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1 Úvod 

 V současné době je obtíţné sehnat bytovou jednotku v osobním vlastnictví. Nechtějí-li 

si lidé postavit vlastní dům, jehoţ stavba je ztíţená koupi pozemku, kterých také ubývá, 

nezbývá jiná moţnost, neţ přistoupit ke koupi bytové jednotky. Bohuţel doby, kdy mladí lidé 

dostávali od města, ve kterém mají trvalý pobyt, bydlení jsou uţ nenávratně pryč. O byt je 

stále moţno zaţádat, avšak čekací doba je neúnosná. Kdyţ uţ se člověk jeho přidělení dočká, 

obvykle nabízený byt nevyhovuje jeho představám. 

 Většina bytových jednotek patří městu nebo bytovému druţstvu daného města. Jelikoţ 

se blíţím k věkové hranici, kdy mladí lidé přemýšlejí o vlastním bydlení, zajímala jsem se o 

moţnosti financování v případě, ţe bych se rozhodla pro koupi bytu ve vlastnictví bytového 

druţstva. Tuto situaci jsem modelovala pro tři ţivotní situace, které mohou nastat. 

 Cílem bakalářské práce je nejen zjištění moţností financování, porovnání výhodnosti 

zvoleného financování a následná doporučení pro dané ţivotní modelové situace, ale také 

zjištění podmínek a postupů bytového druţstva, se kterými se setkáme při koupi bytové 

jednotky. 

 Bakalářská práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. V druhé kapitole je popsán vývoj 

bankovnictví, jsou vysvětleny pojmy, jako je hypoteční úvěr, stavební spoření, bonita klienta 

a náklady úvěru, se kterými se setkáme u kaţdého úvěru. 

 Třetí kapitola je zaměřená na dvě finanční instituce a to na Komerční banku, a.s. a 

Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s. U těchto institucí jsou popsány jejich úvěrové 

produkty na financování bydlení, parametry úvěru a samotný průběh financování od ţádosti 

aţ po čerpání úvěru. 

 Čtvrtá, aplikační část, je zaměřená na zadání parametrů dané modelové situace do 

úvěrové kalkulačky, analýzu získaných dat a následná doporučení. Pro bakalářskou práci jsem 

si zvolila tři modelové ţivotní situace. Ţadateli v modelových situacích jsou manţelé 

Konvičkovi, kteří mají dvě děti; mladý, bezdětný pár pan Černý a slečna Nováková a do 

třetice svobodná matka paní Malá. Potencionální zájemci o koupi bytové jednotky měli na 

výběr financování přes stavební spoření od Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. nebo 

hypotečním produktem Komerční banky, a.s. 
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2 Základní pojmy z oblasti hypotečních úvěrů 

 Kapitola číslo dvě pojednává o vzniku a vývoji bankovnictví, specifikaci hypotečních 

úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. V této kapitole jsou také objasněny pojmy jako je bonita 

klienta, úroková sazba, roční procentní sazba nákladů a další ukazatelé měření nákladů. 

2.1 Vznik a vývoj bankovnictví 

 Bankovnictví má velice dlouho tradici. Vzniklo v Itálii ve druhé polovině 13. století (v 

období renesance) a jeho rozvoj velice úzce souvisel s obchodem. Různé druhy peněz, 

výměna těchto peněz a moţnost arbitráţí mezi jednotlivými měnami se začínají objevovat 

společně se vznikem finančních dokumentů. 

 Za nejstarší veřejně kontrolovanou úvěrovou instituci na světě je povaţována italská 

Banca Monte dei Paschi di Siena, zaloţená městskými úřady v roce 1472. Stejně jako dnešní 

moderní banky přijímala vklady od soukromých osob i veřejných institucí, poskytovala úvěry 

proti zástavě, obchodovala se směnkami, směňovala valuty a podnikala v zahraničí. 

 V Českých zemích jsou na přelomu 17. a 18. století jednoduché bankovní operace 

spojeny s obchodní činností. S rozvojem podnikání se postupně stávají bankovní aktivity 

samostatným předmětem podnikatelského rozvoje. 

 Roku 1706 byla zaloţená první rakouská banka, Vídeňská městská banka (Wienerstandt 

Bank). Úkolem této banky byla správa státních financí. 

 První soukromý bankovní dům, který byl spojen s komoditní burzou, vznikl v Brně 

v roce 1751. Jeho účelem bylo pokrývat finanční potřeby brněnských a okolních textilních 

manufaktur. 

 V roce 1824 byla v Praze z iniciativy české aristokracie zaloţená Česká spořitelna a 

roku 1847 začala v Praze působit filiálka rakouské National Bank. Díky liberálním 

poţadavkům byla v dalším období zaloţená celá řada nových bankovních domů a mimo jiné 

v roce 1868 Ţivnostenská banka. 

 Burzovní krach v roce 1873, který výrazně dopadl na burzu ve Vídni, značně ovlivnil 

bankovní sektor. Díky velmi těsnému propojení habsburské monarchie s centrem Čech se 

tento krach okamţitě projevil také na praţském kapitálovém a peněţním trhu. Tuto krizi 

přečkaly jen kapitálově nejsilnější ústavy a to vzhledem k tomu, ţe tato krize byla v českých 

zemích hlubší neţ v samotném Rakousku. 
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 Od krachu na burze do roku 1883 bylo zaloţeno pouze 6 bank, zatímco 99 bankovních 

ústavů zkrachovalo. Ani jedna ze zaloţených bank v tomto období nebyla národnostně česká. 

 Pro drobné střadatele i zájemce o malé úvěry měla velký význam Státní poštovní 

spořitelna zaloţená roku 1883 a také úvěrní druţstva, tzv. kampeličky. Rozvoj českého 

bankovního sektoru se ve srovnání s ostatními evropskými státy vlivem celé řady důvodů 

opozdil. K návratu důvěry v úvěrový systém a rozvoji samotného podnikání, které bylo 

nezbytným předpokladem k ozdravení českého bankovnictví, došlo aţ na počátku 90. let 

19. století, viz POLOUČEK (2006) 

 Počátkem 20. století se české bankovnictví vyvíjelo relativně úspěšně. Vznik 

Československé republiky v roce 1918 výrazně ovlivnilo další formování bankovního sektoru. 

Nový stát musel řešit finanční problémy, a to budování měny nového státu a měnovou odluku. 

 Zřízení centrální banky přineslo zásadní změnu pro bankovní sektor. Příprava na 

zaloţení akciové cedulové banky byla právně zakotvena zákonem č.347/1920 Sb. o akciové 

bance cedulové, změněným a doplněným zákonem č. 102/1925 Sb. 

 V zákoně je uvedeno nejen její jméno - Národní banka Československá, ale také její 

hlavní úkoly, kterými jsou výhradní právo vydávat bankovky a udrţovat směnný kurz 

k zahraničním měnám. 

 Svou činnost Národní banka Československá zahájila 1. dubna 1926 a prvním 

guvernérem byl Vilém Pospíšil. Národní banka byla akciovou společností s povahou 

veřejného ústavu. Na 15 let získala výhradní právo vydávat v Československé republice 

bankovky při povinnosti udrţovat kurz české koruny k plnohodnotným zlatým měnám na 

úrovni posledních dvou let. 

 Při vzniku republiky bylo u nás 301 obchodních akciových bank. Jejich počet se velice 

rychle a výrazně sníţil. Zapříčinila to jednak krize v letech 1922 – 1923, která na naše 

bankovnictví dopadla velice tvrdě a jednak fůze a akvizice v období konjunktury druhé 

poloviny dvacátých let. 

 Před krizí, která přišla na trh v roce 1929, zůstalo v Československu 114 akciových 

bank. V českém bankovním sektoru se krize neprojevila tak destruktivně jako v některých 

sousedních zemích. 
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 Relativně rozsáhlá, sloţitě strukturovaná, ale plně funkční bankovní soustava pozitivně 

ovlivňovala ekonomický vývoj a přispěla k úspěšnému vyvedení Československé republiky 

z ekonomických potíţi po 1. světové válce. 

 Výraznou váhu ve struktuře finančního systému měly veřejnoprávní ústavy a lidové 

peněţnictví. V roce 1938 existovalo v českých zemích kolem 120 bank a bankovních domů. 

Výsadní postavení mezi nimi měla Ţivnobanka, která si získala širokou klientelu mezi 

drobnými ţivnostníky i většími podnikateli. Angaţovala se v zemědělství a úzké vazby měla 

také na záloţny. Peněţní trh, kapitálový trh, bankovní a nebankovní sektor byly 

v předválečném Československu na úrovni vyspělých trţních ekonomik. 

 Počet bank se během okupace podstatným způsobem sníţil. Akciový kapitál většiny 

českých bank byl převeden pod kontrolu německých vlastníků. Tam, kde to nebylo moţné 

např. pro velký rozptyl vlastnictví, bylo přikročeno k násilné likvidaci. Po roce 1945 nadále 

pokračovala tendence sniţování počtu bankovních institucí. V říjnu roku 1945 způsobily 

dekrety prezidenta republiky znárodnění akciových bank a soukromých pojišťoven. 

 Zákonem č. 38/1948 Sb. byla zřízena Národní banka Československá, která vykonávala 

správu měny na celém státním území a měla výhradní právo vydávat bankovky. V roce 1950 

zrušením Národní banky Československé, která byla nahrazena Státní bankou 

československou, byly završeny centralizační tendence v bankovnictví. 

 Státní banka československá vznikla 1. července 1950 na základě zákona č. 31/1950 Sb. 

v jejímţ čele byl generální ředitel, jmenovaný vládou na návrh ministra financí. Jednalo se o 

zásadní systémovou změnu, protoţe kompetence banky se odvíjely od kompetencí vlády, 

tudíţ banka pozbyla nezávislosti ústřední měnové instituce. Zrušeny byly všechny 

nebankovní finanční instituce a také zdravotní a škodní pojišťovny. 

 Počátkem roku 1990 bylo v Československé federativní republice 5 bank a o rok 

později to bylo jiţ 24 bank, včetně zahraničních. Do konce roku 1993 se počet bank velice 

rychle zvyšoval, poté několik let stagnoval a k postupnému sniţování došlo od roku 1997. 

Koncem roku 2005 tvořilo bankovní soustavu České republiky 36 bank a poboček 

zahraničních bank. 

2.2 Hypoteční úvěr 

 Tato kapitola se zabývá specifikací hypotečních úvěrů. V České republice je 

poskytování tohoto typu úvěrů běţné od počátku 90. let, skutečný hypoteční úvěr od poloviny 
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roku 1995 ani jedna z bank neposkytovala. Rozhodujícím problémem byla legislativa. 

Poskytování hypotečních úvěrů umoţnila aţ novela zákona o dluhopisech a dalších 

souvisejících zákonů. Na základě změn platných od 1. 7. 1995 je hypotečním úvěrem úvěr 

poskytnutý na investici do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či 

pořízení, jehoţ splácení je zajištěno zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti na území 

ČR.  

 Banky poskytují hypoteční úvěry aţ v posledních 15 – 20 letech, do této doby bylo 

jejich poskytování doménou spořitelen. 

 Dle Zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který vstoupil v platnost dnem vstupu ČR 

do EU, tj. 1. května 2004, je hypoteční úvěr definován jako: „Úvěr, jehoţ splacení včetně 

příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za 

hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních 

zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část pouţít teprve dnem, kdy se 

emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k 

nemovitosti dozví.“
1
 

 Od května 2004 se musí zastavená nemovitost nacházet na území České republiky, 

členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. 

Před tímto datem bylo moţné hypoteční úvěry poskytovat pouze na investice do nemovitostí 

na území České republiky, na jejich výstavbu či pořízení a zajistit jeho splacení zástavním 

právem k nemovitosti. Vzhledem k tomu, ţe tato podmínka jiţ není zákonem dána, jsou 

všechny úvěry, které jsou zajištěny nemovitostí, nazývány hypotečními úvěry. 

 Současné znění zákona umoţnilo rovněţ moţnost poskytování hypotečních úvěrů na 

zajištění potřeb bydlení, které je však stále podmíněno ručením nemovitosti. Nemovitost, 

kterou je ručeno, nemusí být nemovitostí, na kterou je úvěr pořizován. 

 Tyto úvěry lze pouţít například na koupi druţstevního bytu, sloţení členského podílu do 

bytového druţstva, zaplacení odstupného dosavadnímu uţivateli druţstevního bytu, zaplacení 

odstupného uvedeného v darovací smlouvě k nemovitosti, rekonstrukci bytu v majetku obce 

nebo druţstva s cílem získání uţívacího práva k bytu apod. 

 

                                                 
1
 Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, §28 odst. 3 
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2.2.1 Druhy hypotečních úvěrů 

a) Dle účelu využití úvěru 

 Hypoteční úvěry se dle vyuţití dělí na účelový a neúčelový hypoteční úvěr. 

 Účelový hypoteční úvěr, u kterého je definován účel pouţití, jako je například koupě či 

výstavba nemovitosti, koupě stavebního pozemku, oprava, rekonstrukce či modernizace 

nemovitosti a dokonce lze úvěr pouţít i na získání vlastnického podílu na nemovitosti. 

 Neúčelový hypoteční úvěr, tzv. americká hypotéka, nemá ve vyuţití načerpaných 

prostředků ţádná omezení. Podmínka zástavy nemovitostí platí i u tohoto typu úvěru, ale 

finance z tohoto úvěru lze pouţít i na koupi movité věci, studium dětí nebo třeba zájezd do 

zahraničí. Úrokové sazby jsou přibliţně o 2% vyšší neţ u účelové hypotéky. 

b) Dle maximální výše úvěru 

 Tato výše je dána procentem z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti. 

S 60% - 70% ceny obvyklé zastavené nemovitosti se můţeme setkat u neúčelových úvěrů. U 

účelových úvěrů na bydlení se toto procento pohybuje od 70 do 100% a výjimečně je úvěr 

poskytnut i nad 100%. 

c) Dle způsobu splácení  

 Dle způsobu splácení banky nabízejí anuitní, progresivní a degresivní volbu splácení. 

 Během anuitního splácení se po celou dobu trvání úvěru platí stejná výše měsíční 

splátky. Tato splátka je sloţena z úroku a úmoru. Časem se ale sloţení anuitní splátky mění, 

nejprve je splácen úrok a posléze daná jistina v podobě úmoru. 

 Při progresivním splácení jsou na začátku placeny niţší měsíční splátky, které se 

postupně v průběhu let zvyšují. 

 U degresivního splácení jsou na počátku hrazeny vyšší měsíční splátky, které se 

postupně sniţují. 

d) Dle úvěrových subjektů 

 Ţadatelem o úvěr můţe být jednotlivec, firma, municipalita, jiná banka nebo vláda. 

e) Dle způsobu čerpání 

 Hypoteční úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně. 
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 S jednorázovým čerpáním se můţeme setkat u koupě nemovitosti nebo refinancování 

úvěrů. V případě koupě jsou peníze zaslány na účet uvedený v kupní smlouvě, při 

refinancování na účet věřitele. 

 Postupné čerpání finančních prostředků se vyuţívá při rekonstrukcí, refundaci či 

výstavbě nemovitosti. Prostředky v případě rekonstrukce jsou obvykle zasílány na účet 

dodavatele uvedený na faktuře. V případě refundace jsou peníze po doloţení uhrazených 

faktur zaslány na účet klienta. Jedná–li se o výstavbu, mohou být peníze zaslány jak na účet 

dodavatele, tak i na účet klienta. Záleţí na předchozí domluvě s bankou. 

f) Dle doby splatnosti 

 Splatnost hypotečního úvěru se pohybuje od 5 do 30 let. Ţadatel by měl být po celou 

dobu splácení v produktivním věku. Doba splácení hypotečního úvěru je ovlivněná nejstarším 

ze ţadatelů. 

 Delší doba splácení znamená niţší splátku, optimální doba na splácení je 17 let, kdy je 

nejlepší poměr mezi výši splátky a náklady na úvěr. Bankami je obvykle preferována doba 

splatnosti v násobcích pěti let, ale akceptují i jiné doby splatnosti. 

 Splácení hypotečního úvěru závisí na způsobu jeho čerpání. Ten lze čerpat jednorázově 

nebo postupně.  

 V případě, ţe je hypoteční úvěr čerpán postupně, splácí se nejprve měsíčně pouze úrok 

z vyčerpané částky a to aţ do doby, neţ je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne 

dluţník hypoteční úvěr splácet anuitními splátkami, které jsou po celou dobu platnosti 

úrokové sazby stejné a obsahují jistinu a úrok. 

 Některými bankami je umoţněno i jiné splácení neţ je splácení anuitní, a to buď 

degresivní, nebo progresivní splácení. 

 V době, kdy dochází ke změně klientem zvolené fixované úrokové sazby, můţe dluţník 

splatit předčasně část nebo celou výši úvěru bez sankce. V případě, ţe klient chce uhradit 

mimořádnou splátku mimo dobu fixace, účtuje si většina bank vysoké sankce za předčasné 

splácení. 

 Pokud se jedná o tzv. americkou hypotéku, která spadá pod reţim zákona o 

spotřebitelském úvěru lze kdykoliv bez sankce učinit mimořádnou splátku části nebo celého 

úvěru. 
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g) Dle doby fixace úrokové sazby 

 Doba fixace se u hypotečních úvěrů pohybuje od 1 roku do 15 let. Volba délky fixace 

závisí na poţadavku klienta. Většina však volí 1, 3 nebo 5 let, jelikoţ úroková sazba je 

v těchto případech obvykle nejvýhodnější. 

2.3 Bonita klienta 

 Bonita klienta je jedním z nejdůleţitějších ukazatelů, které rozhodují o podmínkách 

úvěru a případně také o jeho samotném schválení či neschválení. Ovlivňuje jí několik faktorů. 

 Jako první banka posuzuje věk, dosaţené vzdělání, profesi, zaměstnavatele, rodinný 

stav a počet vyţivovaných dětí. 

 Dále jsou posuzovány příjmy. Čím vyšší příjmy ţadatel o úvěr doloţí, tím se jeho 

bonita zvyšuje. V dnešní době se můţeme setkat také s hypotéčním úvěrem, u kterého není 

nutné dokládat příjmy. Aby mohlo dojít k této situaci, musí mít klient historii v bance 

nejméně šest měsíců, po kterých mu stejný zaměstnavatel zasílá mzdu na běţný účet. 

 Pokud má ţadatel příjmy ze závislé činnosti je potřeba doloţit potvrzení o příjmu za 

posledních 12 měsíců. Banky obvykle vyţadují poměr na dobu neurčitou a v době podání 

ţádosti nesmí být klient ve zkušební době. V případě, ţe ţadatelem je podnikatel, předkládá 

poslední daňové přiznání. Pokud chce klient dosáhnout vyšší bonity, můţe toho docílit tím, ţe 

přiloţí také příjmy spoluţadatele, např. manţela (manţelky), rodiče nebo sourozence ţijící 

v jiné domácnosti. 

 Mnoho ţadatelů si myslí, ţe příjmy a osobní údaje získané ze ţádosti jsou jediným 

kritériem při posouzení bonity klienta. Tato skutečnost není pravdivá. Důleţitou roli sehrávají 

také všechny výdaje. Nejdříve se od příjmů odečítá výše ţivotního minima, která je závislá na 

počtu členů domácnosti a jejich věku. Poté se přihlíţí k pravidelným měsíčním výdajům, jako 

jsou platby na nájem, alimenty, splátky jiných úvěru, pojištění, spoření, investování apod.  

 Dalším výdajem, který ovlivní bonitu klienta, je výše měsíční splátky. Výši splátky si 

však můţe klient, po domluvě s bankou, nastavit podle svých potřeb a to jak výši čerpaného 

úvěru, tak i délkou splácení hypotéky a úrokovou sazbou. Úroková sazba je daná bankou, ale 

klient ji můţe ovlivnit dobou fixace, předmětem zajištění, pojištěním nemovitosti, ţivotním 

pojištěním, historií v bance. 

 Dalším procesem při zpracování hypotéčního úvěru je ověření platební morálky a 

úvěrové angaţovanosti v úvěrových registrech. Z tohoto registru lze zjistit informace o 
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prodlení se splátkami úvěrů, leasingu nebo třeba o opoţděných platbách mobilním 

operátorům. V registrech jsou zahrnuty informace nejen o všech existujících, ale i o 

splacených úvěrových závazcích klienta a o platných i zrušených ţádostech o úvěrové 

produkty. Pozitivně je bankou ohodnocen ten ţadatel, který všechny existující i minulé 

závazky pravidelně splácí (resp. splácel). 

 V případě, ţe nedosahujeme bankou poţadované bonity pro schválení úvěru, existují 

způsoby, jak si ji zvýšit. Tím nejběţnějším způsobem je jiţ zmíněný spoluţadatel nebo 

ručitel. Spoluţadatel vůči bance po poskytnutí úvěru vystupuje jako spoludluţník a za 

splácení úvěru je stejně zodpovědný jako dluţník. Tedy splacení úvěru můţe banka poţadovat 

po spoludluţníkovi stejně jako po dluţníkovi. Pokud si ţadatel o úvěr přizve ručitele, bude 

banka nejdříve poţadovat úhradu závazku po dluţníkovi. Není-li schopen dostat svému 

závazku, bude banka splacení úvěru vyţadovat po jeho ručiteli. 

2.4 Cena úvěru 

 V tomto bodě jsem se zaměřila na způsoby zobrazení a výpočty ceny úvěrů. Klient se 

můţe setkat s roční procentní sazbou nákladů, ukazatelem koeficientu navýšení nebo 

s ukazatelem úrokové sazby. 

2.4.1 Roční procentní sazba nákladů 

 Roční procentní sazba nákladů vypovídá o veškerých nákladech, které jsou s půjčkou či 

úvěrem spojené. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost námi zvoleného úvěru ve 

srovnání s úvěrovými produkty konkurenčních finančních institucí. 

 V úrokové sazbě nabízené bankou nejsou tedy zahrnuty ostatní náklady, které mohou 

být s úvěrem spojené. Jedná se například o 

 poplatky za zpracování úvěru, 

 poplatky za vedení úvěrového účtu, 

 čerpání na návrh na vklad zástavního práva. 

 Záleţí však na konkrétní bance a jejich podmínkách. 

 Pokud klientovi banka nabízí úvěr s úrokovou mírou např. 9% p.a., nezaplatí 

v konečném důsledku náklady pouze ve výši úroků, ale díky dalším poplatkům s úvěrem 

spojených zaplatí částku vyšší. 
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 RPSN nám tedy představuje skutečnou hodnotu ceny úvěru, ve které jsou zahrnuty 

vedle úrokové sazby i další náklady. V praxi tak tedy bývá roční úroková sazba o něco niţší 

neţ RPSN. O kolik je úroková sazba niţší oproti RPSN udává kolik dalších poplatků je s 

úvěrem spojených. 

 Před uzavřením smlouvy o úvěru má finanční instituce povinnost informovat 

spotřebitele o výši RPSN. Tuto povinnost ukládá Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském 

úvěru a to od 1. ledna 2002. 

 Tato povinnost se nevztahuje na 

 spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údrţbu nemovitosti, 

 spotřebitelský úvěr zaloţený na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby 

nezaručuje převod vlastnického práva, 

 půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty, 

 spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběţné poskytování sluţeb. 

 V příloze tohoto zákona je uveden vzorec, pomocí něhoţ se tento ukazatel počítá. 

Základními parametry pro výpočet tohoto ukazatele je výše daného úvěru, údaj o termínu 

poskytnutí, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a 

informace o lhůtě splatnosti kaţdé jednotlivé splátky, kaţdého jednotlivého poplatku a 

případných dalších plateb. 
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                                     (2.1)
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 Kde X je RPSN, m je číslo posledního čerpání, k je číslo čerpání, proto 1 < k < m, Ck je 

částka čerpání k, tk je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání 

a datem kaţdého následného čerpání, proto t1 = 0; m' je číslo poslední splátky nebo platby 

poplatků, l je číslo splátky nebo platby poplatků, Dl je výše splátky nebo platby poplatků, Sl je 

interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem kaţdé 

splátky nebo platby poplatků. 

2.4.2 Ukazatel koeficientu navýšení 

 Koeficient navýšení vyjadřuje částku, kterou klient zaplatí navíc. Vypočítá se jako podíl 

celkové částky se započtením veškerých nákladů (poplatky, úroky) a výši půjčky. 

                                                 
2
 Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, Příloha č.5 
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 Pokud si klient půjčí například 25 tisíc Kč a zaplatí 32 500 Kč je koeficient navýšení 1,3 

(32 500/25 000). Znamená to, ţe poskytovateli úvěru zaplatí klient navíc 30%. 

 Nevýhodou tohoto ukazatele je, ţe nezohledňuje časovou cenu peněz. Bude-li mít klient 

na výběr dva úvěry se stejným koeficientem navýšení, ale s různou dobou splatnosti, je 

výhodnější ten úvěr, který má delší dobu splatnosti. 

2.4.3 Ukazatel úrokové sazby 

 „Úroková sazba je cena zapůjčení peněz. Je obvykle vyjadřována v procentech na roční 

bázi (p.a. – per annum). Úrok je pak částkou, kterou je dluţník povinen zaplatit věřiteli za 

dočasné poskytnutí určitého objemu peněţních prostředků na předem dohodnuté období.“
 3
 

 Podobně jako jiné ceny na trhu je určená vzájemným působením poptávky a nabídky 

zboţí, jehoţ cenu vyjadřuje. Ekonomickým subjektům vysílá důleţité cenové signály ať jsou 

na straně věřitele nebo dluţníka. 

 Velmi důleţité je rozlišování mezi reálnou a nominální úrokovou sazbou. Jsou 

spojovány vzájemně jednoduchou vazbou, která je označována jako Fischerův zákon. 

 Nominální úroková sazba i je úroková sazba, která je pozorována v daném místě a čase. 

Čistě technicky se skládá ze dvou sloţek a to z reálné úrokové sazby r a očekávané míry 

inflace π. Tuto skutečnost lze zjednodušeně vyjádřit jako: 

 i = r + π                                                            (2.2)
4
 

resp. 

 r = i – π                                                            (2.3)
4
 

 Reálné úrokové sazby nejsou přímo pozorovatelné. Při jejich výpočtu je nutné pracovat 

s očekávanou inflací, která rovněţ není přímo pozorovatelná. 

 Úrokové sazby, za které banky poskytují úvěr a přijímají vklady, jsou ovlivňovány 

z hlediska banky vnitřními a vnějšími faktory. K hlavním vnějším faktorům patří výnos 

bezrizikových cenných papírů, právní prostředí, makroekonomické podmínky včetně míry 

inflace a konkurenčnosti prostředí. 

                                                 
3
 Polouček (2006, s. 61) 

4
 Polouček (2006, s. 62) 
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 Hlavními vnitřními faktory jsou náklady banky, základní úroková sazba vyhlašovaná 

bankou, charakter klienta, strategie banky a finanční pozice, charakter a druh úvěrového 

obchodu (ohodnocení rizika, doba splatnosti, kvalita zajištění). 

 Banky poskytují úvěry za úrokové sazby, které mohou být fixní nebo pohyblivé. Fixní 

úroková sazba se po celou dobu splatnosti úvěru nemění. Naproti tomu pohyblivá úroková 

sazba se v průběhu doby poskytnutí úvěru můţe měnit. 

2.4.4 Srovnání ukazatelů 

 Ukazatel roční procentní sazby nákladů má oproti ukazateli úrokové míry dvě hlavní 

výhody. Při výpočtu RPSN je zohledněna nejen platba jistiny a úroků, ale také platby 

některých dalších nákladů, které jsou stanoveny zákonem o spotřebitelském úvěru. Další 

výhoda spočívá v tom, ţe všichni věřitelé jsou povinni uvádět RPSN na roční bázi. To 

usnadňuje spotřebitelům orientaci, protoţe u jiných ukazatelů se setkáváme např. s měsíční či 

týdenní bází. 

2.5 Stavební spoření 

 „Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá 

prostředky u specializované banky. V průběhu spoření můţe čerpat státní podporu a po jeho 

skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření.“ 
5
 

 Tento typ spoření spojuje v jeden kompaktní celek poskytnutí účelového úvěru a 

spoření. Je charakterizován po celou dobu jeho splácení nízkými a pevnými úrokovými 

sazbami. Účastníkem stavebního spoření můţe být jak fyzická osoba, tak i osoba právnická. 

Avšak státní podporu můţe získat pouze osoba fyzická. 

2.5.1 Historie stavebního spoření 

 Základní myšlenka i rámcová pravidla stavebního spoření pocházejí z Anglie, avšak 

mnohaletou historii má zejména v Německu a Rakousku. První stavební spořitelna byla 

zaloţena v Birminghamu jiţ v roce 1775 a nesla název Building Society. Její členové 

poskytovali vklady do fondu, ze kterého byly následně financovány úvěry na jejich bytové 

účely. 

                                                 
5
 http://www.acss.cz/cz/stavebni-sporeni/co-to-je/ 



 

16 

 V Německu zaloţil pastor von Bondeschwingh první stavební spořitelnu v roce 1885 a 

známá byla jako Stavební spořitelna pro kaţdého. Opravdový rozpuk však stavební spoření 

v této zemi zaţilo aţ v letech 1924 - 1929 během poválečné rekonstrukce. O rozvoj tohoto 

produktu se tehdy zasadil zakladatel tzv. Společenství přátel Georg Kropp. První peníze na 

bytovou výstavbu byly přiděleny jiţ tři roky po jeho zaloţení. 

 K zásadní změně došlo koncem třicátých let, kdy pro získání úvěru bylo zavedeno 

kritérium, tzv. hodnotící číslo. Do této doby byl systém zaloţen na losování. V roce 1948 

odstartovala měnová reforma období hospodářského zázraku, který měl významný vliv na 

další intenzivní rozvoj stavebního spoření. Jelikoţ v té době chybělo v Německu asi 5-6 

milionů bytů byla po stavebním spoření obrovská poptávka. 

 K enormnímu nárůstu počtu uzavřených smluv došlo mezi lety 1948 a 1971. Na 

počátku zmíněného období jich bylo něco málo přes 300 tisíc, o 23 let později jejich počet 

převyšoval jiţ 12 milionů. O vytvoření jednotného rámce pro podnikání v této oblasti se 

zaslouţil zákon o stavebním spoření, který vstoupil v platnost roku 1973. 

 Dobrá hospodářská situace a růst příjmů obyvatel začátkem 80. let mělo za následek 

slabší období pro stavební spoření, avšak na přelomu let devadesátých se velkými změnami 

situace výrazně zlepšila. 

 Ve východní Evropě, zejména v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, se 

stavební spoření začalo rozvíjet v první polovině 90. let. Pozitivní zkušenost s fungováním 

systému v těchto zemích vedlo k zájmu o zavedení i v dalších státech. 

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

stavební spoření uvedeno na český trh. Vydobylo si na trhu finančních instrumentů jiţ od 

počátku své existence nezastupitelné místo i přes to, ţe je jedním z nejmladších bankovních 

produktů v České republice. 

 V současnosti má stavební spoření pevnou pozici uţ i v Rumunsku a Chorvatsku a 

pomalu získává na oblibě i v Číně. 

2.5.2 Státní podpora 

 Státní podpora je poskytována formou ročních záloh ve výši 10 % z ročně naspořené 

částky, ke které jsou přičteny úroky stavební spořitelny a odečteny poplatky. Maximálně však 

2 000 Kč za kalendářní rok. 
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 Výše státní podpory je vyhlašována Ministerstvem financí vţdy za daný rok, tudíţ státní 

podpora vyplacená v roce 2012 z naspořených peněz v roce 2011 se počítá podle výše 

vyhlášené státní podpory v roce 2011. 

 Na státní podporu má nárok občan České republiky, občan Evropské unie, kterému bylo 

vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným 

orgánem České republiky (platné aţ po vstupu České republiky do Evropské unie tj. od 

1. 5. 2004) a fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem 

přiděleným příslušným orgánem České republiky. 
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3 Představení vybrané stavební spořitelny, banky a jejich 

 produktů 

 Třetí kapitola pojednává o Komerční bance a Modré pyramidě. O jejich vzniku, 

produktech, které nabízí a jejich parametrech a o postupu při vyřízení úvěru pro potřeby 

spojené s bydlením. 

3.1 Komerční banka 

 Komerční banka se řadí mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu 

střední a východní Evropy. Je známá svou širokou nabídkou sluţeb v oblasti podnikového, 

investičního a retailového bankovnictví.  

 Banka je od října 2001 součástí jedné z největších finančních skupin v eurozóně, 

mezinárodní skupiny Société Générale. 

 Komerční banka má 8 dceřiných společností, a to ESSOX, Modrou pyramidu stavební 

spořitelnu, Penzijní fond KB, SGAM, Komerční pojišťovnu, Faktoring KB, Investiční 

kapitálovou společnost a ALD Automotive. 

 Tyto dceřiné společnosti nabízejí specializované sluţby jako je penzijní připojištění, 

stavební spoření, spotřebitelské úvěry a pojištění, které jsou dostupné prostřednictvím 

rozsáhlé sítě poboček banky, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě. 

 Banka poskytuje své sluţby rovněţ ve Slovenské republice. Zde se orientuje zejména na 

velké a střední firmy. Nabízí standardní bankovní sluţby připravené na míru dle poţadavků 

konkrétního klienta, mezi které patří elektronické bankovnictví, platební karty, produkty 

investičního bankovnictví a v neposlední řadě také financování. 

 V roce 2010 vyuţilo sluţeb banky 1,59 milionu zákazníku prostřednictvím 395 poboček 

a 677 bankomatů po celé České republice a také mobilního a internetového bankovnictví. 

Během tohoto roku vybudovala v rámci pobočkové sítě „Banka“ 20 specializovaných 

business center pro střední podniky a municipality a také 4 centra po velké podniky.  

 Koncem roku 2010 byla banka ohodnocena od společnosti Moody’s Investors Service 

dlouhodobým ratingem A1 a Penzijní fond KB získal od této společnosti dokonce nejvyšší 

moţné ratingové hodnocení pro penzijní fondy v České republice – Aa1. 
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3.1.1 Historie 

 Komerční banka vznikla vyčleněním z obchodní činnosti Státní banky československé v 

roce 1990 jako státní instituce. O dva roky později se po schválení privatizačního projektu 

vládou ČSFR transformovala na akciovou společnost. Hlavním majitelem akcií banky, které 

byly zařazeny do kupónové privatizace, zůstávají Fondy národního majetku ČR a SR. 

 Rok 1995 byl pro banku počátkem obchodování na Burze cenných papírů v Londýně. 

Banka toho dosáhla vydáním globálních depozitních certifikátu, které zastupují akcie 

Komerční banky. 

 Vláda České republiky v roce 1999 zveřejnila inzerát, ve kterém vyzývala potencionální 

investory k vyjádření předběţného zájmu o koupi státního podílu v Komerční bance. O dva 

roky později došlo k prodeji 60% státního podílu francouzské bance Société Générale za 

40 miliard Kč. 

 Société Générale se ujala manaţerské kontroly v Komerční bance a zvolila nové 

představenstvo. Po této privatizaci se začala banka zaměřovat mimo jiné také na individuální 

zákazníky a podnikatele. Do této doby se zaměřovala především na podniky a municipality. 

 V říjnu 2006 odkoupila Komerční banka od společností BHW a České pojišťovny 

zbývajících 60% akcií společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna a to zhruba za 

4,2 miliardy Kč. Tímto krokem banka získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební 

spořitelnou v České republice a také jí poskytla moţnost oslovit více neţ 800 tisíc zákazníků 

Modré pyramidy. 

 Jako jedná z prvních bank na českém trhu přistoupila k 1. listopadu 2009 ke Standardu 

České bankovní asociace o mobilitě klientů a postupu při změně banky. Ten zjednodušuje 

přechod klientů z jedné banky do druhé. 

 Prvenství si zapsala také o rok později spuštěním Investiční kalkulačky na svých 

internetových stránkách. Tato kalkulačka je jednoduchou aplikací, která navrhne s ohledem na 

vztah klienta k riziku a jeho finančním moţnostem i investičním horizontem portfolio 

investičních a spořících produktů. 

 K poslednímu dni roku 2010 nabyla účinnost fúze sloučením mezi Komerční bankou a 

Komerční bankou Bratislava. Nástupnická společnost Komerční banka pokračuje v aktivitách 

na Slovensku prostřednictvím pobočky. 
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 Komerční banka získala třikrát ocenění v prestiţní anketě MasterCard. V roce 2003 

získala ocenění Nejdynamičtější a Nejdůvěryhodnější banka roku. V letech 2004, 2007 a 2011 

byla oceněna Bankou roku. 

3.1.2 Produkty banky pro financování potřeb spojených s bydlením 

 Komerční banka v současnosti nabízí pro občany tyto produkty: hypoteční úvěr, 

flexibilní hypotéku, hypotéku 2 v 1, hypotéku dopředu a dozadu, předhypoteční úvěr a úvěr 

na nemovitost. 

 Hypoteční úvěr je účelový úvěr, který je moţno vyuţít na investici do nemovitosti, 

koupi nemovitosti do osobního vlastnictví, koupi druţstevního bytu, výstavbu nemovitosti, 

rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti. Také jej lze pouţít na vypořádání 

spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti nebo k předplacení nájemného za 

účelem uzavření nájemní smlouvy. 

 Komerční banka nabízí při čerpání tohoto typu úvěru také moţnost konsolidace dříve 

poskytnutých úvěrů na financování bydlení či refundaci. Refundace znamená zpětné 

proplacení investice do nemovitosti, které však nesmí být starší 1 roku. 

 Aţ 50% objemu hypotečního úvěru lze pouţít na proplacení vedlejších nákladů 

souvisejících s investicí, jako je např. kuchyňská linka, vestavěné skříně, ale také projektová 

dokumentace, stavební dozor atd. 

 Minimálně musí klient čerpat 200 tisíc korun a nejvíce je poskytováno 85% nebo 100% 

z odhadu nemovitosti, kterou je ručeno. Částka poţadovaná klientem je mimo jiné omezená 

také objemem investice do nemovitosti a schopností splácet. 

 Flexibilní hypotékou lze financovat potřeby spojené s bydlením podobně jako u 

hypotečního úvěru. Výhodou je, ţe si klient můţe během splácení sníţit splátky aţ o 50% 

nebo opakovaně vyuţít mimořádné splátky aţ 20% z úvěru. 

 Dalším rozdílem oproti běţnému hypotečnímu úvěru je moţnost odloţení počátku 

splácení aţ o 12 měsíců (pouze u úvěru do 85 % ceny ručené nemovitosti) nebo přerušení 

splácení aţ na 3 měsíce, kdy klient neplatí jistinu ani úroky. 

 Tyto výhody lze vyuţít nejdříve po řádném uhrazení dvanácti po sobě jdoucích 

měsíčních splátek. 
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 Hypotéka 2 v 1 se skládá z účelové a neúčelové části úvěru. Účelovou část lze pouţít 

na financování potřeb bydlení jako u jiných hypotečních úvěru. Neúčelovou část, která můţe 

tvořit maximálně 20% z celkové výše (max. 400 tisíc Kč), lze vyuţít např. na koupi 

elektroniky, vybavení domácnosti, nábytku. Investované peníze musí ale souviset 

s kupovanou nemovitostí. 

 Minimální výše úvěru činí 250 tisíc Kč, z toho 200 tisíc Kč připadá na účelovou část 

úvěru a 50 tisíc Kč na neúčelovou. Maximální výši tvoří opět hranice 85% nebo 100% z ceny 

odhadované nemovitosti. 

 Hypotéka Dopředu Dozadu se skládá ze dvou typů hypotečních úvěrů, a to z 

Hypotéky Dopředu a Hypotéky Dozadu. 

 Hypotéka Dopředu je bankou schválena ještě před výběrem konkrétní nemovitosti, coţ 

přináší klientovi klid a jistotu při hledání popř. plánování rekonstrukce a modernizace. 

Bankou je garantována úroková sazba a podmínky aţ na 6 měsíců, které je moţné prodlouţit 

na 9 měsíců. Po splnění všech podmínek stanovených ve smlouvě lze tento typ hypotéky 

překlopit na standardní Hypoteční úvěr popř. Flexibilní hypotéku. 

 Hypotéka Dozadu je charakterizována standardními podmínkami úvěru. 

 Peníze z tohoto úvěru je tedy moţné pouţít na financování koupě nemovitosti do 

osobního vlastnictví, výstavbu, refundaci nebo rekonstrukci, modernizaci a opravu 

nemovitostí, která je určená k vlastnímu bydlení. 

 Předhypotečním úvěrem lze financovat nejen potřeby spojené s bydlením, jako je 

např. koupě druţstevního bytu, výstavbu rodinného domu svépomoci nebo rekonstrukci 

apod., ale také ke konsolidaci jiţ čerpaných úvěrů či půjček na investice do nemovitosti. 

 Úvěr je poskytován v kombinaci s následným čerpáním hypotečního úvěru. Smlouva o 

následném čerpání HÚ je podepisována současně se smlouvou o předhypotečním úvěru. Na 

smlouvu o PHÚ lze čerpat max. 100% z odhadu nemovitosti, na HÚ aţ 120%. Při podpisu 

smlouvy o PHÚ je zároveň bankou poţadován odhad bytové jednotky. 

 V individuálních případech lze předhypoteční úvěr poskytnou bez zajištění aţ do 

3 milionů Kč. Jedná se např. o koupi druţstevního bytu, bytu v rámci privatizace, výstavby 

montovaných rodinných domů nebo výstavby rodinných domů, které jsou na pozemku obce 

nebo města. 
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 Doba splacení úvěru je stanovaná na 1 rok popř. 2 roky v případě výstavby nebo 

rekonstrukce svépomoci. Splátka se skládá z měsíční úhrady úroků a jednorázového splacení 

jistiny z následného hypotečního úvěru. 

 Úvěr na nemovitost je určen výhradně pro osobní investice do nemovitosti s minimální 

výši čerpání 100 tisíc Kč a dobou splacení do 10 let. 

 Čerpané peníze lze pouţít na libovolné investice do nemovitosti, např. koupi 

druţstevního podílu, nemovitosti, rekonstrukci, předplacení nemovitosti a také nákup 

vybavení domácnosti, které však nesmí přesáhnout 50% z celkové výše úvěru. 

 Úvěr musí být zajištěn a to buď ručením, vkladem u banky, stavebním spořením u 

Modré pyramidy nebo nemovitostí. 

3.1.3 Průvodce hypotečním úvěrem 

 První krok pro získání informací o moţnosti financování bydlení poskytne setkání 

s hypotečním specialistou, o tomto kroku je celá tato kapitola. 

 Při tomto setkání získá klient základní informace o podmínkách hypotečního úvěru. 

Ještě před touto schůzkou by měl mít ţadatel jasno v tom, co chce za čerpané peníze koupit, 

kolik činí cena nemovitosti, zda má vlastní prostředky, v jaké výši a zda je pouţije ke koupi a 

v neposlední řadě také jaké jsou měsíční příjmy klienta. 

 Specialista připraví nabídku hypotečních úvěrů dle poţadavků klienta a doporučí 

nejvýhodnější řešení. Předá seznam potřebných dokumentů k vyřízení úvěru, ţádost o 

poskytnutí a potvrzení o příjmech. 

 V případě zájmu klienta vydá pracovník banky na základě sdělených příjmů, výdajů a 

sloţení domácnosti potvrzení o bonitě a také posoudí schopnost splácet poţadovaný 

hypoteční úvěr. Všechny tyto informace jsou poskytovány zdarma. 

Seznam potřebných dokumentů k poskytnutí hypotečního úvěru k financování koupě 

družstevního bytu 

 Základními poţadovanými doklady, které jsou předkládány pro vyřízení kaţdého úvěru, 

jsou doklady totoţnosti, a to občanský průkaz nebo pas. 

 Dále to jsou tyto doklady 

 potvrzení o příjmu, které nesmí být starší jednoho měsíce, 
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 kupní smlouvu, návrh kupní smlouvy nebo smlouvu o smlouvě budoucí, 

 smlouvu o převodu členských práv a povinností k uţívání druţstevního bytu, 

 souhlas druţstva s převodem členských práv a povinností, 

 stanovy druţstva. 

 U nemovitosti, kterou je ručeno nabývací titul k nemovitosti, např. kupní smlouva, 

kolaudační rozhodnutí, darovací smlouvy popř. jiná listina dokládající přechod vlastnického 

práva a existuje–li tak i pojistnou smlouvu o pojištění nemovitosti proti ţivelným a jiným 

rizikům s dokladem o zaplacení. 

 Dalším krokem v případě, ţe klient bude s nabídkou finančního poradce spokojen, je 

ţádost o hypoteční úvěr. Má–li ţadatel o úvěr k dispozici poţadované dokumenty, specialista 

je zkontroluje zda jsou v pořádku a kompletní, a následně vyhotoví ţádost o poskytnutí 

hypotečního úvěru, která je stvrzena podpisem klienta. Posoudí také schopnost splácet 

klientem poţadovaný úvěr a zprostředkuje posouzení rizika a zástavy. 

 Pro odhad nemovitosti odhadcem banky je nutné umoţnit přístup do této nemovitosti a 

následně uhradit poplatek za vyhodnocení rizika zástavy. 

 Posledním krokem, v případě ţe banka na základě posouzení schopnosti splácet vydá 

rozhodnutí o poskytnutí hypotečního úvěru je podpis smlouvy. Výsledek rozhodnutí sdělí 

klientovi pracovník banky telefonicky nebo dopisem. 

 Je–li ţádost schválená, je klient vyzván k podpisu smluvních dokumentů. Od data 

schválení po dobu 30 dnů je bankou garantována schválená úroková sazba bez ohledu na 

vývoj sazeb na mezibankovním trhu. 

 V bance klient podepíše tyto dokumenty 

 Smlouvu o úvěru včetně Obecných úvěrových podmínek, 

 Zástavní smlouvu, popř. další zajišťovací dokumenty (např. prohlášení ručitele), 

 Návrh na vklad zástavního práva. 
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3.1.4 Parametry hypotečního úvěrů využity dále v praktické části 

a) Úroková sazba 

 Úroková sazba se vyvíjí v závislosti na době fixace, výši úvěru, době splácení, zda má 

klient sjednané ţivotní pojištění u Komerční pojišťovny a také má-li ţadatel o úvěr veden u 

Komerční banky účet a jak dlouhou dobu. 

b) Splatnost úvěru 

 Maximální doba splatnosti hypotečních úvěrů je 30 let. Klient také musí počítat 

s rezervou 1 – 2 roky na čerpání úvěru. 

 U některých hypotečních produktů je moţné přerušit splácení aţ na 3 měsíce nebo si 

počátek splácení odloţit. 

 Úvěr je splácen měsíčními anuitními splátkami a to buď k 10. nebo 15. dni v měsíci. 

c) Pojištění 

 Komerční banka vyţaduje po ţadateli o úvěr uzavření rizikového ţivotního pojištění u 

Komerční pojišťovny. Můţeme se setkat s třemi typy pojistných balíčků 

 Varianta A pro pojištění smrti a plné invalidity, 

 Varianta B pro pojištění smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti, 

 Varianta C pro pojištění smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty 

zaměstnání. 

 Kaţdý z balíčku můţe mít buď anuitní, nebo konstantní variantu pojištění. Anuitní 

varianta kryje tu část úvěru, která není doposud splacená. Konstantní varianta kryje celý úvěr 

bez ohledu na to, kolik má klient jiţ splaceno. 

d) Náklady spojené s vyřízením úvěru 

 Klient se během vyřízení hypotečního úvěru setká s několika různými poplatky banky. 

Jako první bude poţadováno zaplacení poplatku za zpracování úvěru, výše je 2 900 Kč. Další 

poplatek je neodmyslitelně spojen se všemi typy hypotečních úvěrů. Jedná se o posouzení 

rizika zástavy, v  případě ocenění bytové jednotky si banka účtuje 3 500 Kč, u ocenění 

rodinného domu 4 500 Kč. S oceňovanou nemovitostí je spojen další poplatek, a to návrh na 

vklad zástavního práva do katastru nemovitost. Za tuto sluţbu zaplatí klient v době čerpání 

hypotečního úvěru 1 500 Kč. Posledním poplatkem, který je bankou účtován měsíčně, je 

vedení hypotečního účtu 150 Kč. 
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 V průběhu splatnosti úvěru se můţeme setkat ještě s dalšími poplatky. Za změnu 

podmínek vymezených ve smlouvě na podnět klienta poţaduje banka 2 000 Kč. 

 Zdarma je bankou poskytováno čerpání úvěru, potvrzení o zaplacených úrocích k 31.12 

a nebo také změna úrokové sazby k datu ukončení platnosti fixace úrokové sazby. 

e) Čerpání úvěru 

 Po splnění specifických podmínek uvedených ve smlouvě můţe klient po předloţení 

„Ţádosti o čerpání“ ţádat převod finančních prostředků, a to na účet prodávajícího, účet 

realitní kanceláře, běţný účet klienta v případě refundace, účet uvedený na doloţené faktuře, 

účet advokátní úschovy, při refinancování na účet jiného peněţního ústavu. 

 Nejčastější podmínky pro zahájení čerpání 

 podepsaná kupní smlouva, která prokazuje účelovost úvěru, 

 sjednané rizikové ţivotní pojištění, které je vinklováno ve prospěch banky, 

 podepsané zástavní smlouvy a zřízení zástavního práva k nemovitosti, kterou je ručeno, 

popř. předloţení návrhu na vklad zástavního práva potvrzeného katastrálním úřadem, 

 předloţení listu vlastnictví se zapsaným zástavním právem, 

 předloţení pojistné smlouvy k nemovitosti včetně její vinkulace ve prospěch banky. 

3.2 Modrá pyramida 

 Modrá pyramida byla zaloţená třemi významnými akcionáři a to Českou 

pojišťovnou, a.s., Komerční bankou, a.s. a BHW Holding AG Německo. Obchodní činnost 

zahájila 16. prosince 1993 pod názvem Všeobecná stavební spořitelna, a.s. a od roku 2005 

působí na trhu jako Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. V roce 2006 se stala výhradním 

akcionářem Komerční banka, která je součástí silné bankovní skupiny Société Générale. 

 V roce 1993 byla Modrá pyramida první stavební spořitelnou, která začíná nabízet tarif 

40:60. Tzn., ţe k získání výhodného přiděleného úvěru stačí pouze 40% úspor. O dva roky 

později přichází s programem o odprodeji obecních bytů do osobního vlastnictví. V roce 2007 

zahájila Modrá pyramida unikátní projekt Hypocentrum. Klientům je v těchto centrech 

nabízeno poradenství v oblasti financování bydlení, koupě bytů, domů a pozemků a také 

moţnost nabídnout k prodeji svou nemovitost. V současné době je tato sluţba nabízená v pěti 

Hypocentrech a to v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Pardubicích. 
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 Ocenění Modré pyramidy 

 V letech 2005 – 2010 získala ocenění „Stavební spořitelna roku“, 

 2 ceny EFFIE za efektivitu reklamní kampaně, 

 2 Stříbrné a 2 Zlaté koruny za Hypoúvěr, 

 Stříbrnou korunu za Renovační program, 

 V roce 2011 2. místo v soutěţi Hospodářských novin – Nejlepší banka a pojišťovna 

v kategorii Bankovní inovátor za produkt Moudré spoření. 

3.2.1 Průběh vyřízení úvěru 

 Klientovi jsou při první schůzce s finančním poradcem Modré pyramidy poskytnuty 

základní informace. Pokud je ţadatel o úvěr novým klientem je uzavřená smlouva o 

Stavebním spoření, ve které je také stanovená cílová částka a varianta spoření, viz Tab. 3.2. 

Poté je předán seznam potřebných dokumentů pro vyřízení úvěru a formulář k Prohlášení k 

ţádosti o úvěr. 

 Při druhé schůzce, kdy klient donese poţadované dokumenty, vyplní pracovník 

spořitelny Ţádost o úvěr, která je poté s dalšími dokumenty odeslána na centrálu. Zde je 

zkontrolovaná bonita ţadatele a závazky vůči jiným finančním institucím. Tento proces trvá 

přibliţně 14 dní aţ měsíc. Odhad nemovitosti můţe celý proces schvalování prodlouţit. 

 Pokud jsou vstupní data klienta pro Modrou pyramidu přijatelná, schválí úvěr a 

vyhotoví smlouvy, které jsou následně oběma stranami podepsány. Po splnění podmínek je 

úvěr vyplacen. 

Potřebné dokumenty pro vyřízení úvěru na koupi družstevního bytu 

 Základními poţadovanými doklady, které jsou předkládány pro vyřízení kaţdého úvěru, 

jsou doklady totoţnosti, např. občanský průkaz nebo pas. 

 Dále to jsou tyto doklady 

 potvrzení o příjmu, které nesmí být starší jednoho měsíce, 

 kupní smlouvu, návrh kupní smlouvy nebo smlouvu o smlouvě budoucí, 

 smlouvu o převodu členských práv a povinností k uţívání druţstevního bytu, 
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 souhlas druţstva s převodem členských práv a povinností, 

 stanovy druţstva, 

 u nemovitosti, kterou je ručeno nabývací titul k nemovitosti, např. kupní smlouva, 

kolaudační rozhodnutí, darovací smlouvy popř. jiná listina dokládající přechod 

vlastnického práva a existuje – li tak i pojistnou smlouvu o pojištění nemovitosti proti 

ţivelným a jiným rizikům s dokladem o zaplacení. 

Podmínky pro poskytnutí přiděleného úvěru ze stavebního spoření 

 Pokud chce klient čerpat úvěr od Modré pyramidy prostřednictvím stavebního spoření, 

musí splnit mimo standardní poţadavky jako je české občanství nebo občan státu, který je 

v EU a má v ČR přidělené rodné číslo, trvalý pobyt na území České republiky, dosahovat 

věku max. 65 let, mít trvalý příjem, ještě tyto poţadavky 

 mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření u Modré pyramidy, 

 spořit alespoň 2 roky, 

 mít naspořeno 40% cílové částky, 

 parametr ohodnocení min. 55. 

 V případě, ţe zájemce o úvěr nesplňuje podmínky pro poskytnutí přiděleného úvěru je 

moţné zaţádat o čerpání tzv. překlenovacího úvěr. Součástí smlouvy o překlenovacím úvěru 

je smlouva o přiděleném úvěru. 

 Část překlenovacího úvěru bude splacena naspořenou částkou na spořícím účtu 

v okamţiku přidělení úvěru. Přidělením úvěru poţadovaného klientem končí doba spoření a 

začíná anuitní splácení jistiny a úroků z úvěru. 

 Předpoklad pro přidělení úvěrů hodnotí Modrá pyramida čtvrtletně v těchto „termínech 

k ohodnocení“ 

 30. září předchozího roku pro 1. čtvrtletí běţného roku, 

 31. prosince předchozího roku pro 2. čtvrtletí běţného roku, 

 31. března běţného roku pro 3. čtvrtletí běţného roku, 

 30. června běţného roku pro 4. čtvrtletí běţného roku. 
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 Je-li klientovi schválen přidělený úvěr je o této skutečnosti cca do 14 dnů písemně 

informován. V dopise je mu sděleno i datum moţného čerpání, které je umoţněno nejdříve po 

4 aţ 6 měsících po termínu ohodnocení, ve kterém klient splnil podmínky pro přidělení. 

 Např. pokud je klientovi k 31. prosinci 2011 schválen přidělený úvěr, můţe jej čerpat 

buď 30. dubna, 31. května nebo 30. června následujícího roku. 

Parametr ohodnocení 

 Stanovuje se v kaţdém termínu ohodnocení a rovná se součinu tří činitelů 

 podílu sumy všech zůstatků na účtu a cílové částky. Suma všech zůstatků na účtu klienta 

je součet zůstatků na účtu klienta ve všech proběhlých termínech ohodnocení 

(zaokrouhlených na celou korunu, pokud nepřevyšují cílovou částku), 

 podílu zůstatku na účtu v termínu ohodnocení a minimálního zůstatku na účtu, tento 

činitel má hodnotu min. 1 a max. 2,5, 

 tzv. koeficient ohodnocení, pro rychlou variantu je roven 14, pro standardní 10, pro 

pomalou 6. 

 KO
MZ

ZÚTO

CČ

VZ
PO 


                                             (3.1)

6
 

 Kde VZ jsou všechny zůstatky, CČ je cílová částka, ZÚTO je zůstatek na účtu 

k termínu ohodnocení (je sloţen z vkladů, úroků z vkladů, státní podpory, úroků ze státní 

podpory mínus poplatky), MZ je minimální zůstatek a KO koeficient ohodnocení. 

3.2.2 Parametry překlenovacího a přiděleného úvěru využity dále v praktické 

 části 

a) Typy úvěru 

I. Překlenovací úvěry 

 Překlenovací úvěry nabízené Modrou pyramidou pro fyzické osoby jsou Hypoúvěr 85 a 

Hypoúvěr 100, Rychloúvěr a VIP úvěr. 

 Hypoúvěr 85 a Hypoúvěr 100 jsou úvěry, které jsou podmíněny zajištěním 

nemovitost. Minimální čerpaná částka je 200 tisíc Kč a doba splatnosti je do 28 let. Je moţné 

                                                 
6
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jej čerpat buď do 85% nebo do 100% odhadní ceny ze zastavené nemovitosti. Věk klienta při 

ţádosti o tento úvěr nesmí přesahovat 65 let a splacen musí být do 75 let ţadatele. 

 U Rychloúvěru není poţadováno zajištění nemovitostí, vystačující je ručitel popř. i bez 

ručení. Doba splatnosti do 15 let. U dlouhodobých klientů není Modrou pyramidou 

poţadováno dokládání bonity. Věk při ţádosti o úvěr můţe dosahovat maximálně 60 let a 

splacen musí být do 70 let klienta. 

 VIP úvěr je doplňkový úvěr k jiţ čerpanému úvěru a bez nutnosti jakéhokoliv zajištění. 

Maximální výše je 200 tisíc Kč a doba splatnosti je 15 let. V případě, ţe by měl klient zájem o 

tento úvěr je znovu posuzována jeho bonita. 

II. Přidělený úvěr 

 Tento úvěr získá klient po splnění podmínek stanovených Modrou pyramidou, viz 3.2.1 

Podmínky pro poskytnutí přiděleného úvěru ze stavebního spoření. 

b) Výše úvěru, kterou lze čerpat 

 Modrá pyramida poskytuje finanční prostředky ve výši aţ 100% z odhadní ceny 

nemovitosti, kterou klient ručí. U úvěru čerpaného do 85% z odhadu nemovitosti je 

poskytovaná niţší úroková sazba. 

 Spořitelnou není poţadováno ručení po kaţdém klientovi, viz Tab. 3.1 

Tab. 3.1 Výše úvěru při různých typech ručení a rozdílných klientech 

Ručení/klient A+ A klient B klient 

Nezajištěná expozice 

(Rychloúvěr) 
500 tis. Kč 400 tis. Kč 300 tis Kč 

Expozice zajištěná 

ručitelem (Rychloúvěr) 
800 tis. Kč 700 tis. Kč 600 tis. Kč 

Expozice zajištěná 

nemovitosti 

(Hypoteční úvěr 85, 

Hypoteční úvěr 100) 

∞ ∞ ∞ 

 Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MPSS 

 Do skupiny A+ se všeobecně řadí klienti, kteří mají v Modré pyramidě historii a jsou 

vysoce bonitní. Podrobnější hodnocení klientů do těchto tří skupin je však prováděno na 

základě kritérií, která nejsou veřejně známá. 
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 Pokud tedy bude klient čerpat úvěr na druţstevní byt, např. ve výší 650 tisíc Kč a 

Modrá pyramida jej ohodnotí jako klienta A+  budou tomuto klientovi poskytnuty 2 úvěry. 

Jeden bez zajištění na 500 tisíc Kč a druhý s ručitelem na 150 tisíc Kč. 

 V případě, ţe by o úvěr ţádal nový klient, bude ohodnocen jako B klient. Úvěr v této 

výši můţe zajistit buď pouze nemovitostí a nebo má moţnost úvěr do výše 600 tisíc Kč 

zajistit ručitelem a zbylou část nemovitostí. 

 Modrá pyramida poskytuje klientům, kteří budou ručit nemovitostí niţší úrok a zároveň 

moţnost splácet úvěr delší dobu. 

c) Splatnost a výše splátek 

 Po celou dobu splatnosti jsou vyţadovány měsíční platby. Výše splátky se u 

překlenovacího úvěru skládá z částky měsíčních úroků, které jsou vypočítány dle zvoleného 

produktu a částky dospořování do 40% cílové částky. 

 Dospořování je zvláštní způsob splácení jistiny po dobu překlenovacího úvěru. Probíhá 

do okamţiku překlopení na přidělený úvěr. Částka naspořená na spořícím účtu se započte 

oproti překlenovacímu úvěru. Rozdíl, který vznikne, tvoří jistinu přiděleného úvěru, který se 

splácí anuitně, tzn. ţe měsíční splátku tvoří dohromady jistina a úrok. 

 Výše dospořované částky je závislá na typu úvěru. Vybral–li si klient rychloúvěr a 

nemá doposud nic naspořeno, zasílá měsíčně 0,5% z cílové částky. Spoří–li jiţ nějakou dobou 

záleţí na klientovi kolik bude měsíčně na spořící účet zasílat. Minimálně tato částka musí 

tvořit 0,3% z cílové částky a do 15 let musí být celý závazek klienta uhrazen. 

 V případě hypoúvěru nezáleţí výše dospořování na tom, zda klient má jiţ naspořeno, 

ale na době splatnosti. U úvěru sjednaného na 25 let je výše dospořované částky 0,2% z CČ, u 

úvěru na 28 let to je 0,175% CČ. 

 U přiděleného úvěru se měsíční anuitní splátka stanovuje jiţ při uzavření smlouvy o 

stavebním spoření a to dle zvolené varianty, viz Tab. 3.2 
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      Tab. 3.2 Varianty spořících smluv 

Varianta spoření Výše spoření (%) 
Výše splátky u PÚ z cílové 

částky (%) 

Pomalá 

5 0,55 

4 0,60 

3 0,75 

Standardní 
5 0,60 

4 0,90 

Rychlá 5 0,75 

               Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MPSS 

d) Úroková sazba a RPSN 

 Tab. 3.3 Minimální úrokové sazby u Modré pyramidy 

Název úvěru Úroková sazba p.a. (%) 

Hypoúvěr 85 
Dle vyhlašované úrokové 

sazby 
Hypoúvěr 100 

Rychloúvěr od 6,29 – 6,69 

VIP úvěr od 5,59 – 5,99 

 Zdroj: vlastní zpracování ze zdrojů MPSS 

 Výše úrokové sazby lze sníţit o 0,3% pokud bude úvěr splácen z bankovního účtu 

vedený u Komerční banky a o další 0,1% v případě sjednaného rizikového ţivotního pojištění 

u Komerční pojišťovny. 

 Fixace úrokové sazby je v Modré pyramidě u překlenovacího úvěru stanovená na 6 let. 

Pokud by klient chtěl v době této fixace uhradit úvěr, účtuje si stavební spořitelna poplatek a 

to ve výši cca 2% z cílové částky, sníţené o jiţ naspořené peníze, za kaţdý rok do doby 

fixace. 

 Např. klient si vzal úvěr ve výši 750 tisíc Kč, do konce fixace mu schází 2 roky a na 

spořícím účtu má naspořeno 100 tisíc Kč. Tento úvěr chce splatit. Klient by tedy měl Modré 

pyramidě zaplatit při poplatku ve výši 2%: 
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750 000 – 100 000 = 650 000 Kč 

(650 000 * 2%) / 100 = 13 000 Kč za 1 rok 

Tudíţ by klient zaplatil za 2 roky do konce fixace 26 tisíc Kč. 

 Tento výpočet je pouze orientační, konkrétní výši si Modrá pyramida stanoví podle 

aktuálních podmínek. 

 Pokud by klient nechtěl platit tento poplatek je zde jiná moţnost. Peníze, které má 

k dispozici uloţí na spořící účet do výše 40% cílové částky a tím urychlí přidělení úvěru. Po 

poskytnutí přiděleného úvěru můţe tento úvěr splatit okamţitě bez sankcí. 

 Výši RPSN se klient dozví při simulaci úvěru, v úvěrové smlouvě nebo jej na poţádání 

sdělní finanční poradce. Jeho výše závisí na velikosti úrokové sazby, způsobu čerpání, 

splácení úvěru a poplatcích. 

e) Pojištění 

 Rizikové ţivotní pojištění není pro vyřízení úvěru podmínkou, avšak záleţí na věku 

klienta a také typu úvěru. Má-li klient sjednané pojištění u Komerční pojišťovny, sníţí mu 

Modrá pyramida úrokovou sazbu o 0,1%. 

 Pokud by věk klienta, který čerpá překlenovací úvěr, při splácení překročil 65 let je 

vyţadováno rizikové pojištění u Komerční pojišťovny na výši rizika. 

 Je-li úvěr zajištěn nemovitostí, je nutné pojištění této nemovitosti a následná vinkulace 

ve prospěch Modré pyramidy. 

f) Náklady spojené s vyřízením úvěru 

 Poplatků spojených s vyřízením překlenovacího a přiděleného úvěrů je hned několik. 

První z nich je za zpracování smlouvy, u překlenovacího úvěru je to 1% z výše úvěru 

max. 10 000 Kč a u přiděleného je tato sluţba poskytnuta zdarma. Další poplatek je spojen 

s ručením klienta. Za zpracování takovýchto listin je poplatek u obou typů úvěrů 0,5% z výše 

úvěru, max. 2 500 Kč. Modrou pyramidou je vyţadováno mít úředně či notářsky ověřeny 

podpisy ručitele a zástavců. Tato částka je stanovená na základě sazebníku stanoveném 

obecně závazným právním předpisem. S podpisem smlouvy o stavebním spoření a 

překlenovacím úvěrů je spojen poplatek za vedení účtu. Klient zaplatí měsíčně za spořící i za 

úvěrový učet po 25 Kč. 
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 V případě, ţe je úvěr zajištěn nemovitostí, je nutný odborný odhad, tzv. vyhodnocení 

rizik. Pokud se jedná o ručení bytovou jednotkou, zaplatí klient za odhad 3 500 Kč a o tisíc 

korun více pokud je ručeno rodinným domem. 

 Tyto poplatky se účtují buď na vrub účtu klienta stavebního spoření, na účet úvěru ze 

stavebního spoření, na účet překlenovacího úvěru nebo si je klient uhradí sám ze svých 

prostředků. 

g) Čerpání úvěru 

 Čerpání úvěru je moţné po splnění několika podmínek stanovených ve smlouvě. Jednou 

z podmínek je doloţení Modré pyramidě vyuţití prostředků na bytové potřeby. Dalším 

z poţadavků je pojištění a souhlas s inkasem splátek z účtu klienta. 

 Po splnění těchto nejčastějších podmínek můţe klient přistoupit k samotnému čerpání 

úvěru. Peníze z úvěru budou v případě koupě nemovitosti zaslány 

 notáři do zástavy, 

 realitní kanceláři pokud prodej probíhá prostřednictví ní, 

 prodávajícímu nemovitosti. 
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4 Komparace hypotečních produktů na modelových situacích a 

 následná doporučení 

 Čtvrtá, aplikační část popisuje parametry kupované bytové jednotky, subjekty ţádající o 

úvěr, financování přes stavební spoření od Modré pyramidy, financování hypotečním úvěrem 

od Komerční banky a jejich následná komparace s doporučeními pro ţadatele. 

 Koupě druţstevního bytu probíhá ve dvou fázích. První fáze je převod členských práv a 

povinností. Tato skutečnost se zaznamenává na bytovém druţstvu pomocí Smlouvy o převodu 

členských práv a povinností, viz Příloha č. 1. 

 Druhou fází je převod bytové jednotky do osobního vlastnictví, a to jen v případě 

schválení Ţádosti o převod bytu do osobního vlastnictví bytovým druţstvem, viz Příloha č. 2 

a Příloha č. 3. Po převodu je novému majiteli bytovým druţstvem vystaven Návrh na vklad, 

který předloţí na katastru nemovitostí, kde bude následně zapsán jako jeho vlastník. 

 Tyto podmínky se týkají Oblastního stavebního bytového druţstva v Kopřivnici. 

 V případě, ţe je v modelové situaci ručeno nemovitostí, a to jak kupovanou bytovou 

jednotkou tak i jakoukoliv jinou, je odhad předpokládán na 100% čerpaného úvěru. V případě 

zástavy kupované bytové jednotky je při odhadu přihlíţeno i k budoucí rekonstrukci. 

4.1 Parametry kupované nemovitosti 

 Byt 3+1 v Kopřivnici, rozloha 68 m
2 

, cena bytu je 790 tisíc Kč. Ţadatelé o úvěr čerpají 

100 tisíc Kč navíc na drobné úpravy v bytu, jelikoţ je v původním stavu. 

 V panelovém domě jsou vyměněna pouze okna za plastová, která byla zaplacena 

z fondu oprav. Revitalizace panelového domu doposud neproběhla. 

4.2 Modelové situace 

a) Manželé Konvičkovi 

 Ţadateli o úvěr jsou manţelé Konvičkovi, muţ (33 let) je vedoucí personálního oddělení 

a doba pracovního poměru je na neurčito, měsíční plat činí 33 tisíc Kč. Manţelka (29 let) je 

na mateřské dovolené a měsíčně pobírá 7 600 Kč. Manţelé mají dvě děti ve věku 7 let a 

4 měsíce. 
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 Oba mají jiţ 2 roky vedený účet u Komerční banky. Momentálně ţijí ve vlastním bytě 

2+1, za který platí měsíčně 6 500 Kč. Na tento byt mají jiţ kupce – prodejní cena činí 

620 tisíc Kč. Částku chtějí vyuţít na financování koupě bytu 3+1. 

 Další měsíční výdaje 

 úvěr na auto – 4 000 Kč 

 penzijní pojištění – 1 000 Kč 

 úrazové pojištění celé rodiny – 2 000 Kč 

 Stavební spoření uzavřeno nemají. Ţadatelem o úvěr, vzhledem k výši příjmu, bude pan 

Konvička. 

b) Pan Černý a slečna Nováková 

 Mladý bezdětný pár, pan Černý (29 let) pracuje jako učitel na SŠ a měsíčně pobírá 

23 tisíc Kč. U tohoto zaměstnavatele je zaměstnán od 20. 10. 2010, pracovní poměr má do 

31. 7. 2012 a po uplynutí této doby má přislíbenou smlouvu na neurčito. Slečna Nováková 

(23 let) pracuje jako sestřička, měsíční mzda činí 14 tisíc Kč a pracovní poměr má sjednán na 

dobu neurčitou. Nyní ţijí v podnájmu, za který platí měsíčně 5 300 Kč. 

 Další měsíční výdaje 

 úvěr na vybavení domácnosti – 2 000 Kč 

 penzijní pojištění obou – 1 500 Kč 

 Stavební spoření uzavřeno nemají. Ţadatelem o úvěr, vzhledem k výši platu, bude pan 

Černý. 

c) Paní Malá 

 Paní Malá (33 let), rozvedená, pracuje jako dělník, měsíční mzda 15 tisíc Kč, pracovní 

poměr má sjednán na dobu neurčitou. Má jedno dítě ve věku 10 let, na které pobírá měsíčně 

výţivné 4 000 Kč. Nyní ţijí v podnájmu, za který platí měsíčně 6 000 Kč. 

 Měsíčně posílá 500 Kč na penzijní pojištění, ţádné úvěry nemá. 

 Účet u Komerční banky má veden od května 2007 a na stavební spoření u Modré 

pyramidy zasílá měsíčně 1 000 Kč od října 2010, cílová částka je 200 tisíc Kč. 
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4.3 Financování koupě úvěrem z Modré pyramidy stavební spořitelny 

a) Manželé Konvičkovi 

 Nejvýhodnější moţnost financování pro manţelé Konvičkovy je Rychloúvěr 

(překlenovací úvěr). A to vzhledem k tomu, ţe větší část peněz na koupi bytu mají z prodeje 

stávajícího bytu 2+1. Tudíţ výše úvěru, kterou budou ţádat je 270 tisíc Kč a při této částce 

není poţadováno jakéhokoliv zajištění. Jak jsem jiţ uvedla v Tab. 3.1, můţe B klient čerpat 

bez zajištění úvěr aţ do částky 300 tisíc Kč. 

 Předpokládejme, ţe smlouvu o stavebním spoření uzavře pan Konvička 1. března 2012. 

Cílová částka je 270 tisíc Kč a varianta spoření rychlá, viz Tab. 3.2 

 Fáze překlenovacího úvěru, berme v úvahu 3 měsíční prodlevu pro prodej stávajícího 

bytu a vyřízení potřebných dokumentů pro schválení úvěru, by byla od 1. června 2012 do 

30. června 2019. Konvičkovi by při úrokové sazbě 6,39% p.a., viz Tab. 3.3, platili měsíčně 

včetně úroků, dospořování a poplatku za vedení účtu 2 800 Kč. 

 Další fázi úvěru je jeho přidělení a to po splnění podmínek. Předpokládané datum 

čerpání přiděleného úvěru je od 30. června 2019 do 25. června 2027. Měsíční splátka se po 

přidělení úvěru, při úrokové sazbě 5% p.a., sníţí na 2 025 Kč. 

 Celková částka, kterou manţelé zaplatí je 432 025 Kč. 

 Tento úvěr je draţší neţ Hypoúvěr 85 nebo Hypoúvěr 100 avšak rodina nemusí řešit 

ručení nemovitostí a její ocenění, za které by zaplatili 3 500 Kč pokud by chtěla ručit bytem a 

4 500 Kč v případě ručení rodinným domem. Další z výhod je, ţe úvěr budou mít splacen 

dříve, neţ by tomu bylo při čerpání Hypoúvěru, jelikoţ maximální doba splatnosti u 

Rychloúvěru je 15 let. 

 V případě, ţe by se chtěl pan Konvička pojistit má na výběr dvě varianty (anuitní a 

konstantní) a tři typy balíčků (A, B, C). 

 Pokud by si chtěl sjednat konstantní variantu lze sjednat pouze balíček A, za který by 

zaplatil měsíčně 115 Kč. Při anuitní variantě by zaplatil měsíčně u balíčku A 68 Kč, balíčku B 

95 Kč a balíčku C 122 Kč. 

b) Pan Černý a slečna Nováková 

 Vzhledem k tomu, ţe ani jeden z tohoto páru nespoří, musí uzavřít jeden z nich novou 

smlouvu o stavebním spoření u Modré pyramidy. Ohodnocen bude jako nový klient - 

B klient. Jelikoţ má pan Černý vyšší plat je výhodnější novou smlouvu uzavřít na jeho jméno. 
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 Chce-li si vzít úvěr ve výši 890 tisíc Kč, musí ručit nemovitostí, která bude ohodnocena 

na 100% cílové částky, viz Tab. 3.1 

 Berme v úvahu, ţe pan Černý uzavřel smlouvu o stavebním spoření 1. března 2012 na 

cílovou částku 890 tisíc Kč a s rychlou variantou spoření. Pro vyřízení potřebných dokumentů 

a schválení úvěru počítejme s 3 měsíční prodlevou. 

 Mladý pár by započal se splácením překlenovacího úvěru 1. června 2012. Měsíční 

splátka při úrokové sazbě 4,84% p.a. by činila 5 052 Kč. 

 Přidělení úvěru je předpokládané na 30. června 2029, kdy zároveň končí překlenovací  

fáze. Přidělený úvěr by spláceli v částce 6 675 Kč (úroková sazba 5% p.a.) do 

25. června 2037. 

 Celková částka, kterou mladý pár zaplatí je 1 750 844 Kč. 

 Jelikoţ je tento mladý pár novým klientem Modré pyramidy nemají na výběr jinou 

moţnost financování, chtějí–li čerpat úvěr ze stavebního spoření. Budou–li mít v budoucnu 

volné peněţní prostředky, mohou peníze pouţít na úhradu přiděleného úvěru a tím se jím 

doba splácení zkrátí. Tato transakce je bezplatná. 

 Pokud by se chtěl pan Černý pojistit, zaplatil by měsíčně při anuitní variantě a 

balíčku A 223 Kč, B 312 Kč, C 401 Kč. Pokud by chtěl variantu konstantní lze sjednat pouze 

na balíček A za 379 Kč měsíčně. 

 Pan Černý nesmí zapomenout ani na pojištění nemovitosti, kterou ručí a následnou 

vinkulaci tohoto pojištění ve prospěch Modré pyramidy. 

c) Paní Malá 

 I kdyţ paní Malá u Modré pyramidy spoří jiţ od října 2010 je ohodnocená jako B klient. 

Doba spoření není dostačující, aby jí MP ohodnotila jako klienta A nebo A+. 

 Jelikoţ paní Malá jiţ smlouvu o stavebním spoření s Modrou pyramidou uzavřenou má, 

je postačující změna cílové částky na 890 tisíc Kč. Za změnu parametrů ve smlouvě si účtuje 

MP 1% z navýšené částky, coţ je 6 900 Kč. Tuto částku můţe paní Malá zaplatit buď z jiţ 

naspořených peněz a nebo hotově. 

 Zaplatí-li paní Malá poplatek za navýšení z dosud naspořené částky, budou její splátky 

u překlenovacího úvěru měsíčně činit 5 004 Kč. Další úvěrové podmínky, jako je fáze 

překlenovacího a přiděleného úvěru, splátka u přiděleného úvěru a celková suma plateb 

budou stejné jako u pana Černého, viz 4.3 b) 
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 V případě, ţe tento poplatek uhradí paní Malá hotově, sníţí se jí splátka u 

překlenovacího úvěru na 4 962 Kč. Splátka přiděleného úvěru, fáze úvěrů a celková suma 

plateb se nezmění. 

4.4 Financování koupě úvěrem z Komerční banky 

a) Manželé Konvičkovi 

 Jak jsem se zmiňovala jiţ při financování ze stavebního spoření u Modré pyramidy, tito 

manţelé potřebují na koupi bytu a rekonstrukci pouze 270 tisíc Kč. Zbylou část budou mít 

k dispozici po prodeji stávajícího bytu. 

 Pan Konvička má na výběr dvě moţnosti financování. Jedná z moţností je neúčelový 

spotřebitelský úvěr, druhá hypoteční úvěr. 

 Pokud by si pan Konvička vzal neúčelový spotřebitelský úvěr na 72 měsíců, coţ je 

maximální doba splácení, platil by měsíčně 5 316 Kč při úrokové sazbě 11,90% p.a. Za 

zpracování ţádosti o úvěr zaplatí 2 160 Kč a měsíčně ještě 80 Kč za správu úvěrového účtu. 

 Celková částka, kterou pan Konvička bance zaplatí je 391 245 Kč. 

 Jednou z výhod čerpání spotřebitelského úvěru je, ţe bude - li mít rodina peníze na 

úhradu alespoň části čerpaného úvěru, můţe jej kdykoli bez sankcí uhradit. Jedinou 

podmínkou je, ţe musí informovat banku 15 obchodních dní před uskutečněním předčasného 

splacení. Další výhodou je doba, po kterou je úvěr splácen. Splátky jsou sice vyšší, neţ by 

tomu bylo u hypotečního úvěru, avšak doba splácení HÚ, kterou klienti obvykle volí kvůli 

výhodné úrokové sazbě, je 15 let. 

 Nevýhodou je výše úrokové sazby. Oproti hypotečnímu úvěru je téměř trojnásobně 

vyšší, úroková sazba na tuto částku u hypotečního úvěru s fixací na 3 nebo 5 let okolo 

3,99% p.a. 

 Pokud by chtěl přeci jen pan Konvička financovat koupi pomocí hypotečního úvěru, 

mohou nastat dvě situace, a to ţe buď bude mít k dispozici nemovitost k zástavě, nebo ne. 

 Nemá-li pan Konvička čím ručit, musí nejdříve čerpat předhypoteční úvěr. 

 Výše PHÚ je v tomto případě stejná jako u úvěru hypotečního. Liší se úrokové sazby, 

doba splatnosti a sloţení splátky. 

 Pan Konvička by měsíčně platil u předhypotečního úvěru 968 Kč při úrokové sazbě 

4,3% p.a (pokud by k převodu došlo do 1 roku). Po roce, kdy dojde k převodu bytu do 
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společného jmění manţelů Konvičkových a po splnění podmínek bytového druţstva, viz 4.5, 

můţe zaţádat pan Konvička v bance o hypoteční úvěr. Tímto HÚ se uhradí doposud čerpaný 

předhypoteční úvěr. 

 Chce-li pan Konvička hypoteční úvěr na kratší dobu, coţ je 15 let, platil by měsíčně 

1 996 Kč (při fixaci na 3 roky a úrokové sazbě 3,99% p.a.). 

 Celková částka, kterou bance zaplatí je 359 280 Kč. (Tato výše je pouze přibliţná, 

přesnou výši nelze vypočíst, jelikoţ nelze předpovědět vývoj úrokových sazeb). 

 V případě, ţe má pan Konvička nemovitost, kterou dá do zástavy, můţe čerpat rovnou 

hypoteční úvěr, tím se mu celková přeplacená částka sníţí přibliţně o 11 610 Kč. 

 Při splácení HÚ přeplatí klient méně, neţ je tomu u spotřebitelského úvěru. Pan 

Konvička se musí rozhodnout, zda je pro něj výhodnější platit měsíčně částku vyšší, kratší 

dobu a zaplatit o něco více nebo mít měsíční splátku niţší, ale na dobu delší a s menší částkou 

přeplacení. Další věc, kterou musí ţadatel vzít v úvahu je ručení nemovitostí, která musí být 

v zástavě po celou dobu splácení úvěru a předčasné splacení, které je moţné pouze k datu 

obnovy fixace úrokové sazby. 

b) Pan Černý a slečna Nováková 

 V tomto případě mohou nastat také dvě situace, mladý pár má nemovitost do zástavy a 

druhá moţnost je, ţe nemovitost nemá. Nemá-li pár nemovitost do zástavy, bude peníze na 

koupi druţstevního bytu čerpat z předhypotečního úvěru a to ve výši 100% z odhadní ceny 

bytové jednotky, kterou se bude následně ručit. Mají-li nemovitost k zástavě, mohou přejít 

rovnou k čerpání hypotečního úvěru. 

 Jak jsem jiţ dříve uvedla, lze předhypotečním úvěrem zafinancovat pouze hodnotu bytu. 

Pan Černý bude tedy nejdříve čerpat 790 tisíc Kč. Úroková sazba, pokud k převodu dojde aţ 

za 2 roky, je 5,11% p.a. Pan Černý bude tedy po dobu dvou let, kdy běţí předhypoteční úvěr, 

platit měsíčně pouze úroky a to ve výši 3 365 Kč. 

 Po převodu bytu do osobního vlastnictví a zástavě bytu Komerční bance, viz 4.5, lze 

přejít k ţádosti o hypoteční úvěr. Hypoteční úvěr bude ve výši 890 tisíc Kč, ze kterých se 

790 tisíc Kč pouţije na přefinancování PHÚ a zbylou část 100 tisíc Kč pouţijí na 

rekonstrukci. 
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 Pro tento mladý pár je vzhledem k jejich výši platu a moţnosti splácet měsíčně vyšší 

částku výhodnější vzít si hypoteční úvěr na kratší dobu, tudíţ na 15 let. Pokud se tak stane a 

zafixují-li si úrokovou sazbu 4,79% p.a. na 5 let budou měsíčně platit 6 942 Kč. 

 Celková částka, kterou zaplatí, pokud nemají nemovitost k zástavě a budou čerpat 

nejdříve předhypoteční úvěr a poté aţ hypoteční je 1 289 940 Kč, z čehoţ 40 380 Kč tvoří 

úroky placené z PHÚ. Mají-li nemovitost k zástavě, zaplatí za hypoteční úvěr 1 249 560 Kč. 

(Tato výše je pouze přibliţná, záleţí na dalším vývoji úrokových sazeb.) 

c) Paní Malá 

 Pro paní Malou připadají v úvahu stejné dvě moţnosti v případě ručení jako u pana 

Černého. Podmínky i výše PHÚ budou stejné, avšak u HÚ se změní doba splácení. 

 Pro paní Malou je výhodnější vzít si hypoteční úvěr na delší dobu. Splátka bude niţší 

tudíţ tak nezatíţí její rozpočet. Nevýhodou je, ţe přeplatí vyšší částku. 

 Vezme-li si paní Malá úvěr na 25 let, s fixací na 3 roky a úrokovou sazbou 4,79% p.a. 

bude měsíční splátka činit 5 095 Kč. 

 Celková částka, kterou zaplatí při čerpání PHÚ a HU je 1 568 880 Kč, z toho opět tvoří 

40 380 Kč úroky z dvouletého čerpání PHÚ. Bude-li paní Malá čerpat pouze HÚ, zaplatí 

celkem 1 528 500 Kč. (Částka je pouze orientační, konečná výše se nedá vypočítat a to 

vzhledem k tomu, ţe se nedá předpovědět vývoj úrokových sazeb na trhu). 

4.5 Postup pro získání předhypotečního a následně hypotečního úvěru z 

 Komerční banky, a.s. 

 Prvním krokem klienta neţ přijde do banky je vyhledání bytu. Má-li budoucí 

prodávající tohoto bytu schválenou ţádost o převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví 

poskytne jí budoucímu kupujícímu pro ulehčení vyřízení úvěru ke koupi bytové jednotky. 

Pokud ţádost schválená nebyla, musí zájemce o byt najít jinou nemovitost k zástavě. 

 Po přepisu členských práv a povinností zaţádá nový nájemník bytové jednotky znovu o 

převod bytu do osobního vlastnictví. Schválená ţádost o převod bytu do osobního vlastnictví 

prodávajícího bytu se při převodu členských práv a povinností na nového vlastníka zrušila. 

 Tyto ţádosti schvaluje představenstvo druţstva a byty se převádějí jednou ročně vţdy 

k 31.12., viz Příloha č. 3. 
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 Aby se byt mohl převést do osobního vlastnictví, musí vlastník uhradit zbývající část 

anuity a v případě, ţe je dům po celkové revitalizaci, uhradit zbylou část úvěru připadající na 

jeho bytovou jednotku. 

 Po splnění těchto podmínek přistoupí bytové druţstvo k podpisu smlouvy o převodu 

bytové jednotky do osobního vlastnictví. Podpis vlastníka na smlouvě musí být notářsky 

ověřen. Podepsanou smlouvu vlastník předloţí na katastru nemovitostí, kde dojde k přepisu 

vlastnických práv. 

 Po převodu bytu donese majitel smlouvu o převodu bytové jednotky do osobního 

vlastnictví do Komerční banky. Banka nechá vyhotovit zástavní smlouvu a návrh na vklad 

zástavního práva. Po podpisu smluv odnáší tyto dokumenty vlastník bytové jednotky na 

katastr nemovitostí, kde dojde ke zavkladování těchto smluv. Další podmínkou čerpání 

hypotéčního úvěru je pojištění nemovitosti s vinkulacemi pojistného plnění. 

4.6 Překážky, se kterými se zájemce o koupi družstevního bytu může 

 setkat 

 Neţ potencionální ţadatel o úvěr začne přemýšlet o koupi druţstevního bytu, měl by 

nejdříve zváţit některé skutečnosti. A to samotnou ţádost o převod bytu do osobního 

vlastnictví, její následné schválení a s tím spojené náklady. Bohuţel se setkáváme s častým 

nesouhlasem bytového druţstva s převodem bytu. 

 Zájemce o byt ve vlastnictví bytového druţstva musí zváţit, zda má k dispozici finanční 

prostředky na úhradu anuity, popř. úvěru na revitalizaci nebo zda bude tuto výši čerpat 

z ţádaného úvěru. 

 Je-li na panelovém domě revitalizace provedena, můţe se zájemce o byt domluvit 

s dosavadním nájemcem na sníţení ceny bytu o výši úvěru na revitalizaci nebo o tuto částku 

navíc ţádat u banky či stavební spořitelny. Tudíţ by výše úvěru tvořila nejen částka na úhradu 

převodu členských práv a povinností, ale také na úhradu úvěru na revitalizaci. 

 Další moţností jak se s touto překáţkou vyrovnat je, ţe tento úvěr můţe vzít bytové 

druţstvo na sebe a nový majitel členských práv jej bude splácet měsíčně s dalšími poplatky 

přes poloţku fond oprav. Vše je na dohodě nového majitele členských práv s bytovým 

druţstvem. 
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4.7 Doporučení žadatelům o úvěr k výběru vhodného financování 

 V této kapitole je interpretován výsledek komparace úvěrů a následná doporučení. 

a) Manželé Konvičkovi 

Tab. 4.1 Porovnání financování pro manželé Konvičkovy 

Organizace 
Název 

úvěru 

Úroková 

sazba (p.a.) 

Měsíční splátka 

(Kč) 

Délka 

splatnosti 

∑ plateb 

(Kč) 

MPSS 
PKÚ 6,39% 2 800 

15 let 432 025 

PÚ 5% 2 025 

KB 

SÚ 11,90% 5 316 6 let 391 245 

PHÚ 4,3% 968 1 rok 11 610 

HÚ 3,99% 1 996 15 let 347 670 

Zdroj: vlastní zpracování z dat poskytnutých KB a MPSS 

 Vezmu-li v úvahu hledisko posouzení celkovou sumu plateb, kterou manţelé 

Konvičkovi zaplatí, je z tabulky zřetelné, ţe nejvýhodnější je financování Hypotečním 

úvěrem od Komerční banky. Konvičkovi však musejí mít nemovitost, kterou odhadce banky 

ohodnotí minimálně na 100% ţádaného úvěru, coţ je 270 tisíc Kč. Pokud takovouto 

nemovitost mít nebudou, mohou nejdříve čerpat předhypoteční úvěr. Sečtou-li celkovou sumu 

splátek i s touto fází hypotečního úvěru bude to stále nejlevnější forma financování. 

 Nechtějí-li Konvičkovi dávat svou nemovitost do zástavy, mohou čerpat spotřebitelský 

úvěr, který je však draţší, ale s niţší dobou splatnosti. 

 Financování ze stavebního spoření je nejdraţší, avšak je zde výhoda, ţe manţelé 

nemusejí ničím ručit. Měsíční splátka je téměř, v porovnání se spotřebitelským úvěrem, o 

polovinu niţší. Je zde opět nevýhoda delší doby splácení. 

 Pro manţelé Konvičkovy nelze jednoznačně doporučit, který úvěr čerpat. Manţelé musí 

zváţit, zda je pro jejich výběr daného financování směrodatná doba splácení, měsíční splátka 

či zatíţení nemovitosti zástavním právem, které je vyţadováno po celou dobu splácení úvěru. 
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b) Pan Černý a slečna Nováková 

Tab. 4.2 Porovnání financování pro pana Černého a slečnu Novákovou 

Organizace Název úvěru 
Úroková 

sazba (p.a.) 

Měsíční 

splátka (Kč) 

Délka 

splatnosti 

∑ plateb 

(Kč) 

MPSS 
PKÚ 4,84% 5052 

25 let 1 750 844 

PÚ 5% 6 675 

KB 
PHÚ 5,11% 3 365 2 roky 40 380 

HÚ 4,79% 6 942 15 let 1 249 560 

Zdroj: vlastní zpracování z dat poskytnutých KB a MPSS 

 Opět vezmu v úvahu hledisko sumy splátek. Z tabulky je zřetelné, ţe nejlevnější je 

Hypoteční úvěr od Komerční banky. I s fází předhypotečního úvěru přeplatí pan Černý méně, 

neţ u Modré pyramidy. 

 U obou úvěrů musí pan Černý ručit nemovitostí. Avšak u Komerční banky můţe vyuţít 

výhody čerpání předhypotečního úvěru, při kterém prakticky aţ 2 roky ručí pouze schválenou 

ţádostí o převod bytu do osobního vlastnictví. Tudíţ nemusí hledat jinou nemovitost 

k zástavě. 

 Další z výhod u hypotečního úvěru od KB je kratší doba splácení a v prvních dvou 

letech i niţší splátka. 

 V tomto případě bych jednoznačně doporučila financování hypotečním, resp. 

předhypotečním, úvěrem od Komerční banky. 

c) Paní Malá 

Tab. 4.3 Porovnání financování pro paní Malou 

Organizace Název úvěru 
Úroková 

sazba (p.a.) 

Měsíční 

splátka (Kč) 

Délka 

splatnosti 

∑ plateb 

(Kč) 

MP 
PKÚ 4,84% 5 004 

25 let 1 750 844 

PÚ 5% 6 675 

KB 
PHÚ 5,11% 3 365 2 roky 40 380 

HÚ 4,79% 5 095 25 let 1 528 500 

Zdroj: vlastní zpracování z dat poskytnutých KB a MPSS 
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 Paní Malá je obdobný případ jako pan Černý. Avšak jako hledisko posouzení 

výhodnosti bych v tomto případě nebrala jen sumu plateb, ale i měsíční splátku vzhledem 

k menšímu zatíţení rodinného rozpočtu. 

 Z tabulky je zřetelné, ţe pro paní Malou je nejvýhodnější úvěr od Komerční banky. 

V prvních dvou letech jsou splátky téměř poloviční a po přefinancování PHÚ jsou také 

znatelně niţší neţ u Modré pyramidy. 

 Tak jako u pana Černého, i zde jednoznačně doporučuji financování z Komerční banky. 

Výhodou čerpání úvěru z této instituce je i to, ţe paní Malá má u banky téměř 5 let veden 

bankovní účet. Při schvalování úvěru je k tomuto přihlíţeno. 
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5 Závěr 

 Bydlení je základní ţivotní potřebou, kterou řeší rodiny s dětmi, bezdětné páry i 

svobodní lidé. Subjektů nabízejících financování bytových potřeb a škála nabízených 

produktů je celá řada a není jednoduché se v nich orientovat.  

 Cílem BP bylo nejen zjištění moţností financování, porovnání výhodnosti zvoleného 

financování a následná doporučení pro dané modelové situace, ale také zjištění podmínek a 

postupů bytového druţstva, se kterými se setkáme při koupi bytové jednotky. 

 Teoretická část zachycovala základní pojmy, se kterými se ţadatel o úvěr při 

financování bytových potřeb můţe setkat, seznámení se se zvolenými finančními institucemi, 

jejich produkty, postupy a podmínkami spojenými s úvěrem. Na tento teoretický základ 

plynule navazuje praktická část. 

 Pro aplikační část byly vybrány tři modelové ţivotní situace. Zájemci o koupi 

druţstevního bytu jsou v první modelové situaci manţelé se dvěma dětmi, ve druhé mladý 

bezdětný pár a ve třetí rozvedená matka s jedním dítětem. 

 Data z modelových situací byly vloţeny do kalkulátoru Modré pyramidy stavební 

spořitelny a Komerční banky. Tyto data byly následně pro kaţdou modelovou situaci 

porovnány a bylo doporučeno financování. 

 Pro první modelovou situaci, manţelé Konvičkovy, připadaly v úvahu čtyři moţnosti 

financování. Vzhledem k tomu, ţe vlastní bytovou jednotku 2+1, na kterou jiţ mají kupce a 

tyto peníze pouţijí na koupi nového bytu, byla jejich poţadována částka pouze 270 tisíc Kč. 

 Pokud je pro manţelé směrodatné při rozhodnutí o typu úvěru na financování koupě této 

bytové jednotky doba splatnosti, je pro ně nejvýhodnější spotřebitelský úvěr. Ten však nejvíce 

zatíţí měsíční rozpočet rodiny, jelikoţ splátka je ze všech moţností nejvyšší. 

 Druhá moţnost financování, při které není také nutnosti zástavy nemovitosti, je úvěr ze 

stavebního spoření. Měsíční splátky jsou téměř poloviční oproti spotřebitelskému úvěru, 

avšak nevýhodou je doba splácení a celková částka přeplacení. 

 Další dvě moţnosti jsou spojeny se zástavou nemovitosti. Pokud manţelé nemají 

nemovitost do zástavy, mohou vyuţít moţnosti čerpat předhypoteční úvěr a po převedení do 

osobního vlastnictví čerpat hypoteční úvěr. To je však moţné pouze v případě, ţe stávající 

nájemce prodávající bytové jednotky má jiţ od bytového druţstva schválenou ţádost o převod 

bytu do osobního vlastnictví, kterou manţelé předloţí v bance. 
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 V případě, ţe Konvičkovi mají čím ručit, mohou předhypoteční fázi přeskočit a čerpat 

rovnou hypoteční úvěr, čímţ se jim celková přeplacená suma sníţí. 

 Pokud Konvičkovým nevadí zatíţení nemovitosti zástavním právem a delší doba 

splácení je nejvýhodnější čerpat hypoteční úvěr od Komerční banky. 

 Ve druhé modelové situaci byli ţadateli o úvěr pan Černý a slečna Nováková. Výhodou 

tohoto páru je, ţe nemají doposud ţádné závazky, jejich celkový příjem je celkem vysoký a 

výdaje téměř nulové. 

 Pro tento mladý pár je nejvýhodnější financování hypotečním úvěrem od Komerční 

banky, a to vzhledem k tomu, ţe financování ze stavebního spoření od Modré pyramidy, je 

nevýhodné jak splátkami, tak i dobou splatnosti a celkovou částkou přeplacení. 

 Paní Malá, která je řešená v poslední modelové situaci, je jiţ klientem Modré pyramidy 

stavební spořitelny, avšak doba kterou spoří není postačující na to, aby byla ohodnocená jako 

klient A nebo A
+
 a tudíţ měla výhodnější úvěrové podmínky. 

 Pro paní Malou je jednoznačně nejvýhodnější financování hypotečním 

(předhypotečním) úvěrem z Komerční banky. Celková přeplacená částka i měsíční splátky 

jsou niţší neţ je tomu při financování ze stavebního spoření. Výhodou také je, ţe je 

dlouhodobým klientem banky. 

 Financování ze stavebního spoření je výhodné pro klienty, kteří spoří delší dobu a jsou 

ohodnocení jako klient A nebo A
+
 čímţ mají výhodnější podmínky. Další z výhod je, ţe 

naspořená částka je úročená a ročně je připisována státní podpora. 

 Výhodou financování z banky je, ţe při čerpání hypotečního úvěru je moţné odečíst 

zaplacené úroky při ročním zúčtování daně. 

 Vstupní data, které jsou zadávány při ţádosti o úvěr, jako je věk ţadatele, měsíční 

příjmy a výdaje, vzdělaní apod. a poţadavky na parametry úvěru na financování bydlení se 

s kaţdým klientem mění. Avšak na trhu je široká škála těchto produktů, které by měly 

uspokojit i toho nejnáročnějšího klienta. 
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