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1 Úvod 

 

Otázka bydlení je pro mě, jako studentku s velkým snem mít svůj dům, velmi aktuální. 

A určitě ne jen pro mě, ale i pro další řadu mladých i starších lidí. Hypoteční úvěr je poměrně 

snadná cesta pro financování tohoto snu pro ty, kteří nemají tolik finančních prostředků, aby 

si zaplatili dům či byt sami. Tento můj sen byl příčinou pro to, abych si vybrala téma své 

bakalářské práce „Bankovní hypotéky v České republice“.  

 

Kaţdý člověk dospěje do chvíle, kdy musí začít řešit otázku, kde bude bydlet. Jedná 

se především o mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit a postupem času zaloţit rodinu. Ale 

nejen mladí lidé si pořizují vlastní bydlení. I mnoho starších lidí, se rozhodne z různých 

důvodů, pořídit si nový domov. Dům pro ně můţe být velký, byt malý, nebo se chtějí 

přestěhovat z města na vesnici či naopak. Jak uţ jsem řekla, důvody mohou být různé a můţe 

jich být mnoho. 

 

Cílem mé bakalářské práce je vysvětlit pojmy spojené s hypotečním úvěrem, seznámit 

potenciální zájemce s hypotékami některých bank a na modelových příkladech vyhodnotit 

nejvýhodnější hypotéky pro různé zájemce. Modelové příklady jsou vymyšlené tak, aby 

odráţely různé situace ţadatelů, kteří chtějí poţádat o hypoteční úvěr. 

 

Bakalářská práce se kromě úvodu a závěru skládá z tří dalších kapitol. Ve druhé kapitole 

jsem okrajově popsala bankovní soustavu České republiky, která je rozdělena na Českou 

národní banku a komerční neboli obchodní banky. Dále jsem se zabývala pouze 

charakteristikou hypotečního úvěru a pojmy s úvěry spojené, protoţe v mé práci jde hlavně 

o tuto problematiku.  

 

Ve třetí kapitole jsem si zvolila tři bankovní instituce, které jsem představila a uvedla 

jejich nabídku hypotečních úvěrů. Jako první jsem zvolila banku UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s., jelikoţ jsem v této bance absolvovala odbornou praxi. Má další volba byla 

Hypoteční banka, a.s. a Komerční banka, a.s., protoţe jsou to jedny z nejvýznamnějších bank 

v oblasti hypotečních úvěrů. 
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V praktické části mé bakalářské práce jsem vybrala několik odlišných situací, ve kterých 

se můţe kaţdý z nás ocitnout. Modelové příklady, aplikované na bankách v předchozí 

kapitole, obsahují vţdy jednu z těchto situací.  U kaţdého z nich, jsem vypočítala celkovou 

výši hypotečního úvěru a částku, kterou by potencionální zájemci přeplatili. V závěru 

kaţdého modelového příkladu jsem vyhodnotila, u které banky by ţadatelé přeplatili nejméně. 
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2 Charakteristika hypotečního úvěru 

 

Hypoteční úvěr poskytují banky klientům jako jeden ze svých produktů. Ovšem ne 

všechny banky, proto bych dříve, neţ se začnu zabývat samotným hypotečním úvěrem, chtěla 

probrat bankovní systém České republiky. 

 

2.1 Bankovní systém České republiky 

 

Bankovním systémem se nazývá ekonomický prostor, ve kterém se nachází větší či 

menší počet bank působící na určitém území. V našem případě v České republice. Zabývá se 

také veškerými vazbami mezi bankami, jejich nadřazeností popř. podřazeností.  

 

Bankovní systém v České republice je dvoustupňový. Na prvním stupni stojí centrální 

banka – Česká národní banka a na druhém stupni se nacházejí obchodní neboli komerční 

banky. 

 

2.1.1 Česká národní banka 

 

Česká národní banka (dále jen ČNB) je ústřední, neboli centrální bankou České 

republiky, která dohlíţí na finanční trh. Její činností se zabývá zákon č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, v platném znění. ČNB je veřejnoprávní subjekt, řídí se ústavou a do její 

činnosti lze zasahovat jen na základě zákona.  

 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada, skládající se 

z guvernéra, dvou víceguvernérů a čtyř vrchních ředitelů. Tyto jmenuje prezident České 

republiky na dobu 6 let. ČNB sídlí v Praze a má sedm regionálních poboček, a to v Ústí nad 

Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.  

 

Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. „V souladu se svým hlavním cílem 

ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk 

a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, 
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pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických 

peněz a devizový dohled.“
1 

 

2.1.2 Komerční banky 

 

Komerčními (obchodními) bankami se zabývá zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, 

v platném znění. Jsou to podnikatelské subjekty, zaloţené jako akciové společnosti se sídlem 

v ČR. K výkonu své činnosti musí mít bankovní licenci (oprávnění k provádění bankovních 

operací), na jejímţ základě přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry. Hlavním cílem 

komerčních bank je dosáhnout zisku a to rozdílem mezi přijatými a placenými úroky. 

 

Bankovní licence 

 

Pro získání bankovní licence musí banka v prvém kroku podat ţádost o licenci. 

Bankovní licenci bance vydá Česká národní banka. Pro schválení ţádosti musí být splněno 

několik podmínek: 

 

1. základní kapitál musí být v minimální výši 500 000 Kč, 

2.  peněţní vklady musí být tvořeny v minimální výši 500 000 Kč, 

3. sídlo banky se musí nacházet na území České republiky, 

4. osoby navrhované na řídící funkce musí být způsobilé a důvěryhodné, 

5. a další dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. 

 

Náleţitosti ţádosti o bankovní licenci stanovuje ČNB vyhláškou. Licence obsahuje 

všechny povolené činnosti, a můţe obsahovat také rozsah těchto činností, dále také obsahuje 

podmínky, které musí být dodrţeny před zahájením činnosti. ČNB uděluje licenci na dobu 

neurčitou a na jinou osobu není převoditelná.  

 

Licence zaniká dnem,  

- kterým nabývá právní moci rozhodnutí o odnětí povolení licence, 

- ke kterému se banka zrušuje, pokud se zrušuje s likvidací, 

- od kterého podle rozhodnutí valné hromady dosavadní banka nadále nebude 

vykonávat činnost, ke které je třeba licence, 

                                                 
1
 http://www.cnb.cz/cs/o_cnb 

2
 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění 

3
 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění 
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- výmazu banky z obchodního rejstříku, pokud zaniká bez likvidace.2 

 

Banka můţe vykonávat i další činnosti, má-li je povolené ve své bankovní licenci,  

a) investování do cenných papírů na vlastní účet, 

b) finanční pronájem (finanční leasing), 

c) platební styk a zúčtování, 

d) vydávání a správu platebních prostředků,  

e) otvírání akreditivů, 

f) obstarávání inkasa, 

g) směnárenskou činnost, 

h) poskytování bankovních informací, 

i) pronájem bezpečnostních schránek.
3
 

 

Banky se musí řídit především třemi zásadami:  

 

1. Zásada likvidity – banka musí vţdy dostát svých závazků vůči svým klientům. 

2. Zásada výnosnosti – rozdíl, mezi úrokem z poskytovaných úvěrů a úroky, které 

banka vyplácí ze spořících účtů.  

3. A zásada bezpečnosti.  

 

Komerční banky rozdělujeme na tzv. univerzální banky, které poskytují komplexní 

sluţby a na specializované banky, které se zabývají většinou jednou sluţbou, např: hypoteční 

banky, stavební spořitelny.  

 

OVB Vstřícná banka uvádí, ţe mezi nejúspěšnější komerční banky za rok 2010 

z hlediska rozsahu sluţeb, dostupnosti a hospodářských výsledků patří Česká spořitelna, 

Komerční banka a GE Money Bank. 

 

 Banky obchodují s penězi, a to třemi druhy operací: 

 

1. aktivní operace – banka je v pozici věřitele a poskytuje úvěry klientům. 

Za poskytnuté úvěry platí dluţníci (klienti banky) věřiteli (bance) úroky. 

                                                 
2
 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění 

3
 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění 
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2. pasivní operace – banka vystupuje jako dluţník – přijímá vklady od klientů a 

úvěry od jiných bank. Mezi nejdůleţitější pasivní operace patří depozitní obchody. 

 

3. neutrální operace – banka není v pozici ani věřitele ani dluţníka. Výsledkem 

těchto operací je rozdíl mezi výnosy a náklady. Příkladem můţe být provedení 

platebního styku, za který klienti zaplatí poplatky – výnos pro banku. 

 

Jelikoţ je moje práce zaměřena zejména na Hypoteční úvěry, budu se nadále zabývat 

pouze touto problematikou. 

 

2.2 Hypoteční úvěr 

 

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění definuje hypoteční úvěr jako 

úvěr, jehoţ splácení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, a to i k 

nemovitosti rozestavěné. Úvěr lze povaţovat za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků 

zástavního práva. Hypoteční úvěr je spolu se stavebním spořením jedním z nejvyuţívanějších 

produktů na pořízení vlastního bydlení. Rozdíl mezi nimi je, ţe banky, které poskytují 

hypotéky, prodávají hypoteční zástavní listy a výnosy z jejich prodeje slouţí pro financování 

úvěrů. Stavební spořitelny získávají finanční prostředky ze stavebních spoření svých klientů.  

 

Zastavená nemovitost musí být v osobním vlastnictví klienta. Dále se musí nacházet na 

území ČR, členského státu EU nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. 

Na tuto nemovitost nesmí být jiţ uvaleno zástavní právo třetí osoby, s výjimkou zástavního 

práva pro zajištění úvěru, který byl poskytnut stavební spořitelnou. Nemovitost je označena 

na katastru nemovitostí jako zastavená ve prospěch banky. Je vţdy zastavená celá, nelze 

zastavit např. jen půl domu. Lze zastavit i nemovitost rozestavěnou. V případě, ţe hodnota 

zastavené nemovitosti nestačí pro získání úvěru, můţeme zastavit i jinou nemovitostí 

se souhlasem majitele a jeho podpisem na zástavní smlouvě. Banka také vyţaduje vinkulaci 

pojištění zastavené nemovitosti ve prospěch banky. Termín vinkulace znamená, ţe pokud 

dojde k pojistné události, pojistná částka bude vyplacena věřiteli (bance). V případě, ţe klient 

hypoteční úvěr nesplácí, můţe banka zastavenou nemovitost prodat. 
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Zástavní právo se můţe uvalit na tyto nemovitosti: 

 

 stavební pozemek určený ke stavbě nemovitosti, která slouţí k bydlení včetně 

příslušenství, 

 nemovitost slouţící k bydlení nebo individuální rekreaci, 

 bytový dům nebo nebytové jednotky, 

 administrativní a polyfunkční budovy s převaţující plochou k bydlení nebo 

administrativní, 

 nemovité příslušenství k výše uvedeným nemovitostem (garáţ, sauna, bazén 

atd.). 

 

Hypoteční úvěr se poskytuje do výše 70 % odhadní ceny zastavené nemovitosti, 

ne však méně neţ 200 tisíc Kč. V tomto případě se jedná o hypotéku účelovou. V současné 

době se poskytují i hypotéky neúčelové a ty mohou být poskytnuty aţ do výše 100 % odhadní 

ceny nemovitosti. Většina bank nabízí 80 – 90 %. Minimální výše úvěru u neúčelové 

„americké“ hypotéky je od 150 do 400 tisíc Kč. Maximální výše úvěru se pohybuje 

dle odhadní ceny zastavené nemovitosti a příjmu klienta. 

 

Kaţdá banka, která pouţije výnosy ze svých prodaných hypotečních listů k financování 

hypotečních úvěrů, můţe poskytovat hypoteční úvěry. Nyní poskytuje hypoteční úvěry řada 

bankovních i nebankovních institucí.  

 

Banky prodávající hypoteční úvěry: 

 Citibank Europe plc., 

 Česká pojišťovna, 

 Česká spořitelna, 

 Československá obchodní banka (ČSOB), 

 GE Money Bank, 

 Hypoteční banka, 

 ING Bank, 

 Komerční banka, 

 LBBW Bank, 

 mBank, 
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 Oberbank, 

 Poštovní spořitelna, 

 Raiffeisenbank,  

 UniCredit Bank, 

 Volksbank, 

 Waldviertler Sparkasse von 1842, 

 Wüstenrot hypoteční banka. 

 

Některé banky nabízí vedle svých vlastních hypoték i hypotéky cizí. Tzn. hypotéky 

jiných bank, které ale vydávají za své. V případě poskytnutí takovéto hypotéky klientovi, platí 

banka, která hypotéku vlastní, provize bance, která hypotéku sjednala. Příkladem můţe být 

například Hypoteční banka ve spolupráci s ČSOB a Poštovní spořitelnou. 

 

Předhypoteční úvěr souţí k získání finančních prostředků na nemovitost, kterou sice 

můţeme financovat pomocí hypotečního úvěru, ale nyní není moţné uvalit na nemovitost 

zástavní právo (např. koupě druţstevního bytu, privatizace bytů, a další). Předhypoteční úvěr 

můţeme splatit jen hypotečním úvěrem. 

 

2.2.1 Členění hypotečních úvěrů 

 

Hypoteční úvěry můţeme členit na účelové a neúčelové. 

 

o Účelové hypoteční úvěry - klienti mohou úvěr vyuţít na financování objektů určené 

bankou, především k potřebám zajišťující bydlení: 

 

 výstavba nebo koupě nemovitosti, 

 koupě stavebního pozemku, 

 rekonstrukce, modernizace nebo opravy nemovitosti, 

 splácení úvěru pouţitého na financování nemovitosti, 

 získání vlastnického podílu na nemovitosti. 

 

 

http://www.finance.cz/financovani-bydleni/seznamy/hypotecni-banky/du2206-28-waldviertler-sparkasse-von-1842/
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o Neúčelové hypoteční úvěry – tzv. Americká hypotéka; v České republice je hodně 

vyuţívaná. Jedná se o hypotéku, kterou můţeme vyuţít na cokoliv. Finance můţeme 

pouţít např. na koupi nového auta nebo zaplatit zahraniční dovolenou. Většina bank 

nemá potřebu znát účel úvěru.  

 

U obou typů hypotečních úvěrů musíme ručit nemovitostí (domem či bytem), 

zapsaném v katastru nemovitostí a na tuto nemovitost nesmí být uvaleno zástavní právo. 

Nemovitost musí být v osobním vlastnictví a nacházet se na území České republiky. 

 

o Dále můžeme hypotéky rozlišovat dle způsobu splácení: 

 

 Degresivní – klient platí na počátku období splácení vyšší splátky a ty se 

postupem času sniţují. Toto splácení je vhodné pro klienty, kteří si mohou 

dovolit na začátku období platit vysoké splátky. Protoţe očekávají v budoucnu 

vyšší finanční zatíţení (např. rodina, důchod), je pro ně výhodnější později 

platit splátky niţší. 

 

 Progresivní – výše splátek se po dobu splácení zvyšuje. Splácení vhodné 

především pro osoby mladšího věku, kteří očekávají v budoucnu vyšší příjmy, 

neţ které mají v současné době. 

 

 Anuitní – výše splátek se po dobu splácení nemění, ale mění se poměr dvou 

sloţek splátky, a to jistiny (úmoru) a úroku. Z počátku splácení tvoří 

většinovou část splátky úrok. Postupem splácení se úrok sniţuje a větší část 

splátky jde na splácení samotného úvěru. Anuitní splácení se pouţívá 

nejčastěji. Tento druh splácení je vhodný především u klientů s pravidelnými 

měsíčními příjmy, kteří neočekávají v budoucnu velké výkyvy. 
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Zdroj: [19] 

 

2.2.2 Žadatelé o hypoteční úvěr 

 

O hypoteční úvěr si můţe zaţádat kaţdý občan České republiky, který je starší 18 let. 

Horní hranice věku ţadatele je stanovena na 65 někdy 70 let, ale to uţ musí být úvěr splacen. 

Dále banky poskytují hypoteční úvěr i cizincům, kteří mají na území České republiky trvalý 

pobyt a občanům členského státu EU, kteří jsou drţiteli průkazu o povolení pobytu.  

 

Pokud je ţadatel o hypoteční úvěr v manţelském stavu, stává se automaticky druhý 

z manţelů spoluţadatelem - musí podepsat úvěrovou smlouvu spolu s ţadatelem.  

Výjimka nastává v případě, ţe mají manţelé vypořádané společné jmění manţelů. O hypotéku 

mohou zaţádat maximálně 4 osoby nanejvýš ze dvou domácností, za úvěr ručí společně 

a nerozdílně. Ţadatel musí mít sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu 

určitou, která je pravidelně obnovována. Dále nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě. 

O hypoteční úvěr si můţe zaţádat fyzická osoba (dále jen FO), právnická osoby (dále jen PO), 

obce i města. 

 

2.2.3 Průběh žádosti o hypoteční úvěr 

 

1. Před podáním žádosti o úvěr – si klient musí vybrat banku, která mu úvěr poskytne. 

Zohledňuje se především výše úroku. Někdy trvá i delší dobu, neţ klient najde banku, 

která mu vyhovuje ve všech směrech týkajících se úvěru. Po výběru banky je klient 

seznámen se všemi doklady, které potřebuje pro vyřízení úvěru. Také by měl dostat 

předběţný propočet splátek, aby klient věděl, jestli je vůbec schopný ze svých příjmů 
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úvěr splácet. Kdyţ banka obdrţí všechny potřebné doklady a potvrzení o výši příjmu, 

můţe klient vyplnit a podat ţádost o hypoteční úvěr.  

 

2. Po podání žádosti – banka má určitý čas na zpracování ţádosti. Pokud je úvěr 

schválen, klient je vyzván k podpisu smluv. Jedná se o úvěrovou smlouvu, zástavní 

smlouvu a smlouvu o vedení účtu. Při splnění všech podmínek můţe klient začít 

čerpat úvěr, čerpání můţe trvat rok i déle. Klient si můţe vybrat postupné nebo 

jednorázové čerpání úvěru.  

 

Postupné čerpání financí je vhodné pro rekonstrukce, modernizace či výstavby. 

Jednorázové čerpání se vyuţívá při koupi nemovitosti, refinancování nebo 

u neúčelového hypotečního úvěru. Čerpání HÚ se provádí bezhotovostně. 

U účelových hypoték většinou proplácením dodaných faktur a kupních smluv. 

U neúčelových hypoték se pošlou peníze na účet klienta. Období čerpání je určeno 

u jednorázového čerpání na maximálně 6 měsíců, u postupného čerpání maximálně 

24 měsíců. Po dobu čerpání platí klient bance jen úroky.  

 

 

3. Po vyčerpání úvěru – klient obdrţí oznámení o vyčerpání úvěru a definitivní výši 

splátky. Nyní se začne splácet úvěr. Klient si obvykle sám zvolí dobu splácení úvěru, 

ale obecně platí, ţe čím kratší doba splácení, tím niţší částka za hypotéku, ale také 

vyšší měsíční splátky. Naopak u delší doby splácení, sice platíme niţší měsíční 

splátky, ale o to více přeplatíme úvěr. Při uzavírání smlouvy si klient sjednává i tzv. 

fixaci úrokové sazby. Stanovíme si určitý počet let, po kterých je úrok fixní. 

Po uplynutí doby se můţe úrok změnit. Po uplynutí fixní úrokové sazby můţeme také 

úvěr splatit buď z části, nebo celý. U neúčelového hypotečního úvěru můţeme splatit 

část nebo celou částku kdykoli.
4
 

 

2.2.4 Doklady potřebné k vyřízení hypotečního úvěru 

 

Kaţdá banka má svůj kompletní seznam potřebných dokladů k vyřízení hypotéky. 

Těmi nejdůleţitějšími doklady jsou: 

 

                                                 
4
 http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/ 

http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/
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 Doklady o příjmech a výdajích – banka zjišťuje, jestli je klient schopen splácet úvěr 

po odečtení všech svých výdajů, a jestli mu zbývá na ţivobytí. U příjmů se dokládá 

průkaz totoţnosti, výplatní listina nebo mzdový list, potvrzení zaměstnavatele 

o průměrném příjmu a další příjmy, které klient má. Ţivnostník dokládá průkaz 

totoţnosti, ţivnostenský list nebo koncesní listinu, potvrzení o platbách zdravotní 

pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, přiznání k dani z příjmů, příjmy 

z kapitálového majetku a příjmy z pronájmu nemovitostí, pokud takové má. 

 

U výdajů dokládáme smlouvy o případných dalších úvěrech, leasingu, apod., 

dále smlouvu o stavebním spoření, penzijním připojištění, pojistné smlouvy a další 

závazky. 

 

 Doklady k nemovitosti – banka vyţaduje předloţení dokladů, souvisejících 

se zastavenou nemovitostí, všechny doklady musí být pořízeny v určité době před 

podáním ţádosti o úvěr. Nejčastěji po vás banka bude chtít tyto obecné doklady: 

Nabývací titul k nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy, 

odhad ceny nemovitosti, pojistná smlouva k nemovitosti a další. Další doklady 

se odvíjí podle účelu úvěru (stavba, koupě, zástava). 

 

2.2.5 Úroková sazba a poplatky 

 

Úroková sazba se stanovuje na základě různých parametrů. Těmito jsou například: 

Délka fixačního období, procento půjčené částky z celkové investice, účel úvěru, apod. Záleţí 

také na klientovi, jak se chce podílet na investování vlastními prostředky. Čím víc se klient 

zapojuje, tím niţší úrokovou sazbu mu banka můţe poskytnout. Banky jsou také ochotny 

poskytnout niţší úrokovou sazbu klientovy, který má vysokou bonitu
5
. Úroková sazba 

je nejniţší, pokud je poskytnut úvěr účelový – tzn. úvěr na financování bydlení. Naopak 

nejvyšší úrokovou sazbu můţeme očekávat při poskytnutí neúčelové „americké“ hypotéky.  

 

Fixační období je určeno na 1, 3, 5 nebo 10 let. Při kratší době fixace musíme počítat 

s růstem úrokových sazeb. Výhodou je, ţe zaplatíme méně za hypotéku. Při zvolení fixačního 

                                                 
5
 Bonita – je schopnost řádně plnit závazky z úvěrové smlouvy. Tuto schopnost banky posuzují na 

základě příjmů a výdajů daného klienta. Kaţdá banka k posuzování bonity přistupuje rozdílně. 
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období na 10 let musíme počítat s vyšší úrokovou sazbou, protoţe za větší jistotu musíme také 

více platit.   

 

Existují dva typy úroků, a to fixní či pohyblivá úroková sazba. 

 

 Fixní úroková sazba – většinou od 1 roku do 10 let. Banka a klient 

se dohodnou na dobu, kdy úroková sazba bude neměnná. Po dobu fixní 

úrokové sazby není moţné provádět změny či splatit úvěr dříve, aniţ bychom 

nemuseli platit navíc sankční poplatek. 

 

 Pohyblivá úroková sazba – banky reagují na změny na trhu a můţou svou 

úrokovou sazbu kdykoli sníţit nebo zvýšit. 

 

S hypotečním úvěrem souvisí také řada poplatků. Je to např. poplatek za zpracování 

a vyhodnocení úvěru, za který si banky účtují nejvyšší poplatky. Stanovují je jako procento  

s poţadované výše úvěru se stanovenou minimální a maximální částkou. Tento poplatek 

je nevratný, a to i v případě, ţe hypotéka není schválena. V případě uzavření úvěru musíme 

platit měsíční poplatek za vedení úvěru, popřípadě poplatek za změnu podmínek 

a v neposlední řadě taky poplatek na pojištění nemovitosti. Některé banky poţadují i ţivotní 

pojištění dluţníka, které musí být vinkulováno ve prospěch banky. Musíme také počítat 

s výdaji, které vynaloţíme na získání všech potřebných dokumentů. 

 

2.2.6 Státní podpora hypotečního úvěru 

 

Stát zavedl podporu hypoték, aby podpořil bytovou výstavbu a napomohl tak mladým 

lidem nebo rodinám získat vlastní bydlení. Záleţí zde na průměrné úrokové sazbě hypoték, 

jeli průměrná úroková sazba vyšší jak 7 % (u podpory hypoték pro mladé vyšší jak 5 %), 

poskytne stát dotaci. Výše je od 1 do 4 procentních bodu a tuto výši vyhlašuje Ministerstvo 

pro místní rozvoj 1. února následujícího roku. Je-li průměrná úroková sazba niţší jak 7 % 

(5%), státní podpora je nulová. Čím vyšší úroková sazba, tím vyšší státní dotace. Výše státní 

dotace je neměnná po dobu fixace úrokové sazby. 
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Stát podporuje bydlení: 

 

1. Příspěvek na bydlení pro mladé 

 

Tento příspěvek je poskytován od roku 2002 a je určený mladým lidem, kteří v době 

podání ţádosti ještě nedovršili 36 let. Snahou této podpory je zajistit mladým lidem 

vlastní bydlení. Nemovitost se musí nacházet na území České republiky a nesmí se jednat 

o novostavbu, staří nemovitosti by mělo být minimálně 2 roky. Zároveň platí, ţe ţadatelé 

nesmí vlastnit ţádnou jinou nemovitost. V případě, ţe o dotaci ţádají manţelé, musí oba 

splnit věkovou hranici 36 let. Je-li ţadatelů více, musí být všichni mladší 36 let. 

 

Tab. 2.1 Výše státní podpory pro mladé 

Úroková sazba za uplynulý rok
6
 Výše státní podpory 

5 – 6 % 1 % 

6 – 7 % 2 % 

7 – 8 % 3 % 

8 a více % 4 % 

Zdroj: [14]  

 

Od roku 2005 do roku 2009 byla tato podpora bydlení nulová, to samé platí pro rok 

2011, kdy úroková sazba loňského roku klesla pod 5 %. Nynější příjemci dotace, kterým 

po 31. lednu končí fixace úrokové sazby, se sníţí státní podpora také na nulovou hranici. 

Graf 2.2 Průměrné úrokové sazby – leden 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 

                                                 
6
 Vţdy platí spodní hranice úrokových sazeb (např. 8 – 9 %, tzn. vyšší nebo rovno 8 % a niţší jak 9 %). 
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2. Podpora hypoték na bytovou výstavbu 

 

Jde o příspěvek na bydlení, který umoţňuje výhodnější způsob splácení hypoték, 

a to tak, ţe výše měsíční splátky postupně roste. Lépe se pak rozloţí zatíţení na rodinný 

rozpočet po dobu splácení. Tato podpora vznikla v roce 1995 a výše příspěvku byla 

maximální (4%). Postupem času se ale podpora sniţovala, aţ nakonec v roce 2003 byla 

nulová. Nulová zůstala aţ do současnosti.  

 

Tab. 2.2 Výše státního příspěvku na bytovou výstavbu 

Úroková sazba za uplynulý rok
7
 Výše státní podpory 

7 – 8 % 1 % 

8 – 9 % 2 % 

9 – 10 % 3 % 

10 a více % 4 % 

Zdroj: [18] 

 

Státní podpora byla zrušena. Podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby byla 

zrušena s účinností k 1. 2. 2004, kdy bylo zrušeno nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým 

se stanovily podmínky poskytování státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové 

výstavby, ve znění pozdějších předpisů.
8
 

 

 

3. Daňové odpočty 

 

Daňové odpočty představují úroky, které platíme bance, a které si můţeme odečíst 

od základu daně z příjmů FO. Částka je sníţená o státní podporu a můţeme se ji odečíst aţ do 

výše 300 000 Kč na jednu domácnost za rok. Podmínkou odečtu je, ţe úvěrovanou nemovitost 

musíme vlastnit. Úroky z úvěru si odečítáme pomocí daňového přiznání. Pokud platíme úroky 

jen část roku, nesmí částka přesáhnout 1/12 maximální částky, za kaţdý měsíc placení úroků.  

 

Úroky odečítáme jen v poměrné části v případě, ţe se nemovitost pouţívá 

i podnikatelské činnosti nebo k pronájmu. Daňové odpočty si můţe uplatnit i více osob, a to 

                                                 
7
 Vţdy platí spodní hranice úrokových sazeb (např. 8 – 9 %, tzn. vyšší nebo rovno 8 % a niţší jak 9 %) 

8
 http://www.hypoweb.cz/hypotecni-radce/stavba-domu/statni-podpora-uveru-na-bydleni/ 

http://www.mesec.cz/
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všichni rovným dílem, nebo jen jeden z nich. V případě manţelství můţe odečíst úroky jen 

jeden z manţelů, nebo oba rovným dílem. Z daňového základu si můţeme odečíst pouze 

úroky, ne celou částku, kterou platíme bance. Tato částka se totiţ skládá z jistiny a úroku. 

Odečítat můţeme jen úroky. Částku, kterou jsme zaplatili na úrocích, zjistíme z potvrzení 

o zaplacených úrocích, které nám posílá banka. Pokud banka neposílá toto potvrzení sama, 

stačí u banky zaţádat. Toto potvrzení je součástí daňového přiznání, bez něj si úroky na úvěr 

odečíst nemůţeme. Zaměstnanec si můţe také odečíst úroky a to buď sám, nebo to za něj 

udělá zaměstnavatel. Pokud si bude úroky odečítat sám, musí si podat daňové přiznání. Pokud 

to nechá na zaměstnavateli, musí do 15. února odevzdat všechny podklady mzdové účtárně. 

V roce 2010 vláda jednala o zrušení těchto odpočtů, ale neprosadili to, tak můţeme úroky 

z úvěrů odečítat i v roce 2011.  

 

2.2.7 Refinancování hypotečního úvěru 

 

Refinancování hypotéky znamená uhrazení existujícího úvěru novým hypotečním 

úvěrem u jiné banky. Klient má hypotéku u nějaké banky a tuto hypotéku splatí hypotečním 

úvěrem jiné banky. Nejčastějším důvodem refinancováním je změna úrokové sazby po 

uplynutí fixační doby. Většinou banky po uplynutí fixační doby nabízí znatelně horší 

podmínky neţ konkurenční banky, můţe to být vyšší úroková sazba aţ o jedno procento. 

Dalším důvodem můţe být prodlouţení doby splácení a tím i sníţení měsíčních splátek úvěru. 

Někteří klienti se rozhodnou pro refinancování z důvodu změny stávajícího produktu za 

produkt lepší, např. hypotéku, kterou máme moţnost kdykoli a bez sankce splatit. Problémem 

můţe být poměrně krátká doba oznámení změn podmínek před uplynutím fixační doby. 

Banky spoléhají na to, ţe lidé nestihnou refinancovat, nebo se z časové tíţe do toho ani 

nepustí. 

 

2.2.8 Hypoteční zástavní listy 

 

Hypoteční zástavní list je cenný papír. Jde o formu dluhopisu, který je krytý 

zastavenou nemovitostí a má pevnou úrokovou sazbu. Vydávají je banky a za finance 

pořízené jejich prodejem poskytují hypoteční úvěry. Výhodou hypotečních zástavních listů je, 

ţe nepodléhají dani z příjmů. Je to jeden z nejbezpečnějších cenných papírů. Jsou vydávány 

na pět a více let.  
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Existují 3 důvody, proč si hypoteční zástavní list pořídit, a to: 

 

o Jistota – Z hypotečních zástavních listů činí bezpečnou a jistou investici to, ţe jsou 

dvojnásobně zajištěny. Hypoteční zástavní listy (dále jen HZL) jsou kryty 

pohledávkami z hypotečních úvěrů a ty jsou navíc zajištěny zástavním právem 

nemovitosti.  

 

o Výnosnost – Úrok, který na základě vlastnictví zástavního listu obdrţíte, je obvykle 

stanoven jako fixní. Tzn., ţe bude platit po celou dobu trvání HZL. Navíc je tento 

výnos čistý. Úrok totiţ nepodléhá dani z příjmu. Za předpokladu klesajících 

úrokových sazeb můţeme realizovat zisk rezultující z nárůstu kurzu HZL na praţské 

burze nebo na RM-Systému. Těţíme zde z diference ceny zástavního listu při jeho 

nákupu a předčasném prodeji na některém z dvou výše uvedených kapitálových trhů.
9
 

 

o Likvidita – jestliţe potřebujeme hotovost blokovanou v hypotečním zástavním listu, 

můţeme se k ní snadno dostat prodejem, a to ještě před lhůtou splatnosti. HZL je totiţ 

obchodovatelný cenný papír, a lze ho kdykoli prodat. 

 

2.2.9 Poskytnuté hypoteční úvěry od roku 2001 do roku 2010 

 

V roce 2010 poskytli nejvíce peněz na hypotéky banky: Hypoteční banka, ČSOB 

a Poštovní spořitelna následované Komerční bankou, Českou spořitelnou a Raiffeisenbank. 

Kaţdá banka nenabízí své vlastní hypotéky, jsou i banky, které nabízí hypotéky jiných bank 

a ty potom mají z poskytnuté hypotéky provize. Například Hypoteční banka prodává své 

hypotéky prostřednictvím ČSOB.  

 

Nejvíce peněz na hypotéky banky půjčily v roce 2007, kdy suma činila více neţ 

145 miliard korun. V roce 2008 byl zaznamenán pokles o skoro 20%, ale je nutno říci, ţe rok 

2007 musíme vnímat jako extrémní, protoţe se zde spojilo několik faktorů, které zapříčinily 

takový nárůst objemu. Například navýšení DPH na stavební práci, rostoucí ceny nemovitostí, 

příznivý ekonomický růst, apod. V roce 2010 se ovšem zaznamenal 13% nárůst oproti roku 

                                                 
9
  http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/ 

http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/
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2009. Bankám se za rok 2010 podařilo uzavřít 50 386 hypotečních úvěru v hodnotě 

84,3 mld. Kč. 

 

Graf 2.3 Poskytnuté hypoteční úvěry od roku 2001 do roku 2010 (v mld. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 
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3 Nabídka hypoték vybraných institucí 

 

V této kapitole se budu zabývat nabídkou hypoték vybraných bankovních institucí, 

a také charakteristikou vybraných bank. Jejich historií a základními informacemi. Jako první 

banku jsem si vybrala UniCredit Bank Czech Republic, a.s., protoţe u této banky jsem 

absolvovala praxi, a také na této bance budu praktikovat modelové příklady ve 4 kapitole své 

bakalářské práce. Mojí druhou volbou byla Hypoteční banka, a.s., protoţe se dlouhodobě 

udrţuje na předních pozicích nejlepších bank. Dále budu zpracovávat informace o Komerční 

bance, a.s., protoţe ta je v počtu poskytnutých hypotečních úvěrů hned za Hypoteční bankou, 

a.s. 

 

Tab. 3.1 Nově poskytnuté hypoteční úvěry FO v roce 2009 

Banka Počet (ks) Objem (mil. Kč) 

Hypoteční banka, a.s. 15 654 26 737 

Komerční banka, a.s. 10 994 17 088 

Česká spořitelna, a.s. 7 654 13 352 

Raiffeisenbank, a.s. 4 118 7 285 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 1 714 3 886 

Wüstenrot hypoteční banka, a.s. 2 184 2 965 

GE Money Bank, a.s. 1 340 1 394 

Volksbank, a.s. 593 1 144 

Celkem 44 251 73 851 

Zdroj: [15] 

 

 

Graf. 3.1 Trţní podíl podle objemu poskytnutých hypoték v roce 2009 (v %) 

 

Zdroj: [15] 

Hypoteční banka, a.s. 36,2 %

Komerční banka, a.s. 23,1 %

Česká spořitelna, a.s. 18,1 %

Raiffeisenbank, a.s. 9,9 %

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 5,3 
%
Wüstenrot hypoteční banka, a.s. 4 %

GE Money Bank, a.s. 1,9 %

Volksbank, a.s. 1,5 %

http://www.hypotecnibanka.cz/
http://www.hypotecnibanka.cz/
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3.1  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. zahájila svou činnost 5. listopadu 2007. Její 

vznik nastal integrací dvou samostatně působících bank, a to HVB Bank Czech Republic, a.s. 

a Ţivnostenské banky, a.s. Je členem skupiny UniCredit Banking Group, která patří 

k největším finančním skupinám v Evropě. Působí ve 22 zemích a má přes 40 mil. klientů. 

Jediným akcionářem banky je s podílem 100 % na základním kapitálu banka UniCredit Bank 

Austria AG, sídlící ve Vídni. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. sídlí v Praze, má 

57 poboček a působí ve všech regionálních městech. Základní kapitál banky za rok 2009 činí 

5 125 mil. Kč.  

 

Tato banka je silnou a rychle se rozvíjející bankou s dominantním postavením 

ve střední a východní Evropě. Banka garantuje vysoký standard sluţeb, usnadňuje klientům 

mezinárodní obchod s jejich partnery. Banka má, mimo jiné, silnou pozici v oblasti 

akvizičního financování a řadí se na první příčku ve financování komerčních nemovitostí. 

UniCredit Bank nabízí komplexní, spolehlivé a precizní produkty a sluţby.  

 

UniCredit Bank má více neţ 6 % podíl na trhu, a to velikostí bilanční sumy vyšší neţ 

260 mld. Kč. Banka se také věnuje sponzoringu a charitě. Velkou pozornost věnuje 

výtvarnému umění, proto se také stala partnerem významných kulturních institucí v České 

republice. Dále také spolupracuje s nejvýznamnějším mezinárodním filmovým festivalem 

v Karlových Varech. Od července 2009 se také stala oficiálním partnerem Ligy mistrů UEFA. 

Z pohledu charity věnovala skupina UniCredit Group přes 1 milion korun organizaci Člověk 

v tísni na pomoc lidem zasaţenými povodněmi. 

  

UniCredi Bank Czech Republic, a.s. poskytla v roce 2010 přes 3 000 ks hypotečních úvěrů 

v celkové výši více jak 6 mil. Kč. 
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Graf 3.2 Počet a objem poskytnutých HÚ u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 

Zdroj: [15] 

 

Graf 3.3 Trţní podíl v počtu a objemu schválených HÚ u UniCredit Bank (v %) 

 

Zdroj: [15] 

 

 

V nabídce UniCredit Bank jsou tyto hypoteční úvěry: 

 

Individual 

 

Tato hypotéka je tzv. „šitá na míru“. Znamená to, ţe je moţnost nastavit individuální 

podmínky dle klientových potřeb. Fixace úrokové sazby je u tohoto úvěru 1 aţ 20 let.  

 

Plus 

 

Tento hypoteční úvěr nabízí 100 % slevu na vstupním a měsíčním poplatku. Úroková 

sazba můţe být fixována 3 – 20 let a zároveň tu je smluvní závazek, který je buď na 5 nebo na 

více let. 
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Flexi 

Hypoteční úvěr Flexi nabízí předčasné splacení úvěru, a to kdykoliv a bez sankcí. 

Délka fixace úrokové sazby je v rozmezí 1 – 20 let. 

 

Všechny tyto hypoteční úvěry slouţí pro financování a refinancování bydlení. 

Minimální částka úvěru je 200 000 Kč a maximální není omezena. Úvěr můţe být poskytnut 

aţ do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr je splácen pravidelnými anuitními 

měsíčními splátkami a musí být splacen do 30 let. 

 

Nerezidenční hypoteční úvěr 

 

Úvěr je poskytován za jiným účelem neţ bydlení, můţe to být např. pronájem. 

Minimální částka úvěru je také 200 000 Kč a maximální není omezena. Rozdílná je ale výše 

úvěru, která je u tohoto typu úvěru 80 % hodnoty zastavené nemovitosti. Fixace úrokové 

sazby je aţ na 20 let. 

 

Americká hypotéka 

 

Neúčelová hypotéka je poskytována na cokoliv, banka nezjišťuje účel úvěru. 

Minimální hodnota úvěru je 200 000 Kč a maximální 10 mil. Kč. Výše úvěru se pohybuje 

vzhledem k ceně zajištění, a to buď 70 % se splatností úvěru do 15 let (včetně), nebo 60 % se 

splatností úvěru do 20 let (včetně). Doba fixace úrokové sazby je aţ na 20 let.  

 

Převratná hypotéka 

 

U této hypotéky je výše splátky odvozená od aktuální situace na trhu. Splátky jsou 

niţší neţ u hypotečních úvěrů s fixní úrokovou sazbou. Výhodou je nízká úroková sazba 

a výše marţe, která je neměnná po celou dobu trvání úvěru. Převratná hypotéka nabízí 

mimořádné splátky aţ 4x ročně a je zde také moţnost přechodu na fixní úrokovou sazbu. 

 

UniCredit Bank nabízí Převratnou hypotéku INDIVIDUAL, PLUS, NEREZIDENČNÍ 

(jiný účel neţ bydlení), AMERICKOU (neúčelovou na cokoliv). 
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Úrokové sazby UniCredit Bank 

 

Úrokové sazby jsou u UniCredit Bank určeny dle typu hypotečního úvěru. Základní 

sazba pro hypotéky je 1,02 % p.a. Nejniţší úrokové sazby jsou pro období fixace 1 rok. 

U hypotéky INDIVIDUAL do 85 % je úroková sazba 3,79 %. 

 

Tab. 3.2 Úrokové sazby hypotečních úvěru u UniCredit Bank - duben 2011 

Fixní 

období 

INDIVIDUAL 

do 85 % 

INDIVIDUAL 

od 86 – 90 % 

INDIVIDUAL 

od 91 – 100 % 

FLEXI PLUS NERESIDENČNÍ NEÚČELOVÝ 

1 3,79 % 4,79 % 5,79 % 4,09 % - 4,19 % 6,05 % 

3 4,09 % 5,09 % 6,09 % 4,39 % 4,39 % 4,49 % 6,35 % 

5 4,39 % 5,39 % 6,39 % 4,69 % 4,69 % 4,79 % 6,65 % 

10 5,39 % 6,39 % 7,39 % 5,69 % 5,69 % 5,79 % 7,65 % 

Zdroj: [20] 

 

 

 

 

3.2  Hypoteční banka, a.s. 

 

Hypoteční banka vznikla 10. ledna 1991. Od vzniku aţ po rok 2005 působila pod 

názvem Českomoravská hypoteční banka, a.s. Na počátku roku 2006 došlo k přejmenování 

banky na Hypoteční banka, a.s. V září 1995 získala banka oprávnění k vydávání hypotečních 

zástavních listů, a tím se stala první bankou v České republice, která se specializovala na 

hypoteční úvěry. Většinovým vlastníkem této banky se v červnu roku 2000 stala 

Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB), a tím se stala členem silné mezinárodní 

finanční Skupiny KBC Group NV. Hypoteční banka sídlí v Praze a má 26 poboček po celé 

České republice. Základní kapitál Hypoteční banky je 5 076 331 000 Kč.  

 

Banka nabízí celou škálu hypotečních úvěrů. Najdeme zde hypoteční úvěry na bydlení 

i tzv. americké hypotéky neboli hypotéky na cokoliv. Dále banka nabízí hypotéky dle různých 

parametrů, např. hypotéka bez poplatků, hypotéka bez doloţení příjmů nebo hypotéky na 

nemovitost k pronájmu. Banka nabízí i celou řadu sluţeb, např. různé druhy pojištění 

hypoték. Hypoteční banka nabízí produkty také pro mateřskou ČSOB, Českomoravskou 

stavební spořitelnu či Poštovní spořitelnu. 
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Hypoteční banka se dlouhodobě udrţuje na předních pozicích v oblasti hypotečních 

úvěrů pro občany České republiky. Je také největší emitent hypotečních zástavních listů 

v ČR. V roce 2010 Hypoteční banka obhájila úspěch z roku 2009 a obsadila opět první místo 

v soutěţi Banka roku 2010 v kategorii Hypotéka roku. Banka za rok 2009 schválila celkem 

17 010 hypotečních úvěrů ve výši 28, 443 mld. Kč. Za rok 2010 poskytla více jak 16 000 

hypoték v celkové výši více jak 27 mld. Kč. 

 

Graf 3.4 Počet a objem schválených HÚ u Hypoteční banky, a.s. 

 

Zdroj: [15] 

 

 

Graf 3.5 Trţní podíl v počtu a objemu schválených HÚ u Hypoteční banky, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 
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Hypoteční banka nabízí různé typy hypotečních úvěrů, a to jak účelové (na bydlení), 

tak neúčelové, tzv. americké hypotéky (na cokoliv). Hypotéka na bydlení je určena na koupi 

domu, bytu, pozemku, vypořádání majetkových poměrů apod. V nabídce Hypoteční banky 

jsou tyto hypoteční úvěry: 

 

Hypoteční úvěr do 70 %  

 

Financování nemovitosti aţ do 70 % hodnoty nemovitosti, kterou ručíme (lze ručit 

i nemovitostí, na kterou je úvěr poskytnut). Doba splácení u tohoto hypotečního úvěru je 

v rozmezí 5 – 40 let. 

 

Hypoteční úvěr do 85 % 

 

Nemovitost lze financovat aţ do 85 % hodnoty zastavené nemovitosti. Doba splácení 

hypotečního úvěru do 85 % je 5 – 30 let. 

 

Hypoteční úvěr do 100 % 

 

Tento hypoteční úvěr je poskytnut aţ do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti 

a doba splácení je také v rozmezí 5 – 30 let. 

 

Minimální výše hypotéky u všech třech typů hypotečních úvěrů je 300 000 Kč, 

maximální výše hypotéky je neomezená, ale bere se ohled na schopnost klienta splácet. 

Povinnost klienta je splatit hypotéku do 70-ti let věku. K vyřízení těchto hypoték stačí pouze 

2 doklady, a to: kupní smlouva a potvrzení o příjmech. 

 

V nabídce Hypoteční banky je také předhypoteční úvěr, který je vyuţíván 

k financování nemovitostí, na které dočasně nelze vloţit zástavní právo. Minimální výše 

předhypotečního úvěru je stanovena na 200 000 Kč a maximální na 5 milionů Kč. Mezi 

výhody tohoto typu úvěru patří, ţe banka nepoţaduje ţádného ručitele a neručíme 

nemovitostí, dále také, ţe úvěr můţe být kdykoliv bez sankcí splacen. Nejčastěji jsou finance 

pouţity na koupi bytů a domů v rámci developerských projektů. Úvěr se musí splatit vţdy 

za 1 rok od data schválení. Úroková sazba je jednotná a pevná po dobu jednoho roku. V tomto 
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období se splácí jen úroky. Jistina je splacena jednorázově nejpozději ke dni splatnosti 

předhypotečního úvěru. 

 

Banka nabízí i americkou hypotéku neboli hypotéku neúčelovou, která je určena na 

financování čehokoliv. Tato hypotéka je poskytována do 70 % hodnoty zastavené 

nemovitosti. Minimální výše je stanovena na 200 tis. Kč a maximální na 5 milionů Kč. Výše 

hypotéky závisí na schopnosti klienta splácet. Doba splatnosti se pohybuje v rozmezí 3 – 20 

let. Americkou hypotéku můţeme kdykoliv splatit. 

 

Hypoteční banka nabízí 2 moţnosti refinancování, a to buď běţné refinancování nebo 

zjednodušené refinancování úvěru. U běţného refinancování se musí doloţit všechny 

dokumenty, které banka poţaduje. U zjednodušeného klient nedokládá veškeré dokumenty, 

ale pouţijí se doklady pro původní úvěr. Maximální výše úvěru je 70 % hodnoty zastavené 

nemovitosti a splatnost je maximálně 25 let. Refinancování banka nabízí na hypotéky na 

koupi rodinného domu, bytu, druţstevního bytu, stavebního pozemku či stavbu nebo 

rekonstrukci nemovitosti. 

 

Úrokové sazby Hypoteční banky 

 

Hypoteční banka nabízí fixní úrokovou sazbu nebo sazbu P plus. Volba úrokové sazby 

záleţí na klientovi. 

 

Pokud si klient zvolí fixní úrokovou sazbu, je mu garantována stejná úroková sazba po 

zvolenou dobu fixace. Po uplynutí doby fixace jsou sjednány nové úrokové podmínky pro 

další období a klient má moţnost splatit úvěr, nebo jeho část bez jakýchkoliv sankcí. 

 

Sazba P plus je tvořena roční sazbou PRIBOR, která je vyhlašována ČNB, a také 

bankou stanovenou odchylkou. Kaţdoročně se sazba upravuje podle aktuální výše sazby 

PRIBOR. Odchylka je pevná vţdy na dobu 5 let a po skončení této doby můţe klient 

hypotéku splatit celou nebo její část bez sankcí a také můţe poţádat o přechod na fixní sazbu 

5, 10 či 15 let. 

 

Nejniţší úrokové sazby jsou u doby 3leté fixace úrokové sazby. U hypotečního úvěru 

do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti je úroková sazba 4,29 %. U hypoték do 85 % 
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hodnoty nemovitosti je nejniţší úroková sazba 4,49 % a u hypotečního úvěru do 100 % 

hodnoty zastavené nemovitosti je nejniţší úrok 5,59 %. 

 

 

Tab. 3. 3 Garantované fixní sazby (v %) – duben 2011 

Druh úvěru 1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let 

Hypoteční úvěr do 70 % 4,53 4,29 4,39 5,09 5,39 5,39 5,39 5,39 

Hypoteční úvěr do 85 % 4,63 4,49 4,59 5,29 5,59 5,59 5,59 5,59 

Hypoteční úvěr do 100 % 5,63 5,59 5,69 6,39 6,69 6,69 6,69 6,69 

Hypoteční úvěr na pronájem 4,83 4,59 4,69 5,39 5,69 5,69 5,69 … 

Hypotéka bez doložení příjmů … 7,34 7,44 8,14 8,44 8,44 8,44 8,44 

Kombinované produkty do 70 % 4,83 4,59 4,69 5,39 5,69 5,69 5,69 5,69 

Kombinované produkty do 85 % 4,93 4,79 4,89 5,59 5,89 5,89 5,89 5,89 

HÚ s inv. živ. pojištěním  do 70 % 4,53 4,29 4,39 5,09 5,39 5,39 5,39 5,39 

HÚ s inv. živ. pojištěním do 85 % 4,63 4,49 4,59 5,29 5,59 5,59 5,59 5,59 

Předhypoteční úvěr 8,49 … … … … … … … 

Americká hypotéka 8,48 8,48 8,48      

Zdroj: [15] 

 

 

 

 

 

3.3  Komerční banka, a.s. 

 

Komerční banka (dále jen KB) vznikla jako státní instituce v lednu roku 1990, a to 

vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní banky československé. O dva roky později byla 

transformována na akciovou společnost. V říjnu roku 2001 koupila skupina Société Générale  

státní 60 % podíl v Komerční bance, a tím se banka stala součástí této finanční skupiny, která 

je jednou z největších v eurozóně. V roce 2006 koupila Komerční banka 60 % podíl v Modré 

pyramidě a tím získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v ČR. 

 

KB je jednou z předních bankovních institucí v ČR. Je to univerzální banka s širokou 

škálou sluţeb. Banka je mateřská společnost Skupiny KB, kterou tvoří osm dceřiných 

společností. U sedmi má KB nadpoloviční podíl. Jsou to např. Modrá pyramida stavební 

spořitelna, a.s., Penzijní fond Komerční banky, a.s., Factoring KB, a.s., a další. 
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Banka za rok 2010 poskytla 12 000 hypotečních úvěrů v celkové výši 21 mld. Kč. 

 

Graf 3.6 Počet a objem poskytnutých hypotečních úvěrů u Komerční banky 

 

Zdroj: [15] 

 

 

Graf 3.7 Trţní podíl v počtu a objemu schválených HÚ u Komerční banky, a.s. 

 

Zdroj: [15] 
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200 000 Kč a maximální závisí na hodnotě zastavené nemovitosti, buď 85 %, nebo 100 %. 

Výše částky také závisí na schopnosti klienta splácet. Doba splatnosti je v rozmezí 5 – 30 let. 

Podmínkou pro získání úvěru je, ţe klient musí mít u Komerční banky zřízený běţný účet, 

a to po celou dobu trvání úvěru. Výše úvěru a splatnost je stejná i u ostatních typů 

hypotečních úvěrů. 

 

Hypoteční úvěr je účelový, tzn. ţe je poskytnut za účelem financování nemovitosti, 

jako je např. koupě domu, bytu, výstavba nemovitosti, modernizace, rekonstrukce a další.  

 

Flexibilní hypotéka 

 

Tato hypotéka je určena pro klienty, kterým vyhovuje rozhodovat o výši splátek. 

Můţeme sníţit splátky o 50 % v průběhu splácení, nebo můţeme opakovaně vyuţít 

mimořádnou splátku 20 % z úvěru. Výhodou je také moţnost odloţit počátek splácení aţ o 12 

měsíců nebo přerušení splácení aţ na 3 měsíce. 

 

Hypotéka 2 v 1 

 

Tato hypotéka nabízí pouţití investic jak na bydlení, tak i na jiné věci (např. na nákup 

vybavení bytu). Zahrnuje v sobě jak účelové, tak neúčelové financování. Neúčelová část 

hypotéky však musí bezprostředně souviset s účelovou (např. kupovaným bytem). Minimální 

výše je 250 000 Kč – 200 tis. Kč účelová část a 50 tis. Kč neúčelová část. Maximální hranice 

je stejná jako u předchozích úvěrů, ale neúčelová část můţe být poskytnuta maximálně do 

20 % z celkové výše úvěru, a to maximálně 400 000 Kč. 

 

Hypotéka dopředu dozadu 

 

Jak jiţ z názvu vyplívá, tato hypotéka nám nabízí dvě výhody, Hypotéku dopředu 

a Hypotéku dozadu. Hypotéka dopředu je úvěr na financování bydlení, který nám banka 

schválí dříve, neţ máme nemovitost vybranou. Hypotéka dozadu je poskytována zpětně, aţ 

12 měsíců po vynaloţení nákladů na bydlení. 
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Překlenovací hypoteční úvěr 

 

Úvěr je účelový, tedy určený jako investice do nemovitostí. Splácení úvěru je buď ze 

stavebního spoření Modré pyramidy stavební spořitelny nebo z kapitálového ţivotního 

pojištění Komerční pojišťovny, a.s.. 

 

 

Předhypoteční úvěr 

 

Tento úvěr je krátkodobý, určený k financování nemovitostí. Je poskytován 

v kombinaci buď s následným hypotečním úvěrem, nebo překlenovacím úvěrem. Minimální 

výše úvěru je 100 000 Kč a maximální je shodná s ostatními hypotékami. 

 

Úrokové sazby Komerční banky, a.s. 

 

Úrokové sazby jsou závislé na typu poskytované hypotéky. Pro Hypotéku Klasik, která 

je poskytována do 85 % hodnoty zastavené nemovitosti, jsou úrokové sazby niţší neţ pro 

Hypotéku Plus, poskytovanou do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti.  

 

Tab. 3.4 Úrokové sazby u Komerční banky (v %) – duben 2011 

Fixace (let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

HÚ Klasik 4,45 4,45 4,19 4,19 4,19 4,45 4,55 4,65 4,75 4,85 5,05 

HÚ Plus 4,95 4,95 4,69 4,69 4,69 4,95 5,05 5,15 5,25 5,35 5,55 

Zdroj: [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kb.cz/
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4 Analýza hypotečních úvěrů pro rozdílné cílové skupiny 

 

V této části mé bakalářské práce uvedu 4 typy různých modelových příkladů. 

U kaţdého příkladu vypočítám celkovou cenu hypotečního úvěru a také částku, kterou 

přeplatíme. 

 

 

 

 

Tyto příklady budu aplikovat na hypotečních úvěrech bank, které jsem popsala 

v předešlé části mé bakalářské práce, coţ jsou UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 

Hypoteční banka, a.s. a Komerční banka, a.s.. 

 

U všech modelových příkladů, budu pro výpočet předpokládat, ţe úroková sazba 

zůstane neměnná po celou dobu splácení úvěru, a také se nezmění výše měsíčního poplatku 

za správu hypotečního úvěru.  

 

 

4.1  Modelový příklad 1 – mladí novomanželé 

 

Jedná se o mladý novomanţelský pár, který se rozhodl postavit svůj vlastní dům. 

Protoţe nemají dostatek finančních prostředků, chtějí si vzít hypoteční úvěr. Manţel pracuje 

jako technik ve firmě a jeho čistý příjem činí 25 000 Kč. Manţelka pracuje jako dělnice a její 

měsíční příjem dosahuje výše 15 000 Kč. Prozatím nemají ani jedno dítě. Oba bydlí 

u manţelových rodičů, kde přispívají dohromady 3 000 Kč na provoz domácnosti. Manţelé 

mají auto na leasing a jeho měsíční splátka činí 6 500 Kč. Leasing budou platit ještě 2 roky 

a 4 měsíce. Manţel má zaloţené stavební spoření, které mu končí v době, kdy budou ţádat 

o hypotéku, na účtu mají naspořeno 500 000 Kč. Dům, který chtějí manţelé postavit, bude dle 

odborného odhadu stát asi 2 500 000 Kč. Pozemek dostala manţelka darem od svých rodičů. 

 

 

 

Cena HÚ = měsíční splátky úvěru x počet měsíců + cena za zpracování HÚ + správa HÚ 
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4.1.1 Výše hypotečního úvěru u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 

UniCredit Bank nabízí novomanţelům hypoteční úvěr Individual, který je tzv. „šitý 

na míru“. Tento úvěru je poskytován aţ do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti, ale jelikoţ 

mají manţelé jiţ naspořeno 500 000 Kč, postačí jim úvěr do 80 % hodnoty zastavené 

nemovitosti. Banka tedy poskytne úvěr ve výši 2 000 000 Kč, která manţelům bude stačit 

na postavení nového domu. Úroková sazba je 4,39 % při době fixace 5 let. Dobu splatnosti 

si určili na 20 let. Manţelé budou předkládat příjmy.  

 

 

Tab. 4. 1 Nabídka UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 2 500 000 Kč 

Výše úvěru 2 000 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,39 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 2 500 Kč 

Správa hypotečního úvěru 200 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 12 535 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky UCB 

 

Celková cena hypotečního úvěru = 3 058 900 Kč 

Výše přeplacené částky = 1 058 900 Kč 

 

 

4.1.2 Výše hypotečního úvěru u Hypoteční banky, a.s. 

 

Hypoteční banka manţelům nabídne hypotéku do 85 % odhadní ceny nemovitosti. 

V tomto případě postačí 80 % odhadní ceny nemovitosti, coţ je 2 000 000 Kč. Úroková sazba 

bude 4,59 % při fixaci 5 let. Doba splatnosti je 20 let. Manţelé budou předkládat příjmy.  
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Tab. 4.2 Nabídka Hypoteční banky, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 2 500 000 Kč 

Výše úvěru 2 000 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,59 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 12 000 Kč (0,6 % z výše poskytnutého 

úvěru) 

Správa hypotečního úvěru 150 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 12 750 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky HB 

 

Celková cena hypotečního úvěru = 3 108 000 Kč 

Výše přeplacené částky = 1 108 000 Kč 

 

 

4.1.3 Výše hypotečního úvěru u Komerční banky, a.s. 

 

Komerční banka nabízí úvěr do 85 % hodnoty zastavené nemovitosti. Tento úvěr 

je označován jako hypoteční úvěr Klasik. Banka poskytne úvěr ve výši 2 000 000 Kč. 

Úroková sazba bude 4,19 % a doba fixace 5 let. Doba splatnosti je 20 let a manţelé 

předkládají výši příjmů.  

Tab. 4.3 Nabídka Komerční banky, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 2 500 000 Kč 

Výše úvěru 2 000 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,19 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 2 900 Kč 

Správa hypotečního úvěru 150 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 12 321 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky KB 



34 

 

Celková cena hypotečního úvěru = 2 995 940 Kč 

Výše přeplacené částky = 995 940 Kč 

 

 

4.1.4 Zhodnocení nabídek bank pro modelový příklad 1 

 

Z nabídky výše zmíněných tří institucí bude pro novomanţelé nejvýhodnější nabídka 

Komerční banky, kde celkově zaplatí 2 995 940 Kč a výše přeplatku bude 995 940 Kč. 

Hypoteční banka má celkovou výši hypotéky 3 108 000 Kč a přeplatek 1 108 000 Kč. Rozdíl 

mezi přeplatkem Komerční banky a Hypoteční banky je 112 060 Kč. U UniCredit Bank vyšla 

celková výše hypotečního úvěru 3 058 900 Kč a přeplatek by činil 1 058 900 Kč. Rozdíl 

v přeplatku u Komerční banky a UniCredit Bank je 62 960 Kč. 

 

 

Graf 4.1 Zhodnocení nabídek bank pro modelový příklad 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.2  Modelový příklad 2 – rodina s dětmi 

 

Manţelé Novákovi bydlí spolu se svými 2 dětmi v podnájmu, v bytě 2 + 1. Byt je pro 

celou rodinu malý, proto si chtějí pořídit vlastní byt 4 + 1. Pan Novák pracuje jako 
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automechanik a jeho čistý příjem je 20 000 Kč. Manţelka končí mateřskou dovolenou 

a v době, kdy budou ţádat o úvěr, by měla jiţ 2 měsíce pracovat ve své staré práci, jako 

finanční poradce. Její příjem bude 23 000 Kč. Měsíční nájem bytu činí 8 000 Kč (vč. všech 

poplatků). Výši současného nájmu chtějí manţelé pouţít na financování budoucího 

hypotečního úvěru. Manţelé nemají naspořené ţádné finanční prostředky. Oba si platí 

penzijní připojištění ve výši 600 Kč měsíčně. Manţelé si jiţ vybrali byt 4 + 1 za 1 800 000 

Kč.  

 

4.2.1 Výše hypotečního úvěru u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 

Jelikoţ manţelé Novákovi nemají naspořené ţádné peníze, budou po bance poţadovat 

hypoteční úvěr do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Banka poskytne manţelům plnou 

výši poţadované částky, coţ je 1 800 000 Kč. Úroková sazba je při době fixace 5 let. Dobu 

splatnosti si stanovili na 30 let.  

 

Tab. 4. 4 Nabídka UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 1 800 000 Kč 

Výše úvěru 1 800 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 6,69 % 

Doba splatnosti 30 let 

Zpracování hypotečního úvěru 2 500 Kč 

Správa hypotečního úvěru 200 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 11 604 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky UCB 

 

 

Celková cena hypotečního úvěru = 4 251 940 Kč 

Výše přeplacené částky = 2 451 940 Kč 
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4.2.2 Výše hypotečního úvěru u Hypoteční banky, a.s. 

 

Banka rodině nabídne hypoteční úvěr do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti, 

protoţe nemají ţádné naspořené finanční prostředky. Výše úvěru tedy bude 1 800 000 Kč. 

Úroková sazba 5,69 %, při fixaci 5 let. Doba splatnosti je 30 let. Manţelé budou předkládat 

příjmy. 

 

Tab. 4. 5 Nabídka Hypoteční banky, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 1 800 000 Kč 

Výše úvěru 1 800 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 5,69 % 

Doba splatnosti 30 let 

Zpracování hypotečního úvěru 10 800 Kč (0,6 % z výše poskytnutého 

úvěru) 

Správa hypotečního úvěru 150 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 10 436 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky HB 

 

Celková cena hypotečního úvěru = 3 821 760 Kč 

Výše přeplacené částky = 2 021 760 Kč 

 

 

 

4.2.3 Výše hypotečního úvěru u Komerční banky, a.s. 

 

Komerční banka rodině nabídne hypoteční úvěr do 100 % hodnoty zastavené 

nemovitosti, coţ představuje poţadovaných 1 800 000 Kč. Úroková sazba bude 4,69 %, 

při 5leté fixaci. Doba splatnosti je 30 let a manţelé budou předkládat výši příjmů. 
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Tab. 4. 6 Nabídky Komerční banky, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 1 800 000 Kč 

Výše úvěru 1 800 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,69 % 

Doba splatnosti 30 let 

Zpracování hypotečního úvěru 2 900 Kč 

Správa hypotečního úvěru 150 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 9 325 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky KB 

 

Celková výše hypotečního úvěru = 3 413 900 Kč 

Výše přeplacené částky = 1 613 900 Kč 

 

4.2.4 Zhodnocení nabídek bank pro modelový příklad 2 

 

I v tomto příkladu nabízí nejvýhodnější hypoteční úvěr Komerční banka, kdy celková 

výše HÚ je 3 413 900 Kč a výše přeplatku 1 613 900 Kč. Rozdíl v přeplatku u KB a HB 

je 407 860 Kč, kdy celková výše HÚ u Hypoteční banky je 3 821 760 Kč a přeplatek 

2 021 760 Kč. U UniCredit Bank je celková výše HÚ 4 251 940 Kč a výše přeplatku 

2 451 940 Kč, coţ znamená, ţe výše rozdílu mezi přeplatkem u KB a UCB je 838 040 Kč. 

 

Graf 4.2 Zhodnocení nabídek bank pro modelový příklad 2 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3  Modelový příklad 3 – svobodná žena, která stále dálkově studuje 

 

Slečna Novotná dálkově studuje vysokou školu. Je zaměstnaná a její plat je 18 000 Kč. 

Bydlí u rodičů na vesnici, ale kvůli práci potřebuje byt ve městě. Byt, který si vybrala, stojí 

1 200 000 Kč. Po bance bude poţadovat hypoteční úvěr ve výši 700 000 Kč. 500 000 Kč 

dostane darem od prarodičů. Její měsíční výdaje jsou 300 Kč na penzijní připojištění. 

Rodičům dává měsíčně 1 000 Kč na domácnost.  

 

 

4.3.1 Výše hypotečního úvěru u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 

Banka slečně Novotné nabízí hypoteční úvěr do 60 % hodnoty zastavené nemovitosti. 

Výše úvěru bude 700 000 Kč. Úroková sazba bude 4,39 %, při době fixace 5 let. Doba 

splatnosti je určena na 20 let. Bude předkládat příjmy. 

 

Tab. 4.7 Nabídka UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 1 200 000 Kč 

Výše úvěru 700 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,39 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 2 500 Kč 

Správa hypotečního úvěru 200 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 4 388 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky UCB 

 

Celková výše hypotečního úvěru = 1 103 620 Kč 

Výše přeplacené částky = 403 620 Kč 
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4.3.2 Výše hypotečního úvěru u Hypoteční banky, a.s. 

 

Banka slečně Novotné nabídne HÚ ve výši 700 000 Kč, s úrokovou sazbou 4,39 % 

a dobou fixace 5 let. Úvěr musí splatit za 20 let. Slečna Novotná bude předkládat příjmy. 

 

Tab. 4.8 Nabídka Hypoteční banky, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 1 200 000 Kč 

Výše úvěru 700 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,39 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 4 200 Kč (0,6 % z výše poskytnutého úvěru) 

Správa hypotečního úvěru 150 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 4 387 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky HB 

 

Celková výše hypotečního úvěru = 1 093 080 Kč 

Výše přeplacené částky = 393 080 Kč 

 

 

4.3.3 Výše hypotečního úvěru u Komerční banky, a.s. 

 

Komerční banka slečně Novotné nabídne hypotéku ve výši 700 000 Kč, při úrokové 

sazbě 4,19 %. Dobu splatnosti si zvolila 20 let. Bude předkládat příjmy. 
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Tab. 4.9 Nabídka Komerční banky, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 1 200 000 Kč 

Výše úvěru 700 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,19 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 2 900 Kč 

Správa hypotečního úvěru 150 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 4 312 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky KB 

 

Celková výše hypotečního úvěru = 1 073 780 Kč 

Výše přeplacené částky = 373 780 Kč 

 

 

4.3.4 Zhodnocení nabídek bank u modelového příkladu 3 

 

Nejvýhodnější hypoteční úvěr nabízí Komerční banka v celkové výši 1 073 780 Kč 

a výše přeplatku bude 373 780 Kč. U Hypoteční banky je celková výše HÚ 1 093 080 Kč 

a přeplatek ve výši 393 080 Kč. Rozdíl mezi KB a HB je tedy 19 300 Kč. U UniCredit Bank 

je celková výše úvěru 1 103 620 Kč a přeplatek 403 620 Kč. Oproti Komerční bance je výše 

přeplatku o 29 840 Kč. 
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Graf 4.3 Zhodnocení nabídek bank u modelového příkladu 3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.4 Modelový příklad 4 – rozvedený muž s dítětem 

 

Pan Malý je rozvedený a v péči mu zůstal 8letý syn. Bydlí spolu v bytě 3 + 1 

v Olomouci, který má v osobním vlastnictví. Místo bytu si chce pořídit malý dům na vesnici. 

Na svůj byt jiţ má zájemce a dohodli se na částce 1 500 000 Kč, které pouţije na financování 

nového domu. Dům, který si vybral, stojí 2 500 000 Kč. Pan Petr platí penzijní připojištění 

500 Kč měsíčně. Jeho čistý příjem činí 25 000 Kč. 

 

 

4.4.1 Výše hypotečního úvěru u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 

Banka nabízí panu Malému hypoteční úvěr do 60 % hodnoty zastavené nemovitosti, 

protoţe 1 500 000 Kč bude mít z prodeje bytu. Výše úvěru bude tedy 1 000 000 Kč. Úroková 

sazba bude 4,39 %, při době fixace 5 let. Úvěr bude splacen za 20 let. Pan Malý bude 

předkládat příjmy. 

 

 

 

 

 

1 050 000
1 060 000
1 070 000
1 080 000
1 090 000
1 100 000
1 110 000

UniCredit 
Bank Czech 
Republic, 

a.s.

Hypoteční 
banka, a.s.

Komerční 
banka, a.s.

Výše celkového hypotečního úvěru (v Kč)

Výše celkového hypotečního 
úvěru (v Kč)



42 

 

Tab. 4.10 Nabídka UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 2 500 000 Kč 

Výše úvěru 1 000 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,39 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 2 500 Kč 

Správa hypotečního úvěru 200 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka  6 268 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky UCB 

 

Celková výše hypotečního úvěru = 1 554 820 Kč 

Výše přeplacené částky = 554 820 Kč 

 

 

4.4.2 Výše hypotečního úvěru u Hypoteční banky, a.s. 

 

Hypoteční banka nabídne panu Malému úvěr 1 mil. Kč. Úroková sazba by činila 

4,39 %, při době fixace 5 let. Dobu splatnosti se zvolil na 20 let a bude předkládat příjmy. 

 

 

Tab. 4.11 Nabídka Hypoteční banky, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 2 500 000 Kč 

Výše úvěru 1 000 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,39 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 6 000 Kč (0,6 % z výše poskytnutého 

úvěru) 

Správa hypotečního úvěru 150 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 6 267 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky HB 



43 

 

Celková výše hypotečního úvěru = 1 546 080 Kč 

Výše přeplacené částky = 546 080 Kč 

 

 

4.4.3 Výše hypotečního úvěru u Komerční banky, a.s. 

 

Banka poskytne panu Malému úvěr v hodnotě 1 mil. Kč. Úroková sazba bude činit 

4,19 %, při době fixace 5 let. Dobu splatnosti stanovili na 20 let. Bude předkládat příjmy. 

 

Tab. 4.12 Nabídky Komerční banky, a.s. 

Výpočet výše hypotečního úvěru 

Cena nemovitosti 2 500 000 Kč 

Výše úvěru 1 000 000 Kč 

Doba fixace 5 let 

Úroková sazba 4,19 % 

Doba splatnosti 20 let 

Zpracování hypotečního úvěru 2 900 Kč 

Správa hypotečního úvěru 150 Kč (měsíčně) 

Měsíční splátka 6 160 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle hypoteční kalkulačky KB 

 

Celková výše hypotečního úvěru = 1 517 300 Kč 

Výše přeplacené částky = 517 300 Kč 

 

 

4.4.4 Zhodnocení nabídek bank pro modelový příklad 4 

 

Pro pana Malého by bylo nejvýhodnější si vyřídit hypoteční úvěr u Komerční banky, 

kdy celková výše HÚ je 1 517 300 Kč a výše přeplacené částky 517 300 Kč. U Hypoteční 

banky by byla celková výše úvěru 1 546 080 Kč a výše přeplatku 546 080 Kč. Rozdíl oproti 

KB je 28 780 Kč. UniCredit Bank by poskytla HÚ v celkové výši 1 554 820 Kč s přeplatkem 

554 820 Kč. Rozdíl mezi UCB a KB je 37 520 Kč. 
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Graf 4.4 Zhodnocení nabídek bank pro modelový příklad 4 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Závěr 

 

V této práci jsem se zabývala problematikou hypotečních úvěrů. Pojem hypoteční úvěr 

je odpovědí na otázku: „Kde sehnat peníze na vlastní bydlení?“. V dnešní době jsou hypotéky 

velmi oblíbené. Stále více lidí si uvědomuje, ţe je mnohem efektivnější splácet hypotéku 

poskytnutou na vlastní bydlení, neţ platit nájemné za byt, který nikdy nebudou mít v osobním 

vlastnictví. 

 

Vypracováním bakalářské práce jsem se seznámila s různými pojmy, které jsou 

spojené s hypotečními úvěry. Vše, co předchází ţádosti o hypotéku a také, co následuje. 

Hypoteční úvěry poskytuje celá řada bankovních institucí. Pro práci jsem vybrala tři banky, 

které jsem stručně charakterizovala a představila jejich nabídku hypotečních úvěrů. Jako první 

banku jsem zvolila UniCredit Bank Czech Republic, a.s., která mi poskytla moţnost 

absolvovat odbornou praxi. Mou další volbou byly Hypoteční banka, a.s. a Komerční banka, 

a.s., které si drţí velmi významné pozice na trhu hypoték. 

 

Na zmiňovaných bankách jsem aplikovala modelové příklady, které se staly náplní 

praktické části mé bakalářské práce. Na kaţdém jednom modelovém příkladu jsem se snaţila 

odlišit různé skupiny ţadatelů. Svůj zástup mají rodiny s dětmi, mladé novomanţelské páry, 

studující svobodné slečny či tatínkové s dítětem ve vlastní péči. Z bank, které jsem aplikovala 

na modelové příklady, vyšla Komerční banka, a.s. jako banka, která poskytuje nejvýhodnější 

hypotéky, a to u všech výše zmiňovaných skupin ţadatelů. V těsné blízkosti za Komerční 

bankou, a.s. je Hypoteční banka, a.s., která v těchto příkladech poskytuje hypoteční úvěry jen 

o málo draţší. Tzv. nejdraţší hypotéky má v tomto případě UniCredit Bank Czech Republic, 

a.s. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy spojené s hypotečním úvěrem, 

seznámit potencionální zájemce s hypotékami některých bank a na modelových příkladech 

vyhodnotit nejvýhodnější hypotéku pro různé zájemce. Doufám, ţe se mi tento cíl povedlo 

splnit a přiblíţit případným zájemcům problematiku hypotečních úvěrů.
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