95 1 779 956,60 13 365,45 8771,49 

2014.12 163 605,44 94 242,75 69 362,70 1 710 593,90 12 820,69 8771,49 

2015.12 163 605,44 90 410,34 73 195,10 1 637 398,80 12 245,83 8771,49 

2016.12 163 605,44 86 366,19 77 239,26 1 560 159,55 11 639,20 8771,49 

2017.12 163 605,44 82 098,59 81 506,86 1 478 652,69 10 999,06 8771,49 

2018.12 163 605,44 77 595,20 86 010,25 1 392 642,44 10 323,56 8771,49 

2019.12 163 605,44 72 842,98 90 762,46 1 301 879,99 9 610,72 8771,49 

2020.12 163 605,44 67 828,21 95 777,24 1 206 102,75 9 626,01 3654,78 

2021.12 163 605,44 62 536,35 101 069,09 1 105 033,65 9 380,45 0 

2022.12 163 605,44 56 952,11 106 653,33 998 380,32 8 542,82 0 

2023.12 163 605,44 51 059,33 112 546,11 885 834,21 7 658,90 0 

2024.12 163 605,44 44 840,97 118 764,47 767 069,74 6 726,15 0 

2025.12 163 605,44 38 279,03 125 326,41 641 743,33 5 741,85 0 

2026.12 163 605,44 31 354,54 132 250,91 509 492,42 4 703,18 0 

2027.12 163 605,44 24 047,45 139 557,99 369 934,43 3 607,12 0 

2028.12 163 605,44 16 336,63 147 268,81 222 665,62 2 450,49 0 

2029.12 163 605,44 8 199,78 155 405,66 67 259,96 1 229,97 0 

2030.12 68 168,94 909,03 67 259,90 0,00 136,35 0 

Celkem 3 272 108,88 1 272 108,88 2 000 000  177 659,10 87 715 

Zdroj: vlastní zpracování 


