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Kapitola 1 
Historie a produkty 

1.1 Úvod 

Bankovní úvěr  
Bankovní úvěr je časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou 

klientům k volnému nebo smluvně vázanému využití. 
Banky poskytují různé služby. Patří mezi ně aktivní obchody, to je poskytování 

různých úvěrů. Opakem jsou pasivní obchody, kdy banky přijímají peněžní prostředky, 
např. hypoteční zástavní listy a vklady. Další možností je zprostředkovávání úvěrů.  

Funkce úvěru 
První funkcí úvěru je makroekonomická funkce. Patří sem emisní funkce, kdy 

peníze jsou vydávány a stahovány z oběhu. Distribu ční funkcí se přerozdělují peníze. 
Kreační funkce slouží k multiplikaci depozit, tím se tvoří další jednotky použitelné na 
úvěry. Druhá je mikroekonomická funkce. Tam patří důchodová funkce, kde úvěr tvoří 
příjem a vytváří se kupní síla. 

Dělení úvěrů 
 Úvěry se dělí podle různých faktorů, zde uvádím následující dělení: 
 Velmi důležitá je doba splatnosti, podle ní rozeznáváme úvěry krátkodobé, jejich 
splatnost je do 1 roku. Další jsou střednědobé úvěry, ty musíme splatit za 1 až 4 roky. 
Poslední možností jsou dlouhodobé úvěry, jejich splatnost je 5 a více let.  
 Záleží také na tom kdo nám úvěr poskytuje, může to být banka, a to buď 
komerční nebo centrální. Další možností je konsorciální poskytování, tedy na jednom 
úvěru se podílí více bank. Poskytovatelem může být i stát nebo soukromý subjekt.  
 Máme několik účelů úvěru. Spotřební úvěr je pro domácnosti a drobné 
živnostníky na spotřební zboží, např. na elektroniku. Provozní úvěr se používá např. 
k zajištění krátkodobé likvidity podniku. Sezónní úvěr má uplatnění v zemědělství. 
Překlenovací úvěr je poskytován pokud nedosáhneme na jiný výhodnější úvěr. Hypoteční 
úvěr je na investici do bydlení. Ex- a importní úvěry jsou na vývoz a dovoz zboží. 
 Podle metody úvěrování máme: Jednorázový úvěr, to je posouzeno podle stavu 
objektu, dále kontokorentní úvěr, tam se uplatňuje variabilní čerpání. Poslední je 
revolvingový úvěr, ten se čerpá v dílčích částkách a opakovaně. 
 Dělení podle měny, ve které je úvěr poskytnut a vyplacen. Buď je to domácí 
měna, tedy Kč (na území ČR téměř vždy) nebo cizí měna (euro, dolar, atd.). 
 Velikost závisí na výši úvěru, dělí se pouze na velký a malý. 
 Příjemce se dělí podle právního postavení na fyzickou osobu, podnikatelský 
subjekt nebo veřejnou instituci. 
 Zajištění úvěru je různé. Může být nekrytý, tedy bianko úvěr. U vyšších částek se 
více vyskytuje krytý úvěr, zajištění pak je osobní, směnečné nebo reálné. 
 
 V této práci se zabývám hypotečními úvěry, ty jsou dlouhodobé, poskytovatel je 
komerční banka, úvěrování je buď jednorázové nebo revolvingové. Velikost úvěru je 
spíše velká, příjemcem je fyzická nebo právnická osoba a zajištění je dáno ze zákona. 
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1.2 Hypoteční produkty 

Hypoteční úvěr  
Podle české právní úpravy Zákona č. 530/1995 Sb. o dluhopisech je hypoteční 

úvěr :  
Úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území ČR, nebo na její 

výstavbu či pořízení a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, 
nebo jiné nemovitosti na území ČR. 

Hypotéka 
Hypotéka je zástavní právo k nemovitosti. Nejedná se o zástavu samotnou 

(např. tedy o dům nebo pole – ty jsou předmětem zástavy). Termín hypotéka se používá i 
v obecném ekonomickém významu jako dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí. 

Hypoteční zástavní listy 
Hypoteční banky jsou oprávněny k tomu vydávat zvláštní druh dlouhodobých 

dluhopisů - Hypoteční zástavní listy (HZL). Pro banky představují dlouhodobé 
pohledávky. Podle zákona:   Dluhopisy, součástí jejichž názvu je označení hypoteční 
zástavní list a jejichž jmenovitá hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z 
hypotečních úvěrů, popřípadě též náhradním způsobem… 

K jejich vydávání je zapotřebí disponovat zvláštní bankovní licencí od České 
národní banky a to se souhlasem ministerstva financí. Vydávání je vázáno na existenci 
zástavních práv k nemovitostem, na které byly poskytnuty hypoteční úvěry. Vydáváním 
HZL získávají hypoteční banky dlouhodobé zdroje, které jsou díky vazbě ze zákona 
určeny pouze na hypoteční úvěry, které nepřevyšují 70% ceny zastavených nemovitostí. 
Úrokové sazby z těchto zástavních listů jsou určující pro výši úroků, za jaké se hypoteční 
úvěry poskytují. Úrok z hypotečních úvěrů = úrok z HZL + bankovní marže. 

HZL mohou být vydávány v materializované nebo dematerializované podobě. 
Materializované HZL mají podobu listiny, tj. mohou být fyzicky drženy. 
Dematerializované HZL jsou evidovány v ČR ve středisku cenných papírů. Jsou 
vydávány na dobu určitou, často na 5 a 10 let. Takto kvalitní krytí činí z hypotečního 
zástavního listu jeden z nejbezpečnějších cenných papírů. 

Lze je kupovat i prodávat na Burze, RM–Systému a na vybraných pobočkách 
vydavatelských bank. Cena se udává na rozdíl od akcií v procentech z jejich nominální 
hodnoty. Nyní je výnos z nich asi 3 až 9%. 
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1.3 Historické shrnutí 

Vývoj ve světě 
  Nemovitost, jako zástava úvěru, se používá od starověku (je neodstranitelná 
z dosahu věřitele). Během období středověku se na principu hypotečních úvěrů nic 
nezměnilo. 

 Od druhé poloviny 18. století vznikaly hypoteční společnosti, hlavně v Anglii. 
Fungovaly jako sdružení menšího počtu lidí, kteří platili pravidelné splátky, z nichž byl 
financován nákup pozemků a výstavba, poté většina z nich zanikla, ale část přežila až do 
současnosti. V roce 1770 vzniklo v Prusku první společenstvo velkostatkářů, které 
poprvé použilo pro financování hypotečních úvěrů dlužní úpisy.  

  V 19. století se zvýšila potřeba úvěru. Nejdříve šlo o úvěry do zemědělství, ale 
později vznikaly společnosti s tovární velkovýrobou (potřebovaly větší finanční zdroje).  

 První hypoteční banky vznikají po roce 1850 (například belgický Vrodit 
foncier).  

Konec století přináší větší specializaci v bankovnictví. Hypoteční úvěry začínají 
být poskytovány i na věci blížící se věcem movitým – například na lodě (existovaly lodní 
rejstříky). Díky tomu mohlo před první světovou válkou působit v Nizozemí 8 akciových 
bank, které se věnovaly výhradně hypotečním zápůjčkám na lodě. 

První světová válka se stala hospodářským mezníkem, v Německu došlo 
k velkému rozvoji hypotečního bankovnictví. V roce 1890 bylo 30 hypotečních 
akciových bank, roku 1905 jich už bylo 39 a  v roce 1911 o 1 méně. První světová válka 
byla hlavní příčinou vzniku státních podpor a úlev pro financování bytových potřeb a 
výstavby, i když nebyly použity poprvé, jednalo se o první velké nasazení. Dnes si bez 
nich trh s nemovitostmi téměř nelze představit.  

 Později došlo k odlišnému vývoji ve finančních systémech jednotlivých zemí. 
Například členění podle míry univerzalizace i specializace bankovního sektoru: německý 
model (universální), angloamerický model (specializovaný), japonský model 
(segmentovaný) a doplňkový je model smíšený bez konkrétního přiřazení nějaké zemi.  

Více informací lze nalézt v [1]. 
 

Vývoj na území České Republiky 
V roce 1841 byla zřízena na území rakouské monarchie první hypotekární banka 

v Haliči (velkostatkářský spolek). Podobné spolky byly zřízeny také v Uhrách.  

Roku 1824 došlo v Čechách k založení České spořitelny, ta se okrajově zabývala 
také  poskytováním dlouhodobých úvěrů. Nejstarší banka v Rakousku, která poskytovala 
dlouhodobý úvěr nemovitý do zemědělství, vznikla v Praze - Hypoteční banka 
království Českého (HBKČ) - 1865, byl to veřejný ústav se zárukou. Zprvu poskytovali 
hypoteční úvěr jen velkostatkářům, ale později došlo k rozšíření do všech vrstev.  

Bylo to výhodné a tak vznikly další banky – např. Hypoteční banka 
markrabství Moravského (HBMM) a Zemědělská banka markrabství Moravského 
(ZBMM).. Roku 1871 byla založena pražská burza a upraven zákon o pozemkových 
knihách, roku 1873 nastal krach na burze. Další rozvoj této oblasti začal až od poloviny 
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80. let. Roku 1872 byla založena Česká společnost pro úvěr hypoteční, zkrachovala 
roku 1884. Důvodem bylo, že banka začala poskytovat cukrovarům trvalé úvěry, což 
vedlo k provozování cukrovarů bankou samotnou a ta po cukerní krizi (pokles ceny 
řepného cukru) přestala být likvidní a zkrachovala. To vedlo k nedůvěře v banky mezi 
klienty. Roku 1890 byla založena Zemská banka království Českého (ZBKČ), 
poskytovala např. hypoteční půjčky na objekty, které nemohla úvěrovat HBKČ.  

Mezi lety 1890 a 1913 se počet vydaných hypotečních zástavních listů zvýšil více 
než třikrát. Vznikaly zemské ústavy, které poskytovaly levný hypoteční úvěr, a které tak 
konkurovaly akciovým bankám. Mnoho spořitelen si zřídilo hypoteční oddělení (např. 
První moravská spořitelna, Česká spořitelna), konkurovaly zemským bankám. I přesto se 
objevoval úvěr individuální. Velký význam měl úvěr komunální, železniční a meliorační. 
Zemědělství bylo zadluženo díky agrární krizi, i když zde byly pokusy o oddlužení. 
Mnoho pojišťoven ukládalo část svých rezerv do hypotečních zápůjček. Rozšířené bylo 
pojištění nemovitostí. Vývoj právního řádu umožnil rozvoj hypotečního bankovnictví. 

Období let 1919 až 1938 nebylo pro hypoteční úvěr přínosné. První republika se 
musela potýkat s mnoha problémy, celý svět zasáhla velká deprese (1929). Pouze v letech 
1924-1929 byl zaznamenán pozitivní vývoj. Došlo k pozemkové reformě. I nadále 
prosperovaly zemské ústavy a spořitelní ústavy zástavních listů, rozvíjely se ústavy 
lidového peněžnictví a okrajově i sirotčí pokladny a pojišťovny. HBKČ byla 
přejmenována na Hypoteční banku Českou (HBČ) a byla rozšířena její činnost – 
možnost vydávání základních zúročitelných úpisů, přijímání vkladů na běžný účet, 
přijímání cenných papírů do úschovy a správy. ZBKČ si zkrátila název na Zemskou 
banku. Činnost banky byla rozšířena o provádění všech bankovních operací včetně 
burzovních transakcí. HBMM a ZBMM byly sloučeny do Hypoteční a zemědělské 
banky moravské (HZBM). Banka měla 5 oddělení: hypoteční; komunální a meliorační; 
železniční ; elektrizační a bankovní (zabývalo se obchodem s cennými papíry).  

Dále existovaly např. Slezský pozemkový a komunální úvěrní ústav, Hypoteční 
ústav Městské spořitelny Pražské a Ústřední banka Českých spořitelen. Ukládání úspor 
do cenných papírů s pevným úrokovým výnosem bylo hodně rozšířeno už před 1.sv.v. 
Důvěra byla válkou silně otřesena, ještě v polovině 20. let bylo možné mít ve státních 
papírech téměř dvojnásobný výnos oproti běžným vkladním knížkám, ale přesto o ně 
nebyl velký zájem. 

 Po nástupu komunismu bohužel hypoteční úvěr upadl v zapomnění.  

  Změna nastala až po pádu komunismu v listopadu roku 1989. Nejdříve vznikla 
právní úprava hypoték a hypotečního bankovnictví. Dnes tuto oblast upravuje několik 
různých právních norem. Roku 1990 byl přijat zákon, který upravoval náležitosti 
hypotečního zástavního listu (HZL) a definoval hypoteční úvěr. ČSOB získala licenci na 
vydávání HZL. Neexistence kapitálového trhu a mnoho další problémů, odložilo 
skutečný start poskytování hypotečního úvěru v ČR o 5 let. 

Hypoteční bankovnictví po roce 1995 (současný stav) 
Hypoteční bankovnictví bylo obnoveno novelami Zákona č. 22/1992 Sb. o 

bankách a Zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech, nyní je upraveno podle Zákona č. 
84/1995 Sb. a Zákona č. 190/2004 Sb.. Více viz [3] a [4].  

Koncem roku 1995 byly celkové úvěry obyvatelům asi 35,5 mld. Kč, v polovině 
roku 2005 to už bylo 321,1 mld. Kč, což je nárůst o více než 800%. Od poloviny 90. let 
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byly nabízeny hypoteční úvěry, ale bez většího úspěchu, protože byly velmi vysoké 
úrokové sazby (asi 12 – 18%). Také posuzování bonity omezil hypoteční úvěr na velmi 
úzkou skupinu klientů. Obrat přišel v roce 2000 s prodejem státního podílu České 
spořitelny rakouské Erste Bank. Součástí smlouvy byl závazek nového vlastníka podpořit 
českou ekonomiku zvýhodněnými úvěry. U hypotečních úvěrů banka nabídla jedinou 
výši úrokové sazby pro všechny zájemce, bonita hrála svoji roli jen u výše úvěru.  

Výrazný růst zadluženosti se projevuje od roku 1999. Velmi vzrostly za toto 
období také ceny nemovitostí průměrně asi o 81% (v Praze o více než 100%), což 
redukuje výhody nižších úrokových sazeb, ale na poptávce se to neprojevilo. Objem 
hypotečních úvěrů poprvé přesáhl objem úvěrů ze stavebního spoření počátkem roku 
2002, v polovině roku 2005 byl objem hyp. úvěrů zhruba o polovinu vyšší. 

Během období 1997 – 2004 stoupla zadluženost českých domácností z 2,7% HDP 
na 10,3% HDP ČR. Podíl objemu jejich vkladů na HDP zůstal přibližně stejný. 

 Nyní se hypotečním úvěrováním a vydáváním HZL zabývají tyto banky, 
v závorce je uvedeno, od kdy působí: 

• Komerční banka, a.s.    (9.11.1995)  

• Česká spořitelna, a.s.   (9.11.1995)  

• Hypoteční banka, a.s.    (15.12.1996)  

• ČSOB, a.s.     (24.7.1997)  

• Raiffeisenbank a.s.    (27.7.1999) 

• GE Money Bank, a.s.    (30.12.1999)  

• Živnostenská banka, a.s.  (9.11.1999)  

• HVB Bank ČR a.s.    (1.1.1996) 

• Wüstenrot hypoteční banka, a.s.  (13.11.2002)  

• eBanka, a.s.     (28.8.2003)  

• Volksbank CZ, a.s.   (1.9.2005) 

• Citibank, a.s.    (14.9.2005) 

• ING Bank N. V., a.s.    (14.9.2005) .

Wüstenrot hypoteční banka a Hypoteční banka jsou na poskytování hypotečních úvěrů 
specializovány. 

  Klasický hypoteční úvěr se používá na investice do nemovitostí, tedy na koupi, 
stavbu, modernizaci, ale také pro vypořádání majetkoprávních vztahů (dědictví, 
spoluvlastnictví) a refinancování jiných úvěrů. Zastavovaná nemovitost může být  
přímo objektem úvěru (hypoteční úvěr je čerpán na její koupi, výstavbu či rekonstrukci), 
musí se nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, 
tvořícího Evropský hospodářský prostor.  

Od roku 2004 lze poskytovat americké hypotéky, což jsou neúčelové úvěry , 
může z nich být financováno téměř cokoliv, podmínkou zůstává zajištění zástavním 
právem k nemovitosti. Na takovouto nemovitost nesmí být jiné zástavní právo. 
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Kapitola 2 

Jak na hypoteční úvěry 

2.1 Postup při vyřizování úvěru 
Nejdříve je nutné zvolit banku, podmínky všech bank jsou podobné, ale částečně 

se od sebe liší např. ve výši úroků, maximální poskytované výši půjčky, době splatnosti, 
poplatcích za správu a pořizovací poplatky. Většinu informací lze nalézt na internetu. 

Než jdeme do banky je dobré si ověřit, jestli splňujeme podmínky banky. Bance 
poskytneme základní informace a obdržíme žádost, tu je nutné vyplnit. Před uzavřením 
smlouvy o hypotečním úvěru banka důkladně prověří majetkové poměry žadatele a 
majetkoprávní vztahy k financované nemovitosti. Na základě doložených a zjištěných 
informací banka posoudí bonitu a podle ní navrhne úrokovou míru pro daný úvěr.  

Úvěrové registry 

Banky využívají úvěrové registry, kde evidují záznamy o dlužnících. V ČR jich 
existuje více. ČNB provozuje Centrální registr úvěrů (CRU), ten se zabývá současnými a 
potencionálními závazky bankovních klientů – fyzických a právnických osob, s výjimkou 
bank. Další spravuje Czech Credit Bureau (CCB) a jmenuje se Bankovní registr 
klientských informací, ten eviduje závazky fyzických osob u účastnických bank. CCB 
spravuje také Nebankovní registr klientských informací. Tyto registry snižují riziko bank 
i nebankovních společností z neznalosti žadatele o půjčku a jeho platební morálky. 
Ovlivňuje to potom šance na poskytnutí úvěru a výši úrokové sazby. 

Maximální výše úvěru a způsoby splácení viz níže. Je důležité si rozmyslet kolik 
let budeme úvěr platit , dosti se liší měsíční splátky ale i zaplacené úroky. 

 Srovnání: Hypoteční úvěr na 1 000 000 Kč, bankovní sazba 5% p.a., anuitní 
měsíční splátky. Poplatky za zpracování, vyřízení a poskytnutí úvěru jsou 0,7 % 
poskytnutého úvěru, minimálně 6 000 Kč a maximálně 25 000 Kč. Správa a vedení úvěru 
stojí 150 Kč měsíčně. (Tyto částky jsou orientační, každá banka má různou výši poplatků, 
pokud máme nárok na státní podporu, jsou správní poplatky ještě vyšší.) První poplatek 
je ve výši 7 000 Kč. 

 Srovnání různých veličin pro stejnou výši úvěru   (Tabulka 1) 

Doba splatnosti Měsíční splátka Zaplacené úroky Poplatky celkem IRR 

5 let 18 871,23 Kč 132 274,02 Kč 16 000,00 Kč 5,62% 

10 let 10 606,55 Kč 272 786,18 Kč 25 000,00 Kč 5,46% 

15 let 7 907,94 Kč 423 428,53 Kč 34 000,00 Kč 5,39% 

20 let 6 599,56 Kč 583 893,77 Kč 43 000,00 Kč 5,35% 

25 let 5 845,90 Kč 753 770,12 Kč 52 000,00 Kč 5,33% 

30 let 5 368,22 Kč 932 557,84 Kč 61 000,00 Kč 5,31% 

Podle výše zaplacených úroků je vidět, že nejvhodnější délka úvěru je asi 15 až 20 
let. Po 20 letech se začíná výše splátky zpomalovat a zaplacené úroky se intenzivně 
zvyšují. Velkou roli při výběru doby splatnosti hraje platební schopnost klienta, protože 
výše měsíčních splátek se také velmi liší. Z pohledu IRR je výhodnější delší doba, 
protože se časem mírně snižuje opravdové procento zaplacených úroků a poplatků. Po 15. 
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roce už je tento pokles velmi pomalý. Když vezmeme v úvahu výši splátky, zaplacené 
úroky, poplatky a IRR, tak se jeví jako nejvhodnější doba splatnosti 15 až 20 let. 

Pokud je schválen hypoteční úvěr, pak se uzavře úvěrová smlouva, tam jsou 
uvedeny všechny podmínky a povinnosti.  

Dále se uzavírá zástavní smlouva k nemovitosti, jsou tam podmínky zástavního 
práva k nemovitosti. Často je požadováno pojištění nemovitosti. Je nezbytné vložit 
zástavní právo ve prospěch banky do katastru nemovitostí.  

Může se stát, že banka požaduje dozajištění úvěru . Pak můžeme zajistit úvěr 
těmito způsoby:  

Zástavní právo k jiné nemovitosti, pohledávce nebo cennému papíru, ručení třetí 
osobou (závazek třetí osoby, že uhradí závazek věřiteli, pokud ručitel musí splatit za 
dlužníka závazek, pak má ručitel právo na dlužníkovi vše požadovat zpět), pojištění 
nemovitosti ve prospěch banky, úvěrové (rizikové) životní pojištění, kapitálové životní 
pojištění. 

Pokud vše proběhne jak má, dojde k čerpání hypotečního úvěru (podrobněji viz 
níže) a poté splácíme. 

Předhypoteční a doplňkové úvěry 
Jelikož můžeme dostat úvěr většinou jen do 70% ceny nemovitosti, pak ještě 

zbývá 30%, které klient často nemá z čeho financovat. Proto banky přišly s doplňkovými 
úvěry , ty jsou do 20% ceny nemovitosti, jako jištění slouží stejná nemovitost. Tyto úvěry 
banky dozajišťují jinými instrumenty např. ručením třetí osoby, zástavním pávem 
k pohledávkám klienta, apod. 

Dalším problémem je, že klient požaduje úvěr na výstavbu nové nemovitosti, tedy 
úvěr na nemovitost, která ještě neexistuje a tu nelze vzít do zástavy. Tady lze využít 
stavební (předhypoteční) úvěr . Tímto úvěrem lze pokrýt buď celou dobu stavby 
nemovitosti a tento úvěr pak splatit úvěrem hypotečním. Stavební úvěr lze jistit i jinými 
zárukami než nemovitostmi. Další možností je dostavět nemovitost do takového stavu, ve 
kterém ji již lze zapsat do Katastru nemovitostí (buď z vlastních prostředků nebo 
předhypotečním úvěrem) a na dostavění použít hypoteční úvěr. 

 
Maximální výše hypotečního úvěru  
Je dána nejnižší hodnotou z těchto tří bodů:  

1) Procento z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti (je možné sdružit 
více nemovitostí).  U amerických hypoték se tato výše pohybuje kolem 60% obvyklé 
ceny této nemovitosti (viz níže), u klasických hypotečních úvěrů v ČR je tento limit 
stanoven zákonem na 70%. V jiných zemích se lze setkat s úvěry do výše 70, 80, 90 nebo 
až 100% (tady jsou úrokové sazby vyšší). Zbylých 30% je možné zajistit formou 
doplňkových a předhypotečních úvěrů. Banky dávají přednost rodinným domům, 
bytovým domům, bytům a víceúčelovým budovám. Některé budovy téměř nelze vzít do 
zástavy – podzemní stavby, vinné sklípky, budovy bez obvodových zdí atd. 
Toto přímo souvisí s oceňováním nemovitostí: banky by je měly oceňovat obvyklou 
cenou, ale nejlépe by je mohla banka ocenit nemovitost cenou trvalou nebo cenou 
nejpravděpodobnějšího výnosu z realizace zástavy kdykoliv v budoucnu. Snaží se 
přiblížit tržní ceně a proto používají následující metody: výnosová, nákladová, 
srovnávací a technická. 
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2) Platební schopnost klienta. Většinou platí, že žadatel je schopen dlouhodobě splácet 
úvěr, pokud měsíční splátky úvěru nepřekročí 1/3 čistých příjmů rodiny dlužníka. Banky 
většinou používají tuto rovnici: 

X*)q1(MVŽMČMP +++≥  

ČMP … čistý měsíční příjem, ŽM … životní minimum, MV … další měsíční výdaje,  
X … měsíční splátka, 0 < q < 1, q*X … rezerva na neočekávané výdaje (tu si každá 
banka určuje sama). 

Je nutné počítat se splátkami úvěru dlouhodobě, až na 30 let. 
Příjem je nutné doložit. Vhodné je daňové přiznání nebo výplatní páska 

s potvrzením zaměstnavatele. U podnikatelů je to opět daňové přiznání, pak účetní 
výkazy, příjmy v budoucnosti se prokazují podnikatelským záměrem. 

3) Výše investičního záměru. Tj. účel, na který má být úvěr poskytnut. Musí být 
také doloženo, včetně veškerých nákladů. 

 
Oceňování nemovitostí 

Přímo souvisí s maximální výší úvěru. V ČR se řídí podle Zákona č. 151/1997 
Sb., o  oceňování  majetku (Změny: 121/2000 Sb., 237/2004 Sb., 257/2004 Sb.) a 
vyhláškami. Oceňováním by se mělo docílit tržní (obvyklé) ceny, tou se rozumí: cena za 
niž se obvykle prodávalo takové nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy za 
smluvních podmínek obdobných obsahu dané smlouvy. 

Nemovitostmi jsou stavby, pozemky a trvalé porosty. Takto se oceňují:  
Stavba nebo její část se oceňuje nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím 

způsobem nebo jejich kombinací. Cena  bytu  a cena nebytového prostoru se zjistí jako 
podíl z ceny stavby. Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za 
m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec. Zemědělský pozemek se oceňuje cenou 
stanovenou výnosovým způsobem podle bonitovaných půdně ekologických jednotek. 
Lesní pozemek se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem podle plošně 
převládajících souborů lesních typů. Lesní porost se oceňuje nákladovým a výnosovým 
způsobem. Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva se oceňují výnosovým způsobem 
podle druhu dřevin, jejich věku, pěstebního tvaru nebo způsobu založení jejich porostu. 
Ceny vinné a chmelové révy obsahují ceny zařízení vinic a chmelnic. Okrasné rostliny se 
oceňují nákladovým způsobem. Blíže oceňování specifikuje vyhláška. 

Výnosová metoda: Není moc spolehlivá v případě kolísání úrokových měr. 
Dalším problémem je odhad docílitelného ročního výnosu. Výnos by měl být dosažitelný 
kýmkoliv i v případě nepříznivého vývoje. Nejjednodušší podoba používá prosté 
vydělení ročního výnosu aktuální úrokovou sazbou, složitější úvahy kalkulují 
s diskontovanými hotovostními toky. 

Nákladové metody: Vycházejí z nákladů na pořízení nemovitosti. U nemovitostí 
už existujících může jít o náklady v minulosti vynaložené (historická cena) nebo o 
náklady, které by bylo nutno vynaložit na pořízení dnes. U staveb, které se budou stavět, 
je to rozpočtová cena. 

Srovnávací metody: Jsou založeny na porovnání s cenami, které byly v tom 
regionu za podobné nemovitosti za srovnatelných podmínek docíleny.  

Banky i notáři přestávají oceňovat administrativními cenami a více používají tržní 
ceny (už je minimum neodborných odhadů) to vede k lepšímu zajištění úvěrů i HZL. 
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Čerpání hypotečního úvěru   
Je vždy bezhotovostní, u americké hypotéky zasláním peněz na účet požadovaný 

klientem, při klasickém úvěru většinou proplacením faktur, odesláním kupní ceny na účet 
prodávajícího apod.  

Čerpání je buď jednorázové (většinou při koupi nemovitosti, nebo americké 
hypotéce) nebo postupné (např. při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti). V tomto 
případě jsou ve smlouvě o úvěru uvedeny orientační termíny čerpání a konečný termín 
pro dočerpání. V tomto případě se splácí nejprve měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky 
a to až do doby než je vyčerpán celý úvěr. Po ukončení čerpání začne dlužník hypoteční 
úvěr splácet většinou anuitními splátkami. Toto se projeví na navýšení zaplacených 
úroků. 

Splatnost hypotečního úvěru je 5 až 20 let pro podnikatele a obce, 5 až 30 let pro 
fyzické osoby, splátky jsou většinou anuitní. Lidé by měli být  po celou dobu splácení v 
produktivním věku. Pokud by délka splácení zasahovala do důchodového věku je 
obvykle třeba k úvěru přibrat dalšího (mladšího) spoludlužníka. 

 
Splácení úvěru  

1) Anuitní 
Celou dobu se platí stejné měsíční splátky, obsahují splátku jistiny, ta se zvyšuje a 

úrok, který se snižuje. Toto platí jen v případě stálé úrokové sazby. U nás je většinou 
fixní úroková míra jen na prvních 5 let úvěru. Tento druh splácení je vhodnější pro 
domácnosti. 

2) Degresivní 
Z počátku vyšší měsíční splátky, které se mu postupně snižují, nejstarší způsob, 

splátka jistiny je stále stejná. Není příliš vhodné pro fyzické osoby, největší finanční 
zatížení je ze začátku, hodí se pro podnikatele, u kterých se úroky zahrnují do nákladů. 

3) Progresivní  
Ze začátku se platí nižší měsíční splátky, které se postupně v průběhu let zvyšují, 

nejnovější způsob v Evropě od 80. let 20.století. Předpokladem je, že příjmy dlužníka 
v čase rostou. Jistina se postupně zvyšuje a úrok snižuje. Pro banky jsou rizikové.   

Více viz [5]. 

 

1.a) Výpočet anuitní splátky  

Splátku ovlivňuje periodicita splácení, celková doba úvěru a úroková sazba. 

Výpočet anuity  
( )

r

r1

r

1

PV
C

t−+−
=   , nebo – li   

tv1

r
*PVC

−
=   a  

r1

1
v

+
=  

C...anuita, PV...výše úvěru, r...úroková sazba za dané období, t...počet období, 

v…diskontní faktor,
tv1

r

−
 ….umořovatel. 

Úrok se počítá jako stav dluhu z minulého období vynásobený úrokovou mírou 
(buď roční úrokovou mírou při ročních splátkách nebo měsíční při měsíčních splátkách). 
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Úmor (jistina) se vypočítá jako rozdíl zaplacené splátky a úroku. Stav dluhu se 
spočítá jako stav dluhu z minulého období snížený o úmor stávajícího období. 

Příklad 1  

Úvěr v hodnotě 1 000 000 Kč, doba splatnosti je 10 let, bankovní sazba 5% p.a za 
předpokladu, že zůstane stále stejná. Roční splátka je 129 504,57 Kč.  

Počáteční poplatek za zpracování, posouzení a poskytnutí úvěru je 7 000 Kč. 
Následně se platí při každé splátce 1800 Kč (tedy ročně) za vedení účtu. 
Úrok se vypočítává ze zbylé dlužné částky, úmor je rozdíl mezi splátkou a úrokem. 

Splátkový kalendář anuitní (k Příkladu 1)  (Tabulka 2) 

Roky Anuita Úrok Úmor Stav dluhu 
0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 
1 129 504,57 Kč 50 000,00 Kč 79 504,57 Kč 920 495,43 Kč 
2 129 504,57 Kč 46 024,77 Kč 83 479,80 Kč 837 015,62 Kč 
3 129 504,57 Kč 41 850,78 Kč 87 653,79 Kč 749 361,83 Kč 
4 129 504,57 Kč 37 468,09 Kč 92 036,48 Kč 657 325,34 Kč 
5 129 504,57 Kč 32 866,27 Kč 96 638,31 Kč 560 687,04 Kč 
6 129 504,57 Kč 28 034,35 Kč 101 470,22 Kč 459 216,81 Kč 
7 129 504,57 Kč 22 960,84 Kč 106 543,73 Kč 352 673,08 Kč 
8 129 504,57 Kč 17 633,65 Kč 111 870,92 Kč 240 802,16 Kč 
9 129 504,57 Kč 12 040,11 Kč 117 464,47 Kč 123 337,69 Kč 

10 129 504,57 Kč 6 166,88 Kč 123 337,69 Kč 0,00 Kč 

Celkem  1 295 045,75 Kč 295 045,75 Kč 1 000 000,00 Kč  

 Po 10-ti letech je zaplaceno s úroky a poplatky celkem 1 320 045,70 Kč. IRR je 
v tomto případě 5,43%, to znamená že poplatky přidávají na úrokové sazbě 0,43%. 

 

1.b) Výpočet doby splatnosti při konstantní anuitě  
Další možností je, že máme předem danou konstantní platbu a úrokovou míru, 

neznáme tedy dobu splácení a popřípadě i výši poslední splátky. 

Vyjdeme ze vztahu  
tv1

r
*PVC

−
=   odkud chceme vyjádřit t, proto to zlogaritmujeme a  

dostaneme 
vln

)
C

r*PV
1ln(

t
−

=   Pozn. Značení viz výše. 

Vypočtené t je většinou necelé číslo, proto vezmeme nejbližší nižší celé číslo t0 a 

poslední splátku B vypočteme takto: ( ) 1t
t

0
0

r1*
r

v1
*CPVB ++







 −−=  

Příklad 2 

Dluh 1 000 000 Kč, anuitní splátka 130 000 Kč, úrok 5%. Poplatky opět 7 000 Kč 
za vyřízení a pak každý rok 1 800 Kč za vedení účtu. 
 Počet období = 9,95094, nejbližší nižší číslo je 9, tedy budeme platit 9 krát 
130 000 Kč a poslední splátka bude 123 768,60 Kč. Bez poplatků bude zaplaceno 1 293 
768,60 Kč.  S poplatky bude celkem zaplaceno 1 318 768,60 Kč, tedy méně než 
v předchozím příkladě. IRR je shodné a to 5,43 %. 
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2) Výpočet degresivní splátky 
Většinou se používá toto: Úmor je stále stejný a mění se jen úrok a tím splátka.  

Úmor se vypočte takto: 
t

PV
U = . Úrok se vypočítá jako stav dluhu z minulého období 

vynásobený úrokovou mírou. Splátka je součet úmoru a úroku. 

Splátkový kalendář teoretický degresivní  (Tabulka 3) 

Období  Splátka Úrok Úmor Stav dluhu 
0 0 0 0 PV 

1 
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r
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Příklad 3 

 Úvěr v hodnotě 1 000 000 Kč, doba splatnosti je 10 let, bankovní sazba 5% p.a za 
předpokladu, že zůstane stále stejná. Úmor je 100 000,00 Kč. Poplatky jsou stejné jako 
v Příkladu 1. 

Splátkový kalendář degresivní (k Příkladu 3)   (Tabulka 4) 

Období  Splátka Úrok Úmor Stav dluhu 
0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 
1 150 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 900 000,00 Kč 
2 145 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100 000,00 Kč 800 000,00 Kč 
3 140 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 000,00 Kč 700 000,00 Kč 
4 135 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 000,00 Kč 600 000,00 Kč 
5 130 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč 
6 125 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 000,00 Kč 400 000,00 Kč 
7 120 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 
8 115 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 
9 110 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 
10 105 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 

Celkem  1 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč  

 

 Po 10-ti letech je zaplaceno bez poplatků 1 275 000,00 Kč. S poplatky je celková 
zaplacená částka 1 300 000,00 Kč a IRR je 5,46 %. IRR je tedy o něco vyšší než v Př.2 
ale celkem zaplatíme méně peněz. 
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3) Výpočet progresivní splátky 
Nejlepší je ukázat tuto metodu na konkrétních příkladech, odvození vzorců může 

být složitější. 
 
Příklad 4 
Úvěr ve výši 1 000 000 Kč má být splácen ročními splátkami, první úmor je ve 

výši 10 000 Kč, každá další má být vyšší o 20 000 Kč. Úroková míra je 5%. Poplatky 
jsou stejné jako v Příkladu 1.  

 

Splátkový kalendář progresivní (k Příkladu 4)   (Tabulka 5) 

Období  Splátka Úrok Úmor Stav dluhu 
0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 
1 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 990 000,00 Kč 
2 79 500,00 Kč 49 500,00 Kč 30 000,00 Kč 960 000,00 Kč 
3 98 000,00 Kč 48 000,00 Kč 50 000,00 Kč 910 000,00 Kč 
4 115 500,00 Kč 45 500,00 Kč 70 000,00 Kč 840 000,00 Kč 
5 132 000,00 Kč 42 000,00 Kč 90 000,00 Kč 750 000,00 Kč 
6 147 500,00 Kč 37 500,00 Kč 110 000,00 Kč 640 000,00 Kč 
7 162 000,00 Kč 32 000,00 Kč 130 000,00 Kč 510 000,00 Kč 
8 175 500,00 Kč 25 500,00 Kč 150 000,00 Kč 360 000,00 Kč 
9 188 000,00 Kč 18 000,00 Kč 170 000,00 Kč 190 000,00 Kč 
10 199 500,00 Kč 9 500,00 Kč 190 000,00 Kč 0,00 Kč 

Celkem 1 357 500,00 K č 357 500,00 Kč 1 000 000,00 Kč  

Po 10-ti letech je zaplaceno bez poplatků 1 357 500,00 Kč. S poplatky je celkem 
zaplaceno 1 382 500,00 Kč. IRR je 5,36 %. 

Příklad 5 
Úvěr ve výši 1 000 000 Kč má být splácen ročními splátkami, první splátka je o 

rok odložena, další úmor je ve výši 35 000 Kč, každá další má být vyšší o 20 000 Kč. 
Úroková míra je 5%. Poplatky jsou stejné jako v Příkladu 1, ale 1. rok se neplatí. 

Splátkový kalendář odložená splátka (k Příkladu 5)   (Tabulka 6) 

Období Splátka Úrok Úmor Stav dluhu 
1 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 1 050 000,00 Kč 
2 87 500,00 Kč 52 500,00 Kč 35 000,00 Kč 1 015 000,00 Kč 
3 105 750,00 Kč 50 750,00 Kč 55 000,00 Kč 960 000,00 Kč 
4 123 000,00 Kč 48 000,00 Kč 75 000,00 Kč 885 000,00 Kč 
5 139 250,00 Kč 44 250,00 Kč 95 000,00 Kč 790 000,00 Kč 
6 154 500,00 Kč 39 500,00 Kč 115 000,00 Kč 675 000,00 Kč 
7 168 750,00 Kč 33 750,00 Kč 135 000,00 Kč 540 000,00 Kč 
8 182 000,00 Kč 27 000,00 Kč 155 000,00 Kč 385 000,00 Kč 
9 194 250,00 Kč 19 250,00 Kč 175 000,00 Kč 210 000,00 Kč 

10 205 500,00 Kč 10 500,00 Kč 195 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

11 15 750,00 Kč 750,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 

Celkem 1 376 250,00 K č 376 250,00 Kč 1 050 000,00 Kč  

Celkem bylo bez poplatků zaplaceno 1 376 250 Kč. S poplatky je to 1 401 250,00 Kč. 
IRR je 5,39 %. Navýšení IRR je díky odložení splátky. 
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Srovnání zaplacené částky u všech typů splácení  (Tabulka 7)  

Zaplaceno   1. Př. 2. Př. 3. Př. 4. Př. 5. Př. IRR 

1320045,7 1.Př. 0,0 -1277,1 -20045,7 62454,3 81204,3 5,43% 

1318768,6 2.Př. 1277,1 0,0 -18768,6 63731,4 82481,4 5,43% 

1300000,0 3.Př. 20045,7 18768,6 0,0 82500,0 101250,0 5,46% 

1382500,0 4.Př. -62454,3 -63731,4 -82500,0 0,0 18750,0 5,36% 

1401250,0 5.Př. -81204,3 -82481,4 -101250,0 -18750,0 0,0 5,39% 

Kladné číslo svisle znamená o kolik zaplatím více, záporné o kolik méně. 
Kladné číslo vodorovně znamená o kolik zaplatím méně, záporné o kolik více. 

 

Finančně nejvýhodnější se jeví Příklad 3, což je degresivní splácení. Bohužel 
toto nevyhovuje všem, neboť nejvyšší splátky jsou na začátku, což je finančně náročné. 

IRR  je ve všech příkladech vyšší než 5%, to je způsobeno poplatky, které banka 
nezapočítává do úrokové míry, ale klient je musí zaplatit. 

 
Při pořizování hypotečního úvěru je důležité se nedívat jen na úrokovou míru, ale 

také na pravidelné poplatky za vedení účtu a na pořizovací poplatky (za  zpracování, 
vyřízení a poskytnutí úvěru), ty mohou velmi ovlivnit celkovou splacenou částku. Je také 
důležité na kolik let je úroková míra fixována. Dobré je si zjistit RPSN (roční procentní 
sazbu nákladů) nebo IRR, které obsahují všechny poplatky. Bohužel hypoteční banky je 
nemusí uvádět, ale lidé si je mohou spočítat, nejlépe na počítači. 

Je možné sjednat i možnost mimořádných splátek, ty jsou pro banku nevýhodné 
a tak si za to účtují poplatky (např. až 25% z mimořádné splátky). Výjimkou je možnost 
splacení větší částky nebo celého zbytku úvěru při změně úrokové sazby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

2.2 Státní finanční podpora 
Jsou různé možnosti podpory hypotečních úvěrů. Některé podpory se týkají všech, 

jiné lze využít jen když  splníte určité podmínky.  

1. Daňové osvobození úroků z hypotečních zástavních listů 
Úroky z HZL jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů poskytování hypotečních 

úvěrů, tím že jsou osvobozeny od daně z příjmu, stát umožňuje zlevnění úroků ze všech 
hypotečních úvěrů oproti komerčním úvěrům. Tedy vlastně každý využívá tuto podporu. 

2. Odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmů. 
Částku zaplacenou ve zdaňovacím období na úrocích z hypotečního úvěru (i z 

úvěru ze stavebního spoření), lze odečíst ze základu daně z příjmů fyzických osob a to až 
do výše 300 000 Kč ročně. Úvěr musí být použit na financování bydlení, odpočítávaná 
částka je snížena o státní finanční příspěvek. Přínos z odpočtu zaplacených úroků závisí 
na: zaplacených úrocích, vyplacené státní podpoře a na procentu daně z příjmu. 

3. Dotace k úrokům z úvěru 
Dotace jsou poskytovány formou příspěvků k hypotečnímu úvěru, cílem je zvýšit 

dostupnost vlastního bydlení, výše dotace se pohybuje od 1 do 4% v závislosti na 
průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní 
podporou v předešlém kalendářním roce. Výše úrokové dotace platí po dobu platnosti 
úrokové sazby stanovené bankou, nejdéle 5 let. Poté spolu se změnami podmínek ze 
strany banky je změněna dle situace na trhu i úroková dotace. Za rok 2004 byla výše 
průměrné sazby úroku k hypotečním úvěrům 4,92%. To je výrazný pokles např. oproti 
roku 1998 kdy byly průměrné úrokové sazby 15%. Obě podpory jsou nyní nulové. 

Dotace k úrokům z úvěrů na nové bydlení je poskytována jen na nové bydlení. 
Příspěvek se zaručuje na celou dobu splácení úvěru, nejdéle však na 20 let.  

Dotace k úrokům z úvěrů na starší bydlení, je určena jen pro lidi do 36 let, platí 
od roku 2002. Úroková dotace na starší nemovitosti je poskytována jen k hypotečnímu 
úvěru nebo jeho části, která nepřekročí částku 800 tisíc Kč u bytu a 1,5 milionu Kč 
v případě koupě rodinného domu s jedním bytem. Nevýhodou je, že podpora je 
poskytována pouze po dobu maximálně deseti let.  

Dotace úrokových sazeb hypotečních úvěrů (Tabulka 8) 
Úroková míra * Dotace na starší byt Dotace na nový byt  
10 % a více  4% 4% 
9 %  -  10 %  4% 3% 
8 %  -  9 %  4% 2% 
7 %  -  8 %  3% 1% 
6 % - 7% 2% 0% 
5 % - 6%  1% 0% 
pod 5%  0% 0% 
* Průměrná úroková míra hypotečních úvěrů v minulém roce  

4. Zvýhodněné půjčky 
Jsou poskytovány státem. Využitelná je půjčka 200 000 Kč na výstavbu bytu, 

který nesmí být větší než 80 m2 a žadatel musí doložit další zdroje financování. Splatnost 
je 10 let a úrok je 3%. Mohou o ni požádat osoby do 36 let bez vlastního bydlení. 

Státní finanční podpora ať už přímo nebo nepřímo snižuje ceny hypotečních úvěrů 
tak, aby byly dostupné pro všechny, kteří si chtějí pořídit bydlení a mají stálý příjem. 
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2.3 Kombinace s jinými produkty  
Poskytují ji jen některé banky. Jedná se především o kombinaci se: stavebním 

spořením (StSp), kapitálovým životním pojištěním (KŽP) a možností jsou i HZL .  

Při klasickém úvěru se platí zároveň úroky z aktuální výše úvěru a jistina (úmor).  

Při kombinaci s jinými produkty většinou platí, že klient splácí bance jen úroky 
z hypotéky (výše úvěru zůstává stále stejná, takže úroky jsou také stále stejné), zbytek 
peněz (nebo i nějaké navíc) splácí do KŽP nebo StSp, následně splatí jednorázově 
hypotéku nebo její část z těchto peněz.  

Podle mě je výhodnější kombinace se StSp, než s KŽP. Kombinace s HZL se moc 
nepoužívá a nejspíš bude méně vhodná než ostatní kombinace. Porovnání v příkladech je 
uvedeno v [6]. 

 

Kapitálové životní pojištění 
Lidé jsou při splácení úvěrů vystaveni různým rizikům, které negativně ovlivňují 

jejich příjmy. Jsou to hlavně: dlouhá nemoc, invalidita, úmrtí a ztráta zaměstnání. 
Některé hypoteční banky vyžadují u některých klientů povinně životní pojištění. KŽP 
kryje riziko úmrtí a nabízí možnost spoření, tím se vytvoří rezerva pro splácení 
hypotečního úvěru.  

Výhody: Odklad splácení jistiny (vyšší částka odepsaná z daňového základu), pří 
úmrtí splatí úvěr pojišťovna, podíly na zisku pojišťovny (na konci pojišťovna vyplatí 
garantovanou částku a pokud hospodaří výhodně pak i další zhodnocení), nižší úroková 
sazba (díky pojištění), možnost odečíst zaplacené pojistné od základu daně (jen pokud 
člověk v době výplaty KŽP dosáhne věku 60 let). 

Alternativa:  Pokud chceme mít pojištění, je zde možnost rizikového životního 
pojištění, které je mnohem levnější, ale pokud se nám nic nestane nikdo nám nic 
nezaplatí. 

Nevýhody KŽP: Pojišťovna nám na konci musí vyplatit jen garantovanou částku, 
takže se peníze nemusí vůbec zhodnotit a tím na tom proděláme. Jsou jiné kombinace kde 
je výnos zaručený a je vyšší. Vyšší splácená částka (protože jen zbytek peněz co by se 
splácely bance nestačí a tak platíme víc) je vyšší finanční zatížení domácnosti a to může 
být někdy problém, pro většinu lidí je nižší splátka dostupnější.  

Kombinace hypotečního úvěru s KŽP ve většině případů vychází dráž než jen 
anuitní splátky, případně i s rizikovým životním pojištěním. 

 
 
Stavební spoření  
Spočívá v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření (ÚSS), v poskytování 

úvěrů ÚSS a v poskytování příspěvku (státní podpory) ÚSS, ta je motivací pro spoření.  

Fáze spoření 
Člověk nejprve spoří, většinou 3 – 6 let, za toto období naspoří 40 až 50% cílové 

částky (CČ), zbývajících 50 až 60% představuje možnost čerpání úvěru ze StSp na 
financování bytových potřeb (při splnění podmínek stanovených StSp). Státní podpora 
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je ve výši 15% z naspořené roční částky, maximálně 3 000 Kč ročně. Vklady a připsaná 
státní podpora jsou stavební spořitelnou úročeny ročně 1 – 3%. Celkový efektivní úrok 
(započítáváme státní podporu) je 5 – 7%, což je nejlepší pevný výnos jaký lze nalézt. Po 
ukončení fáze spoření (6 let) si klient vybere naspořenou částku včetně státní podpory a 
úroků od stavební spořitelny, může ji použít na cokoliv. Když vypoví smlouvu dříve, pak 
není nárok na státní podporu a bez ní není StSp moc výhodné. Pokud se blížíme ke konci 
spoření a potřebujeme peníze, je výhodnější krátkodobý úvěr než vypovědět smlouvu. 

Fáze úvěru 
Úvěry ze stavebního spoření jsou úročeny nízkou úrokovou sazbou 3 až 6 % p.a. 

Podmínky získání úvěru:  

 1. spořit alespoň 2 roky 

 2. naspořit k % z CČ (podle varianty) 

 3. ukazatel zhodnocení (UZ) > 50 

UZ = (souhrn úroků * tarif * (naspoř. částka + podpory) / k % z CČ) / ( 0.001 * CČ) 
 
Příklad kritérií (Tabulka 9) 

Varianty splácení (jen příklad) 
typ tarif k splátka úv ěru 

Rychlá 1,7 40 0.7% z CČ 
Střední 1,1 40 0.5% z CČ 
Dlouhá 1 50 0.38% z CČ 

 

Podmínky jsou splněny přibližně po 3 až 6 letech. Při potřebě úvěru se nejčastěji 
postupuje dvěma způsoby: Pravidelné spoření, dokud není úvěr přidělen nebo jeden vklad 
ve výši 40 až 50% CČ a čekání na splnění ostatních podmínek. Pokud potřebujeme 
peníze dříve a nemáme na ně ještě nárok, pak je možnost využití překlenovacích úvěrů 
(mají vyšší úrok), ale lze je využít i dočasně – do doby než je nárok na řádný úvěr. 
Stavební spořitelny stejně jako banky ověřují bonitu klienta a zajištění úvěru – to se liší 
podle výše úvěru: Nemovitost je většinou požadována na úvěry nad 300 000 Kč, na nižší 
stačí ručitelé. Nyní je objem úvěrů asi na 50% vložených peněz. 

Stavební spořitelny v ČR: Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna 
České spořitelny, Modrá pyramida stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, 
Wüstenrot – stavební spořitelna a HYPO stavební spořitelna. 
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2.4 Přednosti a trh hypotečních úvěrů 

Přednosti využití hypotečního úvěru  

Vycházejí z jeho charakteristiky jako úvěru na investice do nemovitostí (tedy do 
rodinných nebo bytových domů, bytů atd.). Jsou v mnoha směrech výhodnější než 
klasické spotřebitelské úvěry nabízené bankami, především díky  nižším úrokům a 
zároveň delší době splatnosti – umožňuje to dlouhá životnost nemovitostí. Dlouhá 
splatnost dále umožňuje relativně nízké měsíční splátky i při vysokých půjčkách. Tím se 
zvyšuje i dostupnost hypotečních úvěrů.  Z toho plyne, že si lze pořídit vlastní bydlení 
ihned, bez spoření. Hypoteční úvěr je téměř „spoření naruby“. Nejdříve člověk koupí 
nebo postaví nemovitost, a pak teprve „spoří“ - formou splácení dříve získaného 
hypotečního úvěru. Navíc člověk nemusí brát ohled na inflaci. Částka, kterou si půjčí s 
inflačním růstem cen, na rozdíl od cen bytů a rodinných domů nejen neroste, ale relativně 
klesá. A s růstem příjmů klesá i podíl splátek v rozpočtu. Teď je nová šance využít tyto 
výhody a přitom zajistit financování nejen nemovitostí.  

Inflace (viz níže) je kolem 3% a bankovní úroky z vkladů zůstávají na velmi nízké 
úrovni. Proto lze doporučit volné finanční prostředky investovat do lépe vynášejících 
investic do nemovitostí (další možností je ziskovější, ale rizikovější trh s akciemi). Pokud 
lidé od úrokové sazby (asi 4 – 5%) odečtou snížení základu daně, mohou se dostat 
k úroku okolo 3%. Vzhledem k rostoucí inflaci to znamená mít uložené peníze v podstatě 
bezúročně, ale ceny nemovitostí nadále rostou. To mluví ve prospěch hypotečního úvěru.  

Inflace 
Inflace se používá k vyjádření toho, jak se zdražuje a jak rostou ceny. Pokud 

spoříme je pro nás většinou nepříjemná (záleží na tom, o kolik převyšuje reálná úroková 
míra inflaci). Naspořené peníze srovnáváme s inflací, pokud je výnos vyšší, pak jsme 
vydělali, pokud je nižší než inflace, pak naše peníze ztratily kupní sílu. 
Pokud si vezmeme úvěr, pak si nejdříve něco kupujeme a teprve potom splácíme, tím je 
pro nás inflace přínosem. Vrátíme pak peníze, které většinou ztratí hodnotu. 
 
 Vývoj inflace v ČR (k 31. 12. daného roku)  (Tabulka 10) 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3. 2006 
10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,8 

 Vývoj inflace v ČR   (Graf 1) 
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Podíl bank na hypotečních úvěrech v ČR (z r. 2005) 
1.  Česká spořitelna    32%  
2.  Komerční banka   22%  
3.  Hypoteční banka    21%  
4.  HVB Bank     16%  
5-13.  GE Money Bank, Raiffeisenbank,  9% 
        Živnostenská banka, ČSOB, Wüstenrot hypoteční banka,  
        eBanka, Volksbank CZ, Citibank, ING Bank N. V. 
 

Zadluženost 

České domácnosti se nyní rychle zadlužují, mají snadný přístup k úvěrům oproti 
zahraničí a nákup na dluh jim příliš nevadí. 

 Můžou za to velmi nízké úroky (nyní kolem 4,5% u hypotečních úvěrů a 12,6% u 
spotřebitelských úvěrů) a také velká dostupnost úvěrů. Některé banky nyní nabízí pevnou 
velmi nízkou jednoletou úrokovou sazbu: 2,39 % (Česká spořitelna), 2,59% (GE Money 
Bank), 2,79% (Živnostenská banka). 

Za rok 2005 vzrostla zadluženost domácností o 100 mld. Kč a k 31.12.2005 byla 
tato částka 417, 66 mld. Kč, v březnu již 438 mld. (podle ČNB). Je zadluženo asi 72% 
českých domácností a na splátky dávají asi 5% svých příjmů. Dluhy domácností tento rok 
téměř určitě překročí 500 mld. Kč.  Asi 3/4 dluhů bylo pořízeno na bydlení, což je 
bezpečné. Dokládá to rozvoj hypotečního bankovnictví. Zvýšily se také vklady 
domácností a to asi na 480 mld. Kč. České banky celkem v roce 2005 poskytly přes 
51 000 hypotečních úvěrů, průměrná výše úvěru byla více než 1,4 milionu korun. 

Důsledkem vzrůstajících dluhů je pokles krytí dluhů, nárůst podílu splátek na 
příjmech domácností a nárůst bytové výstavby, to vede k nárůstu cen nemovitostí. 
Platební disciplína domácností je prozatím dobrá, horší je to jen u spotřebitelských úvěrů. 

Vývoj úrokových sazeb (v %) 

Tyto údaje platí pro Hypoteční banku, je to minimální roční úroková míra s fixací 
5 let u standardního hypotečního úvěru, bez započtení státní podpory. Výše úrokové míry 
je uvedena vždy k 31. 12. daného roku.   (Tabulka 11) 

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Úr.míra  11,5 14,9 10,4 8,9 7,9 6,7 5,65 4,8 4,55 4,19 

 Vývoj úrokových měr  (Graf 2) 
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2.5 Závěr 

Budoucí vývoj 

Předpokládá se mírné zvýšení úrokových sazeb (v desetinách procent) u 
hypotečních úvěrů (ČNB zvýšila úrokové sazby a další zvýšení je očekáváno v roce 
2007). Nejspíše bude docházet k dalšímu nárůstu poskytnutých hypotečních úvěrů až do 
roku 2008, kdy pravděpodobně dojde ke změně. V roce 2008 se zvýší DPH na stavební 
práce, to povede ke zdražení bytové výstavby. Dnešnímu vývoji hypotečního 
bankovnictví napomáhá také hrozba tohoto zdražení, deregulace nájemného, velká 
konkurence mezi bankami, dále se projevuje růst ekonomiky a silné ročníky ze 70. let. 
 

Osobní zhodnocení 

  Můj názor je, že pokud lidé potřebují bydlení, ale nemají dostatek peněz, pak je 
nejlepší volbou právě hypoteční úvěr. Nyní jsou asi jedny z nejvýhodnějších podmínek, 
které si můžeme představit a proto je škoda rozhodnutí jak a kde bydlet odkládat. 
Samozřejmě záleží také na příjmu dané domácnosti, ne každý má na takovou investici 
prostředky. Dále je nutné zvážit jestli bude výhodnější kombinace se stavebním spořením 
nebo jen čistě anuitní splátky (popřípadě i jiné, ale progresivní moc nedoporučuji, jsou 
zde o dost vyšší zaplacené částky na úrocích). Také si myslím, že je nejlepší fixace úroků 
alespoň na 5 let, protože úrokové sazby se nejspíš budou zvyšovat a tak na tom spíše 
„vyděláme“. Samozřejmě, že fixované sazby jsou vyšší, tak musíme posoudit jak moc 
jsou nadsazené. Stát poskytuje propracovanou podporu, která může velmi pomoci, jen to 
chce se na vše pečlivě informovat a nic nezanedbat, je možné čerpat více podpor naráz. 
  V bankách se snaží každému pomoci ale i vydělat, tak by se měl každý člověk 
pečlivě na vše informovat a třeba si přečíst i nějaké publikace o hypotečních úvěrech. 
Také některé internetové stránky nabízí velmi kvalitní informace, viz [2]. Server 
www.Finance.cz dokonce poskytuje srovnání podmínek, poplatků, výše úvěru, 
úrokových sazeb a dalších důležitých informací o většině poskytovaných hypotečních 
úvěrů různých bank na českém trhu. Takové srovnání je pro zájemce o úvěr velmi 
užitečné. 
  Rozvoj hypotečního bankovnictví je velkým přínosem pro ekonomiku i pro lidi a 
tak doufám, že se bude rozvíjet i nadále.  
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