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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá postavením bankovních institucí na finančním 

trhu, stručně centrálními bankami a jejich funkcemi a zejména komerčními bankami 

a službami, které nabízí svým klientům. Práce se soustředí na úvěrové produkty a 

v praktické části se zabývá porovnáním hypotečních úvěrů, které jsou poskytovány 

šesti nejvýznamnějšími bankovními domy na českém finančním trhu.  

  



 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis deals with the position of banking institutions in the 

financial market, briefly with central banks and their functions and in particular 

with commercial banks and the services they offer to their clients. Thesis will focus 

on credit products and its practical part deals with the comparison of mortgage 

loans, that are provided by the six major banking houses in the Czech financial 

market.  
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Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je provést zhodnocení úlohy bank v ekonomice 

České republiky a především zhodnotit služby, které banky poskytují obyvatelstvu. 

Pro tento účel bylo vybráno 6 největších a nejznámějších bankovních domů, které 

působí na českém finančním trhu. Porovnání všech jimi poskytovaných bankovních 

produktů by však dalece překročilo stanovený rozsah bakalářské práce, a proto se 

zaměřujeme zejména na úvěrové produkty a pro konkrétní průzkum byl zvolen 

pouze jeden typ úvěru, a to úvěr hypoteční. 

Téma bakalářské práce bylo zvoleno jako reakce na nízkou úroveň finanční 

gramotnosti ve společnosti, kde řada klientů nemá dostatečné znalosti potřebné pro 

úspěšné jednání s bankovními poradci. Banky se na trhu snaží realizovat co nejvyšší 

zisk a neznalost klientů jim velmi vyhovuje. Práce se proto snaží prezentovat 

poskytované bankovní produkty s ohledem na potřeby klienta a zhodnotit rizika, 

která pro něj konkrétní bankovní produkty představují. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. 

V rámci teoretické části práce je nejprve popsán finanční trh, což je oblast, bez které 

by existence bank nebyla vůbec možná a ani potřebná. Dále jsou stručně zmíněny 

centrální banky. I když se práce soustředí zejména na komerční banky, považujeme 

za užitečné věnovat pozornost i bankám centrálním, protože mají k dispozici řadu 

prostředků, kterými mohou účinně ovlivňovat obchody komerčních bank. Co se 

týče komerčních bank, v práci samozřejmě nechybí jejich definiční vymezení a 

popis funkcí, které v ekonomice mají. Následuje přehled produktů a služeb, které 

poskytují klientům. Práce se zajímá hlavně o úvěrové produkty, proto je jim 

věnován nejširší prostor, ale ani ostatní produkty nejsou opomenuty. Vzhledem 

k zaměření práce na úvěry je zařazena i kapitola věnující se obecně způsobům 

úročení, zajištění a splácení úvěrů. Na konci teoretické části práce je uveden seznam 

a krátký popis konkrétních bankovních domů, jejichž služby budou hodnoceny 

v praktické části práce. 

Praktická část bakalářské práce obsahuje popis a porovnání jednotlivých 

hypotečních úvěrů, které jsou poskytovány nejvýznamnějšími bankovními domy na 
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českém finančním trhu. Úkolem práce je tedy zjistit, jaké hypoteční úvěry banky 

klientům nabízí, za jakých podmínek jsou tyto úvěry poskytovány, s jakými 

úrokovými sazbami a za jaké další poplatky. Výsledkem práce bude zhodnocení, 

který konkrétní bankovní dům nabízí v současnosti nejlepší hypoteční úvěry. 

Nebudeme se soustřeďovat pouze na finanční stránku věci, ale bude nás zajímat i to, 

jak banky své produkty prezentují, jak přehledné a informačně bohaté jsou jejich 

internetové stránky a letáky, nebo kde naopak klient nezíská téměř žádné podstatné 

informace „předem“, ale musí navštívit pobočku a na vše se osobně zeptat. Může se 

zdát, že nejdůležitějším faktorem při výběru vhodného úvěru je jeho cena, ale 

myslíme si, že v dnešní době, kdy se volný čas stává luxusem, ho klienti nechtějí 

trávit jednáním s bankovními poradci (kteří mají navíc často stejnou pracovní dobu, 

jako většina klientů). Pokud tedy banka na internetu poskytuje všechny informace, 

které klienta zajímají, a umožní mu tak vybrat si úvěr samostatně předem a tím 

ušetřit čas, hodnotíme to velmi kladně. 

Rádi bychom upozornili na to, že z důvodu dodržení optimálního počtu stran 

bakalářské práce byly z průzkumu vyloučeny tzv. americké hypotéky. Jedná se 

rovněž o hypoteční úvěry, jelikož jsou zajištěny zástavním právem na nemovitost, 

ale získané finanční prostředky může klient použít na cokoliv. Tato práce je 

věnována pouze úvěrům na bydlení. 

Finančnímu trhu, centrálním bankám i komerčním bankám a jimi 

poskytovaným produktům je věnována celá řada odborné literatury, encyklopedií a 

učebnic, z nichž některé byly pro tuto práci použity a jsou uvedeny v seznamu 

literatury. Nejsystematičtěji uspořádané a nejpodrobnější jsou publikace Zbyňka 

Revendy a kolektivu (Centrální bankovnictví, Peněžní ekonomie a bankovnictví), 

velmi užitečná pro napsání teoretické části práce byla i kniha Komerční 

bankovnictví pro bankéře a klienty od Petra Dvořáka, kterou však nelze doporučit 

laikům, protože není příliš přehledná. 

Pro porovnání hypotečních úvěrů byly použity informační letáky poskytované 

jednotlivými bankami a jejich internetové stránky, které jsou uváděny 

v poznámkách pod čarou.  
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1. Finanční trh a bankovní struktura 

 

Jednotlivé ekonomické subjekty se často dostávají do situace, kdy mají 

nedostatek nebo přebytek finančních prostředků. Systém finančních trhů jim 

umožňuje tyto prostředky velmi rychle získat, nebo naopak zúročit. Jeho existence 

je podmínkou zvyšování výkonnosti ekonomiky, protože přesunutí dočasně volných 

finančních prostředků k subjektům, které je potřebují, způsobí zrychlení výroby 

nejrůznějších ekonomických statků firmami nebo jejich nákupu domácnostmi. 

Finanční trhy lze definovat jako systém institucí a instrumentů zabezpečujících 

pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými subjekty na 

základě nabídky a poptávky
1
. 

Přesun finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními subjekty 

může na trhu probíhat buď přímo mezi nimi, anebo nepřímo prostřednictvím 

finančních zprostředkovatelů – zejména bank. Ty mají na finančním trhu velký 

význam, protože neprovádějí pouze transformaci peněz a kapitálu, ale redukují 

transakční náklady, monitorují bonitu dlužníků a racionalizují platební systém.  

Transformace financí na trhu spočívá v tom, že finanční zprostředkovatelé 

přetvářejí peníze získané od věřitelů a poskytují je v jiné formě dlužníkům. Banky 

samozřejmě tuto službu neprovádí zdarma, ale snaží se o realizaci zisku – ten plyne 

z toho, že za získané peníze platí svým věřitelům menší úroky, než jaké dostanou od 

dlužníků. 

Redukce transakčních nákladů je další velkou výhodou existence zprostředkovatelů 

na finančním trhu. Aby mohlo dojít k transformaci, je nutné nalézt takový 

přebytkový a deficitní subjekt, pro které by byly podmínky transakce vzájemně 

přijatelné. Pokud se to subjektům podaří, nestojí nic v cestě přímé transformaci 

prostředků. Obvykle je to ale pro subjekty problematické, proto nastupují 

zprostředkovatelé, kteří mají přehled o potenciálních věřitelích a dlužnících v okolí. 

Přítomnost zprostředkovatelů tedy značně zjednodušuje situaci pro oba typy 

subjektů.  

S popsanou funkcí bank souvisí následující: monitorování bonity dlužníků, 

informační servis a racionalizace platebního systému. Výhodně investovat totiž 

                                                      
1
 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 95. 
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vyžaduje dobrou a dlouhodobou znalost současných i potenciálních budoucích 

dlužníků. Na podobném základě mohou banky svým klientům poskytovat finanční 

poradenství. Nakonec racionalizace platebního systému spočívá ve schopnosti bank 

provádět rychle a bezpečně platební transakce ve velkých objemech téměř po celém 

světě. Díky tomu mají nezastupitelnou úlohu pro fungování finančního systému ve 

své zemi i v mezinárodním měřítku. 

Jak již bylo řečeno, finančními zprostředkovateli jsou zejména banky. Jsou 

to komerční instituce, které provádějí finanční zprostředkování za účelem dosažení 

zisku. Na jedné straně přijímají vklady, na straně druhé poskytují úvěry. Pro 

provádění bankovní činnosti potřebují licenci, zpravidla vydávanou centrální 

bankou, někdy úřadem státní správy (ministerstvem financí)
2
. 

Existují ale i nebankovní finanční zprostředkovatelé, kteří nemají bankovní licenci. 

Díky tomu se na ně nevztahují přísná pravidla bankovní regulace. V současné době 

se proto řada společností snaží najít mezery v zákonech a vykonávat určité bankám 

vyhrazené služby bez patřičného státního dozoru. Mezi nejvýznamnější nebankovní 

finanční zprostředkovatele patří pojišťovny, penzijní fondy, podílové nebo 

investiční fondy.  

Bankovní strukturu v tržních ekonomikách tvoří dva stupně; na prvním stojí 

centrální nebo také státní či národní banka, jejímž úkolem je mimo jiné kontrolovat 

činnost všech komerčních bank, které se nacházejí na druhém stupni. Komerční 

banky jsou ve své podstatě soukromé podniky, které se chovají tržně a jejich cílem 

je realizovat zisk. Centrální banka má oproti tomu postavení veřejnoprávního 

subjektu a hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen státem. Existuje i tzv. 

jednostupňový bankovní systém, kde v podstatě všechny operace provádí centrální 

banka. Často zde existují i další banky, ale jsou specializované na předem velmi 

úzce vymezený rozsah činnosti, nejsou podnikatelskými subjekty a jsou zcela 

závislé na rozhodnutí centra. Tento systém je typický zejména pro centrálně 

plánovanou ekonomiku (v Československu se uplatnil mezi lety 1950-1989).  

V bankovní struktuře odlišujeme ještě univerzální a oddělené systémy, podle toho, 

zda je, či není institucionálně odděleno komerční a investiční bankovnictví. Model 

univerzálního bankovnictví je založen na tom, že banky mohou poskytovat celé 

                                                      
2
 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 107. 
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spektrum finančních služeb: klasické produkty komerčního bankovnictví (přijímání 

vkladů, poskytování úvěrů, zprostředkování platebního styku) i produkty 

investičního bankovnictví (emisní obchody, obchody s cennými papíry, depotní 

obchody, fúze…). Určitá specializace některých bank ale není vyloučena, ať už by 

byla dobrovolná či stanovená na základě zvláštní právní úpravy. Model odděleného 

bankovnictví spočívá v přísném oddělení obchodního a investičního bankovnictví a 

ve vyspělých ekonomikách se již neuplatňuje. 

Bankovnictví je v ekonomice relativně samostatné odvětví, patří mezi 

odvětví s největší dynamikou rozvoje a není bez něj možný výraznější ekonomický 

pokrok. Vztah bankovnictví a ostatních sfér ekonomiky je ale oboustranný. Vyspělá 

ekonomika potřebuje vyspělý bankovní systém a naopak. Proto je bankovnictví 

otevřený systém, jeho okolí ho přímo ovlivňuje. Sám o sobě by existovat nemohl. 
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2. Centrální banky 

 

Centrální banky, dříve nazývané emisní, jsou instituce, které mají emisní 

monopol na hotovostní peníze, provádějí měnovou politiku státu a regulují celý 

bankovní systém. 

Ve srovnání s obchodními bankami jsou ty centrální relativně mladými 

institucemi, první z nich vznikly v 17. století, ale převážná většina až ve století 

devatenáctém a řada dokonce až po druhé světové válce (např. Islandská 1961, 

Lucemburská 1998)
3
. 

Za původní důvod jejich vzniku se označuje zájem vlády či panovníka mít vlastní 

banku, která kdykoli doplní chybějící finance ve státní pokladně a současně bude 

možné soustředit veškeré pohyby financí, které se týkají státní pokladny, do jedné, 

panovníkem kontrolované, instituce. Samozřejmým důsledkem první funkce státní 

banky byly ničím neomezované půjčky panovníkovi a tedy rychlé zvyšování 

množství peněz v oběhu, které často vedlo k úplnému rozvratu státní ekonomiky. 

V současnosti jsou proto centrální banky v tržních ekonomikách na vládě 

nezávislými, samostatnými institucemi. Dalším důvodem vzniku centrální banky 

byla snaha soustředit dosud roztříštěný emisní systém do jedné instituce. Tak se 

objevil nejdůležitější definiční znak centrálních bank. Postupně se připojovaly i 

další funkce, jako například provádění měnové politiky za účelem udržení stability 

měny nebo dozor nad druhým stupněm bankovní struktury a zajišťování jeho 

bezpečnosti. 

Existují tři hlavní způsoby, jak mohla centrální banka vzniknout. První 

možností je přeměna některé stávající soukromé obchodní banky. To je případ 

například Švédské říšské banky, Sveriges Riksbank, která vznikla jako soukromá 

banka v roce 1656 a o 8 let později téměř zkrachovala. Panovník podpořil její 

reorganizaci, která byla zakončena v podstatě znárodněním. Druhou možností 

vzniku centrální banky je přidělení emisního práva, jak se to stalo například v Itálii, 

kde původně mohly peníze vydávat nejen všechny banky, ale i soukromé firmy, a to 

až do roku 1926, kdy bylo toto právo ponecháno pouze jediné bance, kterou byla 

                                                      
3
 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví, s. 32. 
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Banca d’Italia, která se tak stala centrální bankou. Poslední možností (ve 

zjednodušeném výčtu) je založení centrální banky jako zcela nové instituce. To se 

podařilo v Anglii roku 1694, kdy obchodník William Paterson navrhl králi tuto 

možnost jako prostředek, jak naplnit pokladnu zející prázdnotou po nákladných 

válkách s Francií.
4
  

Za první centrální banku, která vznikla na našem území, se obvykle 

považuje Privilegovaná Rakouská národní banka, která vznikla jako soukromá 

v roce 1816, ale již o rok později získala monopol na emisi peněz v Rakousku a 

roku 1841 byla převedena pod přímou kontrolu vlády. V roce 1878 byla po 

složitých jednáních založena centrální banka pro celé Rakousko-Uherské soustátí, 

Rakousko-Uherská banka. Po vzniku ČSR začalo vykonávat funkce centrální banky 

ministerstvo financí, a to až do roku 1926, kdy vznikla Národní banka 

Československá. Její činnost byla ukončena v roce 1950, kdy ji nahradila Státní 

banka Československá, která byla přizpůsobena fungování v rámci centrálně 

plánované ekonomiky. Po rozpadu Československa vznikla k 1. 1. 1993 Česká 

národní banka.
 5

 

Povinnosti, práva, rámec a cíle činnosti, organizační struktura, měnová 

politika, bankovní dohled a další činnosti ČNB jsou upraveny zákonem České 

národní rady, č. 6/1993 Sb. Její funkce je vymezena i v ústavě ČR, kde jí náleží 

šestá hlava. 

ČNB se skládá z ústředí, sídlícího v Praze Na příkopech, a dále poboček a 

účelových organizačních jednotek. Jejím nejvyšším řídícím orgánem je sedmičlenná 

bankovní rada v čele s guvernérem. Dalšími členy rady jsou dva viceguvernéři a 

čtyři ředitelé úseků. Funkční období bankovní rady trvá šest let a je jmenována 

prezidentem ČR, ale žádný zákon neuvádí, na čí návrh. Zákon také neomezuje její 

opětovné jmenování. Současným guvernérem je Ing. Miroslav Singer, Ph.D. (od 1. 

července 2010). 

V oblasti měnové politiky většina znaků ukazuje na vysoký stupeň samostatnosti 

ČNB. Jisté politické tlaky se objevují především při ztrátovém hospodaření banky, 

kdy parlament a vláda spolurozhodují o způsobech pokrytí této ztráty. V oblasti 

regulace a dohledu bank je ČNB rovněž vysoce samostatná, je zatím jediným 

                                                      
4
 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví,. s. 34-36. 

5
 Tamtéž, s. 37. 



11 

 

orgánem, který stanovuje pravidla bankovní činnosti a zabezpečuje (ve spolupráci 

s externími auditory) dohled nad bankami. 

 

2.1 Činnosti a funkce centrálních bank 

I když v různých státech mají centrální banky různou strukturu, v zásadě 

všude vyvíjejí stejnou činnost. Tu můžeme rozdělit do dvou široce pojatých proudů 

- na makroekonomickou a mikroekonomickou činnost. Makroekonomickou funkcí 

se rozumí především provádění měnové politiky, emise peněz a devizová činnost. 

V mikroekonomickém rámci centrální banky regulují a dohlíží na obchodní banky, 

fungují jako jejich bankéři, jsou bankami státu a vystupují jako reprezentanti státu 

v měnové oblasti před zahraničím i domácí veřejností. 

Co se týče emisní funkce, to je základní definiční charakteristika centrální 

banky. CB má ve státě monopol na emisi bankovek a ve většině zemí i mincí. Tento 

monopol se týká tedy jen hotovostních peněz, bezhotovostní peníze mohou 

emitovat všechny banky, které poskytují úvěry.  

Měnová politika znamená regulaci množství peněz v ekonomice za určitým cílem, 

kterým je zejména udržení stability cenové hladiny. Ve vyspělých ekonomikách 

centrální banky měnovou politiku provádějí, ale stát od státu se liší odpovědí na 

otázku, zda o ní také rozhodují. V některých zemích tento úkol připadá vládě, 

nejčastěji ministerstvu financí (např. v Japonsku), někde je v tomto ohledu centrální 

banka zcela samostatná (Německo, Švýcarsko, Česká republika…)
6
. Samozřejmě 

ani nehovoříme o centrálně plánovaných ekonomikách, kde je centrální banka zcela 

pod vlivem vlády. 

Do devizové činnosti centrální banky spadá především shromažďování devizových 

rezerv státu (včetně zlata) a operace s nimi na devizovém trhu a dále devizová 

regulace, tj. stanovování pravidel dispozice se zahraničními měnami (pro bankovní i 

nebankovní subjekty). Tato pravidla stanovují stupeň směnitelnosti domácí měny. 

Regulace bankovního systému spočívá ve vytváření a prosazování pravidel činnosti 

bankovních institucí centrální bankou. V řadě zemí centrální banka rovněž dohlíží 

na dodržování těchto pravidel. Hlavním cílem této činnosti je podpora efektivnosti, 

                                                      
6
 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví, s. 43. 
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spolehlivosti a bezpečnosti fungování bankovního systému. 

Centrální banka také vystupuje jako tzv. banka bank. Znamená to, že působí jako 

bankéř ostatních bank v zemi: přijímá od nich vklady, poskytuje jim úvěry a vede 

jejich účty. Banky ukládají prostředky na účty v centrální bance v podobě 

povinných a „dobrovolných“ úložek. Povinné minimální rezervy mají za účel 

regulovat množství vkladů, se kterými mohou banky volně disponovat a dobrovolné 

úložky zajišťují prostředky pro mezibankovní platební styk. Úvěry poskytované 

centrální bankou představují emisi bezhotovostních peněz a obchodní banky je 

poptávají, když mají problémy se zajištěním likvidity nebo dokonce solventnosti (v 

takovém případě vystupuje centrální banka jako věřitel poslední instance), nebo 

když je jejich úroková sazba natolik nízká, že tyto úvěry představují pro banky 

levný zdroj peněz.  

Coby banka státu, vede centrální banka účty a provádí bankovní operace pro vládu, 

centrální orgány, orgány místní správy i některé významné podniky veřejného 

sektoru. Také spravuje státní dluh, poskytuje úvěry státnímu rozpočtu a zajišťuje 

jeho pokladní plnění (tedy vše, co souvisí s běžným hospodařením státu). 

Nakonec centrální banka také vystupuje vůči domácí veřejnosti a zahraničí jako 

reprezentant státu v otázkách měnové politiky. Pravidelně informuje veřejnost o 

měnovém vývoji, jeho problémech a způsobech jejich řešení. Je mluvčím státu 

v měnových otázkách vůči zahraničí a reprezentuje ho na zasedáních Banky pro 

mezinárodní platby, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a dalších 

mezinárodních finančních institucí. 
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3. Komerční banky 

 

Komerční nebo také obchodní banky jsou podnikatelské subjekty, které mají 

ovšem ve srovnání s podniky z jiných ekonomických odvětví řadu specifických 

rysů. Na jejich činnost se vztahují i odlišná pravidla oproti obecné úpravě 

podnikání. Základní cíl činnosti banky je ale stejný, jako u jakéhokoli jiného 

podniku: maximalizace zisku či maximalizace tržní ceny akcií.  

 

3.1 Definiční vymezení a základní funkce bank 

K vymezení banky se přistupuje ze dvou hledisek: z funkčního, které 

vychází z ekonomických funkcí a činností banky, a z právního, které je založeno na 

přesném vymezení banky v příslušné právní normě.  

Z funkčního hlediska tedy bývá banka obvykle charakterizována jako druh 

finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu 

finančních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty
7
. Tato definice 

jednoznačně nevymezuje, kdy je daný podnik bankou, a kdy nikoliv. Na činnost 

bank se ale vztahuje v mnoha směrech odlišný režim, než na ostatní podniky 

v ekonomice, proto musí existovat zcela jednoznačné právní vymezení banky. 

Obvykle je k tomuto účelu vytvořen speciální zákon, který banku definuje.  V 

České republice existuje zákon č. 21/1992 o bankách, který vychází z tzv. První 

bankovní směrnice EU
8
 a stanoví čtyři základní podmínky, které musí podnik 

splňovat, aby mohl být bankou: musí jít o právnickou osobu se sídlem v ČR, která 

byla založena jako akciová společnost; musí přijímat vklady od veřejnosti (vklad 

jsou přitom svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli 

na jejich výplatu, přičemž výhradně banky jsou oprávněny tyto vklady přijímat); 

musí poskytovat úvěry (dočasně poskytnuté peněžní prostředky v jakékoliv formě); 

a nakonec musí mít bankovní licenci (kterou uděluje Česká národní banka a žadatel 

musí splnit její, poměrně náročné, podmínky). 

                                                      
7
 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví, s. 115. 

8
 Směrnice rady ES č. 77/780/EHS. 
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Úloha bank v tržní ekonomice je nezastupitelná, banky plní celou řadu 

různých funkcí. Za základní funkce jsou považovány tyto tři: finanční 

zprostředkování, emise bezhotovostních peněz a provádění bezhotovostního 

platebního styku. Banky jsou nejdůležitějšími institucemi provádějícími finanční 

zprostředkování. Provádějí ho na ziskovém principu, což znamená, že se snaží 

umísťovat získaný kapitál tam, kde bude jeho zhodnocení nejvyšší, a tedy 

nejefektivnější. Co se týče emise hotovostních peněz, tak jedinou institucí, která ji 

může ve státě provádět, je centrální banka, ovšem bezhotovostní peníze (v podobě 

zápisů na bankovních účtech) mohou vytvářet i obchodní banky. Za poslední 

základní funkci komerčních bank se považuje provádění platebního styku. Banky 

vedoucí účty velkého počtu klientů mohou provádět jejich vzájemné platby pouhým 

účetním převodem bez nutnosti převodu hotovostních peněz. Kvalita a bezpečnost 

takového převodu jsou základními podmínkami ekonomického vývoje společnosti. 

 

3.2 Bankovní produkty 

Bankovnictví patří do sféry služeb a jednotlivé služby, které banky svým 

klientům poskytují, se nazývají bankovní produkty. Ty se mohou velmi lišit, ale 

většinou mají 3 shodné rysy: nemateriální charakter, dualismus a vzájemnou 

propojenost a podmíněnost. Nemateriální (nehmotný) charakter bankovního 

produktu vyjadřuje, že pro jeho hodnotu jsou rozhodující nemateriální faktory a vliv 

materiální části je zanedbatelný. Z toho vyplývá, že bankovní produkty jsou 

neskladovatelné a banka se jimi nemůže „předzásobit“. Také jsou abstraktní, jinak 

řečeno neviditelné, proto je pro úspěšnou činnost banky důležitá kvalitní reklama. A 

nakonec jsou nepatentovatelné, čili je není možné patentově chránit. Dualismus je 

charakteristický pro většinu peněžních činností. Znamená, že jednotlivé produkty 

jsou spojením hodnotové a věcné stránky. Hodnotová stránka bankovního produktu 

je dána jeho finančním objemem a věcná stránka počtem jednotlivých produktů. 

Rozlišování obou složek je důležité pro vyjádření ziskovosti jednotlivých produktů. 

Vzájemná propojenost a podmíněnost bankovních produktů vyplývá z faktu, že 

jeden produkt nemůže existovat bez druhého. Banka například nemůže provádět 

bezhotovostní platební styk svých klientů bez toho, aby jim vedla běžné účty. Na 

druhé straně jsou některé produkty vědomě propojovány s cílem poskytnout 
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klientům lepší služby (např. automatické převedení prostředků do výnosnějších 

(spořících) forem, pokud stav na účtu přesáhne dohodnutou výši). 

Systematizace bankovních produktů není kvůli jejich vysokému počtu i 

značné různorodosti jednoduchou záležitostí. Existuje celá řada přístupů, které se od 

sebe zpravidla liší volbou kritéria, dle kterého se systematizace provádí. Klasický 

přístup volí jako toto kritérium odraz bankovních produktů v bilanci banky, takže ty 

se pak dělí na aktivní, pasívní a neutrální. Aktivní bankovní obchody se odrážejí 

v aktivech banky, což znamená, že banka v nich vystupuje v pozici věřitele. 

Vznikají jí různé pohledávky (např. při poskytování úvěrů) nebo určitá vlastnická 

práva (např. při zakoupení majetkových cenných papírů). Pasívní bankovní 

obchody oproti tomu nacházejí odraz v pasívech banky, čili banka se stává 

dlužníkem a vznikají jí určité závazky. Jde především o obchody, kdy banka 

získává cizí zdroje (např. příjem vkladů), ale započítává se sem i vlastní kapitál 

banky (tudíž jsou tu zařazeny i operace s ním). Neutrální bankovní obchody jsou 

takové, které se neprojevují ani na jedné straně bankovní bilance. Většinou pro 

banku představují nějaký budoucí závazek, či pohledávku (např. záruky). 

Moderní přístupy k systematizaci bankovních produktů se odklánějí od klasického 

přístupu, který vychází z pohledu banky na daný obchod, a orientují se na pohled 

klienta. Důvod je zejména v tom, že se dnes banky kvůli své konkurenci čím dál 

důkladněji zajímají o potřeby trhu a svých klientů a přizpůsobují tomu svou činnost. 

Proto se bankovní produkty třídí podle účelu, jaký pro klienta mají: bankovní 

finančně úvěrové produkty (jejich prostřednictvím klient získává finanční 

prostředky od banky), depozitní (vkladové) bankovní produkty (představují pro 

klienta možnost finančního investování) a platebně zúčtovací bankovní produkty 

(umožňují klientovi provádět platební a zúčtovací styk prostřednictvím banky). 

Cílem této práce je zmapovat především finančně úvěrové produkty, proto 

se budeme důkladněji věnovat pouze jejich charakteristice, přesto považujeme za 

důležité ostatní bankovní produkty alespoň vyjmenovat. 

Co se týče platebně zúčtovacích bankovních produktů, je třeba říci, že 

zabezpečování platebního styku patří k jednomu z nejvýznamnějších úkolů, které 

banky ve vyspělých tržních ekonomikách plní. Valná většina plateb dnes již probíhá 

bezhotovostně, i když význam hotovostního platebního styku nemůžeme 

podceňovat. Vnitrostátní bezhotovostní platební styk funguje obvykle 
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prostřednictvím účtů, které mají jednotlivé banky u tzv. clearingové banky (u nás 

ČNB). Přes tyto účty jsou pak zúčtovávány veškeré platby mezi různými bankami, 

resp. klienty těchto bank. Mezinárodní platební styk je organizován buď skrze 

mezinárodní zúčtovací systémy, nebo prostřednictvím vzájemných účtů, které si u 

sebe vedou banky různých států - nostro účty jsou ty, které má banka otevřeny u 

zahraničních bank, loro účty naopak domácí banka vede zahraničním. K provedení 

plateb nabízejí banky svým klientům řadu různých produktů: příkazy k úhradě a 

inkasu, šeky, platební karty, dokumentární akreditivy a inkasa… 

Depozitní bankovní produkty představují z hlediska banky formy získávání cizího 

kapitálu, banka při nich vystupuje v pozici dlužníka. Za základní typy těchto 

produktů lze považovat přijímání vkladů (vklady na viděnou, termínované a 

úsporné vklady), emisi bankovních dluhopisů (celá škála různých typů dluhových 

papírů, lišících se z hlediska splatnosti, způsobu úročení, obchodovatelnosti…) a 

speciální depozitní produkty (ty jsou upraveny speciálním režimem, jde např. o 

stavební spoření či emisi hypotečních zástavních listů). 

Nyní přistoupíme k popisu bankovních finančně úvěrových produktů, 

kterým je práce především věnována. Poskytování úvěrů patří mezi nejdůležitější 

obchody komerčních bank. Banky jich poskytují celou řadu a je téměř nemožné 

sestavit jejich přehled, protože se odlišují řadou charakteristik. Obvykle se rozdělují 

do tří skupin: peněžní úvěry (znamenají skutečné poskytnutí likvidních peněz 

klientovi – někdy v hotovosti, častěji však v bezhotovostní podobě. Klient 

v dohodnuté době úvěr splatí včetně úroků.  Za hlavní druhy peněžních úvěrů 

považujeme úvěry kontokorentní, eskontní, spotřební a hypoteční); závazkové úvěry 

a záruky (klient bezprostředně nezískává likvidní prostředky, ale banka se za něj 

zaručí a zaváže se splnit jeho závazek, pokud tak neučiní sám. Jde zejména o 

akceptační a avalový úvěr); alternativní formy financování (jsou to produkty, které 

umožňují klientům získat finanční prostředky za určitých podmínek. 

Nejvýznamnější jsou faktoring a forfaiting.) 

Kontokorentní úvěr je dnes ve vyspělých ekonomikách nejvýznamnějším 

krátkodobým bankovním úvěrem. Jde o úvěr poskytovaný na kontokorentním 

(běžném) účtu tak, že zůstatek účtu může přecházet do debetu. Klient úvěr čerpá 

tím, že ze svého účtu platí i tehdy, když na něm nemá dostatek prostředků. 

Splatnost tohoto úvěru je zpravidla krátkodobá, smlouva na něj se uzavírá obvykle 
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na 1 rok. Se spolehlivými klienty ji banka ale každoročně prodlužuje, proto může 

úvěrový vztah nabývat středně až dlouhodobého charakteru. Pro klienta je tento 

úvěr výhodný proto, že ho může čerpat pohotově dle své aktuální potřeby, je však 

relativně drahý. Pro banku je naopak vyšší úroková sazba výhodná, nevýhodu pro ni 

představuje případné nečerpání úvěru klientem v předpokládané výši. 

Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, při kterém banka odkoupí od klienta (kterému je 

takto úvěr poskytnut) směnku před dnem její splatnosti. Banka si sráží úrok za dobu 

mezi nákupem a dnem splatnosti dané směnky. Odkupu směnky se říká eskont, 

odtud tedy eskontní úvěr. 

Spotřební úvěry jsou veškeré úvěry poskytované soukromým osobám a 

domácnostem, které slouží k financování nákupu spotřebních předmětů nebo i 

stavbě či nákupu bytů a rodinných domků. Od ostatních komerčních úvěrů se tyto 

liší v několika faktorech: u spotřebního úvěru úvěrovaný objekt neprodukuje zdroje 

ke splácení úvěru, primárním zdrojem splácení je tedy běžný příjem klienta, výše 

jednoho spotřebního úvěru je relativně nízká a proto ani banky nepožadují při jeho 

poskytování od klientů tak podrobné podkladové informace, jako u komerčních 

úvěrů. 

Hypoteční úvěry jsou charakteristické svým zajištěním, a to zástavním právem na 

nemovitost. V užším pojetí s tím souvisí i účel použití hypotečních úvěrů, kterým je 

financování stavby či koupě nemovitosti. Zpravidla jde o dlouhodobé úvěry, 

s dobou splatnosti mezi 5 – 20 roky. Stát je obvykle podporuje, u nás formou 

příspěvků, které snižují úrokovou sazbu úvěru. Příspěvky jsou poskytovány jak 

fyzickým, tak i právnickým osobám, ovšem pokud je rozpočet na podporu hypoték 

omezen, přednost mají fyzické osoby. Úroková sazba může být stanovena jako 

pevná po celou dobu splatnosti, nebo jako pohyblivá v závislosti na vývoji tržních 

úrokových sazeb. Je možné použít i kombinaci obou způsobů (v prvních letech 

pevná sazba, později pohyblivá). 

Akceptační úvěr spočívá v tom, že banka přijme od klienta směnku (kterou byl on 

povinen splatit třetí osobě) s podmínkou, že klient prostředky ke krytí směnky 

v bance složí ještě před dnem splatnosti směnky. V důsledku akceptu směnky je 

banka povinna tuto směnku ve stanovené lhůtě třetí osobě vyplatit bez ohledu na to, 

zda jí klient složil či nesložil prostředky k pokrytí závazku. Pokud je včas nesložil, 

mění se závazkový úvěr na úvěr peněžní. 
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Avalový úvěr se využívá velmi podobně, jako akceptační. Objevuje se ve dvou 

variantách: směnečný aval poskytuje banka tím, že se zaručuje za svého klienta a 

ručí pak stejně jako on; avalový úvěr ve formě ručení spočívá v tom, že se banka 

zaváže uhradit závazek za svého klienta, pokud tak sám neučiní. Za poskytnutý 

avalový úvěr si banka určuje avalovou provizi, což je jisté procento z částky, za 

kterou se banka zaručila.  

Faktoring je předem sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek (obvykle 

se splatností do 180 dnů) faktoringovou organizací – často bankou. Dodavatelé 

zboží nebo služeb převádějí na faktora pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. 

Banka se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškeré riziko, že kupující 

nebude schopen či ochoten zaplatit. 

Forfaiting je odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací 

(bankou). Odkupované pohledávky většinou vznikají při vývozu nebo dovozu na 

úvěr, jsou určeny ve volně směnitelné měně, jednotlivé transakce mají hodnotu 

vyšší než 200 000 USD a musí být zajištěné (zpravidla směnkou nebo bankovní 

zárukou). Stejně jako u faktoringu přebírá odkupem pohledávky banka veškeré 

riziko nesplacení odběratelem i ručitelem.
9
 

 

3.3 Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů 

Toto téma se týká všech úvěrových bankovních produktů, a proto je vhodné 

krátce se u něj zastavit, než postoupíme k další kapitole. 

Úroková sazba z úvěru může být smluvně stanovena jako fixní, která je 

neměnná po celou dobu splatnosti úvěru, nebo jako pohyblivá, tzn. proměnlivá. 

Pohyblivá úroková sazba může být koncipována tak, že je bezprostředně svázána 

s úrokovou sazbou, kterou banka sama vyhlašuje. Při sjednání úvěrové smlouvy 

tedy nejsou předem stanoveny možné změny úrokové sazby, ale vyplývají až 

z průběžných změn bankovní sazby. Takto koncipovaná úroková sazba z úvěru se 

někdy nazývá floating rate
10

. V úvěrové smlouvě mohou být ale termíny, kdy dojde 

ke změně úrokové sazby, stanoveny předem. Takové úrokové sazbě se pak říká 

                                                      
9
 Dělení bankovních produktů je zpracováno dle publikace: REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a 

bankovnictví. 
10

 DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 268. 
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variable rate
11

. Za pohyblivý způsob úročení se považuje i případ, kdy je sice 

stanovena pevná úroková sazba, ovšem banka si vyhradí právo ji měnit (pokud 

dojde k výraznějším změnám v tržních úrokových sazbách). 

Způsob splácení úvěru je vždy sjednán v úvěrové smlouvě. V úvahu přichází čtyři 

možné způsoby. Úvěr je možné splatit najednou v době splatnosti, která je předem 

stanovena (např. po roce). Úroky se však splácí průběžně (např. vždy po třech 

měsících). Druhou možností je splatit úvěr najednou po uplynutí výpovědní lhůty. 

Takový úvěr se sjednává na neurčito, ale je stanovena lhůta pro jeho vypovězení. 

Úroky jsou splatné podobně jako v předchozím případě. Třetím způsobem je úvěr 

splácený v pravidelných splátkách (měsíčních, pololetních, ročních…), přičemž je 

pevně stanovena částka, která musí být splacena ročně – bez ohledu na to, v jakých 

intervalech probíhají jednotlivé splátky. Úroky se splácejí zároveň se splátkami. 

Posledním typem je splácení konstantními anuitami
12

. Pravidelné splátky – anuity, 

jsou po celou dobu splácení ve stejné výši, mění se pouze jejich struktura z hlediska 

podílu splátky a úroku. Formálně by se anuita měla vázat k ročnímu období, ale to 

se nedodržuje nijak striktně. 

Zajištění úvěru chápeme jako opatření, která provádí banka, aby si zajistila řádné 

splacení poskytnutého úvěru včetně úroků. Mezi tato opatření patří prověrka 

úvěrové způsobilosti (bonity) klienta, limitovaná výše úvěrů pro jednotlivé klienty, 

diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů a kontrola úvěrového 

subjektu a objektu. Přesto se ale banka nevyhne občasnému poskytnutí špatného 

úvěru. Pro tyto případy využívá řady instrumentů, které jí dávají možnost uspokojit 

své pohledávky, když je klient nemůže nebo nechce splatit. Tyto instrumenty se dělí 

dle dvou hledisek: podle povahy zajištění rozlišujeme osobní zajištění (bance za její 

pohledávku ručí kromě příjemce úvěru ještě třetí osoba) a věcné zajištění (banka 

získává právo na určitý majetek toho, komu úvěr poskytla); podle svázanosti 

zajištění se zajišťovanou pohledávkou rozlišujeme akcesorické zajištění (zajištění je 

těsně a nerozlučně spjato s pohledávkou, a pokud ta zanikne, zaniká i zajištění) a 

abstraktní zajištění (s uspokojením pohledávky nezaniká, ale subjekt má právo na 

                                                      
11

 DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 268. 
12

 Tamtéž, s 270. 
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jeho vrácení (často se toto zajištění ale využívá k opakovanému poskytování 

úvěrů)).
13

 

 

3.4 Bankovní instituce působící v ČR 

K 1. červnu 2012 eviduje Česká národní banka celkem 44 bankovních 

institucí působících na území ČR. Jedná se jak o české bankovní domy, tak i o 

pobočky zahraničních bank. Jejich pravidelně aktualizovaný abecední seznam lze 

nalézt na webových stránkách ČNB
14

. 

Vybrali jsme 6 nejznámějších bank poskytujících hypoteční úvěry, jejichž služby se 

pokusíme porovnat v následující kapitole. Nejprve však uvedeme několik 

základních informací ke každé z nich. Mimo webových stránek bank, uvedených 

v poznámkách, byly dané informace získány také na portálu banky.cz. 

Česká spořitelna vznikla jako akciová společnost v roce 1992, historie jejích 

právních předchůdců však spadá až do roku 1825. Orientuje se zejména na drobné 

klienty, malé a střední firmy a také obce a města. Se svými více než 5 miliony 

klientů představuje největší banku na českém trhu. Její aktiva tvoří 932 miliard Kč, 

vydala přes 3 miliony platebních karet, má téměř 1400 bankomatů. Pravidelně 

vítězí v mezinárodní soutěži Banka roku. Prostřednictvím Nadace České spořitelny 

podporuje projekty v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, 

charity, sportu nebo ekologie.
15

 

Československá obchodní banka byla založena státem v roce 1964, aby 

poskytovala služby v oblasti financování zahraničního obchodu. Roku 1999 byla 

privatizována, majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která v roce 

2007 odkoupila i zbytek akcií. V roce 2000 společnost převzala Investiční a 

poštovní banku (IPB). Do roku 2008, kdy byla oddělena slovenská pobočka, 

působila ČSOB na českém i slovenském trhu současně. Dnes působí společnost na 

                                                      
13

 DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, s. 339. 
14

 https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS?p_lang=cz 
15

 http://www.csas.cz/ 
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českém trhu pod značkami ČSOB a Poštovní spořitelna. Poskytuje širokou škálu 

služeb a produktů všem klientským segmentům. Má přes 3 miliony klientů.
16

 

Komerční banka byla založena jako státní instituce v roce 1990 a o dva roky 

později byla transformována na akciovou společnost. Od roku 2001 vlastní 

majoritní podíl akcií skupina Société Générale, která je jednou z největších 

finančních institucí v eurozóně. Nabídka služeb KB je velmi široká a určená 

soukromé i podnikové klientele.
17

 

Raiffeisenbank působí v České republice od roku 1993, v roce 2008 se 

spojila s eBankou. Patří rakouské finanční instituci Raiffeisen. Dnes má v ČR více 

než 120 poboček a poskytuje také služby specializovaných hypotečních center a 

osobních a firemních poradců.
18

 

GE Money Bank je člen skupiny GE, jejíž vznik roku 1892 je spojován se 

jménem T. A. Edisona. Obrovské finanční zázemí celosvětově prosperující skupiny 

dělá z GE Money Bank ideálního partnera pro všechny druhy finančních operací. 

Její filosofií je neustálá inovace poskytovaných služeb, za což pravidelně sbírá 

různá ocenění.
19

 

Hypoteční banka vznikla roku 1991 a po zisku licence na vydávání 

hypotečních zástavních listů v roce 1995 se stala první bankou, která se v ČR 

specializovala na hypoteční úvěry. Poskytla jich už přes 100 tisíc. Od roku 2000 je 

jejím majoritním vlastníkem skupina ČSOB.
20

 

                                                      
16

 http://www.csob.cz/ 
17

 http://www.kb.cz/ 
18

 http://www.rb.cz/ 
19

 http://www.gemoney.cz/ge/cz/1 
20

 http://www.hypotecnibanka.cz/ 
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4.  Hypoteční úvěry u jednotlivých bank 

 

Hlavním úkolem této bakalářské práce je porovnat podmínky poskytování 

hypotečních úvěrů u nejznámějších bank působících na českém finančním trhu. 

Toto téma je natolik proměnlivé, že neexistuje odborná literatura, která by se jím 

zabývala. Je nepochybné, že výsledky, které tato práce přinese, brzy zastarají. Dá se 

ovšem předpokládat, že alespoň do konce roku 2012 budou aktuální a mohly by 

představovat pomoc pro klienty, kteří váhají, u které banky si hypotéku vzít.  

Zdrojem pro náš průzkum byly informační letáky, které banky poskytují 

potenciálním klientům a prezentují s jejich pomocí své služby, ale hlavně 

internetové stránky bank, na kterých je uvedena řada potřebných informací, často i 

sazebníky. Některé banky se již prezentují pouze na internetu a letáky ani 

nevydávají. 

 

4.1 Česká spořitelna 

Hypotéka České spořitelny (oficiální název produktu) je poskytována 

fyzickým osobám pro financování nemovitostí určených k bydlení. Je možné ji 

použít na nákup nemovitosti (pozemku, domu, bytu, garáže apod.), na nákup 

družstevního bytu (i bez zástavy jiné nemovitosti), na nákup nemovitosti za účelem 

jejího pronajímání, na koupi podílu na nemovitosti (např. za účelem vyrovnání 

spoluvlastnických a dědických nároků), na financování stavebních úprav 

nemovitosti (rekonstrukce, přístavba…) nebo na náklady související s investicí do 

nemovitosti (realitní služby, právní služby…). Minimální a maximální výše úvěru 

není zpravidla omezena a doba jeho splatnosti je až 30 let. 

Vyřízení úvěru je vždy zdarma, stejně jako expresní (on-line) ocenění 

bytové jednotky
21

, které se hypotéka týká. Navíc banka garantuje výši úrokové 

sazby po 30 dní mezi vyhotovením nabídky a podpisem smlouvy o hypotéce (pokud 

během této doby úroková sazba vzroste, klienta se to nedotkne. Podepíše smlouvu 

                                                      
21

 Expresního ocenění bytu je možné využít téměř ve všech českých městech nad 10 tis. obyvatel. 

V současnosti se jedná o 119 měst. Dále jsou pro expresní ocenění zpřístupněny obce v okresech 

Praha-východ, Praha-západ a Brno-venkov. 
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s takovou úrokovou sazbou, jaká mu byla nabídnuta.). Zdarma banka klientovi také 

vystaví potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely. 

Dále si klient může za příplatek pořídit k hypotéce různé služby dle svého 

uvážení. 

Před poskytnutím hypotéky je to: expresní čerpání (klient získá peníze hned druhý 

den po podpisu smlouvy), výše hypotéky až do 100% hodnoty nemovitosti (klient 

tedy nepotřebuje téměř žádné vlastní prostředky, ovšem je třeba myslet na to, že 

nemovitost oceňuje specialista z banky), překlenovací financování (klient získá 

krátkodobý úvěr na financování nového bydlení do doby, než prodá stávající 

nemovitost), financování družstevního bytu (klient získá na tento byt hypotéku, i 

když ji nemůže zajistit zástavním právem k tomuto bytu a nemá ani jinou 

nemovitost k zástavě), zrychlená výstavba (pokud je hypotéka sjednána pro stavební 

úpravy nemovitosti, může klient získat o 500 tisíc Kč více, než činí aktuální 

hodnota zastavené nemovitosti), financování montovaných domů (pokud tento dům 

staví člen Asociace montovaných domů, získá klient hypotéku až do 90% ceny díla, 

aniž by toto muselo být zapsáno do katastru nemovitostí – tzn. není ani zřízeno 

zástavní právo k rozestavěné budově). Pro přehlednost jsme ceny těchto služeb 

zpracovali do tabulky: 

Služba Poplatek v Kč 

Expresní čerpání 2000 

Výše hypotéky až do 100% hodnoty nemovitosti 3000 

Překlenovací financování  3000 

Financování družstevního bytu – POZOR – měsíčně! 350 

Zrychlená výstavba 3000 

Financování montovaných domů 3000 

 

Při splácení hypotéky může klient využít následujících služeb (které si sjedná buď 

ihned na začátku, nebo poté kdykoliv během trvání hypotéky): variabilita splátek 

(je možné splácení přerušit nebo změnit výši pravidelných splátek), mimořádné 

splátky (splátky je možné skládat v mimořádném termínu i v průběhu období, kdy je 

platná fixní úroková sazba – a délku tohoto období lze nastavit dle potřeb klienta), 

garance při změně úrokové sazby (banka garantuje nastavení úrokové sazby včetně 
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zvýhodnění pro každé další období fixace úrokové sazby), snížení zůstatku až o 

20% (pokud si klient sjedná fixaci úrokové sazby na 3, 4 nebo 5 let, může snížit 

zůstatek své hypotéky až o 20% bez ztráty zvýhodnění). Následuje opět ceník:  

Služba Poplatek v Kč 

Variabilita splátek 3000 

Mimořádné splátky – POZOR – měsíčně! 200 

Garance při změně úrokové sazby 2000 

Snížení zůstatku až o 20% 2000 

 

Dalšími službami, které banka nabízí, jsou: sleva za splácení z aktivního účtu u ČS 

(představuje slevu 0,5% z úrokové sazby, pokud klient bude hypotéku splácet ze 

svého aktivně využívaného Osobního účtu České spořitelny – tzn. na tento účet je 

klientovi připisována jeho pravidelná měsíční mzda), pojištění schopnosti splácet (v 

případě úmrtí, plné invalidity či pracovní neschopnosti uhradí za klienta splátky 

pojišťovna) a pojištění schopnosti splácet i při ztrátě zaměstnání (oproti 

předchozímu pojištění toto zahrnuje i možnost ztráty zaměstnání a pokud jej klient 

uzavře, získává další slevu 0,15% z úrokové sazby). Kolik sjednání pojištění stojí? 

Tabulka uvádí procentuální částku z výše sjednaného úvěru, která je splácena 

měsíčně.  

 Pojištění A -  

smrt, invalidita, pracovní 

neschopnost 

Pojištění B -  

smrt, invalidita, pracovní 

neschopnost, ztráta 

zaměstnání 

Pro jednoho klienta 

 

0,0373 % 

z výše poskytnutého úvěru 

0,0494 % 

z výše poskytnutého úvěru 

Pro dva klienty
22

 

(za každou osobu) 

0,0336 % 

z výše poskytnutého úvěru 

0,0445 % 

z výše poskytnutého úvěru 

 

Velmi důležitou informací, kterou klient při sjednávání hypotečního úvěru 

zjišťuje většinou téměř jako první, je výše úrokové sazby. Česká spořitelna ji 

odvozuje dle toho, na jak dlouho si klient přeje sjednat fixní úrokovou sazbu. Na 

                                                      
22

 Nejčastěji manželský pár, který si bere hypotéku společně. 
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základě toho ČS stanovuje minimální úrokové sazby, které klient získá, pokud 

s bankou sjedná všechny možné výše popsané slevy: slevu za splácení z aktivního 

účtu u ČS, slevu za sjednání pojištění typu B a slevu za fixaci úrokové sazby na 3 až 

5 let.  

Úroková sazba se stanovuje jako pevná na… Minimální úrokové sazby 

1 rok 4,09 % 

2 roky 4,09 % 

3 roky 3,39 % 

4 roky 3,29 % 

5 let 3,19 % 

10 let 4,29 % 

15 let individuálně 

 

Proměnlivá úroková sazba je poté stanovena jako 1M PRIBOR
23

 + odchylka 

v minimální výši 1,5%. 

Nakonec uvádíme poslední poplatky, které je možné u Hypotéky České 

spořitelny očekávat.  

Za správu a vedení úvěrového obchodu klient zaplatí 150 Kč měsíčně. Pokud klient 

zažádal o Státní finanční podporu a byla mu přidělena, za její správu si banka účtuje 

50 Kč měsíčně.  

První čerpání úvěru je zdarma, každé další je za poplatek 500 Kč. Pokud klient 

čerpá přidělené finanční prostředky déle než 6 měsíců (u úvěrů na výstavbu, 

rekonstrukci a dostavbu déle než 24 měsíců), platí za každých dalších započatých 6 

či 24 měsíců 0,5% z nevyčerpané částky.  

Pokud klient nedočerpá úvěr v celé výši, tedy nedočerpá více než 10% schváleného 

úvěru (či více než 20% u úvěrů na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu), banka mu 

naúčtuje jako sankci 5% z nedočerpané částky.  

                                                      
23

 PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) je úroková sazba vyhlašovaná Českou národní bankou, 

podle které si banky půjčují finanční prostředky mezi sebou. Může se měnit každý den. 1M PRIBOR 

je zkratka vyjadřující změnu úrokové sazby v bance každý měsíc (podle měsíčního průměru sazby 

PRIBOR).  

Pokud by banka uváděla proměnlivou úrokovou sazbu jako 3M PRIBOR nebo 12M PRIBOR, 

znamenalo by to, že se sazba změní po třech měsících nebo po roce – podle čtvrtletního nebo 

ročního průměru sazeb PRIBOR. Aktuální sazby PRIBOR, jejich měsíční a roční průměry nebo 

historii lze nalézt na http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp. 
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Pokud si klient přeje změnit smluvní podmínky a tato změna se týká splátkového 

kalendáře či zajištění úvěru, anebo ruší pojištění, sankce činí 5000 Kč. Ostatní 

změny ve smlouvě stojí 500 Kč.  

Za mimořádnou splátku je klientovi vypočítána sankce dle vzorce 0,5*výše 

mimořádné splátky*aktuální výše úrokové sazby v době mimořádné splátky*počet 

zbývajících let do konce fixace včetně započatých. 

Za poplatek ve výši 2000 Kč banka zjistí cenu rodinného domu či bytu v případě, 

kdy při projednání úvěru není na klientovi vyžadováno předložení znaleckého 

ocenění úvěrované nemovitosti a současně bance nebylo předáno jiné 

akceptovatelné znalecké ocenění.   

 

4.2 Československá obchodní banka 

Československá obchodní banka (dále jen ČSOB) nabízí hned 3 hypoteční 

produkty. Základním typem je ČSOB Bezstarostná hypotéka, dále je nabízena 

ČSOB Hypotéka bez dokládání příjmů a nakonec ČSOB Předhypoteční úvěr. 

Předhypoteční úvěr je nabízen v případě, který klient České spořitelny řeší 

pouhým zakoupením služby „navíc“ ke klasické hypotéce, a to tehdy, když nemá 

nemovitost v době uzavření smlouvy o hypotéce v osobním vlastnictví a tudíž ji 

nemůže dát bance do zástavního práva. Může se jednat o koupi družstevního bytu, 

rodinného domu v rámci developerských projektů (když developer požaduje zálohu 

ještě před počátkem stavby), obecního pozemku (když obec vyžaduje platbu 

předem a není ochotna nemovitost zastavit sama), montovaného domu (jehož 

výstavba je tak rychlá, že ho nelze v jejím průběhu zapsat do katastru nemovitostí) a 

podobně.  

Splatnost tohoto úvěru je maximálně jeden rok, poté je převeden na klasickou 

hypotéku. Proto je nutné předem doložit, že během jednoho roku klient danou 

nemovitost do osobního vlastnictví získá. Úvěr je poskytován ve výši od 200 000 do 

5 milionů Kč a úrokovou sazbu naleznete v tabulce níže. Poplatek za zpracování 

tohoto úvěru činí 2000 Kč. Další poplatky jsou shodné s těmi u Bezstarostné 

hypotéky, které uvádím na konci této podkapitoly. 
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Hypotéka bez dokládání příjmů je vhodná především pro podnikatele, 

jejichž výše příjmů uvedená v daňovém přiznání není dostačující pro získání 

hypotéky za standardních podmínek. Od klasické hypotéky, kterou nabízí ČSOB, se 

tato liší úrokovou sazbou (která je vyšší)
24

 a výší poskytnutého úvěru (což je do 

50% z ceny nemovitosti, maximálně však 5 milionů Kč – stejně jako u 

předhypotečního úvěru). 

ČSOB Bezstarostná hypotéka je potom klasickým hypotečním úvěrem, pro 

jehož získání musí klient bance zastavit nemovitost v osobním vlastnictví a 

předložit doklad o výši pravidelného příjmu. Tento úvěr lze využít na koupi 

nemovitosti, její výstavbu či rekonstrukci, refinancování dříve poskytnutých úvěrů 

na bydlení, vypořádání majetkových poměrů i na koupi nemovitého příslušenství, 

jako je bazén, zahradní krb či oplocení. 

Úvěr lze získat ve výši od 200 000 Kč až do 100% hodnoty nemovitosti, přičemž 

maximální výše stanovena není. Na rozdíl od již uvedené Hypotéky ČS si klient 

může zvolit výši úvěru buď do 70%, 85% či 100% hodnoty nemovitosti a dle toho 

se pak liší úroková sazba. Úvěr se splácí 5 až 40 let, čili je možné jej splácet ještě o 

10 let déle, než Hypotéku České spořitelny, ovšem u té na druhé straně není 

stanovena minimální délka splatnosti. ČSOB navíc stanovuje podmínku, že doba 

splatnosti smí trvat pouze do doby, než klient dosáhne 70 let věku. 

Nyní bychom rádi uvedli úrokové sazby, které si ČSOB účtuje u svých 

hypotečních úvěrů. Považujeme za přehledné spojit je do společné tabulky. Je třeba 

dodat, že na rozdíl od České spořitelny ČSOB garantuje úrokové sazby jako fixní 

po celou dobu splácení úvěru a jejich výše se odvíjí dle toho, jak dlouho bude úvěr 

splácen.  

 

 

 

 

 

                                                      
24

 Aktuální úrokové sazby jsou uvedeny v tabulce níže. 
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 Maximální výše 

úvěru z ceny 

nemovitosti 

Úroková sazba v procentech 

1 

rok 

3 

roky 

5 

let 

10 

let 

15 

let 

20 let 

a více 

Bezstarostná hypotéka 70% 4,14 3,49 3,49* 4,49 4,59 4,59 

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

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

Hypotéka bez dokládání 

příjmů 

50%  5,64 5,28* 6,28 6,19 6,19 

Předhypoteční úvěr  8,49      

* Tato úroková sazba platí po akční slevě, která je platná pro hypotéky uzavřené po 

4. dubnu 2012 do odvolání. Maximální výše této slevy (po jejímž odečtení získá 

klient úrokovou sazbu uvedenou v tabulce) je 0,2%. Tato maximální výše platí pro 

úvěry nad 2 miliony Kč včetně. 

Tyto úrokové sazby jsou minimální možné, což znamená, že je klient získá až po 

splnění určitých podmínek, podobně jako u České spořitelny. První podmínkou je 

splácení hypotečního úvěru z aktivního účtu u ČSOB, na který je klientovi zasílána 

mzda. Za to klient získává slevu na úrokové sazbě 0,3%. Druhou podmínkou je 

sjednání pojištění úvěru a navíc pojištění buď domácnosti, nebo nemovitosti – 

z těch si může klient vybrat (ale pochopitelně si může sjednat i oboje). Za to je pak 

klientovi poskytnuta sleva 0,2%. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že pokud klient 

uvedené podmínky nesplní, výše jeho úrokové sazby bude o 0,5% vyšší, než 

v tabulce. 

Pojištění úvěru, čili pojištění schopnosti splácet, je nabízeno ve třech 

variantách a je možné ho sjednat i zpětně – až 6 měsíců od uzavření smlouvy o 

hypotéce. Typ pojištění lze také posléze změnit – z nižší varianty na vyšší do 6 

měsíců o uzavření smlouvy o hypotéce (zdarma); z vyšší varianty na nižší kdykoliv 

(za 200 Kč). 

Varianta 1 představuje pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, varianta 2 

pojištění pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti a varianta 3 

pojištění pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty 

zaměstnání.  

Podmínkou poskytnutí pojištění je, aby klient nebyl starší 54 let, nebyl momentálně 

v pracovní neschopnosti a nebyl v ní ani v uplynulých pěti letech (výjimkou jsou 
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zlomeniny, apendektomie, odstranění krčních mandlí a těhotenství). Klient také 

nesmí trpět onemocněním srdce, cukrovkou závislou na inzulinu či chronickým 

onemocněním dýchacích cest nebo břišních orgánů. Pojištění nezíská, ani pokud 

v minulých pěti letech podstoupil onkologickou léčbu. U 3. varianty pojištění musí 

mít klient navíc pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Cena pojištění se vypočítává individuálně a je závislá na výši poskytnutého úvěru a 

výši jednotlivých měsíčních splátek. 

Na závěr uvádíme, stejně jako v předchozí podkapitole, poplatky, které se 

k ČSOB hypotéce vztahují.  

Stejně jako Česká spořitelna, i ČSOB garantuje výši úrokové sazby po 30 dní mezi 

vyhotovením nabídky a podpisem smlouvy o hypotéce a nabízí expresní ocenění 

bytové jednotky zdarma. ČS ovšem navíc hypoteční úvěr zdarma zpracuje, kdežto 

ČSOB si účtuje 0,4 % z výše poskytnutého úvěru (min. 2000 Kč, max. 10 000 Kč).  

Co se týče správy a vedení úvěru, klient ČSOB měsíčně zaplatí 150 Kč a pokud mu 

byla přidělena státní podpora, tak za její správu si banka účtuje dalších 70 Kč (o 20 

Kč více, než ČS). ČSOB zdarma poskytuje výpis z účtu zaslaný e-mailem, poštou je 

to za 20 Kč. 

Výhodou u ČSOB je možnost prvních tří čerpání úvěru zdarma (u ČS pouze jedno 

zdarma). Každé další čerpání je za poplatek 800 Kč. Expresní čerpání, tzn. uvolnění 

poskytnutých finančních prostředků následující den po podání žádosti, stojí stejně 

jako u ČS 2000 Kč. Shodný je i následující poplatek: pokud klient nedočerpá více 

než 20% z dohodnuté výše hypotečního úvěru, je sankcionován 5% z nedočerpané 

částky. U předhypotečního úvěru toto pravidlo není, za jeho nedočerpání klient 

neplatí nic. 

Změna smlouvy z popudu klienta je u ČSOB podstatně dražší, než u předchozí ČS. 

Pokud se jedná o změnu splátkového kalendáře, zaplatí klient 5000 až 10 000 Kč, u 

změny zajištění úvěru 4000 až 10 000 Kč (u ČS jednotně 5000 Kč). Ostatní změny 

ve smlouvě stojí 2000 až 10 000 Kč (u ČS pouhých 500 Kč).  

Mimořádná splátka uskutečněná v termínu změny úrokové sazby je zdarma, jinak je 

zpoplatněna částkou tvořící 5% z výše mimořádné splátky za každý započatý rok 

před koncem platnosti úrokové sazby (max. však 25%). Stejně jako u České 

spořitelny si však klient může předem sjednat možnost splácet úvěr mimořádně a 

pak je tato splátka zpoplatněna pouze 1% ze své výše. 
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Na konci předchozí podkapitoly jsme uvedli cenu standardního (nikoliv expres, 

které je zdarma) ocenění nemovitosti a tento trend dodržíme i nyní. ČS si účtuje 

jednotně 2000 Kč, ČSOB pak 3500 Kč za bytovou jednotku či nebytový prostor, 

4500 Kč za rodinný dům, pozemek či rekreační objekt a od 5000 Kč za ostatní 

nemovitosti (např. bytový dům). 

 

4.3 Komerční banka 

Komerční banka (dále jen KB) poskytuje celkem 6 typů hypotečních úvěrů. 

Kvůli přehlednosti je nejprve vyjmenuji a charakterizuji. Úrokové sazby a poplatky 

jsou uvedeny v tabulkách na konci podkapitoly. 

Hypoteční úvěr KB je účelový úvěr určený pro investice do nemovitosti. Lze 

ho použít na koupi, výstavbu či modernizaci nemovitosti, na vypořádání 

spoluvlastnických práv, na konsolidaci dříve poskytnutých úvěrů na nemovitosti 

nebo na refundaci (zpětné proplacení) klientem již zaplacené investice do 

nemovitosti (za předpokladu, že tato investice není starší 1 roku). Tyto účely lze 

vzájemně kombinovat a peníze z hypotéky lze použít i na vedlejší náklady 

související s investicí do nemovitosti (např. kuchyňská linka, vestavěné skříně, 

projektová dokumentace, stavební dozor…) – tyto náklady však nesmí přesáhnout 

50% objemu hypotečního úvěru. 

Minimální výše úvěru je 200 000 Kč, maximum je 85% nebo 100% hodnoty 

nemovitosti. Úvěr lze čerpat jednorázově či postupně, nejdéle však do 2 let od 

podpisu smlouvy. Čerpání je třeba zahájit nejpozději 9 měsíců od podpisu smlouvy. 

Doba splatnosti je 5 až 30 let, úroková sazba je pevná a liší se podle délky doby 

splatnosti. Úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která musí být 

pojištěna a aby ho klient získal, musí mít také u KB běžný účet, který bude veden 

po celou dobu splatnosti úvěru. 

Flexibilní hypotéka je určená k financování stejných cílů, jako klasická 

hypotéka. Podmínky jejího poskytnutí, výše, čerpání a splatnosti jsou rovněž stejné. 

Hlavní výhodu flexibilní hypotéky představuje možnost odložit počátek splácení až 

o 12 měsíců, možnost přerušit splácení až na 3 měsíce (během této doby se nesplácí 

úroky ani jistina) a možnost snížit splátku až o 50% či opakovaně mimořádně splatit 
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až 20% úvěru. Těchto výhod je možné využívat opakovaně, ale vždy jen po 

předchozím řádném uhrazení dvanácti po sobě jdoucích splátek. 

Hypotéka 2v1 je hypoteční úvěr, který je možné použít na investici do 

nemovitosti a současně na investice, u kterých není účel stanoven. Neúčelovou část 

úvěru lze použít na cokoliv, musí to pouze souviset s danou nemovitostí. Nejčastěji 

bývají tyto prostředky využity na vybavení nemovitosti (nábytek, elektronika…). 

Minimální výše úvěru je 250 000 Kč, z toho účelová část (na nemovitost) tvoří 

minimálně 200 000 Kč a neúčelová minimálně 50 000 Kč. Maximální výše účelové 

části je stejně jako u klasické hypotéky 85% nebo 100% z hodnoty nemovitosti, 

maximální výše neúčelové části je pak 20% z celkové výše úvěru (ovšem 

maximálně 400 000 Kč). Podmínky týkající se poskytnutí, čerpání a doby splatnosti 

jsou stejné, jako u „obyčejné“ hypotéky. Hypotéku 2v1 lze sjednat i jako Flexibilní 

hypotéku, což je důvod, proč není zařazena v tabulkách níže. Úrokové sazby a další 

poplatky se shodují buď s Hypotečním úvěrem, nebo s Flexibilní hypotékou – dle 

toho, jak byla Hypotéka 2v1 sjednána. 

Hypotéka Dopředu Dozadu je určena pro klienty, kteří chtějí mít hypotéku 

schválenou dříve, než si vyberou konkrétní nemovitost („dopředu“), nebo kteří 

chtějí získat peníze na refundaci již vynaložených nákladů na bydlení – maximálně 

však 12 měsíců zpět („dozadu“). 

U Hypotéky Dopředu banka garantuje sjednané podmínky včetně úrokové sazby až 

po dobu 6 měsíců, což je také doba platnosti hypotéky. Poté se převede na 

standardní Hypoteční úvěr, nebo na Flexibilní hypotéku (i v podobě Hypotéky 2v1) 

a podmínky úrokové sazby, čerpání, splatnosti atd. se budou shodovat se zvoleným 

typem následného úvěru. 

Překlenovací hypoteční úvěr je účelový úvěr k investici do nemovitosti, 

jehož splacení je zajištěno z kapitálového životního pojištění Komerční pojišťovny, 

a.s. nebo ze stavebního spoření uzavřeného u Modré pyramidy stavební spořitelny. 

Úvěr v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním lze použít pro stejné účely, 

jako standardní hypotéku, kdežto úvěr v kombinaci se stavebním spořením nelze 

použít na konsolidaci a refundaci. 

Minimální výše úvěru je 100 000 Kč, maximální je u úvěru v kombinaci se 

stavebním spořením 85% z ceny nemovitosti a u úvěru v kombinaci s kapitálovým 
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životním pojištěním 85% či 100% z ceny nemovitosti. Co se týče splácení, splácejí 

se pouze úroky a jistina se splatí jednorázově ze spoření nebo z pojištění. 

V kombinaci s pojištěním je úvěr splatný 5 – 30 let, v kombinaci se spořením 1 – 8 

let. V kombinaci s pojištěním se používá pevná úroková sazba po dobu platnosti 

úrokových podmínek, v kombinaci se spořením je sazba pevná po celou dobu trvání 

úvěru. 

Předhypoteční úvěr poskytovaný Komerční bankou stojí na stejném 

principu, jako již uvedený Předhypoteční úvěr ČSOB. Je to krátkodobý úvěr 

poskytovaný k pořízení družstevního bytu, pro koupi nemovitosti v rámci 

privatizace bytového fondu, k výstavbě nemovitosti dodavatelským způsobem, 

k výstavbě „montovaných“ rodinných domů nebo k výstavbě či rekonstrukci 

nemovitosti svépomocí. 

Předhypoteční úvěr se poskytuje v kombinaci s následným hypotečním úvěrem, 

nebo překlenovacím hypotečním úvěrem. Jeho minimální výše je 100 000 Kč a 

maximální výše je omezena výší následného hypotečního úvěru a cenou zastavené 

nemovitosti. Úvěr je zajištěn ručením třetí osoby, zástavním právem k pohledávce 

(což je výhradně termínovaný vklad u KB v min. výši 5000 Kč) nebo u výstavby či 

rekonstrukce svépomocí zástavním právem k nemovitosti. V případě koupě 

družstevního bytu, bytu v rámci privatizace, montovaného domu nebo obecního 

pozemku může klient získat úvěr bez zajištění až do výše 3 miliony Kč. Úvěr je 

možné čerpat jednorázově i postupně (ale po dobu maximálně 2 let, přičemž čerpání 

je nutné zahájit nejpozději 9 měsíců po uzavření smlouvy). Splácení úvěru se může 

realizovat v měsíčních splátkách nebo je jistina splacena jednorázově z následného 

hypotečního úvěru. Doba splatnosti je 1 rok, v případě výstavby či rekonstrukce 

svépomocí 2 roky. 

Následuje tabulka s úrokovými sazbami u hypotečních úvěrů. KB je určuje 

dle toho, na kolik let byla stanovena pevná úroková sazba, a zda byl úvěr poskytnut 

ve výši do 85% nebo do 100% hodnoty nemovitosti. Úrokové sazby jsou uvedeny 

v procentech. 
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 1 

rok 

2 

roky 

3 

roky 

4 

roky 

5  

let 

6  

let 

7  

let 

8  

let 

9  

let 

10 

let 

15 

let 

85% 

hodnoty 

4,09 4,09 3,49 3,49 3,49 3,99 4,09 4,19 4,29 4,39 4,69 

100% 

hodnoty 

5,09 5,09 4,49 4,49 4,49 4,99 5,09 5,19 5,29 5,39 5,69 

 

Opět se jedná o minimální úrokové sazby, ale KB veřejně neinformuje, za jakých 

podmínek na ně klient dosáhne. Ale stejně jako u předchozích bank, i v KB získá 

klient na úrokové sazbě slevu, pokud uzavře pojištění schopnosti splácet. 

Banka nabízí 3 varianty pojištění schopnosti splácet: varianta A je pojištění 

smrti a plné invalidity, varianta B je pojištění smrti, plné invalidity a pracovní 

neschopnosti a varianta C je pojištění smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a 

ztráty zaměstnání.  

Pojištění si klient může sjednat hned při podání žádosti o úvěr, ale i kdykoliv během 

splácení úvěru a pojistné začíná splácet, až když začne úvěr čerpat. Cena pojištění 

se odvíjí od výše pojistné částky (u varianty A) a také od výše pojištěného úvěru (u 

variant B a C). V této souvislosti je nutné dodat, že klient si nemusí pojistit 

poskytnutý úvěr v celé výši, ale třeba jen jeho část. V případě varianty A se také 

cena pojištění liší dle vstupního věku klienta. 

Varianta A – věk klienta 18-45 let 0,025% měsíčně z pojistné částky 

Varianta A – věk klienta 46-60 let 0,045% měsíčně z pojistné částky 

Varianta B 0,025% z pojistné částky 

+ 0,01% z pojištěného úvěru měsíčně 

Varianta C 0,025% z pojistné částky 

+ 0,02% z pojištěného úvěru měsíčně 

 

Nakonec uvádíme opět poplatky, které si KB v souvislosti s poskytovanými 

hypotečními úvěry účtuje. Vzhledem k množství poskytovaných úvěrů tyto 

poplatky uvádíme v tabulce, což považujeme za přehlednější, než jejich pouhé 

vyjmenování (které bylo provedeno v předchozích kapitolách). Poplatky jsou 

uvedeny v Kč. 
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 Hypoteční 

úvěr 

Flexibilní 

hypotéka 

Překlenovací 

hypoteční 

úvěr 

Hypotéka 

Dopředu 

Dozadu 

Předhypo-

teční úvěr 

Zpracování 

žádostí o úvěr 

2 900 2 000 

Garance úrokové 

sazby 

--- 11 000 --- 

Vydání příslibu 

úvěru 

2 000 --- --- 

Spravování úvěru 

měsíčně 

150 250 150 150 150 

Vyhodnocení 

rizik spojených 

s nemovitou 

zástavou 

3 500,- bytová jednotka; 4 500,- rodinný dům;  

ostatní individuálně 

Vyhodnocení 

rizik spojených 

s čerpáním úvěru 

individuálně 

Mimořádná 

splátka 

v okamžiku 

změny fixace ú.s. 

zdarma --- 

Nedočerpání 

úvěru 

zdarma --- 

Změna ve 

smlouvě 

z podnětu klienta 

4 000 

Předčasné 

splacení 

dle podmínek smlouvy zdarma 

Zasílání výpisu 

z účtu poštou 

měsíčně 

20 

 

 

4.4 Raiffeisenbank 

Raiffeisenbank (dále jen RB) dává svým klientům na výběr ze 7 hypotečních 

úvěrů. Proto použijeme stejnou metodu práce, jako u Komerční banky – nejprve 

tyto produkty postupně charakterizujeme a posléze uvedeme tabulky s úrokovými 

sazbami a poplatky. 

Základním typem úvěru na bydlení je u RB Hypotéka Klasik. Lze ji využít 

ke koupi nemovitosti k bydlení (i v zahraničí – ale nemovitost použitá k zástavě 
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musí být na území ČR), k její výstavbě či rekonstrukci, dále k vypořádání 

majetkových poměrů týkajících se nemovitosti, k refinancování dříve poskytnutých 

úvěrů nebo k úhradě členského podílu u družstevního bytu. 

Hypotéka Klasik je poskytována až do 100% zástavní hodnoty nemovitosti a velkou 

výhodou této hypotéky je, že až 20% z poskytnutého úvěru může klient použít na 

cokoliv. Tato výhoda však platí pouze u úvěrů ve výši nad 1 880 000 Kč. Úvěr je 

splatný 5 až 30 let. 

Klasik Plus je hypotéka určená pro klienty, kteří již potřebují čerpat úvěr, ale 

zatím nemají ve vlastnictví nemovitost vhodnou k zástavě. Jedná se například o 

koupi družstevního bytu do osobního vlastnictví, o koupi obecního bytu, o výstavbu 

montovaného rodinného domu nebo domu v rámci developerského projektu. 

Hypotéka Klasik Plus je tvořena dvěma na sobě závislými úvěry: klientovi je 

nejprve poskytnut nezajištěný úvěr s dobou splatnosti až 2 roky, který je po zřízení 

zástavního práva k nemovitosti automaticky převeden na obyčejný hypoteční úvěr 

splatný 5 – 30 let. Klient tedy uzavírá pouze jednu smlouvu a za daný převod na 

jiný typ úvěru neplatí žádné poplatky. Nezajištěný úvěr je poskytován v maximální 

výši 4 miliony Kč, po zajištění se může jednat až o 70% hodnoty nemovitosti (90% 

u montovaných domů). 

Offset neboli Hypotéka se zápočtem úspor je vhodná pro klienty, kteří si 

chtějí vzít hypoteční úvěr, ale zároveň si přejí mít úspory pro případné nečekané 

výdaje. K tomuto účelu jim banka zřídí spořicí účet s nulovým úročením a měsíční 

úroky z hypotéky jsou pak klientům účtovány pouze z rozdílu mezi nesplacenou 

jistinou úvěru a zůstatkem na spořicím účtu. Pokud například klient získá hypotéku 

ve výši 2 miliony Kč a na spořicí účet si uloží 400 000 Kč, bude měsíčně splácet 

úroky nikoliv z částky 2 miliony, ale z částky 1,6 milionu. Díky tomu může klient 

na úrocích za hypotéku velmi výrazně ušetřit – tím více, čím víc prostředků má na 

spořicím účtu. 

Pro tuto hypotéku platí stejné podmínky ohledně výše úvěru a jeho splatnosti, jako 

pro Hypotéku Klasik, úrokové sazby se však používají pouze fixované na 1, 2 nebo 

3 roky. Offsetový zápočet se provádí až do výše 100 % nesplacené jistiny 

hypotečního úvěru – to znamená, že pokud má klient na spořicím účtu uložen vklad 

ve výši nesplacené jistiny úvěru, neplatí bance už žádné úroky.  

Hypotéku s Offsetem si může klient zřídit ke každé hypotéce Klasik při 
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projednávání nové úrokové sazby. Pokud ji už má a nevyhovuje mu, můžete ji ve 

stejném termínu naopak změnit na klasicky splácenou (v jiném termínu za poplatek 

5000 Kč). 

Equi hypotéka – hypotéka bez dokládání příjmů, je určená klientům, kteří 

nemohou nebo nechtějí doložit svůj příjem standardně požadovaným způsobem 

(daňové přiznání, výplatní páska, potvrzení o příjmu). Banka se spokojí 

s klientovým čestným prohlášením, klient ale naopak musí počítat s vyšší úrokovou 

sazbou z poskytnutého úvěru, s tím, že mu tento úvěr bude poskytnut pouze do 50% 

hodnoty nemovitosti a s dobou splatnosti úvěru 5 až 20 let. 

Hypotéka Profit je určená pro investici do komerční nemovitosti určené 

k pronájmu (nebytový dům, nebytová jednotka, administrativní budova, 

multifunkční objekt…). Může se jednat o koupi dané nemovitosti, její rekonstrukci, 

refinancování půjček a úvěrů již k investici do nemovitosti použitých nebo o 

vypořádání majetkových poměrů. 

Hypotéka se poskytuje až do výše 70% hodnoty nemovitosti, přičemž až 20% 

prostředků lze využít na cokoliv (platí pro úvěry nad 1 880 000 Kč), a je splatná 5 

až 20 let. Velkou výhodou je, že na její splácení lze použít i budoucí příjmy 

z nájemného – tyto příjmy se připočítají k běžnému příjmu klienta již v době žádosti 

o hypotéku a zvyšují tak jeho šanci na kladné vyřízení žádosti. 

Hypotéka k programu Zelená úsporám je nabízena klientům, kteří plánují 

investovat do nemovitosti, u které je možnost získat dotaci z programu Zelená 

úsporám
25

. Tuto hypotéku lze získat pro výstavbu, rekonstrukci či koupi 

nemovitosti a to i nemovitosti určené k pronájmu. 

Hypotéka je poskytována až do 90% hodnoty nemovitosti (a až 20% z úvěru lze 

použít na cokoliv) a je splatná 5 až 30 let. Přijatou dotaci v rámci programu Zelená 

úsporám je možné použít k mimořádnému splacení části úvěru. 

Variabilní hypotéka nabízí hlavní výhodu v tom, že klient může úvěr čerpat i 

splácet dle svých momentálních potřeb a možností. V období čerpání úvěru má také 

klient možnost mimořádných splátek zdarma. Tuto hypotéku je možné sjednat jako 

                                                      
25

 Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, 

zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Více 

informací naleznete na www.zelenausporam.cz. 
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účelovou (a v tom případě ji lze využít ke stejným investicím, jako klasickou 

hypotéku), nebo také jako neúčelovou (ale přesto zajištěnou zástavním právem k 

nemovitosti). 

Variabilní hypotéka se poskytuje až do 50% hodnoty nemovitosti, ale její konkrétní 

výše je oboustranně omezena. Minimální poskytovaná částka je 300 000 Kč, 

maximální pak 5 milionů Kč u neúčelové verze hypotéky a 8 milionů Kč u účelové 

verze. Úvěr se splácí 10 až 20 let. 

Toto je tedy 7 typů úvěrů na bydlení, které RB poskytuje. Než přistoupíme 

k tabulce s úrokovými sazbami, rádi bychom uvedli obecné podmínky týkající se 

požadavků banky na žadatele o hypotéku a také zajištění, čerpání a splácení 

hypotéky. 

Žadatel o hypotéku musí být občanem ČR, občanem Slovenské republiky 

s povolením k pobytu v ČR nebo občanem jakéhokoliv jiného státu s povolením 

k trvalému pobytu v ČR (manžel/ka žadatele tuto podmínku splňovat nemusí). 

Žadatel musí být starší, než 18 let a požadovaný úvěr splatit do dovršení 70 let 

věku. O hypotéku mohou žádat společně maximálně 4 osoby. 

Hypoteční úvěr musí být zajištěn nemovitostí, která se nachází na území ČR a je 

určena k bydlení či individuální rekreaci. V případě výstavby nemovitosti je úvěr 

zajištěn touto nemovitostí, pokud je v Katastru nemovitostí zapsána jako 

rozestavěná a pokud bude díky úvěru dokončena. Jestliže klient žádá finanční 

prostředky na cokoliv, musí být úvěr zajištěn zkolaudovanou nemovitostí. 

Zastavená nemovitost také musí být pojištěna (o pojištění k hypotéce RB se ještě 

zmíním níže). 

Hypoteční úvěr lze čerpat jednorázově či postupně, přičemž výši jednotlivého 

čerpání si určuje klient sám. Po dobu čerpání úvěru se hradí pouze úroky z aktuálně 

vyčerpané částky a za nedočerpání méně než 50% úvěru se neplatí žádné sankce. 

Datum, do kterého je nutné úvěr vyčerpat, se stanovuje ve smlouvě, ale po dohodě 

s bankou ho lze změnit. 

Všechny hypoteční úvěry kromě Variabilní hypotéky se splácejí fixními měsíčními 

splátkami a během fixace úrokové sazby se výše splátek nemění. U variabilní 

hypotéky si klient výši splátky určuje samostatně a může ji kdykoliv odložit, stejně 

jako zdarma mimořádně splatit. Mimořádné splátky u ostatních hypoték jsou 

zdarma v termínu konce platnosti úrokové sazby (u hypotéky bez dokládání příjmů 
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ale nejdříve 3 roky po podpisu smlouvy). Mimo termín konce platnosti úrokové 

sazby je mimořádná splátka zpoplatněna částkou 10% z objemu mimořádně 

splacené částky (1% z objemu mimořádně splacené částky v případě neúčelových 

hypotečních úvěrů). 

Následuje tabulka úrokových sazeb, které se liší dle typu úvěru a délky 

fixace. Uvádíme je v procentech. 

 1  

rok 

2 

roky 

3 

roky 

4 

roky 

5  

let 

6 

let 

7  

let 

10 

let 

15 

let 

Klasik 4,59 4,29 3,49 3,59 3,69 4,69 5,19 5,39 5,39 

Klasik Plus – 

v nezajištěném 

období 

6,89 6,59 5,79 5,89 5,99 6,99 7,49 7,69 7,69 

Klasik Plus – 

v zajištěném 

období 

4,59 4,29 3,49 3,59 3,69 4,69 5,19 5,39 5,39 

Bez dokládání 

příjmů 

7,24* 7,03 7,21 7,41 7,51 7,73 7,84 8,20 8,40 

Profit 6,29 5,99 5,19 5,29 5,19 6,39 6,89 7,09 7,09 

* Úroková sazba s fixací na jeden rok se mění denně. 

Plovoucí sazba k hypotékám Klasik a Klasik Plus je stanovena jako 1M PRIBOR 

s přirážkou 2,7% - 4,0%. 

U Variabilní hypotéky jsou úrokové sazby jiné (opět v %): 

 Referenční sazba -  

CA OFFER* 

Celková úroková sazba 

Účelová – v období čerpání 

úvěru (až 10 let) 

0,75 4,25 

Neúčelová – v období čerpání 

úvěru (až 10 let) 

0,75 6,25 

Účelová – v období splácení 

úvěru 

shodné se sazbami hypotéky Klasik 

Neúčelová – v období splácení 

úvěru 

1  

rok 

2  

roky 

3  

roky 

4  

roky 

5  

let 

6  

let 

7  

let 

10  

let 

15  

let 

7,49 7,49 7,59 7,59 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 

* Referenční sazba – CA OFFER se mění denně. 
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Uvedené úrokové sazby jsou opět minimální a pro jejich získání musí klient mít u 

RB běžný účet a sjednat si nejpozději ke dni podpisu úvěrové smlouvy pojištění. 

RB nabízí ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou dva balíčky pojistných 

produktů: TRIGA PLUS a TOP 1 - Domov a zázemí. Při uzavření některého z 

těchto pojištění klient získá nárok na slevu z úrokové sazby hypotéky ve výši 0,2%. 

Pojištění TRIGA PLUS zahrnuje 3 pojistky: pojištění pro případ ztráty zaměstnání, 

pojištění majetku a životní pojištění. Pokud si klient sjedná rizikové životní 

pojištění na částku ve výši úvěru, získá ještě další slevu z úrokové sazby – 0,1%. 

Pojištění TOP 1 zahrnuje pojištění domácnosti a pojištění majetku (i rozestavěných 

nemovitostí). 

Cena pojistného se pohybuje okolo 5% z měsíční splátky hypotečního úvěru. 

Nyní uvedeme poplatky spojené s hypotečními úvěry RB. Úvěr je vyřízen 

vždy zdarma a poskytnut je také zdarma, mimo Equi (za jeho poskytnutí se platí 3% 

z výše úvěru, min. 9000 Kč, max. 150 000 Kč) a Variabilní hypotéky (0,5% z výše 

úvěru, min. 3000 Kč). Banka také zdarma garantuje úrokovou sazbu po jeden 

měsíc, do 3 měsíců za poplatek 0,3% z výše úvěru pro 3leté fixace, 0,5% pro 5leté 

fixace a 0,7% pro 7leté fixace. 

Správa hypotečního úvěru klienta stojí 150 Kč měsíčně. Třetí a každé další čerpání 

úvěru stojí 500 Kč, v případě Equi je to 1000 Kč za druhé a každé další. 

Nedočerpání více než 50% sjednaného úvěru je sankcionováno 5% z nedočerpané 

částky. Za zpracování žádosti o mimořádnou splátku Hypotéky k programu Zelená 

úsporám si banka účtuje 2000 Kč. Zpracování interního ocenění zastavované 

nemovitosti stojí také 2000 Kč. 

Změna smluvních podmínek ze strany klienta stojí 3000 Kč, zdarma je ale změna 

typu splácení z individuálního na anuitní nebo zkrácení splatnosti úvěru v důsledku 

mimořádné splátky, která proběhla v souladu s předem sjednanými podmínkami. 

Administrace předčasné splátky u hypotéky s plovoucí úrokovou sazbou je 

zpoplatněna 3% z předčasně splacené částky, min. 10 000 Kč. 

Výpis z účtu je jednou ročně zdarma, vícekrát za 19 Kč.  
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4.5 GE Money Bank 

GE Money Bank nabízí 4 druhy hypotečních úvěrů: základním typem je 

Hypotéka GEMB, poté jsou to Variabilní hypotéka, HypoExpres a Refinancování 

hypoték. 

Hypoteční úvěr lze použít na koupi nemovitosti (i podílu v bytovém 

družstvu), na výstavbu, rekonstrukci, vypořádání dědictví či společného jmění 

manželů nebo na splacení dříve poskytnuté půjčky na bydlení (investice do 

nemovitostí banka proplatí až 3 roky nazpět). 

O hypotéku může požádat plnoletý klient s trvalým či přechodným pobytem na 

území ČR. Na jedné hypotéce se mohou podílet maximálně 4 osoby žijící 

maximálně ve dvou domácnostech. Výše poskytnutého úvěru se odvíjí od hodnoty 

zastavené nemovitosti a bonity klienta (v úvahu se berou jeho měsíční příjmy a 

výdaje). Minimálně banka poskytuje 300 000 Kč, maximálně 80% hodnoty 

nemovitosti.  

Klient může úvěr čerpat jednorázově i postupně, čerpání však musí být zahájeno 

nejpozději 1 rok a ukončeno nejpozději 2 roky od data podpisu smlouvy. Dobu 

splatnosti úvěru si klient zvolí mezi 5 a 30 lety, ale v den uplynutí doby splatnosti 

mu nesmí být více, než 70 let. Úrokovou sazbu lze fixovat na 1, 3, 5 a 10 let a 

banka ji také zdarma garantuje po 30 dní od obdržení nabídky. Splácení hypotéky 

probíhá inkasem z klientova běžného účtu vedeného u GE Money Bank. Úvěr se 

začíná splácet až po jeho vyčerpání, do té doby se splácí pouze úroky z aktuálně 

vyčerpané částky. U hypotečních úvěrů nad 2 miliony Kč a se zvoleným úrokovým 

obdobím 3, 5 nebo 10 let lze jednou ročně zdarma mimořádně splatit až 20% úvěru. 

U Variabilní hypotéky se úroková sazba skládá z pevné a variabilní části. 

Pevná část úrokové sazby platí po celou dobu trvání úvěru, anebo je možné ji 

fixovat na 1, 3 či 5 let. Variabilní část sazby se mění jednou měsíčně a odvozuje se 

od aktuální situace na finančním trhu. Celková výše úrokové sazby je nakonec 

zpravidla nižší, než u klasické hypotéky a to snižuje i výši pravidelných měsíčních 

splátek. Výhodou Variabilní hypotéky je také možnost mimořádných splátek 

v průběhu úrokového období zdarma. 

HypoExpres je, jak již název napovídá, expresní hypoteční úvěr, který banka 

vyřídí nejpozději do 24 hodin a to pouze na základě dokladu o příjmech klienta. 



41 

 

Neuplatňují se tu žádné další poplatky nebo náklady spojené např. s odhadem ceny 

nemovitosti nebo výpisem z katastru nemovitostí. Úvěr se hodí pro klienty, kteří 

ještě nemají vybranou konkrétní nemovitost, nebo plánují její výstavbu, a potřebují 

vědět, v jaké výši mohou hypotéku získat. Po podpisu HypoExpresu mají 6 měsíců 

na vyřízení těchto záležitostí a poté se HypoExpres převede na klasický hypoteční 

úvěr. 

Refinancování hypoték je úvěr, který GE Money Bank nabízí klientům 

jiných bank, kteří nejsou se svou hypotékou spokojeni. Může se jednat o případ, 

kdy po konci fixace úrokové sazby nabídne konkurenční banka klientovi 

nepřijatelně vysokou úrokovou sazbu; nebo o případ, kdy klient uvítá možnost 

získat delší dobu splatnosti, než bylo možné v době, kdy uzavíral smlouvu – a tím 

mu klesnou měsíční splátky; nebo by se rád zbavil povinného životního pojištění, o 

které nestojí, ovšem dříve bylo podmínkou pro získání hypotéky. V takových 

případech poskytne GE Money Bank klientovi prostředky na předčasné splacení 

jeho úvěru. 

U tohoto typu úvěru se neplatí žádný poplatek za jeho zřízení a banka ani 

nevyžaduje nový odhad ceny nemovitosti, ale stačí jí ten původní (zpracovaný pro 

konkurenci). Pokud klient svou hypotéku řádně splácel 11 měsíců a déle, nemusí 

ani v GE Money Bank předkládat potvrzení o výši svých příjmů. Nejdůležitější 

dokumenty potřebné k žádosti o refinancování hypotéky jsou doklady ke 

stávajícímu úvěru. 

Následuje tabulka úrokových sazeb u klasického hypotečního úvěru. Roční 

sazby se liší podle délky úrokového období.  

1 rok 3 roky 5 let 10 let 

3,89 % 3,59 % 3,79 % 5,39 % 
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U Variabilní hypotéky se sčítá pevná a variabilní část úrokové sazby: 

Výše pevné části úrokové sazby 

(dle sjednané doby platnosti pevné části úrokové sazby) 

Variabilní část 

(CA OFFER) 

1 rok 3 roky 5 let Do konce 

splatnosti úvěru 

0,95 % 

1,99 % 2,19 % 2,29 % 2,59 % 

 

Uvedené úrokové sazby jsou, jak bývá zvykem, minimální. Klient je získá, pokud 

uzavře pojištění pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti (sleva 

0,1%) a bude úvěr splácet z běžného účtu Konto Genius Gold (sleva 0,7%). Pokud 

by úvěr splácel z účtu Genius Optimal, získá slevu 0,5%, v případě účtu Genius 

Active pak 0,3%. 

Pojištění schopnosti splácet banka poskytuje ve spolupráci s pojišťovnou 

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. a nabízí 2 typy tohoto pojištění. 

Soubor pojištění typu A zahrnuje pojištění pro případ úmrtí, invalidity 3. stupně a 

pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu). Toto pojištění si 

může sjednat klient, který je mladší 60 let, není v pracovní neschopnosti a nebyl 

v ní ani v uplynulém roce (déle, než 30 po sobě jdoucích dní) a není v pravidelné 

lékařské péči v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním 

léků. 

Soubor pojištění typu B zahrnuje oproti předchozímu navíc i pojištění pro případ 

ztráty zaměstnání. Žadatel musí splňovat stejné podmínky, jako pro získání 

pojištění A, a navíc je třeba, aby měl pracovní poměr na dobu neurčitou a byl 

zaměstnán i v uplynulých 12 měsících. 

Poplatek za pojištění je hrazen měsíčně po dobu splácení hypotečního úvěru a je 

tvořen procentuální částkou ze sjednané výše měsíční splátky. 

Soubor pojištění Poplatek za pojištění 

A 4,99 % 

B 6,99 % 
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Nakonec přichází prostor pro výňatek ze sazebníku GE Money Bank. Jaké 

poplatky se váží k hypotečním úvěrům? 

U úvěru HypoExpres se neplatí vůbec žádné poplatky, s výjimkou zpracování 

úvěru. To stojí 2900 Kč, stejně jako u Hypotéky a Variabilní hypotéky – pro tyto 

dvě lze však sjednat službu „nulový poplatek za zpracování úvěru“. 

Vedení úvěrového účtu stojí 150 Kč měsíčně, ale lze sjednat službu „nulový 

poplatek za vedení úvěrového účtu“. Měsíční výpisy z účtu zasílá GE Money Bank 

poštou zdarma. Nedočerpání úvěru je rovněž zdarma, ale každé čerpání stojí 500 

Kč. Mimořádná splátka na konci úrokového období je zdarma, v jiném čase je 

zpoplatněna 5% ze své výše. 

Vyhotovení dodatku ke změně smluvních dokumentů z podnětu klienta stojí 3000 

Kč. Změnu zajištění úvěru je možné provést za 5000 Kč. Za stejný poplatek může 

klient žádat zkrácení doby splatnosti úvěru na konci úrokového období. 5000 Kč 

stojí i změna typu hypotečního produktu na jiný. Klient si v GE Money Bank může 

sám zvolit termín, ve kterém bude úvěr měsíčně splácet (např. k 15. dni v měsíci), 

změna tohoto data pak stojí 500 Kč (což neplatí pro Variabilní hypotéku). 

 

4.6 Hypoteční banka 

Hypoteční banka se specializuje pouze na poskytování hypotečních úvěrů, 

ale nedá se říci, že by poskytovala výrazně širší služby, než banky předchozí. 

Hypoteční úvěry poskytuje do výše 70%, 85% či 100% zástavní hodnoty 

nemovitosti, můžete u ní získat předhypoteční úvěr i hypotéku bez dokladu příjmů. 

Lze si sjednat službu „Doplňková část“, která klientovi umožní využít až 20% 

z výše získaného úvěru na cokoliv – například na vybavení domácnosti. Další 

nabízenou službou je „Hypotéka bez poplatků“, která umožní veškeré poplatky 

spojené s hypotékou „rozpustit“ do úrokové sazby (takže klient neplatí nic za 

vyřízení úvěru ani třeba za vedení účtu). Hypoteční banka nabízí i úvěr na 

refinancování dříve poskytnutých hypotečních úvěrů a poskytuje i zpětnou 

hypotéku – na proplacení nákladů již do nemovitosti investovaných. Investovat 

může klient i do nemovitosti, kterou pronajímá. Zelená hypotéka je pak úvěr, u 

kterého bude klient žádat o dotaci z programu Zelená úsporám. Poskytují se i 

hypoteční úvěry kombinované s kapitálovým nebo investičním životním pojištěním. 
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Co má Hypoteční banka „navíc“ oproti předchozím bankám, je hypotéka pro 

absolventy a pro manažery. 

Jaké podmínky musí klient splnit pro získání hypotéky, na jaké objekty a investice 

do nich ji může použít a jak ji musí zajistit, to jsou parametry, které se nijak neliší 

od těch, které stanovují již výše jmenované banky. Proto se obecné charakteristice 

hypoték poskytovaných Hypoteční bankou budeme věnovat jen stručně, abychom 

znovu neopakovali několikrát řečené. 

Hypotéky do 70%, 85% a 100% hodnoty nemovitosti se poskytují 

v minimální výši 300 000 Kč a maximální výše je omezena hodnotou zastavené 

nemovitosti a schopností klienta splácet (tzv. bonita). Liší se dobou splatnosti: 

Hypotéka do 70% se splácí 5 – 40 let, další dvě 5 – 30 let. Čerpat je lze jednorázově 

(do 6 měsíců od data schválení úvěru) nebo postupně (čerpání však musí být 

ukončeno do 24 měsíců od data schválení úvěru). 

Předhypoteční úvěr (nezajištěný zástavním právem k nemovitosti) se poskytuje ve 

výši od 200 000 Kč do 5 milionů Kč (v závislosti na skutečně vynaložených 

investicích do nemovitosti). Splatný je maximálně 1 rok a během této doby musí 

dojít k převodu dané nemovitosti do vlastnictví klienta, aby mohla tvořit zástavu 

pro následný hypoteční úvěr. Předhypoteční úvěr je možné zdarma kdykoliv 

předčasně splatit. 

Hypotéka bez doložení příjmů se poskytuje od 200 000 Kč do 50% hodnoty 

nemovitosti, ale horní hranice je stanovena na 5 milionů Kč. Zastavená nemovitost 

musí být v hodnotě alespoň 1 milion Kč. 

Hypoteční úvěr na pronájem se poskytuje do výše 85% hodnoty nemovitosti na 

bytový dům nebo 2 a více bytových jednotek či rodinných domů určených 

k pronájmu. Příjmy z pronájmu (i budoucí) jsou součástí prokazovaných příjmů 

klienta. Úvěr je splatný 5 – 20 let. 

Hypotéka kombinovaná s investičním životním pojištěním nebo s kapitálovým 

životním pojištěním je splacena z finančního zdroje, který je zavinkulován
26

 ve 

prospěch Hypoteční banky. Při využití hypotečního úvěru kombinovaného s 

životním pojištěním může klient uplatnit daňový odpočet zaplaceného pojistného od 

základu daně až do výše 12 000 Kč ročně. Pojistnou smlouvu k úvěru uzavírá ten z 

žadatelů, který má rozhodující příjem na splácení úvěru. Investiční životní pojištění 

                                                      
26

 Vinkulace je blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události. 
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lze uzavřít u 4 pojišťoven
27

 a úvěr s ním kombinovaný lze využít pouze k investici 

do bydlení. Kapitálové životní pojištění lze uzavřít u 10 pojišťoven
28

 a úvěr s tímto 

pojištěním je možné využít na investici do bytových, ale i do administrativních a 

polyfunkčních budov určených k pronájmu. 

Hypotéka pro absolventy je určená absolventům SŠ nebo VŠ do 30 let věku na 

počátku jejich kariéry s předpokladem zvyšování jejich příjmu, nebo mladým 

rodinám, kde je jeden z partnerů na rodičovské dovolené a plánuje návrat do práce. 

Hypotéka je poskytována až do výše 85% hodnoty nemovitosti, minimálně 300 000 

Kč, maximálně 5 milionů Kč a dobu splatnosti lze zvolit mezi 20 – 25 lety. 

Podstatou tohoto produktu je možnost progresivního typu splácení, což znamená, že 

v počátečním období splácení úvěru lze finanční zátěž značně snížit. Měsíční 

splátka je tedy nejprve nižší, než u klasického anuitního splácení, a až postupně se 

zvyšuje. 

Hypotéka pro manažery pracuje na opačném principu: hodí se pro klienty, kteří 

mají v současnosti vysoké příjmy, ale plánují do budoucna rodinu a s tím související 

vyšší výdaje, nebo jsou zkrátka na vrcholu své kariéry a mohou do budoucna počítat 

spíše s poklesem příjmů, než jejich vzrůstem. Podstatou této hypotéky je degresivní 

typ splácení, tedy vyšší měsíční splátky na počátku splácení úvěru (což přinese i 

nižší úroky) a posléze možnost změny splácení na anuitní typ – čili snížení 

měsíčních splátek. Hypotéka se poskytuje od 1,5 milionu Kč do 100% hodnoty 

nemovitosti a splácí se 5 – 40 let. 

Nyní uvedeme tabulku fixních úrokových sazeb u zmíněných úvěrů. Sazby 

jsou roční a uvedené v procentech. 

 

 

 

 

                                                      
27

 Seznam: http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/hypotecni-uver/specialni-

hypoteky/kombinovane-produkty/hu-kombinovany-s-investicnim-zivotnim-pojistenim/ 
28

 Seznam: http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/hypotecni-uver/specialni-

hypoteky/kombinovane-produkty/hu-kombinovany-s-kapitalovym-zivotnim-pojistenim/ 
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Typ HÚ 1 rok 3 roky 5 let* 10 let* 15 let 20 let 25 let 30 let 

Do 70% h. n. 4,19 3,59 3,49 4,29 4,59 4,59 4,59 4,59 

Do 85% h. n. 4,39 3,79 3,69 4,49 4,79 4,79 4,79 4,79 

Do 100% h.n. 5,49 4,89 4,79 5,59 5,89 5,89 5,89 5,89 

Předhypoteční 

úvěr 

8,49 - - - - - - - 

Bez dokladu 

příjmů 

- 5,59 5,49 6,29 6,59 6,59 6,59 - 

Na pronájem** 4,49 3,89 3,79 4,59 4,89 4,89 4,89 - 

Kombinace s inv. 

živ. pojištěním** 

4,19 3,59 3,49 4,29 4,59 4,59 4,59 4,59 

Kombinace s kap. 

živ. pojištěním** 

4,49 3,89 3,79 4,59 4,89 4,89 4,89 4,89 

Pro absolventy** - 3,74 3,64 4,44 4,74 4,74 4,74 - 

Pro manažery** - 3,49 3,39 4,19 4,49 4,49 4,49 4,49 

* Úrokové sazby fixované na 5 nebo 10 let platí pro akci Jarní podpora nového 

bydlení, v rámci které byla úroková sazba snížena o 0,2%. Tato akce platí od 1. 1. 

2010 do odvolání. 

** Tyto úrokové sazby platí pro výši poskytnutého HÚ do 70% hodnoty 

nemovitosti. 

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

klienta. Fixní sazba se sjednává na 1 rok, 3 roky, 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 let a po 

tuto zvolenou dobu banka garantuje platnost smluvně sjednaných úrokových 

podmínek. Po uplynutí této doby jsou s klientem sjednány úrokové podmínky na 

další období a také má možnost mimořádnou splátkou splatit hypoteční úvěr nebo 

jeho část bez sankcí a poplatků. Sazba P plus je tvořena roční sazbou PRIBOR a 

odchylkou, kterou stanoví banka – každý rok je tedy sazba upravena dle aktuální 

výše sazby PRIBOR, odchylka je ale platná vždy 5 let. Po uplynutí těchto pěti let 

může klient požádat o přechod na fixní 5, 10 či 15letou sazbu a současně má 

možnost zdarma splatit úvěr nebo jeho část mimořádnou splátkou. 

V uvedených úrokových sazbách je již započtena sleva za splácení úvěru 

z aktivního účtu u ČSOB a sleva za pojištění úvěru a současně pojištění nemovitosti 

či domácnosti u ČSOB Pojišťovny. 
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Pojištění hypotečního úvěru si klient sjednává při uzavírání smlouvy o 

úvěru, aby měl jistotu schopnosti splácet i v nenadálých složitých životních 

situacích. Jsou nabízeny 3 varianty tohoto pojištění: A (pro případ smrti nebo plné 

invalidity), B (pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti) a C (pro 

případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání). 

Žadatel o pojištění musí být ve věku 18 – 55 let, nesmí být v pracovní neschopnosti 

a nebyl v ní ani v uplynulých 5 letech déle než 3 týdny (výjimkou jsou zlomeniny, 

těhotenství, apendektomie a odstranění krčních mandlí). Žadatel nesmí trpět 

onemocněním srdce, oběhového systému, dýchacích cest, ledvin nebo břišních 

orgánů, cukrovkou závislou na inzulinu a v uplynulých 5 letech nepodstoupil 

onkologickou léčbu. U pojištění typu C musí mít žadatel pracovní poměr uzavřen 

na dobu neurčitou. 

Výpočet měsíčních splátek pojištění se provádí dle následujících vzorců: A = 

(měsíční splátka hypotéky + poplatek za správu účtu) x 4,4 %. B = (měsíční splátka 

hypotéky + poplatek za správu účtu) x 5,4 %. C = (měsíční splátka hypotéky + 

poplatek za správu účtu) x 7,6 %. 

Nakonec přichází prostor pro výpis poplatků spojených s hypotečními úvěry 

poskytovanými Hypoteční bankou. 

Zpracování HÚ je zpoplatněno 0,4% z výše poskytnutého úvěru (min. 2000 Kč, 

max. 10 000 Kč), zpracování Předhypotečního úvěru stojí 2000 Kč. Expresní 

ocenění bytu je zdarma, ocenění bytu nepřístupného pro expres. ocenění stojí 1900 

Kč, ocenění nebytového prostoru 3500 Kč, ocenění rodinného domu 4500 Kč, 

ostatní typy nemovitostí pak individuálně min. 5000 Kč. 

První 3 čerpání úvěru jsou zdarma, každé další za 800 Kč. Expresní čerpání, tedy 

uvolnění finančních prostředků do druhého dne, stojí 2000 Kč. Nedočerpání více 

než 20% poskytnutého úvěru je zpoplatněno 5% z nedočerpané částky, nedočerpání 

Předhypotečního úvěru je však zdarma. 

Mimořádná splátka mimo termín změny úrokové sazby je zpoplatněna částkou 5% 

z výše mimořádné splátky za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové 

sazby nebo pevné odchylky, maximálně však 25 % z výše mimořádné splátky. 

Klient si může sjednat službu „Mimořádná splátka“, která mu umožní jednou ročně 
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splatit max. 10% z jistiny bez sankcí
29

. Zdarma je mimořádná splátka také u Zelené 

hypotéky, pokud plyne z dotace z programu Zelená úsporám. 

Změna ve smlouvě z podnětu klienta stojí 4000 – 10 000 Kč v případě změny 

zajištění, 5000 – 10 000 Kč za prodloužení splatnosti Předhypotečního úvěru a 2000 

– 10 000 Kč v ostatních případech. 

Vedení a správa úvěru stojí 150 Kč měsíčně, se Státní podporou 220 Kč. Měsíční 

výpis z účtu zasílaný poštou je za 20 Kč (elektronicky zdarma). 

 

4.7 Porovnání hypotečních úvěrů poskytovaných uvedenými bankami 

Úkolem bakalářské práce je zhodnotit, který bankovní dům nabízí nejlepší 

hypoteční úvěry. Ukázalo se však, že splnění tohoto úkolu bylo obtížnější, než jsme 

předpokládali, protože banky neposkytují vždy pouze jeden hypoteční úvěr. Kdyby 

tomu tak bylo, práce by patrně spočívala pouze v porovnání výše úrokových sazeb a 

poplatků u jednotlivých bank, případně v prozkoumání některých dalších faktorů 

důležitých pro klienty, jako je přehlednost internetových stránek banky či počet 

informací na nich uvedený.  

Bankovní instituce působící na českém finančním trhu však nabízí velmi mnoho 

různých hypotečních úvěrů – v práci jsou zkoumány služby šesti bank a celkem je 

popsáno 31 hypotečních úvěrů. Z toho plyne, jak je orientace mezi jednotlivými 

úvěry složitá a jejich porovnávání obtížné. 

V této kapitole se přesto pokusíme uvedené hypoteční úvěry porovnat podle 

několika pro klienty důležitých hledisek. Je ovšem nutné si uvědomit, že jednotlivé 

úvěry se často velmi liší a záleží vždy jen na konkrétní situaci klienta, který úvěr 

pro něj bude nejvhodnější. 

Pokud by skutečně měla být porovnána pouze výše úrokové sazby, pak 

nabízí nejvýhodnější hypotéky GE Money bank, následovaná Českou spořitelnou a 

Komerční bankou. Nejdražší je v tomto ohledu Raiffeisenbank. Toto hledisko však 

nemůže být zcela vypovídající, protože KB, která je spolu s ČS v úrocích na 

druhém místě, má nejvyšší poplatky spojené s hypotečním úvěrem vůbec a v tomto 

ohledu by u klienta zcela propadla. 

                                                      
29

 Konkrétní výše této mimořádné splátky je stanovena ve smlouvě a služba je jednorázově 

zpoplatněna 1% z této sjednané výše. Poplatek započítá do ceny za zpracování úvěru. 
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Klientům, kteří se takříkajíc ztrácejí v  široké nabídce hypoték a chtějí si 

zvolit banku s co nejpřehlednějšími službami, bychom určitě museli doporučit 

Českou spořitelnu. Nabízí pouze jedinou hypotéku, protože to, co jiné banky nabízí 

v rámci samostatných úvěrů, ČS poskytuje jako jednotlivé služby, které si klient 

k hypotéce dokoupí za jednorázový (výjimečně měsíční) poplatek. To klientovi 

značně zjednodušuje celý proces výběru vhodného úvěru, protože ať si dokoupí 

jakoukoliv službu, nebude to mít žádný vliv na výši úrokové sazby ani na výši 

poplatků za úvěr. Ceny těchto doplňkových služeb se pohybují okolo 2000 Kč či 

3000 Kč, což je velice levné, jelikož „zvláštní“ hypoteční úvěry poskytované jinými 

bankami mají často mnohem vyšší úrokové sazby, než úvěr základní. I když se 

jedná třeba o 1 či 2%, na částce 4 miliony, kterou klient splácí 20 let, se to projeví 

značně. 

Klienti, kteří jsou zvyklí na svůj běžný účet a nehodlají ho měnit, si 

hypotéku musí vzít u „své“ banky, nebo u ČS či ČSOB. Jedině tyto dvě banky (z 

námi zkoumaných) totiž umožňují splácet hypoteční úvěr z kontokorentního účtu 

vedeného jinou bankou. Pokud si u nich klient vezme hypotéku a bude ji splácet 

z běžného účtu vedeného rovněž u nich, získá slevu na úrokové sazbě (u ČS 0,5%, u 

ČSOB 0,3%). Ostatní banky však striktně vyžadují splácení hypotečních úvěrů ze 

„svých“ účtů (Hypoteční banka z účtu u ČSOB). 

Srovnání poplatků spojených s hypotečními úvěry u jednotlivých bank je 

prakticky neproveditelné, protože každá banka nabízí jeden nízký poplatek na úkor 

jiného, který zvýší. Pro příklad můžeme uvést, že nejpřátelštěji se ke klientům, kteří 

nedočerpají poskytnutý úvěr v celé jeho výši, chová GE Money Bank, která to nijak 

nesankcionuje. Raiffeisenbank „odpustí“ klientovi nedočerpání méně než 50% 

sjednané výše úvěru, ostatní banky jen méně než 20%. Na druhou stranu u GE 

Money bank platí klient za každé čerpání úvěru 500 Kč, kdežto u jiných bank je 

jedno až tři čerpání zdarma. To jen potvrzuje naše původní stanovisko, že skrze 

poplatky není možné banky porovnat. 

Rádi bychom na tomto místě upozornili na hypoteční produkty, které nás 

zaujaly. Některé banky nabízejí specifické hypotéky, které mohou být pro svou 

cílovou skupinu velice atraktivní.  

Dobrou práci v tomto ohledu vykonala Hypoteční banka, která na trh uvedla 



50 

 

Hypotéku pro absolventy a Hypotéku pro manažery, což jsou produkty pracující 

s progresivním a degresivním typem splácení. Znamená to, že mladým lidem 

s nízkými příjmy umožní na počátku splácení úvěru pravidelné měsíční splátky 

snížit a až jejich plat vzroste, zvýšit je na hodnotu běžnou u klasické hypotéky. 

Manažeři pak mohou nejprve splácet víc, než je běžné, a až jejich příjmy klesnou 

(nebo se jim zvýší výdaje – např. založí rodinu), splátky klesnou na „normální“ 

úroveň. 

Zajímavým produktem je také Hypotéka s offsetem od Raiffeisenbank. Pokud si 

klient bere úvěr a vlastní úspory si chce ponechat pro případ nenadálých výdajů, 

velmi se mu vyplatí tuto službu využít. Otevře si u RB bezúročný spořicí účet, který 

bude bance sloužit jako jistý typ zajištění, a úroky nebude platit z výše úvěru, který 

získal, ale z rozdílu tohoto úvěru a částky, kterou si na spořicí účet uložil. Díky 

tomu ušetří, protože úroky se sníží. Peníze na spořicím účtu si klient může kdykoliv 

vybrat a výše úroků na to pružně zareaguje. 

Úvěr „Hypotéka 2v1“, který poskytuje Komerční banka, přináší klientům rovněž 

zajímavou výhodu. Umožní využít až 20% z výše sjednaného úvěru na cokoliv 

(souvisejícího s nemovitostí). Například klient, který si kupuje nový, nezařízený 

dům či byt, může peníze z hypotéky použít i na koupi nábytku, nebo třeba 

kuchyňské linky. V podstatě tedy nepotřebuje žádné vlastní úspory. 

Nakonec bychom chtěli shrnout, jak se jednotlivé banky prezentují. Všechny 

pochopitelně mají své internetové stránky a snaží se o jejich maximální přehlednost. 

Pro klienta, snažícího se jejich služby porovnat, se stává občas problémem to, že 

každá banka si přehlednost představuje jinak. ČS, ČSOB, RB a GEMB uvádí 

seznam svých hypotečních produktů a po kliknutí na příslušný odkaz se klient dozví 

informace o každém z nich. KB a HB oproti tomu dávají klientovi na výběr mezi 

účely, pro které si chce úvěr vzít (koupě, stavba, rekonstrukce, refinancování…). 

Vzhledem k tomu, že jeden hypoteční produkt se může hodit k více účelům, bylo 

oříškem vše prostudovat, aby bylo vůbec možné stanovit seznam poskytovaných 

hypoték. 

Co se týče dostupnosti potřebných informací, v průzkumu propadla KB, která 

zveřejňuje velmi strohou tabulku „minimálních“ úrokových sazeb, ale nijak 

neinformuje, co musí klient splnit, aby na sazby v této výši dosáhl. Ani RB a 

GEMB se na internetu neprezentují dostatečně – neuvádí tu sazebník poplatků, pro 
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který si klient musí zajít na pobočku. 

Celkový vzhled internetových stránek nelze hodnotit, protože se jedná o věc 

osobního vkusu. Můžeme ale říci, že na první pohled nejpřehlednější a uživatelsky 

„nejpřátelštější“ jsou stránky ČS a ČSOB. GEMB má oproti nim stránky velmi 

strohé a písmo až nepříjemně malé. Naprostým opakem strohosti jsou stránky HB, 

které jsou graficky velmi náročné, možná až příliš. Způsobuje to jejich pomalejší 

načítání, což ztíží práci klientům s horším internetovým připojením. 
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Závěr 

 

Komerční banky plní v ekonomice velmi důležitou úlohu, protože jsou 

zprostředkovateli na finančním trhu. Provádějí bankovní operace, v rámci kterých 

shromažďují dočasně volné finanční prostředky od věřitelů a redistribuují je 

dlužníkům, kteří je momentálně potřebují. Tím se zvyšuje výkonnost ekonomiky, 

protože podniky mohou pomocí úvěrů investovat a rozšířit nebo zvýšit výrobu a 

domácnosti mohou nakupovat zboží a služby.  

Škála služeb, které banky klientům poskytují, je velmi široká a orientace 

v ní může být pro klienty obtížná, zvláště když jejich finanční gramotnost není na 

dostatečně vysoké úrovni. Neznalosti klientů se banky snaží využít ve svůj prospěch 

a realizovat co nejvyšší zisk. 

Jedním z důležitých produktů, které komerční banky poskytují, jsou hypoteční 

úvěry. To jsou úvěry, v rámci kterých banka klientům poskytuje velký objem 

finančních prostředků, který je splácen po velmi dlouhou dobu. Pro klienty je to 

výhodné, protože mohou získat vyšší částku, kterou z pochopitelných důvodů 

nedokážou splatit okamžitě. Ale i pro banku jsou tyto úvěry výhodné, protože pro ni 

představují nejlepší příležitost, jak zisk (plynoucí z úroků) zvýšit a pokud se klient 

na hypotečním trhu vůbec neorientuje, banka ho snadno přesvědčí k podpisu 

nevýhodné úvěrové smlouvy.  

Orientace mezi jednotlivými hypotečními úvěry, poskytovanými šesti 

nejvýznamnějšími bankovními domy v České republice, není snadná, protože téměř 

všechny banky poskytují několik druhů hypotečních úvěrů. Tyto úvěry je možné 

hodnotit podle různých kritérií: dle výše úrokové sazby, poplatků, minimální a 

maximální výše poskytnutého úvěru, doby splatnosti, nebo dle účelu, pro který lze 

úvěr využít a podobně. Z toho důvodu není možné jednoznačně stanovit, která 

banka poskytuje úvěr nejvýhodnější, vždy záleží pouze na konkrétním klientovi, 

který si musí uvědomit, v jaké je situaci a co potřebuje. 

Jednotlivé banky si na kapitálovém trhu silně konkurují a používají 

nejrůznější strategie, jak přilákat potencionální klienty. V reklamě poukazují na 

diferenciované výhody – jedna banka nabízí nízké úrokové sazby, jiná nízké 
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poplatky, další přehlednost poskytovaných služeb atd. Jedná se však o komerční 

instituce, které se snaží realizovat zisk, tudíž je jasné, že peníze, o které banka 

přijde například snížením úrokové sazby, si vynahradí jinde – například u poplatků 

souvisejících s úvěrem. Když shrneme tato fakta, dospějeme k závěru, že za každou 

výhodu, kterou banka nabízí, klient „zaplatí“ nevýhodou v jiné oblasti. A i když 

různé banky nabízí různé výhody, nakonec vyplyne, že se jejich služby v podstatě 

neliší. 

Přesto bychom rádi uvedli, že z našeho pohledu je v poskytování hypotečních úvěrů 

nejlepší bankou Česká spořitelna a to především z důvodu maximální přehlednosti 

poskytovaných služeb. 

Na závěr této bakalářské práce bychom chtěli dát doporučení všem 

potencionálním žadatelům o hypoteční úvěr, aby se v žádném případě nenechali 

ovlivnit reklamou, která upozorňuje na nějakou výhodu. Taková výhoda bude vždy 

vyvážena nevýhodou, kterou banka z pochopitelných důvodů nezveřejňuje. 

Klient, který hledá nejvhodnější úvěr, musí důkladně zvážit nejenom, jakou částku 

si potřebuje půjčit a s jakým úrokem, ale také jak dlouho ji chce splácet, kolikrát 

bude úvěr čerpat, zda bude úvěr splácet ze svého účtu či si otevře nový a podobně. 

Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují výběr správného úvěru a mají také dopad 

na poplatky, které s ním poté budou svázány.  

Když klient projde náročnou etapou výběru úvěru a chystá se k podpisu smlouvy, je 

nutné ji pozorně prostudovat, protože se ve smlouvě mohou drobným písmem 

objevit další podmínky či poplatky, na které nebylo možné narazit na internetových 

stránkách, v sazebníku nebo v letácích.  

  



54 

 

Použitá literatura 

 BRADA, J. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: Nad zlato, 1992. 106 s. 

ISBN 80-85626-06-3. 

 DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 

2. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2001. 471 s. ISBN 80-7201-310-6. 

 GROSJEAN, R. K. Jednáme v bance: průvodce klienta službami banky. 

Praha: Management Press, 1994. 269 s. ISBN 80-85603-66-7. 

 JEŽEK, T. Peníze a trh. Praha: Portál, 2002. 148 s. ISBN 80-7178-685-3. 

 JIRKŮVOVÁ, M. Banky, bankovní služby, burza. Brno: Iuridica Brunensia, 

1996. 242 s. ISBN 80-85964-09-0. 

 LANDOROVÁ, A.; KOŠTEKOVÁ, V. Peníze a banky. Praha: Karolinum, 

1997. 173 s. ISBN 80-7184-355-5. 

 POLOUČEK, S. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. 

415 s. ISBN 978-80-7400-152-9. 

 PŮLPÁNOVÁ, S. Komerční bankovnictví v České republice. Praha: 

Oeconomica, 2007. 338 s. ISBN 978-80-245-1180-1. 

 REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 1999. 

741 s. ISBN 80-85943-89-1. 

 REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. přepracované vydání. 

Praha: Management Press, 2000. 634 s. ISBN 80-7261-031-7. 

 SEKERKA, B. Banky a bankovní produkty. Praha: Profess, 1997. 532 s. 

ISBN 80-85235-51-X. 

 SOJKA, M.; KONEČNÝ, B. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 

6. aktualizované vydání. Praha: Libri, 2006. 279 s. ISBN 80-7277-328-3. 

 

Internetové stránky 

 Stránky jmenovaných komerčních bank 

 Česká spořitelna: http://www.csas.cz/ 

 Československá obchodní banka: http://www.csob.cz/ 

 Komerční banka: http://www.kb.cz/ 

http://www.csas.cz/
http://www.csob.cz/
http://www.kb.cz/


55 

 

 Raiffeisenbank: http://www.rb.cz/ 

 GE Money Bank: http://www.gemoney.cz/ge/cz/1 

 Hypoteční banka: http://www.hypotecnibanka.cz/ 

 Stránky České národní banky 

 http://www.cnb.cz/cs/index.html 

 Aktuální seznam bankovních institucí působících v ČR: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS?p_lang=cz 

 Vše o sazbách PRIBOR: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp 

 Jiné 

 Informační server o bankách a finančních produktech v ČR: 

http://www.banky.cz/ 

 Výkladový slovník pojmů z oblasti ekonomiky: 

http://business.center.cz/business/pojmy/ 

 Program Zelená úsporám:  

http://www.zelenausporam.cz/sekce/193/aktuality/ 

Všechny uvedené internetové stránky jsou funkční k 1. 6. 2012. 

 

http://www.rb.cz/
http://www.gemoney.cz/ge/cz/1
http://www.hypotecnibanka.cz/
http://www.cnb.cz/cs/index.html
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS?p_lang=cz
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp
http://www.banky.cz/
http://business.center.cz/business/pojmy/
http://www.zelenausporam.cz/sekce/193/aktuality/

