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Anotace 

Tato práce se zabývá oblastí poskytování hypotečních úvěrů. Hlavní cíl práce je 

provedení analýzy hypotečních produktů, které poskytují banky v České republice.  

První část vymezuje obecné informace o hypotečních úvěrech, podmínkách pro 

poskytnutí a úvěrovém procesu. Jsou zde popsány nejvíce vyuţívané produkty na našem 

trhu. Následující část je věnována úvěrovým příleţitostem ve vybraných evropských 

zemích a také ve Spojených státech amerických.  

V závěru práce je vyhodnoceno dotazníkové šetření provedené ke zjištění vyuţívání 

hypotečních úvěrů a spokojenosti s nimi. 

Annotation 

This thesis is focused on providing mortgage credits. The main objective of this 

thesis is an analysis of mortgage products provided by banks in the Czech Republic.  

The first part is aimed on general information about mortgage credits, conditions for 

grant and loan process. There are described the most widely used products in our market. 

The following section is devoted to credit opportunities in selected European countries and 

the United States.  

In conclusion the research is evaluated by questionnaire to determine use and 

satisfaction of mortgage with them. 
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1 Úvod 

Hypoteční a jiné úvěrové produkty patří k základní nabídce bankovních i nebankovních 

institucí. Tuto nabídku mohou vyuţít jak fyzické osoby, tak i podnikatelské subjekty, které 

tak mohou pokrýt své potřeby. V posledních letech trh s hypotékami doznal určitých změn. 

Vlivem ekonomické krize některé banky na čas poskytování hypotečních produktů v plné výši 

hodnoty nemovitostí omezily, nebo dokonce pozastavily. Nutno však dodat, ţe ani 

domácnosti v tomto období o hypotéky nejevily příliš zájem, přestoţe ceny nemovitostí se 

nacházely na svém minimu a z tohoto hlediska byla k nákupu nemovitosti vhodná doba. 

V současné době je hypotéka nebo jiná forma úvěru na bydlení často jedinou moţností, 

jak získat nemovitost do vlastnictví. K tomuto kroku se musí často uchýlit zejména mladí lidé, 

kteří se chtějí osamostatnit či zaloţit rodinu a mají dostatečný příjem pro to, aby byli schopni 

své závazky splácet. Není mnoho lidí, kteří mohou financovat nákup nemovitosti z vlastních 

prostředků. 

Cílem této práce je analyzovat a porovnat nabídku úvěrových produktů největších 

tuzemských bank a porovnat finanční náročnost na konkrétní finanční potřeby klientů při 

financování bydlení.  

V první části charakterizuji hypoteční úvěry, podmínky pro jejich poskytnutí, moţnosti 

získání finančních prostředků a také popíši úvěrový proces. V další části této práce popíši 

nejvíce vyuţívané produkty čtyř největších tuzemských bank a jedné banky specializující se 

přímo na hypoteční úvěry. Ráda bych zde uvedla konkrétní modelové úvěrové případy, včetně 

jejich výpočtů, ze kterých bude patrná celková náročnost úvěrů na bydlení. Ve své práci se 

budu převáţně zabývat produkty, které nabízí Československá obchodní banka, a.s. V této 

práci bych také ráda nastínila, jaké úvěrové příleţitosti mají občané ve vybraných evropských 

zemích a ve Spojených státech amerických.  

Závěrem bude vyhodnoceno šetření provedené pomocí dotazníků, zpracované z důvodu 

zjištění, jaké úvěry určené k financování bydlení jsou nejčastěji klienty v České republice 

vyuţívány, jak jsou s nimi klienti spokojeni a co je pro klienta při jejich poskytování důleţité. 
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2 Charakteristika hypotečních úvěrů 

Po vlastním bydlení dnes touţí většina lidí, ať uţ se jedná o koupi nového, či 

rekonstrukci staršího domu nebo bytu. Obě tyto moţnosti však obnáší investovat nemalé 

náklady. Jen málokdo je však schopen tento záměr financovat s vyuţitím vlastních zdrojů. 

Existují proto úvěry, které se specializují právě na bydlení, jsou to hypoteční úvěry.  

Ze všeho nejdříve je však potřeba vysvětlit, co to vlastně úvěr je. „Úvěr je objem 

finančních prostředků, které věřitel poskytne dlužníkovi za úplatu ve formě úroku. Podstata 

úvěru je následující: ten, kdo dává úvěr, poskytuje službu zapůjčení peněz v hotovosti a tím se 

stává věřitelem, zatímco příjemce úvěru se jako dlužník zavazuje splnit protislužbu, tj. vrácení 

peněz teprve v budoucnu.“[1] 

 

Hypoteční úvěr, základní pojmy
 

O hypoteční úvěr můţe zaţádat kaţdý občan ČR, který dovrší věku 18 let, zaměstnanec 

nebo podnikatel. Horní věková hranice je zpravidla stanovena tak, aby byl úvěr splacen dříve, 

neţ ţadatel dosáhne věku 65 let. Některé banky mohou poskytnout hypoteční úvěr také 

cizincům, kteří mají trvalý pobyt na území našeho státu. Dle platné legislativy mohou zaţádat 

o poskytnutí hypotečního úvěru také právnické osoby a města a obce. 

Dle § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. je hypoteční úvěr definován takto: „Hypoteční 

úvěr je úvěr, jehož splacení 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.“ Tato nemovitost se podle odstavce 3 musí 

nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu 

Evropského hospodářského prostoru.“ [2] 
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Anuita – pravidelná měsíční splátka úvěru, která v sobě zahrnuje jistinu i úrok 

Bonita – schopnost klienta splácet 

Dlužník – osoba splácející závazek (půjčku nebo úvěr) 

Doba splatnosti – ve smlouvě předem sjednaná doba, ve které klient splatí půjčku nebo úvěr 

Emitent – výstavce cenných papírů 

Fixace úrokové sazby – období, po které platí sjednaná výše úrokové sazby 

Konsolidace – splacení stávajícího úvěru nebo půjčky novým úvěrem poskytnutým téţe 

osobě 

RPSN (roční procentní sazba nákladů) -  číslo, které umoţní spotřebiteli lépe vyhodnotit 

výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru 

Ručitel – fyzická nebo právnická osoba, která se zaváţe převzít splácení závazku, pokud tento 

nebude řádně a včas splácen dluţníkem 

Spoludlužník – osoba podílející se na splácení závazku 

Úrok – peněţitá odměna banky za půjčení peněz  

Věřitel – subjekt nebo osoba, která půjčila peníze 

2.1 Členění hypotečních úvěrů 

Základní členění hypotečních úvěrů je na účelové a neúčelové. Účelové hypotéky jsou 

podmíněny vyuţitím úvěru na investici do nemovitosti. U neúčelové hypotéky se za úvěr ručí 

zástavním právem k nemovitosti a je moţné jej pouţít na cokoli, typickým příkladem je 

Americká hypotéka. 

 

Vyuţití účelových hypoték: 

 koupě stavebního pozemku nebo nemovitosti určené k bydlení 

 výstavba rodinného domu, obytného domu nebo rekreačního objektu 

 pořízení staveb na nebytové účely 

 modernizace nebo rekonstrukce stávající nemovitosti 

 koupě vlastnického podílu na nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a 

dědických nároků 

 splácení dříve poskytnutých úvěrů a půjček na nemovitost 
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Členění hypotečních úvěrů podle způsobu splácení: 

 Anuitní – nejčastější způsob splácení; výše splátky se v čase při shodně vysoké 

úrokové míře nemění, mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny 

 Progresivní – výše splátek postupem času roste 

 Degresivní – klient platí na začátku vyšší splátky a ty se postupem času sniţují 

 

Kombinace s jinými produkty 

Řada bank také nabízí hypoteční úvěry kombinované s jinými produkty. Nejčastěji to bývá 

kombinace hypotéky se stavebním spořením nebo ţivotním pojištěním. U těchto variant klient 

splácí pouze úroky z neměnné jistiny hypotéky a na kombinovaný produkt pouze ukládá 

peníze. Poté jednorázově splatí hypotéku nebo její část z těchto naspořených peněz. 

 

Americká hypotéka 

Americkou hypotéku řadíme mezi neúčelové úvěry. Její neúčelovost spočívá v tom, ţe se 

dá pouţít opravdu na cokoli. Poskytnutí tohoto druhu hypotéky je podmíněno vlastnictvím 

nemovitosti. Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 70% hodnoty nemovitosti a doba 

splácení se pohybuje od 3 do 20 let. Výhodou je také to, ţe úvěr lze kdykoliv předčasně 

splatit bez jakýchkoliv sankcí.  

 

Variabilní hypotéka 

Variabilní hypotéka je další z neúčelových hypotečních úvěrů. Jedná se o úvěr 

s kontokorentem, který umoţňuje libovolné čerpání finančních prostředků z účtu, nebo 

naopak se můţe sniţovat vyčerpaná částka vklady na účet a znovu opakovaně čerpat peníze 

z účtu.  

 

Flexibilní hypotéka 

Podstata flexibilní hypotéky spočívá v moţnosti libovolně měnit výši splátek v průběhu 

splácení dle momentální situace klienta. Klient má také moţnost odloţit začátek splácení 

úvěru na 1 rok, nebo přerušit splácení aţ na dobu 3 měsíce.  

 

Novomanţelská hypotéka 

„Jedná se o úvěr, jenţ je vhodný pro manţelský pár nebo registrovaný pár (případně druha 

a druţku, pár mající v péči dítě) ovšem většinou je tento typ hypotéky omezen věkem ţadatele 
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(většina bank 35 - 40 let ţadatele). Mezi největší přednosti patří moţnost platit po určitou 

dobu pouze úroky a úvěr splácet například aţ po pěti letech v plné výši. Další výhodou můţe 

být kombinace se státní půjčkou, která je v maximální výši rovna 300 tis. Kč.“ [3]
 

 

Investiční hypotéka 

Je to druh hypotečního úvěru, který v sobě obsahuje standardní hypotéku a investiční 

ţivotní pojištění. Podmínkou pro vyuţití tohoto produktu je, ţe klient si musí sjednat 

ţivotního pojištění na dobu trvání hypotečního úvěru. Bance klient do konce trvání hypotéky 

platí pouze úroky z půjčované částky. Kdyţ vyprší doba trvání hypotéky, pojišťovna, u které 

byl klient pojištěn, zaplatí v plné výši jistinu (výše úvěru klienta u banky). Tuto jistinu 

pojišťovna vezme ze splátek na ţivotním pojištění, které musí být uzavřeno ve stejné výši, 

jako je výše úvěru u banky. 

 

Úvěr ze stavebního spoření 

Tento úvěr slouţí k nákupu, modernizaci či rekonstrukci nemovitosti. Výhoda tohoto úvěru 

spočívá v tom, ţe úroková sazba je klientovi známá uţ při podpisu smlouvy o stavebním 

spoření. Tato úroková sazba je garantována po celou dobu splácení a pohybuje se jiţ od 3,7%. 

Klientovi je poskytnuta částka do výše rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem 

účtu stavebního spoření. Cílovou částku si klient volí v okamţiku, kdy uzavírá smlouvu o 

stavebním spoření. Úvěr lze vyuţít ve chvíli, kdy klient spoří na smlouvu o stavebním spoření 

alespoň po dobu dvou let a má naspořeno alespoň 35% - 50% cílové částky a splní i další 

podmínky poskytnutí úvěru.  Mnoho klientů také jistě ocení, ţe úvěr lze kdykoliv bez sankcí 

předčasně splatit. U tohoto úvěru je potřeba dokládat, na co budou finanční prostředky 

vyuţity. Můţeme se také setkat s překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření. Tento je 

určen těm klientům, kteří potřebují financovat bydlení, ale ještě nesplňují podmínky pro 

získání řádného úvěru ze stavebního spoření. U tohoto úvěru mohou klienti ovlivnit výši 

úroku tím, za jak dlouho se zaváţe překlenovací úvěr splatit. Ke znázornění výhodnosti 

stavebního spoření uvádím tabulku č.1, kde jsou uvedeny moţné výnosy po 6 letech spoření u 

Českomoravské stavební spořitelny.  
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Tabulka 1: Příklad cílových částek, měsíčních vkladů a výnosů po 6 letech spoření u 

Českomoravské stavební spořitelny 

Cílová částka 

(Kč) 

Měsíční 

vklad 

(Kč) 

Výše vkladů 

za 6 let 

(Kč) 

Výnos za 6 

let 

vč. státní 

podpory a úroků 

(Kč) 

Naspořeno za 

6 let 

(Kč) 

Úvěr 

(Kč) 

1 000 000 5 000 360 000 40 780 400 780 599 220 

800 000 4 000 288 000 36 388 324 388 475 612 

600 000 3 000 216 000 31 996 247 996 352 004 

500 000 2 500 180 000 29 800 209 800 290 200 

400 000 2 000 144 000 27 604 171 604 228 396 

340 000 1 700 122 400 26 287 148 687 191 313 

300 000 1 500 108 000 24 605 132 605 167 395 

200 000 1 000 72 000 16 436 88 436 111 564 

100 000 500 36 000 8 216 44 216 55 784 

40 0000 200 14 400 3 284 17 684 22 316 

Zdroj: Interní informace Českomoravské stavební spořitelny 

 

2.2 Podmínky poskytnutí hypotečního úvěru 

Základní podmínky pro poskytnutí hypotečního úvěru, shodné pro všechny banky: 

 ţadatel musí být starší 18 let a ke dni splatnosti úvěru nesmí jeho věk přesáhnout 70 

let 

 ţadatel musí mít příjmy ze závislé činnosti, podnikání, nebo jiné příjmy, které banka 

uznává 

 pokud je ţadatelů o úvěr více, musí alespoň jeden z nich být vlastníkem nemovitosti, 

ke které se úvěr vztahuje, nebo se jím v průběhu stát 

 

Bonita klienta 

Bonita patří mezi nejdůleţitější ukazatele, které rozhodují nejen o podmínkách úvěru, 

ale zejména o jeho schválení či zamítnutí. Banka posuzuje bonitu klienta nejen podle jeho 

příjmů, ale důleţitou roli hrají také výdaje. Ačkoliv je dnes moţné získat hypotéku bez 

doloţení příjmů, coţ mnohdy znamená také vyšší úrok, čím má klient příjmy vyšší, tím se 

jeho šance na schválení hypotéky zvyšují. U fyzických osob se příjmy ze závislé činnosti 

dokladují zpravidla několik měsíců zpětně. Podnikatelé předkládají daňová přiznání. Pokud 

ţadatel o hypotéku nemá dostatečné příjmy, můţe přibrat spoluţadatele (např. manţelka), 
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v tomto případě se příjmy všech ţadatelů sčítají. Kromě příjmů ze závislé činnosti můţe 

ţadatel uvést také další bankou uznatelné příjmy, např. doţivotní rentu, plný invalidní 

důchod, rodičovský příspěvek, příjem z nájemného apod. Vedle příjmů se posuzují také 

všechny výdaje klienta a zejména to, co mu zůstane po jejich odečtení od příjmů. Zde je 

důleţitá výše ţivotního minima, která se odvíjí od počtu členů domácnosti. Mezi další 

pravidelné měsíční výdaje patří také platby pojištění, splátky jiných úvěrů či leasing. Výdaje 

ţadatel dokladovat nemusí, avšak součástí kaţdé ţádosti o hypotéku je písemný souhlas, ţe si 

banka můţe tyto výdaje ověřit v bankovních či nebankovních registrech. Výše měsíční 

splátky se také zahrnuje do posuzování bonity klienta. Tuto skutečnost však můţe klient do 

jisté míry ovlivnit buď výší samotného úvěru, délkou splácení nebo výší úrokové sazby. 

Úroková sazba je sice určována bankou, ale ze strany klienta můţe být ovlivněna například 

dobou fixace.  

 

Fixace úrokové sazby 

„Kromě celkové výše úvěru a délky splácení je velmi důleţitým faktorem při 

rozhodování o hypotečním úvěru také doba fixace úrokové sazby. Je to doba, po kterou je 

výše úrokové sazby neměnná a banka jí nesmí měnit. Délka fixace se stanovuje při podpisu 

úvěrové smlouvy. Nejčastěji je moţné se setkat s fixací na 1, 3, 5, 10 nebo 15 let. V současné 

době ale některé banky nabízejí také moţnost fixace na celkovou dobu splácení, coţ můţe být 

i 30 let. Lze sjednat téţ hypoteční úvěr bez fixace úrokových sazeb. Zpravidla jsou pak 

úrokové sazby vázány na mezibankovní sazby PRIBOR. Pokud není sazba fixována na celou 

dobu splácení, po jejím ukončení banka stanovuje dluţníkovi novou výši úrokové sazby podle 

trţních podmínek. Doba fixace je velmi důleţitým faktorem při pořizování hypotečního úvěru 

a vyplatí se tedy si dobu fixace dobře rozmyslet. 

Kratší doba fixace od jednoho do pěti let má zpravidla niţší úrokové sazby a výhodou je 

také moţnost splatit po jejím skončení celý úvěr nebo jeho část. Je proto vhodná pro ty, kteří 

očekávají v blízké budoucnosti větší sumu, kterou mohou předčasně splatit úvěr. Její 

nevýhodou je pak moţnost výraznějšího zvýšení úroků po jejím skončení, pokud dojde ke 

zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB, coţ můţe dluţníkovi způsobit nepříjemnosti při 

plánování svých výdajů (zde pak ale můţe pomoci refinancování úvěru). 

Delší doba fixace na 5 a více let umoţňuje dluţníkovi lépe naplánovat své finanční výdaje 

na delší dobu a výhodou je rovněţ sniţování reálné hodnoty splátky po delší době. Na druhou 

stranu jsou ale delší fixace úročeny vyšší sazbou a nevýhodou je také nemoţnost splatit 
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hypotéku před ukončením doby fixace jednorázovou splátkou (nebo pouze s vysokými 

sankcemi), resp. sníţit svůj dluh větší mimořádnou splátkou.“ [4] 

Obrázek č. 1 nám ukazuje, jak se v období let 2006 – 2010 vyvíjely úrokové sazby s fixací 

na dobu 1 roku a 5 let. Zvýšený nárůst byl zaznamenán na přelomu roku 2007 a 2008. 

V současné době mají úrokové sazby spíše klesající tendenci. 

 

 

Obrázek 1: Graf vývoje úrokových sazeb hypoték s fixací na 1 a 5 let 

Zdroj: FINCENTRUM HYPOINDEX [5] 

 

Zajištění hypotečního úvěru [6]  

Zajištění zástavním právem k nemovitosti je základní podmínkou kaţdé banky při 

poskytování hypotečních úvěrů. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území České 

republiky, v členském státě Evropské unie nebo jiném státě, který je součástí Evropského 

hospodářského prostoru. Klient můţe ručit nemovitostí, která je přímo účelem finančního 

záměru nebo jinou nemovitostí či nemovitostmi. Avšak musí být v zástavě celá, není tedy 

moţnost zastavit např. polovinu domu. Do zástavy lze dát i rozestavěnou nemovitost, která je 

takto zapsaná v katastru nemovitostí, na níţ je úvěr čerpán. Rozestavěná nemovitost můţe být 

zapsána do katastru nemovitostí tehdy, má-li postaveno alespoň jedno nadzemní podlaţí. 

Někdy můţe být také od banky po klientovi poţadováno uzavření ţivotního nebo úvěrového 

pojištění nebo přizvání dalších spoludluţníků či ručitelů v těch případech, ţe by klient nebyl 
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schopen úvěr splácet. Tento případ můţe nastat např. při vyšším věku klienta nebo jeho nízké 

bonitě.  

2.3 Úvěrový proces 

Rozhodneme-li se koupit nemovitost, ať uţ k bydlení či k podnikání, čeká nás ještě 

dlouhá cesta k jejímu získání. Tato cesta není jednoduchá ani levná a samozřejmě s sebou 

nese určitá rizika. Je proto nutné věnovat dostatek času k prostudování moţných variant 

řešení celé koupě. 

V současné době můţeme informace o hypotečních produktech získat z různých zdrojů. 

Ať uţ se jedná o média, tisk nebo si necháme vypracovat porovnání nabídek od nezávislé 

společnosti poskytující tyto sluţby. Kaţdá banka také na svých internetových stránkách 

prezentuje své produkty a je zde moţnost si orientačně svou hypotéku spočítat. Můţeme tedy 

jiţ do banky či stavební spořitelny jít s konkrétní představou, jak by měl náš úvěr na bydlení 

vypadat.  

Při první návštěvě banky či stavební spořitelny by klient tedy jiţ měl vědět, k jakému 

účelu by mu měla být hypotéka poskytnuta, její výše, zda má nějaké finance k dispozici nebo 

potřebuje půjčit celou částku. Dále je potřeba dopředu znát finanční náročnost celého záměru 

a také jakou nemovitostí bude klient ručit. Velmi důleţitou věcí, kterou si musí kaţdý ţadatel 

o hypotéku promyslet, je porovnání jeho pravidelných výdajů s čistými příjmy, to znamená, 

jakou částku by klient mohl měsíčně splácet, aby zatíţení nebylo příliš vysoké. Dále banka 

předá ţadateli seznam všech dokladů a dokumentů, které je potřeba doloţit k ţádosti o úvěr. 

Jedná se vţdy o tyto doklady: doklad o výši příjmů (potvrzení příjmu od zaměstnavatele, 

daňové přiznání), ocenění nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí. Další dokumenty se 

dokládají podle toho, zda se jedná o koupi nemovitosti či výstavbu nebo rekonstrukci.  

Po doloţení všech dokumentů je s klientem sepsána ţádost o poskytnutí úvěru. 

V následujícím období má banka čas na posouzení ţádosti a její schválení či zamítnutí. Pokud 

je klientovi úvěr schválen, je s klientem podepsána úvěrová smlouva, zástavní smlouva a 

někdy téţ smlouva o vedení účtu. Většina bank také poţaduje, aby měl klient v bance vedený 

kromě úvěrového také běţný účet, na který mu bude posílána výplata nebo jiný příjem. Klient 

je také seznámen se smluvní dokumentací. Dalším krokem k vlastnímu čerpání úvěru je ze 

strany klienta zápis zástavního práva do katastru nemovitostí, mnohdy postačí i samotný 

návrh na vklad do katastru. Po té je moţné začít úvěr čerpat.  
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Po vyčerpání úvěru je klientovi odesláno oznámení o ukončení čerpání. Pokud je úvěr 

splácen anuitně, je zde uvedena konečná výše anuitní splátky. Následně dochází ke splácení 

úroků a umořování jistiny.  

 

Modelový příklad č. 1: Financování pomocí ČSOB Hypotéky 

Vezměme v úvahu, ţe klient pro financování svého záměru potřebuje hypoteční úvěr ve 

výši 1 000 000 Kč, jenţ bude splácet po dobu 20 let. Jeho započitatelné příjmy jsou okolo 

35 000 Kč měsíčně. Jedná se jiţ o stávajícího klienta banky.  

 

Výše hypotéky 1 000 000 Kč 

Maximální výše hypotéky 1 230 000 Kč 

Minimální hodnota zajištění 1 428 572 Kč 

Podíl úvěru na zajištění 70% 

Délka splácení  20 let 

Počet splátek 240 

Typ fixace úroku 5 let 

Úrok 5,44 % p.a. 

Moţné slevy z úroku 
Pojištění úvěru 0,10 % p.a. 

Plat do ČSOB 0,15 % p.a. 

Sleva celkem 0,25 % p.a. 

Výsledný úrok 5, 19 % p.a. 

Poplatek za zpracování úvěru 8 000 Kč 

Orientační výše měsíčních poplatků za správu úvěru 150 Kč 

Orientační finanční zatíţení 6 855 Kč 

Potřebný čistý měsíční příjem 28 067 Kč 
Zdroj: Interní zdroj Československé obchodní banky 

 

Podobný výpočet uvedený v tabulce výše získá klient při první návštěvě banky, kdy je 

mu modelována hypotéka. Jak z tabulky vyplývá, aby klient získal hypoteční úvěr 

v poţadované výši, musí být zastaven nemovitostí, která je oceněna alespoň na částku cca 

1,43 mil. Kč.  

Následující výpočet nám ukazuje, jaké by měl klient celkové náklady na úvěr 

v následujících 5 letech při výše uvedených podmínkách, tedy fixaci na 5 let. 

 

6 855 + 150 = (7 005 x 70) + 8 000 = 498 350 Kč 
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3 Analýza nabízených hypotečních úvěrů v bankách v ČR 

Pro porovnání hypotečních produktů jsem si vybrala pět největších bank působících na 

našem trhu, z nichţ se jedna specializuje právě na poskytování hypotečních úvěrů.  Je ovšem 

potřeba dodat, ţe všechny banky nabízejí podobné, aţ téměř totoţné produkty určené pro 

financování bydlení. Je tedy pouze na klientovi, aby porovnal nabídky a informoval se o 

konkrétních podmínkách.  

3.1 Československá obchodní banka, a.s. [7] 

Hypotéka 2 v 1 

Hypotéka je kombinací standardní účelové ČSOB Hypotéky a neúčelové části úvěru, 

kterou můţete vyuţít na cokoli, třeba na vybavení domácnosti nebo třeba na nákup 

automobilu či dovolené. Výhody oproti standardní ČSOB Hypotéce jsou například ty, ţe aţ 

20% z výše hypotéky lze vyuţít na cokoliv při stejné úrokové sazbě hypotéky a bez sankcí za 

předčasné splacení. Klient si můţe půjčit od 200 000 Kč a to na dobu od 5 do 40 let. 

 

Hypotéka s garantovanou výší splátky 

Splátka hypotéky většinou znamená největší náklad rodinného rozpočtu a její zvýšení 

můţe způsobit neplánované finanční problémy. U této hypotéky s pevnou úrokovou sazbou 

získá klient jistotu stejné výše splátky po celou dobu trvání úvěru. Ke změně úrokové sazby 

nedojde ani tehdy, pokud se úrokové sazby na trhu mezitím zvýší. Ve smlouvě lze také 

sjednat mimořádnou splátku za výhodných podmínek. Doba splatnosti se u tohoto typu 

hypotéky pohybuje od 5 do 30 let. 

 

Americká hypotéka 

Americká hypotéka je neúčelový úvěr a získané prostředky lze pouţít opravdu na 

cokoli, aniţ by klient musel dokládat, na co peníze pouţil. I u této hypotéky má klient 

moţnost mimořádné splátky nebo předčasného splacení kdykoli bez smluvní pokuty. 

Výhodnější jsou také jistě úrokové sazby neţ u spotřebitelských úvěrů. Je zde však omezení 

ve výši poskytnutého úvěru, to je aţ do 70% zástavní hodnoty nemovitosti, maximálně však 

5 000 000 Kč s dobou splatnosti od 3 do 20 let. 
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Hypotéka na druţstevní bydlení 

Tento úvěr je určen výhradně na koupi, modernizaci nebo rekonstrukci nemovitosti, 

která je v druţstevním vlastnictví. Klient i zde má moţnost mimořádné splátky nebo 

předčasného splacení úvěru bez sankcí. Doba splatnosti je od 5 do 40 let a výše úvěru od    

200 000 Kč. 

 

Hypotéka bez dokládání příjmů 

Tento druh úvěru mohou vyuţít například matky na mateřské dovolené, které by se 

neprokázaly dostatečným příjmem při ověřování bonity, avšak finanční situace by jim 

splácení dovolovala, nebo podnikatelé, jejichţ výše příjmů uvedená v daňovém přiznání není 

dostačující pro získání hypotéky za standardních podmínek. Klient můţe získat úvěr od      

200 000 Kč na dobu splatnosti od 5 do 40 let. 

 

Podle informací Československé obchodní banky kromě hypotečních úvěrů při 

financování bytových potřeb klienti často vyuţívají produkt ČSOB Půjčka na lepší bydlení. Je 

to zejména z důvodu lepší dostupnosti a důleţitým faktem je také to, ţe klient nemusí u této 

půjčky ručit nemovitostí. Je to zejména u půjček, které nepřevyšují částku 600 000 Kč, coţ je 

maximální výše u tohoto úvěru.  V následujícím příkladu porovnám finanční náročnost u 

ČSOB Hypotéky s ČSOB Půjčkou na lepší bydlení. 

 

Modelový příklad č. 2: Porovnání finanční náročnosti ČSOB Hypotéky s úvěrovým 

produktem ČSOB Půjčka na lepší bydlení 

 
ČSOB Hypotéka 

ČSOB Půjčka na lepší 

bydlení 

Výše hypotéky / úvěru 400 000 Kč 400 000 Kč 

Délka splácení  10 let 10 let 

Počet splátek 120 120 

Typ fixace úroku 5 let - 

Úrok 5, 74 % p.a. 6,7 % p.a. 

Poplatek za zpracování úvěru 8 000 Kč 3 000 Kč 

Měsíční splátka 4 260 Kč 4 583 Kč 

Pojištění úvěru 195 Kč 274 Kč 

Orientační výše měsíčních 

poplatků za správu úvěru 
150 Kč 50 Kč 

Orientační finanční zatíţení 4 605 Kč 4 907 Kč 
Zdroj: Interní zdroj Československé obchodní banky 
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Protoţe u ČSOB Hypotéky máme uvedenu fixaci úroku po dobu 5 let, v následujících 

výpočtech budeme uvaţovat náklady po dobu 5 let. 

 

4 260 + 195 + 150 = 4 605     4 583 + 274 + 50 = 4 907 

4 605 x 60 = 276 300      4 907 x 60 = 294 420 

276 300 + 8 000 = 284 300     294 420 + 3000 = 297 420 

 

Rozdíl: 13 120 Kč 

 

V tomto případě je pro klienta výhodnější varianta hypotečního úvěru. Na počátku je 

sice nutné počítat s vyšším poplatkem za zpracování úvěru, ale dle výše uvedených parametrů 

je na konci fixačního období rozdíl ve výši 13 120 Kč.  

3.2 Komerční banka, a.s. [8] 

Všechny druhy hypotečních úvěrů, které nabízí Komerční banka, a.s., jsou určeny 

občanům České republiky, cizincům, kteří mají trvalým pobyt v ČR a cizozemcům, občanům 

členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu - přechodnému či trvalému. Pokud o úvěr 

ţádají manţelé, musí být alespoň jeden z nich splnit výše uvedené podmínky. Manţelé 

vystupují vţdy jako spoluţadatelé.  

 

Hypoteční úvěr 

Tento úvěr je určen pro investici do nemovitosti, klient jím můţe financovat jak nákup, 

tak i rekonstrukci či modernizaci, nebo třeba vypořádání spoluvlastnického a dědického 

nároku k nemovitosti. Účely lze také vzájemně kombinovat a hypotéku lze pouţít i na vedlejší 

náklady (např. nová kuchyňská linka) aţ do výše 50% výše úvěru. Úvěr lze čerpat dvojím 

způsobem, a to buď účelově, kdy klient doloţí doklady prokazující účel čerpání, nebo 

zálohově, kdy je částka vyplacena na účet klienta. Minimální výše úvěru je 200 000 Kč a 

doba splácení je od 5 do 30 let. 
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Flexibilní hypotéka 

U této hypotéky je moţné v průběhu splácení sníţit výši splátky aţ o 50 % nebo zvýšit 

aţ o 100 %. Klient tedy můţe sám rozhodovat o výši splátek a můţe také odloţit počátek 

splácení aţ o 12 měsíců nebo přerušit splátky aţ na dobu 3 měsíců. Při odkladu splátek se 

neplatí jistina ani úroky. Toto je však moţné provádět maximálně jednou do roka. Úvěr se 

poskytuje od částky 200 000 Kč a splatnost je od 5 do 30 let. 

 

Hypotéka 2 v 1 

Tento typ úvěru v sobě zahrnuje klasickou hypotéku a neúčelovou část úvěru, kterou lze 

pouţít na cokoliv. Financování z neúčelové části úvěru však musí vţdy souviset s danou 

nemovitostí, tzn. například vybavení bytu. Minimální výše úvěru je zde 250 000 Kč, z toho 

účelová část musí být alespoň 200 000 Kč. Tuto hypotéku lze také poskytnout jako Flexibilní 

hypotéku se všemi jejími výhodami.  

 

Hypotéka Dopředu Dozadu 

Je určena pro ty klienty, kteří chtějí mít schválenou hypotéku ještě před tím, neţ mají 

vybranou konkrétní nemovitost nebo kteří chtějí získat peníze na refundaci jiţ vynaloţených 

nákladů na bydlení. 

 Hypotéka Dopředu - je úvěr na bydlení, který klientovi přináší jistotu a klid při 

hledání nemovitosti nebo při plánování rekonstrukce či modernizace. Banka úvěr 

schválí ještě dříve, neţ má klient vybranou konkrétní nemovitost a navíc banka 

garantuje sjednané podmínky včetně úrokové sazby aţ po dobu 6 měsíců. 

 Hypotéka Dozadu – umoţní klientovi zpětnou refundaci jiţ vynaloţených nákladů na 

bydlení, maximálně však 1 rok zpět. Podmínky úvěru jsou standardní, nejedná se zde 

o tzv. americkou hypotéku. Tyto peníze mohou být klientem pouţity na cokoliv. 

 

Předhypoteční úvěr 

Jedná se o krátkodobý nebo střednědobý úvěr, který slouţí k investování do 

nemovitostí. Tento úvěr je vţdy poskytován v kombinaci s následným hypotečním úvěrem 

nebo překlenovacím úvěrem. Klient můţe předhypoteční úvěr vyuţít také v případě, ţe 

nevlastní jinou nemovitost vhodnou k zajištění a prodávající není ochoten převést vlastnické 

právo k prodávané nemovitosti před úhradou kupní ceny a zároveň není ochoten zapsat 
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zástavní právo k převáděné nemovitosti. Minimální výše úvěru je 100 000 Kč a můţe se 

čerpat jednorázově nebo postupně po dobu 2 let od data podpisu smlouvy. Čerpání je nutné 

zahájit nejdéle do 9 měsíců od podpisu smlouvy. 

3.3 Česká spořitelna, a.s. [9] 

Hypotéka v hotovosti České spořitelny 

Tento produkt je určen pro soukromou klientelu, tedy fyzické osoby, které jsou starší 18 

let. Jedná se o úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti a klient jej můţe pouţít 

prakticky na cokoliv, ať uţ se jedná o financování bydlení, nebo nákupu zboţí a sluţeb osobní 

potřeby, jako například pořízení automobilu. Minimální výše úvěru je 150 000 Kč a 

maximální výše je omezena hodnotou nemovitosti, doba splatnosti je aţ 20 let. Klient si můţe 

půjčit maximálně do výše 80% hodnoty nemovitosti, kterou stanoví banka. 

 

Ideální hypotéka České spořitelny 

Tento typ hypotéky je určen pro fyzické osoby k financování nemovitostí určených 

k bydlení. Klient můţe získat aţ 100% hodnoty zastavené nemovitosti, zde není minimální 

ani maximální výše úvěru stanovena. Klient má moţnost kdykoli v průběhu splácení 

hypotéku přizpůsobit svým moţnostem, například změnit výši splátek nebo jejich odklad. 

Úvěr lze pouţít na koupi nemovitosti, ať uţ je to pozemek nebo rekreační chata, také ke koupi 

druţstevního bytu nebo bytu od města či obce, aniţ by klient musel zastavit jinou nemovitost. 

Pouţití je také moţné ke splacení jiţ dříve poskytnutých úvěrů na nemovitost, s výjimkou 

těch, které jiţ byly Českou spořitelnou poskytnuty. Doba splatnosti u tohoto úvěru je aţ 30 

let. Úvěr navíc nemusí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, k níţ se financování 

vztahuje, ale můţe být zajištěn i jinou nemovitostí nacházející se na území ČR. Tato 

nemovitost však musí být vţdy pojištěna. 

 

Hypotéka na investice 

Tato hypotéka je určena fyzickým osobám k financování nemovitostí, které nejsou, 

nebo jsou jen částečně, určeny k bydlení. Jedná se například o nemovitosti s prostory 

k podnikání, činţovní domy, ubytovací a stravovací zařízení, drobné provozovny nebo 

pozemky. Úvěr lze získat aţ do výše 90% hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou 

na základě odhadu. Klient se však musí podílet minimálně 15% celkových nákladů vlastními 
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prostředky. Pokud má klient nějaké příjmy z pronájmu pořizované nemovitosti, lze je 

započítat k jeho stávajícím příjmům. Splatnost úvěru je aţ 20 let. 

 

Zvýhodněná hypotéka České spořitelny 

Tato hypotéka je téměř totoţná s Ideální hypotékou České spořitelny. Její výhoda 

spočívá v úrokovém zvýhodnění aţ o 1% na polovinu úvěru a toto zvýhodnění je garantováno 

po celou dobu splácení. Součástí hypotéky je také pojištění schopnosti splácet. Banka si také 

u tohoto typu úvěru neúčtuje poplatek za zpracování. 

 

Překlenovací úvěr HYPO TREND 

Také Česká spořitelna nabízí úvěry ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr Hypo 

Trend je určen pro fyzické osoby, které potřebují financovat své bytové potřeby dříve, neţ jim 

vznikne moţnost poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a můţe tento úvěr zajistit 

nemovitostí. Klient si zde můţe vybrat ze dvou typů úročení a to buď s pevnou sazbou po 

celou dobu trvání úvěrového vztahu (aţ 28 let), nebo s pevnou sazbou na první tři roky. Výše 

překlenovacího úvěru můţe dosahovat aţ 100% cílové částky. 

3.4 Raiffeisenbank, a.s. [10] 

Hypotéka Klasik 

Tento druh hypotéky je určen fyzickým osobám k pořízení nemovitosti k bydlení i jako 

investici do nemovitosti určené k pronájmu, ke koupi druţstevního bytu či nemovitosti určené 

k rekreaci. Financování lze provést aţ do výše 90% zástavní hodnoty nemovitosti a aţ 20% 

prostředků z výše úvěru můţe klient pouţít na cokoliv, bez dokladování bance. Splatnost 

úvěru se pohybuje od 5 do 20 let.  

 

Hypotéka naruby 

Tato hypotéka je vhodná pro klienty, kteří si chtějí pořídit nemovitost k bydlení nebo 

rekreaci, ale konkrétní nemovitost ještě nemají vybranou. Financování je moţno aţ do 90% 

výše zástavní hodnoty nemovitosti a aţ 20% z výše úvěru můţe být pouţito na cokoliv, to 

znamená, ţe banka nepoţaduje doloţit vynaloţení finančních prostředků. Splatnost úvěru je 

od 5 do 30 let. 
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Hypotéka k programu Zelená úsporám 

Tento produkt je vhodný pro klienty, kteří se rozhodnou pro koupi nemovitosti či její 

rekonstrukci, ke které je moţno získat dotaci z programu Zelená úsporám. Získanou dotaci lze 

pouţít na mimořádnou splátku úvěru kdykoli během splácení zdarma. Také u tohoto druhu 

hypotéky lze aţ 20% z výše úvěru vyuţít neúčelově a financování aţ do 90% zástavní 

hodnoty nemovitosti.  Splatnost tohoto úvěru je od 5 do 30 let. 

 

Equi hypotéka bez dokládání příjmů 

Tato hypotéka je určena pro všechny klienty, fyzické osoby i podnikatele, kteří se 

rozhodnou pro koupi nemovitosti v České republice nebo v zahraničí a nemohou, nebo 

z nějakého důvodu nechtějí doloţit svůj příjem. K ţádosti o úvěr je potřeba doloţit jen odhad 

nemovitosti. Hypotéku je také moţno pouţít k výstavbě či rekonstrukci stávající nemovitosti, 

nebo jako získání volných finančních prostředků. Také kombinace různých variant je moţná. 

Tento produkt je výhodný také v tom, ţe ho lze čerpat dvěma způsoby, a to buď účelově, 

nebo neúčelově. Financování u tohoto produktu je moţné aţ do 50% zástavní hodnoty 

nemovitosti a splatnost je v rozmezí 5 aţ 20 let. 

 

Americká hypotéka Univerzál 

Prostředky z tohoto hypotečního produktu lze pouţít k financování libovolného záměru. 

Získané prostředky je vhodné například pouţít v případech, kdy klientovi jiţ nestačí finance 

v rámci klasického spotřebitelského úvěru. Umoţňuje půjčit si vyšší částku, a díky tomu, ţe je 

zajištěna nemovitostí, získává klient niţší úrokovou sazbu, neţ u klasických hypoték. Nyní je 

nabízena také moţnost výhodnější úrokové sazby, pokud je bance sděleno, na co budou 

finanční prostředky pouţity. Je zde stanovena minimální výše úvěru, a to 150 000 Kč se 

splatností od 5 do 20 let. Financování je moţné do výše aţ 65% zástavní hodnoty nemovitosti. 

3.5 Hypoteční banka, a.s. [11] 

Hypotéka bez doloţení příjmů 

U tohoto produktu banka nepoţaduje klasické potvrzení o příjmu ani daňové přiznání. 

Tento úvěr je moţné kombinovat s hypotečními úvěry na koupi bytu, domu, pozemku, stavby 

či refinancování. Toto je podmíněno pouze tím, ţe výše úvěru se poskytuje pouze do 50% 

zástavní hodnoty nemovitosti. Minimální zástavní hodnota nemovitosti musí být 1 mil. Kč a 
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nemovitost musí být určena k bydlení, tzn. bytový dům či jednotka. Pokud by v zástavě byla 

nebytová jednotka, musí se realizací investičního záměru bytovou jednotkou stát. Minimální 

výše úvěru je 200 000 Kč, maximální pak 5 000 000 Kč. 

 

Hypotéka bez poplatků 

Pro vyřízení tohoto úvěru nemusí klient disponovat hotovostí na úhradu poplatků.  

Hypotéka sniţuje počáteční náklady, které jsou spojené se získáním hypotéky a můţe tak 

zjednodušit její splácení. Klient si můţe sníţit daňový základ o náklady spojené s pořízením 

hypotéky, protoţe tyto náklady jsou přeneseny do úrokové sazby. Konečnou výši úrokové 

sazby tvoří standardní úroková sazba a fixní odchylka, která je neměnná po celou dobu 

splácení. Hypotéka bez poplatků se poskytuje pro úvěry s 3letou a vyšší fixní sazbou. Produkt 

také umoţňuje kombinaci například s neúčelovou částí hypotéky nebo hypotékou na 

pronájem. 

 

Hypotéka zpětně 

Tato hypotéka umoţňuje proplatit klientovi jeho vlastní prostředky, kterými jiţ dříve 

financoval objekt, na který úvěr ţádá a to aţ do výše 100% částky hypotečního úvěru.  

 

Americká hypotéka 

Forma neúčelového úvěru, kterým lze financovat jakýkoliv záměr. Tento úvěr je 

poskytován aţ do výše 70% zástavní hodnoty nemovitosti. Minimální výše úvěru je 200 000 

Kč a maximální 5 000 000 Kč. Splatnost Americké hypotéky je v rozmezí 3 aţ 20 let. K datu 

čerpání nesmí být zastavená nemovitost zatíţena zástavním právem třetí osoby ani omezen 

její převod a současně musí být tato nemovitost pojištěna, přičemţ pojistné plnění musí být 

vinkulováno ve prospěch Hypoteční banky. 

 

Předhypoteční úvěr 

Tento úvěr slouţí k financování nemovitostí, které obecně lze financovat hypotečním 

úvěrem, ale dočasně není moţné vloţit na nemovitost zástavní právo, například jedná-li se o 

druţstevní byt, privatizaci bytů nebo financování započetí výstavby, kdy se nemovitost ještě 

nemůţe zapsat do katastru nemovitostí. Klient neručí za tento úvěr nemovitostí a banka 

nepoţaduje ani ručitele. 
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Tabulka 2 - Přehled úrokových sazeb u vybraných bank 

Název banky Typ úvěru Max. výše úvěru 

Výše úrokových sazeb 
Měsíční 

poplatek za 
správu a 

vedení účtu 

Fixace 1 rok 
Fixace 3 

roky 
Fixace 5 let 

Fixace 10 
let 

(% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 

mBank Hypotéka není stanovena   5,48 5,48   0,- 

Česká spořitelna Ideální hypotéka 
až 100% zást. hodnoty 

nemovitosti 
5,29 5,19 5,19 5,19 200,- 

ČSOB 

ČSOB Hypotéka na 
100% 

až 100% zást. hodnoty 
nemovitosti 

6,69 6,49 6,49 6,69 

150,- (bez 
SP) 

200,- (se 
SP) 

ČSOB Hypotéka 2v1 
na 85% 

až 85% hodnoty 
nemovitosti; 

5,69 5,39 5,29 5,29 

150,- (bez 
SP) 

 neúčelová část až 
20% hodnoty úvěru 

(max. 300 tis.) 

200,- (se 
SP) 

ČSOB Hypotéka bez 
dokládání přijmů 

5.000.000,- 

  8,24 7,94 8,14 

150,- (bez 
SP) 

(max. 50% hodnoty 
nemovitosti) 

200,- (se 
SP) 

GE Money Bank 

Hypotéka do 85% 
85% tržní hodnoty 

nemovitosti 
5,09 4,99 4,99 5,59 150,- 

Hypotéka do 100% 
100% tržní hodnoty 

nemovitosti 
5,69 5,59 5,59 6,19 150,- 

Hypoteční banka 

Hypoteční úvěr 85 
85% zástavní hodnoty 

nemovitosti 
5,69 5,39 5,29 5,29 

150,- 

200,- (se 
SP) 

Hypotéka po webu 85% 
85% zástavní hodnoty 

nemovitosti 
5,69 5,39 5,29 5,29 

150,- 

200,- (se 
SP) 

Hypoteční úvěr 100 
do 100% ceny 

nemovitosti 
6,69 6,49 6,49 6,69 

150,- 

200,- (se 
SP) 

Hypotéka bez doložení 
příjmů 

5.000.000,- 

6,69 6,49 6,49 6,69 

150,- 

(max. 50% zást. 
hodnoty nemovitosti) 

200,- (se 
SP) 

Hypoteční úvěr s IŽP 
do 70% 

  5,69 5,29 5,19 5,19 

150,- 

200,- (se 
SP) 
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Název banky Typ úvěru Max. výše úvěru 

Výše úrokových sazeb 
Měsíční 

poplatek za 
správu a 

vedení účtu 

Fixace 1 rok 
Fixace 3 

roky 
Fixace 5 let 

Fixace 10 
let 

(% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 

Komerční banka 

Klasik 
až 85% hodnoty 

zástavy nemovitosti 
5,29 4,89 4,89 5,39 

100,- 

150,- (se 
SP) 

Plus 
až 100% hodnoty 

zástavy nemovitosti 
6,29 5,79 6,09 6,39 

100,- 

150,- (se 
SP) 

Poštovní 
spořitelna 

Účelový hypoteční až 100% zást. hodnoty 

6,69 6,49 6,49 6,69 150,- 

úvěr HUF 100 nemovitosti 

Účelový hypoteční až 85% zást. hodnoty 

5,69 5,29 5,39 5,29 150,- 

úvěr HUF 85 nemovitosti 

Raiffeisenbank 

Klasik 

90% ceny nemovitosti 

5,39 5,19 5,49 6,49 150,- 

max. 30.000.000,- 

Profit 
do 70% z hodnoty 

zástavy 
7,09 6,89 7,19 8,09 150,- 

Hypoteční úvěr bez 
dokládání příjmů 

30.000.000,- 7,93 8,47 8,92 9,41 150,- 

UniCredit Bank 

Hypoteční úvěr účelový 
nerezidenční 

až do 80% 4,79 5,09 5,19 5,85 

150,- 

200,- (se 
SP) 

Hypoteční úvěr účelový 
rezidenční 

až 100% tržní hodnoty 
nem. v Praze a Brně 

4,44 4,74 4,84 5,5 

150,- 

90% u ostatních 
200,- (se 

SP) 

Wüstenrot 
hypoteční banka 

Hypotéka Wüstenrot 

90% zást.hodnoty 
nemovitosti 

4,75 5,14 4,94 5,85 150,- 
do výše zamýšlené 

investice 

dle schopnosti klietna 
splácet 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve výše zobrazené tabulce č. 2, jsou uvedeny údaje o úrokových sazbách v bankách na 

českém trhu. Pro srovnání je zde u některých bank uvedeno hned několik druhů hypoték, kde 

je patrné, jak se mohou lišit i úrokové sazby u různých produktů jedné banky.  

 Z údajů můţeme vyčíst, ţe úrokové sazby u hypoték, kde klient nemusí dokládat 

příjem, jsou daleko vyšší, neţ úrokové sazby u ostatních hypoték. Dále je patrné, ţe čím niţší 

je podíl úvěru na zajištění, tím jsou také úrokové sazby niţší. 
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Na obrázku č. 2 můţeme vidět, v jaké výši byly od roku 2006 do roku 2010 

poskytovány hypoteční úvěry v České republice. Z grafu je patrné, ţe vysoký pokles 

uzavřených obchodů byl zaznamenán na přelomu roku 2008 a 2009, coţ mohlo být v 

důsledku finanční krize. 

 

Obrázek 2: Graf objemu poskytnutých hypoték (2006 - 2/2010) 

Zdroj: FINCENTRUM HYPOINDEX [12] 
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4 Porovnání úvěrových příleţitostí v ČR s okolními zeměmi 

V poslední době se hovoří o tom, ţe Evropská komise má zájem na sjednocení 

podmínek pro získání hypotečního úvěru pro všechny členské země. Kromě zjednodušení 

procesu se také jedná o zpřísnění jejich poskytování. Podle nově chystaných podmínek by 

banky poskytovaly úvěry pouze do 40% z hodnoty nemovitosti.  

V následující tabulce č. 3 uvádím, do jaké výše mohou klienti v evropských zemích 

získat hypoteční úvěr.  

 

Tabulka 3: Maximální výše hypoték v některých evropských zemích 

Velká Británie 87% hodnoty nemovitosti 

Španělsko 80% hodnoty nemovitosti 

Belgie 80% hodnoty nemovitosti 

Dánsko 80% hodnoty nemovitosti 

Švédsko 80% hodnoty nemovitosti 

Německo 71% hodnoty nemovitosti 

Francie 70% hodnoty nemovitosti 

Itálie 60% hodnoty nemovitosti 

Polsko 60% hodnoty nemovitosti 

Řecko 57% hodnoty nemovitosti 

Maďarsko 40% hodnoty nemovitosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro porovnání v České republice jsou hypotéky poskytovány maximálně do výše 85% 

hodnoty nemovitosti. Pouze dvě banky v současné době poskytují 100% hypotéky. 

4.1 Typy hypoték poskytované v zahraničí [13] 

Ačkoliv je tuzemský trh s hypotékami do značné míry rozvinutý, přesto zde nenajdeme 

určité typy hypoték, které jsou poskytovány v zahraničí. 
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Equity Release 

Podstata tohoto hypotečního produktu spočívá v tom, ţe klient prodá svůj dům bance za 

část trţní ceny. V tomto domě mu pak zůstane doţivotní právo uţívání a na rozdíl od 

ostatních úvěrů neplatí ţádné splátky. Naopak, bankou je mu vyplacena částka jednorázově 

nebo prostřednictvím renty v měsíčních splátkách. V případě, ţe klient z domu odchází, 

například do domova důchodců nebo kvůli úmrtí, banka nemovitost prodá, z výnosu si splatí 

dluh a případný přebytek vrátí klientovi nebo jeho dědicům. Tyto tzv. „zpětné či reverzní 

hypotéky“ jsou vhodné pro ty klienty, kteří nemají nemovitost komu odkázat nebo ji odkázat 

nechtějí, nebo ty, kdo potřebují peníze například na drahý lékařský zákrok, cestování (peníze 

jsou jim volně k dispozici). V zemích jako Francie, Velká Británie, Spojené státy, Německo či 

Španělsko jsou tyto hypotéky běţným produktem. Společnosti, které se na poskytování 

Equity Release specializují, nabízí mnoho různých kombinací. 

 

Interest-Only Mortgage 

Tento úvěr je obdobou našich kombinovaných produktů, například s ţivotním 

pojištěním. Banku ale nezajímá, z čeho klient na konci jistinu splatí. Tato hypotéka je 

například nabízena v Holandsku.  

 

Dědičné či generační hypotéky 

Tento typ hypotečního úvěru získal oblibu zejména v Americe. V podstatě bychom ho 

mohli přirovnat k nekonečnému pronájmu nemovitosti, kdy klient nesplácí jistinu, ale pouze 

úroky, nemá ţádnou dobu splatnosti a splácení úroků se dědí na další generace. 

 

Home equity hypotéky 

Tyto hypotéky jsou velmi rozšířené především v USA. Jedná se o vyuţití jiţ splacené 

hodnoty nemovitosti k získání dalšího úvěru. Maximální hodnota úvěru se odvíjí od výše 

equity, coţ je rozdíl mezi trţní cenou nemovitosti a dosud nesplacenou částí hypotečního 

úvěru na tuto nemovitost. Obvykle se však poskytují na méně neţ 100% této hodnoty a navíc 

jen klientům s dobrým kreditním profilem. Problém můţe nastat v momentu, kdy ceny 

nemovitostí výrazně klesají a tím se sniţuje i equity (coţ je případ současné situace v USA). 

Banky mohou mít problém se získáním nesplacené části úvěru, protoţe jsou obvykle aţ 

druhými věřiteli (po bance, která poskytla primární hypoteční úvěr). 
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4.2 Úvěrové příleţitosti ve vybraných zemích 

Pro porovnání úvěrových příleţitostí jsem si vybrala následující země. Jedná se o čtyři 

evropské státy Německo, Slovenská republika, Francie a Velká Británie. Pro zajímavost 

uvedu také srovnání se Spojenými státy americkými, kde byl hypoteční trh jednou z příčin 

počátku celosvětové ekonomické krize.  

Německo 

V Německu vlastní nemovitost méně neţ polovina obyvatel, avšak i zde rok od roku 

stoupá počet těch, kteří by rádi měli vlastní bydlení. V této zemi je na nákup nemovitosti 

zapotřebí mít k dispozici alespoň 20% vlastních finančních prostředků z pořizovací ceny a 

další finance na ostatní náklady spojené s koupí nemovitosti. V Německu je velmi oblíbené 

stavební spoření. Toto si můţe uzavřít kaţdý, kdo dosáhne věku 16 let. Ačkoli stavební 

spoření samotné většinou nestačí k pořízení vlastního bydlení, je vstupním kapitálem k dalším 

moţnostem financování. Stát poskytuje také několik druhů finančních podpor, jako jsou 

finanční prémie na náklady spojené s financováním nemovitosti, nebo příspěvek na 

pořizovací náklady konkrétní nemovitosti.  

V poslední době stoupá v Německu obliba internetových poskytovatelů hypoték, u 

kterých je moţno získat aţ o téměř polovinu niţší úrok, neţ nabízejí banky a spořitelny. Díky 

tomu, ţe sluţby jsou poskytovány přes internet, nesou s sebou přirozeně niţší náklady. U 

těchto poskytovatelů je však potřeba být obezřetný při jejich výběru, neboť data, která ţadatel 

poskytne, nemusejí být dostatečně zabezpečena, zejména u těch méně známých. 

Oproti České republice se v Německu neposkytují příspěvky při splácení úvěrů 

z hypoték, ale jsou poskytovány 1% roční přídavky z pořizovací ceny nemovitosti. Toto 

upravuje Zákon o přídavku na vlastní bydlení. Na základě tohoto zákona si kaţdý občan starší 

16 let, který platí daně, můţe zaţádat o tento příspěvek. Ten se vyplácí po dobu 8 let od doby, 

kdy byla nemovitost koupena. Nárok na příspěvek vznikne kaţdému, kdo o něj poţádá, avšak 

jeho dvouleté hrubé příjmy nesmí překročit 70 000 €.  

Další variantou, jak získat finanční prostředky na nákup nemovitosti je půjčka od KfW-

podpůrné banky (KfW- Förderungsbank). Tato banka je vlastněna z 80 % státem, a z 20 % 

spolkovými zeměmi. Tato banka ale poskytuje finanční prostředky pouze do 100 000 €. 

Stejně jako v České republice mají také Němci moţnost kombinovat hypotéku s ţivotním 
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pojištěním. Tato varianta se stává stále více populárnější, nutno ovšem dodat, ţe tento toto 

financování se hodí spíše pro ty, kdo jiţ disponují vlastním kapitálem a mohou prokázat 

vysokou bonitu. [14] 

Slovenská republika 

Základní podmínky pro poskytnutí hypotečního úvěru ve Slovenské republice jsou 

téměř totoţné s podmínkami u nás. Ţadatel o hypoteční úvěr musí být občan starší 18 let, 

fyzická osoba či podnikatel. Většina bank poţaduje u cizinců, aby měli trvalý pobyt na území 

Slovenska. Tatra banka a VÚB banka trvalý pobyt nevyţaduje, avšak ţadatel musí mít příjem 

na území Slovenska. Úvěr musí být zpravidla splacen do 65 let věku ţadatele. Doba splatnosti 

hypotečních úvěrů na Slovensku se pohybuje od 4 do 30 let. Také nabídka hypotečních 

produktů je srovnatelná s nabídkou, kterou poskytují naše bankovní i nebankovní instituce. 

Francie 

Ve Francii jsou hypoteční úvěry poskytovány převáţně podílovými a druţstevními 

bankami, běţnými komerčními bankami a také specializovanými institucemi. Francouzi 

mohou k nákupu vlastní nemovitosti vyuţít bezúročných státních půjček prostřednictvím 

běţného bankovního systému, ušlý úrok je bankám kompenzován pomocí veřejných zdrojů. 

Tento typ půjčky je podmíněn tím, ţe nemovitost musí být hlavním bydlištěm ţadatele a musí 

jít o jeho první vlastní bydlení. Úvěr se poskytuje do maximální výše 50% z objemu všech 

úvěrů čerpaných na pořízení nemovitosti a do 20% z celkových nákladů na koupi. Ve Francii 

také funguje program ´´smluvních úvěrů´´. Ty mohou dosahovat aţ do výše 90% hodnoty 

nemovitosti se splatností na 10 – 20 let. Mezi další významné zdroje pro financování 

vlastního bydlení je státem podporovaný systém spoření na bydlení. Díky tomuto programu 

mohou ţadatelé o úvěr po nějaké době spoření získat úvěr s výhodnější úrokovou sazbou. 
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Velká Británie 

Všeobecné podmínky, které mohou ovlivňovat poskytnutí hypotéky ve Velké Británii, 

jsou opět téměř totoţné s podmínkami v dalších evropských zemích včetně České republiky. 

Jedná se o věk ţadatele, který musí dosahovat 18 let a v době splatnosti úvěru nesmí být starší 

neţ 75 let. Další důleţitou věcí je, jak vysokými finančními prostředky ţadatel disponuje. 

Obecně se dá říci, ţe čím vyšší podíl vlastních finančních prostředků ţadatel vloţí, tím 

výhodnější úrokové podmínky bude mít. Samozřejmostí je také doloţení všech příjmů a 

výdajů. Banky budou také poţadovat tzv. kreditní historii, to znamená, zda ţadatel o úvěr 

vlastní kreditní kartu, kterou je schopen pravidelně splácet. Paradoxně čím bohatší kreditní 

historii ţadatel má, a samozřejmě je schopen splácení, tím má vyšší šance na získání 

hypotéky. Úvěry a kreditní karty jsou podstatnou součástí ţivota ve Velké Británii a 

schopnost splácet se zde cení. Kromě těchto podmínek je také při ţádosti o úvěr uvést adresu 

bydliště za poslední dva roky a také informace o zaměstnání za stejnou dobu, jako jsou 

výplatní pásky, potvrzení od zaměstnavatele. Maximální výše poskytnutých hypoték se 

v současnosti pohybuje okolo 80% hodnoty nemovitosti, výjimkou však nejsou ani banky, 

které poskytují úvěry aţ do výše 90%.  

Spojené státy americké 

USA mají velmi rozvinutý systém pro poskytování hypoték. Přibliţně do roku 2007, 

neţ začala Spojené státy suţovat finanční krize, bylo získání hypotéky velice jednoduché. 

V mnoha případech bylo moţné získat hypoteční úvěr v podstatě přes telefon. Ţadatel o 

hypotéku zavolal do banky, odpověděl na několik otázek, banka připravila potřebné 

dokumenty, které ţadatel podepsal a hypotéku získal. Také není ţádnou zvláštností, ţe občané 

USA nemají ţádné peníze, nebo jen velmi malou částku na základní splátku, pokud kupují 

nový dům. 

Úvěrový proces v USA by se dal označit za velmi podobný systému v České republice. 

Poté, co si ţadatel vybere věřitele, jeho dalším krokem bude setkání se zástupcem banky nebo 

jiné společnosti poskytující hypotéky. Společně vyberou vhodný typ úvěru a vyplní ţádost o 

úvěr. Ţádost obsahuje informace o kupované nemovitosti, podmínky kupní smlouvy, 

informace o historii půjček všech ţadatelů, to znamená i manţela/manţelky nebo dalších 

spoludluţníků. V ţádosti o úvěr je také potřeba uvádět velmi detailní informace o osobních 
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financích ţadatele jako jsou čísla bankovních účtů a jejich zůstatků, aktuální částky úvěrů a 

čísla kreditních karet. Ţadatel také musí mít k dispozici informace o úvěrované nemovitosti, a 

to zejména: kopii kupní smlouvy, pokud je dům ve výstavbě nebo má-li být teprve postaven, 

pak ţadatel potřebuje soubor plánů a různých specifikací ke stavbě, adresu, kde se nemovitost 

nachází a její stáří a v neposlední řadě také kontaktní údaje realitního makléře, který 

nemovitost prodává. Velmi specifickými údaji, které banka poţaduje, jsou osobní údaje 

ţadatele, banka si můţe vyţádat informace typu čísla sociálního pojištění, počet let školní 

docházky, počet a věk dětí ţadatele, současnou adresu, na které, pokud se ţadatel vyskytuje 

méně neţ dva roky, tak adresu bydliště za posledních aţ sedm let. Samozřejmostí jsou 

informace o výdajích a příjmech ţadatele. Co se týká zdrojů příjmů, musí ţadatel doloţit 

informace o zaměstnavateli, kde by měl být ţadatel zaměstnán alespoň dva roky, uvést 

pracovní zařazení, délku pracovní doby, plat, bonusy či provize, průměrný příplatek za práci 

přesčas. U osob samostatně výdělečně činných se poţaduje plné daňové přiznání a finanční 

výkazy za dva roky a výkaz zisků a ztrát za aktuální rok. Banka dále hodnotí osobní 

zadluţenost ţadatele.  

V současné době narůstá počet těch, kteří nejsou schopni své hypotéky splácet. 

V důsledku zvyšující se nezaměstnanosti má v současné době problémy se splácením asi 12% 

obyvatel zatíţených hypotékou, coţ čítá zhruba 5,4 milionu lidí.  
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5 Dotazníkové šetření spokojenosti občanů s moţnostmi 

úvěrových produktů 

Pomocí dotazníku uvedeného v příloze č. 1 jsem se snaţila od náhodně vybraných 

občanů získat odpovědi na otázky týkající se hypotečních úvěrů, jejich vyuţití a následné 

spokojenosti s nimi. 

Otázky byly poloţeny tak, aby bylo moţné zjistit, zda jsou občany vyuţívány hypoteční 

nebo jiné úvěry určené k bydlení, co je při poskytování hypotečního úvěru pro klienta důleţité 

a zda je nabídka těchto produktů dostatečná či cenově přijatelná. 

Z celkového počtu 100 dotazníků mohlo být pro vyhodnocení odpovědí vyuţito 40. 

Dotazovanými jsou obyvatelé Ústeckého kraje různých profesí a věku. Šetření proběhlo 

v období ledna 2010. 

 

1. Jste klientem některé z bank působících na českém trhu? 

 

Z tohoto grafu je patrné, ţe kaţdý z dotazovaných je klientem alespoň jedné z bank, 

které působí na našem trhu. Je pravděpodobné, ţe klienti jiţ také byli, nebo v budoucnu 

budou osloveni svou bankou s nabídkou hypotečního produktu, pokud ho jiţ nevyuţívají. 



Petra Kučerová: Analýza hypotečních úvěrů 

2010  29 

 

 

2. Jste spokojeni se službami své banky? 

 

Zde můţeme vidět, ţe drtivá většina dotazovaných je se sluţbami své banky spokojena. 

Tato skutečnost můţe v budoucnu ovlivnit rozhodování, zda si o případnou hypotéku zaţádat 

právě u své banky. Ve většině případů pak banka nabízí stávajícím klientům např. výhodnější 

úrokové sazby nebo různé bonusy v podobě slev za zpracování ţádostí.  

 

3. Jaké služby ve své bance nejčastěji využíváte? 

 

Tuto otázku jsem do dotazníku zařadila z důvodu ověření, jaké produkty občané ve své 

bance vyuţívají, zda mají v bance pouze běţný účet nebo vyuţívají další doplňkové sluţby, 

které jsou však často součástí balíčku sluţeb k běţnému účtu. 
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4. Využíváte v současné době nějakou formu úvěru na bydlení? 

 

Z tohoto grafu vyplývá, ţe v současné době nevyuţívá ţádnou formu úvěru na bydlení 

více neţ polovina dotazovaných. V dotazníku to byli zejména lidé ve věku od 18 do 30 let. 

Vzhledem k tomuto faktu se dá předpokládat, ţe pro ně otázka bydlení doposud nebyla, nebo 

stále není aktuální. 

 

5. Jakou formu úvěru na bydlení využíváte? 

 

Jak je z grafu patrné, velké procento dotazovaných vyuţilo při financování bytových 

potřeb stavebního spoření, které se jeví jako výhodnější forma úvěru na bydlení. Nutno ovšem 

dodat, ţe nemuselo jít pouze o koupi nové nemovitosti, ale také o rekonstrukci té stávající. 

Mezi jinými formami úvěrů na bydlení dotazovaní uváděli například novomanţelskou půjčku. 
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6. Myslíte si, že nabídka úvěrových produktů určená k financování bydlení je 

dostatečná? 

 

Z těchto odpovědí můţeme odvodit, ţe většina dotazovaných je se současnou nabídkou 

spokojena a téměř stejné procento uvedlo, ţe neví. Tyto odpovědi převládaly ve věkové 

kategorii do 26 let, coţ můţe být zapříčiněno tím, ţe dotazovaní hypoteční produkty 

v současnosti nevyuţívají nebo se o ně nezajímají. 

 

7. Pokud byste uvažovali o úvěru na financování bydlení, preferovali byste bankovní 

instituce? 

 

Z výše uvedeného grafu můţeme odvodit, ţe dotazovaní by v případě uvaţování o 

hypotečním úvěru z větší části preferovali bankovní instituce před nebankovními. Domnívám 

se, ţe odpovědi vycházejí z větší důvěryhodnosti bankovních institucí a je zde také moţnost 

získat lepší úročení. 
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8. Co by pro Vás bylo při poskytování hypotečního úvěru nejdůležitější? 

1. VÝŠE ÚROKOVÉ SAZBY 

2. MOŢNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ 

3. RYCHLOST POSKYTNUTÍ 

4. HYPOTÉKA POSKYTNUTÁ VAŠÍ BANKOU 

5. HYPOTÉKA BEZ DOLOŢENÍ PŘÍJMŮ 

 

U této otázky respondenti z výše uvedených odpovědí číslovali dle priority 1-5 tu 

moţnost, která by pro ně byla při poskytování hypotečního úvěru důleţitá. (Priorita 1 = 

nejdůleţitější, 5 = nejméně důleţité). Toto pořadí jasně udává, ţe pro klienty je při ţádosti o 

hypotéku nejdůleţitější výše úrokové sazby. Moţnost předčasného splacení a rychlost 

poskytnutí se ocitly na téměř stejné rovině, stejně tak i odpovědi na čtvrtém a pátém místě. 

Tyto odpovědi naznačují, ţe oproti důleţitosti výše úrokové sazby, není uţ pro klienta tolik 

podstatné, zda mu hypotéku poskytne jeho banka nebo bude muset doloţit své příjmy. 

 

9. Myslíte si, že jsou nabídky úvěrových produktů na financování bydlení cenově 

přijatelné? 

 

Z tohoto grafu je patrné, ţe se úvěry na bydlení stávají pro občany stále více dostupné. 

Můţe to být zapříčiněno zvyšující se mzdovou úrovní v ČR, ale také nabídkami bank, které 

jsou schopné nabídnout klientovi úvěr přímo na míru. 
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10. Bylo by pro Vás při využití hypotečního úvěru důležitější menší měsíční zatížení, 

nebo kratší doba splácení? 

 

Více neţ polovina dotazovaných uvedla, ţe by preferovali menší měsíční zatíţení před 

kratší dobou splácení, a to i přes to, ţe by se pro ně hypotéka stala celkově draţší. Kratší dobu 

splácení upřednostňují především dotazovaní ve věku nad 35 let.  

 

11. Byli byste ochotni změnit svou banku, pokud by Vám konkurence při poskytnutí 

úvěru na bydlení nabídla lepší úrokovou sazbu? 

 

Více neţ polovina dotazovaných se přiklonila k moţnosti změnit banku, které by jim 

byla schopna nabídnout lepší úrokovou sazbu, neţ jejich domovská banka. 
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12. Jste v současné době zaměstnán(a)? 

 

 

13. Do jaké věkové skupiny patříte? 

 

 

 

Celkové hodnocení dotazníkového šetření povaţuji za kladné Z dotazníků lze usoudit, 

ţe obecně úvěry na bydlení jsou stále více vyuţívány. Mezi dotazovanými navíc byli mladí 

lidé, které otázka vlastního bydlení ještě čeká. Vzhledem k tomu, ţe drtivá většina 

dotazovaných je také zaměstnána, neměl by vzniknout problém se získáním hypotečního nebo 

jiného úvěru.  
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6 Závěr 

Hypoteční úvěry nebo jiné úvěry na bydlení jsou v dnešní době asi nejvýhodnější 

způsob, jak získat nemovitost do osobního vlastnictví, ať uţ se jedná o nemovitost určenou 

k bydlení či podnikání. V poslední době je totiţ investice do nemovitostí velmi dobrou 

volbou, neboť ceny dosahují svého minima. Podobně jsou na tom také úrokové sazby, které 

jsou v současnosti velmi příznivé. V neposlední řadě je také potřeba připomenout, ţe úroky 

z hypotečních nebo jiných úvěrů určených k bydlení je moţné odečíst si z daňového základu a 

významně si sníţit částku placených daní. 

Nabídka úvěrových produktů určených ke koupi vlastního bydlení nebo jeho 

rekonstrukci je poměrně bohatá a pro obyvatele České republiky stále dostupnější, neţ před 

několika lety. Stále více lidí je ochotno podstoupit rizika spojená s hypotékou, aby nemuseli 

čekat dlouhé roky, neţ na koupi nebo rekonstrukci vlastního domu či bytu naspoří. 

Z mého pohledu nelze jednoznačně říci, který produkt na našem trhu je nejlepší nebo 

nejvýhodnější. Ať uţ se banky snaţí získat klienty niţší úrokovou sazbou nebo jinými 

akčními nabídkami, coţ mohou být například slevy nebo úplné odpuštění poplatků za 

zpracování úvěrů, vţdy je na klientovi, aby se rozhodnul, co od daného produktu očekává a 

jaké jsou jeho představy. Individuálním přístupem ke kaţdému klientovi je moţné dosáhnout 

toho, ţe je mu hypotéka ušita přímo na míru. Je ovšem nutno dodat, ţe ačkoliv má klient 

jasnou představu o tom, jaký úvěr by pro něj byl nejlepší, ne vţdy vyhovuje podmínkám, 

které si klade banka. Většinou se jedná o výši úvěru nebo posouzení bonity klienta.  

Vzhledem k tomu, ţe orientace v této oblasti není jednoduchá, je více neţ nutné této 

problematice věnovat dostatek času. Vţdyť kdo z nás by pro sebe nechtěl najít ten 

nejvýhodnější produkt při financování tak dlouhodobé záleţitosti, jakou pořízení vlastního 

bydlení bezesporu je.  

Jedním z cílů této práce bylo proto porovnat nabídku hypotečních produktů jednotlivých 

bank působících na českém trhu. Zde jsem došla k závěru, ţe banky nabízejí téměř totoţné 

produkty. Jejich odlišnost pak spočívá zejména v tom, co u konkrétní banky dostane klient 

navíc. Některé banky totiţ umoţňují klientovi zvolit doplňkové sluţby, které mohou získat za 

niţší poplatek nebo při různých akčních nabídkách i zdarma. 
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Dalším cílem bylo také vyhodnotit pomocí dotazníkového šetření, které bylo následně 

graficky znázorněno v poslední kapitole, vyuţití úvěrů na bydlení. Z odpovědí vyplývá, ţe 

hypoteční úvěry jsou v současné době vyuţívány a lze předpokládat, ţe i nadále budou. Je 

také patrné, ţe velmi důleţitým faktorem při ţádosti o hypotéku je úroková sazba. Mnoho 

dotazovaných zde uvedlo, ţe by byli ochotni kvůli niţší úrokové sazbě změnit svoji banku i 

přes to, ţe jsou jinak s jejími sluţbami spokojeni. Hojně jsou kromě klasických hypotečních 

úvěrů vyuţívány i úvěry ze stavebního spoření. Pro toho, kdo jiţ má stavební spoření 

zaloţeno, můţe být tak cesta k získání úvěru snadnější a lze tento způsob financování obecně 

doporučit. Nejenţe má jiţ klient naspořeny vlastní finanční prostředky, ale také úrokové 

sazby při vyuţití úvěru ze stavebního spoření bývají u stavebních spořitelen niţší. Stejně jako 

u hypoték je moţno tyto úvěry vyuţít jak na koupi, tak na rekonstrukci nemovitosti.  

Domnívám se, ţe jsem stanovených cílů dosáhla a ţe tato bakalářská práce by mohla 

pomoci mnohým ţadatelům o hypoteční úvěr se v této problematice alespoň trochu 

orientovat.
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Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK pro zjištění spokojenosti s úvěrovými příleţitostmi určených k bydlení 

Váţená paní, váţený pane,  

Ţádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku.  

Jsem studentkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a součástí mé 

bakalářské práce na téma Analýza hypotečních úvěrů je i tento dotazník. Cílem dotazníku je 

zjištění vyuţívání úvěrů určených pro financování bydlení, jejich dostupnost pro klienty a 

následná spokojenost s nimi. 

Veškeré údaje v tomto dotazníku uvedené jsou zcela anonymní a budou pouţity výhradně 

pro účely vypracování mé bakalářské práce. 

Za vyplnění Vám předem děkuji. 

Petra Kučerová 

1. Jste klientem některé z bank působících na českém trhu? 

o ANO 

o NE 

2. Jste spokojeni se sluţbami své banky? 

o ANO 

o NE 

3. Jaké sluţby ve své bance nejčastěji vyuţíváte? 

o BĚŢNÝ ÚČET 

o PLATEBNÍ KARTU 

o POVOLENÉ PŘEČERPÁNÍ 

o KREDITNÍ KARTU 

o JINÉ, uveďte:  ..........................................................................  

4. Vyuţíváte v současné době nějakou formu úvěru na bydlení? 

o ANO 

o NE – přejděte na otázku č. 6 

5. Jakou formu úvěru na bydlení vyuţíváte? 

o HYPOTÉKA 

o ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

o JINÁ FORMA ÚVĚRU NA BYDLENÍ , uveďte jaká ...........................................  

6. Myslíte si, ţe nabídka úvěrových produktů určená k financování bydlení je 

dostatečná? 

o ANO 

o NE 

o NEVÍM 



 

 

 

7. Pokud byste uvaţovali o úvěru na financování bydlení, preferovali byste bankovní 

instituce? 

o ANO  

o NE – uveďte důvod ..................................................................   

o NEVÍM 

8. Co by pro Vás bylo při poskytování hypotečního úvěru nejdůleţitější? 

Očíslujte dle priority 1-5 
HYPOTÉKA POSKYTNUTÁ VAŠÍ BANKOU 

VÝŠE ÚROKOVÉ SAZBY 

RYCHLOST POSKYTNUTÍ HYPOTÉKY 

MOŢNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ BEZ SANKCÍ 

MOŢNOST ZÍSKÁNÍ HYPOTÉKY I BEZ DOLOŢENÍ PŘÍJMŮ 

9. Myslíte si, ţe jsou nabídky úvěrových produktů na financování bydlení cenově 

přijatelné? 

o ANO 

o NE  

o NEVÍM 

10. Bylo by pro Vás při vyuţití hypotečního úvěru důleţitější menší měsíční zatíţení, 

nebo kratší doba splácení? 

o MENŠÍ MĚSÍČNÍ ZATÍŢENÍ 

o KRATŠÍ DOBA SPLÁCENÍ 

o NEVÍM 

11. Byli byste ochotni změnit svou banku, pokud by Vám konkurence při poskytnutí 

úvěru na bydlení nabídla lepší úrokovou sazbu?  

o ANO, popř. uveďte kterou .......................................................  

o NE 

12. Jste v současné době zaměstnán(a)? 

o ANO 

o NE 

13. Do jaké věkové skupiny patříte? 

o 18 – 26 let  

o 27 – 35 let 

o 35 – 45 let 

o 46 – 60 let 

o 61 a více let 
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Příloha č. 3 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


