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1 Úvod 

Snad pro kaţdého člověka nastane jednou moment, kdy ať chce či nechce, 

musí pomýšlet a začít řešit otázky týkající se bydlení. Pro mě je toto téma také 

celkem zajímavé a aktuální, neboť jako kaţdý mladý člověk mám představu  

o osamotnění se, zaloţení rodiny, a proto i pořízení si vlastního bydlení, kde chci 

jednou ţít a vychovávat své děti. Do této situace se nedostávají jen mladí lidé 

s velkými sny, ale jde také například o rodiny, které si chtějí pořídit svůj nový dům  

či byt, jelikoţ jim jejich stávající bydlení nevyhovuje a touţí po změně.  

 V dnešním běţném reálném ţivotě se však málokdy setkáme s lidmi, kteří mají 

na profinancování svého nového vysněného bydlení dostatek finančních prostředků. 

Proto se na finančním trhu objevuje stále více produktů, ať uţ spořících nebo 

úvěrových, které lidem napomáhají tuto situaci řešit. Mezi úvěrový produkt řadíme 

mimo jiné i hypotéční úvěr, tzv. hypotéku. Díky tomuto jsem si pro svou bakalářskou 

práci vybrala téma „Bankovní produkty na českém trhu se zaměřením na hypotéky.“

 Cílem mé bakalářské práce je přiblíţit oblast týkající se hypotéčních úvěrů, 

představit vybrané banky a také srovnat nabídky jednotlivých hypoték pro různé 

ţadatele u vybraných bank České republiky. Dále pomocí analýzy zvolit 

nejvýhodnější hypotéku pro daného potencionálního klienta.  

 V práci se budu zabývat v jednotlivých kapitolách zabývat oblastmi hypotečního 

úvěrování. Zaměřím se na teoretické základy a především na historii hypotečního 

úvěru, tedy jak na počátek, tak na jejich nedávnou minulost, ale neopomenu ani 

výhled do budoucnosti. Dále popíšu jeho charakteristiku, druhy, právní úpravu, 

daňové hledisko, ale také státní podporu. Následně samozřejmě neopomenu činnosti 

spojené s hypotečním úvěrem, jako je poskytování a průběh ţádosti, zajištění, 

čerpání a splácení.   

 V praktické části mé práce jsem zvolila čtyři různé banky, které fungují  

na českém trhu. Jako první jsem si vybrala Českou spořitelnu, která je zařazována 

mezi největší banku v ČR, dále jsem se rozhodla pro Komerční banku, Českou 

spořitelnu a Wüstenrot, protoţe tyto banky povaţuji rovněţ za významné pro oblast 

hypoték. Následně jsem určila tři skupiny různých ţadatelů o hypoteční úvěr,  

a to novomanţelé, rodinu se dvěma dětmi a ţenu samoţivitelku.  Pro tyto případné 

klienty jsem se rozhodla zjistit moţné výše úvěru, jejich celkové ceny a také 



7 

 

teoretické přeplatky. Následně provedu hodnocení mnou řešené analýzy, tedy to, 

který poskytovatel je pro daného klienta nejvýhodnější. Výsledky modelových 

příkladů uvedu jak popisně, tak prostřednictvím grafů.  
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2 Teoretické základy 

2.1 Historie hypotečního úvěru 

2.1.1 Počátek hypoték  

Příprava podmínek, tedy legislativy pro financování pomocí hypotečních úvěrů 

proběhla v letech 1990 – 1995.  

 Zákon o dluhopisech vznikl sice uţ po Sametové revoluci a rozpadu 

komunistického reţimu, tedy roku 1990, ale právě neexistence kapitálového trhu 

zpomalila formální start hypotečního financování aţ na rok 1995. Dne 14. září 1995 

byla udělena Českou národní bankou první licence k vydávání hypotečních 

zástavních listů, a to Českomoravské hypoteční bance (dnes Hypoteční banka).  

 Na počátku let devadesátých rovněţ začal vznikat formální rámec stavebního 

spoření, ale aţ v roce 1993 byl schválen Zákon o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření. I kdyţ tedy měly hypoteční úvěry asi dvouleté zpoţdění za 

počátkem stavební spoření, časem došlo k souběţnému rozvoji jak úvěrování  

ze stavebního spoření, tak i hypotečního financování.  

 Od tedy jiţ zmiňovaného roku 1995 se začal na trhu praktikovat nový způsob 

financování pomocí stavebního spoření a hypotečních úvěrů. Ze strany zákazníků  

a ani médii nebyl ovšem na tuto problematiku pozitivní názor. Úrokové sazby v té 

době převyšovaly 15 % a panovala ekonomická krize, a proto přišel tehdejší vůdce 

trhu Českomoravská hypoteční banka (ČMHB) s novou strategií s názvem Bydlení 

jako cílový produkt zákazníka.  

2.1.2 Nedávná minulost  

V období po roce 2000 se zvýšila dostupnost hypoték pro klienty. Objevily se 

nové produkty a inovace, ale zároveň také vznikala konkurence.   

 V roce 2004 došlo k úpravám zákona o dluhopisech a byla zrušena podmínka 

pouţití úvěru na investice do bydlení a také to, ţe se zastavená nemovitost musí 

nacházet na území ČR.  
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 Další fáze byla zhruba v letech 2006 aţ 2010, kdy došlo k období  

tzv. hypotečního boomu a také recese (rychlý nárůst vystřídán obdobím poklesu). 1 

Obr. 2.1 Hypotéky a trh stavebního spoření 

(Mld. Kč) 

    

            Zdroj: www.hypoindex.cz 

2.1.3  Uplynulý rok  

 Loňský rok, tedy rok 2011 byl pro oblast hypotečního úvěrování také velice 

zajímavý, a proto si zasluhuje podrobnější pohled. Zatímco ještě v roce 2010 klesaly 

úrokové sazby kaţdý měsíc o desetiny procenta a dosáhly skoro 4 %, na konci roku 

se však tato ochota bank dále sniţovat sazby zmizela a zpomalilo se tedy i tempo 

skutečně poskytovaných úvěrů.  

 Na začátku kaţdého nového roku (především v měsících leden a únor) nastává 

v oblasti hypoték podprůměrný stav nově sjednaných hypotečních úvěrů. Tak se 

                                            

1
 INTERNETOVÝ SERVER HYPOINEX.CZ. Hypotéky po 15 letech: Jak se zrodil český hypoteční trh? 

Hypoindex.cz [12. 11. 2011]. Dostupné z: http://www.hypoindex.cz. 
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tomu stalo i v roce 2011, ovšem v porovnání s rokem předloňským nebyl propad  

tak velký. Objem hypoték meziročně vzrostl téměř o jednu třetinu.  

 V únoru nastal skok v produkci nových hypoték. V tomto měsíci bylo poskytnuto 

4 208 hypotečních úvěrů v celkové hodnotě 7,098 mld. Kč, coţ je v meziměsíčním 

srovnání nárůst o neuvěřitelných 24 %. Důvodem byly hlavně stále se sniţující 

úrokové sazby, dostupnost hypoték a také výskyt cenově zajímavých nemovitostí. 

 Dynamický nárůst hypotečního trhu byl také zaznamenán v měsíci březnu, 

neboť bylo bankami spuštěno velké mnoţství kampaní, které hypotéky propagovaly. 

Nabízely klientům nejen slevy na poplatcích, ale také na úrokových sazbách.  Bylo 

dosaţeno 50 % nárůstu nově uzavřených hypotečních úvěrů a jejich objem přesáhl 

10 mld. Kč.  

 V měsíci dubnu i nadále klesaly úrokové sazby. Objem nových hypoték měl 

také klesající tendenci, avšak duben 2010 byl překročen o více neţ 50 %.   

 Květen byl pro oblast hypoték poměrně úspěšný. Bylo sjednáno nejvíce nových 

hypotečních úvěru za poslední tři roky. Jejich počet dosáhl čísla 6 741 (více uţ jen 

v červnu 2008). I úrokové sazby lehce poklesly. Josef Rajdl, analytik společnosti 

Fincentrum (internetový server Finance.cz, 2011) uvedl: "Mírný pokles sazeb byl 

rovnoměrně rozdělen mezi vliv změny sazeb a změnu struktury fixací.  

Z hlediska změny sazeb byl pokles podpořen snížením variabilních sazeb, tříletých 

fixací a ostatních sazeb, opačně však působil růst sazeb pětiletých fixací.“  

 Měsíc červen se zvláště neprojevil, úrokové sazby dále klesaly a dosáhly jiţ 

hodnoty 4,14 %. Propad v objemu hypotečních úvěrů nastal hned další měsíc, kdy 

trh zaznamenal tzv. prázdninový pokles, který činil jednu třetinu celkového objemu.

 V srpnu oproti předchozímu měsíci hypotéky znovu vzrostly, naopak i nadále 

klesaly úrokové sazby. Jejich výše v tomto měsíci dosáhla 4,09 %. Největší propad 

byl zaznamenán u hypoték s pětiletou fixací. 
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Tab. 2.1 Počty uzavřených hypoték 

Rok Červen Červenec Srpen 

2008 7 078 7 625 5 298 

2009 4 764 3 639 3 352 

2010 4 830 3 797 4 046 

2011 7 004 5 078 5 891 

Zdroj: www.hypoindex.cz 

 

 Další dva měsíce dále klesaly úrokové sazby. V září klesly na 3,89 % a v říjnu 

dokonce na 3,77 %. Zatímco první z těchto měsíců znamenal nárůst hypoték, 

v druhém jiţ byl zaznamenán jejich pokles, a to o 400 na 5 821. Opadl zájem  

o hypoteční úvěrování. Výše úrokových sazeb se opět přiblíţila k historickému 

minimu z července roku 2005.  

 V listopadu byl zaznamenán v oblasti hypotečního trhu úspěch. Bylo dosaţeno 

druhého největšího objemu hypoték za celý rok 2011 (11,566 mld. Kč), úrokové 

sazby nadále klesaly a stále ohroţovaly sazbu 3,65 % z července 2005. 

 

Tab. 2.2 Počty úvěrů a objemy hypoték  

v listopadu 2011 dle fixace 

Fixace Počet úvěrů Objemy v mil. Kč 

Celkem 6 712 11 556 

1 rok 171 309 

3 roky 2 453 4 113 

5 let 3 445 5 849 

Variabilní 398 768 

             Zdroj: www.hypoindex.cz 

http://www.hypoindex.cz/
http://www.hypoindex.cz/
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 V prosinci došlo u hypoték k dalšímu rekordu. Úrokové sazby dosáhly 

v průměru 3,56 %, coţ byla nejniţší sazba od roku 2003. Rovněţ bylo dosaţeno 

největšího objemu hypotečních úvěrů, a to 12 847 mld. Kč.2 

 

Shrnutí roku 2011 

V rámci oblasti hypotečního trhu patřil rok 2011 mezi roky úspěšné. Trh za 

minulý rok dosáhl objemu 119 mld. Kč, coţ je skoro 40% nárůst oproti roku 2010. 

Celkem bylo sjednáno 71 088 hypoték. Průměrná vypůjčována částka se pohybovala 

od 1,6 do 1,7 milionů korun. Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel 

Hypoteční banky (internetový server Hypoinex.cz, 2011) uvedl: „Za vysoký výsledek 

hypotečního trhu v roce 2011 vděčíme souhře několika faktorů. Trh povzbudila 

příznivá ekonomická nálada, očekávané zvýšení sazby DPH z 10 na 14 procent  

od 1. ledna 2012, výhodné úrokové sazby a stabilní ceny nemovitostí. V tomto směru 

rok 2011 předčil naše očekávání.“ 

Obr. 2.2 Průměrné úrokové sazby v prosinci 2011 

 

   Zdroj: www.hypoindex.cz 

 

                                            

2
 INTERNETOVÝ SERVER HYPOINEX.CZ. Hypoindex vývoj – související články ke změnám 

hypoindexu. Hypoindex.cz [20. 01. 2012]. Dostupné z: http://www.hypoindex.cz.  

 

http://www.hypoindex.cz/
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Obr. 2.3 Vývoj hypotečního trhu (2001-2011)  

      objem hypotečních úvěrů a průměrná úroková sazba v prosinci daného roku  

 

Zdroj: MMR, Hypoindex.cz, Hypoteční banka 

 

Nynější rok 2012 

Na začátku nového roku, tedy roku 2012 nastaly mnohé změny. Za podstatnou 

lze pokládat zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 %. Dalším, nepříliš příznivým faktem 

je stále se prohlubující krize v oblasti Eurozóny. Postupně se mění také chování 

bank. Za nechvalné povaţuji zvyšování, jiţ tak příliš vysokých, poplatků.   

 Například výši svých poplatků mění UniCredit Bank. Změní se sazebník jak  

u úvěrů spotřebitelských, tak v oblasti hypoték, a to poplatek za vedení o 50 Kč na 

200 Kč při zřízeném účtu. V případě nezřízení účtu u této banky proběhne navýšení 

na 400 Kč, coţ je o 100 Kč více. Dále také za zaslání vyšší splátky nezaplatí klienti 

1% poplatek, ale uţ 5%. Tyto změny u UniCredit Bank nastanou od 1. dubna 2012. 

 Pro tento rok se očekává pokles cen nemovitostí, a tím zvýšení jejich 

dostupnosti. V oblasti úrokových sazeb jsou banky většinou opatrné, nejspíše budou 

mírně růst, ale ani ČNB nezamýšlí razantní změny.  
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Obr. 2.4 Průměrné úrokové sazby v lednu 2012 

 

Zdroj: www.hypoindex.cz 

 

2.2 Charakteristika a druhy hypotečního úvěru 

2.2.1 Charakteristika  

Hypotéční úvěr chápeme především jako dlouhodobou půjčku na velkou sumu 

peněz, která je určena hlavně k financování bydlení (klasické hypotéky) nebo také 

na libovolný účel (tzv. americké hypotéky). Výhodou je, ţe hypotéky na bydlení mají 

niţší úrokovou sazbu, neboť jsou pro banky méně rizikové.  

 Pouţít takto získanou částku (při klasické hypotéce) však nemůţeme  

na cokoliv, pouţití musí být tzv. účelové. Jeho hlavním rysem je existence zástavního 

práva k nemovitosti – hypotéky.3  

 Dle zákona o dluhopisech, č. 190/2004 Sb., § 28 – 32, je hypoteční úvěr 

definován jako: „Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

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

vzniku právních účinků zástavního práva.“  

 Hypoteční úvěry mohou poskytovat banky, a to vţdy se souhlasem  

                                            

3
 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-

152-9. 

http://www.hypoindex.cz/
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České národní banky. Tato činnost souvisí  s vydáváním hypotečních zástavních 

listů, tedy cenných papírů, které slouţí ke krytí financí na hypoteční úvěry. 

Mezi současné poskytovatele hypotečních úvěrů patří:  

Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Hypoteční banka, 

Komerční banka, LBBW Bank CZ, mBank, Oberbank AG, Raiffeisenbank, Volksbank 

CZ, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.  

 Dle bilanční sumy je největší bankou v České republice Česká spořitelna (ČS), 

dále Československá obchodní banka (ČSOB) a Komerční banka (KB).  

2.2.2 Druhy 

Hypotéky lze rozdělovat podle celé řady kritérií. Nejčastěji je pouţíváno 

rozlišení na účelové a neúčelové. Neúčelové hypotéky jsou obecně známy jako tzv. 

americké hypotéky.  

Dle publikace Jak správně na hypotéky (str. 11, 2003) lze hypotéku použít na: 

 výstavbu nemovitosti, 

 nákup existující nemovitosti, 

 rekonstrukci, opravu, modernizaci stávající nemovitosti,  

 získání majetkového podílu na nemovitosti (např. při dědickém řízení 

  k vyplacení ostatních dědiců), 

 přeúvěrování jiného úvěru, který splňuje podmínky definice úvěru 

  hypotečního, 

 splacení závazku, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, 

  kdy v důsledku pouţití tohoto hypotečního úvěru zástavní právo 

  zanikne. 

Dále je na internetovém portále Finance. cz (2011) uvedeno, ţe objektem 

tohoto hypotečního úvěru mohou být například:  

 stavební pozemek, 
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 nemovitost slouţící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka), 

 nemovitost slouţící k individuální rekreaci, 

 bytový dům, provozní dům, 

 nemovitost slouţící k individuální rekreaci, 

 nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí 

  (garáţ, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.), 

 případně i podnikatelské objekty. 

 

Neúčelový hypoteční úvěr neboli americká hypotéka nemá při vyuţití vůbec 

ţádné omezení. Pomocí této hypotéky můţeme tedy financovat i movité věci, jako 

například automobil, vybavení domu, dovolenou. Podmínkou je ale rovněţ zastavení 

nemovitosti. Jde o rizikovější úvěr, coţ se promítá jak do rizikové, tak do obchodní 

přiráţky, a proto je celkově draţší.   

 Nutností obou typů je zajištění zástavním právem k nemovitosti, která  

je zapsaná v katastru nemovitostí. Tato zastavená nemovitost, se musí nacházet  

na území České republiky, v některém z členských států Evropské unie či jiného 

státu, jenţ tvoří Evropský hospodářský prostor. Není mi ovšem známa ţádná banka, 

která by vzala do zástavy nemovitost mimo ČR.  

Jedním z dalších je členění dle způsobu splácení, a to: 

 anuitní – metoda konstantní splátek -  za ostatních neměnných  

  okolností je po celou dobu splácení celková výše splátky stejná, 

 progresivní – metoda rostoucích splátek - úmor je po celou dobu 

  splácení neměnný, díky sniţování dluţné částky - jistiny, klesá výše 

  úroku, a to i při neměnící se úrokové sazbě, 
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 degresivní – metoda klesajících splátek - na počátku se splácejí 

  vyšší částky, které se postupem času sniţují.4,5 

Dále lze členit podle výše úvěru: 

 do výše 70, 80, 90 a někdy i 100 % odhadní ceny nemovitosti  

  – u účelových úvěrů, 

 kolem 60 % odhadní ceny zastavené nemovitosti – u neúčelových 

  úvěrů. 

Existují i mnohé další způsoby členění hypotéčních úvěrů, například podle toho, 

komu jsou určeny, dle způsobu čerpání, doby splatnosti nebo podle doby fixace 

úrokové sazby.  

2.2.3 Předhypoteční a doplňkové úvěry 

Předhypoteční úvěr 

Tento druh úvěru lze pouţít tehdy, nemají-li klienti, kteří mají zájem o poskytnutí 

hypotéčního úvěru, k dispozici vhodnou nemovitost k zajištění, tedy objekt úvěru. 

Dalším důvodem bývá to, aby se ujistili, ţe jim bude úvěr poskytnut z důvodu bonity 

či registru.   

 Podnět pro ţádost o předhypoteční úvěr můţe vytvořit rovněţ jakási předpověď 

zvyšování úrokových sazeb v blízké době (1 aţ 2 měsíce). Klienti jej tedy volí proto, 

aby si zajistili současnou, tedy niţší úrokovou sazbu.  

 

 

                                            

4
 PAVELKA, František a Radka OPLTOVÁ. Jak správně na hypotéky. Nakladatelství Consultinvest, 

2003. ISBN 80-901486-7-3. 

5
 INTERNETOVÝ PORTÁL FINANCE.CZ. Typy hypotečních úvěrů. Finance.cz [09.03.2012]. 

Dostupné z: http://www.finance.cz. 
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Doplňkový úvěr 

Neboť se většinou moţný podíl hypotéčního úvěru na hodnotě zastavené 

nemovitosti v České republice pohybuje okolo 70 % ceny obvyklé, nastává tedy 

problém v situaci, kdy klient nemá finanční moţnosti, aby pokryl zbylých 30 %  

pro pořízení nemovitosti. Pokud tedy nemá klient dostatek vlastních prostředků, musí 

si vzít úvěr do výše 100 %, který je ovšem draţší (vyšší úrokové sazby). Banky také 

také řeší tento problém pomocí tzv. doplňkových úvěrů k úvěrům hypotéčním  

(např. překlenovací úvěr od Stavební spořitelny). Tento způsob je výhodnější neţ 

ţádat o úvěr 100%, a to jak z důvodu niţších úrokových sazeb, tak z důvodu 

menších nároků na bonitu klienta.  

 V současné době jiţ banky poskytují klientům jediný úvěr. Jde tedy o sloučení 

obou těchto úvěrů dohromady a banky si sami rozlišují část úvěru do 70 % hodnoty 

nemovitosti a část převyšující tuto hodnotu. Za výhodu tohoto spojení povaţuji to,  

ţe lze získat více finančních prostředků (ne jen 70 % hodnoty zastavené nemovitosti) 

a rovněţ také ručení jednou nemovitostí. Za nevýhodu pak vyšší úrokovou sazbu, 

která bývá v těchto případech obvyklá. 

2. 3 Právní úprava a daňové hledisko 

2.3.1 Právní úprava 

Jiţ okolo roku 1990 vznikl záměr vytvořit speciální zákon, který by se týkal 

oblasti hypotečního úvěrování. Tato myšlenka se ovšem nepovedla zrealizovat  

a existovalo více norem, které hypoteční úvěrování upravovalo. V planost vstoupil 

zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. Ten definoval hypotéční úvěr. V tomto znění 

zákona však nebylo dostatečně definováno zástavní právo k nemovitostem. Dále 

také neexistovala státní podpora a kapitálový trh se nerozvíjel.  

 Poté byl schválen zákon č. 84/1995 Sb., tzv. hypotéční zákon a hypotéky jako 

zdroj financování se začaly rozvíjet. Tento zákon také novelizoval pět dalších, které 

upravovaly základní legislativní podmínky pro oblast úvěrování.  

Mezi tyto zákony patří: 

 zákon č. č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, 
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 zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,  

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Další změnu v oblasti hypotečního úvěrování zaţila Česká republika v roce 

2004 vstupem do Evropské unie. Opět proběhla novelizace zákona a v platnost vyšel 

zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Tímto byl zrušen poţadavek na účelovost 

hypotečního úvěru, ale také podmínka, ţe se zastavená nemovitost musí nacházet 

na území České republiky.   

 

 S oblastí hypotéčního úvěru však souvisí celá řada dalších právních předpisů, 

například: 

 zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (hypotéční zástavní 

  listy), 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (zástavní právo   

  k nemovitosti), 

 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (oblast daňového  

  zvýhodnění). 

Poskytování hypotečních úvěru licencovanou bankou spadá do zákona  

o bankách č. 21/1992 Sb. (§1 odst. 1). Tato činnost, tedy vydávání hypotečních 

zástavních listů jiţ nepatří mezi zvláštní licencované činnosti, tzn., ţe hypoteční 

úvěry můţe poskytovat jakákoliv banka vydávající hypoteční zástavní listy.  

2.3.2 Daňové hledisko 

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 15, odst. 3 je uvedeno:  

„Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným  

ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotéčního úvěru 

poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky anebo zahraniční bankou 
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sníženým o státní příspěvek poskytnutý dle zvláštních právních předpisů, jakož  

i úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou nebo pobočkou zahraniční banky, 

v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotéčním úvěrem, a použitým 

na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu 

stavby bytového domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu 

prováděnou v rámci podnikatelské a jiné samostatně výdělečné činnosti nebo pro 

účely pronájmu.“  

Klient banky, umoţňující hypoteční úvěrování, tedy uţivatel hypotéčního úvěru, 

který platí bance úroky, je můţe odečítat od základu daně z příjmu FO. Nelze to však 

bez jakéhokoliv dokladu. Banka má povinnost zasílat potvrzení o výši zaplacených 

úroků.  

 Tato částka úroků však musí být očištěna o státní podporu. Lze odečíst sumu 

max. 300 000 Kč za rok a jediná podmínka je, ţe tato FO je vlastníkem zastavené 

nemovitosti. Pokud jsou úroky placeny jen část roku, lze ze zákona odečíst jen 

nejvýše 1/12 maximální částky za kaţdý měsíc jejich placení.  

 Úroky lze odečíst od základu daně, i kdyţ je bytová výstavba nebo její část 

pouţívána jak pro účely podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti  

či k pronájmu, tak i pro účely soukromé. V tomto případě se částka vypočítává 

poměrem. Dále si tuto výhodu můţe uplatnit i více osob, ţijících ve společné 

domácnosti, a to tak, ţe výši odpočtu stanoví rovným dílem. Stejně je tomu 

i u manţelů – odpočet uplatní jeden z nich nebo oba rovným dílem.  

 Zaměstnanec si můţe uplatnit odpočet úroků od základu daně sám. Daňové 

přiznání tedy podává sám nebo o to můţe poţádat svého zaměstnavatele. Tomu 

však musí nejpozději do 15. února odevzdat potřebné podklady. 

2.4 Žadatelé o hypotéční úvěr, podmínky jeho poskytování  

a průběh žádosti 

2.4.1 Žadatelé 

Poţádat o hypotéku můţe jak osoba fyzická, tak právnická – obce, bytová 

druţstva, firmy, atd. Ţadatel fyzická osoba, jako občan ČR, musí splňovat dvě 

základní podmínky, a to plnoletost (nejméně 18 let) a způsobilost k právním úkonům. 
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Pokud není ţadatel o hypotéku občanem ČR, má na ní rovněţ nárok, ale musí splnit 

další podmínky (povolení k pobytu…), které se specificky liší podle jednotlivých 

případů.   

 V případě, kdy klient nedisponuje dostatečnými příjmy, můţe o tento úvěr 

poţádat spolu se spoludluţníky. Tito nemusí mít k hlavnímu ţadateli  

ani k zastavované nemovitosti vůbec ţádný vztah. Pokud ale nastane situace, ţe 

hlavní ţadatel přestane splácet úvěr, jsou spoludluţníci zavázáni hradit splátky 

společně a nerozdílně. Pokud je osoba ţadatele ve stavu manţelském a mají-li 

společné jmění manţelů, stává se druhá osoba automaticky spoluţadatelem  

o hypoteční úvěr.   

 Některé banky mají také stanoven maximální věk ţadatele. Tato hranice se 

většinou pohybuje okolo 70 let, ale můţe být různá u jednotlivých poskytovatelů. 

Vysoký věk nemusí ale být překáţkou při potřebě financovat bydlení prostřednictvím 

úvěru. Tato situace můţe být řešena obdobně jako v případě nízkých příjmů, tedy 

zapojením dalšího spoludluţníka, který věkovou hranici splňuje. 

2.4.2 Podmínky 

Bonita klienta 

Kaţdá banka před poskytnutím hypotéky klientovi hodnotí jeho schopnosti 

splácet, tzn., ţe sleduje bonitu daného potencionálního klienta. Banky chtějí mít co 

moţná největší jistotu, ţe klient má a bude mít v budoucnu dostačující příjmy,  

ze kterých bude hradit splátky. Proto jsou jeho příjmy při posuzování bonity očištěny  

o pravidelné výdaje, předpokládané výše splátky hypotéky a zbytek financí se 

porovnává s ţivotním minimem rodiny.  

 Důleţitým kritériem není ale jen bonita. Banka posuzuje také například to, 

v jakém oboru pracujeme, jaké je naše dosaţené vzdělání či kde ţijeme, neboť ve 

městě se práce nalezne snadněji, neţ na vesnici. Rozhodující je také samozřejmě 

věk ţadatele. Dále si poskytovatelé hypotečních úvěrů zjišťují, jaké má klient 
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v současnosti úvěry a jak své závazky splácel v minulosti. Toto banky zjistí 

z úvěrových registrů.6,7 

Dle internetového portálu Finance.cz (2011) jsou potřebnými doklady:  

 doloţení výše příjmů ţadatelů, spoludluţníků či ručitelů – daňové 

přiznání ţadatele nebo potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele, 

 objektivní a reálné ocenění zastavované nemovitosti a výpis z katastru 

dokládající zastavení nemovitosti, 

 další doklady záleţí na individuálních poţadavcích bank. 

 

 V případě koupě nemovitosti: 

 kupní smlouva (případně smlouva o budoucí kupní smlouvě), 

 výpis z katastru nemovitostí (zda nemovitost existuje, kdo ji vlastní, 

ţe na ní nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno). 

 

 V případě  výstavby, rekonstrukce, oprav apod.: 

 stavební povolení (s nabytím právní moci), 

 projektovou dokumentaci, 

 rozpočet stavby, 

 případně smlouvy s dodavateli, 

 výpis z katastru nemovitostí (existence a vlastnictví stavebního 

pozemku či nemovitosti).   

2.4.3 Průběh žádosti 

Průběh ţádosti o hypoteční úvěr je moţno rozdělit do několika kroků.  

I. krok - rozhodnutí daného klienta, ţe z důvodu profinancování bydlení bude ţádat  

o hypotéku. Převáţně jsou vybírány ty banky, které mají niţší úroky a delší dobu 

                                            

6
 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 124 s. ISBN 

80-247-1097-8. 

7
 PAVELKA, František a Radka OPLTOVÁ. Jak správně na hypotéky. Praha: nakladatelství 

Consultinvest, 2003. ISBN 80-901486-7-3. 
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fixace úrokové sazby, kdy je výše úroku garantována a nemění se. Po zkompletování 

všech potřebných dokladů pro danou banku, můţe jiţ klient vyplnit ţádost  

o poskytnutí úvěru.  

II. krok - banka si nechává určitý čas na zpracování obdrţené ţádosti. Pokud  

je ţádost schválena, je bankou klient vyzván k podpisu smluv. Jedná se o smlouvu 

úvěrovou, zástavní a o smlouvu o vedení účtu.  

III.  krok - v případě splnění všech podmínek můţe být úvěr čerpán. 

IV. krok - čerpání úvěru však není krokem finálním. Po vyčerpání obdrţí klient 

oznámení o ukončení čerpání a také definitivní výši anuitní splátky (pokud je úvěr 

splácen tímto způsobem). 8,9,10 

2.5 Výše a cena hypotečního úvěru, jeho zajištění, čerpání  

a splácení 

2.5.1 Výše a cena  

Úroková sazba 

V dnešní době jak je všeobecně známo, není nic zadarmo. Jinak tomu není ani 

v případě vypůjčení si peněz v podobě hypotečního úvěru. Cenou za úvěr je úrok. 

Úroková sazba je sjednávána většinou individuálně mezi bankou a jejím klientem 

ještě před uzavřením úvěrové smlouvy.  

Úroková sazba závisí na mnoha faktorech, jako jsou zejména: 

  výše úrokových sazeb na trhu – jsou ovlivňovány úrokovými sazbami 

dluhopisů, neboť ty jsou zdrojem financí pro banku, 

                                            

8
 PAVELKA, František a Radka OPLTOVÁ. Jak správně na hypotéky. Praha: nakladatelství 

Consultinvest, 2003. ISBN 80-901486-7-3. 

9
 INTERNETOVÝ PORTÁL FINANCE.CZ. Jaký je průběh vyřizování hypotečního úvěru? Finance.cz 

[24. 02. 2012]. Dostupné z: http://www.finance.cz 

10
 INTERNETOVÝ PORÁTL PENÍZE.CZ. Jak vybrat hypotéku. Peníze.cz [22. 01. 2012]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz 
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  výsledek hodnocení - „kvalita“ klienta – souvisí s bonitou, protoţe banka 

poskytne úvěr raději klientovi s vysokými a stálými příjmy, kdy je uzavření 

hypoteční smlouvy méně rizikové a tím můţe banka nabídnout niţší úrokové 

sazby, 

  doba fixace úrokové sazby – znamená, ţe výše úroků je na určitou dobu 

fixována a nemění se (v případě změny úrokových sazeb bankou, musí být 

klientovi umoţněno splatit část úvěru), 

  doba splatnosti hypotečního úvěru – delší doba splatnosti značí  

pro poskytovatele úvěru větší riziko a s větším rizikem roste i úroková sazba. 

Úroková sazba bývá s klienty sjednávána na určitou dobu, například na pět let. 

Výše úroků nemůţe a není stále stejná, a to z toho důvodu, neboť hypotéky jsou 

úvěrem, jenţ je poskytován na dlouhou dobu (například i na 30 let). Během takové 

dlouhé doby se mění jak situace, ve které se nachází klient, tak i oblast hypotečních 

úvěrů. Po uplynutí této předem sjednané doby se výše úroku můţe změnit a klient 

má právo částečně nebo i úplně úvěr splatit.  

 Podstatně velký vliv na výši úrokové sazby má rovněţ účel, na který je úvěr 

poskytován. U účelových úvěrů, tedy na financování bydlení, bývá obvykle úrok niţší, 

neţ u tzv. amerických hypoték, které řadíme do úvěrů neúčelových.11 

Poplatky 

S financováním pomocí hypotéky také nepochybně souvisí poplatky. Ještě neţ 

poţádáme o úvěr, zaplatíme odhadci, který určí cenu zastavované nemovitosti. Cena 

bývá určována různě. Někdy pomocí hodnoty zastavené nemovitosti, jindy paušálně. 

Dále si můţeme najít také finančního poradce. Na trhu je jich velké mnoţství a ceny 

se výrazně liší.   

 Dalším nevyhnutelným krokem je poplatek za zpracování úvěru, který banky 

určují dle sazebníku – obvykle jedno procento z vypůjčené částky. Některé banky 

také vyţadují úhradu za vedení úvěrového hypotečního účtu.  

                                            

11
 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 124 s.  

ISBN 80-247-1097-8. 
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 Ne všechny bankovní instituce poplatky vyţadují předem. Neznamená to však, 

ţe je nechtějí vůbec, ale to, ţe je zahrnou do splátek. Zde je výhodou vyšší odpočet 

od základu daně – z důvodu vyšších úroků.12 

2.5.2 Zajištění 

Hlavní podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je zastavení nemovitosti. 

Takto zastavená nemovitost, nemusí být přímo vţdy objektem úvěru. Můţe být 

zastavená i jiná nemovitost, a to po celou dobu úvěru. Kdyţ chce klient nemovitost 

kupovat a dát do zástavy jinou, samozřejmě můţe, pokud má zástava dostačující 

hodnotu.   

 Pokud je objektem úvěru stejná nemovitost, jeţ je zastavována, uvolňuje banka 

peníze postupně v průběhu výstavby (s její rostoucí cenou). Podmínkou je,  

ţe se musí nemovitost nacházet na území ČR.  

 Nemovitost musí být zastavená celá (neakceptuje se například polovina domu) 

a nesmí na ni váznout ţádné jiné zástavní právo ani věcné břemeno, které by bránilo 

uţívání.  

 Kaţdá banka si jiţ v nynější době klade za podmínku pojištění, a to za 

dostatečnou hodnotu. Jedná se o úvěrové nebo ţivotní pojištění ţadatelů.  

Podle publikace Finanční poradce do kapsy – Praktické otázky a odpovědi 

(2000, str. 52) se na trhu se objevují různé typy i ceny těchto pojištění: 

 ţivotní pojištění – kapitálové, rizikové,  

 ţivotní pojištění vinkulované ve prospěch banky – úvěrové, 

 soukromé nemocenské pojištění, 

 úrazové pojištění a různé formy připojištění, 

 pojištění pro případ ztráty zaměstnání.  

                                            

12
 INTERNETOVÝ PORÁTL PODNIKATEL.CZ. Poplatky u hypotečních úvěrů – kde je možné ušetřit. 

Podnikatel.cz [09. 03. 2012]. Dostupné z: http://www.gpf.cz. 
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 Důleţité je hlavně pojištění majetku (například našeho domu), jehoţ ztráta by 

měla příliš drtivé dopady na naši situaci, dále také pojištění příjmu, neboť o něj 

můţeme přijít hned několika způsoby – ztrátou zaměstnání, ale také dlouhodobou 

nemocí, invaliditou i smrtí. 13 

2.5.3 Čerpání 

Čerpání hypotečního úvěru můţe nastat, kdyţ banka uvolní finanční prostředky. 

Je moţno jej provést pouze tehdy, kdyţ jsou klientem splněny všechny podmínky 

uvedené v úvěrové smlouvě. Hlavní podmínkou je potvrzení o vkladu zástavního 

práva banky k zastavené nemovitosti do katastru nemovitosti. Některé banky 

uznávají také pouze návrh na vklad zástavního práva.  

 Pokud se nejedná o úvěr do 100 %, lze ho čerpat aţ po vyčerpání vlastních 

zdrojů, popřípadě úvěru ze stavebního spoření. Finanční prostředky jsou vţdy 

vypláceny bezhotovostně. Při účelovém úvěru jsou přímo propláceny dodavatelské 

faktury (klient dodá konkrétní dokumenty a účetní doklady dokazující čerpání 

prostředků) nebo odesláním kupní ceny na účet prodávajícího podle kupní smlouvy, 

apod. Pokud jde o neúčelový úvěr, jsou bankou zasílány finanční prostředky přímo 

na účet poţadovaný klientem.   

 Některé banky umoţňují také zálohové čerpání, kdy jde o výplatu peněz bez 

doloţení účetních dokladů (jen u rekonstrukce). 

 Jednorázové čerpání – musí začít většinou cca do 9 měsíců od data 

podpisu úvěrové smlouvy a následující měsíc se začíná splácet,  

a to jak úroky, tak jistina. Vyuţívá se v případě koupě nemovitosti. 

 Postupné čerpání – začátek bývá také do 9 měsíců od data podpisu 

úvěrové smlouvy, následně jsou například 2 roky na dočerpání. 

Nejdříve se splácí úrok z jiţ vyčerpané částky a aţ po vyčerpání (popř. 

ukončení čerpání ze strany klienta) je splácen měsíčně úvěr (úrok  

a jistina). 

                                            

13
 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5.vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 143 s. ISBN 

978-80-247-2388-4. 
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Tento typ je zpravidla vyuţíván pro financování výstavy, rekonstrukce  

či modernizace.14 

V případě, kdy klient nevyčerpá úvěr v termínu dle stanovených podmínek, 

hrozí sankce. Postih ve formě sankce můţe nastat u některých bank i tehdy, kdyţ 

není úvěr vyčerpán celý. Většinou bývá bankami povoleno nedočerpat 5 % z výše 

úvěru.  

2.5.4 Splácení 

Doba splatnosti  

Doba, jeţ je sjednávána mezi klientem a banko. Záleţí na klientovi, jakou  

si zvolí. Tato doba také přímo ovlivňuje výši měsíčních splátek.   

 Obvykle se pohybuje od 5 do 30 let. V dnešní době je ale také stále častější 

doba splatnosti na úrovni 40 let, ba dokonce 45 let (u MBank). Banky tuto moţnou 

dobu splatnosti neustále zvyšují, neboť tím se zvyšuje i počet ţadatelů, kteří budou 

moci o hypotéku poţádat.  

 Protoţe doba, na kterou je brán hypoteční úvěr, je velice dlouhá  

a lidé neví, co se do budoucna přihodí, měli by dobu splatnosti, jeţ  

si zvolí dobře promyslet. Nikdy nelze vědět, zda za pár let neztratíme své 

zaměstnání, nepodlehneme dlouhodobé nemoci či se nezvýší úrokové sazby (měly 

by negativní dopad na výši splátek po skončení doby fixace úrokových sazeb).  

 Banky si také kladou za podmínku, ţe úvěr musí být splacen nejpozději v den 

70. narozenin nejstaršího z ţadatelů.  

Typy splácení 

 Anuitní – nejčastější forma splácení. Splácí se tedy vţdy stejná částka, 

kdy se mění poměr úroků a jistiny úvěru.  

                                            

14
 INTERNETOVÝ PORTÁL FINANCE.CZ. Čerpání hypotečního úvěru. Finance.cz [20. 02. 2012]. 

Dostupné z: http://www.finance.cz. 
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 Degresivní (klesající) – splátky se postupně sniţují. Výhodou je,  

ţe zaplatíme v absolutní částce méně na úrocích. Můţeme ho tedy 

vyuţít, pokud máme v současnosti k dispozici vysoké příjmy. 

 Progresivní (rostoucí) – má širší praktický význam, neţ splácení 

degresivní. V případě výstavby nemovitosti je výhoda niţších splátek 

v tom, ţe můţeme například financovat vybavení domu, apod. 

 Konstantní – splátka jistiny je stanovena konstantně, coţ znamená 

klesající úrok. Na rozdíl od degresivních splátek neklesá výše splacené 

jistiny, ale úroky, které jsou ze zůstatku placeny.15 

Dále je také moţno banku poţádat o odloţení splátek. V tomto případě jsou 

spláceny pouze úroky. Po skončení odkladu jsou placeny klasické anuitní splátky, 

ovšem ve zbývající době, která je kratší. Odklad je vhodný u hypoték, které jsou 

spojeny s investicemi (ušetřené zdroje mohou být investovány). Vzniká zde ale také 

investiční riziko.  

 S bankou si můţe klient sjednat i nejrůznější odlišnosti. Zda banka vyhoví či ne, 

závisí především na bonitě klienta a na situaci, do které se dostane 

(např. potíţe se splácením). 

2.6 Státní podpora hypotečního úvěru 

Státem byla zavedena podpora, jejímţ cílem a smyslem je podpora nové bytové 

výstavby. Proto je také tato podpora vztahována pouze na účely hypotečního úvěru, 

které slouţí ke vzniku nové bytové jednotky, tedy například výstavbě rodinného 

domu nebo koupí bytu. 

Státní finanční podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby je upravena 

nařízením vlády č. 244/1995 Sb., novelizováno nařízením vlády č. 249/2002 Sb.  

a nařízením vlády č. 32/2004 Sb. 

 

                                            

15
 VICHNAROVÁ, Lenka a Jolana NOVÁKOVÁ. Financování bydlení. Brno: ERA group spol. s.r.o., 

2007. ISBN 978-80-7366-079-6. 



29 

 

Výše státní podpory 

Tento příspěvek poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj, a to ve výši od 1 do  

4 procentních bodů. Podmínkou zde je, ţe průměrná trţní úroková sazba, tedy ta,  

za kterou poskytovaly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v minulém 

kalendářním roce, je nad 5 % u podpory hypoték pro mladé a u ostatních vyšší neţ  

7 %. To znamená, ţe čím vyšší je úroková sazba, tím vyšší je i státní dotace. O výši 

rozhoduje MMR kaţdý rok (k 1. únoru příslušného kalendářního roku).   

 Příspěvek na bydlení není vyplácen na neomezeně dlouho, a to od nynějšího 

roku 2012. Nyní je přiznán maximálně po dobu 84 měsíců v 10 po sobě jdoucích 

kalendářních letech. Toto omezení se však netýká osob se zdravotním postiţením  

a osob v penzi nad 70 let. Při výpočtu výše podpory existují i omezení, a to například 

výše hypotečního úvěru, na který je podpora vztahována nebo doba, po kterou 

je podpora vyplácena.16 

Tab. 2.3 Výše státní finanční podpory v závislosti na  

úrokové sazbě 

Průměrná úroková 
sazba 

Výše státní podpory Reálný úrok * 

Nad 10 % 4 procentní body Nad 6 % 

9 aţ 10 % 3 procentní body 6 aţ 7 % 

8 aţ 9 % 2 procentní body 6 aţ 7 % 

7 aţ 8 % 1 procentní body 6 aţ 7 % 

Pod 7 % neposkytuje se pod 7 % 

*Pozn.: Reálný úrok znamená úrok, který klient fakticky platí. Jde   
o původní úrok z hypotečního úvěru sníţený o státní podporu.  

Zdroj: www.mesec.cz 

Za rok 2011 nebyla státní podpora poskytována (reálný úrok byl niţší neţ  

7 %). Od 1. ledna 2012 vzrostl příspěvek na bydlení aţ o 1 525 Kč, tedy aţ o 11 %. 

Je vyplácen lidem, jejichţ příjmy jsou nízké a naopak náklady na bydlení vysoké. 

                                            

16
 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 120 s. ISBN 

80-247-0662-8. 

http://www.mesec.cz/
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Pro přiznání musí být splněny 2 podmínky: 

1) náklady musí přesáhnout 30 % (v Praze 35 %) příjmů domácnosti,  

2) těchto 30 % (resp. 35 %) nesmí být vyšší neţ normativní náklady. 17 

Tab. 2.4 Normativní náklady pro nájemní byty  

platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

(v Kč) 

Počet osob 
v rodině  

Počet obyvatel obce 

Praha 
nad 100 

tis. 
obyvatel 

50 000 – 99 999 
obyvatel 

10 000 – 49 999 
obyvatel 

do 9 999 
obyvatel 

1  7 068 5 616 5 352 4 053    4 053 

2  10 144 8 157 7 796 6 042    6 042 

3  13 813 11 214 10 742 8 421    8 421 

4 a více  17 269  14 135 13 565 10 699 10 699 

Zdroj: www.kurzy.cz 

 

Kde je možno o státní podporu požádat 

O státní podporu je moţno poţádat písemnou ţádostí v bance, ve které  

je hypoteční úvěr čerpán a jeţ je ministerstvem zmocněna k přijetí ţádosti  

a uzavírání smluv o poskytnutí podpory. Poţádat lze nejdříve v den uzavření 

smlouvy o hypotečním úvěru, nejpozději v den počátku čerpání úvěru.  

 

                                            

17
  Normativní náklady = úředně stanovené číslo, které udává, jak vysoké náklady na bydlení by pro 

domácnost s určitým počtem členů měly být v obci určité velikosti. Kromě určení nároku na příspěvek 
na bydlení slouţí také k výpočtu výše příspěvku. A právě normativní náklady od 1. 1. 2012 vzrostly.  
A ne málo – o 1,68 % aţ 11,08 % v závislosti na velikosti obce, právního titulu uţívání. 

http://www.kurzy.cz/
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Příspěvek na bydlení pro mladé 

Tento příspěvek je upraven nařízením vlády č. 249/2002 Sb. Účelem příspěvku 

je podpora mladých lidí při financování jejich prvního vlastního bydlení.  

 Závaznou podmínkou příspěvku pro mladé je, ţe ţadatel nesmí mít v den 

podání ţádosti více neţ 36 let (v případě manţelů ani partner). Dále platí, ţe ţadatel 

(ani partner) nesmí vlastnit ani spoluvlastnit byt, bytový dům ani rodinný dům, 

s výjimkou bytu či rodinného domu s jedním bytem, na který je podpora poţadována.

 Nemovitost se musí nacházet na území ČR a musí být starší dvou let. Také  

je dáno, ţe v průběhu čerpání příspěvku, musí nemovitost slouţit výhradně 

k trvalému bydlení ţadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (případně ve 

společném jmění manţelů).18 

Podpora pro mladé je také omezena částkou, a to 800 tis. Kč v případě koupi 

bytu a 1,5 mil. Kč v případě koupi rodinného domu s jedním bytem.  

Tab. 2.5 Výše příspěvku pro mladé do 36 let  

v závislosti na úrokové sazbě 

Průměrná 
úroková sazba 

Výše státní podpory Reálný úrok * 

Nad 8 % 4 procentní body Nad 4 % 

7 aţ 8 % 3 procentní body 4 aţ 5 % 

6 aţ 7 % 2 procentní body 4 aţ 5 % 

5 aţ 6 % 1 procentní bod 4 aţ 5 % 

Pod 5 % neposkytuje se pod 5 % 

     *Pozn.: Reálný úrok znamená úrok, který klient fakticky platí. Jde o původní  
         úrok z hypotečního úvěru sníţený o státní finanční podporu. 

      Zdroj: www.mesec.cz 

Jiţ od roku od 2005 do roku 2011 je tato podpora rovněţ nulová. 

                                            

18
 INTERNETOVÝ PORÁTL MESEC.CZ. Výše státní podpory hypotečního úvěru. Mesec.cz  

[22. 01. 2012]. Dostupné z: http://www.mesec.cz. 

 

http://www.mesec.cz/
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Životní a existenční minimum 

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí (2012), je životní a existenční 

minimum:  

  upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, 

v platném znění.  

  Ţivotní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněţních 

příjmů k zajištění výţivy a ostatních základních osobních potřeb. 

  Existenční minimum je minimální hranicí peněţních příjmů, která se 

povaţuje za nezbytnou k zajištění výţivy a ostatních základních osobních 

potřeb na úrovni umoţňující přeţití. Tento institut byl vedle ţivotního minima 

zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. 

Existenční minimum nelze pouţít u nezaopatřeného dítěte, u poţivatele 

starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. 

Tab. 2.6 Výše životního minima v roce 2012 

(Kč) 

Jednotlivec 3 410 

První osoba ve společné domácnosti 3 140 

Druhá osoba ve společné domácnosti 
(současně není nezaopatřené dítě) 

2 830 

Nezaopatřené dítě do 6 let 1 740 

Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2 140 

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let  2 450 

Existenční minimum pro jednotlivce 2 200 

     Zdroj: www.mpsv.cz 

Částky ţivotního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny 

nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek ţivotního minima a existenčního 

minima.  

 Ţivotní minimum rodiny je součet částek ţivotního minima všech osob  

ve společné domácnosti. Není zde důleţitý jejich příbuzenský vztah, ale pouze pobyt 

http://www.mpsv.cz/
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ve společné domácnosti.  

 Ţádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se 

podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa 

trvalého pobytu daného občana. 

 

3 Nabídky hypoték pro dané žadatele ve vybraných 

bankách na českém trhu 

 V této praktické části bakalářské práce je mým cílem představit mnou vybrané 

banky, jeţ patří mezi poskytovatele hypoték. Dále je hlavní náplní práce zadání 

modelových příkladů, kde budou následně zjišťovány úrokové sazby, vypočítávány 

měsíční splátky a celkové ceny hypotečních úvěrů. Propočítávány budou včetně 

teoretických přeplatků pro tři různé typy ţadatelů, a tím také stanoveny banky, které 

jsou zrovna pro tento typ klienta nejvýhodnější.  

3. 1 Představení jednotlivých bank             

Zde budou představeny vybrané čtyři banky na českém trhu, a to Česká 

spořitelna, která je s více neţ 5 miliony zákazníky největší banku na našem trhu, dále 

Komerční banka, jeţ má rovněţ širokou škálu klientů (více neţ 1,5 mil.). Dalšími 

dvěma vybranými bankami jsou Wüstenrot a UniCredit Bank, a to právě proto, neboť 

jsou povaţovány za jedny z nejvýznamnějších poskytovatelů hypotečních úvěru  

u nás.  

 Budou zde uvedeny základní údaje o jednotlivých bankách, jejích obecná 

charakteristika a jimi získaná významná ocenění.   

3.1.1 Česká spořitelna 

 

Obchodní firma:   Česká spořitelna, a. s. 
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Sídlo:    Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Kód banky:  0800 

Internet:   http://www.csas.cz 

Počátky této banky sahají aţ do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna 

česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na ni v roce 1992 navázala 

Česká spořitelna jako akciová společnost. V létě 2001 úspěšně dokončila svou 

transformaci zaměřenou na zkvalitnění všech klíčových součásti banky.   

 Česká spořitelna je členem Erste Group (od roku 2000), jenţ je jeden 

z předních poskytovatelů finančních sluţeb ve střední a východní Evropě. Jde  

o moderní banku, která se zaměřuje hlavně na drobné klienty, malé a střední firmy   

a na obce a města.   

 S více neţ 5 miliony klienty je povaţována na za největší banku na trhu. Síť je 

pokryta 653 pobočkami, provozuje jiţ 1392 bankomatů a transakčních terminálů.  

Dále také vydala více neţ 3, 2 mil. platebních karet. 

Tab. 3.1 Aktuální akcionářská struktura České spořitelny 

Akcionář 
Podíl na základním 

kapitálu (v %) 

Podíl na hlasovacích 

právech (v %) 

Erste Group 97,99   99,52 

Samosprávy  1,57 0 

Ostatní  0,44     0,48 

        Zdroj: www.csas.cz 

 Důleţité je rovněţ vyzdvihnout výsledky, které dosahuje v rámci 

nejrůznějších soutěţí. Česká spořitelna se v soutěţi Banka roku 2011 stala bankou 

desetiletí a poosmé v řadě tak získala titul Nejdůvěryhodnější banka roku.  

 Dle hodnocení amerického časopisu Global Finance je nejbezpečnější banku 

střední a východní Evropy, a to z pěti světových bank hodnocených na základě 

ratingů agentur Moody´s, Standard & Poor´s a Fitch.  

 Tato banka také podporuje mnohé charitativní činnosti. V roce 2002 se stala 

http://www.csas.cz/
http://www.csas.cz/
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zřizovatelem Nadace České spořitelny a od roku 2005 zapojuje do těchto 

charitativních aktivit i své klienty, a to v rámci věrnostního Bonus Programu. Dokonce 

od roku 2007 umoţňuje Česká spořitelna svým zaměstnancům věnovat určité 

pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely, coţ je viděno málo 

kde.19 

3.1.2  Komerční banka 

 

Obchodní firma: Komerční banka, a.s. 

Sídlo:    Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

Kód banky:  0100 

Internet:    www.kb.cz 

 Nejdříve byla v roce 1990 zaloţena jako státní instituce. Aţ o dva roky 

později, v roce 1992 byla přetransformována na akciovou společnost. Její akcie jsou 

kótovány na Burze cenných papíru Praha i ve RM-Systému jiţ od jejich vzniku.  

V roce 2001 koupila Société Générale 60 % státní podíl. Po tomto odkupu začala 

také rozvíjet aktivity pro individuální zákazníky a pro podnikatele. Součástí rozvoje 

byl i nákup zbývajícího 60 % podílu v Modré pyramidě (v roce 2006). Získala tedy 

plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou u nás.   

 Na konci roku 2010 také nabyla účinnosti fúze sloučením mezi naší Komerční 

bankou a Komerční bankou Bratislava. Nástupnickou bankou je Komerční banka.  

Na Slovensku pokračuje prostřednictvím pobočky. Komerční banka je mateřskou 

společností Skupiny KB a rovněţ je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. 

Mezi přední bankovní instituce nepatří jen v ČR, ale také v celé střední a východní 

Evropě.   

                                            

19
 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČS: Profil České spořitelny. ČS [04. 03. 2012]. Dostupné  

z: http://www.csas.cz. 

http://www.kb.cz/
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 Tato banka je velice univerzální, poskytuje širokou škálu sluţeb, a to v oblasti 

retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Další, specializované sluţby 

nabízí také Společnosti Skupiny Komerční banky. Jedná se především o stavební 

spoření, penzijní připojištění, spotřebitelské úvěry, pojištění a faktoring.  

Na Slovensku poskytuje banka sluţby prostřednictvím pobočky s názvem Komerční 

banka, a.s., pobočka zahraničnej banky“.  

 Obsluha klientů je rozdělena do dvou skupin, kdy mezi parametry patří škála 

produktů, které jsou klientem vyuţívány. Druhým parametrem je roční obrat. 

Společnosti s obratem ve výši od 60 do 1500 mil. Kč jsou většinou obsluhovány  

na obchodních centrech segmentu Corporate. Společnosti s ještě větším obratem 

pak divizemi segmentu Top Corporations. Komerční banku vyuţívá 1,59 milionů 

zákazníků, a to prostřednictvím 395 poboček, 677 bankomatů a také telefonního, 

internetového a mobilního bankovnictví.   

 Mezi významné patří také ocenění Gartner Business Inteligence Excellence 

Award za nejlepší řešení v oblasti business inteligence v regionu Evropa, Blízký 

východ a Afrika. Dále získala v prestiţní soutěţi „Fincentrum Banka roku 2010“ druhé 

místo, stejně jako v hlasování veřejnosti o nejdůvěryhodnější banku roku 2010.20 

3.1.3 Wüstenrot 

 

Obchodní firma: Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 

Sídlo:   Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 

Kód banky:  7980 

Internet:   http://www.wuestenrot.cz 

Rok 1921, německé městečko Wüstenrot, „Spolek přátel“ a jeho motto „Kaţdé 

rodině střechu nad hlavou“. Tím začala historie stavebního spoření v Evropě.  

                                            

20
 KOMERČNÍ BANKA. KB: Základní informace [04. 03. 2012]. Dostupné z: http://www.kb.cz. 

http://www.wuestenrot.cz/
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Po expanzi do mnoha evropských zemí a spojením se s jednou z největších 

pojišťovacích společností v Německu - Württembergische AG se stal významnou 

mezinárodní finanční institucí.  

 Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. zahájila svou činnost v roce 1993, kdy byl 

přijat zákon o stavebním spoření.  Od tohoto okamţiku si stálé získává další nové 

zákazníky, kterým spoření pomáhá financovat jejich bydlení a také šetřit peníze.  

 Od roku 1999 poskytuje rovněţ ţivotní pojištění a od roku 2003 také hypotéky.  

Později, v roce 2006 bylo portfolio rozšířeno i o neţivotní pojištění, především  

na pojistnou ochranu rodiny a bydlení i pojištění motorových vozidel. Díky 

neustálému rozvoji zavedl  Wüstenrot v  roce 2010 internetové bankovnictví.   

 V současnosti je Wüstenrot finanční skupinou, která je tvořena čtyřmi 

skupinami:  Stavební spořitelna, Hypoteční banka, Ţivotní pojišťovna a Neţivotní 

pojišťovna. 

 V soutěţi Fincentrum Banka roku 2011 byla vyhlášena Stavební spořitelnou 

roku. Historicky šlo o její první vítězství. Dále jí také patří druhé místo v nové soutěţi 

Finanční produkt 2011. Toto ocenění získala za spořicí účet. Úvěrový program Revit 

byl ocenění Zlatou korunou a úvěr TopRevit Bronzovou korunou. 21 

3.1.4  UniCredit Bank 

 

Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Sídlo:   Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1 

Kód banky:  2700 

Internet:   www.unicreditbank.cz 

                                            

21
 WÜSTENROT. Profil [04. 03. 2012]. Dostupné z: http://www.wuestenrot.cz. 

 

 

http://www.unicreditbank.cz/
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Tato banka zahájila svou činnost v naší republice aţ v listopadu roku 2007. 

Vznikla integrací dvou úspěšných bank, a to Ţivnostenské banky a HVB Bank. Má 

velmi dominantní postavení jak ve střední, tak ve východní Evropě. Disponuje  

72 pobočkami.   

 Je jednou z nejsilnějších bank v oblasti projektového, strukturovaného  

a syndikovaného financování Corporate Finance. Dále rovněţ obsadila první příčku 

ve financování komerčních nemovitostí. Celkově se jedná o silnou a rychle  

se rozvíjející institucí, jeţ nabízí mnoho produktů pro firemní zákazníky, ale i privátní 

klientelu. 

 Skupinu UniCredit Group dle bilanční sumy (1,028 bilionu EUR) a více neţ  

40 mil. klienty řadíme mezi největší finanční skupině v Evropě. Přímo působí  

ve 22 zemích a v 27 zemích prostřednictvím obchodních zastoupení.   

 Jejím většinovým společníkem, který vlastní celých 100 % základního kapitálu  

i hlasovacích práv je UniCredit Bank Austria AG, a.s., Schottengasse 6-8,  

1010 Vídeň, Rakouská republika.   

 Jiţ několik let je celoročním partnerem Národní galerie v Praze, Galerie 

Rudolfinum a Moravské galerie v Brně.  V roce 2010 podpořila UniCredit Bank také 

oslavy „Pocta hudbě Gustava Mahlera“ v M&K galerii v Jihlavě k připomínce výročí 

150 let tohoto světového skladatele a dirigenta. Od roku 2011 se na celý rok stala 

generálním partnerem Galerie Rudolfinum. Dále také spolupracuje s velice 

významným Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary a od roku 2011 se 

začala podílet na vyhlašování cen Českého lva.   

 Nezapomíná ani na sportovní sponzoring – na období červenec 2009  

aţ červen 2012 se stala oficiálním partnerem Ligy mistrů UEFA. Dále je také 

sponzorem tenisového turnaje UniCredit Czech Open.   

 Nutno rovněţ podotknout, ţe se v široké míře věnuje charitě („Learn, More“, Gift 

Matching Program, spolupráce s Kontem BARIÉRY, atd.)22 

 

                                            

22
 UNICREDIT BANK. O bance [04. 03. 2012]. Dostupné z: http://www.unicreditbank.cz. 
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3.2 Nabídky hypotečních úvěrů pro dané klienty 

 V této části práce jsou uvedena zadání pro jednotlivé modelové příklady. Jak uţ 

bylo zmíněno dříve, budou se týkat určení úrokových sazeb, výpočtů výše splátek  

a celkové ceny hypotečních úvěrů, včetně teoretických přeplatků pro různé typy 

ţadatelů u jednotlivých bank.   

 Těmito vybranými bankami jsou jiţ dříve popsané bankovní instituce. Jedná se 

tedy o Komerční banku, Českou spořitelnu, Wüstenrot a UniCredit Bank. 

 Za potencionálního klienta, který ţádá o úvěr, je zvolen novomanţelský pár, 

neboť se většina těchto mladých dvojic nachází v situaci, kdy nemají příliš mnoho 

svých financí k dispozici, ale přesto si chtějí začít budovat své vysněné bydlení.  

Druhým vybraným klientem je rodina se dvěma dětmi, která si chce postavit svůj 

nový domov a chybí jí potřebné prostředky. Posledním, třetím ţadatelem o hypoteční 

úvěr se stala mladá matka samoţivitelka s malým dítětem, která se touţí 

osamostatnit a mít své vlastní bydlení.  

 Aby byly následující modelové příklady srovnatelné, bude pro výpočty pouţíván 

hypoteční úvěr ve výši do 70 % hodnoty zastavované nemovitosti, neboť patří mezi 

nejčastěji poskytované. U jednoho případu bude pouţita také hypotéka aţ do 100 % 

hodnoty zastavené nemovitosti, aby bylo názorně ukázáno, jak se změní úrokové 

sazby i výše splátek.  

 Dále je předpokládáno, ţe úroková sazba zůstane neměnná po celou dobu 

anuitního splácení, i kdyţ v reálném finančním světě není tato situace zdaleka 

moţná, neboť banky zaručují neměnnost úrokové sazby jen na několik let (doba 

fixace) a po uplynutí této doby se mohou (a většinou tomu tak je) úrokové sazby 

změnit.  V tomto případě se jedná o dobu fixace na 5 let. Dále se ve výpočtech neliší 

ani doba splatnosti, jeţ je stanovená na 20 let. Nepočítá se ani s mimořádnými 

splátkami či nedočerpáním dohodnuté výše úvěru. Ve zvolených modelových 

příkladech se rovněţ nepředpokládá, ţe by daný klient měl u banky zřízen jiţ předem 

účet, a proto získával nějaké slevy, či sjednával některá z nabízených pojištění.  

3.3.1  Modelový příklad – novomanželský pár  

 V této situaci se jedná o mladý, třicetiletý bezdětný novomanţelský pár, který 

nyní ţije společně v domě rodičů z manţelčiny strany. Do budoucnosti se však 

rozhodli zařídit si vlastní bydlení a jejich preferencí se stal byt 2+1. Nový byt, který si 
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vyhlédli, je prodáván za cenu 2 000 000 Kč. Manţelé nemají ovšem dostatek 

finančních prostředků, a proto ţádají o hypoteční úvěr.   

 Muţ je zaměstnán ve firmě jako truhlář. Jeho čistý příjem činí 18 000 Kč. Jeho 

ţena dosáhla vzdělání vysokoškolského a podniká na ţivnostenský list. Její čistý 

příjem je 25 000 Kč.  Mezi jejich výdaje patří příspěvek rodičům na společnou 

domácnost ve výši 4 000 Kč na měsíc a leasingová splátka na auto, která činí  

6 000 Kč za měsíc. Oba z manţelů si platí 500 Kč měsíčně na penzijní připojištění  

a 500 Kč na ţivotní pojištění. Od svých rodičů dostali 250 000 Kč jako dar. Dále jim 

také rodiče přislíbili, ţe mohou zastavit jejich rodinný dům, jenţ byl znalcem oceněn 

na 2 500 000 Kč. 

3.3.1.1 Výše hypotečního úvěru u České spořitelny 

Česká spořitelna nabídla novomanţelům Hypotéku aţ do 100 % zastavované 

nemovitosti. Neboť mají k dispozici svých 250 000 Kč, které dostali jako dar od svých 

rodičů, vyuţijí moţnost hypotéky pouze do 70 % hodnoty zastavované nemovitosti. 

Bankou bude tedy poskytnuto zbývajících 1 750 000 Kč, které potřebují, a to při 

úrokové sazbě 4,34 %. 

Tab. 3.2 Nabízený hypoteční úvěr České spořitelny  

Celková cena objektu úvěru 2 000 000 Kč 

Vlastní prostředky    250 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 750 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 2 500 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,34 % 

Měsíční splátka    10 981 Kč 

       Zdroj: Vlastní zpracování  
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Poplatky účtované bankou v daném případě:  

 správa a vedení úvěrového obchodu -  150 Kč měsíčně, 

 poplatek za 2. a kaţdé další čerpání - 500 Kč (v rámci jednoho dne jen 

 jednou) – tento poplatek nebude v modelovém příkladu pouţit, ale nutno 

 s ním počítat. 

Celková cena hypotečního úvěru = (10 981 Kč * 20 let * 12 měsíců) + (150 Kč  
* 20 let * 12 měsíců) = 2 671 440 Kč   

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 921 440 Kč 

 

3.3.1.2 Výše hypotečního úvěru u Komerční banky 

Komerční banka nabídla hypoteční úvěr Klasik, který je aţ do 85 % hodnoty 

zastavované nemovitosti. Mladý pár ovšem vyuţije pouze hypoteční úvěr Klasik do 

70 % hodnoty zastavované nemovitosti, neboť má svých 250 000 Kč. Ţádaný úvěr 

bude tedy ve výši 1 750 000 Kč, a to za úrokovou sazbu 4,84 %. 

Tab. 3.3 Nabízený hypoteční úvěr Komerční banky  

Celková cena objektu úvěru 2 000 000 Kč 

Vlastní prostředky    250 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 750 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 2 500 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,84 % 

Měsíční splátka 11 395 Kč 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

Poplatky účtované bankou v daném případě: 

 zpracování a vyhodnocení ţádosti o úvěr - 2 900 Kč, 

 správa úvěru - 150 Kč měsíčně, 
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 vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou – 4 500 Kč  

 u rodinného domu. 

Celková cena hypotečního úvěru = (11 395 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 2 900 Kč  
+ (150 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 4 500 Kč = 2 778 200 Kč  

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 1 028 200 Kč 

 

3.3.1.3 Výše hypotečního úvěru u Wüstenrotu  

 Bankou Wüstenrot byla nabídnuta hypotéka ve výši 70 % hodnoty zastavované 

nemovitosti. Klienti poţadují od banky 1 750 000 Kč. Úroková sazba stanovená 

bankou na tento typ hypotečního úvěru je 3,89 %. 

Tab. 3.4 Nabízený hypoteční úvěr Wüstenrotu  

Celková cena objektu úvěru 2 000 000 Kč 

Vlastní prostředky    250 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 750 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 2 500 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 3,89 % 

Měsíční splátka     10 503 Kč 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

Poplatky účtované bankou v daném případě: 

 zpracování a poskytnutí úvěru – 0,8 % z objemu poţadovaného úvěru  

 (min. 8 tis., max. 25 tis.), 

 posouzení nemovitosti 4 800 Kč – rodinný dům, 

 správa úvěru - 150 Kč měsíčně. 

Celková cena hypotečního úvěru = (10 503 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 14 000 Kč  

+ 4 800 Kč + (150 Kč * 20 let * 12 měsíců) 2 575 520 Kč  
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Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 825 520 Kč 

3.3.1.4 Výše hypotečního úvěru u UniCredit Bank 

UniCredit Bank nabídl poskytnutí hypotečního úvěru účelového – rezidenčního 

s názvem Plus, a to aţ do výše 100 % hodnoty zastavované nemovitosti, který se 

vyznačuje tím, ţe se neplatí ţádné vstupní ani měsíční poplatky. Úroková sazba 

stanovená bankou pro tento typ je ve výši 4,99 %. 

Tab.  3.5 Nabízený hypoteční úvěr Plus UniCredit Bank  

Celková cena objektu úvěru 2 000 000 Kč 

Vlastní prostředky    250 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 750 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 2 500 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,99 % 

Měsíční splátka   11 540 Kč 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

Poplatky účtované bankou v daném případě jsou nulové.  

Celková cena hypotečního úvěru = (11 540 Kč * 20 let * 12 měsíců) = 2 769 600 Kč  

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 1 019 600 Kč 

 

Dále byl také nabídnut hypoteční úvěr Individual, který je „šitý na míru“. Zde 

banka nabízí úrokovou sazbu 4,69 %, ovšem účtuje si rovněţ poplatky, a to v našem 

případě za: 

 poskytnutí úvěru – 2 500 Kč, 
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 správa a vedení úvěrů včetně zasílání výpisu z úvěru – 200 Kč měsíčně 

 (nemá-li klient v Unicredit Bank vedeno osobní konto či běţný účet 400 Kč 

 měsíčně). 

Tab. 3.6 Nabízený hypoteční úvěr Individual  

UniCredit Bank  

Celková cena objektu úvěru 2 000 000 Kč 

Vlastní prostředky    250 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 750 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 2 500 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,69 % 

Měsíční splátka   11 252 Kč 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková cena hypotečního úvěru = (11 252 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 2 500 Kč  
+ (400 Kč * 20 let * 12 měsíců) = 2 798 980 Kč  

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 1 048 980 Kč 

 

3.3.2 Modelový příklad – rodina se dvěma dětmi 

V daném případě se jedná o čtyřčlennou rodinu skládající se ze dvou dospělých 

osob a dvou dětí. Tato rodina nyní ţije v bytě 3+1. Tento byt by chtěla do budoucna 

prodat a postavit si svůj vlastní rodinný dům. Stávající bydlení mají v plánu nabídnout 

jako zástavu. Protoţe se jedná o zrekonstruovaný byt, znalecky stanovené ocenění 

je ve výši 1 800 000 Kč. Aby si ale mohli naplnit svůj sen, potřebují  

2 500 000 Kč, naspořeno mají ovšem jen 200 000 Kč, a proto zrušili také stavební 

spoření, které jim vyneslo 500 000 Kč. I toto ale nestačí a jsou nuceni zaţádat  

o hypoteční úvěr. Příjmy rodiny jsou průměrné. Muţ, 40 let, se středoškolským 

vzděláním pracuje jako technik a jeho čistý příjem je 28 000 Kč. Jeho ţena, 35 let je 
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vyučena v oboru a je prodavačkou. Její výdělek je 15 000 Kč.  Společně mají dvě 

děti, a to ve věku 8 a 5 let.   

  Do jejich společných výdajů patří částka za penzijní připojištění ve výši  

1 000 Kč a dále také rodinné výdaje ve výši 4 000 Kč měsíčně.  

3.3.2.1 Výše hypotečního úvěru u České spořitelny 

Česká spořitelna nabídla rodině Hypotéku aţ do 100 % zastavované 

nemovitosti, neboť hodnota nabídnuté zástavy se rovná poţadované výši úvěru. 

Bankou budou tedy poskytnuty potřebné finanční prostředky ve výši 1800 tis. Kč,  

a to při úrokové sazbě 4,89 %. 

Tab. 3.7 Nabízený hypoteční úvěr České spořitelny 

Celková cena objektu úvěru 2 500 000 Kč 

Vlastní prostředky    700 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 800 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,89 % 

Měsíční splátka    11 841 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování  

Poplatky účtované bankou: 

 správa a vedení úvěrového obchodu - 150 Kč měsíčně, 

 poplatek za 2. a kaţdé další čerpání - 500 Kč (v rámci jednoho dne jen 

 jednou) – tento poplatek nebude v modelovém příkladu pouţit, ale nutno 

 s ním počítat, 

 jednorázový poplatek u hypotéky do 100 % hodnoty nemovitosti ve výši  

 3 000 Kč. 

Celková cena hypotečního úvěru = (11 841 Kč * 20 let * 12 měsíců) + (150 Kč  
* 20 let * 12 měsíců) + 3 000 Kč = 2 880 840 Kč 
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Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 1 080 840 Kč 

 

3.3.2.2 Výše hypotečního úvěru u Komerční banky 

Komerční banka nabídla hypoteční úvěr Plus, který je aţ do 100 % hodnoty 

zastavované nemovitosti. Ţádaný úvěr bude tedy ve výši 1 800 000 Kč, a to za 

úrokovou sazbu 5,54 %. 

Tab. 3.8 Nabízený hypoteční úvěr Komerční banky 

Celková cena objektu úvěru 2 500 000 Kč 

Vlastní prostředky     700 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 800 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 5,54 % 

Měsíční splátka     12 321 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Poplatky účtované bankou v daném případě: 

 zpracování a vyhodnocení ţádosti o úvěr - 2 900 Kč, 

 správa úvěru  - 150 Kč měsíčně, 

 vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou – 3 500 Kč u bytové 

 jednotky. 

Celková cena hypotečního úvěru = (12 321 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 2 900 Kč  
+ (150 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 3 500 Kč = 2 999 440 Kč  

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 1 199 440 Kč 

 



47 

 

3.3.2.3 Výše hypotečního úvěru u Wüstenrotu 

Rodina chtěla Wüstenrot poţádat o úvěr ve výši 1 800 tis. Kč, coţ je hypotéka 

do 100 % hodnoty zastavované nemovitosti, jako ţádala i ostatní poskytovatele. Tato 

banka tento hypoteční úvěr běţně poskytuje, ovšem ţadatelé v tomto modelovém 

příkladu nesplňují její poţadavky. Rodina nemá pro tento typ hypotéky dostatečný 

příjem. Koeficient zatíţení je v tomto případě 66,04 %, ale moţný je pouze do výše 

55 %.   

 Proto banka Wüstenrot nabídla jiné moţné řešení. Jedná se o moţnost zástavy 

nejen jejich stávajícího bytu, ale také rodinného domu, který se chystají postavit. 

Hodnota zástavy by tedy činila celých 4 300 tis. Kč (1 800 tis. Kč za byt  

a 2 500 tis. Kč za rodinný dům).  Tato varianta také umoţnila nechat si svých  

700 tis. Kč na své vlastní potřeby a do hypotečního úvěru je nezahrnovat.   

 Nyní je pro rodinu nabídnuta hypotéka do výše 70 % hodnoty zastavované 

nemovitosti, která jim bude dostačující. Úroková sazba je tedy 3,89 %.   

Tab. 3.9 Nabízený hypoteční úvěr Wüstenrotu 

Celková cena objektu úvěru 2 500 000 Kč 

Vlastní prostředky     0 Kč 

Požadovaná výše úvěru 2 500 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 4 300 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 3,89 % 

Měsíční splátka     15 005 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Poplatky účtované bankou: 

 zpracování a poskytnutí úvěru – 0,8 % z objemu poţadovaného úvěru  

 (min. 8 tis., max. 25 tis.), 

 posouzení nemovitosti  - 3 500 Kč bytová jednotka a 4 800 Kč rodinný  dům, 
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 správa úvěru - 150 Kč měsíčně. 

Celková cena hypotečního úvěru = (15 005 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 20 000 Kč  
+ 4 800 Kč + 3 500 Kč + (150 Kč * 20 let * 12 měsíců) = 3 665 500 Kč 

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 1 165 500 Kč. 

3.3.2.4 Výše hypotečního úvěru u UniCredit Bank 

UniCredit Bank nabídl rodině hypoteční úvěr účelový, a to úvěr rezidenční  

Individual – „šitý na míru“ aţ do 100 % hodnoty zastavované nemovitosti. Úroková 

sazba stanovená bankou pro tento typ je ve výši 6,19 %. 

Tab. 3.10 Nabízený hypoteční úvěr Individual  

UniCredit Bank 

Celková cena objektu úvěru 2 500 000 Kč 

Vlastní prostředky    700 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 800 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 6,19 % 

Měsíční splátka   13 094 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování  

Poplatky v daném případě: 

 poskytnutí úvěru – 2 500 Kč, 

 správa a vedení úvěrů včetně zasílání výpisu z úvěru – 200 Kč měsíčně 

 (nemá-li klient v Unicredit Bank vedeno osobní konto či běţný účet 400 Kč 

 měsíčně). 

 

Celková cena hypotečního úvěru = (13 094 Kč * 20 let * 12 měsíců)  

+ 2 500 Kč + (400 Kč * 20 let * 12 měsíců) = 3 241 060 Kč  
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Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 1 441 060 Kč  

 

Dále byl také nabídnut hypoteční úvěr účelový, a to úvěr rezidenční Plus  

aţ do 100 % hodnoty zastavované nemovitosti za úrokovou sazbu ve výši 6,49 %, 

který je charakteristický nulovými vstupními i měsíčními poplatky. 

Tab. 3.11 Nabízený hypoteční úvěr Plus UniCredit Bank 

Celková cena objektu úvěru 2 500 000 Kč 

Vlastní prostředky    700 000 Kč 

Požadovaná výše úvěru 1 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 800 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 6,49 % 

Měsíční splátka   13 410 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování  

 
Celková cena hypotečního úvěru = (13 410 Kč * 20 let * 12 měsíců) = 3 218 400 Kč  

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 1 418 400 Kč 

 

3.3.3 Modelový příklad – matka samoživitelka 

Ţadatelem o hypoteční úvěr je mladá maminka ve věku 31 let s 5letým dítětem, 

na jehoţ výchovu je sama. Dítě jí bylo svěřeno soudem do péče. V současné době 

tato ţena ţije se svým synem v rodinném domě svých rodičů a pouze na domácnost 

přispívá. Nyní se ale rozhodla odstěhovat se za prací a pořídit si svůj malý byt. 

Vyhlídala si byt 1+1, který bude stát 800 000 Kč. Neboť nemá vhodnou nemovitost 

k zastavení, nabídli ji rodiče zastavit jejich soukromou chalupu, jejíţ cena byla 

znalcem stanovena na 1 200 000 Kč.    

Příjmy dané ţadatelky o hypoteční úvěr, která dosáhla vysokoškolské vzdělání, jsou 
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dohodnuty s budoucím zaměstnavatelem ve výši 30 000 Kč. Mezi její současné 

výdaje patří příspěvek 3 000 Kč rodičům na současné bydlení a na ostatní výdaje 

potřebuje 1 000 Kč měsíčně.   

3.3.3.1 Výše hypotečního úvěru u České spořitelny 

Česká spořitelna ţeně nabídla Hypotéku aţ do 70 % zastavované nemovitosti, 

neboť hodnota zástavy je pro tento typ hypotečního úvěru dostatečná.  Banka tedy 

poskytne potřebné finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč, a to při úrokové sazbě 

4,44 %. 

Tab. 3.12 Nabízený hypoteční úvěr České spořitelny 

Celková cena objektu úvěru 800 000 Kč 

Vlastní prostředky 0 Kč 

Požadovaná výše úvěru 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 200 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,44 % 

Měsíční splátka 5 064 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování  

Poplatky účtované bankou v daném případě: 

 zpracování a vyhodnocení ţádosti o úvěr - 2 900 Kč, 

 správa úvěru - 150 Kč měsíčně, 

 vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou – 3 500 Kč u bytové 

 jednotky. 

 

Celková cena hypotečního úvěru = (5 064 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 2 900 Kč  

+ (150 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 3 500 Kč = 1 257 760 

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 457 760 Kč 
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3.3.3.2 Výše hypotečního úvěru u Komerční banky 

Komerční banka nabídla hypoteční úvěr Plus, který je aţ do 85 % hodnoty 

zastavované nemovitosti. Protoţe je ale hodnota zastavené nemovitosti  

1 200 000 Kč, bude stačit hypotéka do výše 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. 

Bude tedy zaţádáno o částku 800 000 Kč, kdy stanovená výše úrokové sazby  

je 4,99 % 

Tab. 3.13 Nabízený hypoteční úvěr Komerční banky 

Celková cena objektu úvěru 800 000 Kč 

Vlastní prostředky 0 Kč 

Požadovaná výše úvěru 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 200 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,99 % 

Měsíční splátka 5 275 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Poplatky účtované bankou v daném případě: 

 zpracování a vyhodnocení ţádosti o úvěr -  2 900 Kč, 

 správa úvěru - 150 Kč měsíčně, 

 vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou – individuálně u bytové 

 jednotky – v našem případě zvolíme poplatek 4 000 Kč. 

 

Celková cena hypotečního úvěru = (5 275 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 2 900 Kč 
+ (150 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 4 000 Kč = 1 308 900 Kč  

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 508 900 Kč 
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3.3.3.3 Výše hypotečního úvěru u Wüstenrotu  

 Wüstenrot nabídl poskytnutí hypotečního úvěru ve výši 70 % hodnoty 

zastavené nemovitosti, coţ je pro ţadatelku dostačující. Klientka poţaduje od banky 

800 000 Kč a banka je půjčí za 3,89% úrokovou sazbu.   

Tab. 3.14 Nabízený hypoteční úvěr Wüstenrotu 

Celková cena objektu úvěru 800 000 Kč 

Vlastní prostředky 0 Kč 

Požadovaná výše úvěru 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 200 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 3,89 % 

Měsíční splátka 4 802 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Poplatky účtované bankou v daném případě: 

 zpracování a poskytnutí úvěru – 0,8 % z objemu poţadovaného úvěru  

 (min. 8 tis., max. 25 tis.), 

 posouzení nemovitosti 4 800 Kč – stavba pro individuální rekreaci  

 s pozemkem, 

 správa úvěru - 150 Kč měsíčně. 

Celková cena hypotečního úvěru = (4 802 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 8 000 Kč  
+ 4 800 Kč + (150 Kč * 20 let * 12 měsíců) = 1 201 280 Kč  

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 401 280 Kč 

 

3.3.3.4 Výše hypotečního úvěru u UniCredit Bank 

UniCredit Bank nabídl klientce hypoteční úvěr účelový, a to úvěr rezidenční  

Individual aţ do 100 % hodnoty zastavované nemovitosti. V tomto případě bude 
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stačit hypotéka do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti, neboť výše zástavy  

je 1 200 000 Kč a poţadovaná výše hypotečního úvěru činí 800 000 Kč. Úroková 

sazba nabídnutá bankou pro tento typ je ve výši 4,69 %. 

Tab. 3.15 Nabízený hypoteční úvěr Individual 

UniCredit Bank 

Celková cena objektu úvěru 800 000 Kč 

Vlastní prostředky 0 Kč 

Požadovaná výše úvěru 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 200 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,69 % 

Měsíční splátka 5 144 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Poplatky účtované bankou: 

 poskytnutí úvěru – 2 500 Kč, 

 správa a vedení úvěrů včetně zasílání výpisu z úvěru – 200 Kč měsíčně 

 (nemá-li klient v Unicredit Bank vedeno osobní konto či běţný účet 400 Kč 

 měsíčně). 

 

Celková cena hypotečního úvěru = (5 144 Kč * 20 let * 12 měsíců) + 2 500 Kč  

+ (400 Kč * 20 let * 12 měsíců) = 1 333 060 Kč  

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 533 060 Kč 

 

Rovněţ je moţno poţádat o hypoteční úvěr bez vstupní a měsíčních poplatků 

s názvem Plus za úrokovou sazbu 4,99 %. 
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Tab. 3.16 Nabízený hypoteční úvěr Plus UniCredit Bank 

Celková cena objektu úvěru 800 000 Kč 

Vlastní prostředky 0 Kč 

Požadovaná výše úvěru 800 000 Kč 

Předpokládaná výše zajištění 1 200 000 Kč 

Doba fixace úrokové sazby 5 let 

Doba splatnosti 20 let 

Úroková sazba 4,99 % 

Měsíční splátka 5 276 Kč 

   Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková cena hypotečního úvěru = (5 276 Kč * 20 let * 12 měsíců) = 1 266 240 Kč 

Výše přeplatku na hypotečním úvěru = 466 240 Kč 
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4 Vyhodnocení řešené analýzy 

Na základě předchozích výpočtů jsou v této kapitole popsány výsledky 

praktické části, a to včetně grafického znázornění nabízených hypotečních úvěrů 

jednotlivých bank pro zadané ţadatele.  

4.1 Výsledky nabídek hypotečních úvěrů pro novomanželský pár 

Dle mých výpočtů se podařilo zjistit, která nabídka je pro daný bezdětný 

novomanţelský pár nejvhodnější. Tito potencionální klienti poţadují úvěr ve výši 

1 750 tis., coţ je hypotéka do 70 % hodnoty zastavované nemovitosti. Své hypotéky 

představily všechny čtyři posuzované banky.   

 Nejefektivnějším se stal hypoteční úvěr banky Wüstenrot, která nabídla 

novomanţelům poskytnutí hypotečního úvěru za úrokovou sazbu 3,89 %. Celková 

cena i s nevyhnutelnými poplatky tedy činí 2 575 520 Kč a novomanţelé tak přeplatí 

sumu 825 550 Kč.   

 Druhou nejvýhodnější bankou se stala Česká spořitelna, kdy se cena dostala 

na výši 2 671 440 Kč, přeplatek dosáhl částky 921 440 Kč. V pořadí třetím 

poskytovatelem se stal UniCredit Bank se svým hypotečním úvěrem Plus. Zde cena 

činí 2 769 600 Kč a přeplatek je 1 019 600 Kč. Naopak se svým úvěrem Individual 

skončil UniCredit Bank aţ na místě posledním, a to i za Komerční bankou.  

Ta nabídla cenu 2 778 200 Kč s přeplatkem 1 028 200 Kč, coţ je o 20 780 Kč 

levnější neţ zmiňovaný úvěr Individual od UniCredit Bank.   
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Obr. 4.1 Celková výše hypotečního úvěru pro novomanželský pár 

 Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Výsledky nabídek hypotečních úvěrů pro čtyřčlennou rodinu 

Pro zadanou rodinu se dvěma dětmi, která poţaduje hypoteční úvěr ve výši  

1 800 tis. Kč, ovšem hodnota její zástavy je pouze také 1 800 tis. Kč, tudíţ potřebuje 

hypotéku do výše 100 % hodnoty zastavované nemovitosti, vyšly propočty 

následovně.   

 Nejvýhodnější se stala nabídka České spořitelny. Ta nabízí rodině hypoteční 

úvěr s úrokovou sazbou 4,89 % a splátka činí 11 841 Kč.  Celková cena hypotéky 

tedy dosahuje částky 2 880 840 Kč a přeplatek částky 1 080 840 Kč.   

 Jako druhý se jeví Wüstenort s úrokovou sazbou 3,89 %. Ten ovšem poţadoval 

jiné předpoklady, neţ byla rodina schopna splnit, a proto po dohodě s klientem byla 

zástava navýšena na 4 300 tis. Kč. Banka tudíţ mohla nabídnout hypotéku do 70 % 

hodnoty zastavované nemovitosti. Celková cena hypotečního úvěru tak činí 

3 665 500 Kč a přeplatek 1 165 500 Kč. Výhodou však zde je, ţe bylo ušetřeno  

700 tis. Kč vlastních zdrojů.  

 Jako další se v porovnávání umístila Komerční banka s cenou 2 999 440 Kč 

přeplatkem ve výši 1 199 440 Kč. Nejméně výhodnou se stala v tomto případě banka 

UniCredit Bank, a to jak s hypotečním úvěrem Individual, tak s hypotečním úvěrem 

Plus. Zde přeplatky činí více neţ 1 400 tis. Kč. 
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          Obr. 4.2   Celková výše hypotečního úvěru pro čtyřčlennou rodinu 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

    * Pozn. Banka Wüstenrot má však jiné zadávací podmínky.  

 

4.3 Výsledky nabídek hypotečních úvěrů pro matku 

samoživitelku 

Na základě výpočtu se dále podařilo zjistit, ţe pro ţenu, která samostatně 

vyţivuje svého malého syna a potřebuje finanční prostředky na vlastní bydlení ve 

výši 800 tis., které dosahují 70 % hodnoty zastavované nemovitosti, je nejvýhodnější 

bankou Wüstenrot. Nabízí poskytnutí hypotečního úvěru za úrokovou sazbu  

3,89 %. Celková cena se tak i s poplatky dostane na výši 1 201 280 Kč a ţena tedy 

přeplatí částku 401 280 Kč.   

 Na druhé pozici se nachází Česká spořitelna, kdy se cena vyšplhala  

na 1 257 760 Kč a přeplatek tudíţ činí 457 760 Kč. Další pozici obsadil UniCredit 

Bank s hypotékou Plus. Cena zde činí 1 266 240 Kč a přeplatek je 466 240 Kč. 

Předposlední se umístila Komerční banka, která nabídla hypoteční úvěr s přeplatkem 

508 900 Kč. Jako u prvního modelového příkladu poslední příčku obsadil UniCredit 

Bank s hypotékou Individual. Zde je přeplacená částka ve výši 533 060 Kč.  
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Obr. 4.3 Celková výše hypotečního úvěru matku samoživitelku 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4 Celkové zhodnocení jednotlivých bank 

 Z předchozích výpočtů se podařilo zjistit, jak jednotlivé banky obstály v daných 

modelových příkladech. Jak je vidět, nelze stoprocentně určit, který poskytovatel je 

nejvýhodnější, neboť banky přistupují ke klientům velice individuálně a záleţí na 

mnoha faktorech. Jedním z faktorů je splatnost a doba fixace, jeţ byla ale určena ve 

všech pouţitých případech za neměnnou. Dalším faktorem je bonita klienta, kdy 

právě ta v jednom z počítaných modelových příkladů nebyla splněna, dále 

poţadovaná částka a také hodnota zastavované nemovitosti. Pokud klient nemá 

příliš velké ocenění zástavy a poţaduje zapůjčení vysoké částky, musí rovněţ počítat 

s vyššími úroky. V neposlední řadě souvisí také s výsledky analýzy suma poplatků  

u jednotlivých bank.   

 Z pohledu výše úrokových sazeb se ze zmiňovaných bank stala nejvýhodnější 

banka Wüstenrot, která při hypotečním úvěru do 70 % hodnoty zastavované 

nemovitosti poskytuje úrok 3,89 %. 

 V případě modelového příkladu s novomanţelským párem, ale také matkou 

samoţivitelkou se Wüsternot stal nejvýhodnějším poskytovatelem. U rodiny s dětmi, 

která poţadovala hypotéku do 100 % hodnoty zástavy, ovšem nastal problém 
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s nedostatečnou bonitou, a proto musela být kritéria změněna. Hodnota zástavy bytu 

byla navýšena o zástavu rodinného domu, jenţ bude postaven. Mohl být tedy 

poskytnut úvěr do 70 % hodnoty zástavy. V dané situaci se Wüstenrot zařadil 

v ţebříčku výhodnosti aţ za Českou spořitelnu, která nabídla hypotéku do 100 %,  

a to za úrokovou sazbu 4,89 %. Na druhém místě se v celkovém pohledu umísťuje 

Česká spořitelna, která bývá mezi klienty velice oblíbená.  V případě banky UniCredit 

Bank a Komerční banky bývá výhodnost individuální. Pro UniCredit Bank bylo 

počítáno s dvěma typy hypoték, a to Individual, tzv. šitý na míru a Plus – hypoteční 

úvěr bez poplatků. Celkově si hypoteční úvěr Plus stál lépe ve všech počítaných 

modelových příkladech. 
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5 Závěr 

V této práci jsem se zabývala problematikou hypotečního úvěrování. Tato 

otázka bývá velice často řešena a stává se v nynější, nepříliš příznivé ekonomické 

situaci, stále diskutovanou. Poţádat banku o hypotéku či ne? V případě ţe ne, kde 

sehnat na profinancování dostatek potřebných peněz? Pokud se neřadíme mezi 

šťastlivce, které tak zásadním způsobem podpoří rodina či pokud jsme nezdědili 

velké mnoţství financí a majetku, nebo dokonce nevyhráli v loterii, nemáme většinou 

jako běţní lidé naspořeno dostačující mnoţství finančních prostředků. V případě ţe 

ano, jak o hypoteční úvěr zaţádat, kde, koho a co vše je potřebné udělat a čím 

projít? Tyto otázky jsem se snaţila zodpovědět v mé práci.   

 Vypracováním mé bakalářské práce jsem se seznámila s celkovou historií 

hypotečního úvěrování od počátku aţ po současnost, s charakteristikou hypotéky, 

jejími druhy, ale také jsem prozkoumala oblast právní a daňovou. Dále jsem popsala 

všechny činnosti, kterými musíme projít při vyřizování a kterých se tato oblast týká. 

 V praktické části jsem si zvolila čtyři banky, jeţ jsou významnými poskytovateli 

hypotečních úvěrů, a to Českou spořitelnu, Komerční banku, Wüstenrot a UniCredit 

Bank. Tyto instituce jsem stručně popsala a propočítávala jejich nabídky pro dané 

typy klientů. Zvolenými zástupci ze strany klientů byl novomanţelský pár, dále rodina 

se dvěma dětmi a také matka s malým dítětem.   

 Na výsledky této analýzy působí mnoho faktorů jako například doba splatnosti  

a doba fixace, jeţ jsem ale v této práci stanovila na neměnící se. Dále také bonita 

klienta, poţadovaná částka a výše hodnoty zastavované nemovitosti. Pomocí 

propočtů se mi podařilo zjistit, ţe nejvýhodněji si převáţně stojí Wüstenrot. Hned za 

ním se v ţebříčku umístila Česká spořitelna. V případě zbylých dvou, tedy Komerční 

banky a UniCredit bank jde o záleţitost velice individuální, která závisí na daném 

klientovi a celkové situaci.    

 Záměrem mé práce bylo, aby byla co moţná nejvíce vyuţitelná pro běţné lidi, 

kteří se v oblasti řešení svého bydlení rozhodli právě pro profinancování 

prostřednictvím hypotečního úvěru a chtějí tuto problematiku pochopit a orientovat se 

v ní.  
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Seznam zkratek 

a.s.   akciová společnost 

ČMHB  Českomoravská hypoteční banka 

ČNB Česká národní banka 

ČR   Česká republika 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EUR   měna eurozóny 

FO   fyzická osoba 

KB   Komerční banka 

Max.   maximum 

Mil. Kč  milion korun českých 

Mld. Kč  miliarda korun českých 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj  

Tis. Kč  tisíc korun českých 

UEFA  Unie evropských fotbalových asociací 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Potvrzení o výši pracovního příjmu - KB 


