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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání nabízených hypotečních úvěrů u vybraných 

obchodních bank v České republice. Celý text je rozdělen do tří hlavních částí. První část 

představuje hypoteční úvěr, jakoţto jeden z bankovních produktů. Dále se zabývá popisem 

právní úpravy hypotečního bankovnictví v České republice a průběhem vyřízení 

hypotečního úvěru. Druhá část práce popisuje obecný vývoj hypotečního úvěrování 

v České republice. Třetí část práce obsahuje charakteristiku nabídky hypotečních produktů 

u Hypoteční banky, ČSOB a Equa banky, srovnání podmínek pro poskytnutí hypotečního 

úvěru a modelový příklad, pomocí něhoţ byly porovnány nabízené hypoteční úvěry 

uvedených bank. 

Klíčová slova: banka, bankovní produkt, hypoteční úvěr, hypoteční zástavní list, úroková 

sazba, Hypoteční banka, ČSOB, Equa bank 

 

Summary 

Bachelor thesis focuses on comparing mortgage credits, offered by selected commercial 

banks in the Czech republic. Thesis is divided into three main parts. First part introduces 

mortgage credit as one of banking products. It also describes mortgage banking regulations 

and procedure of concluding mortgage credit. Second part  describes evolution of 

providing mortgage loans in the Czech republic. Third part is composed of description 

mortgage loans at particular banks: Hypoteční banka, ČSOB, and Equa bank and 

comparison of conditions for a mortgage loan. Then is composed of model example, on 

which are several mortgage credits of aforesaid banks compared.  

Key words: bank, banking product, mortgage credit, mortgage bond, interest rate, 

Hypoteční banka, ČSOB, Equa bank 
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1 ÚVOD 

Hypoteční úvěry patří odjakţiva k oblíbeným a hojně vyuţívaným bankovním úvěrovým 

produktům. Výhodné jsou zejména pro svou relativně nízkou rizikovost a pro jejich 

moţnou dlouhodobost. V praxi jsou hypoteční úvěry nejčastěji poskytovány jako účelové 

na financování bytových potřeb. 

Ačkoliv má hypoteční bankovnictví v českých zemích poměrně dlouhou tradici, jeho 

skutečný rozvoj nastal aţ poměrně nedávno. Základní podmínkou existence této bankovní 

oblasti je zavedení právních norem, upravujících hypoteční úvěrování. Hlavní nárůst 

v oblasti poptávání a poskytování hypoték přišel v roce 2000. V této souvislosti se na trhu 

začaly objevovat nové produkty, které se snaţily co nejlépe přizpůsobit poţadavkům 

klienta. V současnosti je v České republice nabídka hypotečních úvěrů poměrně široká a 

v rámci konkurenčního boje bank vstupují na trh neustále nové nabídky s volitelnými 

parametry, vhodné jak pro absolventy vysokých škol, mladé rodiny či starší manţelské 

páry zajišťující si lepší bydlení.  

Tato práce si klade za cíl nahlédnout do problematiky hypotečního úvěrování v rámci naší 

republiky formou porovnání nabídek hypotečních úvěrů u tří vybraných bankovních 

institucí. První část práce je věnována stručnému úvodu do problematiky hypotečních 

úvěrů. Následně se práce zaměřuje na popis historického vývoje hypotečního bankovnictví 

v rámci České republiky. V poslední části práce je zpracována stručná charakteristika 

vybraných bankovních institucí a porovnání podmínek poskytnutí hypotečních úvěrů. Na 

závěr je uveden modelový příklad, pomocí něhoţ je vybrána nejlepší moţná alternativa 

hypotečního úvěru pro fiktivní manţelský pár. 

První porovnávanou institucí je Hypoteční banka, a.s., která od roku 1995 působí jako 

první banka v České republice specializovaná výhradně na hypoteční úvěry. Na trhu 

hypotečních úvěrů si za tu dobu jiţ vybudovala silnou pozici. Druhou institucí je 

Československá obchodní banka, a.s., coţ je univerzální banka, která poskytuje hypoteční 

úvěry jako jeden z mnoha dalších nabízených bankovních produktů. Třetí porovnávanou 

institucí je Equa bank a.s., která na českém trhu působí od roku 2011. Equa bank a.s. se dá 

se svou zajímavou nabídkou povaţovat, za jakousi „čerstvou krev“ v oblasti hypotečního 

úvěrování na našem trhu. Máme tedy tři poměrně různorodé zástupce z řad bankovních 
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institucí, kteří nabízejí stejný produkt, avšak za pomoci rozlišných strategií a podmínek. 

Podmínky se samozřejmě ve své podstatě tolik neliší, jedná se především o jemné nuance, 

které jsou však z hlediska klienta zásadní.  

Hlavním cílem je porovnat nabízené hypoteční úvěry a podmínky jejich poskytování u 

jednotlivých bank. Vedlejším cílem práce je zjistit, která z těchto tří vybraných institucí 

nabízí pro své klienty hypoteční úvěry za nejvýhodnějších podmínek. 

Při zpracování bakalářské práce bylo čerpáno z odborných knih a z údajů poskytnutých na 

webových stránkách porovnávaných bank. Pro výpočet hypotečních úvěrů u vybraných 

bank byl vyuţit online profi hypoteční kalkulátor od Hypoteční banky a online hypoteční 

kalkulačky z webových stránek ČSOB a Equa bank. 
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2 CHARAKTERISTIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 

Hypoteční úvěr je jeden z bankovních produktů a zároveň jeden z nejstarších úvěrů. Za 

jeho základní charakteristický rys lze povaţovat způsob jeho zajištění, kterým je zástavní 

právo k nemovitosti. Z povahy zajištění vyplývá relativně nízké riziko hypotečních úvěrů i 

jejich moţná dlouhodobost. 

2.1 Definice a členění hypotečních úvěrů 

Hypoteční úvěry jsou definovány jako dlouhodobé půjčky vyuţívané k investování 

především do nemovitostí, jejichţ splácení je zajišťováno zástavním právem k nemovitosti.  

Nízká rizikovost hypotečních úvěrů spočívá především v jejich krytí zástavním právem 

k realitám. „V případě, ţe dluţník, který získal hypoteční úvěr, není schopen dluh splácet, 

můţe banka uspokojit své nároky výtěţkem z prodeje zastavených nemovitostí. Zástavní 

práva, která vyplývají ze zástavního hypotečního listu, mají při uspokojování nároků ze 

zastavených nemovitostí přednost před jinými zástavními právy.“ 
[6]

  

A. Typy hypotečních úvěrů dle účelu využití: 

a) účelové – tyto úvěry jsou poskytnuty na investice do nemovitostí,  

b) neúčelové (americké hypotéky) – tyto úvěry jsou poskytovány na cokoliv. 

Koupě druţstevního bytu je nejrozšířenějším účelem pouţití americké hypotéky. Dříve 

bylo moţno pouţít na jeho koupi pouze úvěr ze stavebního spoření nebo klasický 

spotřebitelský úvěr. Banky nyní nabízí speciální úvěry právě jen na tento účel. Rozlišují 

tak hypoteční úvěr na druţstevní byt a hypotéku bez určení účelu. 
[11]

 

B. Typy hypotečních úvěrů nejčastěji nabízených bankami: 

a) Standardní hypotéka – banka dostane do zástavy nemovitost vyšší hodnoty, neţ 

kolik peněz fakticky půjčí klientovi. U standardních hypoték je úroková sazba 

nastavena uţ od 3,5 %.  

b) Stoprocentní hypotéka – banka poskytne klientovi půjčku ve výši hodnoty 

nemovitosti, oceněné znaleckým posudkem. Stoprocentní hypotéka má 

úrokovou sazbu nastavenou od 4,0 %. 
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c) Americká hypotéka – je neúčelový úvěr, který je však zajištěn zástavou 

nemovitosti. Obvykle se úroková sazba pohybuje od 5,95 %, přičemţ některé 

banky umoţňují předčasné splácení bez sankčního poplatku. 
[3]

   

C. Typy hypotečních úvěrů dle procenta zástavní hodnoty nemovitosti: 

Hypoteční úvěry se dělí podle úrovně LTV.
1
 

a) úvěry do výše 60 % odhadní ceny zastavené nemovitosti (neúčelové úvěry), 

b) úvěry do výše 70 % odhadní ceny zastavené nemovitosti, 

c) úvěry do výše 80 % odhadní ceny zastavené nemovitosti, 

d) úvěry do výše 90 % odhadní ceny zastavené nemovitosti, 

e) úvěry do výše 100 % odhadní ceny zastavené nemovitosti. 

D. Typy hypotečních úvěrů dle způsobu splácení: 

a) Anuitní – výše měsíčních splátek je konstantní. Zpočátku je však větší část 

peněz splátkou úroku a jen menší část je splátkou samotného dluhu. 

Postupem času se poměr mění, úrok se tedy zmenšuje. Klient tedy v počátku 

platí vyšší úroky, ale protoţe o ty si můţe sníţit daňový základ, ušetř í 

zpočátku víc na daních. Jedná se o nejčastější formu splácení. 

b) Progresivní – výše měsíčních splátek v čase roste.  

c) Degresivní – výše měsíčních splátek v čase klesá. Při stejné době splatnosti 

klient celkově zaplatí na úrocích méně neţ při anuitním splácení.  

E. Další hlediska dělení hypotečních úvěrů: 

a) podle doby fixace úrokové sazby, 

b) podle toho, komu je úvěr poskytován – podnikatelské a nepodnikatelské 

úvěry, 

c) podle doby splatnosti, 

d) podle moţností kombinace hypotečních úvěrů s jinými bankovními 

produkty – hypoteční úvěr a stavební spoření, hypoteční úvěr a kapitálové 

ţivotní pojištění, hypoteční úvěr a hypoteční zástavní listy, 

e) podle způsobu čerpání – jednorázové, postupné, před zápisem zástavního 

práva. 

                                                

1 LTV je poměr mezi poskytovanou výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti, kterou stanoví bankou 

autorizovaný odhadce. 
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2.2 Právní úprava hypotečního bankovnictví v ČR 

V České republice jsou oprávněny hypoteční obchody uskutečňovat jak banky 

specializované, tak i banky univerzální. Před vstupem ČR do EU platila podmínka, ţe k 

působení v oblasti hypotečního bankovnictví je nutné získání zvláštního povolení od ČNB; 

jednalo se o licenci k vydávání hypotečních zástavních listů. Jestliţe obchodní banka 

obdrţela takovou licenci, mohla vedle svých oficiálních obchodních názvů uvádět i 

označení hypoteční banka.
 [1]

 V současné době není k poskytování hypotečních úvěrů 

potřeba zvláštního povolení. Hypoteční úvěry mohou poskytovat všechny banky na 

základě udělené bankovní licence.   

Od 1. května 2004, tedy ode dne přistoupení ČR k Evropské unii, je v České republice 

platný a účinný zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje problematiku dluhopisů vydávaných v ČR, včetně dohledu ČNB a 

zvláštních druhů dluhopisů, mezi které patří i hypoteční zástavní listy. Výše uvedený 

zákon spolu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů tvoří 

základní legislativní rámec hypotečního bankovnictví v ČR. 

To nové, co zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech oproti dříve platnému zákonu č. 

530/1990 Sb., o dluhopisech přináší, je hlavně tzv. neúčelovost hypoték. Nyní jiţ 

podmínka poskytování hypotečních úvěrů pouze na investice do nemovitostí na území ČR 

odpadá a hypoteční úvěry jiţ nejsou omezeny z hlediska účelu. Jedná se o výše zmíněné 

americké hypotéky, které upravuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách 

sjednávání spotřebitelských úvěrů. Za hypoteční úvěry jsou v současnosti povaţovány 

veškeré úvěry zajištěné nemovitostí. 

Při vydávání HZL se dnes banky v ČR řídí Zákonem o dluhopisech a k jednotlivým 

emisím těchto dluhopisů potřebují povolení na základě tohoto zákona. Zdroje plynoucí 

z emise HZL mohou banky vyuţít pouze pro poskytování hypotečních úvěrů za 

stanovených podmínek. K refinancování hypotečních úvěrů však banky pouţívají různé 

zdroje (nejen zdroje z emisí HZL).  
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2.2.1 Hypoteční banky 

 „Hypoteční banka vydává hypoteční zástavní listy, čímţ získává zdroje pro poskytování 

úvěrů. Hypoteční zástavní listy umisťuje na kapitálovém trhu jako dluhopisy, jejichţ 

jmenovitou hodnotu včetně úroků, kryjí pohledávky z hypotečních úvěrů. Za pohledávky 

majitelů hypotečních zástavních listů neručí sdruţení dluţníků, nýbrţ odpovídá za ně 

banka svým vlastním kapitálem a svými pohledávkami.“
 [1]

 

V České republice převládají univerzální banky, které kromě hypotečních úvěrů nabízejí 

celou škálu dalších bankovních produktů. Specializované banky se zaměřují na jeden 

bankovní produkt, v našem případě na poskytování hypotečních úvěrů, jejich správu a na 

financování hypotečních úvěrů ze zdrojů získaných z emisí HZL. Mezi nevýhody 

specializovaných bank patří nutnost obracet se na jiné instituce pro zajištění ostatních 

bankovních sluţeb. 

2.2.2 Hypoteční úvěr 

Podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech je hypoteční úvěr v § 28 odst. 3 definován 

takto: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

právem k nemovitosti, i rozestavěné, kdyţ pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek 

zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. 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.“
 [20]

 

Zastavená nemovitost se podle tohoto zákona musí nacházet na území ČR, členského státu 

EU nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.  Nemovitostí rozumíme 

pozemky a stavby s nimi spojené pevným základem. Stavby jsou v českém právním řádu 

samostatnou věcí a nejsou součástí pozemku.
2
 Za rozestavěnou stavbu pokládáme stavbu 

od okamţiku, kdy se stává věcí v právním smyslu jednoznačností a nezaměnitelností 

prvního nadzemního podlaţí.
3
 

                                                

2 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
3 Usnesení Vrchního soudu z 25. 4. 1994 
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Emitent hypotečních zástavních listů podle odst. 5 § 28 Zákona o dluhopisech musí zajistit 

dostatečné krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu tak, aby součet 

pohledávek z hypotečních úvěrů nebo jejich částí, slouţících k řádnému krytí, a celkového 

náhradního krytí nepoklesl pod celkovou výši závazků ze všech jím vydaných hypotečních 

zástavních listů v oběhu. 

2.2.3 Hypoteční zástavní list 

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou upraveny zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a 

zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 

Hypoteční zástavní listy jsou v zákoně č. 190/2004 Sb. v § 28, odst. 1 definovány takto: 

„Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jejichţ jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále 

jen „závazky z hypotečních zástavních listů“) jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních 

úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě téţ náhradním způsobem 

podle tohoto zákona (náhradní krytí). Součástí názvu tohoto dluhopisu je označení 

hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat.“ 
[20]

 

Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy vydávané hypotečními bankami s cílem získat 

finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. HZL patří k nejméně rizikovým 

cenným papírům. Jmenovitá hodnota a hodnota poměrného výnosu HZL je plně kryta 

pohledávkami z hypotečních úvěrů. Pro řádné krytí jmenovité hodnoty hypotečních 

zástavních listů mohou být pouţity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů, které 

nepřevyšují 70 % odhadní ceny zastavených nemovitostí. Vedle institutu řádného krytí 

funguje také tzv. náhradní krytí, coţ mohou být jen vysoce likvidní a bonitní prostředky 

(například hotovost, státní dluhopisy nebo vklady u ČNB). Takto kvalitní krytí činí z 

hypotečního zástavního listu jeden z vůbec nejbezpečnějších cenných papírů. 
[11]

  

Oproti jiným dluhopisům jsou HZL veřejně obchodovatelné, a lze je tedy obchodovat i na 

Burze cenných papírů Praha nebo na RM-Systému.  HZL jsou vysoce likvidní cenné 

papíry, neboť je jejich majitel můţe kdykoli prodat bez znatelné ztráty jejich hodnoty. 

Ačkoli jsou hypoteční zástavní listy rizikovější neţ vklady u banky, díky dvojímu ručení 

(bankou a nemovitostí), představují solidní základ pro více neţ dvojnásobný výnos neţ u 

bankovních vkladů. 
[1]

 Úrok, který na základě vlastnictví zástavního listu klient obdrţí, je 

obvykle stanoven jako fixní. To znamená, ţe bude platit po celou dobu trvání HZL. Navíc 
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je tento výnos čistý. Úrok totiţ nepodléhá dani z příjmu jako například u termínovaných 

vkladů nebo vkladních kníţek. Úroky reprezentované kupónem jsou stanoveny jako 

procentní částka ze jmenovité hodnoty HZL. Výše úrokových sazeb z HZL má rozhodující 

význam při stanovování úrokových sazeb z hypotečních úvěrů. 

Úrok z hypotečních úvěrů je konstruován takto: 

4  

Hypoteční zástavní listy jsou vydávány na určitou předem stanovenou dobu – vyznačují se 

datem splatnosti. V ČR jsou obvyklé emise s pětiletou splatností.  

Pokud pohledávky banky z hypotečních úvěrů, tj. řádné krytí a krytí náhradní, nepostačují 

k celkovému krytí vydaných a nesplacených emisí hypotečních zástavních listů, banka 

(emitent) je sama musí koupit. Tím vydané a nesplacené HZL před datem splatnosti dle 

emisních podmínek zanikají. 

2.3 Průběh vyřízení hypotečního úvěru 

O hypoteční úvěr můţe poţádat fyzická osoba (občan nebo podnikatel) způsobilá 

k právním úkonům, starší 18 let a s trvalým pobytem na území ČR, cizinec s trvalým 

pobytem v ČR nebo občan členského státu EU, který je drţitelem průkazu o povolení 

k pobytu. Kromě minimálního věku musí ţadatel splňovat podmínku maximálního věku, 

tzn. nejvyšší moţný věk ţadatele, kterého dosáhne při úplném splacení hypotečního úvěru. 

O hypoteční úvěr mohou společně zaţádat nejvýše čtyři osoby, které musí spolu ţít 

maximálně ve dvou domácnostech. V případě, ţe je ţadatelem o úvěr manţelský pár, který 

má společné jmění manţelů, stává se manţel (manţelka) automaticky spoluţadatelem o 

úvěr. Dále můţe o hypoteční úvěr zaţádat právnická osoba (firma, obec nebo město). 

Obvykle se celý proces vyřízení hypotečního úvěru dělí do tří etap. Jedná se o etapu 

přípravnou, schvalovací a realizační. 

                                                

4 Bankovní marží se rozumí rozdíl mezi úroky z hypotečních úvěrů a úroky z HZL. Z této marţe hypoteční 

banky hradí veškeré náklady na provoz, výdaje na tvorbu rezervních fondů pro úhradu ztrát z nedobytných 

hypotečních úvěrů aj. 
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2.3.1 Přípravná etapa – podání ţádosti o hypoteční úvěr 

V této etapě si klient vybírá banku, u které hodlá poţádat o poskytnutí hypotečního úvěru. 

Hlavním kritériem výběru je zejména výše úrokové sazby a doba její fixace. Klient by si 

měl také vypočítat vlastní bonitu.
5
  

Doklady potřebné k vyřízení hypotečního úvěru: 

 doklad identifikující klienta (občanský průkaz, ţivnostenský list), 

 doklady průkazně dokládající výši příjmů klienta:  

 potvrzení o příjmech zaměstnance (nesmí být starší neţ 30 dní, zaměstnanec 

nesmí být ve zkušební ani výpovědní lhůtě), 

 daňové přiznání podnikatelů, 

 účetní výkazy, 

 výpis z bankovního účtu alespoň za 3 předchozí měsíce apod., 

 doklady vztahující se k výdajům, 

 doklady vztahující se k zastavené nemovitosti: 

 výpis z katastru nemovitostí o zanesení zástavního práva (originál), 

 snímek z katastrální mapy, 

 ocenění nemovitosti, 

 pojištění nemovitosti s potvrzením o vinkulaci ve prospěch banky, 

 doklady prokazující účel investice do nemovitosti:  

 kupní smlouva (při investici na koupi nové nemovitosti), 

 stavební povolení (při výstavbě nebo při rekonstrukci),  

 projektová dokumentace,  

 rozpočet stavby,  

 smlouva o dílo atd. 

Schéma potřebných dokladů se samozřejmě můţe případ od případu lišit a klient si musí 

zjistit, které doklady vyţaduje jím vybraná banka v jeho specifickém případu. Banky 

                                                

5 Bonita klienta je definována jako schopnost ţadatele splácet hypoteční úvěr, tedy úvěruschopnost. Banky 

obecně vyţadují, aby finanční zdroje, jimiţ bude splácen úvěr, byly pravidelně dosaţitelné, dlouhodobého 

charakteru a byly dostatečně vysoké. Kaţdá banka pouţívá pro posuzování bonity klienta vlastní výpočty.  
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obvykle vyţadují kompletní dokumentaci k zastavované nemovitosti a doklady, které 

prokazují ekonomickou situaci ţadatele a jeho rodiny. 

2.3.2 Schvalovací etapa – čerpání hypotečního úvěru 

Po podání ţádosti o poskytnutí hypotečního úvěru, si banka obvykle nechává nějakou dobu 

na zpracování ţádosti. Pod zpracováním ţádosti si můţeme představit ověření správnosti, 

pravdivosti a úplnosti údajů v ţádosti, posouzení bonity klienta, posouzení zastavené 

nemovitosti a konkretizaci smluvních podmínek pro daného klienta. Jestliţe banka úvěr 

schválí, je klient seznámen se smluvními podmínkami a poté je vyzván k podpisu úvěrové 

smlouvy, zástavní smlouvy a smlouvy o vedení účtu.  

Po splnění podmínek můţe klient začít čerpat hypoteční úvěr. V průběhu čerpání úvěru, 

coţ můţe být různě dlouhá doba
6
, která závisí např. na délce stavby domu atd., splácí 

klient bance pouze úroky z vyčerpané částky. Samotná hypotéka je splácena aţ po 

ukončení čerpání. Maximální délka čerpání hypotečního úvěru bývá stanovena zpravidla 

na 6 měsíců u jednorázového čerpání a 24 měsíců u postupného čerpání. 

Hypoteční úvěr lze čerpat aţ po vyčerpání vlastních finančních prostředků, úvěru ze 

stavebního spoření nebo ostatních zdrojů. Jednou z podmínek čerpání můţe být také 

zaplacení poplatku za vyřízení hypotečního úvěru, pokud si jej banka účtuje. Úvěr bývá 

nejčastěji čerpán bezhotovostní formou prostřednictvím proplácení faktur nebo úhradou 

závazků z kupní smlouvy.  

S vyřízením a samotným čerpáním hypotečních úvěrů je spojena celá řada bankovních 

poplatků. Jedná se zejména o poplatek za zpracování úvěrové dokumentace, poplatek za 

poskytnutí hypotečního úvěru, jehoţ výše bývá zpravidla stanovena na 0,8 % z výše 

poskytnutého úvěru. Bývá stanoven horní i dolní limit poplatku. Některé banky si však 

v rámci konkurenčního boje poplatek za tuto sluţbu vůbec neúčtují. Dále se můţeme setkat 

s poplatky za garanci úrokové sazby, vedení úvěrového hypotečního účtu (měsíčně cca 150 

aţ 220 Kč), čerpání hypotečního úvěru, výpisy z úvěrového účtu či s poplatky za 

nedodrţení smluvních podmínek aj. I samotné ocenění nemovitosti se neobejde bez 

poplatku, kdy má banka k dispozici buď své interní odhadce, nebo zadává provedení 

                                                

6 Období čerpání úvěru je časový úsek od podpisu úvěrové smlouvy aţ do uvolnění všech dostupných 

finančních prostředků. 
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analýzy externím odhadcům. Rozpětí tohoto poplatku se pohybuje zhruba od  

2 000 do 8 000 Kč. Některé banky zdánlivě nabízejí hypotéku i bez poplatků. To si ale 

vynahradí tím, ţe tyto poplatky rozpočítají do splátek. Stanovené poplatky spojené 

s uzavřením a správou tak klient neplatí předem, nýbrţ jsou zahrnuty v úrocích, a je tedy 

moţné si je odečíst z daňového základu.  

2.3.3 Realizační etapa – splácení hypotečního úvěru 

Jakmile je úvěr vyčerpán, obdrţí klient od banky oznámení o ukončení čerpání a přesnou 

výši měsíční splátky. V poslední etapě dochází ke splácení hypotečního úvěru.  

Doba splatnosti se nejčastěji pohybuje od 5 do 30 let, výjimečně aţ na dobu 45 let. Doba 

splatnosti výrazně ovlivňuje výši splátky úvěru, ke které se klient zaváţe, a také délku 

závazku, po jakou dobu budeme platit bance úroky. Klient má moţnost vybrat si anuitní, 

progresivní či degresivní způsob splácení (viz kapitola 2.1). 

Výše úrokové sazby je dána účelem úvěru, dobou fixace úrokové sazby, výší zajištění a 

bonitou dluţníka. Nejniţší úrokové sazby jsou poskytovány na úvěry na financování 

bydlení nebo k refinancování jiného hypotečního úvěru. Je to dáno tím, ţe tyto úvěry 

představují pro banky niţší riziko, a proto si mohou dovolit je nabídnout za niţší úrok. Za 

nejdraţší hypotéky jsou na druhou stranu povaţovány hypotéky neúčelové. Výši úrokové 

sazby ovlivňuje i to, zda se dluţník podílí na financování nemovitosti svými vlastními 

prostředky (klient nečerpá 100% výši ceny zastavené nemovitosti). Jestliţe ano, je to opět 

pro banku méně rizikové, a proto je i úroková sazba niţší. Některé banky rovněţ poskytují 

hypotéky bez doloţení příjmů. Tato nabídka je opět spojena s vyšší úrokovou sazbou a je 

určena především pro klienty, kteří nedosahují vysokých příjmů. 

Fixace úrokové sazby je doba, během které se nemění podmínky smlouvy. Banky si 

půjčují peněţní prostředky na finančním trhu s určitou dobou splatnosti a právě z této doby 

splatnosti plyne i doba fixace úrokové sazby. Období fixace se v bankovní praxi stanovuje 

obvykle na 1, 3, 5 nebo aţ na 15 let. Opět tedy platí, ţe čím delší je doba fixace úrokové 

sazby, tím vyšší úrok musí klient bance zaplatit. Po uplynutí doby fixace úrokové sazby si 

banka znovu půjčuje na finančním trhu peníze podle aktuální ceny a na tomto základě pak 

klientovi nabídne novou fixaci úrokové sazby. 
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Den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven v úvěrové smlouvě. Za předčasné splacení 

úvěru či v případě mimořádné splátky ze strany klienta si většina bank stanovuje vysoké 

sankce. Banky by totiţ z předčasně splaceného hypotečního úvěru nedostaly úroky a 

nemohly by tak pokrýt své náklady na půjčení peněz z finančního trhu. Výše zmíněné 

sankce jsou vlastně poplatkem za ušlý zisk bank. V termínu, kdy dochází ke změně 

úrokové sazby, můţe dluţník splatit předčasně část nebo celou výši úvěru bez sankce. V 

případě neúčelové hypotéky, která spadá pod reţim zákona o spotřebitelském úvěru (č. 

145/2010 Sb.), lze kdykoli učinit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru. 

2.4 Daňové úlevy 

Stát klientovi, který si pořídil vlastní bydlení pomocí hypotéky, přispívá na úroky, které za 

pořízení domu či bytu zaplatí.  

Tři kroky pro nižší daně: 

1. Banka pošle na začátku kalendářního roku klientovi potvrzení o výši úroků, které 

v loňském roce zaplatil za úvěr. 

2. O tuto částku klient sníţí svůj daňový základ při výpočtu daně. To znamená, ţe ho 

úroky vyjdou levněji. 

3. Potvrzení z banky přiloţí klient k daňovému přiznání, jednu kopii si nechá pro 

vlastní potřebu. 
[3]

    

Výše daňové úspory se u různých klientů liší podle výše jejich příjmů. Jednoduše řečeno, 

klient s vyššími příjmy bude své peníze danit ve vyšším pásmu, a tudíţ ušetří při stejných 

zaplacených úrocích větší částku neţ klient, který má příjmy niţší. Čím vyšší jsou tedy 

klientovy příjmy, tím vyšší úspora jej čeká.  

Při anuitním splácení, které se v praxi pouţívá nejčastěji, se výše daňové úspory při 

splácení úvěru postupně sniţuje. Poměr úroku a splácené jistiny se postupem času mění a 

klient více umořuje dluh. Úspora na daních se z tohoto důvodu sniţuje, aţ je na konci 

splácení téměř nulová.  

Při uplatňování daňových odpočtů dvěma nebo více členy domácnosti, si je můţe uplatnit 

jeden z nich anebo všichni a to rovným dílem. Osoba uplatňující odpočet úroků musí být 

vlastníkem nemovitosti slouţící k bydlení a mít v ní trvalé bydliště. Pokud tato nemovitost 
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slouţí částečně i k podnikatelské činnosti nebo k pronájmu, lze odečíst úroky pouze 

v poměrné výši. 

2.5 Státní finanční podpora 

Státní finanční podpora hypotečních úvěrů je v České republice poskytována od roku 2002. 

Podporu získají nejen noví ţadatelé o úvěr, ale všichni, kteří ţádali o úvěr s úrokovou 

dotací dříve a nyní jim končí fixace úrokové sazby. 

Podpora má formu tzv. úrokové dotace. Její výše se odvíjí od průměrné výše úrokových 

sazeb hypotečních úvěrů v předchozím roce. Pokud v budoucnu vzrostou sazby hypoték, 

mohou mít ti, kdo si o tuto formu podpory poţádali, aţ o 4 % niţší roční úrok. 
[3]

 Podporu 

hypotečního úvěrování na bydlení upravuje nařízení vlády č. 249/2002 Sb. a nařízení č. 

33/2004 Sb.  

Podmínky pro poskytnutí státní podpory dle nařízení vlády č. 249/2002 Sb.: 

 ţadatel v roce podání ţádosti o poskytnutí příspěvků nedovrší 36 let (ţádají-li o úvěr a 

současně o podporu manţelé, musí se do věkové hranice vejít oba), 

 ţadatel není k datu podání ţádosti o poskytnutí příspěvků vlastníkem nebo 

spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vyjma bytu nebo 

rodinného domu s jedním bytem, který byl zakoupen s pomocí úvěru, k němuţ jsou 

ţádány příspěvky podle tohoto nařízení, 

 k datu podání ţádosti o poskytnutí příspěvků uplynuly nejméně 2 roky 

1. od nabytí vlastnictví k rodinnému domu s jedním bytem prvním vlastníkem, 

2. od nabytí vlastnictví k budově, ve které se byt nachází, prvním vlastníkem, pokud 

se nejedná o byt podle bodu 3, 

3. ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o byt, který vznikl změnou 

dokončené stavby, 

4. ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, jde-li o dům s byty a nebytovými 

prostory ve vlastnictví vystavěný na základě smlouvy o výstavbě, 

 byt nebo rodinný dům s jedním bytem jsou na území České republiky. 

Státní podpora je poskytována pouze k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která 

nepřekročí částku 800 000 Kč a u bytu 1 500 000 Kč v případě koupě rodinného domu 
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s jedním bytem. Podpora je poskytována po dobu maximálně deseti let, výše jiţ přiznané 

úrokové dotace platí po dobu platnosti úrokové sazby stanovené bankou (fixace), nejdéle 

však pod dobu pěti let. 

Tabulka 1: Změna úspory na dani 

Průměrná úroková sazba nově poskytnutých 

hypotečních úvěrů v předešlém roce [%]   

Výše dotace 

[%]   

8 a více 4 

7 – 8  3 

6 – 7  2 

5 – 6 1 

pod 5 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [21] 

Tabulka 1 znázorňuje procentuální výši poskytnuté dotace v závislosti na velikosti 

průměrné úrokové sazby nově poskytnutých hypotečních úvěrů v předešlém roce, 

uvedenou v § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Zároveň tento odstavec uvádí, ţe 

průměrnou sazbu úroku zveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj ve veřejných informačních 

prostředcích a v dálkově přístupném informačním systému. Úprava se provede vţdy k  

1. únoru příslušného kalendářního roku. Z tabulky je patrné, ţe nárok na státní podporu 

vzniká, jestliţe průměrná úroková sazba za minulý rok dosáhne alespoň 5 %. 
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3 VÝVOJ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 

Cílem této kapitoly je podat stručnou informaci o vývoji hypotečního úvěrování na území 

České republiky aţ do současnosti. Příloha 2 udává objem hypotečních úvěrů k HDP 

v evropských zemích.  

3.1 Historický vývoj hypotečních úvěrů v České republice 

„České hypoteční bankovnictví má tradici mnohem delší neţ jen několik posledních 

porevolučních let. První hypoteční úvěry a s nimi související hypoteční zástavní listy se 

jako specifický druh finančních operací poprvé objevily jiţ v 18. století na území Slezska, 

odkud se později rozšířily do dalších zemí.“ 
[12]

 První hypoteční banka v českých zemích, 

která nesla název Hypoteční banka Království českého, byla zaloţena v Praze roku 1865.  

Mezi dvěma světovými válkami bylo u nás hypoteční bankovnictví ovlivněno německými 

a rakouskými zemskými bankami, které fungovaly jako veřejnoprávní ústavy. V období  

2. světové války byl náš bankovní systém plně podřízen německému vlivu. Po skončení 

války došlo k zastavení poskytování hypotečních úvěrů z důvodu znárodnění nemovitostí a 

majetku.
 [13]

  

„Hypoteční bankovnictví bylo formálně obnoveno v roce 1990, ale pro nefunkčnost 

kapitálového trhu a nedostatečné právní zázemí byly první hypoteční úvěry poskytnuty aţ 

v roce 1995.“
 [12]

 Licence opravňující k provádění hypotečního bankovnictví byla v září 

1995 jako první bance v ČR udělena Českomoravské hypoteční bance, a. s. (ČMHB). 

3.2 Novodobý vývoj hypotečních úvěrů v České republice 

Tabulka 2 znázorňuje přehled hypotečních úvěrů poskytnutých celkem hypotečními 

bankami občanům, podnikatelským subjektům a obcím v letech 1995 aţ 2011. Podrobnější 

přehled hypotečních úvěrů poskytnutých od počátku činnosti hypotečních bank se nachází 

v Příloze 1. 

Počáteční období je charakterizováno velmi malým objemem poskytnutých hypotečních 

úvěrů, přičemţ důvodem bylo především poměrně vysoké úrokové zatíţení hypotečních 

úvěrů, kdy minimální sazby hypotečních úvěrů se u jednotlivých bank pohybovaly mezi  

11–12 %. Dalšími důvody pro vysoké úrokové zatíţení mohly být například malé 
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zkušenosti s touto formou financování bydlení, neznalost podmínek, nedůvěra v nový 

„nevyzkoušený“ produkt a vysoké ceny nemovitostí.
 [12]

  

Rok 2000 se vyznačoval vysokým zájmem o hypoteční úvěry. Příčinou byl trend sniţování 

úrokových sazeb. Zatímco v roce 1999 se pohybovaly na průměrných10,3 %, klesly v roce 

2000 na celoroční průměr 8,8 % a v závěru roku 2000 dokonce na 8,4 %. Významný vliv 

na vývoj českého hypotečního trhu mělo i značné zesílení konkurence v této oblasti, na trh 

vstoupily další tři hypoteční banky. Současně systém státní podpory výrazně podněcoval 

poptávku na trhu hypotečních úvěrů, neboť státní podpora nadále zůstávala ve výši 4 

procentních bodů, coţ znamenalo sníţení úrokového zatíţení mnohých hypotečních úvěrů 

pod 5 %. V neposlední řadě důleţitým vlivem je sniţující se hranice příjmů pro získání 

úvěru, jeţ souvisí s výše uvedenými vlivy. 
[12] 

Vývoj hypotečního bankovnictví v roce 2001 navazoval na tendence předešlých roků a 

zaznamenal výrazný nárůst. Tento trend byl posílen výrazným sníţením úrokových sazeb u 

hypotečních úvěrů, které se pohybovaly okolo 7 %. Nevýhodou nízkých úrokových sazeb 

však bylo sníţení státní finanční podpory. Podpora státu u hypotečních úvěrů na novou 

bytovou výstavbu klesla ze 4 % na 2 %. 
[12]

 

„Neustále se sniţující úrokové sazby a nová forma státní finanční podpory (podpora 

staršího bydlení pro mladé ţadatele do 36 let) zapříčinily, ţe rok 2002 byl z pohledu počtu 

i objemu hypotečních úvěrů mimořádně úspěšný. Hypoteční úvěry posilnily svoji pozici na 

trhu úvěrových produktů a stávají se standardním nástrojem k pořízení bydlení. V roce 

2002 byly na hypoteční trh uvedeny nové produkty, nejvýznamnější z nich je hypoteční 

úvěr poskytnutý do plné výše ceny zástavy. Rok 2003 znamenal opět výrazný růst počtu i 

objemu hypotečních úvěrů. Meziroční nárůst nových hypotečních úvěrů činil 49 % v počtu 

a 57 % v objemu. Průměrná výše hypotečního úvěru pro občany vzrostla o 7 % na  

1,15 milionů Kč. Hlavními důvody zájmu o hypoteční úvěry byl pokles úrokových sazeb, 

očekávané změny DPH, obavy ze zdraţení nemovitostí po vstupu České republiky do 

Evropské unie. Důleţitým faktorem bylo i zvyšování reálných mezd, nevyřešená 

deregulace nájemného.“ 
[12]

 

Rok 2007 je zároveň rokem s největším počtem uzavřených hypotečních úvěrů. V letech 

2008–2009 došlo k výraznějšímu poklesu, coţ je způsobeno především probíhající 
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ekonomickou krizí. „Český hypoteční trh byl v roce 2010 poznamenán dopadem 

hospodářské krize roku předešlého. Zejména v prvních měsících roku 2010 docházelo k 

meziročnímu poklesu v počtu i objemu poskytnutých hypotečních úvěrů.“ 
[17]

 Od roku 

2010 je opět zaznamenán mírný růst v počtu poskytnutých hypotečních úvěrů. Celkem 

bylo od roku 1995 poskytnuto 589 274 kusů hypotečních úvěrů v celkové hodnotě přes 

1 164 miliard Kč.  

Tabulka 2: Vývoj hypotečních úvěrů celkem v letech 1995 - 2011 

Hypoteční úvěry celkem 

Rok 
Přírůstek v jednotlivých letech Kumulativně 

Hypoteční úvěry (ks) Objem (mil. Kč) Hypoteční úvěry (ks) Objem (mil. Kč) 

1995 1 260 1 250 1 260 1 250 

1996 4 982 7 838 6 188 9 088 

1997 4 092 9 247 10 280 18 335 

1998 4 988 10 987 15 268 29 322 

1999 6 414 10 922 21 682 40 244 

2000 10 228 18 180 31 910 58 424 

2001 14 837 24 810 46 747 83 234 

2002 21 545 30 311 68 292 113 545 

2003 32 165 47 596 100 457 161 141 

2004 41 815 68 126 142 272 229 268 

2005 52 388 98 320 194 660 327 588 

2006 69 189 140 659 263 849 468 248 

2007 85 757 184 052 349 606 652 300 

2008 69 670 184 985 419 276 837 285 

2009 45 229 89 749 464 505 927 034 

2010 52 048 95 861 516 553 1 022 895 

2011 72 721 141 197 589 274 1 164 092 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstva pro místní rozvoj [16] 
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Graf 1 zobrazuje vývoj hypotečních úvěrů za posledních 8 let, tj. od vstupu České 

republiky do EU. 

Graf 1: Vývoj hypotečních úvěrů celkem v letech 2004 - 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstva pro místní rozvoj [16] 

Z tabulky 3, který porovnává vybrané parametry hypotečních úvěrů v roce 1995 a 2010, je 

patrné zjednodušení procesů při poskytování hypoték. Zvýšil se počet nabízených produktů 

a také došlo ke zvýšení průměrné výše hypotéky zhruba o 1 milion Kč.  

Tabulka 3: Vybrané parametry hypotečních úvěrů v roce 1995 a 2010 

 1995 2010 

Podíl HÚ na LTV do 70 % do 100 % 

Výše úrokové sazby cca 11 % p. a. cca 4,5 % p. a. 

Objem trhu 1,17* 58,9** 

Počet nutných dokladů 10 4 – 6  

Průměrná doba vyřízení do měsíce do týdne 

Počet produktů a parametrů 4 28 

Průměrná výše hypotéky 700 000,- Kč  1 702 000,- Kč 

Čerpání úvěru za 2 měsíce druhý den 

 *HÚ na bydlení vč. právnických osob **HÚ za 1 - 3Q 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě [12], [15] a [17] 
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4 POROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ U VYBRANÝCH BANK 

Následující kapitola nejprve stručně představuje vybrané banky a jejich úvěrové produkty, 

které následně porovnává na modelovém příkladu. 

4.1 Hypoteční banka, a.s. 

Hypoteční banka je specialistou na poskytování hypotečních úvěrů fyzickým osobám. 

V této oblasti si dlouhodobě udrţuje jednu z předních pozic a zároveň je největším 

emitentem HZL v ČR. 

Vznik Hypoteční banky se datuje 10. lednu 1991. Její původní název byl Českomoravská 

hypoteční banka, a.s. Od 1. ledna 2005 vystupuje banka pod novou značkou Hypoteční 

banka a s novým logem. S účinností od 1. ledna 2006 došlo k její změně na „Hypoteční 

banka, a.s.“ a od 13. srpna 2007 má její centrála sídlo v budově ČSOB v Praze Radlicích. 

Banka původně působila jako univerzální obchodní banka regionálního charakteru. V září 

roku 1995 získala oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů a stala se tak první 

bankou v České republice specializovanou na hypoteční úvěry. V červnu roku 2000 se 

majoritním vlastníkem Hypoteční banky, a.s. stala Československá obchodní banka, a.s. 

(ČSOB), která je také jediným akcionářem Hypoteční banky. O té chvíle je Hypoteční 

banka součástí finanční Skupiny ČSOB. 
[17]

 

Banka razí tzv. multibrandovou
7
 strategii, v níţ je v českém hypotečním bankovnictví 

průkopníkem. Nabízí hypotéky nejen ve vlastní obchodní síti, ale připravuje také hypoteční 

produkty pro mateřskou ČSOB, Poštovní spořitelnu, Českomoravskou stavební spořitelnu 

a další partnery. Obchodní síť Hypoteční banky tvoří 26 poboček, poradenská místa a 

široká síť externích hypotečních poradců po celé České republice. Základní kapitál banky 

činí 5 076 333 500 Kč.
 [17]

 

 „Hypoteční banka poskytla občanům v roce 2010 celkem 17 439 hypotečních úvěrů ve 

výši 28 629 milionů Kč. Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj se jí podařilo udrţet 

prvenství na trhu nových hypotečních úvěrů s kumulativním podílem 32 %. V roce 2010 

Hypoteční banka dosáhla poprvé prvenství v celkovém objemu poskytnutých hypotečních 

                                                

7 víceznačkovou 
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úvěrů. Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj k 31. 12. 2010 měla Hypoteční banka 

28% podíl celkových bilancí poskytnutých hypotečních úvěrů. V průběhu roku 2010 

vydala banka nové hypoteční zástavní listy v objemu 500 milionů Kč. K 31. prosinci 2010 

činil celkový objem hypotečních zástavních listů v její rozvaze 87 025 milionů Kč 

nominální hodnoty. Celkový nominální objem hypotečních zástavních listů, které 

Hypoteční banka vydala od roku 1996, dosáhl jiţ výše 138 400 milionů Kč.“
 [17]

  

Nabídka hypotečních úvěrů banky 

Hypoteční banka má ve své nabídce široký sortiment hypotečních úvěrů, který je členěn 

z hlediska účelu. Kromě klasických hypotečních úvěrů na bydlení a tzv. úvěrů na cokoliv 

(americké hypotéky) nabízí banka i speciální hypotéky, kam patří kombinované produkty, 

hypotéky pro absolventy a hypotéky pro manaţery. Do nabídky banky také patří tzv. 

zelená hypotéka, coţ je hypoteční úvěr, u kterého klient ţádá o dotaci Zelená úsporám. 

Podmínkou je, aby se dotace vztahovala k objektu úvěru.  

V nabídce Hypoteční banky se nachází i refinancování
8
 HÚ. Klient má moţnost výběru 

mezi běžným refinancováním, kdy musí být doloţeny veškeré dokumenty poţadované 

bankou, zjednodušeným refinancováním, kdy banka vychází z dokumentů pro původní 

úvěr a převzetím dluhu, coţ znamená převzetí původního dluhu novým klientem s 

podmínkami původního úvěru (úrokové sazby, slevy, apod.). Při zjednodušeném 

refinancování se úvěr poskytuje nejvýše do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti a jeho 

maximální splatnost je 25 let. Vyřízení HÚ v případě zjednodušeného refinancování je bez 

poplatku. 

Úrokové sazby 

Hypotéka u Hypoteční banky je úročena fixní sazbou nebo sazbou P plus, dle volby 

klienta. Sazba P plus je tvořena roční sazbou PRIBOR (je vyhlašována ČNB) a odchylkou, 

kterou stanoví banka. Kaţdý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby 

PRIBOR, odchylka pevná vţdy na dobu 5 let, po uplynutí této doby můţe klient poţádat o 

přechod na fixní 5, 10 nebo 15letou sazbu, současně má moţnost mimořádnou splátkou 

                                                

8 Refinancování hypotečního úvěru znamená splácení předchozího závazku od jiných bank, jehoţ účelem 

byla investice do nemovitosti. 
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splatit hypoteční úvěr nebo jeho část bez sankcí a poplatků. Běţné hypoteční účty jsou 

úročeny ve výši 0,01 % p. a. 

Přehled úrokových sazeb Hypoteční banky platných od 1. 4. 2012 udává tabulka 4.  

V uvedených úrokových sazbách je započtena sleva za vyuţívání účtu u ČSOB a sleva za 

vyuţití pojištěni u ČSOB Pojišťovny (pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti a 

pojištění úvěru). Úrokové sazby platí pro nové klienty po dobu prvního fixačního období. 

U HÚ do 70 %, 80 % a 100 % je minimální výše hypotéky stanovena na 300 000 Kč. 

Maximální hranice není stanovena, závisí pouze na schopnosti splácení klienta. 

Tabulka 4: Minimální úrokové sazby Hypoteční banky pro fyzické osoby 

Druh úvěru 

Fixní úroková sazba (v % p. a.) 

1 

rok 

3 

roky 

5 

let 

10 

let 

15 

let 

20 

let 

25 

let 

30 

let 

HÚ do 70 % 4,19 3,59 3,49* 4,29* 4,59 4,59 4,59 4,59 

HÚ do 85 % 4,39 3,79 3,69* 4,49* 4,79 4,79 4,79 4,79 

HÚ do 100 % 5,49 4,89 4,79* 5,59* 5,89 5,89 5,89 5,89 

Hypotéka pro manažery** ---- 3,49 3,39* 4,19* 4,49 4,49 4,49 4,49 

Hypotéka pro absolventy** ---- 3,74 3,64* 4,44* 4,74 4,74 4,74 ---- 

HÚ na pronájem** 4,49 3,89 3,79* 4,59* 4,89 4,89 4,89 ---- 

Hypotéka bez doložení příjmů ---- 5,59 5,49* 6,29* 6,59 6,59 6,59 ---- 

HÚ s kapitálovým životním 

pojištěním** 
4,49 3,89 3,79* 4,59* 4,89 4,89 4,89 4,89 

HÚ s investičním životním 

pojištěním** 
4,19 3,59 3,49* 4,29* 4,59 4,59 4,59 4,59 

Předhypoteční úvěr 8,49 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Americká hypotéka 7,44 7,24 7,14      

 

* úrokové sazby platí pro akci Jarní podpora nového bydlení
9
 

** uvedené sazby platí pro variantu s LTV do 70% 

Zdroj: [17] 

4.2 Československá obchodní banka, a.s.  

 „Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) působí jako univerzální banka v České 

republice. ČSOB byla zaloţena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování sluţeb v 

oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla 

privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí 

                                                

9 Jarní podpora nového bydlení - v rámci této akce sníţila Hypoteční banka úrokovou sazbu u většiny 

hypoték o 0,2 procenta. Tato sleva se vztahuje na úvěry pořízené za účelem nákupu nebo výstavby nové 

nemovitosti s datem kolaudace objektu úvěru od 1. ledna 2010. Akce se vztahuje také na rekonstrukce 

(pokud ta byla hlavním účelem úvěru). 
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skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Po 

odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem 

ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská 

pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008.“
 [18]

 Obchodní síť banky je tvořena 580 

pobočkami a poradními centry na území ČR. K 30. 9. 2011 byla klientská základna banky 

tvořena více neţ 3 miliony klientů.  

Nabídka hypotečních úvěrů banky: 

a) Bezstarostná hypotéka – banka za klienta zajistí odhad ceny nemovitosti, 

sjedná mu pojištění schopnosti splácet hypotéku, pojištění 

nemovitosti nebo pojištění domácnosti a vyřídí mu výpis z katastru 

nemovitosti. Minimální výše hypotéky je 200 000 Kč, přičemţ maximální výše 

úvěru není omezena. Splácení úvěru je klientovi umoţněno od 5 do 40 let. 

b) Hypotéka s garantovanou výší splátky – banka klientovi garantuje neměnnou 

úrokovou sazbu aţ do konce čerpání hypotéky. Klientovi je také zaručena 

stejná výše měsíčních splátek. Minimální výše hypotéky je 200 000 Kč a 

maximální výše úvěru není omezena. Splácení úvěru je klientovi umoţněno od 

5 do 30 let. 

c) Hypotéka bez dokládání příjmů – tento typ hypotéky je vhodný zejména pro 

podnikatele, jejichţ výše příjmů uvedená v daňovém přiznání není dostačující 

pro získání hypotéky za standardních podmínek. Minimální výše úvěru je 

200 000 Kč a maximální 5 000 000 Kč. Splácení úvěru je klientovi umoţněno 

od 5 do 40 let. 

d) Předhypoteční úvěr – tento úvěr je vhodný na nákup nemovitosti, kterou 

zpočátku nelze financovat ČSOB Hypotékou, protoţe není moţné ji dát do 

zástavy (můţe se jednat např. o privatizaci bytového fondu, koupi druţstevního 

bytu nebo koupi domů nebo bytů v rámci developerských projektů). Minimální 

výše úvěru je od 200 000 Kč. Splatnost úvěru je maximálně 1 rok. Po roce je 

úvěr přefinancován standardní ČSOB Hypotékou. 

e) Americká hypotéka – při vyuţití tohoto úvěru klient nemusí dokládat, jak 

získané peníze pouţije. Americká hypotéka má výhodnější sazby neţ u 

spotřebitelských úvěrů. Klient má moţnost mimořádné splátky. Minimální 

http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/CSOB-Pojisteni-k-hypotekam.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/Pojisteni-budov-staveb-a-bytu.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/Pojisteni-budov-staveb-a-bytu.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/Pojisteni-budov-staveb-a-bytu.aspx
http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/CSOB-pojisteni-domacnosti.aspx
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výše úvěru je 200 000 Kč a maximální 5 000 000 Kč. Maximálně však do výše 

70 % zástavní hodnoty nemovitosti. Splatnost úvěru je od 3 do 20 let.  

ČSOB také nabízí různé doplňkové sluţby k hypotékám. Jedná se o developerské projekty, 

pojištění k hypotékám, pojištění budov, staveb a bytů a pojištění domácností.  

Úrokové sazby 

V tabulce 5 jsou uvedeny úrokové sazby ČSOB platné od 4. 4. 2012.  

Tabulka 5: Garantované úrokové sazby ČSOB pro fyzické osoby 

Druh úvěru 

Maximální výše 

úvěru 

z ceny 

nemovitosti 

(v %) 

Fixní úroková sazba (v % p. a.)* 

1 

rok 

3 

roky 

5 

let 

10 

let 

15 

let 

20, 

25, 

30 let 

ČSOB Hypotéka 

70 4,14 3,49 3,49** 4,49 4,59 4,59 

85 4,34 3,69 3,69** 4,69 4,79 4,79 

100 5,24 4,59 4,59** 5,59 5,69 5,69 

ČSOB Hypotéka 

bez dokládání příjmů 
50  5,64 5,28** 6,28 6,19 6,19 

ČSOB Americká 

hypotéka 
70 7,44 7,24 7,14    

ČSOB Předhypoteční 

úvěr 
 8,49      

* Úroková sazba je platná za předpokladu vyuţití úrokových bonusů za zasílání platu na účet v 

ČSOB 0,30 % a při uzavření 2 ze 3 pojištění, z nichţ alespoň jedno je pojištění úvěru, 0,20 %. K 
pojištění úvěru má klient moţnost sjednání pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti. 

** Úroková sazba platná po akční slevě, která je závislá na výši úvěru, maximálně 0,20 % pro 

úvěry nad 2 miliony korun včetně. Akce je platná pro nové hypotéky od 4. dubna 2012 do 
odvolání. 

Zdroj: [18]    

4.3 Equa bank a.s. 

 „Equa bank a.s., dříve Banco Popolare Česká republika a.s., byla převzata v červnu 2011 

společností Equa Group Limited. Equa Group Limited je vlastněna fondy, kterým 

poskytuje poradenství společnost AnaCap Financial Partners LLP. Tato společnost se 

specializuje na „Private Equity“ poradenství v oboru finančních sluţeb.“
 [19]

 Equa bank 

nabízí osobní i firemní bankovnictví s řadou produktů. Obchodní síť banky je tvořena 13 

pobočkami na území ČR.  
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Nabídka hypotečních úvěrů banky: 

a) Účelová hypotéka – minimální výše této hypotéky je 300 000 Kč, aţ do výše 

90 % zástavní hodnoty nemovitosti. Délka splácení úvěru je 5 aţ 35 let. 

Účelovou hypotéku lze navýšit nad část, kterou klient poţaduje k hrazení kupní 

ceny.  

b) Neúčelová hypotéka – minimální výše neúčelové hypotéky je 200 000 Kč, aţ 

do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti. Délka splácení úvěru se pohybuje 

od 5 do 20 let.  

c) Refinancování hypoték – minimální výše úvěru je 300 000 Kč, aţ do výše 

100 % zástavní hodnoty nemovitosti. Délka splácení je umoţněna od 5 do 35 

let. Jestliţe má klient hypotéku déle neţ 2 roky, potřebuje  k převedení 

hypotéky do Equa bank současnou hypoteční smlouvu uzavřenou s bankou 

jinou. Vyřízení převodu hypotéky k Equa bank je zdarma, hypotéku je moţné 

navýšit o poplatek za vyhodnocení nemovitosti.  

O hypoteční úvěr u Equa bank můţe poţádat občan ČR či cizinec starší 21 let 

s pravidelným příjmem. Podmínkou pro čerpání hypotéky od Equa bank je zaloţení 

běţného účtu v této bance. Vedení běţného účtu a běţné bankovní sluţby jsou zdarma, 

dokud klient v Equa bank splácí hypoteční úvěr. Splácení úvěru je formou měsíčních 

splátek, které jsou pevné po celou dobu platnosti úrokové sazby. V případě účelové 

hypotéky a refinancování hypoték banka umoţňuje částečné splacení hypotéky zdarma i v 

období mimo změnu úrokové sazby.
 [19] 

Úrokové sazby 

Tabulka 6 udává úrokové sazby Equa bank platné od 11. 4. 2012. 

Tabulka 6: Minimální úrokové sazby Equa bank pro fyzické osoby 

Druh úvěru 

Maximální výše úvěru 

z ceny nemovitosti 

(v %) 

Fixní úroková sazba (v % p. a.) 

1 rok 3 roky 5 let 

Účelová hypotéka 90 4,79  3,49 3,79 

Neúčelová hypotéka 70 7,29 6,39 6,39 

Refinancování 100 - 3,39 3,69 

Zdroj: [19] 
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4.4 Srovnání podmínek pro poskytnutí hypotečního úvěru 

Podrobnější informace týkající se základního sazebníku u vybraných bank jsou zobrazeny 

v tabulce 7, která byla zpracována na základě sazebníků uvedených bank. 

Podmínky pro poskytnutí hypotečního úvěru u Hypoteční banky a ČSOB jsou shodné. 

Důvodem je, ţe Hypoteční banka je členem skupiny ČSOB. Za zpracování hypotečního 

úvěru poţadují výše zmiňované banky k úhradě 0,4 % z celkové výše hypotečního úvěru 

(účelového i neúčelového), nejméně však 2 000 Kč a nejvíce 10 000 Kč. Equa bank si za 

zpracování účelové hypotéky účtuje 2 800 Kč a za zpracování neúčelové hypotéky  

4 900 Kč.  Jediný případ, kdy by pro klienta byl výhodnější poplatek od Hypoteční banky 

či ČSOB, je pokud by čerpal úvěr ve výši 500 000 Kč nebo menší. Pak by 0,4 % z celkové 

výše hypotečního úvěru činila právě 2 000 Kč. V ostatních případech je výhodnější fixní 

výše poplatku u Equa bank. 

V případě ocenění bytové jednotky jsou menší poplatky u Hypoteční banky a ČSOB. Obě 

banky navíc nabízejí tzv. expresní ocenění bytu. Jedná se o výpočet hodnoty bytu, které 

banky provedou zdarma při první návštěvě klienta v bance pouze na základě několika 

údajů. Hypoteční banka si uvedené informace ověří podle podkladů pro posouzení ţádosti 

o úvěr. Expresní ocenění bytu mohou vyuţít lidé plánující koupi bytu v ČR téměř ve všech 

městech nad 10 tisíc obyvatel. 

Poplatek za první aţ třetí čerpání úvěru je u všech tří bank nulový. Rozdíl přichází aţ se 

čtvrtým čerpáním, které Equa bank svým klientům nabízí stále zdarma, kdeţto Hypoteční 

banka a ČSOB si jiţ účtují poplatek ve výši 800 Kč. Od pátého a kaţdého dalšího čerpání 

úvěru si Equa bank účtuje 500 Kč. Hypoteční banka a ČSOB si účtují 800 Kč. 

Poplatek za měsíční vedení a správu úvěru činí u všech tří srovnávaných institucí 150 Kč 

za měsíc. Hypoteční banka a ČSOB si za vedení a správu úvěru se státní finanční podporou 

účtují 220 Kč. Všechny tři banky svým klientům poskytují elektronický či emailový výpis 

z účtu zdarma. 
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Tabulka 7: Základní sazebník hypotečních úvěrů u vybraných bank 

 Hypoteční banka ČSOB Equa bank 

ZPRACOVÁNÍ ÚVĚRU    

Zpracování hypotečního úvěru 

0,4 % z výše 

poskytnutého úvěru; 

2 000 – 10 000 Kč 

0,4 % z výše 

poskytnutého úvěru; 

2 000 – 10 000 Kč 

2  800 Kč – účelová 

hypotéka; 4 900 Kč – 

neúčelová hypotéka 

Zpracování předhypotečního 

úvěru 
2 000 Kč 2 000 Kč - 

Zjednodušení refinancování zdarma zdarma zdarma 

Garance úrokové sazby po dobu 

30 dní 
zdarma zdarma zdarma 

Analýza rizik a hodnoty 

zajištění (nemovitosti): 
   

– bytová jednotka – expresní 

ocenění bytu 
zdarma zdarma - 

– bytová jednotka, nebytový 

prostor – standardní ocenění 
3 500 Kč 3 500 Kč 3 800 Kč 

– rodinný dům, objekt pro 

individuální rekreaci (včetně 
pozemků) a samostatný pozemek 

4 500 Kč 4 500 Kč 4 900 Kč 10 

– ostatní typy nemovitostí (např. 

bytový dům) 
od 5 000 Kč od 5 000 Kč  individuálně 

Pořízení listu vlastnictví a snímku 

dálkovým přístupem 
zdarma zdarma 100 Kč 

ČERPÁNÍ ÚVĚRU    

1.–3. čerpání úvěru  zdarma zdarma zdarma 

4. čerpání úvěru 800 Kč 800 Kč zdarma 

5. a kaţdé další čerpání úvěru 800 Kč 800 Kč 500 Kč 

Expresní čerpání 11 2 000 Kč 2 000 Kč - 

Nedočerpání dohodnuté výše 

předhypotečního úvěru 
zdarma zdarma 

5 % z nečerpané části 

úvěru v případě, ţe 

převýší 10 % limitu 

úvěru 

Nedočerpání dohodnuté výše 

hypotečního úvěru  

5 % z nedočerpané 

částky 

5 % z nedočerpané 

částky 

5 % z nedočerpané 

části úvěru v případě, 

ţe převýší 10 % limitu 

úvěru 

SPRÁVA ÚVĚRU    

Měsíční vedení a správa úvěru 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Měsíční vedení a správa 

hypotečního úvěru se státní 

finanční podporou 

220 Kč 220 Kč - 

Zaslání výpisu z účtu poštou – ČR 20 Kč 20 Kč 150 Kč 

Zaslání výpisu z účtu poštou – 

zahraničí 
30 Kč 30 Kč - 

Zaslání výpisu z účtu 

emailem/elektronicky 
zdarma zdarma zdarma 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [17], [18] a [19] 

 

                                                

10 Platí pouze pro rodinný dům. Ostatní případy banka posuzuje individuálně. 
11 Expresní čerpání znamená uvolnění finančních prostředků následující den po podání návrhu na povolení 

čerpání při splnění smluvních podmínek. 
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4.5 Modelový příklad 

Jako modelový příklad pro výpočet a porovnání nabídky hypotečních úvěrů u jednotlivých 

bank byl vybrán fiktivní bezdětný manţelský pár. Oba manţelé jsou čerstvými absolventy 

vysoké školy a nastoupili do svého prvního zaměstnání. Čistý měsíční příjem muţe ze 

závislé činnosti činí 25 000 Kč a čistý měsíční příjem ţeny ze závislé činnosti činí 20 000 

Kč. Výdaje manţelů představují měsíční splátka leasingu na auto ve výši 4 000 Kč, 

stavební spoření manţelky ve výši 1 667 Kč, ţivotní pojištění manţelů ve výši 1 000 Kč za 

jednoho a penzijní připojištění manţelů ve výši 500 Kč za jednoho. Manţelé si chtějí 

koupit byt v osobním vlastnictví v hodnotě 3 000 000 Kč. Tento byt jsou schopni částečně 

financovat z vlastních naspořených prostředků ve výši 450 000 Kč. Na zbývající část si 

musí vzít hypotéku ve výši 2 550 000 Kč. Výše hypotečního úvěru je 85 % LTV. 

V domácnosti ţijí 2 dospělé osoby ve věku 24 let a 25 let. Ţivotní minimum rodiny je 

stanoveno na 9 535 Kč. Náklady na domácnost jsou ve výši 4 055 Kč. Čisté měsíční příjmy 

manţelů činí 45 000 Kč a celkové měsíční výdaje jsou 20 422 Kč. Rozdíl mezi čistými 

měsíčními příjmy a výdaji je 24 578 Kč. Nejniţší doporučená doba splatnosti je 20 let, 

protoţe v případě vyuţití doby splatnosti na 15 let by manţelům po odečtení anuitní 

splátky cca 19 000 Kč zbylo zhruba 5 500 Kč. 

U následujících bank je pro porovnání vybrán anuitní typ splácení, doba splatnosti 25 let 

s fixací úrokové sazby na 5 let.  

Tabulka 8: Doby splatnosti u Hypoteční banky, ČSOB a Equa bank 

Doba splatnosti [roky] 15 20 25 30  

Výše úvěru [Kč] 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 

Doba fixace [roky] 5  5  5  5  

Úroková sazba [%] 3,69  3,69  3,69  3,69  

Měsíční splátka[Kč] 18 468 15 039 13 027 11 723 

Z toho úrok [Kč] 4 302 4 414 4 527 4 639 

Splátky celkem [Kč] 3 324 240 3 609 360 3 908 100 4 220 280 

Úrok za hypotéku celkem [Kč] 774 360 1 059 360 1 358 100 1 670 040 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [17], [18] a [19] 

Tabulka 8 znázorňuje doby splatnosti, které jsou moţné na výběr pro daný modelový 

příklad u Hypoteční banky, ČSOB a Equa bank. Všechny tři porovnávané banky mají 

shodnou výši úrokové sazby v období fixace na 5 let.  Nejniţší moţná doba splatnosti je 15 

let s měsíční splátkou 18 468 Kč. V případě, ţe by manţelský pár chtěl splácet úvěr po 
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dobu 10 let, nebylo by to v této situaci moţné, neboť by měsíční splátka činila 25 443 Kč a 

jejich momentální výše příjmů by nepokryla měsíční výdaje. Maximální doba splatnosti 

úvěru je 30 let s měsíční splátkou 11 723 Kč. V příloze 3 a 4 je ukázka výpočtu měsíční 

splátky s profi hypoteční kalkulačkou od Hypoteční banky. Příloha 7 je ukázkou výpočtu 

měsíční splátky na hypoteční kalkulačce od Equa bank. 

Z hlediska výše měsíčních a celkových splátek se pro manţelský pár jeví nejvýhodněji 

varianta s dobou splatnosti úvěru na 25 let s měsíční splátkou ve výši 13 027 Kč. V úvahu 

je brán jednak nízký věk manţelů, kdy si mohou dovolit splácet hypotéku dlouhodobě. 

Jednak jejich budoucí plány na zaloţení rodiny, kdy pro ně bude výhodnější niţší měsíční 

splátka úvěru s ohledem na vzrůstající pravidelné měsíční výdaje. Je pravděpodobné, ţe 

dojde ke zvýšení platu u obou manţelů, neboť stávající platy jsou platy nástupními.  

V tabulce 9 jsou uvedeny měsíční náklady na hypoteční úvěr manţelů a jejich srovnání u 

jednotlivých bank. 

Tabulka 9: Měsíční náklady na hypoteční úvěr 

 Hypoteční 

banka: 

Hypotéka do 85 

% 

ČSOB: 

Bezstarostná 

hypotéka 

Equa bank: 

Účelová 

hypotéka 

Druh úvěru Klasická 

hypotéka 

Klasická 

hypotéka 

Klasická 

hypotéka 

Minimální výše úvěru [Kč] 300 000 200 000 300 000 

Maximální výše úvěru 85 % LTV 85 % LTV 10 000 000 Kč 

Úroková sazba [%] 3,69 3,69 3,69 

Minimální doba splácení [roky] 5 5 5 

Maximální doba splácení [roky] 30 40 30 

Měsíční poplatek za vedení účtu 

[Kč] 

150 150 150 

Poplatek za vyřízení hypotéky [Kč] 10 000 10 000 2 800 

Poplatek za odhad nemovitosti [Kč] 3 500 3 500 3 800 

Životní pojištění [Kč] 

(měsíční poplatek) 

2 000 2 000 2 000 

Zdroj: Vlastní zpracování a Kalkulačka hypotéky [online]. 2012 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: 
http://www.kalkulackahypoteky.cz/ 
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Vyhodnocení 

Výpočet hypotečních úvěrů byl proveden 22. 4. 2012 pomocí hypotečních kalkulaček 

dostupných z webových stránek porovnávaných bank. Výsledné srovnání celkových 

nákladů na hypotéku bylo provedeno pomocí nezávislé online hypoteční kalkulačky
12

.  

Porovnání celkové ceny hypotečních úvěru u jednotlivých bank udává tabulka 10. Měsíční 

splátka je u všech tří bank ve stejné výši. Rozdíl cen u hypotečních úvěrů tedy vytvoří 

měsíční náklady na hypotéku, které se u jednotlivých bank liší. Pro modelový příklad se 

jeví nejvýhodněji hypoteční úvěr od Equa bank. Celkové náklady na hypotéku u této banky 

činí 4 559 765 Kč. Manţelský pár by v případě vyuţité tohoto úvěru přeplatil  

2 009 765 Kč. U zbylých dvou bank činí celkové náklady na hypotéku 4 566 665 Kč a 

manţelský pár by přeplatil 2 016 665 Kč. Manţelé tedy při vyuţití účelové hypotéky od 

Equa bank ušetří 6 900 Kč. Vzhledem k tomu, ţe si manţelé berou hypotéku na 25 let, je 

však ušetřená částka poměrně nízká. Je tedy moţné, ţe manţelé při výběru zohlední i další 

kritéria, jakými je například dostupnost pobočky Equa bank, vedení běţného účtu u některé 

z porovnávaných bank aj. 

Tabulka 10: Porovnání ceny hypotečních úvěrů 

 Hypoteční 

banka: 

Hypotéka do 85 

% 

ČSOB: 

Bezstarostná 

hypotéka 

Equa bank: 

Účelová 

hypotéka 

Měsíční splátka [Kč] 13 027 13 027 13 027 

Měsíční náklady na hypotéku [Kč] 15 222 15 222 15 199 

Náklady na první fixační období [Kč] 926 833 926 833 918 553 

Celkové náklady na hypotéku
13

 [Kč] 4 566 665 4 566 665 4 559 765 

Úroková sazba včetně nákladů [%] 5,21 5,21 5,21 

Celkem ušetřeno [Kč] 0 0 6 900 

Zdroj: Kalkulačka hypotéky [online]. 2012 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: http://www.kalkulackahypoteky.cz/ 

                                                

12 Kalkulačka hypotéky [online]. 2012 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: <://www.kalkulackahypoteky.cz/>. 
13 Za předpokladu stejných podmínek po celou dobu splácení hypotéky. 

http://www.kalkulackahypoteky.cz/
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na hypoteční úvěry a jejich porovnání u tří vybraných 

obchodních bank. Dále je v práci popsána zjištěná nabídka hypotečních úvěrů a podmínky 

jejich poskytnutí fyzickým osobám.  

K proniknutí do podstaty hypotečního bankovnictví bylo nezbytné nastudovat velké 

mnoţství teoretických východisek. Jelikoţ jde o dynamicky se rozvíjející oblast, je nutné 

mít přístup k aktuálním informacím na hypotečním trhu, zejména z důvodu vývoje 

úrokových sazeb. Hypoteční úvěry jsou hojně vyuţívaným bankovním produktem, 

především pro financování vlastního bydlení. V roce 2004 vstoupil v platnost zákon č. 

190/2004 Sb., o dluhopisech, který umoţňuje poskytování tzv. neúčelových hypoték.  To 

znamená moţnost vyuţití hypotečních úvěrů i k jiným účelům neţ jen k investici do 

nemovitostí na území ČR.  

V teoretické části bakalářské práce je vysvětlena základní problematika týkající se 

hypotečního úvěrování, tj. definice hypotečního úvěru, jeho členění, typy, právní úprava 

v České republice, průběh jeho vyřízení, seznámení s moţností vyuţití daňových úlev a 

státní finanční podpory při jeho poskytování. K lepšímu pochopení současné situace na 

trhu hypoték byl nastíněn i historický vývoj hypotečních úvěrů. Práce zahrnuje vývoj 

hypotečních úvěrů od roku 1995, kdy došlo k poskytnutí prvních hypotečních úvěrů 

v České republice, aţ do roku 2011. 

Jádrem bakalářské práce je srovnání nabídky Hypoteční banky, a.s., Československé 

obchodní banky, a.s. a Equa bank, a.s. Nejširší nabídku hypotečních úvěrů má Hypoteční 

banka, která je specializovaná pouze na tento jediný bankovní produkt. Hypoteční banka a 

ČSOB patří do skupiny ČSOB, a proto mají podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů 

i úrokové sazby téměř totoţné. Na rozdíl od Equa bank nabízejí obě banky předhypoteční 

úvěr. Equa bank si účtuje nejniţší poplatky za zpracování hypotečního úvěru a následně i 

za jeho čerpání. Modelový příklad byl vytvořen na fiktivní mladý manţelský pár, který si 

po absolvování vysoké školy chce zakoupit byt v osobním vlastnictví v hodnotě 3 000 000 

Kč. Po zhodnocení finanční situace manţelů jim byla doporučena účelová hypotéka od 

Equa bank, jejíţ celková výše byla o 6 900 Kč levnější, neţ kdyby si manţelé vzali 

hypotéku od ostatních dvou bank. Ušetřená částka 6 900 Kč však není ve vztahu 
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k dlouhodobosti úvěru nijak významná, proto je manţelům doporučeno, aby zohlednili i 

další kritéria při výběru hypotečního úvěru. Jedním z kritérií pro výběr úvěru od dané 

banky bude například dostupnost její pobočky. Z modelového příkladu je patrné, ţe by si 

ţadatel o hypoteční úvěr měl dobře zmapovat nabídku hypoték a teprve poté se 

rozhodnout, která instituce nabízí pro něj nejvýhodnější úvěr. K tomuto úkolu můţe 

ţadatel vyuţít sluţeb nezávislého finančního poradce, který je na oblast hypotečního 

bankovnictví odborníkem. 

Tematika hypotečních úvěrů je velmi široká a dá se uchopit z mnoha hledisek. Moţnost 

dalšího rozvoje této práce spatřuji například ve vlivu makroekonomických ukazatelů na 

vývoj hypotečních úvěrů, ve zjištění vlivu hypotečních úvěrů na výstavbu nemovitostí, v 

analýze splatnosti hypotečních úvěrů či v analýze vývoje úrokových sazeb jak v rámci 

konkrétních bank, tak i v rámci celé České republiky.  

 

 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  32 

Seznam použitých zdrojů 

Použitá literatura: 

[1] ŠEDOVÁ, Jindřiška. Právní základy bankovnictví České republiky. Brno: 

Masarykova univerzita, 2001, 119 s. ISBN 80-210-2732-0. 

[2] PÁNEK, Dalibor. Bankovní služby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 70 

s. ISBN 80-210-2691-X. 

[3] VICHNAROVÁ, Lenka a Jolana NOVÁKOVÁ. Financování bydlení. 1. vyd. 

Brno: ERA, 2007, 90 s. Stavíme. ISBN 978-80-7366-079-6. 

[4] SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5., zcela přeprac. vyd. Praha: 

Grada, 2009, 143 s. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-247-2388-4. 

[5] POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 716 s. 

Osobní a rodinné finance. ISBN 80-7179-462-7. 

[6] POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 

2009, 414 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9. 

[7] CÍSAŘ, Jaromír a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika bydlení I. Vybrané problémy. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 75 s. ISBN 80-210-2240-X. 

[8] KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb. 3. vyd. Praha: Bankovní 

institut vysoká škola, 2007, 364 s. ISBN 978-80-7265-117-7. 

[9] ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a 

správní, 2010, 253 s. ISBN 978-807-4080-296. 

[10] REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA a Petr MUSÍLEK. Peněžní 

ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005, 627 s. ISBN 80-

726-1132-1. 

[11] SYROVÝ, P., NOVOTNÝ, M. Osobní a rodinné finance. 2. akt. vyd. Praha: 

Grada, 2005. 176 s. ISBN 50-24710-98-6. 

[12] KREJČÍ, Veronika. Hypoteční úvěr. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova 

univerzita, Ekonomicko - správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Dalibor Pánek. 

[13] PRŮŠA, Jan. Hypoteční úvěr. Brno, 2006. Diplomová práce. Masarykova 

univerzita, Ekonomicko - správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Dalibor Pánek. 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  33 

Internetové zdroje: 

[14] FINANCE MEDIA A. S. Hypotéky 2011: komerční příloha finance.cz [online]. 

2000 [cit. 2012-02-05]. Dostupné z: <http://hypoteky.finance.cz/>. 

[15] FINCENTRUM MEDIA S.R.O. Hypoindex [online]. 2012 [cit. 2012-02-15]. 

Dostupné z: <http://www.hypoindex.cz/>. 

[16] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR [online]. 2012 [cit. 2012-04-12]. 

Dostupné z: <http://www.mmr.cz/>. 

[17] HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. [online]. 2012 [cit. 2012-04-13]. Dostupné z: 

<http://www.hypotecnibanka.cz/>. 

[18] ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a. s. [online]. 2012 [cit. 2012-04-

14]. Dostupné z: <http://www.csob.cz/cz/Stranky/default.aspx>. 

[19] EQUA BANK a.s. [online]. 2011 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z: 

<http://www.equabank.cz/>. 

Legislativní dokumenty: 

[20] Zákon o dluhopisech. In: 190/2004 Sb. 2004. Dostupné z: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=190/2004>. 

[21] Zákon o bankách. In: 21/1992 Sb. 1992. Dostupné z: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=21/1992>. 

[22] Nařízení vlády České republiky o podmínkách poskytování příspěvku k 

hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let. In: 249/2002 Sb. 2002. Dostupné z: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=249/2002>. 

[23] Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti 

podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky 

státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. In: 33/2004 Sb. 

2004. Dostupné z: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=33/2004>. 

[24] Zákon o cenných papírech. In: 591/1992 Sb. 1992. Dostupné z: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=591/1992>. 

 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  34 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Změna úspory na dani .................................................................................... 14 

Tabulka 2: Vývoj hypotečních úvěrů celkem v letech 1995 - 2011 .................................. 17 

Tabulka 3: Vybrané parametry hypotečních úvěrů v roce 1995 a 2010 ............................ 18 

Tabulka 4: Minimální úrokové sazby Hypoteční banky pro fyzické osoby ....................... 21 

Tabulka 5: Garantované úrokové sazby ČSOB pro fyzické osoby .................................... 23 

Tabulka 6: Minimální úrokové sazby Equa bank pro fyzické osoby ................................. 24 

Tabulka 7: Základní sazebník hypotečních úvěrů u vybraných bank ................................ 26 

Tabulka 8: Doby splatnosti u Hypoteční banky, ČSOB a Equa bank ................................ 27 

Tabulka 9: Měsíční náklady na hypoteční úvěr ................................................................ 28 

Tabulka 10: Porovnání ceny hypotečních úvěrů ............................................................... 29 

 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  35 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Hypoteční úvěry poskytnuté od počátku činnosti hypotečních bank………..   I 

Příloha 2 – Objem hypotečních úvěrů k HDP (%)……………………………………..  III 

Příloha 3 – Vstupní údaje pro výpočet měsíční splátky u Hypoteční banky………….... IV 

Příloha 4 – Vypočtená měsíční splátka hypotéky u Hypoteční banky………………….. V 

Příloha 5 – Vypočtená měsíční splátka hypotéky u Equa bank……………………...… VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  I 

Příloha 1 – Hypoteční úvěry poskytnuté od počátku činnosti hypotečních bank 

 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  II 

 

Zdroj: [16] 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  III 

Příloha 2 – Objem hypotečních úvěrů k HDP (%) 

 

Zdroj: [16] 

 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  IV 

Příloha 3 – Vstupní údaje pro výpočet měsíční splátky u Hypoteční banky 

 

Zdroj: [17] 

 

 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  V 

Příloha 4 – Vypočtená měsíční splátka hypotéky u Hypoteční banky 

 

 

Zdroj: [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jolana Baďurová: Hypoteční úvěry a jejich porovnání u vybraných bank 

2012  VI 

Příloha 5 – Vypočtená měsíční splátka hypotéky u Equa bank 

 

Zdroj: [19] 

 


