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1 Úvod 

Bydlení je možné označit jako jednu ze základních potřeb člověka. Díky tomu, že se 

lidé mají možnost vracet do jimi známého prostředí, ve kterém se cítí příjemně, uspokojují si 

tzv. potřebu bezpečí a jistoty, která je pro ně důležitá. 

V určitém věku snad každý z nás zatouží po tom, že se jednou osamostatní a vybuduje 

si své vlastní „hnízdo“, které bude odpovídat jeho vlastním představám. Místo, ve kterém se 

bude cítit příjemně, bezpečně a bude se zde schopen uvolnit a jakýmkoli způsobem 

odreagovat od svých denních starostí. Mimo to, po určité době obývání jedněch prostor 

dochází k opotřebování všech prvků, ze kterých se domácnost skládá (okna, podlahy, topení 

či vybavení domácnosti). Proto i ti, co již bydlí, touží po obnově, vylepšení či modernizaci 

svých bytových podmínek. Ne však každý má v tu chvíli, ve kterou je to právě zapotřebí, 

dostatek finančních prostředků na to, aby si své přání o vybudování či vylepšení bydlení 

splnil. 

Tato skutečnost otevírá prostor bankám nabízejícím lidem své úvěrové produkty, 

prostřednictvím kterých si mohou splnit svá přání a sny. Na českém trhu existuje hned 

několik bank, které tyto produkty nabízejí v různé podobě. Lidé si tak mohou vybrat z široké 

nabídky půjček na bydlení podle svých potřeb a životních situací, ve kterých se právě 

nacházejí. 

Cílem této bakalářské práce je poznat průběh a podmínky nutné pro poskytnutí půjčky 

na bydlení neboli hypotečního úvěru, seznámit se s jednotlivými parametry vybraných 

hypoték nabízených na českém trhu a provést jejich vzájemné srovnání. 

První část bakalářské práce se zabývá popisem bankovního systému existujícího na 

území České republiky, seznámení se s Českou národní bankou, jejími činnostmi a hlavním 

cílem, a s cíli, funkcemi, podmínkami vzniku a chodem obchodních bank. Dále je pak tato 

část práce zaměřena na obecné informace o hypotečních úvěrech a jednotlivé fáze, ke kterým 

dochází v průběhu závazku plynoucího žadateli o tento druh produktu. 

V další části práce dochází k výběru obchodních bank na základě stanoveného kritéria 

a seznámení se s nimi. U každé banky je následně vybrán jeden hypoteční úvěr. Vybrané 

úvěrové produkty jsou jednotlivě popsány a jsou zde zdůrazněny prvky, kterými se dané 

hypoteční úvěry liší od ostatních vybraných produktů. 
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Závěrečná část práce pak vychází z podmínek jednotlivých hypotečních úvěrů 

rozebraných v předešlé kapitole. Pomocí modelových příkladů dochází v tomto úseku práce 

ke srovnání vybraných úvěrových produktů na bydlení, jejichž výsledkem je vždy doporučení 

a odůvodnění vhodného úvěru pro danou situaci. 
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2 Banky a bankovní systém v ČR 

„Bankovním systémem rozumíme souhrn bank působících v určitém teritoriu, 

zpravidla v určité zemi, jejich vzájemné vazby a vazby k okolí.“ (Dvořák, 2005, s. 108) 

Dříve se bankovní systém jednotlivých zemí členil v závislosti na ekonomickém 

systému, který existoval v dané zemi. Mimo to byl také postaven na určitých faktorech jako 

např. rozvinutost finančního trhu, měnová stabilita, způsob regulace bank, historický vývoj, 

tradice apod. V současné době tomu tak již není. V moderních ekonomikách jsou principy, na 

kterých jsou bankovní systémy postaveny, zpravidla shodné, takže lze většinu dnešních 

bankovních systémů označit za dvoustupňové systémy, které jsou univerzálního charakteru.  

Tento bankovní systém, tedy dvoustupňový s univerzálním charakterem, je tvořen 

centrální bankou a sítí obchodních bank. Jeho univerzálnost spočívá v propojení jednotlivých 

činností v oblasti komerčního a investičního bankovnictví. Mezi hlavní přednosti tohoto 

propojení lze zařadit možnost, že si lidé mohou zažádat o různé produkty, pro které se 

rozhodli, v jedné bance, což jim ušetří čas i náklady.  

Výše uvedenému odpovídá také bankovní systém v České republice (dále jen v ČR), 

který se postupně vytvářel od roku 1990. 

2.1 Česká národní banka 

První stupeň bankovní soustavy v ČR představuje centrální banka, kterou je Česká 

národní banka (dále jen ČNB). ČNB je veřejnoprávní subjekt. Řídí se Ústavou České 

republiky, zákonem č. 6/1993 Sb. o České národní bance a dalšími právními předpisy. Jejím 

nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada, v jejímž čele stojí guvernér. Radu tvoří sedm 

členů, kteří jsou voleni prezidentem České republiky na šest let. Ne každý se však může stát 

členem bankovní rady. Člen bankovní rady musí:
 1

 

 mít vysokoškolské vzdělání, 

 být občanem ČR,  

 být způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, 

 mít zkušenosti v oblasti finančního trhu a měny. 

                                                 
1
 zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB, §6 odst. 7 
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ČNB se obdobně jako jiné centrální banky zaměřuje na makroekonomickou funkci. 

Mezi její činnosti proto patří:
 2

 

 určování měnové politiky, 

 vydávání bankovek a mincí, 

 řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank, 

 udělování licence obchodním bankám, 

 provádění dohledu nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, 

pojišťovnictvím, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a 

devizový dohled, 

 poskytování bankovních služeb pro stát a veřejný sektor, 

 vedení účtů organizacím napojeným na státní rozpočet (finanční a celní úřady, 

Česká správa sociálního zabezpečení, úřad práce, příspěvkové organizace), 

 provádění operací spojených se státními cennými papíry atd. 

2.1.1 Hlavní cíl ČNB 

Všechny zmíněné činnosti vykonává centrální banka v souladu s hlavním cílem, 

kterým je péče o cenovou stabilitu. Snaží se tedy o to, aby docházelo k mírnému růstu cenové 

hladiny neboli inflace. K dosažení tohoto cíle používá tzv. cílování inflace, které je zaměřeno 

přímo na tento hlavní cíl. 

Při cílování inflace si v první řadě banka stanoví určitý inflační cíl, kterého chce 

dosáhnout, a o ten usiluje. Inflační cíl představuje výši inflace, která je vhodná pro 

ekonomiku. Stanovuje se dopředu na základě určitých analýz, a to proto, že jej banka musí 

s dostatečným předstihem zveřejnit, aby stanoveného cíle bylo možné dosáhnout. 

Pro stanovení inflačního cíle sestavuje banka také prognózy, které se týkají budoucího 

ekonomického vývoje. Díky prognózám pak může zjistit, zda je nutno zpřísnit či uvolnit 

danou měnovou ekonomiku, prostřednictvím které je inflačního cíle dosahováno. 

Poslední bod, který musí centrální banka pro stanovení inflačního cíle uskutečnit, se 

týká úrokových sazeb. Bankovní rada tak na základě aktuálních prognóz a jejích rizik 

                                                 
2
 www.cnb.cz/cs/o_cnb/ 
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rozhoduje o tom, zda úrokové sazby zvýšit, snížit anebo ponechat na nezměněné úrovni. 

Uskutečněné změny v měnové politice, jejímž hlavním nástrojem je zpravidla krátkodobá 

úroková sazba, se různými způsoby a s časovým zpožděním promítnou do ekonomiky. 

Od roku 2010 je inflační cíl stanoven Českou národní bankou ve výši 2 %.
3
 Tzn., že se 

ČNB snaží o to, aby ceny zboží a služeb vzrostly v průměru o 2 % za rok. Taková situace by 

pak podle ČNB byla nejlepší. Jak již bylo řečeno, inflační cíl se stanovuje na určité roky 

dopředu. Z toho tedy vyplývá, že i již zmíněné prognózy jsou sestavovány stejným způsobem. 

V praxi tak často dochází k určitému odchýlení se od stanovené predikce. Mimo jiné se 

mohou vyskytnout nepředvídatelné šoky, které mají na ekonomiku také určitý dopad. Proto se 

centrální banka zpravidla snaží o to, aby se inflace pohybovala co nejblíže ke stanovenému 

inflačnímu cíli. 

2.2 Obchodní banky 

Druhý stupeň dvoustupňového bankovního systému v ČR představují obchodní banky, 

které se na rozdíl od centrální banky zaměřují na funkci mikroekonomickou. Jejich hlavním 

cílem je dosažení zisku. Tohoto cíle se snaží dosáhnout prostřednictvím široké škály 

nabízených produktů a dalších činností, které jsou ochotny pro své klienty uskutečňovat.  

„Bankami se rozumějí akciové společnosti se sídlem v České republice, které přijímají 

vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které k výkonu těchto činností mají bankovní 

licenci.“
4
 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní činností obchodních bank je přijímání vkladů a 

poskytování úvěrů. Mimo to však banky nabízejí i jiné činnosti, které se také podílejí na 

plnění jejich hlavního cíle. Mezi tyto činnosti patří např.:
 5

 

 směnárenská činnost, 

 finanční pronájem, 

 zajišťování platebního styku, 

 poskytování záruk, 

 vydávání a správa platebních prostředků, 

                                                 
3
 www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_clanky/mp_04.html 

4
 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, §1 odst. 1 

5
 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, §1 odst. 3 
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 obstarávání inkasa, 

 investování do cenných papírů na vlastní účet, 

 otevírání akreditivů, 

 finanční makléřství, 

 pronájem bezpečnostních schránek, 

 poskytování bankovních informací apod. 

2.2.1 Bankovní licence 

Zákon o bankách také stanovuje podmínku, že pro poskytování hlavních i vedlejších 

činností musí mít obchodní banky určitý druh oprávnění, kterým je bankovní licence.  

Nově vznikající bankovní instituce si tedy musí zažádat u ČNB o udělení bankovní 

licence. Pokud by tak neučinily, nemohly by vykonávat svoji činnost, tudíž by vůbec nemohly 

existovat. Žádost o bankovní licenci se předkládá spolu s návrhem stanov banky, a její 

náležitosti jsou stanoveny vyhláškou vydanou ČNB. 

Obchodní banky také musí splňovat zákonem stanovené podmínky, na základě kterých 

se rozhoduje o přidělení bankovního oprávnění. Mezi tyto podmínky patří:
6
 

 průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů 

banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba, 

 splacení základního kapitálu v plné výši,  

 důvěryhodnost a odborná způsobilost osoby, které má být udělena licence, 

 důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí na bance k výkonu 

práv akcionáře při podnikání banky,  

 důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost osob navrhovaných na 

výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená 

stanovami, 

 technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, 

funkční, řídicí a kontrolní systém banky,  

                                                 
6
 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, §4 odst. 5 
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 obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený 

reálnými ekonomickými kalkulacemi,  

 průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou,  

 sídlo budoucí banky na území České republiky.  

Co se týče výše zmíněného základního kapitálu obchodní banky, je třeba, aby jeho 

výše činila minimálně 500 000 000 Kč, a aby byl minimálně v této výši tvořen peněžitými 

vklady. Základní kapitál je každou nově vznikající bankou převeden na vnitřní účet, který má 

obchodní banka vedený u ČNB. 

Za předpokladu, že nově zakládaná obchodní banka splňuje zákonem stanovené 

podmínky a ČNB nenalezne žádné důvody, pro které by oprávnění k uskutečňování bankovní 

činnosti nemělo být vydáno, udělí této právnické osobě bankovní licenci. Tím dochází ke 

vzniku nové obchodní banky. Tato bankovní licence bývá udělena na dobu neurčitou a není 

převoditelná na jinou osobu. Zároveň také obsahuje seznam činností, které má banka, kromě 

plnění svých hlavních úkolů, povoleny vykonávat. Její součástí také mohou být určité 

podmínky, které je tato nová banka povinna splnit před zahájením své činnosti, anebo které 

musí dodržovat v průběhu své činnosti. 

V současné době se na území ČR také mimo tuzemských bank vyskytují pobočky 

zahraničních bank. I tyto banky mohou vykonávat svoji činnosti na základě bankovní licence. 

Zákon však vymezuje rozdílné podmínky pro udělení bankovní licence pro zahraniční banky, 

jejichž hlavní sídlo je na území Evropské Unie (dále jen EU), a pro zahraniční banky se 

sídlem mimo EU.  

Tím, že došlo v r. 2004 ke vstupu ČR do EU, byla také zároveň přijata tzv. jednotná 

bankovní licence, jejíž podstatou je harmonizace podmínek pro její udělení. Tzn., že veškeré 

podmínky pro udělení bankovní licence jsou ve všech státech EU shodné. Na základě toho 

mohou zahraniční banky patřící do zemí EU nabízet své služby v kterémkoli jiném státě EU. 

Tyto služby mohou poskytovat ve dvou formách: 

 založením zahraniční pobočky v ČR, 

 bez založení pobočky v ČR. 
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Pokud se zahraniční banka rozhodne pro poskytování svých služeb prostřednictvím 

založení pobočky na území ČR, musí to v první řadě oznámit svému orgánu dohledu, tedy té 

centrální bance, která se nachází na území, ve kterém má tato banka hlavní sídlo. Avšak 

pouhé oznámení o výkonu činnosti banky v zahraničí nestačí. Zahraniční banka také musí své 

centrální bance předložit následující informace:
7
 

 na území kterého členského státu hodlá založit pobočku,  

 obchodní plán obsahující zejména výčet předpokládaných činností,  

 organizační strukturu pobočky,  

 adresu v hostitelském státě, na které bude možno získat dokumenty, 

 jména osob zodpovědných za řízení pobočky apod. 

Orgán dohledu zahraniční banky veškeré informace prověří a v případě, že neexistují 

žádné důvody, pro které by pobočka zahraniční banky nemohla v ČR vzniknout, předá tyto 

informace ČNB spolu s údaji o výši základního kapitálu, s údaji o její kapitálové přiměřenosti 

a podrobnostmi o pojištění vkladů.
8
 Za těchto okolností může pobočka zahraniční banky začít 

provozovat svoji činnost, na kterou dohlíží zahraniční centrální banka. 

Jak již bylo uvedeno, zahraniční banka EU může vykonávat svoji činnost v ČR i bez 

toho, že by na území ČR zakládala pobočku banky. Tuto možnost lze však uskutečnit pouze 

v případě, že provozování činnosti dané banky nemá charakter soustavné bankovní činnosti. I 

v tomto případě musí být zahraniční orgán dohledu o tomto záměru informován. Stejně tak 

jako v předcházející situaci jsou informace předány ČNB a dohled nad činností zahraniční 

banky vykonává zahraniční centrální banka.  

Mimo výše uvedené případy, jak již bylo řečeno, může vzniknout na území ČR také 

pobočka zahraniční banky s hlavním sídlem mimo EU. Tato banka nemůže k výkonu své 

činnosti využít princip jednotné bankovní licence, a proto je třeba, aby si zažádala u ČNB o 

udělení bankovní licence, stejně jako je tomu při vzniku nové banky. Na rozdíl od nově 

vznikající banky, musí tato banka současně s žádostí o licenci předložit vyjádření centrální 

banky ze země sídla zahraniční banky a jeho prohlášení, že nad touto bankou bude vykonávat 

dohled. Ostatní podmínky pro založení banky jsou podobné jako v případě zakládání nové 

                                                 
7
 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, §5f 

8
 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, §5g 
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banky na území ČR. Jednou z odlišností, která stojí za zmínku, je, že centrální banka může 

zamítnout udělení bankovní licence z důvodu neodpovídající právní formy zahraniční banky. 

Tedy že zahraniční banka není akciovou společností, kterou banky na území ČR musí být. 

Zánik bankovní licence: 

Bankovní licence může zaniknout: 

 dnem, ve kterém nabývá právní moci rozhodnutí o odnětí licence, 

 zrušením banky s likvidací, 

 rozhodnutím valné hromady, že banka nebude nadále vykonávat činnost, ke 

které je třeba licence, 

 výmazem banky z obchodního rejstříku v případě, že zaniká bez likvidace, 

 dnem, ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o zákazu činnosti banky na 

území ČR podle jiného právního předpisu. 

U zahraniční banky to může být také:
9
 

 dnem, ke kterému zahraniční banka ukončí činnost své pobočky na území ČR, 

 dnem, ke kterému zahraniční banka pozbyla ve státě svého sídla oprávnění 

působit jako banka. 

2.2.2 Bilance banky 

Stejně jako jiné podniky či společnosti, je i banka povinna k poslednímu dni účetního 

období sestavit účetní závěrku, jejíž součástí je mimo jiné i bilance banky. Bilance banky je 

rozčleněna na aktiva, která představují majetek banky, a pasiva neboli zdroje financování. 

Jinak řečeno, bilance banky podává přehled o struktuře majetku banky a zdrojích, kterými je 

tento majetek financován. I v tomto případě platí základní pravidlo, že celková aktiva se musí 

rovnat celkovým pasivům. Struktura bankovní bilance je zobrazena v následující tabulce. 

  

                                                 
9
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, §7a odst. 2 
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Tabulka 2.1: Zjednodušená struktura bankovní bilance 

AKTIVA PASIVA 

Pokladní hotovost a vklady u CB Závazky k bankám 

Státní dluhopisy a ostatní cenné papíry 

přijímané centrální bankou k refinancování 
Závazky ke klientům 

Pohledávky za bankami Závazky z dluhových cenných papírů 

Pohledávky za klienty Rezervy 

Dluhové cenné papíry Ostatní pasiva 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly Podřízený dluh 

Majetkové účasti Výnosy a výdaje příštích období 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Základní kapitál 

Pohledávky z upsaného kapitálu Kapitálové fondy 

Ostatní aktiva Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 

Náklady a příjmy příštích období Emisní ážio 

 
Nerozdělený zisk z předchozích období 

 
Zisk za běžné účetní období 

Zdroj: Banky a komerční obchody 

Celková hodnota aktiv a pasiv představuje tzv. bilanční sumu dané banky, podle jejíž 

výše se v českém bankovním systému banky nejčastěji člení na: 

 velké banky, jejichž bilanční suma je vyšší než 100 mld. Kč, 

 střední banky, jejichž bilanční suma se pohybuje od 15 do 100 mld. Kč, 

 malé banky s bilanční sumou nižší než 15 mld. Kč. 
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Obrázek 2.1: Banky poskytující hypoteční úvěry podle výše bilanční sumy (v mld. Kč) 

 
Zdroj: vlastní

10
 

Tuto skutečnost znázorňuje i obrázek 2.1, který zachycuje bilanční sumy jednotlivých 

bank a stavebních spořitelen, poskytujících v ČR hypoteční úvěry. Z grafu je tedy naprosto 

zřejmé, že mezi největší banky v ČR se řadí Československá obchodní banka (dále jen 

ČSOB), Česká spořitelna a Komerční banka. Za velké banky jsou také považovány 

Unicreditbank, Raiffeisenbank, Hypoteční banka a GE Money bank. Přesto, že bilanční suma 

těchto bank je podstatně nižší než bilanční sumy největších bank, stále přesahuje hodnotu 100 

mld. Kč, a proto jsou tyto banky považovány za velké. Ostatní zmíněné banky se pak velikostí 

své bilanční sumy řadí ke středním či malým bankám. 

V aktivech a pasivech banky je vždy jedna z položek ta nejvýznamnější, protože se 

nejvíce podílí na jejich celkové hodnotě.  

                                                 
10

 Ve výčtu bank poskytujících hypoteční úvěry chybí mBank, která neuvádí výši bilanční sumy. 
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U pasiv jsou to závazky banky vůči klientům. Jedná se o takový závazek, který vzniká 

na základě vkladu volných peněžních prostředků klienta do banky. Mezi tyto vklady patří: 

 vklady na viděnou, 

 termínované vklady, 

 vklady s výpovědní lhůtou. 

Za vklady na viděnou jsou považovány takové vklady, které jsou používány 

k hotovostnímu i bezhotovostnímu platebnímu styku. Jedná se tak zpravidla o peněžní 

prostředky, které mají klienti u banky uloženy na běžných účtech, a se kterými mohou 

libovolně disponovat. Tyto vklady bývají z důvodu častého pohybu peněz na účtu úročeny 

nízkou úrokovou sazbou, a proto nebývají produkty tohoto typu tak často používány 

k ukládání většího množství finančních prostředků. 

Další položkou, kterou řadíme do závazků banky vůči svým klientům, jsou 

termínované vklady. Účty tohoto typu slouží obvykle k ukládání volných peněžních 

prostředků, které po sjednané době banka navrátí zpět klientovi navýšené o úrok. Výše 

úrokové sazby v tomto případě závisí na výši vkladu a na době, na kterou klient propůjčí 

bance své finanční prostředky. Obecně zde platí, že čím déle zůstanou peníze na účtu, tím 

vyšší budou úroky.  

Poslední položkou, která se podílí na závazcích banky vůči svým klientům, jsou 

vklady s výpovědní lhůtou neboli úsporné vklady. Za nejčastější formu tohoto vkladu jsou 

považovány vkladní knížky, u kterých lze s vkladem disponovat pouze na základě jejího 

předložení. V současné době se jedná o méně využívaný způsob ukládání finančních 

prostředků, a to z důvodu velké nabídky různých spořících účtů.  

Z hlediska aktiv jsou za nejvýznamnější položku považovány úvěrové produkty, které 

lze charakterizovat jako smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, který vzniká v okamžiku 

uzavření úvěrové smlouvy. V tomto smluvním vztahu vystupuje banka v roli věřitele a klient 

v roli dlužníka. Jeho podstatou je poskytnutí finančních prostředků bankou klientovi, který se 

prostřednictvím úvěrové smlouvy zavazuje k jejich splacení včetně úroku, jenž je cenou za 

tyto poskytnuté finanční prostředky. 

Úvěrové produkty jsou nabízeny jak fyzickým tak i právnickým osobám, státu i 

veřejnoprávnímu sektoru. Banky nabízejí úvěry s různou dobou splatnosti. Jedná se tak o 
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úvěry krátkodobé, jejichž doba splatnosti je do jednoho roku, střednědobé, s dobou splatnosti 

od jednoho do pěti let, a dlouhodobé se splatností delší než pět let. Jednotlivé úvěry mohou 

být poskytnuty jak v domácí, tak i zahraniční měně, a to za určitým účelem nebo bez uvedení 

účelu použití poskytnutých finančních prostředků.  

Úvěry, které banky nabízejí svým klientům, mohou mít buď podobu peněžních úvěrů, 

nebo úvěrů závazkových. Peněžní úvěry lze charakterizovat jako úvěry, u kterých dochází ke 

skutečnému poskytnutí peněžních prostředků, ať už v hotovosti nebo bezhotovostně. V tomto 

případě se jedná o takový druh úvěru, který musí klient po smluvené době vrátit bance včetně 

úroku, který z těchto půjčených peněžních prostředků vyplývá. Mezi tento typ úvěrů patří: 

 kontokorentní úvěr, 

 eskontní úvěr,  

 hypoteční úvěr,  

 spotřebitelský úvěr. 

Jinou formu pak mají tzv. závazkové úvěry a záruky. U těchto úvěrů nedochází jako 

v předešlém případě k poskytnutí finančních prostředků ze strany banky. Banka se zde pouze 

zaručuje za svého klienta a zavazuje se ke splnění určitého závazku tehdy, jestliže tak neučiní 

její klient sám. K těmto závazkovým úvěrům se řadí: 

 akceptační úvěr,  

 avalový úvěr,  

 remboursní úvěr, 

 různé druhy bankovních záruk (záruka za nabídku, kauční záruka, akontační 

záruka apod.). 

2.2.3 Hypoteční úvěr 

Z výše uvedeného přehledu nabízených druhů úvěrových produktů, patří mezi 

nejznámější a v podstatě i u občanů oblíbený typ úvěru, úvěr hypoteční. Na českém trhu lze 

hypoteční úvěry nalézt jak v nabídce některých universálních bank, tak i u bankovních 

institucí, které se na nabídku tohoto produktu přímo specializují. 

Charakteristika hypotečních úvěrů vyplývá ze zákona o dluhopisech, který tento druh 

úvěrových produktů upravuje. Tento zákon tedy říká, že hypoteční úvěr je úvěr, jehož 
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splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, a to i rozestavěné. 

Hypotečním úvěrem se tyto úvěrové produkty stávají až v okamžiku vzniku právních účinků 

zástavního práva. Nemovitost, na kterou je hypoteční úvěr bankou poskytován, a na kterou je 

zřízeno zástavní právo, se podle zákona o dluhopisech musí nacházet na území ČR, členského 

státu EU nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor. 

Typy hypotečních úvěrů 

Hypoteční úvěry bývají zpravidla nabízeny ve dvou formách, kterými jsou: 

 účelové hypoteční úvěry, které banka poskytuje za účelem bydlení, kterým je 

zpravidla financování bytových potřeb jako např. koupě nebo výstavba 

nemovitosti, rekonstrukce, financování družstevních bytů, ale i refinancování 

jiných úvěrů a půjček, které byly rovněž poskytnuty za účelem bydlení, 

 neúčelové hypoteční úvěry, u kterých není zapotřebí dokládat účel použití 

peněžních prostředků. Mezi tento typ úvěrových produktů se řadí tzv. americká 

hypotéka neboli hypoteční úvěr poskytnutý na cokoli. 

Proces poskytování hypotečních úvěrů 

Každý hypoteční úvěr, stejně jako řada jiných produktů banky či úplně jiných druhů 

činností, musí projít určitým procesem. Součástí tohoto procesu jsou jednotlivé fáze, kterými 

daný hypoteční úvěr projde, a to od přípravy hypotečního úvěru až po jeho zánik. Mezi tyto 

fáze patří: [2] 

 fáze přípravná,  

 fáze schvalovací,  

 fáze realizační. 

Fáze přípravná 

V první fázi úvěrového procesu neboli ve fázi přípravné, si klient vybírá banku, kterou 

osloví s žádostí o poskytnutí hypotečního úvěru. Jeho výběr se zpravidla odvíjí od výše 

úrokových sazeb, které byly jednotlivými bankami vyhlášeny pro dané období. Úroková 

sazba však nemusí být jediným kritériem pro výběr banky. Klient si může zvolit banku i např. 

na základě toho, jakou k ní má důvěru nebo na základě toho, že v dané bance má již např. 

založený účet a chce mít všechny produkty od jedné banky. Tyto důvody pro výběr banky 

však nebývají tak časté, jako volba banky na základě výše úrokové sazby.  



18 

Po výběru banky, pro kterou se klient rozhodne, získá klient od banky řadu informací, 

které se týkají vybraného hypotečního úvěru. Zároveň klient obdrží od banky předběžný 

propočet hypotéky. Po získání těchto informací a řádném promyšlení, může klient podat 

žádost o poskytnutí hypotečního úvěru. Tato žádost musí obsahovat osobní údaje klienta a 

veškeré údaje související s hypotečním úvěrem (např. účel úvěru, zajištění, čerpání apod.). 

Aby žádost o poskytnutí hypotečního úvěru mohla být schválena, musí si banka 

jednak prověřit veškeré informace, které jsou v žádosti uvedeny, a zároveň také plnění 

podmínek, které jsou stanoveny bankou pro poskytnutí hypotéky. Jednou z těchto podmínek 

jsou požadavky na žadatele. 

Žadatelem o hypoteční úvěr se může stát jakákoli fyzická osoba, která dosáhla 18 let, 

avšak nepřesáhla věkovou hranici stanovenou bankou. Touto věkovou hranicí je u většiny 

bank dosažení věku 70 let, a je stanovena z toho důvodu, že se s příchodem důchodového 

věku snižuje bonita klienta. I když je pro banku perspektivnější mladší žadatel o úvěr, není 

pro ni v současnosti problém poskytnout úvěr i starším žadatelům. V takovém případě musí 

klient buď splatit úvěr do bankou stanovené věkové hranice, nebo si zažádat o úvěr spolu se 

spolužadatelem. 

Spolužadatelem může být mladší osoba, např. dítě žadatele, která se zavazuje, že 

v případě, že dlužník nesplní své závazky, bude úvěr splácet za něho. V tomto případě tak 

banka může poskytnout úvěr i na delší dobu bez ohledu na věk žadatele. Spolužadatelů může 

být i více, avšak maximálně čtyři a to maximálně ze dvou domácností. Za spolužadatele jsou 

považováni i manželé, kteří si společně žádají o poskytnutí hypotečního úvěru na nemovitost, 

jejímž vlastníkem je alespoň jeden z nich. V případě, že mají manželé společné jmění, jsou za 

spolužadatele považováni vždy, a to automaticky. Avšak za předpokladu zúženého nebo 

zrušeného společného jmění není druhý z manželů považován za spolužadatele automaticky, 

ale pouze tehdy, je-li to dohodnuto s žadatelem o úvěr, tedy s druhým z manželů.  

Po prověření věkové hranice klienta je další podmínkou, kterou banka zjišťuje, státní 

příslušnost klienta. Hypoteční úvěry jsou bankami poskytovány osobám, které jsou občany 

ČR nebo cizinci, kteří mají trvalý pobyt na území ČR nebo jsou občany jiného členského státu 

EU a mají povolení k pobytu. V případě manželů jako žadatelů o úvěr, kteří nemají českou 

příslušnost, musí mít alespoň jeden z nich trvalý pobyt na území ČR nebo alespoň povolení 

k dlouhodobému pobytu. 
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Součástí prověřování informací poskytnutých bance klientem je i to, jakou má klient 

úvěruschopnost. Při zjišťování úvěruschopnosti klienta si banka ověřuje příjem klienta. 

V případě zaměstnance (příjmu plynoucího ze závislé činnosti) banka zkoumá, zda žadatel o 

úvěr pobírá pravidelný příjem, který mu plyne z jeho stálého zaměstnání. Tuto informaci 

banka zjistí na potvrzení o příjmu, které klientovi vystaví jeho zaměstnavatel, a které je 

povinen bance doložit. Na základě zjištěného pravidelného příjmu žadatele je potom banka 

schopna stanovit tzv. disponibilní příjem, ze kterého určí výši splátek, které bude žadatel 

pravidelně splácet. 

V případě, že se jedná o klienta – fyzickou osobu podnikající, je příjem dokladován 

finančním úřadem ověřenou kopií daňového přiznání. Čistý měsíční příjem se pak stanoví 

jako: 

 rozdíl základu daně a vypočtené daně vydělený počtem měsíců v roce, 

 určitým procentem z obratu vyděleným počtem měsíců v roce. 

Některé banky nabízí možnost uznat i např.: 

 příjem z pronájmu,  

 u podnikatele podnikajícího formou právnické osoby, který je stoprocentním 

vlastníkem společnosti s ručením omezeným, lze do příjmů uznat i 1/12 ze 

součtu provozního zisku a odpisů (doloženo finančním úřadem ověřenou kopií 

daňového přiznání společnosti), 

 při refinancování úvěru poskytnutého na bydlení, který klient řádně splácel, lze 

započítat do příjmů 5-ti násobek měsíční anuitní splátky a klient tak skutečný 

příjem nemusí fakticky dokladovat. 

Kromě příjmů klienta si banka také ověřuje vlastnická práva k nemovitosti, a pokud se 

jedná o poskytnutí účelového úvěru, pak i jeho účel. Uvedené informace si banka prověřuje 

proto, že se snaží snížit riziko nesplacení daného závazku. 

Fáze schvalovací 

Jakmile dojde k prověření všech výše zmíněných podmínek a dalších skutečností 

nezbytných pro poskytnutí hypotečního úvěru, dochází ke zpracování návrhu úvěrové 

smlouvy. V případě, že veškeré údaje uvedené v žádosti o hypoteční úvěr jsou správné a 



20 

pravdivé, a banka se na základě uvedených skutečností rozhodne pro poskytnutí hypotečního 

úvěru, dochází tak ke schválení žádosti o úvěr a podepsání úvěrové smlouvy. 

Spolu se smlouvou o úvěr je třeba také uzavřít smlouvu zástavní. Tato smlouva je 

součástí každého hypotečního úvěru, a to z toho důvodu, že banka vyžaduje zajištění 

hypotečních úvěrů zástavním právem k nemovitosti. Zástavní právo tedy vzniká sepsáním 

zástavní smlouvy, která obsahuje označení zástavní nemovitosti a pohledávky, kterou zástava 

zajišťuje, a následným vložením do katastru nemovitostí. [2] 

Zástavní právo se zpravidla zřizuje na nemovitost, na kterou byl poskytnutý hypoteční 

úvěr. Mohou se však vyskytnout případy, kdy žadatel na danou nemovitost nemůže zástavní 

právo zřídit. Zde se tedy nabízí možnost, že hypoteční úvěr bude zajištěn nemovitostí, která 

není shodná s předmětem úvěru, tedy s nemovitostí, na kterou byl úvěr poskytnut. Další 

z možností je, že hypoteční úvěr bude zajištěn nemovitostí, jejímž vlastníkem není žadatel o 

hypotéku, ale jiná osoba. Hlavní podmínkou pro zajištění tohoto typu je to, aby její majitel se 

zřízením zástavního práva souhlasil, tj. podepsal, resp. uzavřel s bankou smlouvu o zřízení 

zástavního práva k nemovitosti. Každá z těchto nemovitostí, na kterou se zřizuje zástavní 

právo, by se měla nacházet na území ČR, členského státu EU nebo jiného státu tvořící 

Evropský hospodářský prostor.  

Uvedené způsoby zajištění úvěru přináší bance jistotu, že v případě, že nedojde ke 

splacení dlužné částky řádně a včas, uplatní zástavní právo a svou pohledávku vůči klientovi 

uspokojí z výnosu např. z nuceného prodeje nemovitosti.  

Při uzavírání smlouvy o úvěr má klient také možnost sjednat si k danému hypotečnímu 

úvěru tzv. pojištění schopnosti splácet. Jedná se o takový druh pojištění, které jistí dlužníka 

pro případ smrti, ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci nebo plné invalidity. Žadatel o úvěr 

si může tento druh pojištění sjednat u kterékoli pojišťovny nebo u banky, u které si hypoteční 

úvěr zřizuje. Tyto banky jsou zpravidla s určitou pojišťovnou propojeny nebo s ní 

spolupracují. Pojištění schopnosti splácet je obvykle nabízeno v různých variantách, které 

obsahují kombinaci výše uvedených pojistných rizik. Za předpokladu, že se některá 

z nepříznivých okolností naskytne, začne pojišťovna plnit závazek za klienta na základě 

podmínek stanovených ve smlouvě.  
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Fáze realizační 

Po projednání, schválení a podepsání úvěrové a zástavní smlouvy a podání zástavní 

smlouvy u příslušného katastrálního úřadu, popř. splnění dalších podmínek stanovených 

konkrétní bankou, může klient začít čerpat poskytnuté peněžní prostředky, a to dvěma 

způsoby, buď jednorázově, nebo postupně. 

Jednorázový způsob čerpání se zpravidla využívá u hypotečních úvěrů poskytnutých 

na koupi nemovitosti, refinancování jiného úvěru nebo u neúčelových hypoték. Jedná se o 

takový způsob čerpání hypotéky, při kterém jsou veškeré peněžní prostředky převedeny 

bankou v plné výši na účet prodávajícího, věřitele či klienta, což závisí na účelu daného 

úvěru. 

U postupného čerpání úvěru je tomu jinak. V tomto případě je hypoteční úvěr 

poskytován jeho příjemci buď v předem stanovených pevných termínech, anebo v tzv. 

plovoucích termínech (např. na základě předložených faktur). [2] Tato možnost čerpání 

peněžních prostředků poskytnutých bankou se nejčastěji používá u úvěrů poskytnutých na 

rekonstrukci či výstavbu nemovitosti.  

Od okamžiku, kdy klient začne čerpat poskytnuté peněžní prostředky, mu nastává 

povinnost začít úvěr splácet. Během čerpání úvěru klient splácí pouze úroky ze skutečně 

vyčerpané částky. Úrok lze charakterizovat jako cenu za poskytnutí hypotečního úvěru, tedy 

částku, kterou je dlužník povinen zaplatit bance za to, že mu vypůjčila peníze. Výši úroku si 

stanovuje konkrétní banka a může se odvíjet např. od bonity klienta, doby fixace, účelu 

poskytovaného úvěru, apod. 

Jelikož se úroková sazba mimo jiné odvíjí od doby fixace, může být tato hodnota 

ovlivněna i klientem, a to podle toho, jakou dobu fixace si při sepisování smlouvy o úvěr 

zvolil. Dobou fixace úrokové sazby se myslí doba, po kterou nedochází ke změně dané 

úrokové sazby. Tzn., že klient má po jím stanovenou dobu jistotu, že výše úroku zůstane 

stejná. Klient si může zvolit dobu fixace obvykle na 1 – 15 let. Avšak zpravidla platí, že čím 

vyšší dobu fixace si klient zvolí, tím vyšší bude mít úrokovou sazbu. V současné době si 

klienti nejčastěji žádají o hypoteční úvěry s dobou fixace úrokové sazby na 3 nebo 5 let, tak 

jak ukazuje obrázek č. 2.2. 
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Obrázek 2.2: Preference klientů při výběru úrokové sazby 

 

Zdroj: www.hypoindex.cz 

Protože hypoteční úvěry patří k dlouhodobým úvěrům, jejichž doba splatnosti je delší 

než pět let, dostane se klient po určité době opět do situace, kdy si musí zvolit novou dobu 

fixace úrokové sazby. Tím dochází nejen ke změně úrokové sazby, ale také ke změně výše 

splátek, které bude klient po následující období bance platit.  

Mimo dobu fixace ovlivňuje také výši úrokové sazby typ hypotečního úvěru. Znamená 

to tedy, že výše úrokové sazby se liší také podle toho, zda byly peněžní prostředky poskytnuty 

za určitým účelem nebo bez uvedení účelu. Úrokové sazby tak bývají zpravidla vyšší u 

neúčelových hypotečních úvěrů, a to z toho důvodu, že tento typ úvěru přináší bance vyšší 

riziko než úvěr účelový, u kterého jsou úrokové sazby nižší. 

Výši úrokové sazby u většiny bank ovlivňuje i bonita a rizikovost klienta. Čím vyšší 

má klient příjem, tím nižší úrokovou sazbu mu banka nabízí. Naopak za rizikové faktory 

může být klientovi úroková sazba navýšena, např. přirážka za uznání příjmu z obratu. 

V okamžiku, kdy klient vyčerpá peněžní prostředky, začíná splácet tzv. jistinu, neboli 

objem prostředků, které mu banka poskytla ve formě úvěru. Přičemž není podmínkou 

vyčerpat celou sjednanou výši úvěru. Pokud klient celou částku nevyčerpá, banka mu 

přepočítá anuitní splátky tak, aby splácel pouze skutečně vyčerpanou výši úvěru. Způsob 

jakým bude klient splácet a dobu splácení si klient volí sám při sepisování smlouvy o úvěr, a 

to zpravidla na základě svých platebních možností.  
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Doba splatnosti představuje období, po které bude příjemce úvěru úvěr splácet. 

Většina bank, které nabízejí úvěry na bydlení v ČR, poskytuje hypoteční úvěry s dobou 

splatnosti na 5 – 40 let. V současné době si žadatelé o úvěr zpravidla sjednávají hypoteční 

úvěry v průměru na 20 – 25 let. Tato doba ovlivňuje především výši splátek, které bude klient 

bance platit. Není však jediným prvkem, který má na velikost splátky vliv. K těmto prvkům se 

také řadí výše poskytnutého úvěru a platná úroková sazba.  

Dlužník splácí úvěr na základě podmínek dohodnutých ve smlouvě, čímž postupně 

snižuje svoji půjčku. Existují tři způsoby, mezi kterými si klient může zvolit, jak bude úvěr 

splácet: 

 splácení ve formě anuitních splátek, 

 degresivní splácení, 

 progresivní splácení. 

Nejčastějším způsobem splácení je splácení ve formě anuitních splátek. Jedná se o 

takový druh splácení, kdy banka stanoví výši splátky, která se po určitou dobu nemění. Touto 

dobou je myšleno období, po které je fixovaná úroková sazba. Znamená to tedy, že 

v okamžiku, kdy dojde ke změně doby fixace úrokové sazby, dochází také ke změně výše 

splátek úvěru. Anuitní splátka je taková splátka, která v sobě zahrnuje jak úrok, tak i splátku 

jistiny. Na začátku splácení hypotečního úvěru připadá největší část splátky na úrok, a naopak 

ke konci splácení úvěru připadá ta největší část na jistinu. Forma splácení úvěru 

prostřednictvím anuitních splátek se řadí k nejpoužívanějším typům splácení, které je 

doporučováno zpravidla klientům s pravidelnými příjmy.  

K méně využívaným způsobům splácení, a to jak ze strany klientů, tak ze strany 

banky, patří degresivní a progresivní způsoby splácení. Progresivní splácení je takový druh 

splácení, při kterém jsou z počátku spláceny částky nižší a ke konci doby splatnosti splátky 

vyšší. U degresivního způsobu splácení je tomu naopak. Proto tento způsob mohou volit např. 

klienti s vyššími příjmy. 

Mimo tyto zmíněné způsoby splácení hypotečního úvěru lze také využít mimořádného 

částečného splácení úvěru nebo předčasného splacení celého úvěru. Obě tyto formy uhrazení 

poskytnuté půjčky však nebývají příliš často využívány.  
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U předčasného splacení celého úvěru je tomu tak z toho důvodu, že dlužníci nemají 

zpravidla v určitém okamžiku dostatek finančních prostředků na uhrazení celého závazku, 

který mají vůči bance. Této možnosti se využívá např. v případě refinancování úvěru úvěrem 

poskytnutým jinou bankou, či v případě prodeje nemovitosti, na které vázne zástavní právo 

banky z titulu hypotečního úvěru. Za částečné i úplně předčasné splacení úvěru si banky 

zpravidla účtují sankce v takové výši, že se dlužníkovi uskutečnění mimořádné splátky 

nevyplatí. Naopak k datu výročí fixace úrokové sazby je možné uskutečnit mimořádnou 

splátku či úplné doplacení úvěru bez sankcí. 

V průběhu realizační fáze také dochází ke kontrole dodržování podmínek, které jsou 

součástí sepsané úvěrové smlouvy. Kontroluje se např. dodržení účelu, za kterým byl 

hypoteční úvěr poskytnutý, splácení úvěru, stav a vývoj hodnoty zajištění apod. Díky této 

kontrole má banka možnost včas odhalit problémového klienta, u kterého by mohlo dojít 

k ohrožení splacení její pohledávky. 

Po zaplacení poslední splátky, která se váže k danému hypotečnímu úvěru, a dodržení 

veškerých podmínek stanovených a sjednaných v úvěrové smlouvě, dochází ke zrušení 

zástavního práva jeho výmazem u příslušného katastru nemovitostí a ukončení úvěrové 

smlouvy. 

Jelikož hypoteční úvěry se řadí k dlouhodobým úvěrům, tedy k úvěrům, jejichž doba 

splatnosti je delší než 5 let, mohou dlužníka v průběhu doby splatnosti hypotečního úvěru 

potkat různé nepříznivé situace, které mohou ohrozit možnost splácení sjednané hypotéky. Při 

vzniku takových problémů není příliš vhodné čekat na to, co se stane a tak svoji situaci ještě 

zhoršit. Doporučuje se tak sdělit určitý problém dané bance, která se vždy bude snažit 

vyhledat vhodné řešení této situace. 
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3 Nabídka hypotečních úvěrů na českém trhu 

V České republice lze k obchodním bankám přiřadit 41 bankovních institucí. Ne však 

každá se zabývá nabídkou hypotečních úvěrů. Možnost vypůjčit si peněžní prostředky na 

bydlení, tedy vzít si tzv. hypotéku, nabízí svým klientům 15 obchodních bank. Jelikož 

nabídka všech hypotečních produktů jednotlivých bankovních institucí by byla příliš obsáhlá, 

dochází tak k výběru 6 bank, a to na základě objemu poskytnutých hypoték v předchozím 

roce, což znázorňuje obrázek 3.1. 

Obrázek 3.1: Objem poskytnutých hypoték jednotlivými bankami (v mld. Kč) 

 
Zdroj: vlastní

11
 

Z obrázku je patrné, že k těmto šesti vybraným bankám, u kterých dojde k výčtu 

hypotečních produktů v této práci, patří: ČSOB, Hypoteční banka, Česká spořitelna, 

Komerční banka, Unicreditbank a Raiffeisenbank. 

3.1 Československá obchodní banka (ČSOB) 

ČSOB je universální bankou, která byla založena v roce 1964 jako banka pro 

poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. 

V roce 1999 byla privatizována a stala se součástí skupiny KBC, což je integrovaná 

bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, 

                                                 
11

 Ve výčtu bank chybí mBank, Fio banka, Evropská-ruská banka a ING bank, které neuvádí objem 

poskytnutých hypotečních úvěrů za předchozí období. 
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malých a středních podniků a středně velkých korporací. Skupina KBC působí především 

v Belgii a vybraných zemích střední a východní Evropy, ale také v dalších zemích a regionech 

celého světa.
12

 

V ČR působí ČSOB pod dvěma základními obchodními značkami, a to ČSOB a 

Poštovní spořitelna. Tato banka poskytuje služby různého typu všem subjektům působícím na 

českém trhu. Tedy od fyzických osob až po korporátní a institucionální klientelu. Mezi tyto 

služby patří např. nabídka běžných a spořících účtů, půjčky a úvěry, různé druhy pojištění 

apod. 

3.1.1 ČSOB Bezstarostná hypotéka 

K jejím nejoblíbenějším půjčkám na bydlení patří tzv. ČSOB Bezstarostná hypotéka, 

jejímž cílem je zbavit klienty nadbytečných starostí, které by jim vznikly v souvislosti 

s vyřizováním hypotéky. Banka tak provede zdarma odhad ceny nemovitosti, sjednání 

pojištění a výpis z katastru nemovitostí. U této hypotéky existuje možnost sjednat si tzv. 

mimořádnou splátku, a to ve třech variantách: 

 mimořádná splátka 10 %, po jejímž sjednání má klient možnost jedenkrát 

ročně uhradit mimořádnou splátku ve výši 10 % z aktuálního zůstatku 

poskytnutého hypotečního úvěru, 

 mimořádná splátka ve výši max. 50 % z výše úvěru,  

 mimořádná splátka až do 70 % zástavní hodnoty nemovitosti, kterou lze 

provést kdykoli, avšak její podmínkou je mít sjednaný hypoteční úvěr 

minimálně do 85 % nebo až do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. 

Bezstarostnou hypotéku banka poskytne osobě ve věkovém rozmezí od 18 do 70 let, 

která pobírá pravidelný příjem. Pravidelným příjmem je v tomto případě myšlen příjem ze 

závislé činnosti, příjem z podnikání anebo jiný příjem, který banka uzná za vhodný. U tohoto 

úvěrového produktu banka umožňuje půjčit peněžní prostředky od 200 000 Kč až do 100 % 

zástavní hodnoty nemovitosti, přičemž jednotlivé splátky mohou být klientovi rozvrhnuty na 

dobu od 5 do 40 let. Další podmínkou pro sjednání této hypotéky je také pojištění 

nemovitosti, na kterou je sjednáno zástavní právo, proti živelným a jiným pohromám.  

                                                 
12

 http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Stranky/O-Skupine-KBC.aspx 
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3.2 Hypoteční banka 

Druhou bankou s největším objemem poskytnutých hypoték je Hypoteční banka. Tato 

banka je, na rozdíl od ostatních vybraných bank, bankou specializovanou, tedy takovou 

bankou, která se zaměřuje především na poskytování určitého druhu produktu. Proto v její 

nabídce klienti mohou nalézt především celou řadu hypotečních produktů pro financování 

bydlení. 

Hypoteční banka vznikla v roce 1991 jako universální obchodní banka regionálního 

charakteru. V roce 1995 získala oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů a stala se 

první specializovanou bankou v ČR. Tato banka, která si dlouhodobě drží jednu z předních 

pozic na trhu v oblasti poskytování hypotečních úvěrů, mimo jiné také připravuje hypotéky 

pro ČSOB (která je hlavním vlastníkem Hypoteční banky), Poštovní spořitelnu, 

Českomoravskou stavební spořitelnu a další partnery.  

3.2.1 Hypotéka od Hypoteční banky 

V nabídce Hypoteční banky si žadatelé o úvěr mohou vybrat hypoteční úvěry jak na 

bydlení, tak i na refinancování jiné již dříve poskytnuté hypotéky. Hypotéky jsou touto 

bankou poskytovány zpravidla do 70 %, 85 % a 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. K 

většině nabízených úvěrů si klienti mohou vybrat z řady volitelných parametrů, které banka 

ke svým produktům nabízí. Mezi tyto volitelné parametry patří např. možnost poskytnutí 

úvěru bez dokládání příjmu, úvěru bez poplatků apod. 

Následně je možné si k vybranému hypotečnímu úvěru zvolit určité služby jako např. 

garance úrokové sazby, pojištění hypotéky, odhad nemovitosti, pojištění majetku a 

odpovědnosti, mimořádná splátka ve výši max. 10 % aktuálního zůstatku jistiny, kterou lze 

provést jednou ročně, apod. 

Tyto úvěry poskytuje banka svým klientům na 5 – 30 nebo 5 – 40 let v závislosti na 

procentu zástavní hodnoty nemovitosti a účelu, na který je úvěr poskytnutý, ve výši min. 

300 000 Kč. V případě Hypoteční banky vše záleží na klientech, kterým se banka snaží co 

nejvíce vyhovět a splnit jejich přání. 

Hypoteční banka se od ostatních vybraných šesti bank liší také tím, že jako jediná 

nabízí svým klientům tzv. Hypotéku po webu. Hlavní rozdíl u tohoto produktu spočívá v tom, 

že vše je možné sjednat přes internet. Klient si tak veškeré parametry hypotéky zvolí po webu 

a spolu s kontaktním formulářem je zašle bance. Následuje vyplnění žádosti o hypotéku a 
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doložení dokumentů. To vše prostřednictvím počítače. Výjimkou je žádost o úvěr a doložení 

příjmu, které banka požaduje v originále. Klient se s bankéřem zpravidla domlouvá 

prostřednictvím telefonu či přes online aplikace, a to podle toho kdy má čas. Osobně se se 

svým bankéřem může vidět pouze jednou, a to při podpisu smlouvy. 

Hlavní výhodou této hypotéky je úspora času, kterou klient získá tím, že nemusí často 

navštěvovat pobočku banky. I v tomto případě se vyskytují nějaké nevýhody. Jednou z nich je 

např. to, že si klient nemůže sjednat individuální podmínky ke svému úvěru, jak by tomu 

mohlo být při osobním sjednávání hypotéky. 

3.3 Česká spořitelna 

Českou spořitelnu je možné považovat za nejstarší obchodní banku, která působí na 

území ČR. Její kořeny sahají až roku 1825, kdy zahájila svoji činnost jako Spořitelna česká. 

V roce 1992 navázala na tradici českého a československého spořitelnictví jako akciová 

společnost a v roce 2000 se stala členem skupiny Erste Group, považované za jednu 

z předních poskytovatelů finančních služeb.
13

  

Tato banka se řadí mezi největší banky působící na českém území, která se orientuje 

jak na občany, tak i na malé a střední podniky, města, obce a velké korporace. Podle soutěže 

Fincentrum Banka roku, ve které dochází k ocenění služeb a produktů bank, se Česká 

spořitelna stala již po osmé za sebou nejdůvěryhodnější bankou roku. 

3.3.1 Hypotéka České spořitelny 

Hypotéka České spořitelny, kterou si žadatelé o úvěr mohou sjednat až do 100 % 

zástavní hodnoty nemovitosti, je produktem, u kterého si klient může dle svých potřeb vybrat 

z řady nabízených služeb. Jednou z nich je tzv. variabilita splátek, kterou se rozumí nastavení 

splácení podle potřeb klienta. Může tak dojít ke změně výše splátek, odkladu splátek či 

přerušení splácení. To vše samozřejmě za určitý jednorázový poplatek. 

Česká spořitelna nabízí u tohoto produktu také možnost slevy úrokové sazby ve výši 

0,50 %. Banka tuto výhodu poskytne pouze těm klientům, kteří mají u České spořitelny 

uzavřený Osobní účet České spořitelny, na který je klientovi připisován pravidelný příjem, a 

ze kterého bude klient svůj dluh aktivně splácet. 

                                                 
13

 http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413 
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I v tomto případě lze uskutečnit tzv. mimořádnou splátku úvěru ve výši max. 20 % 

z úvěrové částky, a to nejdříve po 12-ti měsících pravidelných splátek. Tato podmínka se týká 

jak první mimořádné splátky, tak i každé další.  

3.4 Komerční banka 

Komerční banka se řadí mezi největší banky působící na území ČR. Tato banka byla 

založena v roce 1990 jako státní instituce. V roce 1992 byla převedena na akciovou 

společnost, jejíž silnou stránkou bylo zaměření se na trh podniků a municipalit. Od roku 2001, 

kdy se stala součástí mezinárodní skupiny Société Générale, začala mimo jiné rozvíjet svoji 

činnost i v oblasti individuální klientely a podnikatelů. 

3.4.1 Flexibilní hypotéka od Komerční banky 

Jedním z nabízených hypotečních produktů Komerční banky je Flexibilní hypotéka, 

která umožňuje poskytnutí finančních prostředků až do 85 % nebo 100 % zástavní hodnoty 

nemovitosti s dobou splatnosti nejdéle na 30 let. Kromě klasického využití finančních 

prostředků, na které je úvěr poskytnutý, tedy výstavbu, rekonstrukci, koupi nemovitosti či 

refinancování jiného úvěru, je možné tuto půjčku využít také na vedlejší náklady spojené 

s investicí do nemovitosti. Mezi tyto vedlejší náklady patří např. náklady na projektovou 

dokumentaci, stavební dozor, sestavení kuchyňské linky či vestavěné skříně apod. Celková 

výše těchto nákladů však nesmí překročit 50 % objemu hypotečního úvěru.  

Aby banka žadateli o úvěr poskytla tuto hypotéku, musí mít klient vedený u Komerční 

banky korunový běžný účet pro fyzické osoby – občany. V případě, že si žadatel o úvěr založí 

u Komerční banky také rizikové životní pojištění, získává oproti ostatním dlužníkům určitou 

výhodu, která spočívá ve slevě na úrokové sazbě. 

Už název tohoto produktu vypovídá o tom, že tato hypotéka se umí v průběhu jejího 

splácení určitým způsobem přizpůsobit. Klient má tak možnost přerušení splácení až na 3 

měsíce, snížení výše splátek podle aktuální výše příjmu či úplného přerušení splácení. I 

v tomto případě mohou klienti využít tzv. mimořádnou splátku, a to až 20 % z úvěru. 

Všechny tyto možnosti může klient využít, a to i opakovaně, pouze tehdy, splňuje-li 

podmínky, které se k nim váží. Jednou z hlavních podmínek je řádné uhrazení 12-ti po sobě 

jdoucích měsíčních splátek. V případě Flexibilní hypotéky poskytnuté do 85 % zástavní 

hodnoty nemovitosti, si klient může také zažádat o odložení počátku splácení úvěru, a to až na 

12 měsíců. 
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3.5 Unicredit Bank 

Unicredit Bank je evropskou bankou s dominantním postavením ve střední a východní 

Evropě, která v ČR vznikla sloučením dvou samostatně působících bank, HVB Bank a 

Živnostenské banky. Svou činnost na území ČR zahájila koncem roku 2007, proto ji lze 

považovat za nejmladší banku z uskutečněného výběru. Tato banka, označovaná jako silná a 

rychle se rozvíjející, nabízí řadu produktů jak pro fyzické tak i pro právnické osoby. Mimo 

jiné se zaměřuje také na nabídku služeb pro osoby působící v oblasti svobodných povolání, 

jako jsou lékaři, advokáti, soudci, daňový poradci apod. 

3.5.1 Hypotéka FLEXI od Unicredit Bank 

I obchodní banka Unicredit Bank nabízí, stejně jako ostatní banky na trhu, řadu 

hypotečních úvěrů, a to jak s fixní, tak i s variabilní úrokovou sazbou. K jejím 

nejoblíbenějším hypotečním úvěrům patří tzv. Převratná hypotéka, která se od ostatních druhů 

nabízených produktů liší právě tím, že její úroková sazba je variabilní, tedy taková, jejíž 

změna nezávisí na bance, ale na situaci na trhu. Proto je zpravidla doporučována těm, kteří 

sledují vývoj úrokových sazeb. Její velkou výhodou je možnost, že v případě velkého růstu 

úrokových sazeb, může klient za určitých podmínek přejít z variabilního úročení na fixní.  

Klient má možnost zvolit si převratnou hypotéku ve třech formách. První z nich je 

Převratná hypotéka INDIVIDUAL neboli „hypotéka šitá na míru“, díky které si mohou 

žadatelé o úvěr nastavit podmínky poskytovaného hypotečního úvěru na základě svých 

individuálních potřeb. Další formou je Převratná hypotéka PLUS neboli hypotéka bez 

vstupního a měsíčního poplatku. Poslední formou je tzv. Převratná hypotéka TWIN, jejíž 

výhodou je možnost čerpání části úvěru neúčelově, tedy bez doložení účelu použití 

poskytnutých peněžních prostředků. Klient může neúčelově čerpat až 20 % z částky úvěru, 

maximálně však 500 000 Kč.  

Jelikož se však tato práce zabývá hypotečními úvěry s fixní úrokovou sazbou, byla 

z nabídky hypotečních produktů Unicredit Bank vybrána tzv. Hypotéka FLEXI, která se 

vyznačuje tím, že umožňuje předčasně splatit úvěr, a to kdykoli bez sankčního poplatku. Tuto 

hypotéku poskytuje banka až do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti s dobou splatnosti 

maximálně 30 let. Co se týče mimořádné splátky, i tu lze uskutečnit kdykoli bez ohledu na 

termín refixace úrokové sazby, a to bez jakéhokoli poplatku.  
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3.6 Raiffeisenbank 

Raiffeisenbank, jejímž hlavním vlastníkem je finanční rakouská instituce 

Raiffeisenbank International AG, působí v České republice od roku 1993. V roce 2008 bylo 

dokončeno její spojení s eBankou, které započalo již v roce 2006. Tato banka už od samého 

počátku nabízí služby s důrazem na zohlednění specifických potřeb klientů, a to jak občanů, 

tak i podnikatelů.  

3.6.1 Hypotéka Klasik od Raiffeisenbank 

Z řady hypotečních produktů, které banka nabízí, byla vybrána Hypotéka Klasik, která 

se řadí k jednomu z těch nejběžnějších hypotečních produktů. V tomto případě banka 

poskytne klientovi finanční prostředky max. do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti na 5 – 30 

let. Za předpokladu, že je žadateli o úvěr poskytnuta půjčka nad 1 880 000 Kč, může klient 

využít možnosti, že až 20 % poskytnutého úvěru lze použít na cokoliv, tedy bez nutnosti 

dokládání účelu použití peněžních prostředků. 

K výhodám Hypotéky Klasik se řadí např. možnost čerpání peněžních prostředků na 

návrh na vklad zástavní smlouvy. Což znamená, že klient nemusí čekat na to, až katastrální 

úřad povolí vklad zástavního práva. Mezi další výhody tohoto úvěru patří např. vstupní 

poplatek zdarma, výstavba nemovitostí bez dokládání faktur nebo např. mimořádné splátky 

zdarma opakovaně každý rok.  

Co se týče mimořádných splátek neboli mimořádných „turbo“ splátek, má klient 

možnost využít je vždy po 12-ti řádně uhrazených splátkách bez sankce až do 25 % z výše 

nesplacené jistiny, a to i opakovaně bez ohledu na smluvenou dobu fixace úrokové sazby. 

Musí však počítat s tím, že chce-li uskutečnit mimořádnou splátku ve výši více než 25 % 

z nesplacené jistiny a současně mimo termín konce platnosti úrokové sazby, bude hradit 

poplatek ve výši 10 % z objemu mimořádně splacené částky. 

3.7 Poplatky a úrokové sazby k vybraným hypotečním úvěrům 

Nedílnou součástí každého hypotečního úvěru, stejně jako i jiných bankovních 

produktů, jsou poplatky, které je klient, v souvislosti s vybraným produktem, povinen bance 

hradit. Poplatky, kterým se nevyhne žádný z dlužníků, jsou poplatky základní, tedy takové, 

které se týkají zpracování hypotečního úvěru, jeho správy, čerpání apod. (viz příloha č. 1). 

Mimo tento druh poplatků existují i poplatky, které se odvíjejí od služeb vybraných 

jednotlivými klienty, popř. poplatky, které musí klient uhradit v souvislosti s nedodržením 
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určitých podmínek uvedených ve smlouvě. Dané poplatky samozřejmě zvyšují částku, kterou 

je dlužník povinen bance uhradit. Proto i je lze označit jako jeden z faktorů, které ovlivňují 

klienta při volbě hypotečního úvěru, tedy i při výběru banky, u které si o hypotéku požádá. 

Dalším prvkem, který ovlivňuje klienta při výběru jak hypotečního úvěru, tak i banky, 

jsou úrokové sazby. Výše jednotlivých úrokových sazeb se neliší pouze tím, u které banky si 

klient úvěr sjednává, ale také tím jakou si zvolí dobu fixace nebo v jaké výši požaduje danou 

hypotéku. Následující tabulka zachycuje platné úrokové sazby jednotlivých bank. 

Tabulka 3.1: Úrokové sazby jednotlivých bank k 12. 3. 2012 

 

  

Úroková sazba podle doby fixace 

Max. výše 

úvěru z ceny 

nemovitosti 

1 3 5 10 15 

Bezstarostná 

hypotéka od 

ČSOB 

do 70 % 4,14 % 3,49 % 3,69 % 4,49 % 4,59 % 

do 85 % 4,34 % 3,69 % 3,89 % 4,69 % 4,79 % 

do 100 % 5,24 % 4,59 % 4,79 % 5,59 % 5,69 % 

Hypotéka od 

Hypoteční banky 

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

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

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

Hypotéka od 

České spořitelny 
  4,09 % 3,39 % 3,39 % 4,29 % individuálně 

Flexibilní 

hypotéka od KB 

do 85% 4,09 % 3,49 % 3,49 % 4,39 % 4,69 % 

do 100 % 5,09 % 4,49 % 4,49 % 5,39 % 5,69 % 

Hypotéka FLEXI 

od UCB  
3,26 % 3,66 % 3,66 % 4,66 % - 

Hypotéka 

KLASIK od RB 
do 90 % 5,09 % 3,99 % 4,19 % 5,89 % 5,89 % 

Zdroj: www.csob.cz, www.hypotecnibanka.cz, www.csas.cz, www.kb.cz, www.rb.cz 

Jak již bylo uvedeno, klienti si nejčastěji sjednávají hypoteční úvěry s dobou fixace na 

3 – 5 let. Úroková sazba, jak je možné vidět z výše uvedené tabulky, je u těchto období 

fixace, u všech uvedených obchodních bank, nižší než u jiných období. V případě, že by si 

klient volil banku a hypoteční úvěr pouze podle kritéria úrokové sazby, zvolil by si v tomto 

případě Českou spořitelnu a její Hypotéku od České spořitelny, jejíž úrokové sazby jsou pro 

tyto období fixace nejnižší. 
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4 Srovnání nabídky hypotečních úvěrů vybraných bank 

Každý z výše uvedených hypotečních úvěrů se něčím liší. Ať už to je výše úrokových 

sazeb, poplatků či možností zvolit si různé druhy služeb či výhod, které s těmito hypotečními 

úvěry souvisí. I přesto, že každý klient klade při výběru daného produktu důraz na něco 

jiného, budou v následující části práce aplikovány dané poznatky o jednotlivých hypotečních 

úvěrech do modelových příkladů, ze kterých bude vyvozeno, který z hypotečních úvěrů se pro 

klienta jeví jako ten nejlepší.  

Tato situace se bude posuzovat na základě výše přeplatku z poskytnutého hypotečního 

úvěru, která se stanoví jako rozdíl mezi celkovou výší úvěru a poskytnutou výší úvěru. 

Celková výše hypotečního úvěru se pak určí jako součet měsíčních splátek pro celé období, 

na které je úvěr sjednán, a poplatku související se správou, zpracováním a vyhodnocením 

daného úvěru, tedy: 

      á  ýš  ú ě       ě íč í    á                   á   ú ě        č    ě í ů  

                    á í             í ú ě  . 

Velikost splátky je pak určena podle vzorce: [4] 

  
         

         
     

kde A = roční anuita, U = velikost úvěru, r = úroková sazba, n = doba splácení (roky). 

Měsíční splátka se vypočte podle stejného vzorce jako roční, s tím rozdílem, že doba splácení 

(n) bude vyjádřena v měsících a úroková sazba (r) bude vydělena počtem měsíců v roce.  

4.1 Modelový příklad č. 1 

Mladí manželé s jedním dítětem vlastní pozemek, na kterém by chtěli postavit rodinný 

dům. Jelikož na výstavbu nemají dostatek finančních prostředků, rozhodli se, že si zažádají o 

poskytnutí hypotečního úvěru. Žena je na mateřské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek 

ve výši 7 200 Kč. Čistý příjem jejího manžela, který pracuje jako dispečer, činí 22 000 Kč. 

V současné době bydlí v rodinném domě společně s rodiči, kterým přispívají 3 000 Kč. Každý 

z nich má uzavřené životní pojištění, na kterém dohromady platí 2 000 Kč, a zároveň si 

přispívají na důchodové připojištění dohromady ve výši 1 000 Kč. Celkový odhad výstavby 
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nemovitosti činí 2 300 000 Kč. Jelikož mají na stavebním spoření naspořeno 350 000 Kč, 

budou si žádat o hypoteční úvěr do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti. Dále se rozhodli pro 

fixaci úrokové sazby na 5 let. Dobu splatnosti úvěru si určí až po sestavení orientačních 

propočtů jednotlivých hypotečních úvěrů. 

Základní parametry: 

 Hodnota nemovitosti ............................. 2 300 000 Kč 

 Výše úvěru ............................................ 1 950 000 Kč 

 Doba fixace .......................................................... 5 let 

Tabulka 4.1: Bezstarostná hypotéka od ČSOB 

Doba splatnosti v letech 20 25 30 

Úroková sazba 3,89 % 3,89 % 3,89 % 

Měsíční splátka úvěru 11 704 Kč 10 175 Kč 9 186 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Celková měsíční splátka 11 854 Kč 10 325 Kč 9 336 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 7 800 Kč 7 800 Kč 7 800 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 2 852 760 Kč 3 105 300 Kč 3 368 760 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 902 760 Kč 1 155 300 Kč 1 418 760 Kč 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.2: Hypoteční úvěr od Hypoteční banky 

Doba splatnosti v letech 20 25 30 

Úroková sazba 3,89 % 3,89 % 3,89 % 

Měsíční splátka úvěru 11 704 Kč 10 175 Kč 9 186 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Celková měsíční splátka 11 854 Kč 10 325 Kč 9 336 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 7 800 Kč 7 800 Kč 7 800 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 2 852 760 Kč 3 105 300 Kč 3 368 760 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 902 760 Kč 1 155 300 Kč 1 418 760 Kč 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 4.3: Hypotéka od České spořitelny 

Doba splatnosti v letech 20 25 30 

Úroková sazba 3,39 % 3,39 % 3,39 % 

Měsíční splátka úvěru 11 199 Kč 9 647 Kč 8 637 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Celková měsíční splátka 11 349 Kč 9 797 Kč 8 787 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru - - - 

Celková výše hypotečního úvěru 2 723 760Kč 2 939 100 Kč 3 163 320 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 773 760 Kč 989 100 Kč 1 213 320 Kč 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.4: Flexibilní hypotéka od Komerční banky 

Doba splatnosti v letech 20 25 30 

Úroková sazba 3,49 % 3,49 % 3,49 % 

Měsíční splátka úvěru 11 299 Kč 9 752 Kč 8 745 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 250 Kč 250 Kč 250 Kč 

Celková měsíční splátka 11 549 Kč 10 002 Kč 8 995 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 4 900 Kč 4 900 Kč 4 900 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 2 776 660 Kč 3 005 500 Kč 3 243 100 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 826 660 Kč 1 055 500 Kč 1 293 100 Kč 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.5: Hypotéka FLEXI od Unicredit Bank 

Doba splatnosti v letech 20 25 30 

Úroková sazba 3,66 % 3,66 % 3,66 % 

Měsíční splátka úvěru 11 470 Kč 9 930 Kč 8 931 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu* 200 Kč 200 Kč 200 Kč 

Celková měsíční splátka 11 670 Kč 10 130 Kč 9 131 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 2 803 300 Kč 3 041 500 Kč 3 289 660 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 853 300 Kč 1 091 500 Kč 1 339 660 Kč 

*předpokládá se, že si klienti u banky založí i běžný účet 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 4.6: Hypotéka KLASIK od Raiffeisenbank 

Doba splatnosti v letech 20 25 30 

Úroková sazba 4,19 % 4,19 % 4,19 % 

Měsíční splátka úvěru 12 013 Kč 10 498 Kč 9 524 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Celková měsíční splátka 12 163 Kč 10 648 Kč 9 674 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru - - - 

Celková výše hypotečního úvěru 2 919 120 Kč 3 194 400 Kč 3 482 640 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 969 120 Kč 1 244 400 Kč 1 532 640 Kč 

Zdroj: vlastní 

4.1.1 Vyhodnocení modelového příkladu č. 1 

Obrázek 4.1: Výše měsíčních splátek 

 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 4.2: Výše přeplatků na jednotlivých hypotečních úvěrech 

Zdroj: vlastní 

Z hlediska banky by bylo nejlepší, kdyby se žadatelé o úvěr rozhodli pro 3. variantu, 

tedy hypoteční úvěr s dobou splatnosti na 30 let, a to z toho důvodu, že s touto dobou 
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Životní minimum představuje minimálně společensky uznanou hranici peněžních 

příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Součástí životního minima 

nejsou nezbytné náklady na bydlení.
14

  

Tabulka 4.7: Životní minimum platné od 1. 1. 2012 

Pro jednotlivce 3 410 Kč 

Pro první osobu v domácnosti 3 140 Kč 

Pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 Kč 

Pro nezaopatřené dítě ve věku: 

do 6 let 1 740 Kč 

6 – 15 let 2 140 Kč 

15 – 26 let 2 450 Kč 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Životní minimum rodiny u tohoto modelového příkladu činí 7 710 Kč (3 140 + 2 830 

+ 1 740). Každá banka ještě tuto výši životního minima násobí určitým koeficientem, tudíž 

celková výše bankou stanoveného „životního minima“ je zpravidla vyšší. Je tomu tak proto, 

že se banka snaží, aby v případě nepříznivé události klient nespadl pod hranici zákonem 

stanoveného životního minima, tedy v tomto případě pod 7 710 Kč. Výše koeficientu je u 

jednotlivých bank rozdílná, protože každá banka hodnotí bonitu klienta jiným způsobem. 

V tomto případě činí celkové výdaje domácnosti 12 810 Kč (z toho: životní minimum 

stanovené Českou spořitelnou je ve výši 9 810 Kč
15

, a výdaje na spoření 3 000 Kč). Po 

odečtení celkových výdajů od příjmů zůstává klientovi 16 390 Kč. Jelikož z tohoto zůstatku 

musí klienti uhradit ještě splátku vybraného hypotečního úvěru, jevila by se pro ně opravdu 

jako nejvhodnější varianta hypotéka s dobou splatnosti na 30 let. I přesto že s touto dobou 

splatnosti přeplatí největší množství peněžních prostředků, nebylo by v tomto případě příliš 

dobré riskovat a volit úvěr na kratší období. Důvody proč neriskovat jsou následující: 

 po nastěhování do vlastního domu se domácnosti zvýší náklady na bydlení, 

které se mohou postupem času stále zvyšovat,  

 v dnešní době, kdy zaměstnání není jistotou, se může stát, že některý 

z dlužníků přijde o zaměstnání, 

                                                 
14

 http://www.mpsv.cz/cs/11852 
15

 Podle výpočtu dostupnosti úvěru na internetových stránkách Hypotečního centra České spořitelny. 
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 mohou mít další děti, tudíž se jim budou zvyšovat i náklady na jejich 

zaopatření, apod.  

Výsledné doporučení tohoto modelového příkladu je tedy Hypotéka od České 

spořitelny s dobou splatnosti 30 let, jejíž měsíční splátka činí 8 787 Kč. 

4.2 Modelový příklad č. 2 

Jan Novák dokončil studium na vysoké škole a nastoupil na pracovní místo IT 

specialista. Jeho čistý měsíční příjem činí 25 000 Kč. Doposud žije s rodiči, kterým na 

bydlení přispívá 2 000 Kč měsíčně. Po roce nástupu do práce se rozhodl, že si koupí vlastní 

byt, na který si vezme hypoteční úvěr. V Olomouci si našel zrekonstruovaný byt 2+1 za 

1 710 000 Kč. O hypotéku si chce zažádat v okamžiku, kdy mu skončí minimální vázací doba 

u stavebního spoření, na kterém má našetřeno 510 000 Kč. Každý měsíc si připívá na 

důchodové připojištění ve výši 500 Kč. Protože velmi rád sportuje, založil si také úrazové 

pojištění, na které hradí 1000 Kč. Jelikož chce mít úvěr co nejdříve splacený, rozhodl se pro 

dobu splatnosti na 15 let. Dobu fixace úrokové sazby zvolil 3 roky.  

Základní parametry: 

 Hodnota nemovitosti ............................. 1 710 000 Kč 

 Výše úvěru ............................................ 1 200 000 Kč 

 Doba fixace ...................................................... 3 roky 

 Doba splatnosti................................................... 15 let 

Tabulka 4.8: Bezstarostná hypotéka od ČSOB 

Úroková sazba 3,49 % 

Měsíční splátka úvěru 8 573 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 

Celková měsíční splátka 8 723 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 4 800 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 1 574 940 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 374 940 Kč 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 4.9: Hypoteční úvěr od Hypoteční banky 

Úroková sazba 3,59 % 

Měsíční splátka úvěru 8 632 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 

Celková měsíční splátka 8 782 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 4 800 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 1 585 560 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 385 560 Kč 

Zdroj: vlastní 

Hypotéka od České spořitelny 

V podmínkách Hypotéky České spořitelny zní, že aby žadatel o úvěr získal tzv. 

zvýhodněnou hypotéku, musí být při době fixace na 3, 4 a 5 let minimální doba splácení 20 

let. V tomto případě by pan Novák musel buď splácet o pět let déle, než se rozhodl, anebo by 

musel přistoupit na jinou výši úroku. Úroková sazba by se tak při 15-ti letém splácení rovnala 

3,69 %. 

Tabulka 4.10: Hypotéka od České spořitelny s dobou splatnosti 15 let 

Úroková sazba 3,69 % 

Měsíční splátka úvěru 8 691 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 

Celková měsíční splátka 8 841 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru - 

Celková výše hypotečního úvěru 1 591 380 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 391 380 Kč 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 4.11: Hypotéka od České spořitelny s dobou splatnosti 20 let 

Úroková sazba 3,39 % 

Měsíční splátka úvěru 6 892 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 

Celková měsíční splátka 7 042 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru - 

Celková výše hypotečního úvěru 1 690 080 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 490 080 Kč 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.12: Flexibilní hypotéka od Komerční banky 

Úroková sazba 3,49 % 

Měsíční splátka úvěru 8 573 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 250 Kč 

Celková měsíční splátka 8 823 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 4 900 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 1 593 040 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 393 040 Kč 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.13: Hypotéka FLEXI od Unicredit Bank 

Úroková sazba 3,66 % 

Měsíční splátka úvěru 8 673 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu* 200 Kč 

Celková měsíční splátka 8 873 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 2 500 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 1 599 640 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 399 640 Kč 

*předpokládá se, že si klienti u banky založí i běžný účet 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 4.14: Hypotéka KLASIK od Raiffeisenbank 

Úroková sazba 3,99 % 

Měsíční splátka úvěru 8 870 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 

Celková měsíční splátka 9 020 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru - 

Celková výše hypotečního úvěru 1 623 600 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 423 600 Kč 

Zdroj: vlastní 

4.2.1 Vyhodnocení modelového příkladu č. 2 

Obrázek 4.3: Výše měsíčních splátek hypotečních úvěrů 

 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 4.4: Orientační výše přeplatku jednotlivých hypoték 

Zdroj: vlastní 

Z obrázku 4.3 je patrné, že nejnižší měsíční splátku by klient platil u Hypotéky od 

České spořitelny s dobou splatnosti 20 let, jejíž výše činí 7 042 Kč. Avšak zároveň by u 

tohoto případu došlo k nejvyššímu přeplacení z celé nabídky vybraných úvěrů. Výše tohoto 

přeplatku by byla přibližně o 20 % vyšší než u ostatních nabízených hypoték. Navíc by pan 

Novák splácel úvěr o 5 let déle, než měl původně v úmyslu.  

Jelikož si klient jasně stanovil dobu splatnosti, která má být 15 let, je pro něho nejlepší 

variantou Bezstarostná hypotéka od ČSOB. V tomto případě klient podle výše uvedeného 

orientačního propočtu přeplatí 374 940 Kč, což o 48 660 Kč méně, než kdyby si vybral úvěr 

od Raiffeisenbank, který se zde jeví jako nejdražší.  

Celkové příjmy klienta činí 25 000 Kč. Po odečtení žadatelových výdajů ve výši 1 500 

Kč na uzavřená pojištění a 3 410 Kč
16

 na životním minimum, činí disponibilní příjem klienta 

20 090 Kč. Protože klientovi zůstane dostatek finančních prostředků i po uhrazení měsíční 

splátky, která u ČSOB činí 8 723 Kč, banka tak klientovi tento hypoteční úvěr schválí. 

4.3 Modelový příklad č. 3 

Petra Malá žije se svým přítelem v pronajatém bytě. Výše měsíčního nájemného je 

6 000 Kč. Petra pracuje jako administrativní pracovnice. Její čistá mzda činí 20 000 Kč. Její 

přítel je podnikatel. Měsíčně vydělá 30 000 Kč. Každý z nich má založené důchodové 

                                                 
16

 viz tabulka životního minima. ČSOB neuvádí hodnotu navýšeného životního minima. 
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připojištění, na které si oba měsíčně přispívají 1 000 Kč. Jelikož Petra zdědila dům po 

babičce, rozhodli se, že ho zrekonstruují, aby měli vlastní bydlení a nemuseli hradit pronájem. 

Přibližná cena rekonstrukce domu je 2 000 000 Kč. Jelikož mají dohromady naspořeno 

200 000 Kč, budou si žádat o hypotéku do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti. Dále se 

rozhodli, že úrokovou sazbu si zvolí s fixací na 5 let, a že dobu splatnosti si určí až podle 

orientačních propočtů jednotlivých bank. 

Základní parametry: 

 Cena rekonstrukce ................................. 2 000 000 Kč 

 Výše úvěru ............................................ 1 800 000 Kč 

 Doba fixace .......................................................... 5 let 

Tabulka 4.15: Bezstarostná hypotéka od ČSOB 

Doba splatnosti v letech 15 20 25 

Úroková sazba 4,79 % 4,79 % 4,79 % 

Měsíční splátka úvěru 14 038 Kč 11 671 Kč 10 304 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Celková měsíční splátka 14 188 Kč 11 821 Kč 10 454 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 2 561 040 Kč 2 844 240 Kč 3 143 400 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 761 040 Kč 1 044 240 Kč 1 343 400 Kč 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.16: Hypoteční úvěr od Hypoteční banky 

Doba splatnosti v letech 15 20 25 

Úroková sazba 4,99 % 4,99 % 4,99 % 

Měsíční splátka úvěru 14 225 Kč 11 869 Kč 10 512 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Celková měsíční splátka 14 375 Kč 12 019 Kč 10 662 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 2 594 700 Kč 2 891 760 Kč 3 205 800 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 794 700 Kč 1 091 760 Kč 1 405 800 Kč 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 4.17: Hypoteční úvěr od České spořitelny 

Doba splatnosti v letech 15 20 25 

Úroková sazba 3,69 % 3,39 % 3,39 % 

Měsíční splátka úvěru 13 036 Kč 10 338 Kč 8 905 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Celková měsíční splátka 13 186 Kč 10 488 Kč 9 055 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru - - - 

Celková výše hypotečního úvěru 2 373 480 Kč 2 517 120 Kč 2 716500 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 573 480 Kč 717 120 Kč 916 500 Kč 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.18: Flexibilní hypotéka od Komerční banky 

Doba splatnosti v letech 15 20 25 

Úroková sazba 4,49 % 4,49 % 4,49 % 

Měsíční splátka úvěru 13 761 Kč 11 378 Kč 9 995 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 250 Kč 250 Kč 250 Kč 

Celková měsíční splátka 14 011 Kč 11 628 Kč 10 245 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 4 900 Kč 4 900 Kč 4 900 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 2 526 880 Kč 2 795 620 Kč 3 078 400 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 726 880 Kč 995 620 Kč 1 278 400 Kč 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 4.19: Hypotéka FLEXI od Unicredit Bank 

Doba splatnosti v letech 15 20 25 

Úroková sazba 3,66 % 3,66 % 3,66 % 

Měsíční splátka úvěru 13 010 Kč 10 588 Kč 9 166 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu* 200 Kč 200 Kč 200 Kč 

Celková měsíční splátka 13 210 Kč 10 788 Kč 9 366 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 

Celková výše hypotečního úvěru 2 380 300 Kč 2 591 620 Kč 2 812 300 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 580 300 Kč 791 620 Kč 1 012 300 Kč 

*předpokládá se, že si klienti u banky založí i běžný účet 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 4.20: Hypotéka KLASIK od Raiffeisenbank 

Doba splatnosti v letech 15 20 25 

Úroková sazba 4,19 % 4,19 % 4,19 % 

Měsíční splátka úvěru 13 486 Kč 11 089 Kč 9 691 Kč 

Měsíční poplatek za správu úvěrového účtu 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Celková měsíční splátka 13 636 Kč 11 239 Kč 9 841 Kč 

Poplatek za zpracování a vyřízení úvěru - - - 

Celková výše hypotečního úvěru 2 454 480 Kč 2 697 360 Kč 2 952 300 Kč 

Přeplatek na hypotečním úvěru 654 480 Kč 897 360 Kč 1 152 300 Kč 

Zdroj: vlastní 

4.3.1 Vyhodnocení modelového příkladu č. 3 

Obrázek 4.5: Výše měsíčních splátek jednotlivých úvěrů 

 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 4.6: Výše přeplatku na jednotlivých úvěrech s různou dobou splatnosti 

Zdroj: vlastní 

I u tohoto modelové příkladu se, stejně jako u prvního, jeví jako nejlepší nabídka 

České spořitelny, kde výše splátek i celkových přeplatků pro jednotlivé doby splatnosti je 

nejnižší. Co se týče výběru doby splatnosti, banka by za těchto okolností neměla problém 

poskytnout hypotéku na všechna uvedená období. 

Celkové čisté příjmy této domácnosti činí 50 000 Kč. Po odečtení výdajů, tedy výdajů 

na pojištění ve výši 2 000 Kč a životního minima ve výši 7 430 Kč (po navýšení Českou 

spořitelnou), činí disponibilní část příjmů 40 570 Kč. Klienti tak mají dostatek finančních 

prostředků i na úhradu nejvyšší splátky, která vychází u úvěru se splatností 15 let.  

Z pohledu klienta je dle kritéria přeplacení nejvýhodnější pochopitelně doba splatnosti 

15 let. Úspora oproti úvěru s dobou splatnosti na 20 let činí 143 640 Kč a oproti úvěru 

s dobou splatnosti na 25 let dokonce 343 020 Kč. Jelikož banka by poskytla úvěr na všechna 

zvolená období, záleželo by už pouze na rozhodnutí klienta, jak rychle chce mít úvěr 

splacený, či jaké výši měsíčního závazku se cítí schopen dostát. 

Při volbě doby splatnosti hypotečního úvěru musí klient vzít v úvahu také plány do 

budoucna (cestování, děti apod.) a možná rizika, jako je výše nákladů na bydlení, ztráta 

příjmu a další. Navíc tito klienti mají poměrně vysoké příjmy, tudíž by si mohli dovolit 

pojištění schopnosti splácet, nebo časem i předčasné splacení úvěru. 
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5 Závěr 

Jak vyplývá z názvu této bakalářské práce, jejím hlavním cílem bylo srovnat nabídku 

hypotečních úvěrů na českém trhu. Jelikož bylo zjištěno, že nabídka úvěrů na bydlení je 

v České republice poměrně velká, došlo k výběru šesti bank, které v předchozím roce 

poskytly největší objem hypotečních úvěrů. U každé banky byl následně vybrán jeden 

hypoteční úvěr z její celkové nabídky. Těchto šest vybraných úvěrů pak bylo jednotlivě 

charakterizováno a srovnáno na vybraných modelových příkladech. 

Z celkového pohledu se jako nejvýhodnější jeví hypotéka od České spořitelny. Je to 

hlavně z toho důvodu, že Česká spořitelna nabízí nejnižší úrokové sazby ze všech šesti 

vybraných obchodních bank, na základě kterých si klienti hypoteční úvěry nejčastěji vybírají. 

Česká spořitelna se řadí k nejvýhodnějším i u vybraných modelových příkladů, kde se 

zpravidla vždy vyskytuje na předních pozicích, tedy takových, kde klient nejméně přeplatí.  

Výjimkou je modelový příklad č. 2, kde se na první pozici objevuje ČSOB. Důvodem 

nejnižší hodnoty přeplatku zde však není úroková sazba, ale výše základních poplatků. ČSOB 

zde požaduje po svém klientovi nižší poplatky, než např. Komerční banka, jejíž úroková 

sazba je v tomto případě shodná s úrokovou sazbou ČSOB.  

V této práci je také možné si povšimnout, že v některých případech ČSOB vykazuje 

stejné výsledky s Hypoteční bankou. V současnosti se shodují spíše ve stanovených 

poplatcích. Je to z toho důvodu, že hlavním vlastníkem Hypoteční banky je právě ČSOB. I 

přesto, že v modelových příkladech se hypoteční úvěry od těchto dvou obchodních bank 

vyskytují na přední pozici pouze jednou, patří tyto dvě banky stále k těm, jejichž objem 

poskytnutých hypotečních úvěrů je největší ze všech bank nabízejících hypoteční úvěry na 

českém trhu. 

Jako nejméně výhodný hypoteční úvěr se v této práci jeví úvěr od Raiffeisenbank. Už 

při srovnání úrokových sazeb je možné vidět, bez ohledu na zástavní hodnotu nemovitosti, že 

se tento úvěr řadí k těm dražším. I z prvního a druhého modelového příkladu vyplývá, že u 

tohoto hypotečního úvěru by klienti přeplatili největší množství peněžních prostředků. U 

třetího modelového příkladu je tomu však jinak. V tomto případě se Raiffeisenbank řadí 

k prvním třem bankám, u kterých by klienti přeplatili nejméně. Je tomu tak z toho důvodu, že 

zde klienti požadují poskytnutí částky do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti. Ostatní, jindy 
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výhodné banky v tomto případě požadují už vyšší úrokovou sazbu, kdežto Raiffeisenbank 

zůstává stále u jedné a té samé. 

Každý z těchto uvedených produktů se v něčem liší a je v něčem specifický. Někde to 

jsou nízké úrokové sazby, jinde zase např. výhodná nabídka mimořádných splátek apod. A 

protože i klienti mají rozdílné názory a preference, záleží už pouze na nich, který z úvěrů je 

pro ně tím nejvhodnějším. V konkurenčním prostředí, kde neexistuje jedna banka, ale je jich 

hned několik, je tak pro výběr optimální varianty financování bydlení velmi důležité porovnat 

nabídky jednotlivých bank na základě informací zjištěných z internetu, od pracovníka dané 

banky či orientačních propočtů, které banka klientovi sestaví, popř. poradit se s odborníkem, a 

„nezakotvit“ hned u první banky, která klientovi přijde právě do cesty. 
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Seznam zkratek 

tzv. tak zvaný 

např. například 

apod. a podobně 

ČR Česká republika 

ČNB Česká národní banka 

č. číslo 

Sb. sbírka 

atd. a tak dále 

EU Evropská unie 

r. rok 

tzn. to znamená 

odst. odstavec 

mld. miliarda 

Kč česká koruna, jednotka měny 

ČSOB Československá obchodní banka 

max. maximálně 

popř. popřípadě 

KB Komerční banka 

UCB Unicredit Bank 

RB Raiffeisenbank 

resp.  respektive 

 



 

 

  


