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1 Úvod

V dnešní době je otázka bydlení pro mnoho lidí velmi aktuální. Pro každého z nás 

však vysněné bydlení představuje něco jiného. Jeden chce malý byt, druhý velký byt, třetí 

rodinný domek.  Jelikož  ceny nemovitostí  stále  rostou,  někteří  preferují  pořídit  si  byty za 

každoměsíční úplatu, tzv. nájemné. Avšak pro mnohé je dnes výhodnější si nemovitost koupit 

do osobního vlastnictví  nebo si postavit  vlastní  dům. Většina z nás však nemá dostatečné 

množství financí a proto musí využít prostředků k financování vlastního bydlení, které nabízí 

mnoho bankovních institucí. Těmto prostředkům říkáme úvěry. Mezi nejčastější a nejznámější 

patří především úvěry ze stavebního spoření, spotřebitelské úvěry a hypoteční úvěry, kterými 

se budeme zabývat.  

V  této  práci  bude  řešena  analýza  hypotečních  úvěrů.  Zabývat  se  budeme  typy 

hypotečních  úvěru,  jejich  dělením,  způsoby  pořízení,  čerpání  a  splácení,  s  ním  také 

souvisejícími úrokovými sazbami apod.

Cílem této bakalářské práce je srovnat hypoteční produkty vybraných bank na základě 

vícekriteriální  analýzy a  doporučit  pomocí  vybraných kritérií  a  cílových skupin dle  mého 

názoru nejvýhodnější hypoteční úvěr.

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je úvod. Druhá kapitola 

se  zabývá  stručnou  charakteristikou  bankovních  produktů  České  republiky.  Součástí  této 

kapitoly je definice několika pojmů, jako jsou bankovní účty, šeky, směnky, vklady, stavební 

spoření, úvěry a hypoteční úvěry.

Třetí  kapitola  pojednává  o hypotečních  úvěrech  u  vybraných bankovních  institucí. 

Jaké hypoteční úvěry banky poskytují, jakou mají úrokovou sazbu, jak bude probíhat splácení, 

aj.

Čtvrtá  kapitola  vyhodnocuje  pomocí  bankovních  institucí  situaci  na  trzích  České 

republiky.  Zhodnocuje  dosavadní  poznatky  a  podává  informace  o  tom,  která  bankovní 

instituce nám nabízí nejvýhodnější využití jejich hypotečních úvěrů.

Poslední kapitolou je závěr.
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2 Charakteristika bankovních produktů České republiky

2.1 Bankovní produkty

Jako bankovní produkty jsou chápány jednotlivé služby, které mohou banky nabízet 

svým  klientům  a  zpravidla  za  úplatu  provádět.  Mezi  základní  rysy,  jenž  charakterizují 

bankovní produkty patří:1

Nemateriální  charakter  nejlépe  vystihují  tři  vlastnosti  –  neskladovatelnost, 

abstraktnost  a  napodobitelnost,  jelikož  produkty  nejsou  patentově  chráněné.  Banka  není 

předem zásobena a musí být připravena reagovat každodenně na poptávku klientů, zároveň 

potřebuje používat kvalitní reklamy, ve kterých své produkty představí, neboť jsou abstraktní, 

tudíž nejsou vidět.

Dualismus -  podstatou  dualismu  je  propojení  jednotlivých  produktů  spojením 

hodnotové a věcné stránky. Hodnotová stránka je měřena v peněžních jednotkách a závisí na 

finančním objemu, např. objem vkladu, úvěru a podobně. Věcná stránka se zabývá výsledkem 

působení personálních, technických a materiálních faktorů, např. počtem bankovních převodů, 

vkladů, atd.

Bankovní  produkty  jsou  vzájemně  propojené  a  podmíněné,  proto  jeden  produkt 

nemůže fungovat bez druhého. Některé produkty se můžou propojovat za účelem nabídnout 

klientovi lepší službu, např. uložení prostředků na bankovním účtu do lepších a výnosnějších 

forem, pokud stav účtu přesáhne předem stanovenou výši. 

Mezi nejznámější bankovní produkty patří:

 šeky, směnky,

 bankovní účty,

 vklady/depozitní produkty,

 stavební spoření, 

 hypoteční a jiné úvěry.

2.2 Šeky

Šek je bankovní formulář, ze kterého se po vyplnění stává platební prostředek, který 

obsahuje příkaz výstavce šeku bance, aby zaplatila částku, která je na něm uvedena. Šek může 

1 DVOŘÁK, 2005.
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být vyplacen hotově nebo bezhotovostně v případě převodu peněz na účet příjemce. Všechny 

šeky  v  České  republice  upravuje  zákon  č.  191/1950  Sb.,  zákon  směnečný  a  šekový,  a 

odpovídající tzv. Ženevské oblasti, která udává, jaké náležitosti musí šek obsahovat (slovo 

šek, jméno plátce – šekovníka, místo, kde má být placeno, datum a místo vyplacení, podpis 

výstavce, aj.)2

V ČR však není používání šeků příliš oblíbené a časté tak, jako v jiných zemích, např. 

Francii, Irsku, USA nebo na Maltě. 

Mezi nejznámější šeky patří:

 šek na jméno – v němž je výstavcem šeku uvedeno jméno a příjmení fyzické osoby 

nebo název společnosti, vůči níž plní svůj závazek,

 cestovní šek – je zvláštní platební prostředek, který slouží k cestování.

2.3 Směnky

Směnka je dlužný cenný papír,  ze  kterého vyplývá dlužnický závazek a poskytuje 

majiteli směnky právo požadovat ve stanovenou dobu zaplacení dlužné částky uvedené na 

směnce. Pokud však dojde k odcizení, zničení či ztrátě směnky, právo ze směnky zaniká. V 

České republice se směnky řídí spolu s šeky zákonem č. 191/1950 Sb., zákonem směnečným 

a šekovým. Nejznámějšími druhy směnek jsou:

 směnka vlastní - je písemný slib výstavce, že zaplatí v přesně stanovený den splatnosti 

určitou částku určité osobě označené ve směnce,3

 směnka  cizí -  je  platební  příkaz  výstavce  směnky  (tj.  věřitele)  směnečníkovi  (tj. 

dlužníkovi)  zaplatit  v přesně uvedený den dohodnutou sumu na dohodnutém místě 

osobě označené v řadu, tj. oprávněné osobě.4

2.4 Bankovní účty

Bankovní účty jsou finanční účty, jenž poskytuje banka svým klientům, a umožňuje 

jim  uskutečňovat  platební  styky.  Tyto  účty  zachycují  finanční  transakce  mezi  bankou  a 

klientem  a  podávají  informace  o  finančním  stavu  účtu.  Dnes  patří  k  nejpoužívanějším 

finančním nástrojům, které si lidé zřizují za účelem ulehčit si finanční život.

2KALABIS, 2005.
3 KALABIS, 2005, s. 57.
4 KALABIS, 2005, s. 57.
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Platební  styk  mohou  realizovat  pouze  poskytovatelé  bankovních  produktů,  které  k 

tomu opravňuje  zákon č.124/2002 Sb.,  o  převodech peněžních  prostředků,  elektronických 

platebních prostředcích a platebních systémech, tzv. zákon o platebním styku. Jde převážně o 

banky a družstevní záložny. Od listopadu 2009 však mohou oprávněně poskytovat platební 

styk také instituce nebankovního charakteru na základě povolení a regulace ČNB, která má 

dohled nad jejich činností.5 

Známé jsou především bankovní účty platební (běžné), vkladové, devizové, spořící a 

úvěrové.

2.5 Vklady/Depozitní produkty

Vkladem se rozumí uložení volných peněžních prostředků vkladatelem do bankovní 

instituce,  vlastnící  bankovní licenci,  bez níž instituce nesmí přijímat vklady od veřejnosti, 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, za účelem lepšího zhodnocení. 

Příjímání  vkladů se  spolu s  emisí  CP a  přijímáním úvěrů řadí  mezi  tzv.  depozitní 

produkty.  Banka  se  v  takovém případě  ocitá  v  pozici  dlužníka  a  naopak  klient  se  stává 

věřitelem. Významným atributem depozitních produktů je úrok, který pro klienta představuje 

výnos plynoucí z peněžních prostředků uložených v bance. Naopak pro banku úrok znamená 

cenu, jež platí za získané zdroje. 

Vklady včetně úroků jsou povinně pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb., zákona o 

bankách.

Nejvyužívanějšími depozitními produkty jsou:6

 vklady  na  běžném  účtu –  umožňují  klientovi  mít  finanční  prostředky  kdykoli  k 

dispozici pro potřeby hotovostního či bezhotovostního platebního styku,

 vklady na termínovaném účtu – využívají klienti, kteří mají volné finanční prostředky 

a chtějí získat výnos díky výhodnějšímu úročení než u běžných účtů,

 vklady na vkladních knížkách – vznikají dlouhodobým uložením peněžních prostředků 

klienta, které však nejsou určeny k hotovostním či bezhotovostním platebním stykům.

5 http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=309
6 http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=326
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2.6 Stavební spoření

Stavební spoření je upravováno zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a je 

považováno  za  jedno  z  nejbezpečnějších  a  nejvýhodnějších  finančních  produktů,  pomocí 

kterého dochází ke zhodnocení vložených finančních prostředků. 

Stavební spoření si může zřídit osoba, která uzavřela písemnou smlouvu o stavebním 

spoření podle občanského zákoníku, za kterou si spořitelny účtují poplatek, jenž činí okolo 

1% z cílové částky. Každému klientovi, resp. vkladateli, k naspořené částce přibude každý rok 

státní podpora, která činí od 1. 1. 2004 15 % z ročně uspořené částky, maximálně však 3 tis. 

Kč, což odpovídá faktu, že nejoptimálnější roční spoření by mělo odpovídat částce 20 tis. Kč. 

Od roku 2004 má nárok na státní podporu pouze spořitel,  který dodrží spořící lhůtu 6 let. 

Pokud klient  potřebuje  peníze  dříve  a  ukončí  stavební  spoření  předčasně  před  uplynutím 

vázací doby, může tak učinit, avšak ztrácí nárok na státní podporu a případně musí také uradit 

pokutu ve výši 0,5 % z cílové částky. Státní podpora se však týká pouze FO, PO nemá na 

státní podporu nárok. 

Se stavebním spoření úzce souvisí úvěr ze stavebního spoření. Prostředky, které klient 

získá formou tohoto úvěru nelze podle zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření použít na 

nic jiného, než na financování bytových potřeb, kterými se rozumí např. výstavba bytu či 

domu,  koupě  bytu,  domu  nebo  pozemku  v  souvislosti  s  výstavbou,  rekonstrukce,  změna 

stavby, údržba stavby, aj.7

Úroky z úvěru ze stavebního spoření lze odečíst od základu daně až do výše 300 tis. 

Kč na rodinu ročně.

2.7 Hypoteční úvěry

2.7.1 Charakteristika hypotečních úvěrů

Hypoteční úvěr neboli hypotéka, je dlouhodobá půjčka na velký objem peněz určená 

fyzickým nebo právnickým osobám, kterou charakterizuje od 1. května 2004, tedy od vstupu 

České republiky do EU, § 28 odstavec 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jako úvěr, 

jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, nacházející 

se  na  území  České  republiky,  členského  státu  Evropské  unie  nebo  jiného  státu  tvořícího 

7 Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření.
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Evropský hospodářský prostor, a to i rozestavěné, resp. nedokončené.8 

Hlavní výhodou hypotečních úvěrů je nízký úrok, který ročně činí necelá 4 %, což je 

podstatně méně, než u klasických půjček, u kterých úrok činí ročně minimálně 8,9 %.9 

Nejznámějšími poskytovateli hypotečních úvěrů v České republice jsou:10 

GE Money Bank, Česká spořitelna, Oberbank, Volksbank, Wüstenrot hypoteční banka, 

UniCredit  Bank,  Raiffeisenbank,  Poštovní  spořitelna,  mBank,  Hypoteční  banka,  WPB 

Capital, Československá obchodní banka (ČSOB), Komerční banka, LBBW Bank, Moravský 

Peněžní Ústav, Waldviertler Sparkasse von 1842.

Bonita11 

S hypotečními úvěry souvisí také důležitý ukazatel – bonita, u které platí, že čím více 

jste  bonitní,  tím více  vám banka  půjčí.  Bonita  je  ukazatel,  jenž  charakterizuje  schopnost 

dlužníka dostát  svým závazkům. Rozhoduje o podmínkách úvěru,  případně o schválení či 

neschválení hypotéky a závisí na ni, zda klient hypotéku dostane, či nikoliv.

Důležitým faktorem při výpočtu bonity klienta jsou příjmy. Čím vyšší příjmy klient 

doloží, tím vyšší bude jeho bonita. Klient s příjmy ze závislé činnosti musí doložit potvrzení o 

příjmech,  které  charakterizují  jeho  příjmy  za  předchozí  měsíce,  podnikatelé  své  příjmy 

dokládají  pomocí  daňového  přiznání.  Vyšší  bonity  dosahuje  klient  se  spolužadatelem, 

například manželem či manželkou.

Nezávisí však pouze na příjmech, důležitou roli hrají také výdaje klienta a také to, co 

mu  po jejich  odečtení  zůstane.  Jako  hlavní  položka,  která  se  odečítá  od  příjmů,  je  výše 

životního  minima,  která  závisí  na  počtu  členů  v  domácnosti  a  jejich  věku.  Dále  se  také 

odečítají pravidelné měsíční výdaje jako pojištění, splátky úvěrů, leasing, apod. Čím méně má 

klient výdajů, tím větší dosahuje bonity.

Životní minimum12 

Životní minimum je stanoveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu.  Jde o minimální společensky uznávanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy 

a jiných základních osobních potřeb. 

8 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
9 VICHNAROVÁ, 2007.
10 http://www.mesec.cz/pujcky/hypoteky/pruvodce/
11 http://www.hypoindex.cz/ostatni-texty/bonita-klienta/
12 http://www.finance.cz/socialni-podpora/financni-kalkulacky/zivotni-minimum-2012/
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Tabulka 2.1 Životní minimum pro rok 2012 (Kč)

Pro jednotlivce 3 410

Pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140

Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830

Pro nezaopatřené dítě ve věku
- do 6 let
- 6 až 15 let
- 15 až 26 let

1 740
2 140
2 450

Zdroj: [7] 

Mimo bonitu se při žádosti o hypoteční úvěr posuzuje také:13 

 obor, ve kterém pracujete,

 vzdělání (čím vyšší, tím lepší),

 věk (nejlépe v rozmezí 30 – 40 let),

 místo, kde žijete (preferuje se město).

Klient, který tyto podmínky nesplní, musí doložit o něco vyšší příjmy, než by na tuto 

hypotéku musel doložit čtyřicetiletý inženýr z Brna.

2.7.2 Typy hypotečních úvěrů

Hypoteční úvěry lze dělit podle několika možných hledisek. Nejznámějším a hlavním 

hlediskem je dělení dle účelu využití úvěrů na dva základní typy. Pomocí tohoto základního 

hlediska rozlišujeme hypoteční úvěry:

 účelové (klasické) a

 neúčelové, tzv. americká hypotéka.

Účelové (klasické) hypoteční úvěry

Účelové hypoteční  úvěry se  poskytují  na základě písemné smlouvy uzavřené mezi 

klientem a bankou. Jejich výhodou je,  že banka předem ví,  na jaké účely budou peněžní 

prostředky  vynaloženy,  a  tím  klientovi  zajistí  výhodnější  podmínky,  např.  nižší  úrokové 

sazby, než u neúčelové hypotéky. Tyto účely můžeme označit jako zajištění potřeb bydlení.

Žádost o poskytnutí tohoto typu hypotečního úvěru začíná banka posuzovat až poté, co 

jí klient doloží potřebné dokumenty a doklady, například výpis z katastru nemovitostí či kupní 

smlouvy.  Klasické  hypoteční  úvěry  se  poskytují  až  do  výše  100  %  zástavní  hodnoty 

13 VICHNAROVÁ, 2007.
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nemovitosti, na kterou je zástavní právo zřízeno. Jedná se o nemovitost určenou k bydlení, 

která je dokončená a zkolaudovaná a je v dobrém technickém stavu. Doba splatnosti účelové 

hypotéky trvá okolo 5 až 30 let, v České republice je průměrná doba splácení 24 let, avšak 

částka zaplacená na úrocích lze u tohoto typu hypoték každoročně odečíst od základu daně až 

do určité výše stanovené v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Musí však být splněny 

podmínky stanovené v § 15 odst. 3 a 4 zákona o dani z příjmu.

Účelové hypoteční úvěry lze použít k těmto záměrům: 14

 na výstavbu nemovitosti,

 na koupi nemovitosti či stavebního pozemku,

 na rekonstrukci, modernizaci či opravy nemovitosti,

 na splacení půjčky nebo úvěru použitého na investování do nemovitostí,

 na úhradu členských práv a povinností v bytovém družstvu,

 případně k získání vlastnického podílu k určité nemovitosti.

Neúčelové hypoteční úvěry

Neúčelové  hypoteční  úvěry,  také  nazývané  jako  americké  hypotéky,  nemají  oproti 

účelovým hypotečním úvěrům z hlediska zapůjčení  finančních prostředků žádná omezení. 

Zatímco klasické hypotéky mohou být zřízeny pouze na zajištění bydlení, výhodou americké 

hypotéky je  možnost  klienta  použít  peněžní  prostředky na  cokoliv  si  vzpomene a  to  bez 

nutnosti dokládání účelu bance. Nevýhoda však je, že úroková sazba neúčelové hypotéky je 

podstatně vyšší než u klasické hypotéky a zároveň si klient nemůže každoročně snížit základ 

daně, jelikož americká hypotéka neslouží k financování zajištění bydlení.

Banky  většinou  požadují  po  klientech,  aby  se  při  čerpání  obou  zmíněných  typů 

hypotečních úvěrů pojistili pro situaci, že by nebyl úvěr schopen splácen, například v případě 

úmrtí, nemoci či při ztrátě zaměstnání.

Hypotéka jako procento zástavní hodnoty majetku 15 

Jedná se o finanční obnos, který představuje maximální výši hypotečního úvěru, jenž 

může žadateli o hypotéku poskytnout banka na základě určitých podmínek. Výše hypotečního 

úvěru závisí na výši Loan To Value – hodnota nemovitosti, kterou stanovuje odhadce bank. 

14 http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/typy-uveru/
15 http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/typy-uveru/
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Maximální výše hypotéky je pak dána procentem z hodnoty zastavené nemovitosti.

U klasických hypotečních úvěrů se může dostat maximální výše úvěru až na 70, 80, 

90, 100 % nebo dokonce i někdy výjimečně nad 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. U 

neúčelových úvěrů se cena pohybuje kolem 60 % zástavní hodnoty nemovitosti.

Zástava nemovitosti

K  zástavě  nemovitosti  u  hypotečních  úvěrů  dochází  za  účelem,  aby  dlužník 

nezapomněl  pravidelně  splácet  úvěr  věřiteli.  Pokud by ke  splacení  nedošlo,  věřitel  může 

zastavěný dům či byt prodat, aby nepřišel o finanční prostředky, které klientovi poskytnul.16 

Hypoteční úvěry na byty v družstevním vlastnictví17 

Pokud chce klient získat hypoteční úvěr na družstevní byt, nastává problém, neboť 

člen družstva není zapsán v katastru nemovitostí a tak nemůže zastavit bance byt. V tomto 

případě existují tři možnosti, jak byt v družstevním vlastnictví získat, klient si může vzít:

 hypoteční úvěr, ale musí sehnat náhradní nemovitost, jež může mít jiného majitele, 

který však s tímto musí souhlasit, například domek rodičů, 

 úvěr ze stavebního spoření, který může být do jisté výše zajištěn pouze ručitelským 

prohlášením, 

 tzv. předhypoteční úvěr, při kterém banka schválí klientovi hypotéku, ten však musí 

družstevní podíl převést do roka do osobního vlastnictví. Proto chce banka předem 

souhlas členské schůze družstevníků či potvrzení představenstva družstva. 

Předhypoteční úvěr18 

Předhypoteční  úvěr  zajišťuje  finanční  prostředky na financování  nemovitostí,  které 

jsou financovatelné  hypotečním úvěrem,  ale  na které  není  dočasně možné vložit  zástavní 

právo. Tento úvěr se poskytuje:

 v minimální výši 200 000 Kč,

 v maximální výši 5 mil. Kč, u výstavby 500 tis. Kč.

Hypoteční úvěry podle způsobů splácení19 

Podle způsobu splácení se hypoteční úvěry rozlišují:

16 VICHNAROVÁ, 2007.
17 VICHNAROVÁ, 2007.
18 http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/hypotecni-uver/specialni-hypoteky/predhypotecni-uver3/
19 http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/typy-uveru/
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 anuitní,

 progresivní, 

 degresivní.

Anuitní splacení je druh splácení hypotečních úvěrů, při kterém dochází každý měsíc k 

úhradě stále stejné částky. Jedná se o konstantní splátky, jejichž principem je, že se na začátku 

měsíčních plateb splácí úroky a až později po snížení jistiny, ze které je úrok vypočítáván, 

začíná klient splácet samotný úvěr. V ČR je anuitní splácení nejčastějším způsobem splácení 

hypoték, některé banky však umožňují i progresivní a degresivní způsoby splácení.

Progresivní splácení je způsob splácení konstruovaný formou pravidelných měsíčních 

splátek, při kterých klientovi postupně v průběhu let roste měsíční výše této splátky. Pro tento 

typ splátek je nutné znát tzv.  koeficient růstu, neboť klient platí každý měsíc po celý rok 

splátku  ve  stejné  výši,  avšak  následující  rok  se  měsíční  částka  o  tento  koeficient  zvýší. 

Výhodou tohoto způsobu splátek je především individuální přístup ke klientovi, při kterém si 

klient může sám může zvolit výši splátek a v případě nespokojenosti s tímto druhem splácení 

může přejít na konci období při změně výše úroků na nové období, na anuitní způsob splátek.

Degresivní splácení je pravý opak splácení progresivního.  Při  degresivním splácení 

totiž klient platí z počátku vyšší měsíční splátky, aby umořil nesplacenou jistinu a až poté se 

mu měsíční platby na konci každého období – roku, sníží. Výhodou degresivního splácení je 

klesající tendence splátek a finančního zatížení klienta a zároveň nižší úroková zatíženost, než 

u anuitního splácení.

2.7.3 Žádost o hypoteční úvěr

Zažádat  si  o  hypoteční  úvěr  může FO (podnikatel)  nebo PO, např.  firma,  obec či 

město. Aby mohlo být žádosti o hypotéku vyhověno, musí projít třemi fázemi:

 přípravnou,

 schvalovací,

 realizační.

V přípravné fázi si klient musí ujasnit, u které bankovní instituce chce o hypoteční 

úvěr zažádat, hlavní roli v tomto rozhodování hraje především úrok. U fyzické osoby, občana 

České republiky, se požaduje plnoletost, tedy minimální věk, maximální věk, kterého klient 
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dosáhne  při  úplném  splacení  úvěru  a  způsobilost  k  právním  úkonům.  V  případě,  že  o 

hypotéku zažádá zahraniční osoba, hledí se na to, jestli je občanem členského státu EU a zda 

je v manželském svazku. Pokud se žadatel v manželském svazku nachází, stává se manžel či 

manželka automaticky spolužadatelem. 

Aby  mohla  být  žádost  podána,  musí  klient  poskytnout  bankovní  instituci  několik 

dokladů:

 doklad o příjmech (výplatní listina, mzdový list, daňové přiznání, apod.),

 doklad o výdajích (leasingové smlouva, splátky úvěrů, pojištění, aj.),

 průkaz totožnosti (občanský průkaz, živnostenský list, koncesní listinu),

 výpis z katastru nemovitostí,

 ocenění zastavěné nemovitosti,

 pojistnou smlouvu k nemovitosti a

 doklady podle účelu úvěru (rekonstrukce, koupě, stavba, oprava, apod.).

V žádosti o hypoteční úvěr se uvádí:20 

 údaje o zdrojích a výši příjmů a výdajů,

 osobní údaje o žadateli a spolužadateli,

 účel, výše a předpokládaná doba čerpání a splácení žádaného úvěru,

 popis zastavěné nemovitosti a úvěrovaného objektu.

Po  splnění  všech  požadavků  klient  podává  žádost  o  hypoteční  úvěr  a  nastává 

schvalovací  fáze.  Ve  schvalovací  fázi  banka  kontroluje  správnost,  úplnost  a  pravdivost 

poskytnutých informací, posuzuje zastavenou nemovitost a upravuje podmínky pro daného 

klienta. Důležitý faktor je také posuzování bonity klienta (viz. kapitola 2.7.2 Bonita).

Jakmile banka schválí žádost klienta, dochází k podpisu úvěrové smlouvy a žadatel 

postupuje do poslední realizační fáze, ve které začíná klient čerpat poskytnutý úvěr. Po jeho 

vyčerpání  informuje  banka  klienta  o  ukončení  čerpání,  zpracuje  výši  měsíčních  splátek  a 

klient začíná vyčerpaný úvěr pravidelně hradit.

20 SŮVOVÁ, 1997.
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2.7.4 Čerpání hypotečních úvěrů21

Klient může začít čerpat hypoteční úvěr v případě, pokud jsou splněny podmínky pro 

čerpání, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě. U jednotlivých případů se způsob čerpání 

odvíjí  od  účelu,  na  který  je  hypoteční  úvěr  poskytován.  Úvěry  mohou  být  čerpány 

jednorázově nebo postupně.

Jednorázové  čerpání  úvěru  se  obvykle  používá  v  případech,  je-li  z  poskytnutých 

finančních prostředků financován nákup již existující nemovitosti nebo objektu. Může se také 

použít při splacení dříve poskytnutého úvěru.

Postupné splácení hypotečního úvěru se sjednává v případech, pokud jsou finanční 

prostředky z úvěru použity na výstavbu a rekonstrukci nemovitosti a poskytovány postupně 

na  úhradu  nákladů  spojených  s  výstavbou  či  rekonstrukcí  této  nemovitosti.  Pokud  takto 

financovaná nemovitost  zároveň slouží jako zástavní nemovitost  k poskytnutí  úvěru,  musí 

platit,  že  výše  poskytnutého  úvěru  nesmí  přesáhnout  hodnotu  či  část  hodnoty  zastavěné 

nemovitosti.

2.7.5 Způsoby splácení hypotečních úvěrů

Známe několik způsobů splácení hypotečních úvěrů:22

 jednorázové splacení,

 průběžné splacení,

 nebo předčasné splacení.

Jednorázové splácení úvěru

Jednorázové splacení je používáno u specifických případů hypoték.  Jedná se o tzv. 

kombinované hypotéky, které může klient kombinovat s dalšími finančními produkty, jako 

jsou  investiční  životní  pojištění,  kapitálové  životní  pojištění,  cenné  papíry,  popřípadě  i 

stavební  spoření.  Základním principem je,  že  klient  splácí  bance  pouze  úroky z  úvěru  a 

samotný hypoteční úvěr splatí ve sjednaný den splatnosti úvěru výnosem z jiného finančního 

produktu. Klient tedy v průběhu hypotéky splácí bance pouze úroky a peněžní prostředky 

investuje do určitého finančního produktu, kterým nakonec jednorázově splatí celý hypoteční 

úvěr. Určitou výhodou je pro klienty možnost odečíst si hodnotu placených úroků od základu 

21 DVOŘÁK, 2005.
22 DVOŘÁK, 2005.
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daně. Tím, že klient po dobu trvání úvěru splácel pouze úroky, jsou úroky vyšší, a proto si 

také klient může snížit daňový základ o vysokou částku.

Průběžné splácení úvěru

Průběžné splácení patří  mezi nejčastější  způsob splácení hypoték.  Obvykle probíhá 

formou anuitních měsíčních splátek. Tento typ splátek však zůstává konstantní pouze po dobu, 

po  kterou  nedochází  ke  změně  úrokové  sazby.  Pokud  se  úroková  sazba  změní,  mění  se 

samozřejmě i výše anuity. Existuje také progresivní a degresivní způsob splácení hypotečního 

úvěru  (viz.  kapitola  2.7.2  Typy hypotečních  úvěrů),  se  kterými  se  však  setkáme  spíše  u 

podnikatelských hypoték.

Předčasné splacení úvěru

K předčasnému splacení dochází, pokud má klient dostatek finančních prostředků k 

tomu, aby celý úvěr splatil dříve, než je dohodnuto. Nejvhodnější doba na předčasné splacení 

úvěru je pro dlužníka po skončení doby fixace, tedy v době, kdy dochází ke změně úrokové 

sazby, a kdy většina bank nevyžaduje žádné poplatky a sankce. V případě splátky mimo tuto 

dobu si některé banky stanovují vysoké poplatky a klienta by mohlo předčasné splacení přijít 

až na desítky tisíc korun. Některé banky nabízejí klientům možnost předčasně splatit úvěr i 

mimo dobu fixace bez poplatků. Tyto bankovní instituce nabízejí za určitý poplatek zapsání 

do smlouvy, že v případě dřívějšího splacení, nedojde k sankci ani poplatkům za předčasné 

splacení. V České republice tuto možnost nabízí například GE Money Bank nebo Hypoteční 

banka. 23 

2.7.6 Fixace a úroková sazba

Mezi běžné hypoteční úvěry patří zejména úvěry na 15 až 20 let, banky však nabízejí 

hypotéky se splatností i  40 let.  Mají však na klienty požadavek splacení hypotéky ještě v 

produktivním věku. Pokud chce klient hypoteční úvěr ve vyšším věku, například šedesáti let, 

se splatností dvacet let tedy nemůže počítat.

Fixace

Fixace je doba, kterou si s bankou klient předem dohodne a během níž má jistotu, že 

23 http://www.finance.cz/zpravy/finance/77011-co-delat-kdyz-chci-predcasne-splatit-hypoteku-/
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se na podmínkách smlouvy nebude nic měnit.24

Úroková sazba může být určena jako:

 pevná sazba – po celou dobu splatnosti,

 pohyblivá sazba – v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb, 

 kombinovaná sazba – na začátku je použita  pevná vazba a po zbytek doby 

splatnosti úvěru sazba pohyblivá.

Několika faktory, které ovlivňují úrokovou sazbu, jsou:25

 bonita (kvalita) klienta,

 úroková sazba na trhu,

 doba fixace,

 konkurenční prostředí,

 doba splatnosti hypotečních úvěrů,

 druh produktu.

Úroková sazba z hypotečních úvěrů je nižší, než úrokové sazby jiných úvěrů vzhledem 

k tomu, že je zajištěn zástavním právem k nemovitosti  a pro banku tak představuje malé 

riziko.  Zároveň jsou úrokové sazby z  úvěru  poskytované  fyzickým osobám snižovány za 

pomocí státní podpory.26 

2.7.7 Státní podpora hypotečních úvěrů v ČR

Státní podporu začal stát  poskytovat,  aby podpořil  rodiny a mladé osoby k získání 

vlastního bydlení. Výše státní dotace závisí na výši průměrné úrokové sazby (viz. tabulky). 

Platí, že čím vyšší je úroková sazba, tím vyšší je státní podpora.

Stát poskytuje:

 příspěvek na bydlení pro mladé,

 hypoteční úvěry na bytovou výstavbu,

 daňové odpočty.

24 VICHNAROVÁ, 2007, s. 8.
25 SYROVÝ, 2005.
26 DVOŘÁK, 2005.
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Příspěvek na bydlení pro mladé27

Státní  podpora  k  hypotečnímu úvěru  je  poskytována  žadateli  pouze  pokud v  roce 

podání žádosti nedovršil věk 36 let a zároveň v době podání žádosti nemá ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví byt, bytový dům či rodinný dům, v případě manželů musí splnit podmínky 

oba. Cílem této státní podpory je poskytnout mladým lidem vlastní bydlení. Podpora může 

být  žádaná  na  byt  nebo  dům s  jedním bytem,  který  se  musí  nacházet  na  území  České 

republiky, jeho stáří musí přesahovat dva roky a nesmí se jednat o novostavbu. V současné 

době je podpora hypotečního úvěru nulová.

Tabulka 2.2 Výše úrokové dotace pro mladé

Průměrná úroková sazba za předchozí rok Výše úrokové dotace
8 % a více 4 p.b.
7 % - 8 % 3 p.b.
6 % - 7 % 2 p.b.
5 % - 6 % 1 p.b.

Menší než 5 % neposkytuje se
Zdroj: [9] 

Podpora hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu

Podpora na bytovou výstavbu byla zrušena s účinností k 1. únoru 2004, kdy došlo ke 

zrušení  nařízení  vlády č.  244/1995 Sb.,  ve kterém byly stanoveny podmínky poskytování 

státní podpory hypotečních úvěrů bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů.28 Do tohoto 

zrušení sloužila podpora především jako příspěvek na bydlení, umožňující výhodnější splátky 

hypotečních úvěrů.

Tabulka 2.3 Výše úrokové dotace na bytovou výstavbu

Průměrná úroková sazba za předchozí rok Výše úrokové dotace
10 % a více 4 p. b.
9 % - 10 % 3 p. b.
8 % - 9 % 2 p. b.
7 % - 8 % 1 p. b.

Menší než 7 % neposkytuje se
Zdroj: [9] 

27 http://www.mesec.cz/pujcky/hypoteky/pruvodce/vyse-statni-podpory-hypotecniho-uveru/
28 http://www.hypoweb.cz/hypotecni-radce/rekonstrukce-bytu/statni-podpora-uveru-na-bydleni/
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Daňové odpočty

Fyzické osoby si mohou částku, již zaplatili  na úrocích, sníženou o státní podporu, 

odečíst od základu daně z příjmů a to až do maximální výše 300 000 Kč na domácnost za rok. 

Podmínkou však je, aby úvěrovanou nemovitost dlužník vlastnil nebo v ní měl trvalé bydliště. 

Částku, již dlužník zaplatil na úrocích, zjistíme z potvrzení, které mu banka zašle sama nebo 

na požádání. Toto potvrzení je součástí daňového přiznání, díky kterému úroky od základu 

daně odečítáme.

2.7.8 Hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní listy jsou upraveny zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 

a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jenž je charakterizuje § 28 odstavcem 1 jako: 

„dluhopisy,  jejichž  jmenovitá  hodnota a poměrný výnos  (dále  jen "závazky z  hypotečních  

zástavních  listů")  jsou  plně  kryty  pohledávkami  z  hypotečních  úvěrů  nebo  částí  těchto 

pohledávek  (řádné  krytí)  a  popřípadě  též  náhradním  způsobem  podle  tohoto  zákona  

(náhradní krytí).“29 

Řádným  krytím  jmenovité  hodnoty  HZL  je  podle  zákona  o  dluhopisech  pouze 

pohledávka  z  hypotečních  úvěrů,  která  nepřevyšuje  70  %  zástavní  hodnoty  zastavených 

nemovitostí zajišťujících tyto pohledávky.

Náhradní krytí závazků z HZL v oběhu vydaných jedním emitentem je možné pouze 

do výše 10 % jmenovité hodnoty, a to jen:30

 hotovostí,

 vklady u České národní banky, 

 vklady u centrální banky členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor nebo Evropské centrální banky, 

 státními  dluhopisy  nebo  cennými  papíry  vydanými  Českou  národní  bankou  podle 

zvláštního právního předpisu, 

 státními  dluhopisy nebo cennými  papíry vydanými  členskými  státy Evropské  unie 

nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, jejich centrálními bankami 

a Evropskou centrální bankou, 

29 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
30 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
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 dluhopisy vydanými finančními institucemi založenými mezinárodní smlouvou, jejíž 

smluvní  stranou  je  Česká  republika,  nebo  finančními  institucemi,  s  nimiž  Česká 

republika uzavřela mezinárodní smlouvu. 

HZL vydává banka podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank v 

České republice za účelem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. Tyto 

dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti.

Za výhody hypotečních zástavních listů se považují:31 

 Jistota - HZL jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, které jsou navíc zajištěny 

zástavním  právem  k  reálně  existující  nemovitosti,  i  rozestavěné,  která  se  musí 

nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu,  tvořícího 

Evropský hospodářský prostor. Toto dvojí zajištění činí z těchto cenných papírů jistou 

a bezpečnou investici.

 Likvidita - Velkou výhodou pro majitele HZL je jejich likvidita. Jelikož HZL patří 

mezi veřejně obchodovatelné cenné papíry, nabízí se majiteli možnost získat finanční 

prostředky na něm uložené v případě potřeby kdykoli prodejem jinému investorovi.

 Výnosnost - Úrok z HZL je obvykle fixní, což značí, že je neměnný a bude platit po 

celou dobu trvání HZL. Zároveň je výnos z úroků čistý, neboť tento úrok na rozdíl od 

termínovaných vkladů či vkladních knížek nepodléhá dani z příjmů.

Nákup HZL

HZL je  obvykle  možné  zakoupit  na  vybraných  pobočkách  emitující  banky  či  na 

veřejných kapitálových trzích (RM – systém, burza). Po fyzických osobách se při nákupu 

požaduje  předložení  občanského  průkazu,  případně  výpisu  z  majetkového  účtu  Střediska 

cenných papírů. Právnická osoba by při nákupu měla mít po ruce výpis z obchodního rejstříku 

a  plnou  moc  k  zastupování.  Nákupní  cena  HZL se  stanovuje  v  závislosti  na  situaci  na 

kapitálovém trhu a na úrokové sazbě.

Systém krytí HZL

Z hlediska krytí HZL jsou uplatňovány dva systémy:32

31 http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/hypotecni-zastavni-listy/
32 DVOŘÁK, 2005.
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 pohledávkový systém krytí a

 zástavní systém krytí.

Pohledávkový systém krytí

S pohledávkovým systémem krytí  se  setkáváme,  jestliže  jsou HZL v oběhu kryty 

pohledávkami  z  hypotečních  úvěrů  nebo  do  jisté  míry  tzv.  náhradním krytím.  HZL jsou 

vydávány pouze k již poskytnutým hypotečním úvěrům. Platí vztah:33

HZL= HU + NK,

kde HZL značí objem emise HZL, HU je objem hypotečních úvěrů sloužících ke krytí emise a 

NK je náhradní díl.  Banka tedy nejdříve poskytne velké množství hypotečních úvěrů a teprve 

poté může emitovat HZL. Finanční prostředky z prodeje HZL pak slouží k refinancování 

poskytnutých úvěrů.

Tento  systém  má  své  výhody  i  nevýhody.  Mezi  výhody  patří  přímý  vztah  mezi 

hypotečními úvěry a emisí HZL, neboť HZL jsou vydávány už k poskytnutým hypotečním 

úvěrům  a  zdroje  získané  z  jejich  prodeje  jsou  využity  na  refinancování  poskytnutých 

hypotečních úvěrů. Výhodou je také, že investoři jsou informováni o tom, do jakých aktiv 

budou jejich prostředky vkládány a v případě stabilních tržních úrokových sazeb si mohou 

zkoordinovat úročení hypotečních úvěrů a HZL.

S  nevýhodou  se  můžeme  setkat  při  splácení  hypotečních  úvěrů,  kdy  se  objem 

pohledávek  z  poskytnutého  hypotečního  úvěru  v  důsledku  splácení  snižuje,  ale  objem 

emitovaných HZL je do doby splatnosti neměnný. K vyrovnání tohoto nesouladu dochází k 

zavedení tzv. institutu náhradního krytí, kdy je nedostatek pohledávek z hypotečních úvěrů 

nahrazen jiným typem aktivního obchodu. Aby se HZL dostaly do oběhu, musí být nejprve 

shromážděno  určité  množství  poskytnutých  hypotečních  úvěrů  za  určité  úroky.  Z  důvodu 

tohoto časového nesouladu dochází k tomu, že v době emise HZL může být úroková sazba 

vyšší, než jaká byla v době při poskytování hypotečních úvěrů.34

33 SŮVOVÁ, 1997.
34 DVOŘÁK, 2005.
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Zástavní systém krytí

U  zástavního  systému  krytí  jsou  HZL  kryty  souborem  zástavních  práv  k 

nemovitostem.  Banky  tedy  mohou  emitovat  HZL  tehdy,  pokud  jsou  sjednány  zástavní 

smlouvy a to i v případě, že nemusí být poskytnuty hypoteční úvěry. V takovém případě jsou 

HZL emitovány do určité výše hodnoty zastavených nemovitostí. Platí vztah:35

 HZL= HY ≤ q * CZN,

kde HZL představuje objem emise HZL, HY je soubor zástavních práv k nemovitostem, q 

udává maximální podíl hypotečních úvěrů na ceně zastavených nemovitostí a CZN je souhrn 

cen zastavených nemovitostí.

Výhodou  pro  klienta  je,  že  nemusí  nutně  zavádět  tzv.  náhradní  krytí,  jelikož  se 

hodnota zastavených nemovitostí v důsledku splácení hypotečních úvěru nemění a zástavní 

právo k nemovitostem je považováno za velmi bezpečné. 

Za nevýhodu se považuje fakt, že HZL jsou vydávány v menších emisích, aby na ně 

klienti  nemuseli  dlouho  čekat,  neboť  mohou  být  vydávány  až  ve  chvíli,  kdy  má  banka 

dostatečný objem zástav od klienta.36

35 SŮVOVÁ, 1997.
36 DVOŘÁK, 2005.
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3 Analýza vybraných hypotečních úvěrů

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na hypoteční úvěry tří vybraných bank, jejich 

historií a charakteristikou. Jako první banku jsem si vybrala Wüstenrot hypoteční banku, a.s., 

protože patří mezi jedny z nejvýznamnějších finančních podniků. Druhou volbou pro mě byl 

bankovní  institut  GE  Money  Bank,  a.s.,  jelikož  ve  světě  v  současnosti  patří  mezi  čtyři 

nejznámější značky. Dále se budu zabývat informacemi o Hypoteční bance, a.s., jenž se díky 

poskytování svých hypotečních úvěru dlouhodobě drží mezi nejlepšími bankami.

3.1 Wüstenrot hypoteční banka, a.s.

Společnost  Wüstenrot  vznikla  v  roce  1921 v  německém městečku  Wüstenrot  jako 

stavební  spořitelna,  která  se  stala  základem finanční  skupiny  Wüstenrot  a  také  jednou  z 

prvních  stavebních  spořitelen  na  světě.  Díky  spojení  s  Württembergische  AG,  jednou  z 

největších německých pojišťovacích institucí,  a na základě expanzí  do mnoha evropských 

zemí se z této banky stal velmi významný finanční podnik.

V České republice začala Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s. působit na podzim roku 

1993  při  přijetí  zákona  o  stavebním spoření.  Konečným záměrem této  banky  však  bylo 

poskytnout klientům nejen v České republice soubor finančních služeb z oblasti rodinných 

financí.  Proto  v  roce  1999 Wüstenrot  začíná  poskytovat  své  služby i  ve formě životního 

pojištění a v roce 2003 zavádí hypoteční úvěry jako další možnou formu financování bydlení. 

Později  následuje  rozšíření  finančních  služeb  v  oblasti  rodinných  financí,  například  o 

neživotní pojištění, které zahrnuje pojištění motorových vozidel a pojistnou ochranu rodiny a 

bydlení.  Poslední  inovací Wüstenrotu bylo zavedení depozitních produktů a internetového 

bankovnictví na přelomu let 2010 a 2011.37

Dnes  je  finanční  společnost  Wüstenrot  tvořena  čtyřmi  společnostmi:   Wüstenrot 

stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot životní pojišťovna, a.s., Wüstenrot hypoteční banka, a.s. a 

Pojišťovna Wüstenrot. 

Každá skupina finančních produktů značky Wüstenrot má svou tvář. Banka se stala 

37 http://www.wuestenrot.cz/o-nas/profil-spolecnosti/
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sponzorem  čtyř  úspěšných  českých  sportovců,  tím  převzala  záštitu  nad  jejich  sportovní 

kariérou  a  oni  tak  propůjčili  svou  tvář  značce  Wüstenrot.  Kateřina  Emmons,  olympijská 

vítězka  z  Pekingu,  propůjčila  svou  osobu  životnímu  pojištění,  Roman  Koudelka,  český 

skokan na lyžích, se spojil se stavebním spořením, Ondřej Synek, úspěšný veslař, se stal tváří 

pojištění  aut  a  majetku  a  Tomáš  Verner,  mistr  Evropy  v  krasobruslení,  tváří  úvěrů  na 

financování bydlení.38 Wüstenrot hypoteční banka, a.s. nabízí tyto typy hypotečních úvěrů:

Hypotéka Wüstenrot39 

Hypotéka  Wüstenrot  je  určena  na  financování  vlastního  bydlení,  jako  je  koupě 

nemovitosti,  spoluvlastnického  podílu  na  nemovitost  či  stavebního  pozemku,  výstavbu, 

dostavbu,  rekonstrukci,  na  získání  členských  práv  v  družstvu  nebo  na  vypořádání  např. 

dědických nároků k nemovitosti. Minimální výše tohoto hypotečního úvěru činí 300 tis. Kč, 

maximální  výše  je  limitována  schopností  klienta  splácet  a  90  %  hodnotou  zastavené 

nemovitosti stanovenou bankou. Doba splácení může trvat v rozmezí od 5 do 30 let, klient 

však musí úvěr splatit do 70 let věku. 

Úroková sazba je pevná a může být fixovaná na dobu 1, 2, 3, 5 nebo 10 let.  Pro své 

bonitní klienty má Wüstenrot připraveny také minimální a EXTRA úrokové sazby. Během 

čerpání  úvěru,  které  nesmí  překročit  dobu  2  let,  klient  měsíčně  splácí  pouze  úroky  z 

vyčerpané částky, teprve po vyčerpání celého hypotečního úvěru začíná splácet pravidelné 

měsíční splátky obsahující splátku jistiny i úroku.

Hypotéka Refin40 

Hypotéka Refin představuje hypoteční úvěr určený k refinancování úvěru získaného 

jinou  bankou  nebo  stavební  spořitelnou,  poskytnutého  za  účelem  financování  bydlení  a 

zajištěného zástavním právem k nemovitosti. Jedním tímto úvěrem je možno refinancovat i 

více úvěrů s odlišnou dobou ukončení fixace, avšak za podmínky, pokud mezi těmito termíny 

ukončení fixace sazby není rozmezí delší jak 2 roky. Úvěr může být poskytnut v minimální 

výši 300 tis. Kč, maximální výše je limitovaná 90 % zástavní hodnoty nemovitosti stanovené 

bankou a také schopností a přístupem klienta ke splácení. 

Splatnost  této  hypotéky může trvat  v  rozmezí  od 5 do 30 let,  kdy splácení  úvěru 

probíhá každý měsíc pravidelnou platbou, obsahující jak splátku úroků, tak i jistiny. Úroková

 
38 http://www.wuestenrot.cz/o-nas/zajimavosti/
39 http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/hypoteka-wustenrot/
40 http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/hypoteka-refin/
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sazba může být pevná na dobu 3 nebo 5 let, banka však nabízí svým bonitním klientům také 

minimální  nebo  EXTRA  sazby.  Zároveň  Wüstenrot  všem  svým  klientům  splňujícím 

podmínky  platební  schopnosti  garantuje  jednotné  úrokové  sazby.  Doba  čerpání  hypotéky 

Refin nesmí stejně jako u hypotéky Wüstenrot přesáhnout 2 roky.

Wüstenrot  hypoteční  banka,  a.s.  také  nabízí  kombinaci  Hypotéky Wüstenrot  nebo 

Hypotéky Refin  se  stavebním spořením Wüstenrot  stavební  spořitelny.  Toto  spojení  dává 

možnost odložit splátky jistiny úvěru a umožní uzavřít stavební spoření ve výši těchto splátek. 

Současně může klient  využít  všech nabízených státních  podpor.  Po dobu odkladu splátek 

jistiny klient hradí bance pouze úroky, samotnou jistinu splatí až z výnosu stavebního spoření 

zastaveného ke prospěchu banky.41 

Tabulka 3.1 Minimální a EXTRA úrokové sazby Hypotéky Wüstenrot a Refin (v % p. a.)

Minimální úroková sazba EXTRA úroková sazba

1letá fixace 2letá fixace 3letá fixace 5letá fixace 3letá fixace 5letá fixace

Hypotéka Wüstenrot 3,79 3,79 3,69 3,94 3,49 3,74

Hypotéka Refin 3,59 3,84 3,39 3,64
Zdroj: [15]

Minimální úroková sazba platí pouze pro hypotéky v minimální výši 1,3 mil. Kč, do 

výše 85 % hodnoty zajištěné nemovitosti a pro bonitní klienty. EXTRA úroková sazba platí 

pro  nové  hypoteční  úvěry  v  minimální  výši  1,8  mil.  Kč,  do  70  %  hodnoty  zajištění 

nemovitosti a pro bonitní žadatele.

Hypotéka 100 %42

Hypoteční  úvěr  100 % je  určen  k financování  vlastního  bydlení  jako je  dostavba, 

výstavba, rekonstrukce, koupě bytu nebo rodinného domu, získání členských práv v družstvu 

či modernizace, která činí maximálně 20 % z celkové výše tohoto úvěru. Jeho minimální výše 

je  300  000  Kč,  maximální  závisí  na  100  %  hodnotě  zastavené  nemovitosti  a  také  na 

schopnosti klienta splácet. Doba splácení se pohybuje v rozmezí 5 – 30 let, klient však musí 

úvěr splatit do 70-ti let věku. Úrokovou sazbu lze zvolit jako pevnou sazbu na 1, 2, 3, 5 nebo 

10 let. Pro bonitní klienty má banka připravené také minimální úrokové sazby. Během čerpání

41 http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/sporime-s-hypotekou/
42 http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/100-hypoteka/
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úvěru, jenž nesmí překročit dobu 2 let,  splácí klient každý měsíc úrok z dosud vyčerpané 

částky  úvěru,  teprve  po  celkovém  vyčerpání  tohoto  úvěru  dochází  ke  každoměsíčním 

splátkám obsahujícím jak jistinu, tak i úroky.

Hypotéka na cokoliv43

Jde o neúčelový úvěr, který může klient použít na cokoliv dle svých potřeb a nemusí 

tedy uvádět účel použití úvěru. Minimální výše úvěru je 150 000 Kč a maximální výše je 

závislá  na  klientově  schopnosti  splácet  a  na  70  %  zástavní  hodnoty  nemovitosti.  Doba 

splatnosti úvěru je 5 – 20 let, jestliže je výše úvěru v rozmezí od 150 000 Kč do 300 000 Kč, 

může si klient sjednat dobu splatnosti úvěru kratší než 5 let. Úroková sazba je pevná na dobu 

5 let, při kratší době splatnosti je stanovena na úrovni pětileté fixace. Splácení úvěru probíhá 

pravidelně každý měsíc splátkou úroků i jistiny.

Hypotéka na domácnost44

Jedná  se  o  hypoteční  úvěr  určený  k  financování  domácnosti.  Je  poskytován  na 

minimální částku 150 000 Kč a na maximální částku limitovanou 70 % zástavní hodnoty 

nemovitosti a možností klienta splácet.  Splatnost je stanovena v rozmezí 5 let až 20 let a 

úroková sazba je pevná na dobu 5 let. Splácení úvěru probíhá jako pravidelná měsíční splátka 

obsahující splátku jistiny i úroků. 

Jestliže  bude  současně  s  hypotékou  na  cokoliv  či  s  hypotékou  na  domácnost 

poskytován i hypoteční úvěr na bydlení, může být jeho splatnost delší než 20 let, avšak nesmí 

být  delší  než  doba  splatnosti  hypotéky  na  financování  bydlení.  Zároveň  nesmí  zatížení 

nemovitosti oběma úvěry překročit u americké hypotéky 85 % a u hypotéky na domácnost 90 

% hodnoty zastavené nemovitosti.

Hypotéka na pronájem45

Hypotéka na pronájem je určena ke stejným účelům jako hypoteční úvěr Wüstenrot, 

tedy na koupi nemovitosti, spoluvlastnického podílu na nemovitost, výstavbu, dostavbu, apod. 

Minimální výše úvěru je 300 000 Kč, maximální výše je limitována 70 % zástavní hodnoty 

nemovitosti a schopností klienta splácet. Doba splatnosti je v rozmezí 5 – 30 let, ale klient

43 http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/hypoteka_na_cokoliv/
44 http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/hypoteka-na-domacnost/
45 http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/hypoteka-na-pronajem/
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musí úvěr splatit do 70 let. Úroková sazba může být fixována na dobu 3 nebo 5 let. Při splnění 

všech  platebních  podmínek  je  všem klientům garantovaná  jednotná  úroková sazba.  Doba 

čerpání úvěru nesmí překročit dobu 2 let, po kterou se splácí pouze úroky z vyčerpané částky. 

Teprve po vyčerpání celé hypotéky začíná klient splácet jistinu i s úroky.

Hypotéka bez příjmů46

Tento druh hypotéky je účelový úvěr na financování bydlení určen pro bonitní klienty 

neschopné dokládat své příjmy standardním způsobem. Patří mezi ně především obchodníci 

bez pravidelných příjmů, podnikatelé optimalizující daňový základ a podobně. Jeho výše je 

stanovena na minimální částce 300 000 Kč, maximální částka je závislá na schopnosti splácet 

úvěr a na 50 % zástavní hodnoty nemovitosti, avšak do maximální výše 3 mil. Kč. Splatnost 

úvěru je 5 až 20 let a klient musí úvěr splatit do doby dosažení 70 let.  Úroková sazba je 

garantovaná na dobu 5 let. V případě výborných platebních schopností může dojít pro další 

období ke snížení úrokové sazby. Klient může hypoteční úvěr čerpat maximálně 2 roky a po 

dočerpání úvěru ho splácí pravidelnou měsíční splátkou, která zahrnuje splátky jak jistiny, tak 

i úroku.

Úrokové sazby Wüstenrot hypoteční banky, a.s.

Tabulka 3.2 Garantované úrokové sazby Wüstenrot hypoteční banky, a.s. (v % p. a.)

Druh úvěru 1 rok 2 roky 3 roky 5 let

Hypotéka Wüstenrot 3,99 3,99 3,89 4,14

Hypotéka Refin 3,79 4,04

Hypotéka bez příjmů 7,14

Hypotéka na pronájem 4,34 4,44

Hypotéka na domácnost 5,99

Hypotéka na cokoliv 6,40
Zdroj: [15]

3.2 GE Money Bank, a.s.

General Electric Company (GE) vznikla v roce 1892, pod vedením Thomase Edisona, 

46 http://www.wuestenrot.cz/uvery/hypotecni/hypoteka-bez-prijmu/
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fůzí společnosti Edison General Electric Company a Thomas – Houston Electric Company. 

Díky perfektnímu manažerskému vedení  Jacka  Welcha,  jenž  byl  v  roce  1999 zvolen  tzv. 

manažerem století, se v průběhu dalších sta let GE rozrostla do obřích rozměrů a vypracovala 

se  ve  velmi  inovativní,  obdivuhodnou  a  respektovanou  společnost  světa.  V  současnosti 

představuje čtvrtou nejznámější obchodní značku na světě, působí ve více než 100 zemích 

technologické, průmyslové a finanční divize a má přes 327 tisíc zaměstnanců.

V České republice začala GE Money Bank působit v roce 1997 a dnes patří mezi jeden 

z největších peněžních ústavů, který se specializuje na bankovní služby pro fyzické osoby i 

podnikatele,  má  více  jak  1  mil.  klientů,  3,5  tisíc  zaměstnanců a  disponuje  mnoha  sítěmi 

poboček a bankomatů u nás.47

Za nabídku svých produktů a služeb dostala banka Cenu veřejnosti v soutěži Zlatá 

koruna 2009, jenž ocenila internetové bankovnictví GE Money Bank. Tuto cenu obhájila i v 

roce 2010. Na počátku roku 2008 se stala také oficiálním partnerem Českého olympijského 

týmu,  kdy  sponzorství  zahájila  letními  olympijskými  hrami  v  Pekingu,  avšak  bylo  také 

uzavřeno partnerství na zimní olympijské hry ve Vancouveru 2010 a na letní olympiádu v 

Londýně 2012.48

GE Money Bank, a.s. poskytuje hypoteční úvěry určené pro financování či investice 

do nemovitostí sloužících k bydlení. Tyto hypotéky lze použít na:49

 vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti (např. dědictví),

 rekonstrukci, výstavbu či dostavbu,

 koupi bytu (i družstevního), rodinného domu, rekreační chalupy či stavební parcely.

Zažádat  si  o  hypoteční  úvěr  u  GE  Money  Bank  může  plnoletá  fyzická  osoba, 

podnikatel  či  cizinec  s  přechodným  nebo  trvalým  pobytem  na  území  České  republiky. 

Zároveň musí být splněn požadavek zajištění úvěru zástavním právem k financované nebo 

jiné nemovitosti na našem území, např. rodinný dům, byt, rekreační domek, a podobně. Pokud 

klient čerpá hypotéku za účelem výstavby, může ručit i rozestavěnou stavbou. 

47 http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti/spolecnosti/historie
48 http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti/spolecnosti/ge-money-bank
49 http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/hypoteky/hypoteka-gemb/detaily#vario
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Žádost  o  úvěr  GE  posoudí  do  5  pracovních  dnů  po  předložení  všech  potřebných 

dokladů a určí výši hypotéky, která se odvíjí od bonity klienta a tržní hodnoty nemovitosti 

stanovenou  na  základě  rozhodnutí  smluvního  odhadce.  Jestliže  bude  hypotéka  schválena, 

může ji klient podle účelu úvěru čerpat jednorázově či postupně. GE svým klientům může 

nabídnout minimální částku 300 000 Kč a maximální částku v podobě 80 % z tržní ceny 

zastavené nemovitosti.

Splácet hypotéku klient začíná až po celkovém vyčerpání úvěru nebo po tom, co bance 

zašle  písemnou žádost  o  ukončení  čerpání.  Výše měsíční  splátky je  anuitní,  zahrnuje  jak 

jistinu, tak úroky a dobu splácení si klient může zvolit sám na dobu od 5 do 30 let, avšak 

podmínkou musí být, že v den uplynutí doby splatnosti úvěru mu nesmí být 70 a více let. 

Úroková sazba lze smluvně zafixovat na dobu 1, 3, 5 nebo 10 let.

V nabídce GE Money Bank jsou tyto hypoteční úvěry:

Variabilní hypotéka50

Variabilní hypotéka má úrokovou sazbu složenou z pevné a variabilní části úrokové 

sazby, kdy variabilní část se mění jednou měsíčně, načež pevná část je platná po celou dobu 

trvání hypotečního úvěru a lze jí fixovat na 1, 3 nebo 5 let.  Výše pevné i variabilní části 

úrokové sazby je uvedena, a klient ji nalezne, na úrokovém lístku banky.

Výhodou variabilní hypotéky je zejména to, že celková výše úrokové sazby je nižší 

než u hypoték, což má za následek také nižší měsíční splátky. Zároveň má klient možnost 

využít mimořádných splátek v průběhu úrokového období zdarma.

Tabulka 3.3 Úrokové sazby Variabilní hypotéky k hodnotě zástavy u GE Money Bank 

Fixní 
období

Variabilní hypotéka
Pevná část úrokové sazby

Variabilní hypotéka 
Variabilní část úrokové sazby

0 % - 80 % 81 % - 100 %

1 rok 1,99 % p. a. 2,47 % p. a.

0,95 % p. a.
3 roky 2,19 % p. a. 2,70 % p. a.

5 let 2,29 % p. a. 2,81 % p. a.

Do konce 
splatnosti 2,59 % p. a. 3,16 % p. a.

Zdroj: [14] 

50 http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/hypoteky/hypoteka-gemb/detaily#vario
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Od 16.  října 2008 jsou úvěry poskytovány pouze  do 80 % výše úvěru  k  hodnotě 

zástavy. Celkovou výši úrokové sazby Variabilní hypotéky tvoří součet pevné části úrokové 

sazby a variabilní části úrokové sazby.51

Americká hypotéka52

Neúčelovou hypotéku může získat  klient,  který je starší  21 let,  je  občanem České 

republiky  a  může  poskytnout  nemovitost  jako  zajištění  hypotečního  úvěru. Americká 

hypotéka  umožňuje  vypůjčení  větší  peněžní  částky  právě  díky  tomu,  že  je  úvěr  zajištěn 

zastavenou nemovitostí. Velkou výhodou je využitelnost peněžního obnosu na cokoliv, nižší 

úroková sazba a s tím související nižší měsíční splátka.

Minimální  hodnota  úvěru  je  od  200 000 Kč do  1  500 000 Kč.  Vzhledem k  ceně 

zajištění  se  výše  úvěru  pohybuje  až  do  50  % tržní  ceny zastavené  nemovitosti.  Čerpání 

probíhá jednorázovým bezhotovostním převodem na běžný účet klienta, vedený u GE. Doba 

splatnosti se pohybuje v rozmezí od 5 do 20 let a fixace úrokové sazby je na 1, 3, 5 nebo 10 

let.

Tabulka 3.4 Úroková sazba Americké hypotéky u GE Money Bank

Fixní období Minimální úroková sazba (hypotéka s výší úvěru od 2,5 mil. Kč)

1 rok 8,09 % p. a.

3 roky 7,99 % p. a.

5 let 7,99 % p. a.

10 let 8,59 % p. a.
Zdroj:  [14]

Hypotéka GEMB53

Pomocí  tohoto  hypotečního  úvěru  se  GE  Money  Bank  snaží  klientům  nabídnout 

mnoho plusů a výhod. Banka nabízí  výhodné úrokové sazby od 2,94 % ročně a zároveň, 

pokud má klient u této banky zřízen běžný účet Genius Optimal, Genius Active či Genius 

Gold,  je  mu umožněno při  zřízení  nového hypotečního úvěru nebo při  změně úrokového 

období, snížit si úrokovou sazbu až o 0,70 % p. a. GE také nabízí možnost až 20 % klientova 

hypotečního úvěru jednou ročně mimořádně splatit zdarma, avšak tato možnost platí pouze 

pro účelové hypotéky od 2 mil. Kč s fixním obdobím na 3, 5 nebo 10 let. 

51 http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/zakaznicky-servis/urokovy-listek?docid=267
52 http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/hypoteky/americka-hypoteka
53 http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/hypoteky/hypoteka-gemb
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3.3 Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka vznikla 10. ledna 1991, kdy začala působit jako univerzální obchodní 

banka  regionálního  charakteru,  avšak  až  do  roku  2005  vystupovala  pod  názvem 

Českomoravská hypoteční banka, a.s. K přejmenování banky na Hypoteční banku, a.s. došlo 

až na začátku roku 2006. Teprve v září roku 1995 získala oprávnění k vydávání hypotečních 

zástavních listů, a tím se stala první bankou v České republice specializovanou na hypoteční 

úvěry.  V  červnu  roku  2000  se  většinovým  vlastníkem  této  banky  stala  Československá 

obchodní banka, a.s. (ČSOB), která je jediným akcionářem banky.54 

Hypoteční  banka  je  moderní  a  specializovaná  banka  nabízející  klientům  velké 

spektrum hypotečních produktů k financování jejich bydlení. Od roku 2007 je jejím sídlem 

budova Československé obchodní banky v Praze Radlicích a po celé České republice má 26 

poboček,  poradenská  místa  a  mnoho  externích  hypotečních  poradců.  Základní  kapitál 

Hypoteční banky činí 5 076 mil. Kč.

Banka má velmi rozlehlou nabídku svých hypotečních úvěrů. Svým klientům může, 

nabídnou hypoteční úvěry dle určitých volitelných parametrů, jako jsou např. hypotéka na 

nemovitost k pronájmu, hypotéka na doložení příjmů či hypotéka bez poplatků. Razí také tzv. 

multibrandovou neboli víceznačkovou strategii, což znamená, že nenabízí hypoteční úvěry jen 

ve  vlastní  obchodní  síti,  avšak  připravuje  také  hypoteční  produkty  pro  Českomoravskou 

stavební spořitelnu, Poštovní spořitelnu nebo pro svou mateřskou ČSOB a další.   

V její nabídce jsou hypoteční úvěry na financování bydlení, ale i hypotéky na cokoliv, 

tzv.  americké  hypotéky.  Úvěry  na  bydlení  jsou  účelové  a  mohou  být  použity  pouze  na 

financování koupi domu, bytu či  pozemku, vypořádání majetkových poměrů,  apod., načež 

americká  hypotéka  je  neúčelový  úvěr  a  umožňuje  použít  získané  peněžní  prostředky  k 

financování jakékoliv potřeby klienta. Hypoteční banka nabízí tyto hypoteční úvěry:55

Hypoteční úvěr do 70 %

Slouží k financování nemovitosti a je poskytována až do výše 70 % odhadní hodnoty 

54 http://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/profil/
55 http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/
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zastavené nemovitosti. Doba splácení hypotečního úvěru je v rozmezí od 5 do 40 let.

Hypoteční úvěr do 85 %

Tento hypoteční úvěr je poskytován až do výše 85 % hodnoty nemovitosti,  kterou 

ručíme. Doba splácení u tohoto typu hypotečního úvěru může být zvolena v rozmezí od 5 do 

30 let.

Hypoteční úvěr do 100 %

Nemovitost lze financovat až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Výhodou 

je možnost splatit část úvěru nad 70 % kdykoli a bez sankcí splatit. Doba splácení je u tohoto 

hypotečního úvěru také v rozmezí od 5 do 30 let.

U všech tří typů výše zmíněných hypotečních úvěrů je k vyřízení hypotéky potřeba 

pouze dvou dokladů,  a  to:  potvrzení  o příjmech a  kupní  smlouva.  Minimální  výše těchto 

hypoték  je  300 000 Kč,  jejich  maximální  výše  není  nijak  omezena,  ale  je  zohledňována 

schopnost  klienta  splácet.  Zároveň  musí  být  splněna  podmínka,  že  v  den  splatnosti 

hypotečního úvěru nesmí být klientovi 70 a více let.

Předhypoteční úvěr56

Předhypoteční úvěr je využíván k zajištění finančních prostředků k nemovitosti,  na 

kterou nelze dočasně vložit zástavní právo. Nejčastěji se jedná zejména o koupi domů a bytů 

v rámci developerských projektů. Mezi výhody tohoto úvěru patří zejména to, že za něj klient 

neručí žádnou nemovitostí, banka nepožaduje ručitele, a zároveň je úvěr možno kdykoliv bez 

sankcí  splatit.  Minimální  výše  předhypotečního  úvěru  je  stanovena  na  200  000  Kč  a 

maximální částka na 5 mil. Kč. Splatnost úvěru je vždy 1 rok od data jeho schválení, po který 

je stanovena pevná a jednotná úroková sazba. Během doby splatnosti předhypotečního úvěru 

dochází pouze ke splacení úroků, jistina se splácí jednorázově nejpozději ke dni splatnosti 

tohoto úvěru.

Americká hypotéka57

Americká hypotéka neboli neúčelová hypotéka, umožňuje financování jakékoliv

56 http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/hypotecni-uver/byt-v-osobnim-vlastnictvi1/predhypotecni-uver4/
57 http://www.hypotecnibanka.cz/americka-hypoteka/
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potřeby klienta. Hypoteční banka poskytuje tento typ hypotečního úvěru až do výše 70 % 

hodnoty nemovitosti, kterou ručíme, avšak v minimální výši 200 000 Kč a maximálně ve výši 

5 mil. Kč. Současně její celková výše závisí na klientově schopnosti splácet. Dobu splatnosti 

se pohybuje v rozmezí od 3 do 20 let, ale úvěr musí být splacen nejpozději do doby, než klient 

dosáhne 70-ti let věku. Úvěr je možno splácet formou pravidelných měsíčních splátek, tzv. 

anuit, což jsou konstantní platby zahrnující jak úrok, tak jistinu.

Úrokové sazby Hypoteční banky58

Hypotéka u Hypoteční banky je úročena dle rozhodnutí klienta buď fixní sazbou nebo 

sazbou P plus.

Fixní sazba zaručuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu fixace, která může trvat 1 

rok, 3 roky, 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 let. Po uplynutí této sjednané fixace jsou mezi bankou a 

klientem vyjednány nové úrokové podmínky pro další období a zároveň má klient při změně 

fixace  možnost  splatit  mimořádnou  splátkou  část  nebo  celý  hypoteční  úvěr  bez  sankcí  a 

poplatků.

Sazbu P plus tvoří roční sazba PRIBOR, jenž je vyhlašována Českou národní bankou, 

a odchylka stanovená bankou, která je pevná vždy na 5 let. Po uplynutí této doby může klient 

mimořádnou splátkou bez sankcí a poplatků splatit celý nebo část hypotečního úvěru či přejít 

na fixní sazbu 5, 10 či 15 let.

Tabulka 3.5 Garantované fixní sazby Hypoteční banky (v % p. a.) - březen 2012

Druh úvěru 1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let

Hypoteční úvěr do 70 % 4,19 3,59 3,69 4,49 4,59 4,59 4,59 4,59

Hypoteční úvěr do 85 % 4,39 3,79 3,89 4,69 4,79 4,79 4,79 4,79

Hypoteční úvěr do 100 % 5,49 4,89 4,99 5,79 5,89 5,89 5,89 5,89

Hypotéka pro manažery (do 70 %) / 3,49 3,59 4,39 4,49 4,49 4,49 4,49

Hypotéka pro absolventy (do 70 %) / 3,74 3,84 4,64 4,74 4,74 4,74 /

Hypoteční úvěr na pronájem (do 70 %) 4,49 3,89 3,99 4,79 4,89 4,89 4,89 /

Hypotéka bez doložení příjmů / 5,59 5,69 6,49 6,59 6,59 6,59 /

58 http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/urokove-sazby/
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Hypoteční úvěr s kap. živ. pojištěním 
do 70 %

4,49 3,89 3,99 4,79 4,89 4,89 4,89 4,89

Hypoteční úvěr s inv. živ. pojištěním do 
70 %

4,19 3,59 3,69 4,49 4,59 4,59 4,59 4,59

Předhypoteční úvěr 8,49 / / / / / / /

Americká hypotéka 7,44 7,24 7,14
Zdroj: [11]

Dle  tabulky se  s  nejnižšími  úrokovými sazbami  setkáme u 3leté  doby fixace,  kdy 

úroková sazba  pro  hypoteční  úvěr  do  70 % hodnoty zastavené  nemovitosti  je  3,59 %,  u 

hypotečního úvěru do 85 % hodnoty zastavené nemovitosti  je úroková sazba 3,79 % a u 

hypoték do 100 % hodnoty nemovitosti, kterou ručíme, je nejnižší úroková sazba 4,89 %.

V  této  kapitole  jsem  charakterizovala  a  přiblížila  tři  vybrané  bankovní  instituce: 

Wüstenrot hypoteční banku, a.s., GE Money Bank, a.s. a Hypoteční banku, a.s.. Na základě 

dosažených informací budu zpracovávat modelové příklady v kapitole čtvrté.
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4 Zhodnocení vybraných produktů

V této  kapitole  se  zabývám charakteristikou vícekriteriálního  rozhodování,  pomocí 

kterého  si  klienti  mohou  zvolit  nejlepší  variantu  nabízených  hypotečních  úvěrů.  Toto 

rozhodování aplikuji na dvou modelových příkladech.

Na prvním modelovém příkladě řeším pořízení americké hypotéky mladým párem u 

tří  bankovních  institucí  zmíněných  ve  třetí  kapitole.  U  druhého  modelového  příkladu  se 

zabývám pořízením klasického hypotečního úvěru u manželů ve středním věku, kteří jej chtějí 

použít na pořízení bytu. 

U obou příkladů jsem zvolila výpočet vah kritérií pomocí metody pořadí, Fullerovy 

metody trojúhelníka a bodovací metody. Pořadí jednotlivých variant jsem stanovila pomocí 

metody váženého průměru (součtu).

4.1 Vícekriteriální rozhodování59

Vícekriteriální analýza variant řeší problém volby nejvýhodnějšího z konečného počtu 

množiny m variant, které jsou hodnoceny z pohledu n kritérií. Tato metoda pomáhá uživateli 

nejčastěji k nalezení jedné nebo více optimálních (nejlepších) variant z množiny přípustných 

variant a doporučit klientovi, aby ji zrealizoval. 

Definice základních pojmů

Rozhodovatel je osoba nebo skupina osob, která má za úkol učinit rozhodnutí.60 Při 

výběru  možných  variant  by  měl  rozhodovatel  postupovat  maximálně  objektivně.  K 

objektivnosti slouží rozhodovateli několik postupů a metod analýzy variant.

Varianty jsou  konkrétní  rozhodovací  možnosti,  předmět  vlastního  rozhodování. 

Přípustná varianta  je  varianta,  která  je  realizovatelná  a  která  není  logickým nesmyslem.61 

Varianty (alternativy) jsou hodnoceny podle různých kritérií a značí se jako ai (platí i = 1, 2,  

3... m).

Kritéria představují podmínky, podle nichž jsou varianty posuzovány, tudíž slouží k 

hodnocení variant. Kritéria se označují  jako fj (pro j = 1, 2...n). Kriteriální matice  obsahuje 

nezbytné údaje pro rozhodnutí rozhodovatele. Pokud je hodnocení variant kvantifikováno dle 

59 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003.
60 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003, s. 4.
61 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003, s. 4.

36



kritérií,  údaje lze uspořádat do kriteriální  matice Y, kde prvek  yij vyjadřuje hodnocení  i-té 

varianty podle  j-tého kritéria. Řádky kriteriální  matice odpovídají  hodnoceným variantám, 

sloupce pak kritériím a jsou zapsány v matici:62

 

(4.1)

Podle povahy můžeme kritéria rozlišovat na:63

 kritéria maximalizační, u nichž vycházíme při rozhodování z toho, že nejlepší varianty 

mají podle tohoto kritéria nejvyšší hodnoty,

 kritéria minimalizační, jenž představují opačný případ maximalizačního kritéria, tudíž 

nejlepší varianty disponují nejnižší hodnotou tohoto kritéria.

Nejvýhodnější  je  pracovat  s  kriteriální  maticí,  která  je  sestavena  z  kritérií  stejné 

povahy. Pokud tomu na začátku úlohy takto nebývá, je potřeba převést kritéria minimalizační 

na kritéria maximalizační. Tento úkon může analytik provést dvěma nejčastějšími způsoby:

a) vynásobením celého kriteriálního sloupce matice hodnotou -1 (yij = - yij),

b)  vypočtením hodnot,  jež  udávají  zlepšení  oproti  nejhorší  kriteriální  hodnotě  (yij = yij – 

max(yij))

Podle kvantifikovatelnosti kritéria rozlišujeme na:

 kritéria kvantitativní, u nichž hodnoty variant tvoří objektivně měřitelné údaje, proto 

se také tyto údaje nazývají objektivní,

 kritéria kvalitativní –  hodnoty variant u této metody nelze objektivně změřit, velmi 

často jde o tzv. subjektivní kritéria, neboť jsou subjektivně odhadnuté uživatelem. V 

tomto případě se používají různé bodovací stupnice nebo relativní hodnocení variant.

U vícekriteriálního rozhodování se setkáváme se spoustou dalších důležitých pojmů, 

jako je například preference, aspirační úroveň a váha kritéria.  Preference kritéria vyjadřuje 

důležitost tohoto kritéria v porovnání s ostatními kritérii, váha kritéria je hodnota z intervalu, 

která tuto relativní důležitost oproti ostatním kritériím vyjadřuje.  Aspirační úroveň kritéria 

představuje hodnotu kritéria, které má být dosaženo.

62 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003.
63 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003.
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Definice variant se speciálními vlastnostmi

Mezi varianty se speciálními vlastnostmi patří dominovaná, paretovská a kompromisní 

varianta. 

Dominovaná varianta předpokládá, že všechna kritéria jsou maximalizační. Varianta 

ai dominuje variantu aj, jestliže platí (yi1, yi2, …., yik) ≥ (yj1, yj2, …., yjk) a existuje alespoň jedno 

kriterium f1, že yi1 > yj1.64 Dominovanou variantu představuje varianta, k níž existuje varianta, 

jež má všechny hodnoty kritérií stejně dobré a minimálně jednu hodnotu lepší.

Paretovská varianta  představuje variantu nedominovanou, tedy variantu,  která není 

dominovaná žádnou jinou variantou. Často je nazývaná také jako efektivní nebo paretovská. 

Množina všech nedominovaných variant je označována jako AN. Paretovská varianta dosahuje 

lepšího ohodnocení podle určitého kritéria v případě zhoršení jiného kritéria.  Pro zlepšení 

představy  o  kvalitě  jednotlivých  variant  je  dobré  znát  potencionálně  nejlepší  a  nejhorší 

variantu. Pro tyto účely známe a používáme dvě varianty:

 ideální varianta   je hypotetická nebo reálná varianta, která dosahuje současně ve všech 

kritériích nejlepší možné hodnoty,

 bazální varianta   je hypotetická nebo reálná varianta, jejíž ohodnocení je podle všech 

kritérií nejhorší.

Kompromisní  varianta  je  jediná  nedominovaná  varianta,  která  je  doporučena  jako 

řešení problému, tedy je-li v množině jen jedna nedominovaná varianta, je možné označit ji za 

optimální variantu. Pokud je v množině více nedominovaných variant a zároveň je nutností 

doporučit pouze jednu variantu, je nutné aplikovat metody, jenž z této množiny vyberou v 

určitém  smyslu  reprezentativní  neboli  kompromisní,  variantu.  Varianta  vybraná  jako 

kompromisní  však  musí  v  každém  případě  splnit  základní  podmínku,  a  to  podmínku 

nedominovanosti.  Pokud je varianta dominovaná,  nemůže se o takovéto variantě uvažovat 

jako o kompromisní. Existuje totiž varianta, jež je alespoň v jednom kritériu lepší a v žádném 

kritériu není horší než tato varianta.

4.1.1 Metody stanovení vah kritérií65 

Stanovení  vah  kritérií  je  výchozím bodem modelu  vícekriteriální  analýzy  variant. 

Informace získané pomocí některých níže uvedených metod jsou výchozím krokem analýzy

64 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003, s. 6.
65 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003.
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modelu  vícekriteriální  analýzy  variant.  Většina  metod  vícekriteriální  analýzy  vyžaduje 

odlišení kritérií z hlediska jejich významnosti.

Váha kritéria  fj se značí jako  vj (kdy  j = 1, 2, …., n) a kde  n vyjadřuje počet všech 

uvažovaných kritérií.

Stanovení vah kritérií z ordinální informace o preferencích kritérií

Při práci s ordinálními informacemi o kritériích předpokládáme, že je rozhodovatel 

ochoten a schopen vyjádřit důležitost jednotlivých kritérií. Rozhodovatel buď při porovnávání 

dvojic kritérií stanoví, které kritérium z aktuální dvojice je důležitější než druhé nebo přiřadí 

všem kritériím pořadová čísla.  Mezi dvě nejčastěji používané metody vyžadující ordinální 

informaci patří: metoda porovnávání ve Fullerově trojúhelníku a metoda pořadí. 

Metoda pořadí

Metoda  pořadí  se  využívá  především  v  případech,  kdy  důležitost  kritérií  hodnotí 

několik expertů. Kritéria se seřadí od nejdůležitějšího po nejméně důležité, kdy nejdůležitější 

kritérium je ohodnoceno n body, druhé nejdůležitější  n-1 body, atd., kdy n znázorňuje počet 

kritérií, až po nejméně důležité kritérium, kterému se přiřadí pouze 1 bod. V případech stejné 

důležitosti získají kritéria body dle průměrného pořadí. 

Je-li j-té kritérium ohodnoceno bj body, vypočítá se jeho váha na základě vztahu:66

(4.2)

Pomocí  tohoto vzorce jsou informace o preferenci  kritérií  normalizovány,  proto se 

postup nazývá normalizace vah kritérií.

Metoda Fullerova trojúhelníka

Metodu párového porovnávání lze použít, jestliže ordinální informace vyjadřuje pouze 

vztah mezi každou dvojicí hodnocených kritérií.  Jestliže platí, že kritérium j je ohodnoceno 

jako důležitější než kritérium  l a zároveň je kritérium l  považováno za méně důležité než 

kritérium j, stačí provést počet srovnání

66 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003, s. 14.
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(4.3)

kde n vyjadřuje počet porovnávaných kritérií. 

Porovnávání se provádí za pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku, kdy se u každé dvojice 

zakroužkuje prvek, jenž je považován za důležitější. Označíme-li počet zakroužkování j-tého 

prvku nj, pak ohodnocení či váhu tohoto prvku vypočteme podle vzorce67 

(4.4)

Tabulka 4.1 Schéma Fullerova trojúhelníka

1

2

1

3

1

4

…

…

1

n

2

3

2

4

…

…

2

n
…
n-2

n-1

n-2

n
n-1
n

Stanovení vah z kardinální informace o preferencích kritérií 

Metoda stanovení vah z kadinální informace o preferencích kritérií předpokládá, že je 

rozhodovatel ochoten a schopen určit pořadí důležitosti kritérií, ale i poměr důležitosti mezi 

těmito dvojicemi kritérií. Mezi dvě nejpoužívanější metody patří bodovací metoda a Saatyho 

metoda kvantitativního párového porovnávání.

Bodovací metoda

U bodovací  metody se  důležitost  kritérií  vyjadřuje  pomocí  určitého  počtu  bodů v 

rámci dané bodovací stupnice. Metoda se používá pro výpočet vah kritérií v případě,  kdy 

kritéria hodnotí více expertů. V tomto případě může každé kritérium ohodnotit každý expert

67 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003, s. 15.
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určitým počtem bodů. Čím je kritérium důležitější, tím je vyšší bodové ohodnocení. Výpočet 

vah se provádí stejným způsobem jako u metody pořadí.

Saatyho metoda68

Saatyho  metoda  je  metoda  kvantitativního  párového  porovnávání  kritérií,  která  se 

používá, hodnotí-li váhy kritérií pouze jeden expert. V případě hodnocení kritérií více experty 

se používá metoda AHP. Pro porovnání kritérií se využívá 9-ti bodová stupnice, u které lze 

pro citlivější vyjádření preferencí použít i mezistupně (hodnoty 2, 4, 6, 8).

Jednotlivé stupně jsou:

 1 – rovnocenná kritéria i a j (sij = 1),

 3 – slabě preferované kritérium i před j (sij = 3),

 5 – silně preferované kritérium i před j (sij = 5),

 7 – velmi silně preferované kritérium i před j (sij = 7),

 9 – absolutně preferované kritérium i před j (sij = 9).

Poté se porovná každá dvojice kritérií a velikost preferencí i-tého kritéria vzhledem k 

j-tému kritériu zapíše do Saatyho matice S = (sij). 

(4.5)

Prvky  matice  sij jsou  interpretovány  jako  podíl  vah  i-tého  a  j-tého  kritéria.  Je-li 

preferováno j-té kritérium před i-tým, zapíši se do Saatyho matice hodnoty převráceně.

Matice je čtvercového řádu n x n, tedy reciproční. Prvky této matice jsou dokonale 

konzistentní, tzn. že neplatí  shj = shi x sij pro všechna  h, i,  j = 1, 2,.., n. Kdybychom sestavili 

matici V = (vij), jejíž prvky by byly skutečné podíly vah (vij = vi/vj).

(4.6)

Míra konzistence se měří například indexem konzistence, který Saaty definoval jako

kde lmax definuje největší vlastní číslo Saatyho matice a n je počet kritérií. Saatyho matice je 

považována za konzistentní pokud platí Is < 0,1.

Váhy vj by se daly odhadnout v případě, že matice S by se měla co nejméně lišit od 

68 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003.
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matice  V. To by znamenalo minimalizaci součtu čtverců odchylek stejnolehlých prvků obou 

matic. Pro výpočet je použit optimalizační model 

(4.7)

Jedná se však o model nekonvexního kvadratického programování, u kterého vznikají 

výpočetní potíže, proto Saaty navrhl jednodušší metody, pomocí nichž lze odhadnout váhy vj. 

Jednou z nich je výpočet vah pomocí metody geometrického průměru řádků Saatyho matice.

(4.8) 

(4.9)

4.1.2 Metody hodnocení variant vyžadující kardinální informaci o kritériích

Těchto  metod  je  celá  řada.  Jedná  se  o  metody vyžadující  kardinální  informace  o 

kritériích v podobě vah. Varianty se vyhodnocují pomocí tří základních přístupů podle:

 preferenční relace,

 maximalizace užitku,

 minimalizace vzdálenosti od ideální varianty.

Mezi  nejznámější  metody vyžadující  kardinální  informaci  o kritériích patří  metoda 

váženého součtu a také metoda AHP.

Metoda váženého součtu69

Jde o metodu vyžadující kardinální informaci, která konstruuje celkové hodnocení pro 

každou variantu,  proto  ji  lze  použít  k  uspořádání  variant  od  nejlepší  po  nejhorší  nebo k 

hledání  jedné  nejvýhodnější  varianty. Metoda  váženého  průměru  vychází  z  principu 

maximalizace užitku.  Jestliže dosáhne varianta  ai dle kritéria  j určité hodnoty  yij,  uživateli 

přináší užitek, jenž se vyjadřuje pomocí lineární funkce užitku. 

69 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003.
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(4.10)

kde uj představuje dílčí funkce užitku jednotlivých kritérií a vj váhy těchto kritérií.

Tato metoda  je  dána určitým postupem.  Abychom si  zjednodušili  druhý krok postupu,  je 

doporučováno jako první převést minimalizační kritéria na kritéria maximalizační. Dostaneme 

pro každou variantu ohodnocení, které vyjadřuje o kolik je daná varianta lepší než nejhorší 

varianta. Pomocí transformačního vzorce

 

(4.11)

vytvoříme kriteriální matici  R = (rij), která představuje matici  hodnot funkce užitku z  i-té 

varianty  podle  j-tého  kritéria.  Jelikož  jsou  prvky  této  matice  lineárně  transformovanými 

kriteriálními hodnotami, musí platit, že rij ∈ 0;1 , přičemž ideální variantě odpovídá hodnota 

jedna  a  bazální  variantě  hodnota nula.  Dalším krokem vypočteme pro jednotlivé varianty 

agregovanou funkci užitku 

(4.12)

Všechny  varianty  seřadíme  sestupně  a  varianty  s  nejvyššími  hodnotami  užitku 

považujeme za řešení rozhodovací úlohy.

Metoda AHP70

Metodu  AHP neboli  Analytic  Hierarchy Process,  je  metoda  poskytující  rámec  pro 

přípravu  účinných  rozhodnutí  při  složitých  rozhodovacích  situacích,  kterou  v  roce  1980 

navrhl  profesor  Saaty.  AHP pomáhá  zjednodušit  a  zrychlit  rozhodování  uživatele  tím,  že 

rozkládá složité nestrukturované situace na jednodušší komponenty, vytváří tzv. hierarchický 

systém  problému.  Na  každé  úrovni  hierarchické  struktury  se  použije  Saatyho  metoda 

kvantitativního  párového  porovnání,  díky  němuž  tato  metoda  přiřazuje  jednotlivým 

komponentám  kvantitativní  charakteristiky  vyjadřující  jejich  důležitost.  Syntézou  těchto 

hodnocení uživatel stanoví komponentu s nejvyšší důležitostí, na níž se zaměří s cílem získat 

řešení určitého rozhodovacího problému.
70 BROŽOVÁ, HOUŠKA, ŠUBRT, 2003.
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Hierarchická struktura je lineární struktura obsahující několik úrovní, přičemž každá 

úroveň má několik prvků. Tyto úrovně jsou uspořádány od obecné ke konkrétní a platí, že čím 

obecnější  jsou prvky ve vztahu k rozhodovacímu problému, tím zaujímají  vyšší  úroveň v 

hierarchii rozhodovacího problému a naopak. Nejvyšší úroveň hierarchie obsahuje vždy jen 

jeden prvek, jenž definuje cíl analýzy a přiřazuje se mu hodnota jedna, která se poté dělí mezi 

prvky  na  druhé  úrovni  a  tak  dále,  až  dostaneme  ohodnocení  prvků  na  nejnižším  stupni 

hierarchie.

Jednoduchá úloha vícekriteriální analýzy variant obsahuje tři úrovně:

 1 úroveň – cíl vyhodnocování,

 2 úroveň – kritéria vyhodnocování,

 3 úroveň – posuzované varianty.

4.2 Modelový příklad 1: Neúčelový hypoteční úvěr pro mladý pár

Mladí manželé by si rádi pořídili nový automobil v hodnotě 700 000 Kč. Žena pracuje 

jako fakturantka dopravy s čistým měsíčním příjmem 15 000 Kč. Muž pracuje jako IT technik 

s čistým měsíčním příjmem 23 000 Kč. Pravidelné měsíční výdaje těchto manželů činí 9 000 

Kč měsíčně, tudíž jejich disponibilní měsíční příjem je ve výši 29 000 Kč. Manželé si chtějí 

zažádat o neúčelovou hypotéku, tzv. americkou hypotéku, ve výši 700 000 Kč. Ručit chtějí 

bytem, který mají v osobním vlastnictví a jehož hodnota je 1 600 000 Kč. Hypoteční úvěr by 

chtěli splatit do 10 let s požadovanou fixací úrokové míry na 5 let.

Manželé se však nemohou rozhodnout mezi nabízenými americkými hypotékami tří 

bankovních  poskytovatelů:  Wüstenrot  hypoteční  banky,  a.s.,  GE  Money  Bank,  a.s.  a 

Hypoteční banky, a.s. Tito poskytovatelé tvoří jednotlivé varianty, které jsou hodnoceny podle 

různých kritérií. Manželé si zvolili pět kritérií, podle kterých chtějí varianty hodnotit (viz. tab. 

4.2).

Váhy kritérií jsou v tomto případě stanoveny metodou pořadí, Fullerovou metodou a 

bodovací metodou. Pořadí variant je stanoveno metodou váženého součtu.

Tabulka 4.2 Základní informace o poskytovatelích americké hypotéky

Výše úrokové 
sazby 

( % p. a.)

Měsíční anuitní 
splátka (Kč)

RPSN 
( % p. a.)

Poplatek za 
zpracování úvěru 

(Kč)

Správa a vedení 
účtu (Kč/měsíc)

Wüstenrot, a.s. 6,40 7913 7,14 2999 150
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GE Money Bank, 
a.s.

7,99 8489 8,70 5600 0

Hypoteční banka, 
a.s.

7,14 8178 8,70 4200 150

Označení f1 f2 f3 f4 f5

GE Money Bank poskytuje vedení úvěrového účtu při sjednání nulového poplatku za 

vedení úvěrového účtu zdarma. Bez sjednání nulového poplatku za vedení účtu se u americké 

hypotéky správa a vedení účtu poskytuje za 150 Kč měsíčně. U tohoto modelového příkladu 

je použita sazba 0 Kč za vedení úvěrového účtu.

4.2.1 Metoda pořadí

Jako první se manželé domluvili a stanovili pořadí kritérií podle toho, jak jednotlivá 

kritéria  vnímají  z  pohledu  jejich  důležitosti.  Jako  nejdůležitější  kritérium  při  žádosti  o 

americkou  hypotéku  si  určili  výši  úrokové  sazby  (f1), kterou  ohodnotili  5  body,  druhým 

nejdůležitějším kritériem je pro ně měsíční splátka (f2), jenž získala 4 body, třetí je výše RPSN 

(f3) se 3 body, čtvrté je správa a vedení účtu (f5) s 2 body a jako nejméně významné kritérium 

si zvolili  poplatek za zpracování úvěru  (f4),  jenž jako nejméně podstatné kritérium získalo 

pouze 1 bod.

Díky přidělení důležitosti a bodů všem kritériím byly vypočteny váhy vj podle vzorce 

určeného pro výpočet vah metody pořadí (viz. vzorec č. 4.2). Dosažené hodnoty vah kritérií 

byly zapsány a uspořádány do tabulky č. 4.3.

Tabulka 4.3 Odvození vah kritérií za pomocí metody pořadí

f1 f2 f3 f4 f5 Σ

Dané pořadí dle kritéria 1 2 3 5 4 -

Body (bj) 5 4 3 1 2 15

Váhy (vj) 0,333 0,267 0,200 0,067 0,133 -

4.2.2 Fullerova metoda 

U  Fullerovy  metody  byly  dosazeny  pořadově  očíslovaná  kritéria  do  Fullerova 

trojúhelníka, díky kterému můžeme vzájemným porovnáváním určit, které kritérium ze dvou 

kritérií je důležitější tím, že u každé dvojice zakroužkujeme ten prvek, který se za důležitější 

považuje. Poté byla za pomocí vzorce (4.3) vypočítá hodnota celkového počtu srovnání N a 

za pomocí  dalšího vzorce (4.4) se  stanovily hodnoty váhy jednotlivých kritérií.  Dosažené 

výpočty byly zapsány do tabulky č. 4.4.
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Tabulka 4.4 Odvození vah kritérií za pomocí Fullerovy metody 

nj vj
 Prvky nj zvýšené 
o hodnotu jedna

Nové váhy vj 

kritérií

1 1 1 1
n1 = 4 v1 = 0,4 5 0,455

2 3 4 5

2 2 2
n2 = 3 v2 = 0,3 4 0,364

3 4 5

3 3
n3 = 2 v3 = 0,2 3 0,273

4 5

4 n4 = 0 v4 = 0,0 1 0,091

5 n5 = 1 v5 = 0,1 2 0,182

N = 10 N = 11

Jelikož  je  hodnota  pro  nejméně důležité  kritérium  f4 rovna  nule  a  tím pádem je  i 

hodnota váhy v4 rovna nule musíme po dokončení porovnávání a dosažení hodnot  nj zvýšit 

všechny tyto hodnoty i hodnotu celkového počtu srovnání N o hodnotu jedna. Nové hodnoty 

dosadíme do vzorce (4.4) a vypočteme nové hodnoty vah pro všechna kritéria (viz. tabulka č. 

4.4)

4.2.3 Bodovací metoda

U bodovací metody je důležitost vyjádřena body na stupnici od 1 do 50 bodů, celkově 

bylo rozděleno 147 bodů (Σ bj). Výpočet vah kritérií se provádí pomocí stejného vzorce jako u 

metody pořadí (4.2) a výsledné výpočty byly zaznamenány do tabulky č. 4.5.

Tabulka 4.5 Váhy kritérií určené pomocí bodovací metody 

f1 f2 f3 f4 f5

Body bj 50 39 30 9 19

Váhy vj 0,340 0,265 0,204 0,061 0,129

4.2.4 Stanovení pořadí variant metodou váženého součtu

K uspořádání  variant  od  nejlepší  po  nejhorší  a  k  nalezení  nejvýhodnější  varianty 

použijeme metodu váženého průměru, která je založená na principu maximalizace užitku. K 

zjednodušení  výpočtu jako první sestavíme tabulku pro srovnání  vah kritérií  vypočtených 

jednotlivými metodami (tab. 4.6), z níž budeme vycházet.
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Tabulka 4.6 Srovnání vah kritérií vypočtených jednotlivými metodami 

Metoda pořadí Fullerova metoda Bodová metoda

f1 0,333 0,455 0,340

f2 0,267 0,364 0,265

f3 0,200 0,273 0,204

f4 0,067 0,091 0,061

f5 0,133 0,182 0,129

Tabulka udává rozdílné hodnoty vah pro každé kritérium, avšak všemi metodami bylo 

určeno  stejné  pořadí  důležitosti  kritérií.  Podle  všech  metod  je  nejdůležitějším  kritériem 

kritérium f1 – výše úrokové sazby, druhé nejdůležitější f2 – výše měsíční splátky, třetí je f3 – 

výše  RPSN,  čtvrté  je  f5 –  poplatek  za  správu  a  vedení  účtu  a  nejmenší  důležitost  byla 

přidělena kritériu f4 – poplatku za zpracování úvěru. 

Při  stanovení  pořadí  variant  metodou  váženého  součtu  se  nejprve  sestaví  výchozí 

kriteriální matice Y podle vzorce (4.1), jejíž hodnoty vychází z tabulky 4.2, a určit typ kritéria 

podle povahy, zda je maximalizační nebo minimalizační. 

f1 f2 f3 f4 f5

a1 6,40 7913 7,14 2999 150
Y = a2 7,99 8489 8,70 5600 0

a3 7,14 8178 8,70 4200 150

Všechna kritéria  jsou minimalizační  povahy,  tudíž  se  může určit  ideální  a  bazální 

varianta:

 ideální varianta Hj = (6,40; 7913; 7,14; 2999; 0),

 bazální varianta Dj = (7,99; 8489; 8,70; 5600; 150). 

Poté  je  nutné  pomocí  transformačního  vzorce  (4.11)  sestavit  normalizovanou 

kriteriální  matici  R obsahující  prvky vyjadřující  užitky daných variant  podle  jednotlivých 

kritérií.  Získané jednotlivé prvky normalizované kriteriální  matice R vynásobíme s danou 

kriteriální vazbou podle vzorce (4.12) a následným součtem stanovených hodnot ve všech 

kritériích v dané variantě získáme agregovaný užitek. Dle výsledného užitku určíme pořadí 

variant, které zapíšeme do tabulky 4.7.
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1 1 1 1 0
R = 0 0 0 0 1

0,535 0,540 0 0,538 0

Tabulka 4.7 Pořadí variant získané pomocí metody váženého průměru

Metoda pořadí Fullerova metoda Bodovací metoda

užitek pořadí variant užitek pořadí variant užitek pořadí variant

Wüstenrot, a.s. 0,867 1 1,183 1 0,870 1

GE Money Bank, a.s. 0,133 3 0,182 3 0,129 3

Hypoteční banka, a.s. 0,358 2 0,489 2 0,358 2

Pořadí  variant  zjištěné  metodou váženého průměru  je  shodné pro  všechny použité 

metody stanovení  vah  kritérií.  Jako nejlepší  varianta  a  varianta,  která  dosáhla  maximální 

hodnoty užitku je zvolena varianta americké hypotéky od Wüstenrot hypoteční banky, a.s., 

která oproti dalším dvěma bankám dosahuje výrazně vyšších hodnot užitku a byla by tedy 

nejlepším doporučením pro mladý pár. Jako druhá nejlepší varianta byl zvolen hypoteční úvěr 

od  Hypoteční  banky,  a.s.  a  nejhorší  variantu,  tedy  variantu  s  nejnižší  hodnotou  užitku, 

představuje nabídka od GE Money Bank, a.s.

4.3 Modelový příklad 2: Klasický hypoteční úvěr pro manžele ve středním věku

Manželé si chtějí pořídit byt 3+1 v centru města za 1 700 000 Kč. Muž ve věku 48 let 

pracuje jako lékárník s měsíčním čistým platem 21 000 Kč. Žena ve věku 47 let pracuje jako 

účetní s čistým měsíčním platem 17 000 Kč. Měsíční celkové výdaje manželů činí 10 000 Kč. 

Disponibilní  měsíční  příjem je  tedy  ve  výši  28  000  Kč.  Jelikož  mají  společnými  silami 

naspořeno 500 000 Kč, chtějí si zažádat o hypoteční úvěr ve výši 1 200 000 Kč, který chtějí 

jistit zástavním právem k nemovitosti ve výši 70 %. Požadují úvěr s dobou fixace na pět let a 

splácet by jej chtěli 20 let. Ručit chtějí tímto pořizovaným bytem, jehož hodnota byla oceněna 

na 1 700 000 Kč.

Manželé si budou vybírat z nabídky hypotečních úvěrů u tří poskytovatelů: Wüstenrot 

hypoteční banky, a.s., GE Money Bank, a.s. a Hypoteční banky, a.s.

Jednotlivé nabídky neboli varianty, budou hodnotit z pohledu čtyř kritérií. Váhy těchto 

kritérií stanoví pomocí metody pořadí, Fullerovy metody, bodovací metod a pořadí variant 

metodou váženého součtu.
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Tabulka 4.8 Základní informace o poskytovatelích hypotečních úvěrů

Výše úrokové 
sazby 

(% p. a.)

Měsíční anuitní 
splátka (Kč)

Poplatek za zpracování 
úvěru (Kč)

Správa a 
vedení účtu 
(Kč/měsíc)

Wüstenrot, a.s. 4,39 7361 2999 150

GE Money Bank, a.s. 3,79 7139 5600 0

Hypoteční banka, a.s. 3,69 7077 4200 150

Označení f1 f2 f3 f4

4.3.1 Metoda pořadí

 Nejprve si manželé zvolili, jak vnímají jednotlivá kritéria z pohledu jejich důležitosti. 

Jako nejdůležitější kritérium si při žádosti o klasický hypoteční úvěr určili výši úrokové sazby 

(f1), jež obodovali 4 body, druhým důležitým kritériem je pro ně měsíční anuitní splátka (f2), 

která dostala 3 body, třetí je měsíční poplatek za správu a vedení účtu (f4) se 2 body a jako 

poslední kritérium, tedy čtvrté, si zvolili poplatek za zpracování úvěru (f3), jenž jako nejméně 

podstatné kritérium získalo jen 1 bod. 

Po přidělení důležitosti a bodů všem kritériím jsou podle vzorce (4.2) vypočítány váhy 

vj jednotlivých kritérií. Dané pořadí, dosažené body jednotlivých kritérií bj a jejich váhy jsou 

zaznamenány v tabulce 4.9.

Tabulka 4.9 Odvození vah kritérií pomocí metody pořadí

f1 f2 f3 f4 Σ

Dané pořadí dle kritéria 1 2 4 3 -

Body (bj) 4 3 1 2 10

Váhy (vj) 0,4 0,3 0,1 0,2 -

4.3.2 Fullerova metoda

Pořadově  očíslovaná  kritéria  dosadíme  do  Fullerova  trojúhelníka,  pomocí  něhož 

vzájemným porovnáváním  určíme,  které  ze  dvou  kritérií  je  důležitější.  U  každé  dvojice 

zakroužkujeme prvek, jenž se za důležitější považuje. Poté se za pomocí vzorce (4.3) vypočítá 

hodnota celkového počtu srovnání N a pomocí vzorce (4.4) se stanoví váhy vj jednotlivých 

kritérií. Dosažené výpočty jsou zapsány ve Fullerově trojúhelníku (tab. 4.10), avšak hodnota 

pro nejméně důležité kritérium  f3 a tím pádem i váha pro toto kritérium v3 je rovna nule. Proto 

po dokončení porovnávání a dosažení hodnot  nj musíme zvýšit všechny hodnoty i hodnotu 

celkového počtu srovnání N o hodnotu jedna. Nové hodnoty dosadíme do vzorce
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(4.4) a vypočteme nové hodnoty vah pro všechna kritéria (tab. 4.11).

Tabulka 4.10 Odvození vah kritérií Fullerovou metodou

nj vj

1 1 1 n1 = 3 v1 = 0,5

2 3 4

2 2 n2 = 2 v2 = 0,333

3 4

3 n3 = 0 v3 = 0

4 n4 = 1 v4 = 0,167

N = 6

Tabulka 4.11 Upravené váhy kritérií 

Kritérium
Prvky (nj) zvýšené

o hodnotu jedna
Váhy (vj)

f1 4 0,4
f2 3 0,3
f3 1 0,1
f4 2 0,2

N = 10

4.3.3 Bodovací metoda

Důležitost u bodovací metody je vyjádřena body na stupnici od 1 do 50 bodů dle jejich 

důležitosti  pro  rozhodovatele.  Celkově  bylo  rozděleno 126 bodů.  Výpočet  vah  kritérií  se 

provádí  pomocí  vzorce  (4.2).  Váhy  jednotlivých  kritérií  získané  bodovací  metodou  jsou 

zaznamenány v tabulce 4.12.

Tabulka 4.12 Stanovené váhy bodovací metodou

f1 f2 f3 f4

Body bj 50 38 13 25

Váhy vj 0,397 0,302 0,103 0,198

4.3.4 Stanovení pořadí variant metodou váženého součtu

K nalezení  nejlepší  a  nejvýhodnější  varianty pro  rozhodovatele  použijeme metodu 

váženého průměru neboli metodu váženého součtu, která je založená na principu
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maximalizace užitku. K zjednodušení výpočtu jako první sestavíme tabulku pro srovnání vah 

kritérií vypočtených jednotlivými metodami (tab. 4.13). 

Tabulka 4.13 Srovnání vah kritérií vypočtených jednotlivými metodami 

Metoda pořadí Fullerova metoda Bodová metoda

f1 0,4 0,4 0,397

f2 0,3 0,3 0,302

f3 0,1 0,1 0,103

f4 0,2 0,2 0,198

Z tabulky je patrná rozdílná hodnota vah pro každé kritérium. Všemi metodami však 

bylo  určené  stejné  pořadí  důležitosti  jednotlivých  kritérií.  Podle  všech  metod  je 

nejdůležitějším kritériem kritérium  f1 – výše úrokové sazby, druhé nejdůležitější  f2 – výše 

anuitní měsíční splátky, třetí je  f4 – poplatek za správu a vedení účtu a nejmenší důležitost 

byla přidělena kritériu f3 – poplatku za zpracování hypotečního úvěru. 

Při stanovení pořadí variant metodou váženého průměru se stejně jako u modelového 

příkladu  1  nejprve  sestaví  výchozí  kriteriální  matice  Y podle  vzorce  (4.1),  jejíž  hodnoty 

vychází z tabulky 4.8.

f1 f2 f3 f4

a1 4,39 7361 2999 150
Y = a2 3,79 7139 5600 0

a3 3,69 7077 4200 150

Všechna kritéria jsou stejné povahy,  může se tedy určit  ideální a bazální varianta: 

ideální varianta Hj = (3,69; 7077; 2999; 0), bazální varianta Dj = (4,39; 7361; 5600; 150). 

Po  určení  těchto  variant  se  pomocí  transformačního  vzorce  (4.11)  sestavit 

normalizovanou kriteriální matici R obsahující prvky, jež vyjadřují užitky jednotlivých variant 

podle daných kritérií. Získané prvky normalizované kriteriální matice R vynásobíme danou 

kriteriální vazbou podle vzorce (4.12) a jejich následným součtem zjistíme agregovaný užitek. 

Výsledné užitky zapíšeme do tabulky 4.14 a určíme pořadí variant získané metodou váženého 

součtu.
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0 0 1 0
R = 0,857 0,782 0 1

1 1 0,538 0

Tabulka 4.14 Pořadí variant získané pomocí metody váženého průměru

Metoda pořadí Fullerova metoda Bodovací metoda

užitek pořadí variant užitek pořadí variant užitek pořadí variant

Wüstenrot, a.s. 0,1 3 0,1 3 0,103 3

GE Money Bank, a.s. 0,777 1 0,777 1 0,774 1

Hypoteční banka, a.s. 0,754 2 0,754 2 0,754 2

Pořadí variant získaných pomocí metody váženého součtu jsou pro metodu pořadí, 

Fullerovu metodu trojúhelníka a bodovací metodu shodné.  Maximální  hodnoty užitku zde 

dosahuje varianta klasického hypotečního úvěru od GE Money Bank, a.s., jako druhá nejlepší 

varianta  byla  vyhodnocena nabídka od Hypoteční  banky,  a.s.  Obě tyto bankovní  instituce 

dosáhly oproti Wüstenrot hypoteční bance, a.s. výrazně vyšších hodnot užitku. Manželskému 

páru je tedy jednoznačně doporučena nabídka hypotečního úvěru od GE Money Bank, a.s.
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5 Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit potencionální zájemce o hypoteční úvěr s 

problematikou hypotečních úvěrů a pomocí vícekriteriální analýzy doporučit dle mého názoru 

nejvýhodnější  hypoteční  úvěr  z  vybraných  tří  bankovních  institucí  na  základě  vybraných 

kritérií a cílových skupin. 

Hypoteční  úvěry  jsem  jako  první  charakterizovala  a  přiblížila.  Zjistila  jsem,  co 

všechno je spojeno s žádostí o hypotéku, s jejím čerpáním a splácením. Poté jsem si pro práci 

vybrala tři bankovní instituce, které jsem charakterizovala a přiblížila v ohledu poskytování 

hypotečních úvěrů. Vybranými bankami byla Wüstenrot hypoteční banka, a.s., jelikož patří 

mezi nejvýznamnějších finanční podniky,  GE Money Bank, a.s.,  která ve světě patří mezi 

nejznámější  značky a  poslední  volbou byla  Hypoteční  banka,  a.s.,  jenž se  v  poskytování 

hypotečních úvěrů dlouhodobě nachází mezi nejlepšími. 

Na zvolených bankovních institucích jsem ve čtvrté kapitole aplikovala dva modelové 

příklady,  které  jsem  řešila  pomocí  vícekriteriální  analýzy.  U  obou  příkladů  jsem  váhy 

jednotlivých  kritérií  stanovila  na  základě  metody  pořadí,  Fullerovy  metody  a  bodovací 

metody. Pořadí variant jsem poté vypočítala metodou váženého součtu.

První  modelový  příklad  se  týkal  pořízení  neúčelové  hypotéky mladým párem,  na 

koupi nového automobilu.  Maximální hodnoty užitku dosáhla Wüstenrot hypoteční banka, 

a.s., která proti dalším dvěma bankám dosáhla výrazně vyšších hodnot užitku a stala se tak 

prioritní  bankovní  institucí  při  rozhodování  mladého  manželského  páru,  neboť  pro  ně 

představuje nejvýhodnější hypoteční úvěr. Jako druhá nejlepší varianta byla zvolena americká 

hypotéka od Hypoteční banky, a.s.  a nejhorší  variantu představuje nabídka od GE Money 

Bank, a.s.

U druhého modelového příkladu jsem řešila pořízení klasického hypotečního úvěru 

starším párem na koupi bytu.  Z bank aplikovaných na tomto příkladě vyšla jako nejlepší 

varianta hypoteční úvěr od GE Money Bank, a.s. Těsně za GE Money Bank byla jako druhá 

nejlepší varianta vyhodnocena hypotéka od Hypoteční banky, a.s. Obě tyto banky poskytující 

hypoteční  úvěry dosáhly oproti  poslední  Wüstenrot  hypoteční  bance,  a.s.  výrazně  vyšších 

hodnot užitku. Manželskému páru je tedy jednoznačně doporučena nabídka klasické hypotéky 

od GE Money Bank, a.s.
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Seznam zkratek

aj. a jiné

a.s. akciová společnost

apod. a podobně

atd. a tak dále

CP cenné papíry

č. číslo

ČNB Česká národní banka

ČR Česká republika

EU Evropská unie

FO fyzická osoba

HZL hypoteční zástavní listy  

Kč korun českých

mil. milion

např. například

p. a. per annum

p. b. procentní bod

PO právnická osoba

resp. respektive

Sb. sbírka

tis. tisíc

tj. to jest

tzv. takzvaný

USA Spojené státy americké
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