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1 Úvod 

 

Bydlení patří k základním lidským potřebám člověka a nelze je nahradit. Od ostatních 

potřeb se odlišuje svými společenskými důsledky. Uspokojování potřeby bydlení je citlivou 

sociálně politickou otázkou a ve značné míře je předpokladem politické stability a 

hospodářského rozvoje společnosti. 

Potřeba vlastního bydlení se netýká pouze mladých lidí, kteří se hodlají osamostatnit. 

Avšak především u mladých lidí je tento problém obzvláště tíživý, neboť ho řeší na počátku 

své pracovní kariéry, kdy zpravidla nemají dostatek prostředků k tomu, aby si mohli 

odpovídající bydlení pořídit. I kdyby byly jejich příjmy dostatečně vysoké, nemají čas k tomu, 

aby nahromadili nezbytný kapitál k pořízení vlastního bydlení, protože ceny bytů a domů 

převyšují několik ročních příjmů. Tento problém řeší i další lidé, kteří často bydlí v domě 

nebo bytě, který jim plně nevyhovuje. Právě situaci řešení bytové otázky se snaží věnovat 

vláda, která nabízí pomoc některým občanům (zvláště mladým rodinám). Ta, v rámci bytové 

politiky a výstavby, nabízí různé státní podpory. 

Možnost koupě nemovitosti z vlastních prostředků není pro každého dostupná. 

Většinu zboží si lidé pořizují z vlastních peněz, které si vydělali a naspořili. V posledních 

letech se však rozšířil způsob nákupu na úvěr. Výhodou úvěru je skutečnost, že lidé nemusí 

dlouho čekat, než je naspořen dostatek vlastních peněz. Proto je hypoteční úvěr velmi 

využívaným produktem k získání tolik potřebného bydlení. 

Dostupnost a kvalita bydlení jsou často občany vnímány jako hodnotící ukazatele 

životní úrovně společnosti. Zajištění bydlení je v podstatě osobní odpovědností jednotlivce a 

jeho dostupnost je závislá na ekonomických možnostech. 

Byt je rozhodujícím prvkem v systému uspokojování potřeby bydlení. Trh 

s nemovitostmi je považován za jeden z nejdůležitějších indikátorů celkové hospodářské 

situace. Pohyby cen nemovitostí jsou všeobecně hodnoceny jako indikátor hospodářského 

cyklu ekonomiky. Jejich růst je známkou obratu od recese ke konjunktuře a naopak, jejich 

pokles je považován za počátek recese. 

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat determinanty hypotečních úvěrů. Motivací 

pro výběr tématu byla skutečnost, že ačkoliv jsou faktory ovlivňující výši hypotečních úvěrů 
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velmi důležité, zejména pro lidi, kteří uvažují o koupi nemovitosti, tato problematika doposud 

nebyla souhrnně zkoumána. 

První část práce bude věnována popisu trhu s byty a jejich specifickým 

charakteristikám. V kapitole druhé bude vymezen trh nemovitostí, jeho subjekty a hlavní 

faktory ovlivňující poptávku a nabídku na trhu. Dále bude popsána bytová výstavba, která 

bude charakterizována třemi ukazateli, a to intenzitou bytové výstavby, rozestavěnými a 

dokončenými byty na realitním trhu ČR. Ve třetí kapitole je popsána podstata hypotečního 

úvěru, jeho druhy a také samotný průběh hypotečního úvěru. Pozornost je věnována i státní 

finanční podpoře hypoték. 

Druhá část práce bude patřit analýze determinantů hypotečních úvěrů. Bude stanoven 

model, který ukáže, jak jsou dané faktory schopny ovlivnit objem poskytovaných hypotečních 

úvěrů.  Model projde řadou testů, které ho prověří a zjistí, zda má model a samotné 

determinanty vypovídací schopnost. 
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2 Trh s byty a jejich specifické charakteristiky 

 

Věci, které člověk vyrábí a spotřebovává, se v zásadě člení na dvě skupiny: 

 věci movité, 

 věci nemovité. 

Za nemovitost jsou v nejobecnější rovině považovány pozemky, budovy, objekty a 

inženýrské stavby všeho druhu, tj. věci, které nelze bez porušení jejich podstaty přemisťovat 

z místa na místo. 

 

2.1 Vymezení trhu nemovitostí 

Součástí všeobecného tržního systému je trh nemovitostí, který podléhá obecným 

tržním zákonitostem. Trh nemovitostí proniká a ovlivňuje všechny ostatní trhy, celou tržní 

soustavu a její jednotlivé prvky. Zároveň zasahuje jak trh výrobní, tak i osobní spotřeby. 

Zasahuje také do všech trhů výrobních činitelů stejně jako do trhu spotřebních předmětů. 

 

2.1.1 Subjekty na trhu nemovitostí 

Trh nemovitostí lze rozdělit na objekty trhu, subjekty, které se trhu účastní, a na 

vzájemné vazby mezi nimi. Objektem trhu jsou nemovitosti nebo lépe vlastnická práva k nim. 

Základní dva subjekty pohybující se na trhu nemovitostí představují prodávající, kteří jsou 

vlastníky nemovitostí a chtějí ji prodat, a kupující, kteří se naopak chtějí vlastníky nemovitostí 

stát. Tyto dvě kategorie subjektů zároveň představují nabídku a poptávku na trhu nemovitostí. 

Kupující chce získat nemovitost proto, aby mu přinášela užitek. Tento užitek může 

být způsoben potřebou získat místo pro vlastní využití spočívající v bydlení nebo 

podnikatelské činnosti. V tomto případě je reálnou alternativou ke koupi nemovitosti její 

nájem spojený s platbou nájemného. Prodávající nabízí nemovitost na trhu zpravidla tehdy, 

když již užitek plynoucí z vlastnictví neodpovídá jeho potřebám. 

Prodávající a kupující spolu uzavírají smlouvu a vytvářejí trh v úzkém smyslu slova. O 

trhu hovoříme tehdy, vytváří-li ho nikoli ojedinělí prodávající resp. kupující, ale je-li vytvářen 

větším množstvím dobrovolně jednajících prodávajících a kupujících. 

Dalšími významnými subjekty na trhu nemovitostí jsou pronajímatel a nájemce. 

Zatímco pronajímatel nabízí k pronájmu jím nevyužívané nemovitosti, nájemce představuje 

na daném segmentu trhu poptávku. 
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Významnou roli pro trh nemovitostí představují také realitní makléři. Ti hrají na trhu 

roli prostředníka mezi prodávajícími a kupujícími, resp. pronajímateli a nájemci. Soustřeďují 

na jednom místě v daném čase poptávku a nabídku nemovitostí a svůj zisk vytvářejí pomocí 

provizí, které jim smluvní strany platí. 

Dalším subjektem, vytvářejícím trh nemovitostí jsou banky. Ty mimo jiné poskytují 

úvěry určené k financování nemovitostí. Hypoteční banky poskytují tzv. hypoteční úvěry na 

základě licence  udělené Českou národní bankou. Oproti pohledávkám vzniklým 

poskytováním hypotečních úvěrů mohou banky emitovat hypoteční zástavní listy, které 

představují dluhopisy s poměrně malou mírou rizika. Úvěry jsou v závislosti na měně úvěru, 

jeho výši, doby splatnosti, sjednaném úročení i bonitě dlužníka zpoplatňovány úroky. Blíže o 

hypotečních úvěrech pojednává kap. 3. 

Důležitou roli na trhu nemovitostí hraje také stát, který vytváří právní prostředí, na 

jehož pozadí trh nemovitostí funguje. Role státu spočívá v nastavení pravidel ochrany 

vlastnických práv, práv nájemců apod. Stát ovlivňuje trh nemovitostí prostřednictvím svého 

daňového systému a rovněž přímou regulací.
1
 

 

2.1.2 Hlavní faktory určující úroveň poptávky a nabídky na trhu nemovitostí 

Mezi hlavní faktory působící na úroveň poptávky a nabídky patří: 

 politická a ekonomická stabilita, 

 právní ochrana a nedotknutelnost soukromého majetku, 

 právní ochrana národního trhu nemovitostí, 

 právní a legislativní podmínky pro podnikání fyzických a právnických osob, 

 právní podmínky pro převod nemovitostí, 

 daňové zatížení nemovitostí, 

 úvěrová politika bank a peněžních ústavů, 

 míra inflace a stabilita měny, 

 časově omezené specifikum – restituční zákony.
2
 

 

                                                 
1
 DUŠEK, D. Základy oceňování nemovitostí. 1. vyd. PRAHA: Oeconomica, 2004. S 21. ISBN 80-245-

0728-5 
2
 CÍSAŘ, J. Vybrané otázky z trhu nemovitostí. 1. vyd. PRAHA: Vysoká škola ekonomická v Praze. 

1996. S 17. ISBN 80-7079-690-1 
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2.2 Charakter vlastnictví nemovitostí 

Podstatou trhu nemovitostí je, že vlastnictví nemovitostí je veřejné. Je tomu tak proto, 

že katastr nemovitostí a pozemková kniha, do kterých se zapisují všechna vlastnická práva 

k nemovitostem, jsou veřejné listiny. To znamená, že kdokoliv má právo do těchto 

dokumentů nahlédnout a pořizovat z nich kopie. 

Charakteristickým rysem trhu nemovitostí je jeho značná diversifikace podle 

jednotlivých druhů subjektů působících na tomto trhu. Tato diversifikace je určena zejména 

druhem vlastnictví. 

Diversifikace vlastnictví podle druhu: 

a) soukromé vlastnictví (soukromé vlastnictví domů, rodinných domků a bytů, 

zemědělské soukromé podniky, průmyslové a jiné soukromé podniky, např. 

realitní kanceláře, peněžní ústavy, apod.), 

b) družstevní vlastnictví (zemědělská družstva, pozemky, popř. stavby ve 

vlastnictví výrobních a spotřebních družstvech, bytová družstva), 

c) veřejné vlastnictví (stát, města a obce a společenské organizace a nadace). 

 

Protože jsou nemovitosti spjaty s určitou částí zemského povrchu, jsou 

nepřemístitelné. V důsledku toho je trh nemovitostí vždy trhem místním. 
3
 

 

2.3 Charakteristika trhu bytů 

Vznik bytu jako předmětu především determinuje existence stavebního pozemku. Byt 

je pevně spjat s určitým místem povrchu zemského a v důsledku toho má charakter 

nemovitosti. 

Druhové znaky umožňují členit trh s byty do následujících skupin: 

 trh rodinných domků, 

 trh bytů v bytových a nájemních domech, 

 trh bytů v penzionech a ubytovnách. 

Toto druhové členění je determinováno subjektem vlastnictví. 

Trh s byty je součástí obecného tržního systému a jako kterýkoliv jiný trh je ovládán 

tržními principy. Střetává se zde nabídka s poptávkou a vzájemná směna se v zásadě 

uskutečňuje v momentě, kdy cena nájemného uspokojí nabízející i poptávající stranu. 

                                                 
3
 CÍSAŘ, J. Vybrané otázky z trhu nemovitostí. 1. vyd. PRAHA: Vysoká škola ekonomická v Praze. 

1996. S 1. ISBN 80-7079-690-1 
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2.3.1 Bytový fond České republiky 

Bytový fond České republiky je tvořen z bytových jednotek v rodinných domech (do 3 

bytových jednotek v jednom domě) a bytových domech (od 4 b. j.). 

Státní podpora bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj plyne především na: 

 opravy a zateplení panelových i nepanelových domů, 

 výstavby sociálních nájemních bytů, 

 podporu regenerace sídlišť, 

 výstavbu technické infrastruktury, 

 opravy domovních olověných rozvodů. 

Bytový fond v Česku zahrnuje podle sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 celkem 

2,15 milionu domů, z toho 1,77 milionu je obydlených. Před deseti lety bylo při sčítání 

zjištěno 1,97 milionu domů a z toho jich bylo 1,63 milionu obydlených (viz tabulka 2. 1). 

Ve vlastnictví fyzických osob, kdy nejčetněji zastoupenou kategorií jsou rodinné 

domy, je celkem 1,53 milionu domů. Celkem 48 tisíc domů je ve vlastním či obecním 

vlastnictví. Ve vlastnictví bytových družstev se nachází 32 tisíc, ve spoluvlastnictví vlastníků 

bytů 80 tisíc a v kombinaci vlastníků 29 tisíc bytů. 

Došlo k výraznému úbytku rodinných domů, které jsou nezpůsobilé k bydlení. V roce 

2001 jich bylo 38 tisíc, kdežto nyní je to 21 tisíc. 

 

Tabulka 2. 1 Obydlené domy podle druhu domu a vlastníka domu 

Datum 
sčítání 

Domy 
celkem 

z toho 
obydlené 

z obydlených druh 
domu 

z obydlených vlastník domu z 
obydlenýc

h s 
obdobím 
výstavby 

od 
předchozí
ho sčítání 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

fyzická 
osoba 

obce, 
stát 

bytové 
družst

vo 

spoluvla
stnictví 
vlastník
ů bytů 

(jednote
k) 

kombinac
e 

vlastníků 

1.3.1961 
 

1 615 958 1 424 236 130 279 1 345 737 203 833 555 - - - 

1.12.1970 1 765 088 1 627 663 1 408 079 171 396 1 359 228 235 200 17 934 - - - 

1.11.1980 1 830 891 1 634 304 1 384 080 218 063 1 346 292 226 587 43 352 - - - 

3.3.1991 1 868 541 1 597 076 1 352 221 223 640 1 308 286 213 961 54 059 - - - 

1.3.2001 1 969 018 1 630 705 1 406 806 195 270 1 397 924 79 066 41 808 - - - 

26.3.2011 2 149 756 1 772 909 1 529 834 214 643 1 528 476 48 135 31 982 80 276 29 130 205 999 

Zdroj: MMR 
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2.4 Bytová výstavba 

Zdrojem nabídky nových bytů je bytová výstavba. Bytovou výstavbu charakterizují tři 

základní ukazatelé: 

 Zahájená výstavba bytů – ukazatel charakterizuje počet bytů, jejichž stavba 

byla zahájena v daném roce na základě stavebního povolení. 

 Rozestavěné byty – ukazatel zahrnuje byty v různém stavu rozestavěnosti. 

 Dokončené byty – charakterizuje byty, které byly v daném roce dokončeny a 

zkolaudovány. 

 

2.4.1 Podpora bytové výstavby z prostředků obyvatelstva 

Podpora bytové výstavby prostřednictvím prostředků poskytovaných ze státního 

rozpočtu za účelem zvýšení motivace využití vlastních prostředků občanů se uskutečňuje 

v zemích s tržní ekonomikou prostřednictvím dvou systémů: 

 hypotečních úvěrů, které jsou poskytované na uspokojení současných potřeb 

bydlení vznikajících na počátku nebo v průběhu pořízení resp. výstavby 

daného objektu pro bydlení, 

 stavebního spoření, které umožňuje získat úvěry na uspokojení budoucích 

potřeb bydlení teprve po určitém časovém úseku spoření. 

 

Hypoteční úvěr poskytuje možnost pořídit nemovitost popř. bydlení i v případě 

nedostatku vlastních finančních prostředků. Zásadním předpokladem pro uplatnění hypotéky 

je existence zástavního práva. To znamená, že nemovitost poskytovaná jako zástava je 

zaevidována u katastrálního úřadu. 

 

2.4.2 Intenzita bytové výstavby v ČR v roce 2011 

Bytová výstavba v České republice zahrnuje stavbu bytů v rodinných domech, 

v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a vestavbách. Dále to jsou byty v domech 

s pečovatelskou službou a domovech – penzionech a byty ve stavebně upravených 

nebytových prostorách. 
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Graf 2. 1 Bytová výstavba v České republice 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

V důsledku přetrvávajícího poklesu poptávky došlo v roce 2011 k poklesu počtu 

zahájených bytů.  Dle ČSÚ byla zahájena výstavba 27 535 bytů (viz graf č. 2. 1), což je 

nejméně od roku 1977. V roce 2011 bylo dokončeno 28 628 nových bytů a tato hodnota 

představuje meziroční pokles o 7 814 bytů, tedy téměř o 22 %. 

Nejvíce bytů ve výstavbě bylo zahájeno v rodinných domech, a to 17 060, což 

představuje necelých 62 procent všech nově zahájených bytů. V roce 2011 bylo dokončeno 

17 386 bytů v rodinných domech. 

Bytová výstavba v České republice již druhým rokem klesá. Ukazatel intenzity bytové 

výstavby dosáhl hodnoty 2,7 dokončených bytů na 1000 obyvatel oproti roku 2010, kdy bylo 

v celorepublikovém průměru dosaženo 3,5 dokončených bytů na 1000 obyvatel.
4
 

 

2.4.3 Rozestavěné byty 

Od poloviny devadesátých let až do roku 2008 docházelo v České republice ke 

konstantnímu převisu počtu zahajovaných bytů nad dokončovanými. Na rezidenčním trhu se 

v průběhu let vytvořila zásoba v podobě rozestavěných bytů. Celkový počet rozestavěných 

bytů k 31. 12. 2008 činil 176 123. V roce 2009 začal počet rozestavěných bytů klesat. 

V meziročním porovnání se na trhu nachází o 1 154 bytů méně než v roce 2008, avšak o 

5 152 rozestavěných bytů více než v roce 2007 (viz graf č. 2. 2). 

                                                 
4
 DELOITTE: Rezidenční trh čeká stagnace, oživení musí přinést ekonomický růst a návrat důvěry. Ze 

dne 8. února 2012 [online]. Dostupné z: http://www.deloitte.com/view/cs_CZ/cz/press/press-

releases/1cd8b48618d55310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm 
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Stále se zvyšující rozestavěnost může svědčit o čilém stavebním ruchu. Negativní však 

může být v případě, že rozestavěné byty nenásledují byty dokončené. Zatímco počet 

zahájených bytů roste, počet dokončených bytů stagnuje. Důvodem bývá např. dlouhá doba 

výstavby bytů.
5
 

 

Graf 2. 2 Rozestavěné byty 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

2.4.4 Dokončené byty 

Bytová výstavba prezentována dokončenými byty zaznamenávala od roku 1998 

s několika mírnými zakolísáními až do toku 2007 trvalý růst. V roce 2007 překročil počet 

dokončených bytů hranici 40 tisíc bytů (viz graf č. 2. 3). 

Vzhledem k dlouhotrvajícímu reálnému zájmu o výstavbu bytů se v případě 

dokončených bytů jejich pokles neprojevuje příliš radikálně. V roce 2008 byl úbytek zhruba 

patnáctiprocentní a v následujícím roce bylo dokončeno přibližně stejné množství bytů a další 

mírný pokles pak pokračoval i v roce 2010. 

  

                                                 
5
 DELOITTE: Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009. Ze dne: březen 2010 [online]. Dostupné z: 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Real%20Estate/2010_Vyvoj_rezidencniho_trhu_v_roce_2009.pdf  
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Graf 2. 3 Dokončené byty 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

2.5  Koncepce bytové politiky 

Po období intenzivní bytové výstavby v 70. a 80. letech došlo v letech 1992 – 1996 

k určitému útlumu. Následně se však počet dokončených bytů začal zvyšovat. Vysoký podíl 

bytů se stavěl a dosud staví formou individuální výstavby rodinných domků. Téměř vymizela 

forma družstevní výstavby.  

V posledních letech vzrostl zájem o vlastnické bydlení díky výhodným podmínkám 

pro získání hypotečních úvěrů. 

Koncepce bytové politiky vychází z Programového prohlášení vlády a respektuje 

vnější faktory, které oblast bydlení i bytovou politiku ovlivňují. Především se jedná o 

makroekonomický rámec a omezení, která vychází z reformy veřejných financí, a tedy 

reálných nároků na veřejné rozpočty, vlivy evropské integrace, demografické trendy apod. 

Koncepce bytové politiky respektuje roli státu v oblasti bydlení. Tato role, která je 

v evropských zemích obvyklá, je zakotvena v mnoha mezinárodních dokumentech, např. ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv, v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech nebo v Evropské sociální chartě. 

Právo na bydlení není chápáno pouze jako nárokové, a proto v oblasti bydlení 

nespočívá úloha státu pouze v přímém poskytování bydlení, ale také ve vytváření takové 

situace, kdy si lidé buď sami, nebo s určitou pomocí státu, zajistí odpovídající bydlení. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj je dle zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, ustanoveno „ústředním orgánem státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje 

domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor. Dle tohoto zákona 

Ministerstvo pro místní rozvoj „koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy při zabezpečování politiky bydlení, včetně koordinace financování těchto 

činností“.
6
 

Hlavní princip a cíl bytové politiky je zejména vytvoření vhodného právního, 

institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty. 

 

„Z hlediska aktérů na trhu s byty jsou cíle bytové politiky zejména tyto: 

 fungování trhu s byty včetně odpovídající právní úpravy pro vlastnické, 

nájemní i družstevní bydlení a včetně vymahatelnosti práva; součástí tohoto 

cíle je i odstranění cenových a právních deformací v segmentu nájemního 

bydlení, 

 zvyšování finanční dostupnosti bydlení pro domácnosti, včetně sociálních 

dávek v oblasti bydlení kompenzujících celkové výdaje na bydlení domácností 

s nižšími příjmy, 

 zvyšování nabídky bydlení, a to i prostřednictvím podpory nové výstavby 

včetně výstavby bytů se sociálním určením, 

 zvyšování kvality bydlení, včetně podpory vlastníků při správě, údržbě, 

opravách a modernizaci jejich bytového fondu, 

 průběžný monitoring trhu s byty i monitoring účinnosti a efektivity 

jednotlivých podpůrných nástrojů a jejich korekce, 

 aplikace nediskriminačních pravidel společného trhu Evropské unie včetně 

podmínek hospodářské soutěže a slučitelnosti veřejných podpor s 

komunitárním právem.“
7
 

 

Uvedené cíle jsou naplňovány prostřednictvím právních předpisů (např. občanský 

zákoník, zákon o vlastnictví bytů apod.) a dále pomocí podpůrných nástrojů v oblasti bydlení. 

Především se jedná o programy financované ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Ministerstva pro místní rozvoj a podpory financové z prostředků Státního fondu rozvoje 

                                                 
6
 Zákon č 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 

7
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. MMR: Bytová politika. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/Bytova-politika  

http://www.mmr.cz/Bytova-politika
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bydlení dle jednotlivých nařízení vlády, která obsahují podmínky a rozsah jednotlivých forem 

podpory. 

 

2.5.1 Státní fond rozvoje bydlení 

Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond) je právnickou osobou se sídlem 

v Olomouci. Fond byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o 

změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 

majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Fond je jedním z nástrojů státní bytové politiky. Úzce spolupracuje s Ministerstvem 

pro místní rozvoj a dalšími ústředními orgány státní správy. 

Mezi hlavní úkoly Fondu patří: 

 shromažďovat finanční prostředky určené na podporu bydlení, 

 podporovat soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a 

modernizací bytů a výstavby technické infrastruktury, 

 rozdělovat podle programů finanční prostředky určené na podporu bydlení a 

sjednávat za tímto čelem smlouvy s bankami, obcemi i s jednotlivými příjemci 

podpory, 

 rozdělovat příspěvky z poskytnutých prostředků příslušných fondů Evropské 

unie,  

 poskytovat poradenské služby v oblasti realizace programů poskytování státní 

podpory v oblasti bydlení, 

 analyzovat situaci bydlení a účinnost státní podpory bydlení a navrhovat 

Ministerstvu pro místní rozvoj opatření v oblasti bytové politiky.
8
 

 

K plnění úkolů užívá fond své finanční zdroje v souladu s podmínkami pro 

poskytování státní podpory bydlení. 

 

Programy a podpory Fondu zahrnují: 

 úvěry na výstavbu nájemních bytů – nabízí možnost poskytnout podporu 

z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů 

formou nízkoúročených úvěrů.  

                                                 
8
 STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ. SFRB: Statut fondu [online]. Dostupné z: 

http://www.sfrb.cz/o-sfrb/statut-fondu.html  

http://www.sfrb.cz/o-sfrb/statut-fondu.html
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 Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů – umožňují poskytnout 

záruku Fondu za splácení investičního úvěru s dlouhodobou splatností, až do 

40 let. Fond ručí bance nejvýše za 70 % nesplacené části jistiny úvěru. 

 Úvěry na modernizaci bytů pro obce – úvěr ke krytí části nákladů spojených 

s opravami modernizacemi bytů je poskytován smlouvou s úrokovou sazbou 

3 % ročně. Úroková sazba je platná po celou dobu splatnosti úvěru, tj. po dobu 

max. 10 let od uzavření smlouvy. 

 Povodňové programy – jsou určeny fyzickým osobám, jejichž nemovitost byla 

postižena povodní nebo v důsledku povodní přišli o nemovitost určenou 

k bydlení. Dále Fond poskytuje podpory obcím, jejichž bytový fond byl 

postižen povodní. 

 Záruky za bankovní úvěry na opravu bytových domů – jsou poskytovány jako 

zvýhodněné záruky k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami 

a cílem programu je usnadnit financování oprav bytových domů. 

 

Fond především podporuje výstavbu nájemních sociálních bytů. Účelem je podpora 

výstavby dostupných bytů pro skupinu obyvatel s nízkými příjmy. Dále se fond věnuje 

podpoře rekonstrukcí, modernizací a zateplovaní bytových domů prostřednictvím programu 

Nový panel.  Ten je zaměřený na pomoc vlastníkům bytových domů a bytů při financování 

komplexní opravy, modernizace nebo rekonstrukce bytového domu. Fond také poskytuje 

úvěry obcím na opravy a modernizace bytového fondu (blíže viz tabulka 2. 2). Neméně 

důležitou formu podpory poskytuje mladým rodinám na pořízení bytu nebo rodinného domu. 

Úvěr je poskytován do výše 300 tisíc Kč, je úročen 2 % úrokovou sazbou ročně. Pro letošní 

rok se tato podpora už nevyplácí. 
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Tabulka 2. 2 Úvěry obcím od 9. 11. 2001 – 31. 12. 2010 

 

Rok 2001 - 2009 Rok 2010 Celkem 

Počet 
Finanční objem 

v tis. Kč 
Počet 

Finanční 
objem v tis. 

Kč 
Počet 

Finanční 
objem v tis. 

Kč 

Podané žádosti 200 972 403 15 67 440 215 1 039 843 

Uzavřené smlouvy 169 714 743 14 64 240 183 778 983 

Změna smluvních 
podmínek 

67 93 696 0 0 67 93 696 

Aktuální stav - smlouvy 
po změnách 

169 621 047 14 64 240 183 685 287 

Neschválené žádosti o 
úvěr 

7 30 960 0 0 7 30 960 

Odstoupení obce od 
žádosti 

4 226 700 0 0 24 226 700 

Rozpracované žádosti 0 0 1 3 200 1 3 200 

Zdroj: SFRB 

 

Tabulka 2. 3 Úvěry pro mladé rodiny 

 
od 1. 1. 2010 do 

31. 12. 2010 
od 9. 12. 2004 do 

31. 12. 2010 

Přijaté žádosti 3 431 34 848 

Převod nevyřízených žádostí z r. 2009 358 x 

Počet uzavřených smluv o úvěru 3 052 23 755 

Zamítnuté žádosti 206 3 276 

Odstoupení žadatele od podané žádosti 
vyřazení žádosti pro nedodání podkladů 

476 7 762 

Nevyřízené žádosti - převod do roku 2011 55 55 

Zdroj: SFRB 

 

V roce 2010 Státní fond rozvoje bydlení uzavřel celkem 3 052 úvěrových smluv pro 

mladé rodiny v celkovém objemu 909,80 mil. Kč (viz tabulka 2. 3). 

Žádosti o úvěr jsou přijímány v průběhu celého roku a jsou vyřizovány přímo 

aparátem Fondu v pořadí, v němž byly Fondu doručeny. Po doručení žádosti je prováděna 

kontrola formálních náležitostí a splnění podmínek nařízení vlády a poté následuje analýza 

finančních ukazatelů. Pokud obec splňuje stanovené podmínky, dochází k jednání a 

výsledkem je uzavření úvěrové smlouvy.
9
  

                                                 
9
 SFRB: Výroční zpráva za rok 2010 [online]. Dostupné z: http://www.sfrb.cz/dokumenty-ke-

stazeni/vyrocni-zpravy.html  

http://www.sfrb.cz/dokumenty-ke-stazeni/vyrocni-zpravy.html
http://www.sfrb.cz/dokumenty-ke-stazeni/vyrocni-zpravy.html
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3 Vývoj na trhu  hypotečních úvěrů 

 

3.1 Podstata hypotečního úvěru 

Hypoteční úvěr patří mezi nejstarší druhy bankovního úvěru. Hypoteční úvěry byly 

poskytovány postupně i dlužníkům na nemovitosti, které vzniknou pomocí tohoto úvěru. 

Takovéto úvěry se někdy označují jako stavební hypoteční úvěry a jsou poskytovány 

především na výstavbu obytných domů, hospodářských budov, průmyslových objektů nebo 

hotelů apod. 

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

právem k nemovitosti, i rozestavěné. Pohledávka z úvěru nesmí převýšit dvojnásobek zástavní 

hodnoty zastavené nemovitosti. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních 

účinků zástavního práva. 
10

 Vhodná zástava je taková nemovitost, která je v osobním 

vlastnictví osoby. Ta je ochotna nemovitost zastavit (nemusí ji tedy vlastnit ten, kdo žádá o 

úvěr) a současně má nemovitost dostatečnou hodnotu. Hodnotu takové nemovitosti určuje 

znalec certifikovaný bankou. 

Jako zástava se také obvykle využívá financovaná nemovitost. To ovšem není 

podmínkou a lze ručit i jiným objektem.  

 

3.2 Druhy hypotečních úvěrů 

Hypoteční banky nabízí v zásadě dva typy úvěrů: 

 účelovou hypotéku, která je striktně vázána na investici do nemovitosti, 

 neúčelovou hypotéku, tzv. americkou hypotéku, kdy poskytnutý úvěr je možné 

použít na cokoli. 

V praxi je možné se setkat s následujícími druhy hypotečních úvěrů:  

 hypoteční úvěr do 70 % ceny nemovitosti, 

 hypoteční úvěr do 100 % ceny nemovitosti, 

 předhypoteční úvěr, 

 hypoteční úvěr s životním pojištěním nebo se stavebním spořením. 

Dle základního členění se dělí účelové hypotéky na rezidenční a nerezidenční, tzn. 

úvěry, které jsou určeny na pořízení bydlení klienta a úvěry, které jsou účelové, tedy 

k pořízení nemovitosti, ale za jiným účelem než k osobnímu bydlení. V rámci tohoto členění 

                                                 
10

 zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., §28 odst. 3 
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banky vytváří produkty v různých modifikacích. Banky, které poskytují hypoteční úvěry, 

nabízí standardní typ hypoték, které slouží především na koupi nemovitosti, výstavbu 

rodinného domu nebo koupi družstevního bytu. Způsob financování bydlení úvěrem až do 

výše 100 % hodnoty nemovitosti je vhodný pro klienty, kteří nemají naspořené žádné 

prostředky. 

Dále banky nabízí tzv. předhypoteční úvěr. Ten se poskytuje ve vazbě s následným 

hypotečním úvěrem. Je pro ty, kteří po přechodnou dobu nemají k dispozici vhodnou 

nemovitost na zástavu hypotéky. Tedy, než je rozestavěná nemovitost zapsána do katastru 

nemovitostí. 

Hypoteční úvěr se stavebním spořením je založen na dosažení co největších úspor 

finančních prostředků klienta. Z výnosu naspořené částky u stavební spořitelny, popřípadě 

úvěru ze stavebního spoření, je splacena část hypotéky.  

Některé banky vyžadují pojištění pro případ smrti a pojistná částka musí dosahovat 

minimálně výše hypotéky.
11

 

 

Klient při poskytnutí neúčelové hypotéky nemá žádná omezení, na co peníze použije. 

Může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako např. studium, automobil nebo cestu 

kolem světa. Princip americké hypotéky se spíše blíží svou podstatou spotřebitelskému úvěru, 

proto tato práce nebude dále tomuto druhu hypoték věnována. 

 

Banky k získání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů vydávají hypoteční 

zástavní listy.
12

 Hypoteční zástavní listy jsou úvěrové cenné papíry, které má právo vydávat 

pouze banka, která získá povolení (licenci) od České národní banky. Banka nesmí přijmout 

zajištění zástavním právem k nemovitosti, jejíž hodnota by činila méně než 70 % nominální 

hodnoty vydaného listu.
13

 

Mezi hypoteční banky patří: 

 Česká spořitelna a. s., 

 Hypoteční banka a.s., 

 Československá obchodní banka a.s., 

 GE Capital bank a.s., 

                                                 
11

 FINANCE CZ: Druhy hypotečních úvěrů [online]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/29717-druhy-hypotecnich-uveru/ 
12

 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 
13

 CENNÉ PAPÍRY: Hypoteční zástavní listy. Dostupné z: http://www.cennypapir.cz/hypotecni-

zastavni-listy/  

http://www.finance.cz/zpravy/finance/29717-druhy-hypotecnich-uveru/
http://www.cennypapir.cz/hypotecni-zastavni-listy/
http://www.cennypapir.cz/hypotecni-zastavni-listy/
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 Komerční banka a. s., 

 Raiffeisenbank a. a., 

 Wustenrot hypoteční banku, a.s., 

 UniCredit Bank, a.s.
14

 

 

3.3 Průběh hypotečních úvěrů 

 

3.3.1 Žádost o projednání úvěru a doklady s ní související 

Zásadní podmínkou při jednání o půjčce je předložení žádosti o úvěr spolu s dokladem 

potvrzujícím vlastnictví nemovitosti. 

 

Banka vyžaduje doklady pro ocenění nemovitosti. Mezi tyto doklady patří: 

 doklady blíže charakterizující cenu budovy, pozemku apod., např. kupní 

smlouvu, odhady a ocenění nemovitosti aj., 

 doklady o dosavadním placení daní a jiných povinností spojených 

s nemovitostí, např. platební výměr k pozemkové dani a dani ze staveb a 

doklady o jejich zaplacení, 

 doklady o výnosu nemovitosti, tj. výpočet nájemného u domu a doklady o 

trvání nájemní smlouvy, 

 u projektovaných staveb povolení ke stavbě, úředně schválené plány a 

rozpočty, aj. 

Dále musí být přiložen výpis z katastru nemovitostí, nabývací titul k nemovitosti, 

(kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, dědická dohoda nebo listina dokládající změnu 

vlastnických práv), pojistná smlouva a katastrální snímek. 

 

Klient musí doložit doklady sloužící k jeho identifikaci. Mezi tyto doklady patří 

občanský průkaz, případně pas a oprávnění k podnikatelské činnosti. 

Potřebné jsou doklady vztahující se k příjmům a výdajům klienta. Banka je na jejich 

základě schopna posoudit bonitu klienta. Doklady týkající se příjmů klienta jsou potvrzení o 

pracovním příjmu, daňové přiznání potvrzené finančním úřadem a nájemní smlouvy nebo 

budoucí nájemné smlouvy. Doklady vztahující se k výdajům, které klient dokládá, jsou 

                                                 
14

 V oficiálním názvu hypoteční banky musí být uvedeno, že se jedná o akciovou společnost. Vyplývá 

to ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. 
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leasingové smlouvy, smlouvy o úvěru, pojistné smlouvy (např. k životnímu pojištění) a 

ručitelská prohlášení.
15

 

 

3.3.2 Čerpání a splácení úvěru 

Hypoteční půjčka, která je použita na nákup nemovitosti, může být klientovi 

vyplacena najednou, pokud tento způsob výplaty požaduje. Hypoteční stavební úvěr najednou 

být vyplacen nemůže, pouze: 

 postupně, s ohledem na pokračující stavbu, 

 nebo je možné úvěr vyplatit hotově, ovšem pouze s účelem zaplacení 

dodavatelských faktur. 

 

Splácení hypotečního úvěru je možné uskutečnit více způsoby. Nejrozšířenějším 

způsobem je anuitní splácení. Při anuitním splácení klient po celou dobu trvání úvěru platí 

stále stejnou částku. Stejná splátka je zpravidla rozdělena na stejné pololetní anuity (čtvrtletí a 

výjimečně měsíční). Při anuitním splácení se platí stále stejná částka a mění se pouze 

struktura plateb. Na počátku splácení jsou hrazeny hlavně úroky, a čím více se blíží splatnost, 

tím více roste velikost úmoru a klesá velikost úroků.
16

 

Další možností je progresivní splácení, kdy pravidelné měsíční splátky klienta jsou 

nastaveny tak, že velikost splátek se postupně zvyšuje. Takto nastavené podmínky představují 

pro dlužníka nižší zatížení na začátku splácení úvěru. 

Dále banky svým klientům nabízí možnost degresivního splácení. To umožňuje 

soustředit finanční zatížení na počáteční období a naopak ke konci úvěrové vztahu dovoluje 

splátky co nejvíce snížit. Podstatou tohoto způsobu je, že celý rok je splátka stále ve stejné 

výši a v následujících letech je snížena o určitý koeficient. 

V některých případech je možné využít model odděleného splácení úvěru a 

samostatného placení úroků. Tento postup je využíván především bankami, které se ve větší 

míře hypotečními půjčkami nezabývají. U úvěrů, které dlužník splácí v nestejných částkách 

v nepravidelných termínech, u hypotečních úvěrů s kratší lhůtou splatnosti a v některých 

jiných případech. Tj. např. tehdy, když je hypoteční úvěr kombinován s jinými produkty 

(např. s životním pojištěním). 

                                                 
15

 JANOŠKOVÁ, L. Bakalářská práce: Komparace americké hypotéky a spotřebitelského úvěru. (2010) 
16

 Polidar (1996, str. 94) 
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Pokud dlužník plní stanovené podmínky úvěrové smlouvy, nemůže být hypoteční úvěr 

vypovězen ze strany peněžního ústavu. Po umoření celého úvěru a uhrazení úroků a ostatních 

výloh bance může být proveden výmaz zástavního práva z pozemkové knihy. 

 

3.3.3 Fixace hypotéky 

Hypotéku lze předčasně splatit či provést zdarma mimořádnou splátku pouze v době, 

kdy se mění úroková sazba – tj. v době, kdy končí fixace. Jednorázové splacení úvěru v době 

fixace není možné bez sankce. 

Po dobu fixace je zaručena neměnná úroková sazba. Pokud se jedná o krátké období, 

je úroková sazba nižší než u období dlouhodobého. Většinou se doba fixace stanovuje mezi 

jedním rokem až pěti lety, ale hodně bank také nabízí i období dlouhé od 10 do 15 let a 

výjimečně také 20 let. 

Po uplynutí doby fixace je klientům nabízena možnost změnit úrokovou sazbu a klient 

zváží, zda na nové podmínky přistoupí nebo bude refinancovat. Často je nabídnuta sazba 

vyšší než původní. V takovémto případě existuje možnost refinancování stávající hypotéky 

hypotečním úvěrem od jiné banky. Klient si zřídí hypotéku u jiné banky a čerpanou částku 

použije na splacení stávajícího úvěru. 

 

3.4 Státní finanční podpora hypoték 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje dva druhy podpor hypoték: 

 podporu hypoték pro mladé lidi na starší byty, 

 podporu hypotečního úvěrování bytové výstavby. 

 

3.4.1 Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty 

Cílem podpory je zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi a 

pomoci jim zajistit vlastní adekvátní bydlení. Cílovou skupinou jsou mladí lidé, kteří v roce 

podání žádosti nedovrší věk 36 let. Pokud je žadatel o tuto formu podpory ženatý nebo vdaná, 

musí tuto podmínku splnit i partner. 

Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím příspěvků ke 

splátkám hypotečního úvěru. Výše úrokové dotace se pohybuje v rozmezí od 1 do 4 

procentních bodů. Je závislá na průměrné výši úrokových sazeb, ze které poskytly hypoteční 

banky nové úvěry v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, 

je výše podpory nulová. Výše úrokové dotace platí po dobu platnosti úrokové sazby sjednané 



21 

 

mezi klientem a hypoteční bankou, maximálně však po dobu pěti let. Úroková dotace bude 

poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně po dobu deseti let a dále 

k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč. 

V případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Část úvěru, která překročí 

tyto limity, nebude dotována.
17

 

 

Základní podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení 

vlády č. 249/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. a mezi nejdůležitější patří: 

 žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru nesmí v roce podání žádosti dovršit 

věk 36 let, 

 žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru nesmí v době podání žádosti mít ve 

vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům, 

 byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, 

musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR, 

 byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita podpora, 

musí být po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení žadatele. 

 

Výše státní podpory 

Výpočet státní podpory se provádí na základě „ideálního“ průběhu splácení úvěru 

formou anuitní splátky. Je vypočtena anuitní splátka s úrokovou sazbou banky, která je platná 

ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu 

sátu platnou k 1. dni čerpání úvěru a jejich rozdíl zaokrouhlený na celé Kč je výší státní 

podpory. 

Nová výše procentních bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného 

kalendářního roku. 

Pro smlouvy o hypotečním úvěru, u kterých proběhlo 1. čerpání úvěru v termínu: 

 1. 9. 2002 – 31. 1. 2003 činí státní podpora 3 % body, 

 1. 2. 2003 - 31. 1. 2004 činí státní podpora 2 % body, 

 1. 2. 2004 - 31. 1. 2005 činí státní podpora 1 % bod, 

 1. 2. 2005 - 31. 1. 2006 činí státní podpora 0 % bodů, 

 1. 2. 2006 - 31. 1. 2007 činí státní podpora 0 % bodů, 

                                                 
17

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.: Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty [online]. 

Dostupné z: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek/1  

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek/1
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 1. 2. 2007 - 31. 1. 2008 činí státní podpora 0 % bodů, 

 1. 2. 2008 - 31. 1. 2009 činí státní podpora 0 % bodů, 

 1. 2. 2009 - 31. 1. 2010 činí státní podpora 1 % bod, 

 1. 2. 2010 - 31. 1. 2011 činí státní podpora 1 % bod, 

 1. 2. 2011 - 31. 1. 2012 činí státní podpora 0 % bod. 

V současnosti je tedy výše státní podpory nulová. 

 

3.4.2 Podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby 

S účinnosti k 1. 2. 2004 bylo nařízením vlády č. 244/1995 sb., kterým se stanoví 

podmínky poskytování státní podpory, ve znění pozdějších předpisů, zrušeno. 

Výše podpory pro platné smlouvy se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti 

na průměrné sazbě úroků z objemu úvěrů, které byly poskytnuté fyzickým osobám. Výše 

podpory je nulová, jestliže průměrná úroková sazba klesne pod 7 %. K 1. únoru příslušného 

kalendářního roku je vyhlašována nová výše procentních bodů podpory.  

Výše státní podpory v termínu: 

 říjen 1995 až 31. 1. 2001 činí státní podpora 4 % body, 

 od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2002 činí státní podpora 2 % body, 

 od 1. 2. 2002 do 31. 1. 2003 činí státní podpora 1 % bod, 

 od 1. 2. 2003 do současnosti je státní podpora nulová.
18

 

 

3.5 Vývoj na trhu hypotečních úvěrů a současná situace  

V letech 2001 – 2007 zaznamenal hypoteční trh stálý růst počtu i objemu hypotečních 

úvěrů. Hlavním důvodem zájmu o úvěry byl pokles úrokových sazeb a obavy z růstu cen 

nemovitostí po vstupu České republiky do Evropské unie. 

Rok 2007 byl rokem s největším objemem poskytnutých hypoték. V ekonomice 

výrazně vzrostla spotřeba a lidé byli ochotnější se zadlužit. Velký nárůst poptávky po novém 

bydlení se odrazil ve zvýšeném objemu poskytnutých hypotečních úvěrů.  

V roce 2008 zaznamenal hypoteční trh krizi, která započala ve Spojených státech 

amerických. V důsledku globalizace se krize rozšířila i do České republiky. 

Trh s hypotečními úvěry zaznamenal v roce 2009 hluboký propad. Oproti roku 2007 

se propadl téměř o polovinu.  

                                                 
18

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.: Podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby 

[online]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek/1-%281%29  

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek/1-%281%29
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Objem úvěrů v roce 2010 dle dat Ministerstva pro místní rozvoj dosáhl 84,8 mld. Kč. 

Jednalo se o téměř 15 % růst oproti roku 2009. Růst byl založen především na pozitivním 

vývoji ekonomiky. Rok 2010 byl také charakteristický poklesem průměrné úrokové sazby. 

Hypoteční trh v ČR zaznamenal v roce 2011 značné oživení po propadu v roce 2009 a 

mírném růstu v roce 2010. Oproti rekordnímu roku 2007 je však objem poskytnutých hypoték 

o 21,5 procent nižší. V roce 2011 přispěla ke značnému růstu příznivé úrokové sazby a 

přetrvávající stabilní ceny nemovitostí. 

V roce 2011 dosáhl český hypoteční trh celkového ročního objemu přes 119 miliard 

korun. Rok 2011 se tak stal pro hypotéky v České republice druhým nejsilnějším rokem, hned 

po roce 2007. V loňském roce bylo uzavřeno celkem 71 088 hypotečních úvěrů a jejich 

průměrná výše dosáhla 1,67 milionu korun (viz tabulka 3. 1). 

Na produkci hypotečních úvěrů v loňském roce mělo vliv několik důležitých faktorů. 

Především celkové oživení ekonomiky a snížení úrovně nezaměstnanosti značně povzbudilo 

poptávku klientů po hypotečních úvěrech. Rovněž se očekávalo zvýšení sazby DPH z 10 na 

14 % od 1. ledna 2012. Výhodné úrokové sazby a stabilní ceny nemovitostí ovlivnily 

produkci úvěrů na konci loňského roku. 

Pro rok 2012 předpokládá Hypoteční banka návrat celkového objemu hypotečních 

úvěrů k hranici 110 miliard Kč. Tato úroveň odpovídá současnému odhadu dlouhodobých 

možností českého hypotečního trhu.
19

 

  

                                                 
19

 HYPOINDEX: Rok 2012 může být pro hypotéky horší než 2011[online]. Dostupné z: 

http://www.hypoindex.cz/rok-2012-muze-byt-pro-hypoteky-horsi-nez-2011/  

http://www.hypoindex.cz/rok-2012-muze-byt-pro-hypoteky-horsi-nez-2011/
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Tabulka 3. 1 Vývoj hypotečního trhu v letech 2001 - 2011 

Rok Objem poskytnutých 

hypotečních úvěrů 

(mld.) 

Průměrná úroková 

sazba v prosinci daného 

roku 

2001 14,7  

2002 22,5  

2003 36,2 5,00 % 

2004 52 4,74 % 

2005 72 3,98 % 

2006 100,8 4,36 % 

2007 140,3 5,34 % 

2008 114,2 5,69 % 

2009 73,9 5,61 % 

2010 84,8 4,23 % 

2011 119,1 3,56 % 

Zdroj: www.mmr.cz,  Hypoindex, Hypoteční banka 

  

http://www.mmr.cz/


25 

 

4 Analýza determinantů hypotečních úvěrů 

 

V úvodu této kapitoly jsou popsány faktory, které mohou ovlivnit hypoteční úvěry. 

V další části kapitoly jsou potom pomocí regresní analýzy hledány determinanty hypotečních 

úvěrů v České republice. 

 

4.1 Vývoj možných determinantů hypotečních úvěrů 

 

4.1.1 Vývoj mezd 

O vývoji mezd vypovídá průměrná mzda (viz graf 4. 1). Ta představuje podíl mezd 

bez ostatních osobních nákladů, které připadají na jednoho zaměstnance. Do celkových mezd 

jsou zahrnuty základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, 

náhrady mezd a platů, odměny za pohotovost a další složky mzdy nebo platu, které byly 

v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu 

za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Jde tedy o hrubou mzdu, tj. mzdu před snížením o 

pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, zálohové splátky daně z příjmů 

fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnavatelem dohodnuté srážky. 

Růst (pokles) průměrné nominální mzdy vyjadřuje, o kolik % se zvýšila (poklesla) tato 

mzda v daném období v porovnání s obdobím předchozího roku. 

Růst (pokles) průměrné reálné mzdy vyjadřuje, o kolik % se zvýšil (poklesl) podíl 

indexu průměrné nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za shodné období. 

 

Banky své požadavky na minimální měsíční příjmy zájemců o hypotéky stále zvyšují. 

Některé až o tisíce korun. O tom, zda banka poskytne či neposkytne klientovi hypotéku, 

rozhoduje především měsíční příjem žadatele. Dostatečný příjem je nezbytnou podmínkou, 

aby zájemce o hypotéku dostál svým závazkům a byl schopen pravidelně platit měsíční 

splátky. 

Součástí tzv. credit scoringu, který zkoumá schopnost klienta splácet měsíční splátky, 

je posuzování výše příjmu žadatele. Každý případ je hodnocen individuálně a obecně platí, že 

klientovi musí zbýt po splátkách dostatek prostředků k živobytí. 
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    Graf 4. 1 Průměrná hrubá mzda 

 

    Zdroj: ČNB 

 

 

4.1.2 Vývoj úrokových sazeb 

Úrokové sazby jsou měřítkem ceny peněz. Určují, jakou část jistiny musí dlužník za 

stanovenou dobu zaplatit věřiteli za půjčku. 

Pokud si klient nepůjčí na celou nemovitost, získá tím lepší úrokovou sazbu. Pokud 

chce klient čerpat hypotéku do 100 % hodnoty zástavy nemovitosti, musí mít dostatečný 

příjem a být schopen splácet měsíční splátky hypotéky a všechny své další finanční závazky. 

Proto je u 100 % hypotéky vyšší úrok než u hypotéky, která není čerpána do celé výše 

hodnoty nemovitosti. 

Správně zvolená délka splácení má vliv na celkovou sumu, která je banka zaplacena 

na úrocích i na poplatcích. Čím delší je doba splácení, tím více klient zaplatí na úrocích. 

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu stoupla na 3,59 % z prosincových 3,56 % 

(viz graf 4. 2).  

V prosinci byly sazby nejnižší za dobu existence ukazatele Fincetrum Hypoindex. 

Index sleduje průměrnou úrokovou sazbu hypoték bez ohledu na dobu fixace od roku 2003. 
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Graf 4. 2 Průměrná úroková sazba 

 

Zdroj: HYPOINDEX 

 

 

4.1.3 Vývoj nezaměstnanosti 

Za nezaměstnaného je v ekonomické teorii považována osoba, která je schopna a 

ochotna pracovat, avšak nemůže najít placené zaměstnání. Dle metodiky Mezinárodní 

organizace práce je za nezaměstnaného obecně považována osoba, která: 

 je starší patnácti let,  

 aktivně hledá práci, 

 je připravena k nástupu do práce do 14 dnů. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je považována za vážný ekonomický problém. 

Nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok a jeho návrat zpět do práce je velmi těžký. 

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat 

(tedy zaměstnaným i nezaměstnaným). 

Rostoucí nezaměstnanost negativně ovlivňuje aktivitu na hypotečním trhu. Rostoucí 

nezaměstnanost nebo riziko ztráty zaměstnání snižuje poptávku po hypotékách, neboť se lidé 

bojí zadlužovat. Na rostoucí nezaměstnanost banky zpravidla reagují tak, že zpřísňují 

poskytování hypoték a zvyšují nároky na bonitu žadatele o úvěr. 

V letech 2006 a 2007 však velký nárůst poptávky po hypotékách stimulovaly spíše 

nízké úrokové sazby než klesající nezaměstnanost nebo očekávané zdražení vlastnického 

bydlení (zvýšení DPH). Zlom nastal s pádem investiční banky Lehman Brothers (září 2008), 

kdy se finanční a hypoteční krize dostala i do České republiky a došlo k útlumu nabídky i 
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poptávky po hypotékách. Objem poskytovaných hypoték se následně propadl téměř na 

polovinu. Trh práce na tyto události reagoval se značným zpožděním a nějakou dobu míra 

nezaměstnanosti setrvávala na svých minimech (viz graf 4. 3). Později, když začaly finanční 

potíže doléhat i na reálnou ekonomiku, došlo k růstu nezaměstnanosti a situace na hypotečním 

trhu se ještě více zhoršila. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že skokový nárůst nezaměstnanosti se nutně 

nemusí projevit zhoršením situace na trhu hypoték. 

 

Graf 4. 3 Průměrná míra nezaměstnanosti 

 

Zdroj: ČNB 

 

 

4.1.4 Vývoj HDP 

„Hrubý domácí produkt je součtem peněžních hodnot finálních (konečných) výrobků a 

služeb, vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory alokovanými (umístěnými) 

v dané zemi (bez ohledu na to, kdo tyto faktory vlastní).“
20

 

Do HDP se zahrnují výrobky a služby vyprodukované v daném roce. Nezapočítávají 

se meziprodukty (polotovary), neboť by docházelo k jejich několikanásobnému započtení. 

Aby se mohl odlišit růst množství vyprodukovaných výrobků a služeb od růstu jejich 

cen, zavádí se do měření produkční aktivity rozlišení mezi nominálním a reálným 

produktem. Nominální HDP je vypočten v běžných cenách, tzn. v cenách, které převládají na 

                                                 
20

 JUREČKA, V. a JÁNOŠÍKOVÁ, I. Makroekonomie. Ostrava: VŠB –TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, 2005. ISBN 80-248-0530-8 
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trhu v době, za kterou je HDP počítán. Reálný HDP je vypočten v cenách stálých, tzn. 

v cenách očištěných od změn. 

HDP je jedním z nejdůležitějších výkonových ukazatelů hospodářství. Rostoucí HDP 

naznačuje větší výkonnost národního hospodářství a tedy i růst příjmů obyvatelstva a životní 

úrovně. S rostoucími příjmy roste také poptávka po novém či lepším bydlení a paradoxně také 

sklon lidí k zadlužování. Naopak propad ekonomiky má mimo jiné za důsledek snížení zájmu 

o úvěry a zvýšenou opatrnost bank při jejich poskytování.
21

 

Hrubý domácí produkt s mírným kolísáním dlouhodobě roste. Od roku 2008 je ovšem 

tento růst HDP minimální a jeho hodnota se pohybuje pod 100 000 mil Kč. Za celý rok 2011 

vzrostl HDP v porovnání s rokem 2010 o 1,7 %. Mezičtvrtletní přírůstky však byly 

zaznamenány pouze v prvním pololetí. Ve druhé polovině roku ekonomika spíše stagnovala 

(viz graf 4. 4).
22

 

 

Graf 4. 4 Vývoj HDP 

 

Zdroj: ČNB 

  

                                                 
21

 HYPOINDEX: Jak spolu souvisí HDP a hypotéky? [online]. Dostupné z: 

http://www.hypoindex.cz/jak-spolu-souvisi-hdp-a-hypoteky/ 
22

  KURZYCZ: Vývoj HDP v ČR [online]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
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4.2 Formulace regresního modelu 

V textu následujících kapitol jsou využity poznatky z Aplikované ekonometrie, Hušek 

(2009). 

 

Regresní model je stochastický model, který ve funkčním vztahu popisuje 

vysvětlovanou proměnnou v závislosti na hodnotách vysvětlujících proměnných a náhodné 

chybě, která v deterministické verzi není zahrnuta. 

Předpoklady klasického vícerozměrného lineárního regresního modelu jsou 

následující: 

 vysvětlující proměnné X jsou nestochastické, 

 střední hodnota náhodné chyby u je 0, tj. E(u) = 0, 

 rozptyl náhodné chyby u je konstantní, tj. Var(u) = 2
, 

 náhodná chyba má normální rozdělení, tj. u  N(0, 2
), 

 náhodné chyby u jsou nekorelované, tj. Cov(ui, uj) = 0 pro i ≠j, 

 vysvětlující proměnné X nejsou kolineární, tzn., žádná vysvětlující proměnná není 

přesnou lineární kombinací ostatních vysvětlujících proměnných. 

 

Předpokládáme, že průměrná hrubá mzda v Kč, průměrná úroková míra v %, 

průměrná míra nezaměstnanosti v % a výdaje na HDP v Kč mají vliv na objem poskytnutých 

hypotečních úvěrů. 

 

Popis proměnných 

Vysvětlovanou proměnnou je objem poskytnutých hypotečních úvěrů. Celkový 

objem poskytnutých hypotečních úvěrů je transformován pomocí funkce Ln za účelem 

sjednocení jednotek. Transformací vzniká hodnota, která vyjadřuje změnu objemu hypoték za 

období. 

 

Nezávislé, neboli vysvětlující proměnné, uvažujeme tyto: 

Průměrné hrubé mzdy – vychází se z předpokladu, že s růstem průměrných mezd 

zároveň roste objem hypoték, které si domácnosti sjednají. Tato veličina je transformována 

pomocí funkce Ln na společnou jednotku, a proto vznikla hodnota, která vyjadřuje změnu 

průměrné hrubé mzdy za období. 
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Průměrná úroková sazba – předpokladem je, že s poklesem úrokových sazeb 

hypotečních úvěrů vzroste objem poskytnutých hypoték. Také úrokové sazby jsou 

transformovány pomocí funkce Ln na společnou jednotku a jde tedy o změnu průměrné 

úrokové sazby za období. 

Průměrná nezaměstnanost – na spotřební výdaje domácností má vliv také 

nezaměstnanost. Snižuje-li se nezaměstnanost, což představuje zvyšující se příjem mezd, roste 

reálný důchod. S růstem reálného důchodu rostou spotřební výdaje domácností. Proto lze říci, 

že se snižující se nezaměstnaností roste objem poskytnutých hypotečních úvěrů. 

Nezaměstnanost je také transformována na společnou jednotku pomocí funkce Ln a vznikla 

tak hodnota, která představuje změnu nezaměstnanosti za období. 

Hrubý domácí produkt – předpokladem je, že s růstem HDP zároveň roste objem 

poskytnutých hypotečních úvěrů. Tato veličina je také transformována pomocí funkce Ln na 

společnou jednotku a jde tedy o změnu průměrného HDP za období. 

 

 Koeficienty β vyjadřují závislost na jednotkovém zvýšení některé z proměnných, za 

předpokladu, že ostatní vysvětlující proměnné jsou fixní (neměnné). 

 

              ̂
 
 ̂

 
           ̂

 
           ̂

 
            ̂

 
 

            û
 
,  

 

kde:  

̂ 0   je absolutní člen či úrovňová konstanta, 

̂ 1, ̂ 2, ̂ 3, ̂ 4 vyjadřují změnu hodnoty objemu hypoték při změně proměnné o jeden 

procentuální bod za předpokladu, že se ostatní nezmění, 

û t je náhodná složka, která zahrnuje všechny vlivy, které nebyly explicitně 

zahrnuté do modelu, přičemž může obsahovat i další proměnné, a to 

opomenuté nebo náhodné neopakovatelné vlivy. Náhodná složka 

specifikuje stochastický charakter zkoumaných procesů. 

 

Popis regresních koeficientů: 

1 – odhadnutá průměrná změna objemu hypoték v % v případě, že se průměrné mzdy 

zvýší o jednotku, tj. o 1 procento, za předpokladu, že výše úroků, nezaměstnanosti a HDP 

zůstanou neměnné. 
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2 – odhadnutá průměrná změna objemu hypoték v % v případě, že se výše úroku 

zvýší o jednotku, tj. o 1 procento, za předpokladu, že mzdy, nezaměstnanost a HDP zůstanou 

neměnné. 

3 – odhadnutá průměrná změna objemu hypoték v % v případě, že se nezaměstnanost 

zvýší o jednotku, tj. o 1 procento, za předpokladu, že výše mezd, úroků a HDP zůstanou 

neměnné. 

4 – odhadnutá průměrná změna objemu hypoték v % v případě, že se HDP zvýší o 

jednotku, tj. o 1 procento, za předpokladu, že výše mezd, úroků a nezaměstnanosti zůstanou 

neměnné. 

 

Stanovení hypotéz: 

H0: mzdy, úroková sazba, nezaměstnanost a HDP mají významný vliv na objem 

poskytnutých hypotečních úvěrů. 

H1: mzdy, úroková sazba, nezaměstnanost a HDP nemají významný vliv na objem 

poskytnutých hypotečních úvěrů. 

 

 

4.2.1 Grafické potvrzení hypotéz 

Stanovené hypotézy je nutné otestovat, a to prostřednictvím bodových diagramů, kde 

na ose y jsou hodnoty závislé proměnné hypotéky, a na ose x jsou hodnoty jednotlivých 

vysvětlujících proměnných. Graf 4. 5 je rozšířen o lineární spojnici trendu s regresním 

koeficientem R. 
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Graf 4. 5 Závislost hypoték na mzdě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného grafu je potvrzena hypotéza pozitivní závislosti objemu 

poskytnutých hypoték na průměrných mzdách. Proto je přijata hypotéza o správnosti 

koeficientu 1. 

 

Graf 4. 6 Závislost hypoték na úrocích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výše uvedený graf zobrazuje nízkou pozitivní závislost hypoték na úrocích. 
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Graf 4. 7 Závislost hypoték na nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf závislosti hypoték na nezaměstnanosti potvrzuje negativní závislost. Zda dokáže 

proměnná dostatečně vysvětlit chování vysvětlované proměnné, bude analyzováno 

v následujících kapitolách. 

 

Graf 4. 8 Závislost hypoték na HDP 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4. 8 zobrazuje závislost hypoték na HDP. Je potvrzena pozitivní závislost, a proto 

je přijata hypotéza o správnosti koeficientu 4. 

 

4.3 Analýza vstupních časových řad 

Časová řada vyjadřuje posloupnost pozorování kvantitativních charakteristik 

uspořádaných v čase. Znalost zákonitostí vývoje těchto řad vede k tomu, že lze předvídat 

jejich budoucí vývoj. Tento model je ověřován na údajích od 1. čtvrtletí roku 2003 do 4. 

čtvrtletí roku 2011. Analyzovaná data jsou kvartální a model obsahuje celkem 36 pozorování. 

Zdrojem dat jsou časové řady systému ARAD, provozovaného ČNB, a data finančního centra 

HYPOINDEX. 

 

4.3.1 Deskriptivní statistika 

Deskriptivní statistika umožňuje vygenerovat tabulku základních charakteristik 

časových řad. Zobrazuje zejména minima a maxima časové řady, jejich střední hodnotu a 

rozptyl. Poslední sloupce zobrazují šikmost a špičatost. 

 

Tabulka 4. 1 Deskriptivní statistika 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error 

Statistic 
Std. 
Error 

ln_hypoteka 36 11,27 13,47 12,6621 ,70373 ,495 -,496 ,393 -1,097 ,768 
ln_mzdy 36 9,61 10,17 9,9297 ,14899 ,022 -,323 ,393 -,947 ,768 
ln_urok 36 1,29 1,75 1,5535 ,13957 ,019 -,199 ,393 -1,171 ,768 

ln_nezam 36 1,46 2,16 1,9059 ,20185 ,041 -,955 ,393 -,187 ,768 
ln_HDP 36 13,33 13,81 13,6546 ,13680 ,019 -,714 ,393 -,566 ,768 
Valid N 

(listwise) 
36          

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z tabulky 4. 1 lze vyčíst, že střední hodnota změny objemu hypoték je 12,6621, mezd 

9,9297, úroků 1,5535, nezaměstnanosti 1,9059 a HDP 13, 6546. Dále je možné zjistit 

minimální a maximální hodnoty, směrodatnou odchylku dat a počet prvků. 

 

4.3.2 Analýza odlehlých hodnot 

Analýza odlehlých hodnot je prováděna pomocí tzv. boxplotů, Ty zobrazují 

deskriptivní údaje, které byly zjištěny v kapitole 4.3.1, v grafické podobě. Jsou zde zobrazeny 

i 1. a 3. kvantily časových řad. 
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Všechny zobrazené grafy (viz obrázek 4. 1) nemají žádné odlehlé hodnoty. Minimum 

prvního grafu je 11,27 % a maximum je 13,47 %. Druhý graf zobrazuje mzdy, které mají 

minimum 9,61 % a maximum 10,17 %. Třetí boxplot zobrazuje úroky, a jejich minimum je 

1,29 % a maximum 1,75 %. Čtvrtý graf zachycuje nezaměstnanost. Minimální hodnota této 

časové řady je 1,46 % a maximální 2,16 %. Poslední boxplot znázorňuje HDP. Jeho minimum 

je 13,33 % a maximum 13,81 %. 

 

Obrázek 4. 1 Přehled grafů Boxplot za jednotlivé položky 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.3 Grafické vyjádření a zhodnocení časové řady 

Následující grafy zobrazují vývoj časových řad, které je provedeno pomocí liniových 

grafů a histogramů. Při analýze časové řady bude provedena i analýza stacionarity časové 

řady. Časová řada je stacionární právě tehdy, když: 

 střední hodnota je konstantní v čase  E(Yt) = , 

 variabilita je konstantní v čase  var(Yt)=E (Yt - )
2
= , 

 kovariance ve dvou různých časových obdobích jsou závislé pouze na 

vzdálenosti v čase   k =E(Yt - )(Yt+k -). 

 

Vývoj objemu poskytnutých hypotečních úvěrů (viz graf 4. 9) má rostoucí lineární 

trend, který je bez významných sezónních výkyvů. Z grafu lze pozorovat, že klienti žádající o 

hypoteční úvěr si půjčují na financování svých bytových potřeb stále více peněžních 

prostředků. Časová řada nevykazuje stacionaritu. Rozptyl je v čase konstantní, střední 

hodnota nikoliv. 

Vývoj průměrných mezd ve sledovaném období lze sledovat v grafu 4. 10. Graf 

ukazuje rostoucí trend mezd v ČR. Vývoj mezd se v jednotlivých čtvrtletích neustále opakuje. 

Lze zde pozorovat sezónnost, kterou je nutné odstranit. Časová řada nevykazuje stacionaritu, 

neboť střední hodnota není konstantní. 
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Graf 4. 9 Vývoj objemu hypoték   Graf 4. 10 Vývoj průměrných mezd 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4. 11 zaznamenává vývoj průměrné úrokové míry. Ta se od roku 2003 do roku 

2005 snižovala. Nejnižší úroková sazba v historii dle finančního centra Hypoindex byla 

v červenci 2005. Od tohoto roku došlo opět k růstu úrokových sazeb. Sazby rostly až do roku 

2008, kdy pak v letech 2008 – 2009 stagnovaly a od roku 2010 začaly opět prudce klesat. 

Úrokové sazby je nutné očistit o sezónní výkyvy. Časová řada nevykazuje stacionaritu, 

protože střední hodnota i rozptyl nejsou konstantní. 

Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti (viz graf 4. 12) zaznamenává značné výkyvy. 

Od roku 2004 do roku 2008 se nezaměstnanost postupně snižovala. Celosvětová finanční 

krize však způsobila prudký nárůst nezaměstnanosti od konce roku 2008. Od roku 2010 lze 

zaznamenat mírný pokles nezaměstnanosti. Tento vývoj je také nutné očistit od sezónních 

výkyvů. Časová řada nevykazuje stacionaritu, protože rozptyl a střední hodnota nejsou 

konstantní. 
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Graf 4. 11 Vývoj úrokových sazeb   Graf 4. 12 Vývoj průměrné nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu 4. 13 je možné pozorovat vývoj hrubého domácího produktu. Graf ukazuje do 

roku 2008 rostoucí trend HDP s mírným kolísáním. Od roku 2008 do 2011 je vývoj 

stagnující. Časová řada ukazuje sezónnost, kterou je nutné odstranit.  Řada nevykazuje 

stacionaritu, protože střední hodnota není konstantní. 

 

Graf 4. 13 Vývoj HDP 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.4 Analýza časových řad pomocí histogramů 

Následná analýza časových řad pomoc histogramů pomáhá lépe poznat data, se 

kterými se pracuje. První graf analyzuje vývoj změny objemu poskytnutých hypoték. Z grafu 

a tabulky deskriptivní statistiky (viz tabulka 4. 1) je možné přesně specifikovat datový soubor. 

Šikmost je v tomto případě negativní (viz graf 4. 14), tzn., že graf je nakloněn mírně doprava 

(- 0,496). Co se týče špičatosti, je možné říci, že graf je plochý, tzn., že s hodnotou – 1,097 se 

jedná o plochý a roztažený histogram. 

 

Graf 4. 14 Histogram hypotéka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stejně jako předchozí histogram je i tento (viz graf 4. 15) nakloněn doprava, tzn., že 

má negativní sklon a hodnota jeho šikmosti je – 0,323. Histogram průměrných mezd je o něco 

méně plochý než předcházející graf. 

 

Graf 4. 15 Histogram mzdy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Histogram úroků (viz graf 4. 16) ukazuje, že má negativní sklon, tzn., že se naklání 

doprava a je hodně zploštělý (- 1,171). 

 

Graf 4. 16 Histogram úroků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Předposlední histogram zobrazuje průměrnou nezaměstnanost. S ohledem na graf je 

možné konstatovat, že histogram má negativní sklon (- 0,955), tzn., že je nakloněn doprava. 

Graf je spíše špičatější – s hodnotou – 0,187 (viz graf 4. 17). 

 

Graf 4. 17 Histogram nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Histogram HDP je nakloněn doprava (viz graf 4. 18). Graf má negativní sklon a 

hodnota jeho šikmosti je – 0,741. Špičatost grafu má hodnotu – 0,566. S touto hodnotu je 

spíše špičatější. 
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Graf 4. 18 Histogram HDP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Charakteristiky šikmosti udávají, jsou-li hodnoty kolem zvoleného středu rozloženy 

souměrně, nebo je-li rozdělení hodnot zešikmeno na jednu stranu. Zda v souboru převládají 

spíše nízké hodnoty nebo vysoké hodnoty. Uvedené histogramy mají negativní zešikmení, 

tzn., převládají vysoké hodnoty. 

Charakteristiky špičatosti říkají, jaký průběh má rozdělení hodnot kolem zvoleného 

středu. Čím je rozdělení špičatější, tím víc jsou hodnoty soustředěny kolem daného středu 

rozdělení. Rozdělení s nízkou špičatostí obsahuje hodnoty velmi vzdálené od středu rozdělení. 

Uvedené grafy jsou všechny, kromě grafu nezaměstnanost, špičatější, což znamená, že 

hodnoty jsou spíše soustředěny kolem středu rozdělení. Graf nezaměstnanosti je plochý. To 

značí rozdělení hodnot, které jsou vzdálené od středu. 
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4.3.5 Dekompozice časových řad 

Pomocí dekompozice časových řad jsou očištěny časové řady od trendů. Po 

dekompozici vzniknou proměnné, které jsou dále využívány v modelování. 

Časové řady jsou tvořeny: 

 systematickou složkou, 

 trendovou složkou, vyjadřující tendenci dlouhodobého vývoje, 

 sezónní složkou, představující odchylku od trendové složky, 

 cyklickou složku, která vyjadřuje kolísání okolo trendu, 

 náhodnou složku, která vyjadřuje náhodné jevy a nesystematické výkyvy. 

 

Data, která jsou používána, mohou obsahovat sezónní odchylky, proto jsou všechny 

časové řady očištěny. Pro grafické znázornění dekompozice jsou vygenerovány „multiple“ 

grafy, zobrazující časovou řadu před (modrá linie) a po očištění (zelená linie). 

 

Grafy (viz příloha 1) zobrazují data očištěna o sezónní odchylky. V případě hypoték, 

nezaměstnanosti a úroků došlo pouze k mírnému odstranění odchylek. Grafy samotné zůstaly 

téměř nezměněny. 

Ovšem v grafu, který zobrazuje vývoj mezd (viz příloha 1), došlo k očištění odchylek 

výrazným způsobem, a proto byla dekompozice časové řady důležitá. 

Z grafu závislosti HDP na hypotékách lze usoudit, že po očištění časové řady od 

sezónnosti došlo pouze k mírným změnám. 

 

4.3.6 Analýza zpoždění časových řad 

Pomocí analýzy Cross-corelation v programu SPSS je možné zjistit, zda dochází či 

nedochází ke zpoždění vysvětlujících proměnných vůči vysvětlované proměnné. 

 

Graf 4. 19 zobrazuje závislost mezd na hypotečních úvěrech a ukazuje, že k žádnému 

zpoždění ani předcházení nedochází. Obě sledované veličiny se v takovémto případě vyvíjejí 

stejně. 
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Graf 4. 19 Závislost mezd na hypotékách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu závislosti úroků na hypotékách lze opět pozorovat, že nedochází ke zpoždění 

ani předcházení, tudíž není třeba provádět úpravy časových řad. 

 

Graf 4. 20 Závislost úroků na hypotékách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak lze sledovat v  grafu 4. 21, tak ani zde nedochází ke zpoždění či předcházení 

časových řad. Proto také zde není nutné upravovat časové řady. 
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Graf 4. 21 Závislost nezaměstnanosti na hypotékách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 4. 22 lze vyčíst, že zde není žádná závislost HDP na hypotékách a ukazuje se, 

že nedochází k žádnému zpoždění či předcházení. Obě veličiny se vyvíjejí stejně a nemusí být 

provedeny žádné úpravy časových řad. 

 

Graf 4. 22 Závislost HDP na hypotékách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.7 Korelační matice 

Závislost jednotlivých proměnných na vysvětlované proměnné zkoumáme pomocí 

korelační matice. 

V našem případě je značně vysoká závislost mezd na objemu poskytovaných 

hypotečních úvěrů, tj. 0,993. V takovém případě dokáže vývoj mezd z 99,3 % vysvětlit vývoj 

objemu hypotečních úvěrů – ceteris paribus. 

Důležitá hodnota, která je především zkoumána, je hodnota „Sig“. Ta říká, jak jsou 

proměnné statisticky významné, a měla by být rovna nule. Proměnná úrok toto kritérium 

nesplňuje, a proto je z modelu odstraněna. 

Další zkoumaný ukazatel je „Pearson correlation“, který zkoumá nezávislost 

proměnných. Je nutné, aby tento koeficient byl menší než 0,8. 

 

 
Tabulka 4. 2 Korelační matice 

Correlations 

 SAS_hypo SAS_mzdy SAS_urok SAS_nezam SAS_HDP 

SAS_hypo Pearson Correlation 1 ,993
**
 ,080 -,494

**
 ,971

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,642 ,002 ,000 

N 36 36 36 36 36 

SAS_mzdy Pearson Correlation ,993
**
 1 ,112 -,505

**
 ,962

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,514 ,002 ,000 

N 36 36 36 36 36 

SAS_urok Pearson Correlation ,080 ,112 1 -,379
*
 ,111 

Sig. (2-tailed) ,642 ,514  ,023 ,521 

N 36 36 36 36 36 

SAS_nezam Pearson Correlation -,494
**
 -,505

**
 -,379

*
 1 -,657

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,023  ,000 

N 36 36 36 36 36 

SAS_HDP Pearson Correlation ,971
**
 ,962

**
 ,111 -,657

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,521 ,000  

N 36 36 36 36 36 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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4.4 Odhad lineárního regresního modelu 

Odhad modelu vychází z předpokladů o lineárním regresním modelu, které nám 

umožní využít metodu nejmenších čtverců pro odhad parametrů modelu: 

    
̂
   

̂
        

̂
     û    

přičemž musí platit: 

∑ û
 

 
     

 

   

 

Odhad modelu je proveden pomocí nástroje v SPSS, který nám zobrazí následující 

tabulky. 

Po stanovení prvního regresního modelu byla zjištěna statistická nevýznamnost úroků, 

a proto byla tato položka vyloučena z modelu a stanoven nový model, který bude dále 

analyzován. V příloze 2 jsou uvedeny výstupy modelu před odstraněním proměnné úrok. 

V následujícím textu jsou prezentovány výstupy modelu po odstranění proměnné úrok. 

 

Z regresního modelu tedy byla odstraněna proměnná úrok a dále byly používány 

proměnné mzdy, nezaměstnanost a HDP. 

Ze zobrazených tabulek je možné zjistit poměrně vysokou hodnotu R Square, která 

informuje o vysoké regresní závislosti. Dalším důležitým ukazatelem je Durbin-Watson 

koeficient, který by se měl co nejvíce blížit hodnotě 2. V modelu vyšel Durbin-Watson 

koeficient 1,742, a zda je tato hodnota dostačující, bude zjištěno testováním autokorelace. 

 

Tabulka 4. 3 Model Summary 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F Change df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 ,998
a
 ,995 ,995 ,05105250 ,995 2204,112 3 32 ,000 1,742 

a. Predictors: (Constant), SAS_HDP, SAS_nezam, SAS_mzdy 
b. Dependent Variable: SAS_hypo 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z tabulky ANOVA je možné posoudit významnost modelu jako celku za pomoci 

ukazatele „Sig“. Hodnota je nulová, tzn. model jako celek je statisticky významný. 
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Tabulka 4. 4 ANOVA 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17,234 3 5,745 2204,112 ,000
a
 

Residual ,083 32 ,003   

Total 17,318 35    

a. Predictors: (Constant), SAS_HDP, SAS_nezam, SAS_mzdy 
b. Dependent Variable: SAS_hypo 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Poslední tabulka je tabulka koeficientů, kde je možné rozpoznat koeficienty BETA a 

významnost jednotlivých proměnných modelu. Ve stanoveném modelu jsou všechny 

proměnné nulové hodnoty, tzn. jednotlivé proměnné jsou statisticky významné. 

 
Tabulka 4. 5 Coefficients 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -54,422 2,403  -22,645 ,000 

SAS_mzdy 2,913 ,288 ,580 10,100 ,000 

SAS_nezam ,438 ,073 ,125 6,018 ,000 

SAS_HDP 2,733 ,363 ,495 7,534 ,000 

a. Dependent Variable: SAS_hypo 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

4.5  Testování multiklinearity a autokorelace 

 

4.5.1 Testování multikolinearity 

Testování multikolinearity sleduje vícenásobnou závislost mezi vysvětlujícími 

proměnnými. Vyskytující se multikolinearita v modelu způsobuje velké statistické chyby 

odhadu parametrů regresního modelu. 

Test multikolinearity může být proveden pomocí testování párových korelačních 

koeficientů, avšak toto testování je možné použít pouze v případě dvou vysvětlujících 

proměnných. V tomto modelu jsou tři vysvětlující proměnné, a proto je použito testování 

vícenásobné závislosti. 

Sleduje se regresní závislost jedné proměnné na ostatních proměnných, tedy R Square 

jednotlivých nově vzniklých modelů na původním R Square modelu jako celku. 
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Rozhodovacím pravidlem této analýzy je, že R Square jednotlivých modelů musí být menší 

než R Square modelu jako celku. 

 

Formulace hypotézy: 

H0  nepřítomnost multikolinearity, 

H1  přítomnost multikolinearity. 

 

 
Tabulka 4. 6 Model Summary – model jako celek 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,998
a
 ,995 ,995 ,05105250 ,995 2204,112 3 32 ,000 1,742 

a. Predictors: (Constant), SAS_HDP, SAS_nezam, SAS_mzdy 

b. Dependent Variable: SAS_hypo 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

R square modelu jako celku má hodnotu 0,995. Tato hodnota se bude dále srovnávat 

s R Square jednotlivých modelů. 

 
Tabulka 4. 7 Model Summarry – mzdy jako závislá proměnná 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,977
a
 ,954 ,952 ,03080705 ,954 344,818 2 33 ,000 ,523 

a. Predictors: (Constant), SAS_HDP, SAS_nezam 

b. Dependent Variable: SAS_mzdy 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

R Square tohoto modelu (viz tabulka 4. 7) má hodnotu 0,954 a je tudíž menší než 

hodnota R Square modelu jako celku, která činí 0,995. Na základě tohoto zjištění lze 

konstatovat, že proměnná nevykazuje multikolinearitu. 
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Tabulka 4. 8 Model Summary – nezaměstnanost jako závislá proměnná 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,806
a
 ,650 ,629 ,12203770 ,650 30,632 2 33 ,000 ,396 

a. Predictors: (Constant), SAS_HDP, SAS_mzdy 

b. Dependent Variable: SAS_nezam 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

R Square tohoto modelu (viz tabulka 4. 8) má hodnotu 0,650 a je tudíž menší než 

hodnota R Square modelu jako celku, která činí 0,995. Na základě tohoto zjištění lze 

konstatovat, že proměnná nevykazuje multikolinearitu. 

 

 
Tabulka 4. 9 Model Summary – HDP jako závislá proměnná 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,982
a
 ,965 ,963 ,02449736 ,965 457,140 2 33 ,000 ,541 

a. Predictors: (Constant), SAS_nezam, SAS_mzdy 

b. Dependent Variable: SAS_HDP 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

R Square tohoto modelu (viz tabulka 4. 9) má hodnotu 0,963 a je tudíž menší než 

hodnota R Square modelu jako celku, která činí 0,995. Na základě tohoto zjištění lze 

konstatovat, že proměnná nevykazuje multikolinearitu. 

 

Na závěr testování lze shrnout, že je přijata hypotéza H0 a tento model nevykazuje 

multikolinearitu. 
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4.5.2 Testování autokorelace 

Autokorelace vyjadřuje sériovou závislost reziduální složky. Autokorelace je 

nepříznivý jev, který narušuje požadavky pro možnost odhadu regresních parametrů pomocí 

metody nejmenších čtverců. Pokud je v modelu zjištěna autokorelace, je nutné ji odstranit. 

Formulace hypotézy 

 H0  neexistence autokorelace – rezidua mají náhodný charakter, 

 H1  existence autokorelace – rezidua nemají náhodný charakter. 

 

4.5.2.1  Durbin – Watson test 

Test se používá pro zjištění autokorelace prvního řádu a vychází se z modelu: 

 

  
∑ (       )

  
   

∑   
  

   
, 

 

kde: 

 statistika d má střední hodnotu E(d) = 2 a nachází se v intervalu <0;4>, 

 stanoví se tabulkové hodnoty dL (dolní mez d) a dU (horní mez d) podle stupňů 

volnosti modelu, 

 porovná se hodnota d s následujícími intervaly a na základě pozice d se vyhodnotí 

autokorelace: 

o <0; dL>  pozitivní autokorelace, 

o < dL; dU >  zóna neprůkaznosti autokorelace, 

o < dU;2>  statisticky nevýznamná pozitivní autokorelace, 

o <2;4-dU>  statisticky nevýznamnou negativní autokorelace, 

o <4-dU;4-dL > zóna neprůkaznosti autokorelace, 

o <4-dL;4>  statisticky významná negativní autokorelace. 

 

Tabulka 4. 10 Vstupní data pro DW test 

dL 1,2953 

dU 1,65387 

4-dU 2,34613 

4-dL 2,7047 

DW 1,742 

  Zdroj: Vlastní výpočty  
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Výsledky z výše uvedené tabulky (viz tabulka 4. 10) dokazují, že v modelu není 

autokorelace. Tento jev lze také sledovat v následujícím grafu (viz graf 4. 23). Nulová 

hypotéza, která říká, že v modelu není autokorelace, se podle testu Durbin - Watson 

potvrzuje. 

 
Graf 4. 23 DW statistika 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

4.5.2.2  Grafické testování autokorelace 

Zde je provedeno testování autokorelace reziduí pomocí grafických aparátů. 

 

Liniový graf 

Z grafu je patrné, že vývoj standardizovaných reziduí v čase na hladině spolehlivosti 

95 % leží v konfidenčním intervalu <-1,96; +1,96>. Pokud je zohledněn počet prvků v časové 

řadě, mohou mimo zobrazené intervalové hodnoty ležet 2 hodnoty. V tomto případě leží 

mimo interval právě dvě hodnoty (viz graf 4. 24). 
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Graf 4.24 Liniový graf - autokorelace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Bodový graf 

Bodovým grafem je vyjádřena závislost standardizovaných reziduí a zpožděných 

standardizovaných reziduí. Výsledné hodnoty by neměly vytvářet pozitivní ani negativní 

grafickou závislost a měly by se volně vyskytovat okolo středu kružnice o poloměru 1,96. Při 

testování autokorelace bodovým grafem je podmínkou, aby 95 % z pozorovaných hodnot 

leželo uvnitř kruhu. 

V našem případě není zřetelný grafický trend a body jsou spíše rozptýleny uvnitř 

zmiňovaného kruhu (viz graf 4. 25). Vně leží 2 hodnoty, které jsou v toleranci. 
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Graf 4. 25 Bodový graf - autokolerace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5.2.3 Autokorelační funkce (ACF) a parciální autokorelační funkce (PACF) 

Autokorelační funkce (ACF) vyjadřuje sériovou závislost o jedno nebo více zpoždění 

až do řádu k. Parciální autokorelační funkce (PACF) vyjadřuje sériovou závislost právě k-tého 

řádu. 

Z grafu ACF (viz graf 4. 26) je patrná negativní autokorelace 1. řádu. Tato 

autokorelace bude odstraněna v následující kapitole. 
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Graf 4. 26 ACF 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf PACF (viz graf 4. 27) zobrazuje negativní parciální autokorelace právě 3. řádu. 

 

Graf 4. 27 PACF 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na závěr testování autokorelace lze shrnout, že se zamítá nulová hypotéza, to 

znamená, že rezidua vykazují autokorelaci. 

 

4.5.2.4 Odstranění autokorelace reziduí 

Pro odstranění autokorelace je použita metoda zpožďování vysvětlované proměnné, 

což znamená, že vysvětlovaná proměnná byla zpožděna o jedno období a zahrnuta do modelu. 

Vychází se z předpokladu, že takto zpožděná vysvětlovaná proměnná nejlépe vysvětluje sama 

sebe. 

Následující tabulka 4. 11 je výsledkem tvorby nového regresního modelu, který má 

následující teoretický tvar: 

                      , 

 

Tabulka 4. 11 Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,999
a
 ,997 ,997 ,03677004 1,820 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

4.5.2.5 Grafické testování nového modelu 

V této kapitole jsou opět provedeny grafické testy, kterými je potvrzena nepřítomnost 

autokorelace reziduí stávajícího modelu. Tyto testy jsou reprezentovány liniovým a 

terčíkovým grafem a jak již bylo zmiňováno v kapitole 4.5.2.2, mohou mimo interval 

<1,96;  - 1,96> ležet pouze 2 hodnoty. 
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Graf 4. 28 Liniový graf - autokorelace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 4. 29 Bodový graf - autokorelace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Posledním testem při grafickém testování nového modelu je testování ACF a PACF, 

kdy jsou patrné změny oproti předcházejícím grafům. Především je odstraněna autokorelace 

reziduí 3. řádu (viz graf 4. 30 a 4. 31). 

 

Graf 4. 30 ACF nového modelu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 
Graf 4. 31 PACF nového modelu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6 Stanovení nového modelu 

Zadáním nové proměnné do regresního modelu vznikla nová podoba modelu 

v následujícím tvaru: 

                                                                             

        û
 
, 

 

přičemž vycházíme z následující tabulky (viz tabulka 4. 12), která je výsledkem 

stanovení modelu v programu SPSS. 

 

Tabulka 4. 12 Koeficienty modelu 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -19,029 8,016  -2,374 ,024 

lag_ln_hypoteka ,649 ,135 ,677 4,827 ,000 

SAS_mzdy ,700 ,480 ,140 1,459 ,155 

SAS_nezam ,161 ,088 ,049 1,844 ,075 

SAS_HDP 1,190 ,463 ,214 2,569 ,015 

a. Dependent Variable: SAS_hypo 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

4.7 Testy reziduí 

 

4.7.1 Testování heteroskedasticity 

V rámci testování heteroskedasticity je zjišťováno, zda mají rezidua konstantní 

rozptyl. V opačném případě nastává homoskedasticita, tj. stav, kdy se rozptyl náhodných 

složek liší v rámci jednotlivých pozorování a vyskytuje se zde nekonstantní rozptyl reziduální 

složky. 

 

Formulace hypotézy: 

 H0  homoskedasticita – konstantní rozptyl náhodné složky, 

 H1  heteroskedasticita – nekonstantní rozptyl náhodné složky. 

 

Následující testy graficky testují rezidua a zobrazují případnou heteroskedasticitu. 
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Grafické testování reziduí je provedeno pomocí vývoje čtverců reziduí. Na ose X jsou 

nestandardizované hodnoty vysvětlované proměnné, kdy 95 % bodů se musí pohybovat 

v intervalu <0; 3,84>, přičemž body musí být rovnoměrně rozptýleny pod touto hranicí. Body 

nesmí vykazovat trend, neboť by to ukazovalo na přítomnost heteroskedasticity. 

Z následujících grafů je patrné, že 95 % hodnot leží uvnitř konfidenčního intervalu a 

jsou tak splněny podmínky testování. Dále je patrné, že body v grafu nevykazují 

systematičnost. Z tohoto grafického testování můžeme usuzovat, že v modelu neexistuje 

heteroskedasticita reziduí.  

 

 

Graf 4. 32 Vývoj čtverců reziduí – hypotéky  Graf 4. 33 Vývoj čtverců reziduí - mzdy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4. 34 Vývoj čtverců reziduí – nezaměstnanost  Graf 4. 34 Vývoj čtverců reziduí - HDP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.7.2 Testování normality reziduí 

Testováním normality reziduí je získána důležitá informace, a to zda může být při 

odhadu parametrů modelu využita metoda nejmenších čtverců. Normalita standardizovaných 

reziduí je posouzena na základě deskriptivní statistiky nebo pomocí grafických a 

matematických testů. 

Formulace hypotézy: 

H0  rezidua mají normální rozdělení, 

H1  rezidua nemají normální rozdělení. 

 

Tabulka 4. 13 vygenerovaná funkcí tvorby deskriptivní statistiky v programu SPSS 

udává základní parametry o reziduích. Důležité je potvrzení nulové střední hodnoty. 

 

Tabulka 4. 13 Deskriptivní statistika - rezidua 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Standardized Residual 35 -1,35766 4,09610 ,0000000 ,93933644 

Valid N (listwise) 35     

Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Doplněním výše uvedené deskriptivní statistiky je histogram, který má následující 

podobu. Uvedený histogram (viz graf 4. 35) má pozitivní zešikmení, což znamená, že 
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v souboru převládají nízké hodnoty. O grafu lze také říci, že je špičatý a tudíž zde převládají 

spíše hodnoty blízké střední hodnotě, jsou soustředěny kolem středu rozdělení. 

 

Graf 4. 35 Histogram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

4.8 Ekonomická verifikace nejlepšího modelu 

Původní stanovený model prošel řadou testů. Mezi těmito testy byl i test autokorelace, 

kterým byla zjištěna autokorelace 3. řádu. Ta byla odstraněna metodou, při které je mezi 

vysvětlující proměnná zařazena vysvětlovaná proměnná zpožděná o jedno období. Takto 

stanovený model má vysoký koeficient determinace, který vyšel 0,995. Vypovídá o tom, že 

model je schopný vysvětlit chování vývoje objemu hypotečních úvěrů změnami HDP, 

nezaměstnanosti a průměrných mezd z 99,5 %. Dalšími verifikacemi nebyla potvrzena žádná 

další autokorelace a heteroskedasticita. 

Stanovení model má tedy tvar: 

 

                                                                             

        û
 
,  

 

kdy jednotlivé koeficienty mohou být interpretovány následovně: 
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 Vzrůst objemu hypoték o jednotku vyvolá v následujícím období vzrůst 

samotných hypoték o 0,649 %, při neměnných hodnotách ostatních 

proměnných. Koeficient β1 byl zahrnut do modelu z důvodu odstranění 

autokorelace a tudíž není jeho ekonomická interpretace podstatná. 

 Pokud vzroste průměrná mzda o jednotku, vzroste objem hypoték o 0,7 %, při 

neměnných hodnotách ostatních proměnných. 

 Pokud vzroste nezaměstnanost o jednotku, vzroste objem hypoték o 0,161 %, 

při neměnných hodnotách ostatních proměnných. Tato hodnota je pozitivní, a 

není tudíž v souladu s hypotézou o chování regresních koeficientů. 

 Pokud vzroste HDP o jednotku, vzroste objem poskytnutých hypoték o 1,19 %, 

při jinak neměnných hodnotách ostatních proměnných. 

 

Pro zjištění správné specifikace modelu je proveden konečný Ramsey – Reset Test, 

kterým je zkoumáno, zda nebyla v modelu vynechána podstatná vysvětlující proměnná, zda 

nejsou do modelu zahrnuty nepodstatné vysvětlující proměnné, či zda nebyla použita špatná 

funkční forma. 

Stanovení hypotézy: 

H0  původní lineární model je správně specifikovaný, 

H1  původní lineární model je chybně specifikovaný. 

 

Získané hodnoty R Square 0,996998535 a nové R Square, které má hodnotu 

0,996902773 jsou dosazeny do vzorce: 

     
(    
      

 )    ⁄

(      
 )    ⁄

. 

 

Získané hodnoty Fvyp = - 0,36072035 a Fkrit (0,05;4;34) = 0,995084 porovnáváme. 

Rozhodovacím pravidlem je, že Fvyp  < Fkrit, tzn. na hladině významnosti 5 % byla přijata 

hypotéza H0, tj. model je správně specifikovaný. 
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5 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat determinanty hypotečních úvěrů. Na 

základě výsledků výzkumu byla analyzována řada faktorů, které ovlivňují objem 

poskytnutých hypotečních úvěrů. Byl stanoven model a jeho prvky prošly řadou testů, které 

byly provedeny v programu SPSS. 

Při analýze vstupních časových řad bylo využito grafického znázornění časové řady a 

provedena kontrola, zda časová řada nevykazuje známky sezónnosti a stacionarity. Pomocí 

grafu boxplot byly analyzovány odlehlé hodnoty, které však analyzovaná data neobsahovala, 

a proto nebylo zapotřebí dalších úprav. Dále byla provedena dekompozice časové řady, tedy 

očištění o sezónní vliv. Očištěna byla všechna data, ale pouze u mezd a HDP bylo toto 

očištění nejvýraznější. Očištěná data byla také posouzena pomocí Cross-correlation funkce, 

která zjistila, zda je časová řada nezávisle proměnných dat zpožděna či se naopak předchází 

oproti hodnotám objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. 

Následně byl odhadnut lineární regresní model a po stanovení modelu byla zjištěna 

statistická nevýznamnost úrokových sazeb, a proto byla tato položka vyloučena z modelu a 

stanoven model nový, který nově obsahoval faktor HDP. Takto stanovený model byl dále 

analyzován. 

Stěžejní částí práce byla kapitola věnovaná ekonomické verifikaci, kde bylo 

zjišťováno, zda se v modelu vyskytuje multikolinearita, autokorelace a heteroskedasticita. 

Testováním bylo stanoveno, že model neobsahuje multikolinearitu ani heteroskedasticitu, ale 

byla zjištěna autokorelace prvního řádu, která byla odstraněna zahrnutím vysvětlované 

proměnné do modelu, neboť se vycházelo z předpokladu, že vysvětlovaná proměnná nejlépe 

vysvětluje samu sebe. 

Nakonec bylo pomocí Ramsey-Reset testu zjištěno, že model je stanoven správně a 

nebyla vynechána žádná podstatná vysvětlující proměnná. 

Z analýzy vyplynulo, že situaci na trhu hypotečních úvěrů a ochotu potenciálních 

klientů k zadlužování ovlivňuje celá řada faktorů.  

Například v letech 2006 a 2007 obrovský nárůst poptávky po hypotékách ovlivnila 

především snižující se úroková sazba. Ze statistického hlediska byly průměrné úrokové sazby 

v modelu nevýznamné, ovšem z hlediska ekonomického nemůže být tento faktor opomíjen.  

Je jasné, že mnoho lidí je při úvahách o hypotečním úvěru ovlivněno právě úrokovými 

sazbami.  
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S příchodem finanční a hypoteční krize, která se rychle přelila i do České republiky, 

došlo k rychlému útlumu jak nabídky, tak poptávky po hypotékách. Přitom trh práce na tyto 

události reagoval se značným zpožděním. S tím, jak začaly finanční potíže doléhat na reálnou 

ekonomiku, došlo k růstu nezaměstnanosti a právě rostoucí nezaměstnanost začala situaci na 

hypotečním trhu ještě více zhoršovat. Z výsledků modelu i z výše uvedených souvislostí 

vyplývá, že skokový nárůst nezaměstnanosti se nutně nemusí projevit zhoršením situace na 

trhu hypoték. 

Z výsledků modelu lze usoudit, že průměrné mzdy ovlivňují objem hypotečních úvěrů 

o něco více než nezaměstnanost. V dlouhodobém horizontu se průměrné mzdy stále 

zvyšovaly. To, že příjmy rostou, ale výše dluhu zůstane stejná, je dlouhodobě pozitivní efekt. 

Nejdůležitějším faktorem je hrubý domácí produkt. Právě faktor HDP, dle výsledků 

modelu, má největší vliv na objem poskytnutých hypotečních úvěrů. Rostoucí HDP 

signalizuje větší výkonnost hospodářství, růst příjmů a životní úrovně. Očekávaný pozitivní 

vývoj budoucích příjmů posiluje ekonomickou sebedůvěru obyvatelstva a lidé jsou ochotni si, 

i přes své rostoucí příjmy, více půjčovat. Tento závěr je pak potvrzen v této diplomové práci. 

HDP i objem poskytnutých hypotečních úvěrů souběžně rostl až do roku 2008, kdy objem 

hypoték dosáhl vrcholu. V roce 2009 oba ukazatele klesly a po tomto poklesu opět došlo 

k souběžnému růstu obou ukazatelů. Lze tedy vidět, že pokud roste HDP, roste i objem 

poskytnutých hypotečních úvěrů. 
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Příloha 1 

 

Porovnání původních a očištěných dat hypoték 
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Porovnání původních a očištěných dat mezd 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

 

 

 

Porovnání původních a očištěných dat úroků 
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Porovnání původních a očištěných dat nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Porovnání původních a očištěných dat HDP 

 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  



 

 

Příloha 2 

Regresní model před odstraněním proměnné úrok 

 

Model Summary 

Model Summary
b
 

Mode
l 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson 

RSquare 
Change 

F Change df1 df2 
Sig.F 

Change 

1 ,998
a
 ,995 ,995 ,05142327 ,995 1629,467 4 31 ,000 1,742 

a. Predictors: (Constant), SAS_HDP, SAS_urok, SAS_nezam, SAS_mzdy 

b. Dependent Variable: SAS_hypo 

Zdroj: Program SPSS 

 

ANOVA 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17,236 4 4,309 1629,467 ,000
a
 

Residual ,082 31 ,003   

Total 17,318 35    

a. Predictors: (Constant), SAS_HDP, SAS_urok, SAS_nezam, SAS_mzdy 
b. Dependent Variable: SAS_hypo 

Zdroj: Program SPSS 

 

Coefficients 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -55,369 2,742  -20,195 ,000 

SAS_mzdy 2,825 ,315 ,562 8,974 ,000 

SAS_urok ,055 ,074 ,011 ,735 ,468 

SAS_nezam ,473 ,087 ,135 5,430 ,000 

SAS_HDP 2,856 ,402 ,517 7,107 ,000 

a. Dependent Variable: SAS_hypo 

 Zdroj: Program SPSS 

 


