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Anotace 

Bakalářská práce seznamuje s historií hypotečního trhu v České republice a umožňuje 

získání základní orientace na hypotečním trhu. Teoretická část práce je věnována 

charakteristice parametrů hypotečního úvěru. Aplikační část pak porovnává základní typy 

hypotečních úvěrů vybraných bank na modelovém příkladu. 

 

Klíčová slova: hypoteční úvěr, nemovitost, bankovní trh, úroková sazba, splatnost, 

zajištění, fixace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

 

The bachelor thesis provides information about history of the mortgage market in the 

Czech Republic as well as indicative orientation in the mortgage market. The theoretic part 

of the thesis focuses on characteristics of the mortgage credit parameters. The application 

part has been devoted to comparison of elementary types of mortgage credits of selected 

banks on a model sample.  
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1. Úvod 

Dané téma jsem si zvolila pro svou aktuálnost, a protože se domnívám, že je jen malá 

skupina lidí, která nemusí řešit otázku bydlení. Toto téma je po otázce vzdělání, další 

prioritou, kterou musí nastupující generace řešit a nejen ona. S přílivem vlny 

nezaměstnanosti a s rostoucími životními náklady se dotýká řešení otázky bydlení celé 

společnosti.  Někteří řeší ztrátu zaměstnání změnou bydliště do oblastí s větší možností 

uplatnění na trhu práce. Nebo naopak lidé pobírající starobní důchod, kterým neumožňuje 

výše jejich důchodu udržet lukrativní bydlení (např. v Praze), se snaží najít vhodné bydlení 

v místech s menšími náklady na bydlení bez závislosti na míře nezaměstnanosti vyskytující 

se v dané oblasti. 

 

Pořízení vlastního bydlení je v současné době investice řádově stotisícová až několika 

milionová, vycházíme-li z průměrné výše poskytnutého hypotečního úvěru za rok 2012, 

která činila částku 1 600 000 Kč. [4] V každém případě volba způsobu pořízení bydlení 

ovlivní život člověka na několik desítek let.  

 

Přestože, existuje více způsobů získání finančních prostředků ke koupi nemovitosti, 

vybrala jsem jeden z nejzákladnějších, kterým je hypoteční úvěr, prostřednictvím kterého 

lze vyřešit problém získání dostatečného množství finančních prostředků ke koupi 

nemovitosti. 

 

V teoretické části jsem přiblížila historii vzniku hypotečního trhu v České republice a 

provedla charakteristiku hypotečního úvěru. U trojice zástupců hypotečních bank – Česká 

spořitelna, a. s., UniCredit Bank Czech Republic, a. s. a Raiffeisenbank, a. s., jsem 

charakterizovala základní parametry hypotečních produktů, které umožňují pořízení bytu 

do osobního vlastnictví. 

 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit nabídku hypotečních úvěrů obchodních bank 

České spořitelny, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a Raiffeisenbank, a.s. Poukázat 

na rozdíly výhod jednotlivých typů nabízených hypotečních úvěrů s celkovým vlivem na 

úrokovou sazbu poskytnuté hypotéky. Na modelovém příkladě koupě nemovitosti do 
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osobního vlastnictví pak provést porovnání vybraných typů hypoték s uvedením 

nejvhodnější nabídky pro žadatele. 
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2.  Charakteristika hypotečních úvěrů 

Hypoteční úvěr (zkráceně také hypotéka) je úvěr určený jak pro fyzické osoby, tak pro 

právnické osoby. Patří k dlouhodobým úvěrům s formou zajištění zástavním právem 

k nemovitosti na území ČR. V souvislosti s hypotečním úvěrem se můžeme setkat 

s pojmem americká hypotéka, zde lze však prostředky získané úvěrem použít na cokoliv a 

ne pouze na řešení bytové potřeby žadatele. 

2.1 Historie hypotečních úvěrů 

Hypoteční úvěry se řadí k nejstarším typům úvěrů na světě. První hypoteční úvěry byly 

poskytnuty již v 19. století. Na území Čech vznikla první hypoteční banka ve druhé 

polovině 19. století. Jednalo se o Hypoteční banku Království českého v Praze s datem 

založení 1865. Tato banka umožňovala svým klientům získat pomocí hypotečního úvěru 

dům či pozemek.  

 

V období 2. světové války byl český bankovní systém pod německým vlivem. Po 

znárodnění v roce 1948 se v České republice prakticky přestaly hypoteční úvěry 

poskytovat. Obnova hypotečního trhu nastala rokem 1995, kdy získala jako první banka u 

nás licenci k provozování hypotečních obchodů Českomoravská hypoteční banka (dnešní 

Hypoteční banka, a.s.). Z univerzální banky se stala bankou specializovanou na 

poskytování hypoték v ČR.  

 

Hypoteční trh se rozvíjel velmi opatrně a pomalu. Vedla k tomu především 

konzervativnost bank, které neměly žádné zkušenosti s řízením tak velkého rizika. 

Neexistoval registr dlužníků, z kterého by bylo možné čerpat potřebné informace o 

platební morálce žadatele. Pro ekonomicky slabší žadatele byla překážkou vysoká úroková 

sazba převyšující 15 %. Produktová nabídka byla velmi omezená. Poskytnutý hypoteční 

úvěr odpovídal pouze 70% výši odhadní ceny nemovitosti.  Nebylo možné zvolit jinou jak 

pětiletou fixaci úrokové sazby. Neexistovala externí síť prodejců hypoték, prodej 

zajišťovalo pouze 7 bank.  
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Rozvoj hypotečního trhu zpomalila hospodářská recese, která trvala od roku 1997 do roku 

1999 a zasáhla celé bankovnictví. Banky se potýkaly s existenčními problémy. Počet nově 

poskytnutých hypoték rapidně klesl z původně poskytnutých 5 676 hypotečních úvěrů na 

pouhých 3 362 úvěrů, jak znázorňuje Obrázek č. 1 Historie hypotečních úvěrů.  

 

 

Obrázek č. 1 Historie hypotečních úvěrů 

 Zdroj: OSTATEK Libor. hypoindex.cz [online]:  http://hypoindex.cz/cs/images/content/15let-hypotek-objem-pocet.jpg   

 

Vývoj úrokových sazeb, jak znázorňuje Obrázek č. 2 Úroková sazba hypoték, měl velký 

vliv na množství poskytnutých hypoték. Poklesem úrokových sazeb v roce 1999 byly 

hypotéky zpřístupněny širší klientele, která doposud na získání hypotéky finančně 

nedosáhla. 

 

Obrázek č. 2 Úroková sazba hypoték 

Zdroj: OSTATEK Libor. hypoindex.cz [online]: http://hypoindex.cz/cs/images/content/15let-hypotek-vyvoj-sazeb.jpg 

 

http://hypoindex.cz/cs/images/content/15let-hypotek-objem-pocet.jpg
http://hypoindex.cz/cs/images/content/15let-hypotek-vyvoj-sazeb.jpg
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Po roce 2000 nastává obrat v poskytování hypoték, které se stávají hlavním nástrojem 

financování bydlení společně s úvěry ze stavebního spoření. [5] 

 

V červenci 2007 zasáhla americký hypoteční trh krize, která byla způsobena nadměrným 

poskytováním rizikových hypotečních úvěrů. Banky poskytovaly ve velké míře nesplatné 

a nedostatečně zajištěné hypoteční úvěry. Americká hypoteční krize přerostla ve světovou 

finanční krizi, která zasáhla i české hypoteční banky. S krizí vzrostly hypoteční úroky 

a snížil se zájem klientů o získání úvěru na bydlení. Lidé se obávali činit zásadní 

rozhodnutí v nejisté finanční době. Situace se začala měnit se stabilizujícím se finančním 

trhem. [6] 

 

Vliv světové hypoteční krize se projevil na objemu nově poskytnutých hypoték společně s 

refinancovanými hypotékami v ČR největší měrou v roce 2009, kdy poklesl až na celkovou 

hodnotu 77,2 mld. Kč (Obrázek č. 3 Objem poskytnutých hypoték). Vzhledem k vysoké 

stabilitě bankovního trhu v ČR již následující rok objem poskytnutých hypoték opět začal 

růst. 

 

Obrázek č. 3 Objem poskytnutých hypoték 

Zdroj: OSTATEK Libor. realitymorava.cz [online]: 

http://www.realitymorava.cz/upload/images/2013014_objemy_hypoték.jpg 

 

Pokles úroků na historické minimum, pokles cen nemovitostí a zájem klientů 

o refinancování již získaných hypoték v roce 2012 způsobilo poskytnutí historicky 

http://www.realitymorava.cz/upload/images/2013014_objemy_hypoték.jpg
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nejvyššího objemu hypoték. Viz Obrázek č. 4 Podíl jednotlivých typů úvěrů na bydlení k 

31. 8. 2012.  

 

Obrázek č. 4 Podíl jednotlivých typů úvěrů na bydlení k 31. 8. 2012 

Zdroj: ZÁPEČNÍK Petr. hypoindex.cz [online]:  http://www.hypoindex.cz/obrazky/images/text/uvery-na-bydleni-04.jpg/ 

2.2 Typické znaky hypotečního úvěru 

K prvnímu typickému znaku hypotečního úvěru patří jeho definice, která je řešena 

v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a dle něhož definice hypotečního úvěru zní: 

 

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

k nemovitosti, i rozestavěné, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní 

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

účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z 

hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních 

zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. [7] 

 

Dalším typickým znakem hypotečního úvěru je jeho financování ze zdrojů získaných 

zvláštní formou dluhopisů tzv. hypotečních zástavních listů. Tyto listy mohou vydávat 

pouze banky podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem na 

území ČR. Způsob krytí hypotečních úvěrů HZL je nutný z důvodu dlouhé doby splatnosti 

hypotečních úvěrů. 

 

K hypotečním úvěrům je vázána výhoda možnosti využít příspěvek ve formě Státní 

finanční podpory, která je dána jako rozdíl anuity při úrokové sazbě dohodnuté s bankou a 

http://www.hypoindex.cz/financovani-bydleni-nejbezpecnejsi-jsou-hypoteky/


Eva Salačová: Zhodnocení hypotečních úvěrů u vybraných obchodních bank 

2013   7 

anuity při úrokové sazbě snížené. Další výhodou je možnost odečíst ze základu daně 

z příjmů částku rovnající se úrokům zaplaceným za zdaňovací období (platí pouze pro 

fyzické osoby). Maximálně lze snížit základ daně o 300 tis. Kč. [3] 

2.3 Hlavní rozdělení hypotečních úvěrů 

Hypoteční úvěry se obvykle dělí na dvě velké skupiny: 

 

 hypoteční úvěry na bydlení - umožňují řešení bytové otázky pro fyzické osoby,  

 hypoteční úvěry na podnikání - jsou určené k financování nemovitostí, které 

mohou sloužit k vlastní podnikatelské aktivitě žadatele nebo mohou sloužit 

k pronájmu třetím osobám. Umožňují realizovat podnikatelský záměr, jenž by 

nebyl možný uskutečnit pouze z vlastních zdrojů firmy. 

2.4 Základní pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů na bydlení 

Banky se snaží dodržet podmínku, kdy pohledávky z hypotečních úvěrů obvykle 

nepřekročí 60 % až 80 % tzv. ceny obvyklé zastavených nemovitostí. V dnešní silné 

konkurenci se však již vyskytují nabídky na financování 100 % zastavované nemovitosti. 

 

Při podepisování úvěrové smlouvy nesmí váznout na zastavované nemovitosti žádné jiné 

zástavní právo. 

 

Nemovitost sloužící jako zajištění nesmí být použita jako zástava k jiným obchodním 

aktivitám banky. 

2.5 Účel hypotečního úvěru 

Příklady možných účelů k hypotečnímu úvěru: 

 

 koupě nemovitosti, 

 výstavba nemovitosti, 

 oprava, modernizace nebo dostavba stávající nemovitosti, 

 vypořádání vlastnických vztahů týkajících se nemovitosti, 
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 refinancování - splacení úvěru poskytnutého bankou a použitého shodně s účelem 

hypotečního úvěru, 

 úplatný převod členských práv, povinností a členského podílu v bytovém 

družstvu, 

 zpětné proplacení ceny za převod nemovitosti – úhrada již provedených investic 

do nemovitosti. [2] 

2.6 Předmět hypotečního úvěru 

Předmětem hypotečního úvěru může být: 

 

 rodinný dům, 

 stavební pozemek, 

 bytová jednotka, 

 družstevní byt, 

 stavba pro individuální rekreaci. 

2.7 Technické parametry hypotečního úvěru 

2.7.1 Oceňování nemovitostí 

Možné způsoby oceňování nemovitostí: 

 

 formou odhadu obvyklé ceny nemovitosti, 

 on-line ocenění, 

 smluvními znalci bank, 

 nesmluvními znalci – tento způsob se většinou používá pouze u refinancování. 

2.7.2 Splatnost hypotečního úvěru 

Splácení (nebo také umořování) je možné několika způsoby. Rozlišujeme hlavní metody 

splácení: 

 Splácení jednorázové využívané v případě prodeje objektu. 

 Splácení postupné, kdy je možné použít několik variant. 
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 Varianta A  

 pravidelné (periodické) 

 degresivní (úmor se stanoví konstantní částkou) 

 anuitní (úmor roste úměrně poklesu úroku) 

 progresivní (rychlejší růst splátek úmoru než je pokles úroku) 

 

 Varianta B 

 Nepravidelné metody splácení – dlužník si může splátky 

přizpůsobit vlastnímu finančnímu plánu. 

 

V případě degresivního splácení zaplatí dlužník celkově nejméně na úrocích, a tím je pro 

něj z typů pravidelného splácení nejvýhodnější, přestože na počátku splácení úvěru jsou 

splátky nejvyšší, viz Obrázek č. 5 Vývoj výše splátky v čase.  

 

 

Obrázek č. 5 Vývoj výše splátky v čase 

Zdroj: [1] 

 

 Doba splácení v rozmezí od 5 až do 30 let. 

 Ve většině případů banky neumožňují bezplatné předčasné splacení hypotečního 

úvěru mimo fixační období. 

 Doba splatnosti se většinou stanovuje nejdéle do 70 let věku žadatele. [1] 
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Jistina * úroková sazba * počet dní 

360 * 100 

2.7.3 Úroková sazba hypotečního úvěru 

Úrok je cena za poskytnutí finančních prostředků. Výše úroku je vyjádřena v procentech a 

je vyjadřována úrokovou sazbou (úrokovou mírou). 

 

Nejčastěji se úroková sazba stanovuje jako roční (zkráceně označovaná p.a.). Úvěry 

z kreditních karet jsou úročeny měsíční úrokovou sazbou ( zkráceně označovaná p.m.). 

 

Rozlišujeme dva druhy úrokové sazby:  

 

 fixovaná – pevná sazba stanovená na určité období, 

 proměnná – proměnná sazba stanovená od referenční sazby 1M PRIBOR + % 

odchylka p.a. – odchylka je stanovena bankou. 

 

Vzorec pro výpočet úroků [2] 

 

  

  Úrok = 

 

 

Kde: 

Jistina = zůstatek na úvěru v daném dni 

Úroková sazba = číselné označení konkrétní sazby  

Počet dní = počet kalendářních dní, kdy byla jistina na účtu, ze kterého se úrok počítá 

Konst. 360 = použití metody 30/360 (použití fikce, že rok má 360 dnů a měsíc 30 dnů).  
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3. Hypoteční úvěrování u vybraných bank  

Na českém bankovním trhu působí 44 bank, z nichž 16 má možnost poskytovat hypoteční 

úvěry. Jejich nabídka v produktech hypoték je široká a není jednoduché se mezi nimi 

orientovat. Hypoteční trh je v současné době tak dynamický, že boj o získání klienta se 

promítá do stále se zkracujících intervalů nabízených výhod ze strany bank a nízkých 

úrokových sazeb hypotečních úvěrů.  

 

K nahlédnutí na možnosti poskytnutí hypotečního úvěru jsem v tomto případě vybrala 

z nabídky třech českých bank: České spořitelny, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

a Raiffeisenbank, a.s. Jedná se o banky, které tvoří hypoteční špičku a patří mezi první 

polovinu největších hypotečních poskytovatelů u nás. [8] 

 

V tabulce č. 1 Stav hypotečních úvěrů k 31. 12. 2012 jsou znázorněny pozice jednotlivých 

bank k aktuálnímu datu působících na našem trhu.  

 

Tabulka č. 1 Stav hypotečních úvěrů k 31. 12. 2012 

Zdroj: MMR [online]: http://www.mmr.cz/getmedia/9e3803d3-e595-4eea-95fa-833f495642b9/Stav-hypotecnich-uveru-

k-31-12-2012_kraje_2501_ar.pdf 

Úvěry pro: Občany 

celkem 14 krajů Počet HÚ celkem (ks) Smluvní jistina celkem (tis. Kč) 

KB 15 728 25 425 652 

ČS 21 723 35 169 318 

Unicredit Bank 4 748 8 614 765 

Hypoteční banka 21 748 36 476 119 

ČSOB 0 0 

GE 1 406 1 886 729 

RFB 3 215 7 147 173 

Wüstenrot 3 421 4 154 560 

Volksbank CZ 1 606 2 723 870 

CELKEM 73 595 121 598 186 

 

 

http://www.mmr.cz/getmedia/9e3803d3-e595-4eea-95fa-833f495642b9/Stav-hypotecnich-uveru-k-31-12-2012_kraje_2501_ar.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/9e3803d3-e595-4eea-95fa-833f495642b9/Stav-hypotecnich-uveru-k-31-12-2012_kraje_2501_ar.pdf
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Pro lepší představu znázorněno také graficky na obrázku Graf č. 1 Poměr HÚ jednotlivých 

bank.  

 

Graf č. 1 Poměr HÚ jednotlivých bank 

Zdroj: vlastní graf na základě předchozí tabulky 

 

S ohledem na skutečnost, že výhody bank dnes plynou z výše bilanční sumy klienta u dané 

banky, směruje klient (žadatel o hypoteční úvěr) nejen své finanční obchody, ale většinou i 

finanční aktivity ostatních členů rodiny do obsluhy jedné banky. Z tohoto důvodu by měl 

žadatel vědět něco více o celkovém postavení vybrané banky na bankovním trhu. Je 

vhodné znát i samotné vlastníky banky a vědět o jejich postavení a působení na evropském 

bankovním trhu.  

 

Pro orientaci mezi bankovními domy je vhodné, aby se klient seznámil s jejich historií 

působení na našem trhu, s výsledky hospodaření, s nabízenými produkty a v neposlední 

řadě s možností obsluhy a dostupností obslužných míst.  

3.1 Aktuální nabídka hypotečního úvěru od České spořitelny 

Česká spořitelna nabízí klientům řešení koupě nemovitosti formou poskytnutí produktu 

"Hypotéka České spořitelny". 
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3.1.1 Výhody Hypotéky České spořitelny 

Mezi výhody hypotéky České spořitelny můžeme zařadit: 

- možnost sjednání schůzky k projednání hypotéky přes internet, 

- jednání o individuálním nastavení parametrů hypotéky s hypotečním specialistou, 

- vyřízení hypotéky vždy zdarma, 

- při koupi bytu do 3 mil. Kč možnost získání on-line ocenění zdarma, 

- komunikace s katastrem nemovitostí přímo z banky a bez poplatku po celou dobu 

vedení hypotéky, 

- garance úroku po dobu 30 dnů od nabídky, 

- možnost volby proměnné sazby, při degresivní formě splácení, částka 

zaplaceného úroku se výrazně sníží, 

- poplatkové prázdniny v období od 1. 3. 2013 do 31. 5. 2013 (správa hypotéky po 

celou dobu vedení zdarma), 

- garance 5 dnů vyřízení hypotéky při dodání všech potřebných podkladů (doložení 

příjmů žadatelů, kupní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, pojistné 

smlouvy k nemovitosti apod.). 

3.1.2 Volitelné služby k Hypotéce České spořitelny 

Česká spořitelna umožňuje žadatelům o hypotéku uzavřít balíček služeb a zvýhodnění dle 

vlastního výběru.  

 

 Služby mohou být zřízeny pouze při poskytnutí hypotéky a nelze je 

v průběhu splácení rušit. 

 Financování až do výše 100 % hodnoty nemovitosti bez požadavku na 

doložení části investičního záměru z vlastních zdrojů.  

 Dopředné refinancování, kdy banka poskytuje možnost čerpání úvěru až 12 

měsíců od podpisu smlouvy. 

 Překlenovací financování řeší financování nového bydlení a následně po 

prodeji původního bytu připouští možnost vložení získaných finančních 

prostředků z prodeje původní nemovitosti jako mimořádnou splátku ve 

prospěch hypotéky. 
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 Služby a zvýhodnění, které lze sjednat dodatečně nebo v průběhu vedení 

hypotéky zrušit. 

- U Hypotéky s prémií lze získat slevu 0,3 % na úrokové sazbě pro první 

fixaci a možnost finanční prémie ve výši 4 % vyčerpaného úvěru (možnost 

použití finančních prostředků dle výběru klienta). 

- Možnost uzavření pojištění schopnosti splácet, které kryje rizika spojená 

s dlouhodobou pracovní neschopností, invaliditou a se smrtí žadatele. 

- Pojištění schopnosti splácet při ztrátě zaměstnání kryje rizika stejná 

v předchozím pojištění včetně ztráty zaměstnání. 

- Úroková sleva za splácení z aktivního účtu u ČS. 

- Expresní čerpání umožňuje čerpání hypotéky již druhý den po podpisu 

úvěrové smlouvy při splnění všech podmínek čerpání. 

- Mimořádné splátky hypotéky bez poplatku v průběhu platnosti fixované 

úrokové sazby. 

- Česká spořitelna si účtuje za jednotlivé výše uvedené služby jednorázové 

poplatky dle platného sazebníku banky. U pojistných služeb je účtována 

měsíční úhrada za pojistné. [9] 

3.2 Nabídka UniCredit Bank na řešení koupě nemovitosti 

UniCredit Bank nabízí klientům fyzickým osobám šest druhů hypotečních úvěrů, které se 

liší v možnostech jejich nastavení. 

 

Základní parametry hypotečních úvěrů jsou pro všechny následné druhy hypoték shodné: 

 

 minimální výše hypotéky 200 000 Kč, 

 poskytnutí finanční částky až do 100 % odhadní hodnoty nemovitosti, 

 doba splácení až 30 let, 

 čerpání hypotéky do 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy. 

 

Převratná hypotéka 

Produkt, který je vhodný pro zajištění minimalizace měsíčních splátek, u tohoto druhu 

hypotéky se zaplatí méně na úrocích oproti úvěru s fixní sazbou. V průběhu vedení 
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Převratné hypotéky lze přejít kdykoliv na fixní úrokovou sazbu. Po dobu 12 měsíců od 

podpisu úvěrové smlouvy je možno provést až 4 mimořádné splátky ročně bez poplatku. 

Možnost uzavření pojištění schopnosti splácet. Převratnou hypotéku je možno kombinovat 

i s ostatními typy hypoték jako je hypotéka TWIN, neúčelová hypotéka, hypotéka na koupi 

nemovitosti, hypotéka na výstavbu/rekonstrukci a refinancování hypotéky. 

 

Hypotéka Individual 

Je určena pro klienty, kteří upřednostňují jistotu fixní sazby před sledováním vývoje 

úrokových sazeb a výše splátek u variabilní sazby. Výhodou je neomezená možnost 

mimořádných splátek i mimo fixaci a možnost přechodu na variabilní sazbu v průběhu 

celého vedení hypotečního úvěru. Banka i u tohoto druhu hypotéky umožňuje kombinaci 

s ostatními typy hypoték jako je hypotéka Flexi, TWIN, PLUS, hypotéka na koupi 

nemovitosti, na výstavbu/rekonstrukci nebo neúčelová hypotéka. 

 

Hypotéka Flexi 

Hypotéka s možností využití na koupi bytu v osobním vlastnictví, družstevního bytu, 

rodinného domu včetně pozemku. Řeší i možnost výstavby rodinného domu, bytu, chaty, 

případně garáže nebo bazénu. V nabídce této hypotéky je i řešení rekonstrukce 

nemovitosti. Tento druh hypotéky umožňuje majiteli provedení předčasné splátky 

v průběhu fixního období bez poplatku avšak za cenu vyšší úrokové sazby než Převratná 

hypotéka nebo Hypotéka Plus. 

 

Hypotéka TWIN 

Rozšiřuje předchozí nabídky o poskytnutí až 20 % částky úvěru pro neúčelové čerpání. 

Klient má opět výběr mezi fixní a variabilní sazbou. 

 

Hypotéka Plus 

Základní parametry hypotéky jsou shodné s ostatními typy nabízených hypoték. 

S Hypotékou Plus však klient nehradí jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru a měsíční 

poplatek za správu a vedení úvěru. U tohoto typu úvěru si však klient musí zvolit fixní 

období, které je delší nebo rovno 3 rokům a zároveň se zavazuje, že předčasně nesplatí 

úvěr do 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Pokud by došlo k předčasnému splacení, 
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je klient povinen uhradit bance zpětně poplatek za poskytnutí úvěru společně s poplatkem 

za správu úvěru od data podepsání smlouvy do dne splacení úvěru. Poplatek se účtuje ve 

výši stanovené sazebníkem banky platného k datu uzavření smlouvy. [10] 

3.3 Řešení koupě nemovitosti s produkty Raiffeisenbank 

Pro řešení pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví si klient v Raiffeisenbank vybírá ze 

šesti druhů hypotečních úvěrů.  

 

Hypotéka Klasik 

K základním parametrům tohoto produktu patří zřízení úvěru bez poplatku, výhoda 

opakovaných mimořádných splátek v rozmezí 1 roku, výběr úrokových sazeb se splatností 

1 - 15 let, výběr plovoucí úrokové sazby. Při výstavbě nemovitosti pak není nutné dokládat 

faktury, klientovi je požadovaná částka zaslána ve prospěch jeho osobního účtu. Banka 

poskytuje prostředky až do 100 % odhadní ceny nemovitosti. V případě úvěru do 

1 880 000 Kč je možné 20 % prostředků čerpat na cokoliv. 

 

Hypotéka Klasik Plus 

Předchozí parametry jsou rozšířeny o možné využití čerpání části nebo celého objemu 

finančních prostředků poskytnutého hypotečního úvěru před zajištěním zástavním právem. 

Je tvořena dvěma na sobě závislými úvěry. První úvěr je poskytnut jako nezajištěný na 

dobu 24 měsíců, následně po zřízení zástavního práva je splacen hypotečním úvěrem se 

zástavním právem k nemovitosti. Výhody plynoucí z takto poskytnuté hypotéky jsou 

uzavření pouze jedné úvěrové smlouvy bez dalších poplatků za poskytnutí úvěru. S tímto 

typem hypotéky lze realizovat pořízení nemovitosti v rámci developerského projektu, 

výstavbu montovaného rodinného domu, koupi bytu v dražbě a pořízení družstevního bytu 

do osobního vlastnictví. Na hypotečním trhu se jedná o zcela nový typ hypotečního úvěru.  

 

Offset – hypotéka se zápočtem úspor 

Klient se aktivně podílí na nákladech své hypotéky. Na spořicí účet ukládá hotovost pro 

nenadálé výdaje a pomocí zápočtu úspor snižuje úrokové náklady hypotéky a výši měsíční 

splátky. Prostředky na spořicím účtu jsou kdykoliv k dispozici. S rostoucí úložkou na 
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spořicí účet klesá měsíční splátka. V případě, kdy klient má v bance na spořicím účtu 

uloženy prostředky ve výši nesplacené jistiny úvěru, neplatí bance žádné úroky.  

 

Podmínkou pro zřízení Offset hypotéky je závazek klienta provádět platební styk 

prostřednictvím Raiffeisenbank. Dále je omezená fixace úrokové sazby na dobu 1, 2 nebo 

3 roků. Možnost zřízení a zrušení tohoto druhu hypotéky je však pouze při založení nebo 

projednávání nové fixace k hypotéce Klasik 

 

Variabilní hypotéka 

Jedná se o neúčelovou hypotéku s kontokorentním rámcem, kdy je úvěr čerpán a splácen 

dle potřeb klienta, tím klient sám ovlivňuje výši splátky. Možnost zdarma vkládání 

mimořádných splátek po celou dobu vedení hypotéky. Jedná se o produkt, který nelze najít 

v žádné konkurenční nabídce na našem hypotečním trhu. 

 

Equi hypotéka – bez dokládání příjmů 

Banka touto hypotékou umožňuje získání prostředků i klientům, kteří nemohou nebo 

nechtějí doložit svůj příjem. Klient si může vybrat z účelové nebo neúčelové varianty 

hypotéky. K žádosti o poskytnutí úvěru je nutné doložit pouze odhad nemovitosti. Banka u 

tohoto typu hypotéky poskytne finanční prostředky do 50 % zástavní hodnoty nemovitosti. 

 

Americká hypotéka Univerzál 

Prostředky jsou poskytovány bez zjišťování účelovosti do 70 % zástavní hodnoty 

nemovitosti, se splatností 5 až 20 let, při minimální výši úvěru 300 000 Kč. [11] 
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4. Porovnání hypotečních úvěrů na modelovém příkladu 

K modelovému příkladu řešení bytové otázky jsem vybrala koupi bytu do osobního 

vlastnictví v Ústeckém kraji, odkud také pochází žadatelé. Tento fakt může hrát důležitou 

roli při poskytování hypotéky, kdy některé banky zohledňují v celkové bonitě klienta 

i místo trvalého bydliště.  

 

Parametry nemovitosti:  

 byt v osobním vlastnictví (viz Obrázek č. 6 Nemovitost) 

 hodnota nemovitosti určené ke zřízení zástavního práva 1 500 000 Kč, 

 kupní cena nemovitosti 1 300 000 Kč. 

 

 

Obrázek č. 6 Nemovitost 

Zdroj: Sreality.cz [online]. http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/litvinov-horni-litvinov-komenskeho/2242569052/    

 

Základní údaje žadatelů: 

 manželé – muž 32 let, vysokoškolské vzdělání, žena 30 let, středoškolské 

vzdělání, 1 nezletilé dítě ve společné domácnosti, 

 průměrný příjem manželů – muž 29 000 Kč, žena 20 000 Kč, 

 měsíční splátky domácnosti 7 200 Kč, 

http://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/litvinov-horni-litvinov-komenskeho/2242569052/
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 bez negativního záznamu v registru bankovních a nebankovních úvěrů Credit 

Burea (služby tohoto registru využívají všechny tři zmíněné obchodní banky). 

 

Představy žadatelů: 

 získání hypotečního úvěru ve výši 1 300 000 Kč, 

 měsíční splátka úvěru do výše 8 500 Kč, 

 fixace úroku maximálně na 5 let, 

 pojištění pro případ smrti dlužníka případně spoludlužníka, 

 splatnost úvěru nejdéle do 20 let, 

 v případě získání slevy na úroku možnost vedení platebního styku prostřednictvím 

poskytovatele úvěru, 

 s ohledem k současným příjmům neuvažují žadatelé o vkládání mimořádných 

splátek v období první fixace. 

 

Jak již bylo zmíněno, hypoteční úvěr je závazek na několik desetiletí, je tedy vhodné, aby 

žadatel měl před podáním žádosti vyjasněné požadavky na parametry hypotečního úvěru. 

Pokud se klient k výběru vhodného druhu hypotéky a vhodné hypoteční banky postaví 

zodpovědně je pravděpodobné, že si ušetří do budoucna mnoho starostí spojených se 

splácením úvěru. 

4.1 Hypoteční kalkulačky (HK) jednotlivých vybraných bank 

Prvotní informace může žadatel získat na internetových stránkách bank, aniž by musel 

banku navštívit. Zde jsou umístěny základní informace o bance, o produktech, které nabízí 

a možnost výběru kontaktu na získání bližších informací. Standardem začíná být také 

sjednání osobní schůzky přes internet. Pro porovnání výhodnosti nabízených hypoték lze 

po charakteristice produktu použít i orientační vyhodnocení žádosti o hypotéku pomocí 

hypoteční kalkulačky.  

 

Pro možnost srovnání je vhodné spočítat pomocí hypoteční kalkulačky varianty doby 

splácení (20, 30 let) a fixace úroku (5, 10 let). Splatnost na 30 let činí hypotéku dostupnou 

i pro ekonomicky slabší žadatele. Je však zapotřebí si uvědomit, že nižší měsíční splátka 

umořuje jistinu mnohem pomaleji a tím se úvěr prodražuje. Na fixaci 10 let je patrný fakt, 
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že s délkou fixace roste výše úrokové sazby, což z hlediska dnešního vývoje hypotečního 

trhu je pro klienta zcela nevýhodné. 

4.1.1 HK České spořitelny 

Hypoteční kalkulačka Hypotéky České spořitelny zohledňuje následující údaje: 

 cenu nemovitosti 1 500 000 Kč, 

 výši požadovaného úvěru 1 300 000 Kč, 

 splatnost, 

 dobu fixace. 

 

Tabulka č. 2 HK Česká spořitelna (87 %) 

Zdroj: Česká spořitelna [online]: http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/hc?_nfpb=true&_pageLabel=calc_hc 

Tabulka výpočtu pro financování 87 % ceny nemovitosti 

Splatnost Doba fixace Sazba úrok Měsíční splátka 

20 let 5 let 2,79 % 7 074 Kč 

30 let 5 let 2,79 % 5 335 Kč 

20 let 10 let 4,59 % 8 288 Kč 

30 let 10 let 4,59 % 6 657 Kč 

 

Tabulka č. 3 HK Česká spořitelna (100 %) 

Zdroj: Česká spořitelna [online]: http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/hc?_nfpb=true&_pageLabel=calc_hc 

Tabulka výpočtu pro financování 100 % ceny nemovitosti 

Splatnost Doba fixace Sazba úrok Měsíční splátka 

20 let 5 let 4,19 % 9 241 Kč 

30 let 5 let 4,19 % 7 327 Kč 

20 let 10 let 4,99 % 9 891 Kč 

30 let 10 let 4,99 % 8 043 Kč 

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/hc?_nfpb=true&_pageLabel=calc_hc
http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/hc?_nfpb=true&_pageLabel=calc_hc
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4.1.2 HK nezávislého zdroje pro Hypotéku České spořitelny 

Přístup k informacím není pouze přes domovské stránky obchodních bank. Mnoho zdrojů 

nabízí možnost využití jejich srovnávací hypoteční kalkulačky. Na příkladu webových 

stránek peníze.cz lze poukázat na rozdílnost v poskytovaných informací. Vezmeme-li 

stejné parametry jako v případě hypoteční kalkulačky obchodní banky získáme rozdílné 

informace, přestože propočty probíhají ve stejném období, tj. k údajům platným k březnu 

2013. 

Tabulka č. 4 HK Česká spořitelna (nezávislý zdroj) 

Zdroj: peníze.cz [online]: http://www.penize.cz/hypoteky/230802-ceska-sporetelna-hypoteka-ceske-sporitelny 

Hypotéka pro financování 87 % ceny nemovitosti 

Splatnost Doba fixace Sazba úrok Měsíční splátka 

20 let 5 let 3,04 % 7 236 Kč 

30 let 5 let 3,04 % 5 509 Kč 

20 let 10 let 4,24 % 8 043 Kč 

30 let 10 let 4,24 % 6 388 Kč 

4.1.3 HK UniCredit Bank 

Na stránkách banky lze provést kalkulaci hypotéky Individual pouze pro výši úvěru, který 

splňuje podmínku 3% až 85 % celkové ceny nemovitosti. V našem případě se jedná 

o částku 1 275 000 Kč. 

Tabulka č. 5 HK UniCredit Bank (85 %) 

Zdroj: UniCredit Bank [online]: http://www.unicreditbank.cz/web/obcane/hypoteky/hypotecni-kalkulator 

Hypotéka pro financování 85 % ceny nemovitosti 

Splatnost Doba fixace Sazba úrok Měsíční splátka 

20 let 5 let 2,99 % 7 065 Kč 

30 let 5 let 2,99 % 5 369 Kč 

20 let 10 let 4,00 % 7 727 Kč 

30 let 10 let 4,00 % 6 088 Kč 

http://www.penize.cz/hypoteky/230802-ceska-sporetelna-hypoteka-ceske-sporitelny
http://www.unicreditbank.cz/web/obcane/hypoteky/hypotecni-kalkulator
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4.1.4 HK nezávislého zdroje pro hypotéku Individual UniCredit Bank 

Opět vycházíme z financování 85 % celkové ceny nemovitosti a údaje poskytnuté z této 

hypoteční kalkulačky se shodují s údaji z domovské internetové stránky UniCredit Bank. 

 

Je zde však možnost namodelovat si hypotéku pro výši úvěru odpovídající celkové ceně 

nemovitosti od 86 % do 100 %. V našem případě přesahuje výše požadovaného úvěru od 

85% celkové ceny nemovitosti pouhých 25 000 Kč. Kdybychom však trvali na celé 

požadované částce, je nutné zvolit variantu do 100 % financování, viz tabulka č. 6 HK 

UniCredit Bank (nezávislý zdroj). 

 

Tabulka č. 6 HK UniCredit Bank (nezávislý zdroj) 

Zdroj: peníze.cz [online]:  

http://www.penize.cz/hypoteky/241422-unicredit-bank-czech-republic-a-s-hypotecni-uver-individual-86-100 

Hypotéka od 86 % - do 100 % ceny nemovitosti 

Splatnost Doba fixace Sazba úrok Měsíční splátka 

20 let 5 let 4,49 % 8 217 Kč 

30 let 5 let 4,49 % 6 579 Kč 

20 let 10 let 5,30 % 8 796 Kč 

30 let 10 let 5,30 % 7 219 Kč 

 

4.1.5 HK Raiffeisenbank  

Kalkulátor vychází ze stejných údajů jako v předchozích dvou případech, ale lze 

namodelovat investici vlastních prostředků vložených do koupě nemovitosti. Budeme-li 

vycházet z toho, že banka poskytne klientovi prostředky do výše 90 % odhadu nemovitosti 

je celková úroková sazba snížena o 1 %.  

 

Na 100 % ceny nemovitosti odpovídají údaje z tabulky č. 7 HK Raiffeisenbank (100 %).  

 

 

http://www.penize.cz/hypoteky/241422-unicredit-bank-czech-republic-a-s-hypotecni-uver-individual-86-100
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Tabulka č. 7 HK Raiffeisenbank (100 %) 

Zdroj: Raiffeisen BANK [online]: http://www.rb.cz/osobni-finance/hypoteky/hypotecni-kalkulacka/ 

Výše úvěru 100 % ceny nemovitosti 

Splatnost Doba fixace Sazba úrok Měsíční splátka 

20 let 5 let 4,19 % 8 009 Kč 

30 let 5 let 4,19 % 6 350 Kč 

20 let 10 let 6,09 % 9 381 Kč 

30 let 10 let 6,09 % 7 870 Kč 

4.1.6 HK nezávislého zdroje pro hypotéku Klasik Raiffeisenbank 

V tomto propočtu není zohledněna celková cena nemovitosti a vychází se pouze 

z požadované výše úvěru. 

 

Tabulka č. 8 HK Raiffeisenbank (nezávislý zdroj) 

Zdroj: peníze.cz [online]: http://www.penize.cz/hypoteky/7051-raiffeisenbank-klasik 

Výše úvěru 1 300 000 Kč 

Splatnost Doba fixace Sazba úrok Měsíční splátka 

20 let 5 let 2,99 % 7 203 Kč 

30 let 5 let 2,99 % 5 474 Kč 

20 let 10 let 4,89 % 8 501 Kč 

30 let 10 let 4,89 % 6 892 Kč 

4.1.7 Porovnání získaných informací z HK 

Při výběru jsem pracovala s údaji z hypoteční kalkulačky bank a hypoteční kalkulačky 

nezávislých zdrojů. Pro větší přehled získaných informací jsem zpracovala údaje vztahující 

se k modelovému případu do tabulky č. 9 Porovnání získaných informací z HK  

 

Pracuje-li žadatel s informacemi z hypoteční kalkulačky, měl by vzít v úvahu, že se jedná 

pouze o orientační informace a podle toho by měl s nimi nakládat. Z přehledu je patrné, že 

http://www.rb.cz/osobni-finance/hypoteky/hypotecni-kalkulacka/
http://www.penize.cz/hypoteky/7051-raiffeisenbank-klasik
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hypoteční kalkulačky bank udávají nižší úrokové sazby než nezávislé zdroje, ale zároveň 

ne všechny umožňují propočet hodnot pro financování 85 % ceny nemovitosti. Proto jsou 

tyto informace nevypovídající a nelze provést porovnání.  

 

Tabulka č. 9 Porovnání získaných informací z HK 

Zdroj: autor 

 Zdroj: Banka Zdroj: Nezávislý 

Banka Úroková sazba Měsíční splátka Úroková sazba Měsíční splátka 

ČS 2,79 % 7 074 Kč 3,04 % 7 236 Kč 

UniCredit Bank --- --- 4,49 % 8 217 Kč 

Raiffeisenbank 4,19 % 8 009 Kč 2,99 % 7 203 Kč 

* údaje pro 100 % ceny nemovitosti 

4.2 Nabídka finančního poradce na vybrané druhy hypoték 

Informace z kalkulátorů mohou žadatele upozornit na výhodné úrokové sazby a orientační 

výši měsíční splátky. Charakteristika jednotlivých druhů hypoték pak poukazuje na 

variabilnost nabízených hypoték. Stále však nelze mluvit v konkrétních číslech, ty lze 

získat až nabídkou vytvořenou finančním poradcem.  

4.2.1 Modelový propočet Hypotéky České spořitelny 

K posouzení nabídky České spořitelny je nutné uvést výši hodnoty nemovitosti, podíl 

úvěru na zajištění, počet žadatelů, jejich čistý měsíční příjem a měsíční závazky žadatelů. 

Vycházíme z našich údajů uvedených v kapitole 4. Porovnání hypotečních úvěrů na 

modelovém příkladu. 

 

Nabídku nastavuje finanční poradce pro všechny vybrané banky na: 

 výši hypotéky 1 300 000 Kč,  

 splatnost hypotéky 20 let  

 fixace úrokové sazby 5 let.  
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Vycházíme-li z údajů, které máme k dispozici, obsahuje nabídka finančního poradce tři 

možné varianty hypotéky České spořitelny. Jednotlivé sazby a splátky daných variant 

uvádí tabulka č. 10 Možné varianty řešení ČS. 

 

Tabulka č. 10 Možné varianty řešení ČS 

Varianta Výchozí úroková sazba Výše měsíční splátky 

1. varianta- bez dalších určujících podmínek 4,49 % 8 264 Kč 

2. varianta - s podmínkou vedení aktivního účtu u ČS 3,99 % 7 911 Kč 

3. varianta - účet u ČS  

a uzavření poj. schopnosti splácet 
3,79 % 

7 773 Kč 

   642 Kč 

Banka nezpoplatňuje zpracování žádosti o úvěr a pro úvěrové obchody uzavřené v období od 1. 3. 2013 do 

31. 5. 2013 neuplatňuje poplatek za vedení úvěru. 

* tabulka zpracovaná na základě nabídky hypotečního specialisty 

4.2.2 Modelový propočet Individual UniCredit Bank 

Základní parametry požadovaného úvěru bez uplatnění slev za splnění daných podmínek 

vychází po propočtu na úrokovou sazbu 5,69 % a měsíční splátku 9 086 Kč. 

 

Využije-li žadatel nabídky vedení běžného účtu, s podmínkou kreditní měsíční úhrady ve 

výši 1,5 násobku anuitní splátky (v tomto případě 12 432 Kč), získá 0,5 % slevy. Za 

užívání kreditní karty s minimálně 5 uskutečněnými transakcemi za období 6 měsíců 

(každá transakce však musí být v minimální výši 500 Kč) banka poskytne 0,10 % slevy.  

 

Žadatel požadoval řešit také otázku pojištění neschopnosti splácet hypotéku, za kterou lze 

v tomto případě získat další slevu ve výši 0,5 % úrokové sazby. Pojištění „Cardif“ je nutné 

uhradit jednorázově při podpisu smlouvy, a to hotovostním způsobem nebo navýšením 

hypotéky o výši pojistného. Využitím všech produktů a k nim vázaných slev činí konečná 

výše úrokové sazby 4,59 % s výší měsíční splátky 8 288 Kč. Popsané varianty (varianta 

základ bez využití dalších produktů a varianta s využitím nabízených produktů) možných 

řešení zpřehledňuje tabulka č. 11 Možné varianty řešení UniCredit Bank. 
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Tabulka č. 11 Možné varianty řešení UniCredit Bank 

Varianta Výchozí úroková sazba Výše měsíční splátky 

1. varianta- základ 5,69 % 9 086 Kč 

2. varianta - využití produktů 4,59 % 8 288 Kč 

Ceny spojené s poskytnutím hypotečního úvěru účtuje banka ve výši jednorázové částky 2 500 Kč a s 

měsíčním poplatkem 200 Kč za vedení účtu. 

* tabulka zpracovaná na základě nabídky hypotečního specialisty 

4.2.3 Modelový propočet hypotéky Klasik Raiffeisenbank 

Banka při zpracování žádosti zohledňuje typ příjmu žadatele (zaměstnanec, OSVČ, atd.), 

pracovní pozici s nejvyšším dosaženým vzděláním a přihlíží i k regionu, kde se nachází 

pořizovaná nemovitost. 

 

Orientační propočet finančního poradce stanoví úrokovou sazbu bez uplatnění slev 4,49 %, 

měsíční splátka 8 217 Kč. Zaváže-li se žadatel k vedení nepodnikatelského účtu 

s kreditním obratem nejméně 25 000 Kč měsíčně, s 3 debetními operacemi za měsíc 

uskutečněnými mezi klientem a jiným subjektem než je poskytující banka, obdrží slevu ve 

výši 1 % úrokové sazby. Nesplněním této podmínky do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

banka navýší úrokovou sazbu o 1,5 % p. a. Slevu 0,2 % úrokové sazby je možné uplatnit 

při uzavření pojištění schopnosti splácet. Splněním podmínek žadatel obdrží nabídku na 

úrokovou sazbu ve výši 3,29 %, měsíční anuitní splátku 7 400 Kč.  

 

Tabulka č. 12 Možné varianty řešení RFB 

Varianta Výchozí úroková sazba Výše měsíční splátky 

1. varianta- základ 4,49 % 8 217 Kč 

2. varianta - využití produktů 3,29 % 7 400 Kč 

Dodatečné jednorázové náklady ocenění nemovitosti uhrazeno před podpisem. Schválení úvěru - zdarma. 

Správa úvěru -  měsíční poplatek 150 Kč. 

* tabulka zpracovaná na základě nabídky hypotečního specialisty 
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4.2.4 Porovnání nabídek finančního poradce  

Z nabídky finančního poradce prvotně vyplývá, že je značný rozdíl mezi nabídkou bez 

následných podmínek a nabídkou s podmínkami převodu finančních aktivit žadatele 

do banky poskytující úvěr. V následující tabulce č. 13 Porovnání nabídek finančního 

poradce, jsem vybrala hodnoty pro modelový případ s podmínkami a bez podmínek.  

 

Tabulka č. 13 Porovnání nabídek finančního poradce 

Zdroj: autor 

 Bez podmínek Základní podmínky  

(vedení účtu + pojištění)  

Banka Úroková sazba Měsíční splátka Úroková sazba Měsíční splátka 

ČS 4,49 % 8 264 Kč 3,79 % 7 773 Kč 

UniCredit Bank 5,69 % 9 086 Kč 4,59 % 8 288 Kč 

Raiffeisenbank 4,49 % 8 217 Kč 3,29 % 7 400 Kč 

 

Budeme-li vycházet z údajů uvedených v tabulce, jako zcela nevýhodná je varianta 

hypotečního úvěru bez podmínek, a to ve všech bankách. Nejvýraznější rozdíl je u nabídky 

z Raiffeisenbank, který činí mezi nabídkou bez podmínek a s následnou podmínkou 1,2 % 

úrokové sazby a rozdílem v měsíční splátce 817 Kč.  

 

Pokud by žadatel vybíral pouze s ohledem na výši úrokové sazby, byla by nejvýhodnější 

nabídka Raiffeisenbank s úrokovou sazbou 3,29 % a měsíční splátkou 7 400 Kč. Oproti 

představám maximální výše měsíční splátky (8 500 Kč) by žadatel ušetřil z měsíčního 

rodinného rozpočtu 1 100 Kč na splátce hypotéky. 

 

Výběr zaměřený pouze na výši úrokové sazby však není vypovídajícím faktorem. Následné 

podmínky mohou být pro žadatele v budoucnosti nesplnitelné a situace po dobu fixace se 

může změnit v neprospěch žadatele.  

 

Nejvýhodnější nabídka je podmíněna minimálním měsíčním kreditním obratem 25 000 Kč 

a 3 debetními operacemi. Stane-li se v budoucnosti, že žadateli klesne kreditní obrat, který 
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se ve většině případů skládá z příjmů od zaměstnavatele (např. z důvodu nemoci, ztráty 

zaměstnání), je ze strany banky navýšena úroková sazba o 1,5 %, tj. na 4,39 %.  

 

Příjem žadatele z modelového případu činí společně s manželkou 49 000 Kč, proto 

bezprostředně nehrozí nesplnění podmínky ohledně požadovaného obratu. Avšak v případě 

výrazného zhoršení finanční situace rodiny by měsíční náklady touto sankcí byly navýšeny 

o 748 Kč.  

 

Nabídka UniCredi Bank ani při splnění následných podmínek žadatelem nemůže v tomto 

případě konkurovat ostatním nabídkám, co se týká úrokové sazby, výše splátky, ale ani 

ochranou proti případným rizikům. Po detailním seznámení se s podmínkami pojištění 

schopnosti splácet, jsem zjistila, že žádný z nabízených balíčků nezahrnuje komplexní 

ochranu před všemi riziky současně. Vždy se jedná pouze o kombinaci dvou variant 

pojištění: úmrtí a pracovní neschopnost, úmrtí a ztráta zaměstnání, úmrtí a invalidita 

III. stupně.  

 

Nabídky porovnávaných bank jsou shodně podmíněny založením účtu a pojištěním 

schopnosti splácet. Bližším porovnáním těchto podmínek jsem však zjistila, že u některých 

je podmínka založení účtu podmíněna dalšími dílčími podmínkami. Žadatel může takto 

kladené podmínky vnímat jako skryté, neboť banky se o nich v prvopočátku nezmiňují.  

 

V současné nestabilní ekonomické době, kdy se finanční situace žadatele může kdykoliv 

změnit, je pro něj výhodnější ponechat si větší prostor pro manipulaci se svými finančními 

prostředky. Další důležitou stránkou je komplexní ochrana všech rizik spojených 

s placením hypotéky. Hypotéka České spořitelny zahrnuje komplexní ochranu žadatele a 

pouze podmiňuje splácení hypotéky z účtu vedeného v ČS bez dalších podmínek.  

 

S ohledem na tato fakta je pro žadatele nejvýhodnější nabídka České spořitelny, přestože je 

úroková sazba vyšší o 0,5 % než nabídka Raiffeisenbank a výše měsíční splátky je vyšší 

o 373 Kč. Přihlédneme-li zároveň k měsíčnímu poplatku za vedení hypotéky, který si 

účtuje Raiffeisenbank ve výši 150 Kč, rozdíl splátek činí pouze 223 Kč proti hypotéce ČS. 
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4.2.5 Porovnání nákladů klienta  

K informacím, které mohou žadatele ovlivnit při výběru vhodného typu hypotéky, je 

možné použít porovnání nákladů klienta na jednotlivé typy hypoték dle jejich úrokové 

sazby. V tabulkách dále jsou uvedeny náklady hypoték vypočítané pomocí hypoteční 

aplikace České spořitelny „HYSIM“, která slouží pro výpočet nákladů hypoték na základě 

výše poskytnuté hypotéky, úrokové sazby a počtu splátek.  

 

Ze splátkového kalendáře vytvořeného touto aplikací lze získat údaj o nákladech pro fixaci 

5let, který odpovídá poskytnuté úrokové sazbě. Údaje zobrazeny v tabulce č. 14 Porovnání 

nákladů - fixace 5 let. 

 

Tabulka č. 14 Porovnání nákladů - fixace 5 let 

Zdroj: autor 

Banka Úrok. sazba 

Doba fixace 5 let (hodnoty za dobu splácení 5 let) 

(v Kč) 

Úmor Úrok Anuitní splátka 

ČS 4,49 % 223 852,82 271 987,18 495 840 

Raiffeisenbank 4,49 % 223 852,82 271 987,18 495 840 

ČS 3,79 % 238 239,30 228 140,69 466 380 

Raiffeisenbank 3,29 % 248 803,55 197 116,45 445 920 

UniCredit Bank 5,69 % 200 547,77 348 152,27 548 700 

UniCredit Bank 4,59 % 221 875,74 278 284,26 500 160 

 

U nabídky ČS při úrokové sazbě 3,79 % jsou náklady žadatele na hypotéku při době fixace 

5 let na anuitní splátku o 20 459,99 Kč větší než u hypotéky Raiffeisenbank s nejnižší 

úrokovou sazbou 3,29 %. Náklady na úrok jsou pak o 31 024,24 Kč větší a splátka jistiny 

je za toto období o 10 564,25 Kč menší než u Raiffeisenbank.  
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Náklady na celou dobu splatnosti tj. 20 let jsou sice žadateli také k dispozici, jedná se však 

o údaj, který je založen na nulové pravděpodobnosti shodné úrokové sazby po celou dobu 

splatnosti hypotéky. Proto by tento údaj neměl žadatele ovlivnit v jeho výběru. Přehled 

uveden v tabulce č. 15 Porovnání nákladů - splatnost 20 let. 

 

Tabulka č. 15 Porovnání nákladů - splatnost 20 let 

Zdroj: autor 

Banka Úrok. sazba 

Splatnost 20 let (hodnoty za dobu splácení 20 let) 

(v Kč) 

Úmor Úrok Anuitní splátka 

ČS 4,49 % 1 300 000 683 227 1 983 227 

Raiffeisenbank 4,49 % 1 300 000 683 227 1 983 227 

ČS 3,79 % 1 300 000 565 284 1 865 284 

Raiffeisenbank 3,29 % 1 300 000 483 629 1 783 629 

UniCredit Bank 5,69 % 1 300 000 894 564 2 194 564 

UniCredit Bank 4,59 % 1 300 000 700 332 2 000 332 
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5. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na zhodnocení nabídky hypotečních úvěrů tří 

českých bank: České spořitelny, a. s., Raiffeisenbank, a. s., UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. Tyto banky tvoří hypoteční špičku a patří do první poloviny největších 

hypotečních poskytovatelů u nás. 

 

Nejprve jsem se věnovala charakteristice hypotečního úvěru a historii vzniku hypotečního 

trhu v České republice. Následně představuji aktuální nabídku hypotečních úvěrů 

jednotlivých bank. 

 

 V praktické části jsem na modelovém příkladu mladé rodiny a jejích představ, týkajících 

se parametrů hypotečního úvěru, provedla pomocí hypotečních kalkulaček přehled nabídek 

hypotečních úvěrů a k nim vázaných úrokových sazeb a měsíčních splátek. Zjistila jsem, 

že tento přehled je pouze orientační a v případě hypoteční kalkulačky UniCredit Bank není 

vůbec k dispozici. Žadatel tím ztrácí možnost prvotního kompletního porovnání 

výhodnosti jednotlivých nabídek. 

 

Dále jsem se zaměřila na konkrétní nabídky vytvořené finančním poradcem, který již 

zpracoval modelový případ do konečné fáze nabídky hypotečního úvěru pro žadatele. 

Z těchto nabídek jsem vyhodnotila jako nejvýhodnější pro žadatele nabídku Hypotéky 

České spořitelny, přestože nevykazuje nejnižší úrokovou sazbu a měsíční splátku. Nabídka 

však odpovídá představám žadatele a řeší jeho komplexní ochranu před všemi riziky 

spojenými se splácením hypotečního úvěru. Banka si k poskytnutí hypotéky neklade další 

dílčí podmínky, které by v konečném důsledku byly pro žadatele svazující. 

 

Jelikož se všechny banky v úvěrových smlouvách odvolávají na aktuální sazebník za 

poskytované služby, porovnání pouze podle účtování poplatků by bylo nevypovídající. 

Zohlednit lze pouze poplatky, které jsou konstantní po celou dobu fixace, tj. poplatek za 

vedení úvěrového účtu a pojistné. 
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Vývoj hypotečního trhu je tak dynamický, že boj o získání klienta se promítá do stále se 

zkracujících intervalů nabízených výhod ze strany bank a nízkých úrokových sazeb 

hypotečních úvěrů. Tím se jakákoliv studijní práce zaměřená pouze na konstatování 

nejvýhodnější nabídky stává, několik dnů po vyhotovení, neaktuální. 

 

Žadatel by měl vycházet z komplexní nabídky banky, průběžně sledovat změny 

v nabídkách hypotečních bank a marketingové akce. Žadatel nemusí přistoupit na první 

nabídku banky, neměl by se obávat vyjednávání o podmínkách úvěru s bankou, neboť i zde 

se jedná o byznys. Pro banku je hypoteční úvěr produktem s největším významem a je 

v mnoha případech ochotna přistoupit i na výjimky, pokud by se zdálo, že žadatel získá u 

konkurence lepší nabídku.  
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