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při zpracování bakalářské práce a za poskytnutí užitečných rad.“ 

  



Anotace 

Účelem této bakalářské práce je analyzovat některé hypoteční úvěry u vybraných 

bank, které fungují na českém trhu a porovnat a popsat podmínky pro jejich poskytování. 

Teoretická část udává přehled o modelových formách bankovních systémů a věnuje 

se také zlehka českému bankovnímu systému. Dále jsou zde popsána základní specifika 

hypotečních úvěrů.  

Praktická část se zaměřuje celkem na tři banky a spočívá vždy v popisu každé 

banky a jejích dvou hypotečních úvěrů, které nabízí na bankovním trhu v ČR.  

Poslední část této práce vyhodnocuje parametry hypotečních úvěrů a určí ten 

nejvýhodnější. 

Klíčová slova: úvěr, hypoteční úvěr, banka, žadatel o úvěr, podmínky, financování 

nemovitosti 

Summary 

The purpose of this thesis is to analyze some of the mortgage credits at selected 

banks, which operate on the Czech market and to compare and describe the conditions for 

their providing. 

The theoretical part gives an overview of the model forms of banking systems and 

focuses on the Czech banking system lightly. There are also described basic specifics of 

mortgage loans. 

The practical part is focused on a total of three banks and is always in the 

description of each bank and its two mortgage loans offered by the banking market in the 

Czech Republic. 

Characteristics of mortgage credits are evaluated in the last part of this paper and 

the most advantageous mortgage credit is defined. 

Keywords: a credit, a mortgage credit, a bank, a borrower, conditions, a real estate 

financing 
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1 Úvod 

Bakalářskou práci týkající se hypotečních úvěrů jsem si vybrala z důvodu, že mě 

tato oblast zajímá a do budoucna bych si ráda touto cestou pořídila svůj vlastní byt.  

V první části bakalářské práce nastíním světové modelové formy bankovních 

systémů a jejich klasifikace podle toho, zda se ve státě objevuje centrální banka,  

nebo ne a podle oblasti nabízených služeb, zda nabízí jen komerční nebo investiční služby 

nebo oboje. Posléze představím bankovní systém uplatňující se v ČR. 

Převážně se ale budu v teoretické části nejvíce věnovat, jak název napovídá, 

hypotečním úvěrům. Vysvětlím, co to je hypoteční úvěr, uvedu typy hypotečních úvěrů,  

co musíme splnit pro to, aby nám byl úvěr poskytnut ad. Dále znázorním modelový 

příklad, jak bude vypadat průběh hypotéky. Uvedu, jak se v čase mění poměr úmoru ku 

úroku při anuitních splátkách a také, jak se dá využít státní finanční podpora pro pořízení 

bydlení. 

Ačkoliv banky nabízejí hypoteční úvěry, jak fyzickým osobám,  

tak podnikatelům, já se budu v této práci zabývat pouze variantě půjčky formou 

hypotečního úvěru pro fyzickou osobu nepodnikatele. 

V praktické části popíšu úvěry tří vybraných bank (Komerční banka, a. s., 

Raiffeisenbank a. s., UniCredit Bank, a. s.). Rozeberu výhody každé z bank a podmínky 

k získání úvěru. Ve vyhodnocení vypracuji do tabulky přehled jejich úrokových sazeb  

a následně jej okomentuji.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Bankovní systém 

Bankovní systém státu, zpravidla s rozvinutým tržním hospodářstvím, spočívá 

v existenci jedné centrální banky a zároveň na síti mnoha obchodních bank. Lze jej chápat 

jako soubor vztahů vytvářejících se jak mezi bankami navzájem, tak i vztahů banka versus 

podnikový sektor, banka versus stát, či domácnost. [3]  

Na fungování a uspořádání bankovního systému má podstatný vliv řada faktorů. 

Může jít o měnovou stabilitu, historický vývoj, tradici, nebo do jaké míry se země zapojuje 

do nadnárodní spolupráce. [1] 

Klasifikace modelových forem z dvou úhlů pohledů:  

A. podle toho, zda se objevuje či nikoliv centrální banka v zemi, existují: 

a. jednostupňové  

b. dvoustupňové modely.  

B. podle míry kompetence provádět bankovní obchody:  

a. univerzální  

b. oddělené bankovnictví. [1] 

Jednostupňové modely 

Dvoustupňovému modelu historicky předcházel jednostupňový, v dnešní době  

při moderních ekonomikách států se už nevyskytuje. V jeho sféře se neobjevovala centrální 

banka se standardními makroekonomickými funkcemi, která by byla institucionálně 

separována, namísto ní všechny činnosti včetně emise bankovek vykonávaly banky 

univerzální. Zvláštní podobu tohoto modelu představovaly direktivně plánované centrální 

ekonomiky, kde dominantní postavení měla určitá státní monobanka, založena  

na makroekonomickém i mikroekonomickém principu. [3]  

Dvoustupňové modely 

Pro dvoustupňový model je typický výskyt centrální banky institucionálně oddělené 

od univerzálních bank, které se zabývají dvěma základními sférami bankovních činností.  
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Mezi tyto činnosti se řadí komerční a investiční bankovnictví (viz Univerzální 

bankovnictví). [2] 

Podle míry kompetence provádění bankovních obchodů, jak jsem se již zmínila 

výše, se tedy bankovní systémy rozdělují na univerzální a oddělené. 

Univerzální bankovnictví 

Univerzální bankovnictví v dnešní době výrazně převažuje nad odděleným 

bankovnictvím. Spočívá v tom, že banky mohou nabízet celou řadu bankovních produktů, 

tzn., jak produkty komerčního, tak investičního bankovnictví. [3]  

Komerčnímu bankovnictví se přisuzují činnosti, jakými jsou obzvláště přijímání 

depozit od veřejnosti, realizace platebního styku a poskytování úvěrů. Investiční 

bankovnictví zahrnuje pouze investiční obchody typu obchod s cennými papíry, emisní 

obchody, majetkovou správu aktiv, zprostředkování akvizic a fúzí, dále obchody depotní, 

které představují úschovu a správu cenných papírů. [4] 

Oddělené bankovnictví 

Výčet výše uvedených modelových forem zakončuje oddělené bankovnictví. 

Podstatou tohoto typu je, že se zaměřuje pouze na jeden typ činnosti, a to investiční  

nebo komerční. Obvykle bývá spojován se Spojenými státy americkými, kde vznikl  

jako následek velké hospodářské krize v roce 1929. USA od tohoto zavedeného modelu 

postupně opouštěla. Už v první polovině roku 2007 se ukázaly zřetelné projevy americké 

hypoteční, nemovitostní a finanční krize. Odvrácení od původního modelu se považuje  

za příčinu další globální finanční krize, která vyústila v září roku 2008. V současné době  

se diskutuje o znovuzavedení odděleného bankovnictví. [3] 

2.1.1 Bankovní systém České republiky 

Český bankovní systém je postaven na bázi dvoustupňové univerzální soustavy 

s jistými specializovanými bankami. Hlavní bankou u nás je centrální banka vystupující 

pod názvem Česká národní banka. Za specializovanou banku se v našem státě považují 

stavební spořitelny, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.,  

Česká exportní banka, a. s. a Hypoteční banka ve skupině ČSOB. [3] 
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Hypoteční bankovnictví u nás není oproti stavebnímu spoření institucionálně 

odděleno, s výjimkou právě výše uvedené Hypoteční banky ve skupině ČSOB. V současné 

době je poskytování hypotečních úvěrů provozováno rovněž univerzálními bankami, 

jejichž činnost spočívá v udělení speciální licence pro emisi hypotečních zástavních listů.1 

Stavební spořitelny provádějí svou činnost na základě udělení bankovní licence 

stejně tak, jak je tomu u ostatních bank, nicméně rozsah jejich činností se soustřeďuje 

výhradně na stavební spoření spolu se souvisejícími produkty.  

Na českém bankovním trhu hraje největší roli skupina čtyř velkých finančních 

skupin, mezi které patří Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., 

Komerční banka, a. s. a Unicredit, a. s. [3] 

„Během prvního čtvrtletí roku 2011 působilo na českém bankovním trhu celkem  

41 bank a poboček zahraničních bank, z toho bylo celkem 17 bank, pět stavebních 

spořitelen a 19 poboček zahraničních bank.“ [3] 

2.2 Charakteristika hypotečního úvěru 

Pro snad každého člověka je takřka neuskutečnitelné financovat svoje bydlení  

ze svých zdrojů, či našetřit si na své vysněné bydlení během krátké doby. 

Proto nejobvyklejší cestou pro mnoho lidí je půjčka formou dlouhodobého úvěru.  

K financování bydlení se užívají: 

A. vlastní finance 

B. úvěry ze stavebního spoření 

C. hypotéky [5] 

Dle § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, je hypoteční úvěr 

definován jako: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno 

zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje 

dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr 

dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních 

listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent 
                                                           
1
 Hypoteční zástavní list (dále HZL) je typ dluhopisu, z něhož mohou banky emisí těchto HZL získávat 

zdroje k refinancování a státem poskytnutou podporu hypotečního úvěrování. [4] 



Martina Bluchová: Srovnání podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů u vybraných peněžních ústavů 

2012  5 

hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti 

dozví.“ [47] 

Množství úvěrů žádaných klienty meziročně stále roste s přírůstkem 5 procent.  

U hypotečních úvěrů dochází k nejpatrnějšímu růstu, a to s meziročním nárůstem 8 procent 

ve sledovaném období od 31. ledna 2011 do 31. ledna 2012. [13] 

2.2.1 Všeobecné podmínky poskytování hypotečních úvěrů  

Zažádat o hypotéku může každý občan s českou státní příslušností, který dovršil  

18 let věku a v době, kdy o hypotéku požádá, nesmí doba splatnosti dané hypotéky,  

která může být různá, většinou jde o 5, 10, 20 a 30 let, překročit věkovou hranici dlužníka 

70 let. Některé banky pro to, aby započítaly žadatelův příjem, požadují,  

aby byl občan starší 22 let. [6, 45] 

Pokud jde o cizince, musejí mít na českém území trvalý pobyt. Výjimku tvoří 

Slováci, pro něž výše uvedená podmínka týkající se trvalého pobytu na území ČR neplatí, 

tedy akceptuje se i trvalý pobyt na území Slovenska. [45] 

O jeden hypoteční úvěr může současně vybídnout i více žadatelů, nejvíce  

tedy skupina 4 lidí žijící maximálně ve 2 domácnostech nebo rodiče s dětmi. [6] 

Pokud o úvěr žádají manželé a mají společné jmění manželů, musejí žádat 

společně. [19] 

2.2.2 Účelovost hypoték 

Značným charakteristickým rysem hypoték je jejich účelovost na investici  

do nemovitosti a vložení zástavního práva do katastru nemovitostí. 

Účelově se hypotéky poskytují na: 

− koupě nemovitosti nebo stavebního pozemku, 

− výstavba domu nebo rekreačního objektu, 

− modernizace, opravy, přestavby stávající nemovitosti, 

− pořízení vlastnického podílu z nemovitosti, 

− refinancování dříve poskytnutých hypoték. [6] 
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Neúčelové HÚ 

Banky v poslední době začaly nabízet i neúčelové hypoteční úvěry, tzv. „americké 

hypotéky“, kterým se také říká půjčka na cokoliv. Můžeme jimi financovat např. studium, 

koupi nového auta, vybavenost domácnosti, refinancování dřívějších dluhů a úvěrů, 

dovolenou a mnoho dalších, přičemž banka nepožaduje oznámení účelu.  

Stejně tak jako u účelových hypoték, úvěr musí být zajištěn nějakou nemovitostí,  

kterou banka minimalizuje své úvěrové riziko. Není v tomto případě nutné, aby zastavená 

nemovitost nebo pozemek byly výhradně v majetku žadatele o úvěr. Může jít  

také o zástavu ve vlastnictví jiné, např. blízké osoby. [6]  

2.2.3 Výše a cena hypotečního úvěru 

Výše HÚ 

Hypoteční úvěry lze rozlišit podle maximální výše, kterou klient může získat.  

Tato výše se určí z hodnoty zastavené nemovitosti. U neúčelové hypotéky se stanovuje 

pouze okolo 60 % odhadní ceny zastavené nemovitosti2. Minimální výše takového úvěru 

může činit 200 000 Kč a maximální až 2 000 000 Kč. [14] 

U klasické hypotéky se setkáváme s úvěry do výše 70 % až 100 % zastavené 

nemovitosti. Do 70 %, pokud úvěr bude financován z hypotečních zástavních listů.  

Počítá se s tím, že zbytek ceny si bude muset doplatit investor ze svého vlastního kapitálu. 

Banky, které nabízejí až 100 % hodnoty nemovitosti, je financují i z jiných zdrojů  

než z HZL. Minimální úvěr činí 300 000 Kč a maximální není stanoven (neplatí pokaždé). 

K určení nejvyšší možné hranice úvěru se vychází z výše příjmů  

a schopnosti splácení úvěru klienta. [19, 25] 

Cena HÚ 

Různé typy poplatků (viz níže) a výše zaplacených úroků vyplývající ze stanovené 

úrokové sazby jsou podnětem pro stanovení ceny HÚ. 

  

                                                           
2
 Odhad ceny nemovitosti se provádí buďto technikem banky za poplatek, který se platí bance, nebo je možné 

využít i externího odhadce. [19] 
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Poplatky, které jsou součástí ceny úvěru: 

− poplatek za ocenění nemovitosti, 

− poplatek bance za obstarání úvěru, pohybuje se od 0 % do 0,8 % 

z poskytnuté výše úvěru, 

− poplatek při čerpání úvěru – ne všechny banky účtují tento typ poplatku,  

a ty které ano, tak v hodnotě do 500 Kč, 

− poplatek za vedení úvěru – zpravidla do 150 Kč/měsíc [16] 

2.2.4 Prokazování bonity 

Poskytnutím úvěru klientovi banka podstupuje určité riziko. Je tedy normální,  

že má tendenci se přesvědčit o svém dlužníku, zda bude schopen splátky úvěru včas  

a řádně platit. Na bonitě žadatele nepodnikatele se podílí řada činitelů, ať už osobní údaje 

(pohlaví, věk, rodinný stav, počet dětí, dosažené vzdělání), tak i trvalé příjmy,  

u kterých banka předpokládá i nadále pokračování: 

− příjmy z hlavního a vedlejšího pracovního poměru, 

− příjmy z pronájmu nemovitosti, 

− jiné příjmy. 

U zaměstnanců vyžaduje pracovní poměr na dobu neurčitou a neuznává,  

pokud je zaměstnanec ve zkušební době. [15] 

Schopnost splácet závazek se prokazuje odečtením pravidelných výdajů 

zavazujícího (se kterými banka počítá) od jeho čistého příjmu. Tyto výdaje představují 

v prvé řadě měsíční splátky úvěru a dále např. platbu nájemného, platbu na pojištění,  

různé příspěvky na penzijní připojištění, spoření, placení výživného, určitý vliv  

má také existence kontokorentního úvěru ad. Od příjmu se odečítá rovněž výše životního 

minima vykalkulována bankou. [15] 

Pokud po odečtení všech výdajů od příjmu zůstane klientovi určitá finanční rezerva, 

pak je klient bonitní, a tudíž pro banku nepředstavuje úvěrové riziko. 
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2.2.5 Způsoby čerpání hypotečního úvěru 

To, jakým způsobem bude docházet k čerpání hypotéky, se odvíjí od skutečnosti, 

na jaký účel bude hypotéka směřovat. K dispozici jsou tyto 2 varianty: 

A. jednorázové čerpání 

B. postupné čerpání [7] 

Jednorázové čerpání 

Banka, pokud jsou splněny veškeré podmínky pro udělení HÚ, pošle na daný účet 

celou sumu najednou. Nejčastěji k takovému čerpání dochází při koupi nemovitosti, 

postaveného domu, nebo pokud chceme tímto úvěrem splatit nějaký předchozí úvěr. [7] 

Postupné čerpání 

Jestliže záměrem financování je budování nové nemovitosti, či pouze rekonstrukce, 

přestavba, modernizace již stávající nemovitosti, pak dochází k postupnému čerpání úvěru, 

v takovém případě banka bude postupně bezhotovostně uvolňovat na účet peníze, sloužící 

na úhradu nákladů spojených s danou činností, a to podle doložených faktur.  

Součástí tohoto procesu je také bankou prováděné pravidelné kontrolování, zda se stavba 

opravdu realizuje. [7] 

2.2.6 Způsoby splácení hypotečního úvěru 

Doba nastavená pro splácení hypoték se obvykle pohybuje od 5 do 30 let, 

s výjimkou Hypoteční banky, která v roce 2006 zavedla taktéž čtyřicetiletou lhůtu 

splatnosti.  Záleží na klientovi, která z těchto možností mu bude nejvíce vyhovovat 

vzhledem k jeho finančním možnostem a typu hypotéky. Splácení HÚ se zahajuje v měsíci 

následujícím po vyčerpání úvěru.  

3 varianty, jak lze úvěr splácet:  

− degresivní splácení 

− anuitní  

− progresivní 
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Degresivní splácení 

Každým rokem splátka regulérně klesá. Platí, že na začátku období je splátka 

nejvyšší a na jeho konci nejnižší. Úmor3 zůstává po celou dobu stejný a úrok ustavičně 

klesá v důsledku poklesu jistiny o splátky úmoru. [7] 

Progresivní splácení 

Splátka hypotéky se každoročně navyšuje. Znamená to, že na začátku období 

splácíme po nižších částech a ke konci období vydáváme více. Charakterizuje  

se ustavičným nárůstem úmoru, který je patrnější než pokles úroků. [7] 

Anuitní platby 

S tímto typem splácení se můžeme v praxi setkat nejčastěji. Výše splátky  

neboli anuity4  zůstává po celou dobu stejná. Na to, jak se mění každým rokem hodnota 

úmoru a úroků poukazuje Tabulka č. 1 uvedena níže. Lze z ní vyčíst, že částka zaplacená  

na úrocích s každým rokem klesá, kdežto úmor postupně s každým rokem narůstá.  

 

Při výpočtu roční anuity se vychází ze vzorce pro výpočet hypotečního úvěru: 

( )
,

1

111
.. 






















+
−⋅= nap

iii
aHÚ       ( )12 −  

kde  HÚ je výše hypotečního úvěru 

  a p. a. výše roční anuity 

  i úroková sazba 

  n počet splácených let [17] 

  

                                                           
3
 Úmor je splátka jistiny. Jistina představuje dosud nesplacenou část dluhu a počítá se z ní výše úroku. 

4
 Roční anuita je hodnota, která v sobě zahrnuje jak roční částku úmoru, tak roční částku úroku. [18] 
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Tabulka č. 1: Výpočet hypotéky 

Roky Hodnota dluhu (Kč) Hodnota anuity (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč) 

1 1 500 000,00 105 541,62 52 500,00 53 041,62 

2 1 446 958,38 105 541,62 50 643,54 54 898,08 

3 1 392 060,30 105 541,62 48 722,11 56 819,51 

4 1 335 240,79 105 541,62 46 733,43 58 808,19 

5 1 276 432,60 105 541,62 44 675,14 60 866,48 

6 1 215 566,12 105 541,62 42 544,81 62 996,81 

7 1 152 569,32 105 541,62 40 339,93 65 201,69 

8 1 087367,62 105 541,62 38 057,87 67 483,75 

9 1 019 883,87 105 541,62 35 695,94 69 845,68 

10 950 038,19 105 541,62 33 251,34 72 290,28 

11 877 747,90 105 541,62 30 721,18 74 820,44 

12 802 927,46 105 541,62 28 102,46 77 439,16 

13 725 488,30 105 541,62 25 392,09 80 149,53 

14 645 338,77 105 541,62 22 586,86 82 954,76 

15 562 384,01 105 541,62 19 683,44 85 858,18 

16 476 525,83 105 541,62 16 678,40 88 863,22 

17 387 662,61 105 541,62 13 568,19 91 973,43 

18 295 689,18 105 541,62 10 349,12 95 192,50 

19 200 496,68 105 541,62 7 017,38 98 524,24 

20 101 972,45 105 541,62 3 569,04 101 972,58 

21 0  

ΣΣΣΣ Kč 2 110 832,40 610 832,26 1 500 000,14 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

Modelový příklad výpočtu hypotéky: 

Vzali jsme si hypotéku na 20 let ve výši 1,5 mil. Kč. Úroková sazba činí 3,5 % p. a. 
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Nejprve spočteme hodnotu pravidelné splátky dosazením do vzore

Ta vyjde 105 541,62 Kč Č

úrokové sazby a hodnoty zbývajícího dluhu. Hodnota zbývající dlužné 

o hodnotu úmoru předcházejícího roku.

2 110 832,40 Kč, čili celkov

2.2.7 Státní finanční 

Při splnění jistých podmínek mají od roku 2002 možnost 

které se rozhodly vzít si úv

podpora pohybuje do výše maximáln

rodinného domu s jedním bytem. 

nevztahuje. Vyplácí se po dobu splácení hypote

čerpání podpory je 10 let.

bydlení od roku 2003 po sou

podpory, v současnosti jej zprost

Minimálně tyhle: ČSOB, a. s.; 

KB, a. s.; Raiffeisenbank

[20] 

Graf č. 

Zdroj: vlastní zpracování na základ
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čteme hodnotu pravidelné splátky dosazením do vzore

541,62 Kč. Částku zaplacenou na úroku zjistím pro každý rok vynásobením 

úrokové sazby a hodnoty zbývajícího dluhu. Hodnota zbývající dlužné č

ředcházejícího roku. Při 105 541,62 Kč/rok zaplatíme celkem za 20 let 

č čili celkově na úrocích přeplatíme 610 832,26 Kč. 

ční podpora na pořízení staršího bydlení

ění jistých podmínek mají od roku 2002 možnost zí

které se rozhodly vzít si úvěr na nákup starší nemovitosti. Při koupi bytu se finan

podpora pohybuje do výše maximálně 800 000 Kč a do 1 500 000 K

jedním bytem. Na část úvěru přesahující tento ráme

Vyplácí se po dobu splácení hypotečního úvěru, avšak

erpání podpory je 10 let. V Grafu č. 1 je možné vidět, kolika pen

bydlení od roku 2003 po současnost. Jelikož jde o poměrně administrativn

časnosti jej zprostředkovává jen pár vybraných bank. [6

ČSOB, a. s.; ČS, a. s.; Hypoteční banka, a. s.; GE Money Bank, a. s.; 

, a. s.; Raiffeisenbank a. s.; UniCredit Bank, a. s. a Wüstenrot hypote

Graf č. 1: Podpora hypotečních úvěrů vynaložena státem 

v letech 2003 až duben 2012 (v mil. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě statistických údajů Ministerstva pro místní
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Výše podpory se vymezí jako rozdíl mezi výši splátky HÚ při běžné úrokové sazbě 

banky a výši splátky, jež je stanovena při úrokové sazbě snížené o daný počet procentních 

bodů. [6] 

Procentní body se v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb,  

za kterých poskytly banky nové podporované hypoteční úvěry během minulého 

kalendářního roku, pohybují v rozmezí od 0 do 4 a určují výši úrokové dotace. [7] 

V Tabulce č. 2 uvádím přehled průměrných úrokových sazeb a k nim přiřazené 

procentuální body a následně v Tabulce č. 3 jsem zobrazila procentuální výši,  

která byla platná za posledních 10 let.  

Podmínky získání podpory 

Získání státní podpory podléhá určitým zákonným podmínkám. Aby vůbec mohlo 

dojít k tomuto čerpání, je nezbytnou nutností požádat o podporu nejdříve v den podpisu 

smlouvy a nejpozději v první den čerpání úvěru.  

Podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb., podmínky poskytování příspěvku 

k hypotečnímu úvěru osobám do 36 let, se za tyto podmínky podle § 3 považují: 

A. žadatel nesmí být v době podání žádosti starší 36 let5, 

B. ke dni podání žádosti o podporu nesmí být žadatel vlastníkem  

nebo spoluvlastníkem bytu nebo rodinného domu, vyjma bytu  

nebo rodinného domu, který si zakoupil díky úvěru, na který žádá 

příspěvek, 

C. ke dni podání žádosti uběhly nejméně 2 roky: 

a) od nabytí vlastnictví k rodinnému domu s 1 bytem prvním 

vlastníkem, 

b) od nabytí vlastnictví prvním vlastníkem k budově, ve které se byt 

nachází, 

c) ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o byt, 

který vznikl změnou dokončené stavby nebo jde-li o dům s byty  

a nebytovými prostory, 

D. byt nebo rodinný dům se nachází na území České republiky. [46] 

                                                           
5
 Pokud je žadatel v manželském stavu, potom musí být věk od obou pod 36. 
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Tabulka č. 2: Přehled státní podpory poskytované na starší bydlení 

Průměrná sazba 

úroku (v %) 

Procentuální výše 

příspěvku  

8 a více 4 

7,99 - 7 3 

6,99 - 6 2 

5,99 - 5 1 

méně než 5 0 
Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z Nařízení vlády č. 249/2002 Sb.[46] 

 

Tabulka č. 3: Procentuální výše podpory v letech 2002 - 2012 

Období Výše podpory v % 

od 1. září 2002  do 31. ledna 2003 3 

od 1. února 2003  do 31. ledna 2004 2 

od 1. února2004  do 31. ledna 2005 1 

od 1. února 2005  do 31. ledna 2009 0 

od 1. února 2009  do 31. ledna 2010 1 

od 1. února 2010  do 31. ledna 2011 1 

od 1. února 2011 do 31. ledna 2012 0 

Zdroj: Vlastní zpracování [20] 
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3 Analýza vybraných hypotečních úvěrů  

V této části bakalářské práce se budu věnovat porovnávání hypotečních úvěrů. 

K analýze jsem si vybrala tři banky, a to: Komerční banku, a. s., Raiffeisenbank a. s.  

a UniCredit Bank, a. s. Provedu jejich krátkou charakteristiku a posléze  

ke každé z nich uvedu dva druhy hypoték, kterým budu dále věnovat svoji pozornost. 

3.1 Komerční banka, a. s. 

Vznik Komerční banky (dále jen KB), původně jako státní peněžní instituce, 

později jako akciová společnost, je datován k roku 1990. Své akcie má již od svého vzniku 

přihlášené k obchodování na burzách jako je Burza cenných papírů Praha a RM-Systém. 

V roce 2001 dosáhla Skupina KB6 ještě silnější pozice na trhu podniků, nežli měla 

doposud, a to díky skutečnosti, že se stala členem mezinárodního retailového bankovnictví 

ve skupině Société Générale7. Také rok 2006 se stal pro KB významný, rozšířila oblast 

nabízených služeb i o stavební spoření, tím že koupila převážný podíl v Modré pyramidě 

stavební spořitelna, a. s., což mělo za důsledek veškeré ovládnutí  

této instituce. V roce 2010 došlo k fúzi společností sloučením KB, a. s.  

a KB Bratislava, a. s8. [21, 23] 

KB je bankou univerzální, čili poskytuje finanční produkty a služby v oblasti 

retailu, investičního a podnikového bankovnictví prostřednictvím svých poboček,  

formou přímého bankovnictví. [22] 

Na trhu České republiky se nachází celkem 396 poboček a využívat bankomat KB 

lze na 698 místech. [12] 

  

                                                           
6 Skupina KB disponuje mateřskou společností Komerční banka, a. s. a dalšími osmi dceřinými společnostmi 

specializující se na služby v oblasti pojištění, penzijního připojištění, stavebního spoření, faktoringu  

a poskytování spotřebitelských úvěrů. [22, 23] 
7 Société Générale je francouzská banka. Pro oblast eurozóny představuje jednu z největších finančních 

skupin. Funguje v oblasti jako je retailové bankovnictví, specializované financování a pojištění, dále privátní 

bankovnictví a v neposlední řadě podnikové a investiční bankovnictví. [23] 
8 Touto fúzí KB Bratislava zanikla a dnes působí na slovenském bankovním trhu formou pobočky zahraniční 

banky a zabývá se pouze firmami, které dosahují obratu vyššího než 33 miliónů eur. [24] 
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Co se týče hypotečního úvěrování KB na českém trhu, banka zaregistrovala 

pozitivní změnu v letech 2009 a 2010, a to jak v počtu poskytnutých úvěrů v kusech,  

tak v jejich objemu v Kč, což lze vidět v Tabulce č. 4 uvedené níže. Veškeré údaje 

v tabulce se vztahují pouze na sekci občané. 

Tabulka č. 4: Množství a objem hypotečních úvěrů poskytnutých Komerční bankou, a. s. 

pro roky 2009 a 2010 

 Množství HÚ v ks Objem HÚ v mld. Kč 

2009 82 700 100,3 
2010 89 900 109,3 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výroční zprávy KB pro rok 2010 

3.1.1 Hypotéka Klasik a Hypotéka Plus 

Tyto hypoteční úvěry banky jsou si velmi podobné. Společné mají účel produktů, 

kdo může požádat o úvěr, podmínky pro získání úvěru a čerpání a splácení a odlišné pak 

výši úvěru a úrokové sazby. 

Kdo může požádat o Hypotéku Klasik a Hypotéku Plus: 

− občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR, 

− občan členské země EU mající průkaz k povolení trvalého  

nebo přechodného pobytu na území ČR, 

− manželé, pokud alespoň jeden z nich je občanem ČR, nebo má průkaz 

k povolení pobytu na území ČR či trvalého pobytu – o úvěr žádají 

společně, 

− maximálně 4 osoby bydlíce nejvýše ve dvou domácnostech. [9] 

Účel produktů 

Jedná se o účelový úvěr poskytující se k financování výstavby nemovitosti, koupi 

nemovitosti do vlastnictví i spoluvlastnictví, na koupi družstevního bytu, dále za účelem 

nemovitost zrekonstruovat, opravit nebo modernizovat, dá se z něj také konsolidovat dříve 

poskytnutá půjčka, která se vztahovala na investici do nemovitosti.  

Možnost spoluvlastnického či dědického vypořádání týkající se nemovitosti.  

Účel lze i kombinovat a umožňuje i financování vedlejších nákladů např. na koupi 
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kuchyňské linky, na projektovou dokumentaci ad., v nejvyšší míře 50 % z objemu 

hypotečního úvěru. [9] 

Podmínky pro získání úvěru9 

− předložení prokázání o dostatečné výši příjmu, 

− běžný účet, 

− dostatečná hodnota zajištění nemovitosti, 

− doložení všech potřebných dokladů k žádosti o poskytnutí hypotečního 

úvěru. [10] 

Co všechno se přikládá k žádosti o poskytnutí hypotečního úvěru, je uvedeno  

v Příloze č. 4. 

Čerpání a splácení  

V okamžiku, kdy dojde k podpisu smlouvy, začíná běžet dvouroční lhůta,  

během které musí dojít k vyčerpání úvěru, ať už jednorázově, nebo postupně.  

Zahájit samotné čerpání je však nutné nejpozději devět měsíců od podpisu smlouvy  

o úvěru. 

Splácení se realizuje až po vyčerpání celé částky úvěru prostřednictvím měsíčních 

anuitních splátek. Délka doby splatnosti je možné stanovit v intervalu od 5 do 30 let,  

záleží na každém jedinci, jaká varianta je pro něj nejpřijatelnější. [9] 

Výše úvěru u Hypotéky Klasik 

Minimální výše je stanovena na nejméně 200 000 Kč, kdežto maximální  

není přesně stanovena. Maximální hodnota se bude rovnat 85 %. [9] 

Výše úvěru u Hypotéky Plus 

Financování lze uskutečnit až ve výši 100 % z ceny zastavené nemovitosti. 

Minimální půjčka činí 200 000 Kč a při posouzení nejvyšší hranice se u obou hypoték 

bude vycházet ze schopnosti klienta splácet úvěr. [9] 

  

                                                           
9 Týká se všech poskytovaných HÚ. 
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Úroková sazba, pojištění nemovitosti 

Klient má na výběr sjednat si s bankou dobu fixace úrokové sazby na období  

1 až 10 let, nebo pak 15 let. Po dobu nastavené fixace se nekoná změna ve výši sazby,  

ta se děje po uplynutí doby pro nastavenou délku fixace, kdy se s bankou sjedná nová 

délka fixace. K tomu, aby banka schválila žádost o úvěr, je zapotřebí jeho zajištění formou 

zástavního práva k nemovitosti – ta musí být pojištěna ve prospěch KB. [9] 

Bankou nastavené minimální výše úrokových sazeb při různých letech fixace  

pro Hypoteční úvěr Klasik a Hypoteční úvěr Plus popisuje Tabulka č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Úrokové sazby pro všechny léta fixace u Hypotečního úvěru Klasik  

a Plus 

Hypoteční úvěr Klasik (do 85 %) 

1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 15 let 

4,09 4,09 3,49 3,49 3,49 3,99 4,09 4,19 4,29 4,39 4,69 

Hypoteční úvěr Plus (do 100 %) 

1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 15 let 

5,09 5,09 4,49 4,49 4,49 4,99 5,09 5,19 5,29 5,39 5,69 
Zdroj: vlastní zpracování podle sazebníku KB, a. s.[39] 

 

3.2 Raiffeisenbank a. s. 

Raiffeisenbank10 a. s., fungující u nás od roku 1993, patří ke skupině pěti největších 

bank působících na území ČR, spadá pod rakouskou finanční skupinu, která na našem 

bankovním trhu zprostředkovává rozsáhlé množství služeb soukromým i podnikatelským 

subjektům např. z oblasti stavebního spoření prostřednictvím Raiffeisen stavební 

spořitelny, za účasti UNIQA pojišťovny provádí pojišťovací služby, má licenci  

na obchodování s cennými papíry ad. [29, 31, 38] 

V ČR banka dává možnost obsloužit své klienty na více než 120 pobočkách, 

hypotečních center a klientských center. Za dobu vykonávání své činnosti už banka získala 

mnoho různých ocenění např. Nejdynamičtější banka roku podle Fincentra, dále časopis  

                                                           
10 Raiffeisen funguje ve světě už přes 140 let. [29] 
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Global Finance označil banku titulem nejlepší banky ČR, první místo rovněž získala 

v soutěži Zlatá koruna z oblasti přímého bankovnictví, podnikatelských účtů  

a podnikatelských úvěrů. [31, 38] 

 

Tabulka č. 6: Objem hypoték poskytnutých Raiffeisenbank, a. s.,  

pro roky 2009 a 2010 (v tis. Kč) 

 2009 2010 

Objem HÚ v tis. Kč 58 975 198 64 324 701 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z výroční zprávy RB 2009 a pololetní zprávy RB 2011[29, 30] 

3.2.1 Hypotéka Klasik 

Hypotéka Klasik je taková hypotéka, která nabízí velmi rychlé projednání úvěru  

při minimálním požadovaném počtu podkladů, které se k žádosti o hypoteční úvěr 

dokládají a zároveň umožňuje samotné čerpání hypotéky až o několik měsíců dříve  

než by bylo možné díky návrhu na vklad zástavního práva k nemovitosti. [32] 

Kdo může požádat o úvěr 

− osoba starší 18 let a povinnost zaplatit úvěr do 70 let věku občana,  

− občan se státní příslušností ČR, nebo 

− občan Slovenské republiky, který má povolení k pobytu v ČR, nebo 

− občan státu Evropské unie, který má povolení k trvalému pobytu na území 

ČR, nebo 

− občan jakéhokoliv jiného státu, který má povolení k trvalému pobytu  

na českém území, 

− nejvýše 4 osoby na jeden úvěr. [37] 

Účel hypotéky 

Tento typ hypotéky se poskytuje klientům, kteří požadují financování koupi 

nemovitosti11 v ČR nebo v zahraničí, nebo její výstavby, rekonstrukce, nabízí možnost  

                                                           
11 Financování nemovitostí jakými jsou: bytová jednotka, rodinný dům, rekreační objekt, pozemky  

do 5 000 m2 vyhrazené na výstavbu, pozemky, které mají hranice s dosavadním pozemkem žadatele o úvěr  

a v neposlední řadě kůlny, garáže apod. [32] 
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i financování družstevního bytu, dále se uplatňuje na refinancování půjček,  

které směřovaly na nemovitost. Slouží rovněž k dědickému, spoluvlastnickému  

a rozvodovému vypořádání. Nevylučuje se ani vzájemná kombinace předem uvedených 

účelů. [32] 

Výše úvěru 

Hypotékou tohoto typu lze financovat nemovitost až do 100 % zástavní hodnoty 

nemovitosti. Výhodou je, že máme k dispozici jakkoliv naložit, a to bez dokládání účelu,  

s 20 % z celkové výše úvěru, pokud se jedná o úvěr do 1 880 000 Kč. Nad tuto částku už 

se dokládání účelu využití dvaceti procent úvěru vyžaduje. [32] 

Podmínky pro získání úvěru 

− vyplnit žádost o poskytnutí hypotečního úvěru, 

− doložit výši příjmu, 

− pracovní poměr musí mít žadatel sjednanou na dobu neurčitou a nepřetržitě 

musel být v posledních 12 měsících zaměstnán v pracovním poměru, 

− mít založený běžný účet,  

− na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem vložit 

zástavní právo k nemovitosti ve prospěch banky,  

− podmínkou je zajistit pojištění nemovitosti po celou dobu úvěrového 

vztahu ve prospěch banky prostřednictvím bankou uznatelné pojišťovny, 

− doložit všechny potřebné doklady k žádosti o poskytnutí hypotečního 

úvěru (viz Příloha č. 4) 

− doložit dokumenty sloužící k ocenění nemovitosti – tyto dokumenty jsou 

uvedeny v Příloze č. 5. 

Čerpání a splácení úvěru 

K čerpání úvěru dochází podle podmínek stanovených smlouvou a vykonává  

se na základě žádosti o čerpání hypotečního úvěru. Dochází  

buďto k jednorázovému nebo postupnému čerpání formou bezhotovostního platebního 

styku. Během čerpání se uhrazují úroky jen ze skutečné vyčerpané výše úvěru. Banka 

nestanovuje jako závazné, aby si klient určil jednotlivé termíny, kdy bude úvěr čerpat, 

zavazující je pouze datum, do kterého úvěr musí být vyčerpaný. [28]  
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Čerpání úvěru se liší podle účelu, na který byl vynaložený.  

Při koupi nemovitosti se finanční obnos zasílá na účet, který klient uvedl v kupní smlouvě 

nebo smlouvě o budoucí kupní smlouvě. U tohoto případu, pokud chceme začít čerpat 

prostředky dříve, než je uvedeno ve smlouvě, pak je tu možnost využít návrhu na vklad 

zástavního práva k nemovitosti a velkou výhodou je, že bance postačuje, když je návrh  

na vklad vložen na podatelně katastrálního úřadu, nečeká, až k samotnému vkladu 

zástavního práva dojde. [35] 

Pokud čerpáme při rekonstrukci nebo výstavbě, pak RB jako první na našem bankovním 

trhu nepožaduje předkládání faktur a zasílá peníze rovnou na klientův účet. Za optimální 

dobu takového čerpání banka považuje 18 až 24 měsíců. [36] 

Splácení hypotéky Klasik trvá 5 až 30 let a je prováděno měsíčními anuitními 

platbami. Pokud se klient rozhodne zaplatit mimořádnou splátku úvěru, ve které zamýšlí 

úvěr zcela nebo částečně splatit, musí o tom banku nejméně 30 dnů předem informovat. 

[28, 32]  

Úroková sazba 

Tabulka č. 7: Minimální úrokové sazby pro fyzické osoby u hypotéky Klasik od RB, a. s. 
(v procentech p. a.) 

 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 10 let 15 let 

Hypotéka 

Klasik 
4,59 4,29 3,49 3,59 3,69 4,69 5,19 5,39 5,39 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů RB [34] 

3.2.2 Hypotéka Profit 

Hypotéka Profit je specifický typ hypotéky přicházející vhod těm, kteří by rádi 

hypotéku použili jako určitý typ investice do komerční nemovitosti, tím, že by nemovitost 

dále pronajímali. [33] 

Komu je určena 

Občanovi ČR, občanovi Slovenské republiky s povolením k pobytu v ČR,  

jakýkoliv jiný občan, který má povolení k trvalému pobytu u nás. Osoba musí  

být starší 18 let a o úvěr mohou žádat maximálně 4 osoby. [33] 
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Účel hypotéky 

Hypotéka se dá použít na nákup nemovitosti, rekonstrukci nemovitosti, nebo jí lze 

refinancovat dříve ujednané půjčky na bydlení a možno s ní i vypořádat majetkové 

poměry. Nabízí se i možnost kombinace těchto variant. 

Za nemovitosti se pro tyto účely považují: 

− nebytový dům s bytovými jednotkami 

− nebytová jednotka 

− administrativní budova [33] 

Výše  

Banka nabízí úvěr nanejvýš 90 % hodnoty zastavené nemovitosti a až dvaceti 

procenty z částky úvěru lze financovat cokoliv. [33] 

Čerpání a splatnost 

Čerpání je opět stejné jako u výše zmíněné hypotéky Klasik a splatnost úvěru  

se pohybuje od 5 do 20 let. [33] 

Úroková sazba 

Tabulka č. 8: Úrokové sazby Hypotéky Profit při fixaci 

 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 10 let 15 let 

Hypotéka 

Profit 
6,29 5,99 5,19 5,29 5,19 6,39 6,89 7,09 7,09 

Zdroj: vlastní zpracování [34] 

3.3 UniCredit Bank, a. s. 

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. u nás pod tímto názvem začala fungovat  

od roku 2007, a to důsledkem sloučení HVB Bank Czech republic, a. s.12  

a Živnostenské banky, a. s13. [27] 

  

                                                           
12 V ČR zahájila svou činnost v roce 2001 na základě sloučení banky HypoVereinsbank CZ, a. s. a Bank 

Austria Creditanstalt Czech Republic, a. s. [27] 
13 Vznik datován k roku 1868 za účelem financování menších a středních českých podnikatelů. [27] 
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Na trhu působí v oblasti služeb jak komerčních, tak investičních, což z ní dělá 

univerzální banku. Vyniká v oblasti privátního bankovnictví, kreditních karet, cenných 

papírů a hypotečních úvěrů a orientuje se také na zákazníky, kteří vykonávají svobodné 

povolání, jako např. lékař, advokát apod. V rámci ČR disponuje celkem s 67 pobočkami  

a 116 bankomaty.14 [27] 

3.3.1 Hypoteční úvěr účelový rezidenční Individual s fixní sazbou 

Při zvolení takového typu HÚ hypoteční poradce nastaví hypotéku  

podle klientových představ a možností. 

Komu je určen 

Stejné jako u předchozích hypoték. 

Účel hypotéky a její výše 

Poskytuje se pro účely financování a refinancování bydlení ve výši až 100 % 

zastavené hodnoty nemovitosti a za minimální výši úvěru se považuje částka 200 000 Kč. 

[42] 

Podmínky získání úvěru15 

− pracovní vztah na dobu neurčitou, popřípadě se bere v potaz opakovaně 

prodlužovaný pracovní poměr na dobu určitou a neakceptuje se zkušební doba  

ani výpovědní doba, 

− požadovaný minimální příjem žadatele činí 15 000 Kč, 

− běžný účet, 

− doložení kompletní dokumentace, kterou banka vyžaduje (předložení občanského 

průkazu, dále další průkaz k ověření totožnosti – cestovní pas, doložit potvrzení  

o výši příjmu za poslední 3 měsíce a doplnit jej výpisy z účtu, z nichž banka pozná, 

zda k transakci skutečně došlo, dále vyplněnou žádost o poskytnutí hypotečního 

úvěru, vyplněný formulář, kde schvalujeme souhlas se zpracováním údajů a použití 

                                                           
14 Tento fakt je platný pro rok 2010 uvedený ve výroční zprávě UniCredit Bank, a. s. 2010, ale předpokládá 

se, že k dnešnímu dni jejich počet vzrostl. [27] 
15 Platí i pro převratnou hypotéku Individual v kapitole 3.3.2. 



Martina Bluchová: Srovnání podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů u vybraných peněžních ústavů 

2012  23 

rodného čísla, dále formulář s názvem Přihláška k pojištění schopnosti splácet 

úvěr). [42] 

Splatnost a čerpání hypotéky 

K čerpání hypotéky za účelem koupi nemovitosti dochází jednorázově. Co se týče 

doby splatnosti, volí se od 1 do 30 let při pravidelných měsíčních splátkách. [42] 

Úroková sazba 

Počet let, po kterých si klient může výši sazby zafixovat nejdéle, je stanoven  

na 20 let. V Tabulce č. 9 uvádím sazby pouze na 1, 3, 5 a 10 let.  

Tabulka č. 9: Výše sazeb při fixaci u individuální hypotéky rezidenční s fixní sazbou  

(v % p. a.) 

 1 rok 3 roky 5 let 10 let 

Do 85 % 2,99 3,39 3,39 4,39 

86 – 100 % 4,29 4,79 4,89 5,69 

Zdroj: vlastní zpracování podle údajů z webových stránek UniCredit Bank [43] 

3.3.2 Převratná hypotéka „šitá na míru“ - Individual 

Charakterizuje se použitím 1MPRIBOR sazby (viz níže v části Úroková sazba u 

této kapitoly) a upravením hypotéky podle představ klienta. 

Komu je určena 

Právo na tuto hypotéku mají klienti, kteří splňují stanovy uvedené u již zmíněných 

hypoték. 

Účel hypotéky a její výše 

Uplatňuje se při koupi zděné nemovitosti nebo pozemku v maximální výši 100 % 

zastavené hodnoty nemovitosti. [41] 

Splatnost a čerpání 

Úvěr se čerpá najednou a období splatnosti úvěru se vyřizuje maximálně na 30 let  

a splácí se po anuitních měsíčních platbách. 
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Úroková sazba a pojištění 

Banka jako jedna z mála nabízí taky kromě pevné sazby rovněž sazbu plovoucí, 

tzv. PRIBOR (float) sazbu. Celková výše úrokové sazby závisí na 1MPRIBORu  

(jednoměsíční PRIBOR) vycházejícího ze sazby na mezibankovním trhu, která se může 

kdykoliv změnit, a k tomu přičtené marži banky poskytující úvěr - ta se nemění po dobu  

trvání celého úvěrového vztahu. 1MPRIBOR má hodnotu 1,02 % a marže banky16  

při koupě nemovitosti s poskytnutým úvěrem do 85 % zástavní hodnoty se rovná 1,48 %, 

dohromady tedy 2,50 %. U hypotéky nad 85 % by činila celková výše sazby  

4,50 % - marže banky je v tomto případě větší z důvodu vyššího LTV17 (Loan to Value). 

[8] 

Pojištění nemovitosti si banka vyžaduje. Pojistná částka se rovná 2,75 % z výše 

úvěru. Úhrada pojistného se vykoná buďto navýšením úvěru (měsíčních splátek úvěru) 

nebo z vlastních zdrojů, které má klient na svém běžném účtu. Jistíme se tímto před ztrátou 

zaměstnání, smrtí, pracovní neschopností ad. [40] 

Tabulka č. 10: Variabilní sazba převratné hypotéky v % p. a. 

 Variabilní sazba 

Do 85 % 2,50 

86 % až 100 % 4,50 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

                                                           
16 Uvedené marže používá banka UniCredit Bank, ostatní banky si nastavují jiné hodnoty. 
17 LTV je zkratka představující poměr úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. [17] 
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4 Vyhodnocení 

Pomocí tabulky (viz níže Tabulka č. 11) jsem vypracovala přehled všech tří 

zvolených bank a typů hypotečních úvěrů, které v současné době tyto banky nabízejí.  

Pro porovnání uvádím např., jak se liší poplatky související s vyřízením úvěru  

nebo poplatky za vedení účtu u všech bank a v neposlední řadě poukazuji na rozdílnost 

úrokových sazeb při různých letech fixace a snažím se dát najevo, která fixace u každé 

banky vychází nejvýhodněji. Pro přehlednost jsem nejnižší sazby pro každou hypotéku 

zvýraznila šedou barvou. 

Pokud bychom neměli vlastní prostředky a nezbývalo by nám nic jiného  

než financovat nemovitost 100 % úvěrem, pak jak je vidět v tabulce, by nejlepší volbou 

z hlediska výše úroků byla hypotéka Plus u Komerční banky s fixací na 3 roky a výši sazby 

4,49 % p. a. Ačkoliv hypotéka reziduální do 100 % LTV u UniCredit Bank má nižší 

úrokovou sazbu, a to 4,29 % p. a. - je ale pouze jen na 1 rok. Proto bych raději volila 

3letou fixaci u KB, kde rozdíl ve výši sazby není až tak zjevný. Pohoršili bychom  

si tak jen o 0,2 % p. a., ale úrok bychom měli zafixovaný na delší dobu, což může být 

nevýhodou, pokud se změní výrazně sazby a klesnou, ale taky se může stát, že sazby 

půjdou nahoru. 

U hypoték, které nabízejí úvěr jen do výše 85 % hodnoty zastavené nemovitosti, 

banka počítá s tím, že klient bude mít částku na doplacení výše nemovitosti zaopatřenou 

z jiných zdrojů, než které plynou z tohoto poskytnutého úvěru. Za velmi vhodnou variantu 

hypotéky se mi tak jeví Převratná hypotéka do 85 % nabízená bankou UniCredit se svojí 

variabilní sazbou 2,50 % p. a. Jak je vidět, jde o nejnižší sazbu z celé tabulky.  

Za povšimnutí stojí i hypotéka Klasik u Komerční banky nabízená do 85 % se svojí 

možností fixace sazby 3,49 % p. a. na 3, 4 nebo 5 let, popřípadě hypotéka Klasik do 90 % 

od Raiffeisenbank taktéž se sazbou 3,49 % p. a., ale možností fixace jen na 3 roky.  

Specifický hypoteční úvěr je Profit hypotéka od RB, který se netýká normálního 

bydlení, ale je určen na komerční účely. Nejnižší sazbou, za kterou banka poskytuje úvěr  

a počítá s 30 % vlastních prostředků, je 5,19 % p. a. a nejvyšší se rovná až 7,09 % p. a. 
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Tabulka č. 11: Přehled úrokových sazeb hypotečních úvěrů nabízející  

Komerční banka, a. s., Raiffeisenbank, a. s. a UniCredit Bank, a. s. 

Banka KB RB UCB 

Typ úvěru Klasik Plus Klasik Profit 
Reziduální Převratná 

do 85 
% 

86 až 
100 % 

do 85 % 
86 - 100 

% 

Výše úvěru 
do 85 % 

LTV 
85 - 100 
% LTV 

do 90 % 
LTV18 

až 70 % 
LTV 

do 85 
% LTV 

86 - 
100 % 
LTV 

do 85 % 
LTV 

86 - 100 
% LTV 

Poplatek za 
vyřízení úvěru 

v Kč 
2900 2900 0 0 2500 2500 2500 2500 

Poplatek za 
vedení účtu v 

Kč 
150 150 150 150 200 200 200 200 

Minimální 
výše příjmu 

Kč 
14000 14000 25000 25000 15000 15000 15000 15000 

Podmínka mít 
běžný účet u 

banky 
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Podmínka mít 
pojištěnou 
nemovitost 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Léta fixace ÚROKOVÁ SAZBA v % p. a. 
1 4,09 5,09 4,59 6,29 2,99 4,29 

  

2 4,09 5,09 4,29 5,99 - - 
3 3,49 4,49 3,49 5,19 3,39 4,79 
4 3,49 4,49 3,59 5,29 - - 
5 3,49 4,49 3,69 5,19 3,39 4,89 
6 3,99 4,99 4,69 6,39 - - 
7 4,09 5,09 5,19 6,89 - - 
8 4,19 5,19 - - - - 
9 4,29 5,29 - - - - 

10 4,39 5,39 5,39 7,09 4,39 5,69 
15 4,69 5,69 5,39 7,09 - - 

variabilní 
sazba 

- - - - - - 2,50 4,50 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

                                                           
18

 Do 100 % RB financuje jen ty hypoteční úvěry, jejichž nemovitost se nalézá v Katastrech Praha a Brno  

a výše příjmu žadatele je vyšší než 45 000 Kč. V ostatních městech musí příjem žadatele odpovídat  

nejméně 100 000 Kč. 
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V rámci analýzy hypotečních úvěrů jsem si nechala u každé banky vypracovat 

orientační propočet hypotéky prostřednictvím hypotečního poradce. Vypočítali mi,  

jak by vypadala výše splátky při požadované době splatnosti. 

V Komerční bance, a. s. jsem žádala o hypotéku na koupě bytu ve výši 900 000 Kč, 

bez vlastních finančních prostředků, čili o 100 % hypotéku, s měsíčním příjmem  

15 000 Kč, požadovanou dobou splatnosti 25 let a fixací úrokové sazby na 5 let. Poradce 

mi nabídl hypotéku Klasik se sazbou 4,69 % p. a. a celková výše měsíční splátky tak činila 

5 101 Kč (viz Příloha č. 1). 

V Raiffeisenbank jsem také žádala o hypotéku směřující na koupi bytu o hodnotě 

900 000 Kč. Banka je ochotna financovat nemovitost pouze v 90 % z ceny, tudíž výše 

úvěru vyjde na 810 000 Kč. V tomhle případě jsem zvolila 2 žadatele, jednoho s měsíčním 

platem 25 000 Kč a druhého s 15 000 Kč a požadovanou dobu splatnosti jsem opět 

stanovila na 25 let. Kdybych žádala sama pouze se svým příjmem 15 000 Kč, banka by mi 

hypotéku neposkytla, jelikož jednou z podmínek pro poskytnutí HÚ je čistý měsíční příjem 

žadatele odpovídající nejméně 25 000 Kč. Předběžný výpočet měsíční anuitní splátky vyšel 

na 4 594 Kč při úrokové sazbě 4,59 % p. a. (viz Příloha č. 2).  

V UniCreditBank šlo rovněž o koupi bytu za 900 000 Kč. Banka byla ochotna 

nabídnout pouze úvěr do 85 % LTV při žadatelově příjmu 15 000 Kč, tedy 765 000 Kč  

a 135 000 Kč by klient musel pokrýt z vlastních zdrojů. Příjem 15 000 Kč je pro banku 

rizikový, je to taková hraniční mez u 100 % financování, a tudíž by k poskytnutí hypotéky 

při tak vysokém LTV s největší pravděpodobností nedošlo. Hypoteční poradce tedy zvolil 

jako nejlepší hypotéku Rezidenční Individual s proměnlivou (variabilní) úrokovou sazbou 

2,50 % při měsíční splátce 3 527 Kč po dobu splácení 25 let (viz Příloha č. 3). 
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5 Závěr 

Hypoteční úvěry hrají důležitou roli v nabízených produktech bankovních ústavů, 

výše objemu pohledávek po klientech u bank stále roste. V posledních letech  

je to zapříčiněno tím, že úrokové sazby klesly na jednu z nejnižších hranic, což vyvolalo 

nárůst zájemců o úvěr, protože hypotéka představuje jednu z nejvýhodnějších variant,  

jak si pořídit své vlastní bydlení.  

Zjistila jsem, že podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů má víceméně každá 

banka stejné, liší se např. jen ve výši požadovaného měsíčního příjmu. Všimla jsem si,  

že existují i hypotéky bez dokládání příjmů, u nich ale musíme počítat s tím, že sazba  

je vyšší než u jiných hypoték a poskytuje se jenom do 50 % LTV. Na své si zde tedy 

přijdou např. podnikatelé. Těmito hypotékami jsem se ve své práci ale nezabývala. 

Ve své bakalářské práci jsem se zajímala o hypoteční produkty tří bank, po dvou  

u každé z nich. Ve vyhodnocení jsem se snažila poukázat na to, která hypotéka vychází  

po stránce nákladové, kterou vynaložíme na úrokové sazbě, nejpřijatelněji. Podle mého 

mínění je nejlepší zažádat o Převratnou hypotéku u UniCredit Bank, která dává možnost 

využití variabilní sazby, jež je v současné době na bankovním trhu velmi nízká a vyplatí 

se. Navíc pokud by docházelo k nějakému rapidnímu nárůstu této sazby (s čímž  

se nepočítá), banka umožňuje i přechod na fixní sazbu. 

Na závěr bych ráda podotkla, že posouzení výhodnosti toho či onoho hypotečního 

úvěru je čistě můj názor a může se lišit od názorů lidí jiných věkových skupin, profesního 

zaměření a bankovních odborníků. 
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