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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o možnostech financování nemovitosti. Cílem této 

práce je seznámení se základními produkty, kterými lze financovat koupi nemovitosti. 

Bude zde uveden popis a účel katastru nemovitosti. Práce je zaměřena na financování 

koupě nemovitosti fyzickými osobami. První část práce se zabývá financováním 

vlastními zdroji, kde je popis úspor, darů a dědictví. Následně bude vymezeno 

financování cizími zdroji - konkrétně hypotečním úvěrem, stavebním spořením a 

spotřebitelským úvěrem. V další kapitole této první části bude zobrazen vývoj úrokové 

sazby u hypotečního úvěru a vývoj státní podpory u stavebního spoření. V druhé části se 

práce bude zabývat financováním konkrétní nemovitosti a bude zvoleno optimální 

řešení. 

Klíčová slova 

Investiční prostor, katastr nemovitosti, financování nemovitosti, hypoteční úvěr, 

stavební spoření, spotřebitelský úvěr.  

Abstract 

This bachelor thesis introduces the possibilities of real estate financing. The main goal 

of the current work is to acquaint with the basic products which can be used for 

financing of the real estate. The real estate register will be discussed and explanation of 

the purpose of this institution will be given. The thesis is focused on financing of real 

estate by individuals. The first part of the work deals with financing by own resources, 

where the description of savings, gifts and heritage is pronounced. Consequently, 

possibilities of financing with the use of bank products, such as mortgage loan, building 

society, and consumer loan, will be presented. In the next chapter of the first part, 

evolution of the interest rate of mortgage loan and the state aid of building society will 

be shown. In the second part, model of financing of particular real estate with optimal 

solution will be described. 

Keywords 

Investment space, real estate register, real estate financing, mortgage loan, building 

society, consumer loan. 
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ÚVOD 

V dnešní době je bydlení jak pro rodinu, tak pro jednotlivce, jednou ze základních 

lidských potřeb. Téma „Možnosti financování koupě nemovitosti“ jsem si zvolila nejen 

proto, že je to v dnešní společnosti stále aktuální, ale během života se dotýká velkého 

množství lidí. 

Má-li člověk dostatek finančních prostředků a konkrétní představu o tom, jak bydlet, je 

koupě nemovitosti pouze otázkou nalezení vhodné nemovitosti či zahájení stavby. 

Pokud ovšem finanční prostředky na nákup nemovitosti nejsou k dispozici nebo nejsou 

v potřebné výši, tak chybějící prostředky je nutné nahradit vypůjčeným cizím 

kapitálem. 

Cílem této práce je seznámení se základními pojmy a produkty, pomocí kterých je 

možné financovat koupi nemovitosti a také stanovení nejvhodnějšího zdroje 

financování pro koupi nemovitosti z hlediska fyzické osoby. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická. V této 

části bude definován investiční prostor a katastr nemovitostí. Poté budou definovány 

zdroje financování nemovitosti fyzickou osobou. Na tyto kapitoly naváže popis 

hypotečního úvěru a to především vysvětlení pojmů sním spojených. Dále bude 

následovat kapitola o stavebním spoření, kde bude vysvětleno jeho fungování, 

poskytovaná státní podpora a jaké možnosti úvěru lze získat ze stavebního spoření. 

V poslední kapitole teoretické části bude popsán vývoj hypotečního úvěru a stavebního 

spoření. 

V druhé části, praktické, budou výše zmíněné poznatky aplikované na konkrétní 

příklad. Bude se jednat o koupi bytu do osobního vlastnictví mladým manželským 

párem. Možností, jak zkombinovat finanční produkty pro tuto konkrétní situaci je 

mnoho. Vzhledem k rozsahu práce budou vybrány tři nejčastější varianty a z nich bude 

zvolena nejoptimálnější možnost financování.  
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1 Investice 

Jako investice se nejčastěji označuje obětování jisté současné hodnoty ve prospěch 

budoucí nejisté hodnoty, ale díky které lze dosáhnout zisku. 

Investování je proces obnovení nebo zvýšení stávající kapitálové zásoby společnosti. 

Investice představují tok nového kapitálu během určitého období, nejčastěji během 

jednoho roku. [1] 

1.1 Makroekonomické pojetí investic 

Investice představují významný faktor pro rozvoj ekonomiky. Investice mají 

v makroekonomii dvě hlavní úlohy. [1] 

Za prvé, investice jsou velkou a nestálou složkou výdajů. Velký vliv na agregátní 

poptávku mají investice s neočekávanými a prudkými změnami, což ovlivňuje 

zaměstnanost ze strany poptávky. [1] 

Za druhé, investice akumulují kapitál k nárůstu fixního kapitálu, přičemž pozitivně 

ovlivňuje růst potenciálního produktu země, což vede k ekonomickému růstu 

v dlouhodobém horizontu ze strany nabídky. [1] 

Investice krátkodobě ovlivňují výrobu prostřednictvím svého vlivu na agregátní 

poptávku a dlouhodobě ovlivňují růst produktu působením tvorby kapitálu na 

potenciální produkt. [1] 

Vliv investice na ekonomický růst lze odvodit investičním multiplikátorem. 

Multiplikační efekty určují proces, ve kterém prvotní změna tj. impuls vyvolá řetěz stále 

slábnoucích účinků. Multiplikační efekty mohou probíhat pozitivně nebo negativně. U 

pozitivního multiplikačního efektu prvotní růstový impuls vyvolá růst dalších veličin a 

u negativního multiplikačního efektu prvotní snížení jedné veličiny vyvolá snížení 

dalších veličin. [1] 

1.2 Podnikové pojetí investic 

Podnikové investice představují statky, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, ale 

k výrobě dalších statků v budoucím období. [1] 

Dle definice: Podnikové investice jsou jednorázové kapitálové výdaje, které budou 

generovat peněžní příjmy během delšího časového období v závislosti na životnosti 

dlouhodobého majetku. [1] 

Každý podnikatelský subjekt musí během investičního rozhodování zohlednit celou 

řadu faktorů, které mohou ovlivnit úroveň zhodnocení kapitálu, ale také prosperitu a 

stabilitu podniku v krátkodobém i dlouhodobém časovém intervalu. [1] 
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Nesprávně a nevhodně alokovaná investice, pak negeneruje očekávané výnosy a vytváří 

pouze fixní náklady z důvodu nevhodně vytvořených zdrojů pro jejich splácení a rozvoj 

dalších podnikatelských aktivit. [1]  

1.3 Struktura investic 

Investice lze členit dle různých hledisek. 

Podle jejich vnitřního složení 

 Stavební investice 

 Stavebně-technologické investice 

Podle vlastnictví investory 

 Investice soukromého sektoru 

 Investice státního sektoru 

 Investice družstevního sektoru 

 Investice obyvatelstva 

Podle bezpečnosti investování 

 Jisté investice 

 Rizikové investice 

Podle formy využití kapitálu 

 Investice reálné 

 Investice finanční 

Investice určují charakter majetkové transakce mezi lidmi. Představují kontrakty 

sepsané na papíře, na jehož základě může investor uplatňovat určitá majetková 

práva. [1] 

Prudké změny investice mohou mít vliv na agregátní poptávku nebo vedou k akumulaci 

kapitálu. Investice krátkodobě ovlivňují výrobu prostřednictvím svého vlivu na 

agregátní poptávku a dlouhodobě ovlivňují růst produktu důsledky kapitálové tvorby na 

potenciální produkt. [1] 

1.4 Investiční prostor 

Investiční záměry závisí na správném odhadu poptávky po daném zboží a službách jako 

výstupu investice, na odhadu investičních a provozních nákladů, předpokládaných 

výnosů, vývoji úrokové míry, zdanění, na odhadu vývoje rizikových faktorů. [2] 
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Obr. 1 Základní investiční prostor [2] 

Je nutné sledovat tyto tři atributy (výnos, stupeň likvidity, riziko) základního 

investičního prostoru s tím, že všechny mají určitou hodnotu v čase. Vynaložení 

finančních prostředků probíhá okamžitě a je jisté. Výnos (odměna) se získá později. 

Jelikož jeho výši ovlivňuje riziko. [2] 

1.4.1 Výnos 

Výnos udává všechny příjmy z investice od okamžiku, kdy jsou do ní vloženy finanční 

prostředky až do okamžiku posledního příjmu nebo likvidace této investice. [2] 

1.4.2 Stupeň likvidity 

Stupeň likvidity udává rychlost, s jakou jsme schopni transformovat naši investici zpět 

na hotové peněžní prostředky. Stupeň likvidity v podmínkách tržní ekonomiky 

zobrazuje symbolicky schodiště likvidity. Na vrcholu je nejvíce likvidní investice. [2] 

 

Obr. 2 Schodiště likvidity [2] 
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1.4.3 Riziko 

Riziko udává možné odchýlení skutečných výnosů investice od očekávaných výnosů. 

Na základě zkušeností a dlouhodobého zkoumání kapitálových trhů došli analytici k 

určitému uspořádání druhů investičních příležitostí do tzv. bezpečnostní pyramidy. Na 

základě této pyramidy leží investice nejbezpečnější a směrem k vrcholu se riziko 

investic zvyšuje. Toto roztřídění investic není samozřejmě definitivní. [2] 

 
Obr. 3 Bezpečnostní pyramida [2] 

Ve skutečném investičním prostoru neexistuje investice, která by dosáhla maxima ve 

všech třech hlediscích. Je možné vybrat takovou investici, která bude mít nejvýhodnější 

poměr výnosů, rizika a likvidity. [2] 
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2 Identifikace nemovitostí 

Z hlediska legislativy České republiky existuje řada druhů nemovitostí, které je třeba 

správně rozlišit, ať už z důvodu využití dané nemovitosti nebo z čistě právních důvodů. 

Druh nemovitosti má vliv na její využívání a určuje pravidla, podle kterých lze 

s nemovitostí nakládat. [3] 

Souborem údajů o nemovitostech v České republice je katastr nemovitostí, zde jsou 

zahrnuty informace jako jejich popis, geometrické polohové určení, evidence 

vlastnických a jiných věcných práv. [3] 

Katastr nemovitostí vycházel ze zákona č. 344/1992 Sb. a č. 265/1992 Sb. tyto zákony 

byly poté nahrazeny zákonem o katastru nemovitostí neboli katastrálním zákonem č. 

256/2013 Sb.. [3] 

2.1 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice. Nalezneme v 

něm soupis a popis nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je 

evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k 

těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a 

vybraných stavbách a o jejich vlastnících. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, 

které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně 

životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, 

kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, 

hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Údaje z katastru 

nemovitostí poskytují pracoviště katastrálních úřadů ve formě veřejných listin, k 

údajům vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup 

pomocí počítačové sítě do centrální databáze aktualizované z podkladů průběžně 

dodávaných katastrálními pracovišti nebo požádat o hromadný výdej údajů ve 

standardních výměnných formátech, případně o kopie katastrálních map ve formě 

rastrových souborů. Vstupem do aplikace nahlížení do katastru nemovitostí je možno 

bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v katastru 

nemovitostí, včetně informace o jejich vlastnictví a informace o stavu některých řízení 

na pracovištích katastrálních úřadů. [3] 
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2.2 Zákon o katastru nemovitostí 

Tento zákon z 8. srpna 2013 nabyl platnost 1. ledna 2014. Skládá se z pěti částí. 

V první části se pojednává o obecných ustanoveních. Tedy zejména určením, kterých 

informací je katastr nemovitostí zdrojem, vymezením pojmů použitých v zákoně, co je 

předmětem evidence a obsahu katastru a co je předmětem katastrálního operátu. [4] 

Druhá část popisuje principy zápisu práv do katastru. Jedná se o práva věcná, práva 

odvozená od vlastnického práva a významné informace týkající se evidovaných 

nemovitostí nebo vlastníků. [4] 

Třetí část se týká zápisu jiných údajů do katastru, například návrh změny hranice 

katastrálního území, zápis údajů o nové budově a přejímání informací z jiných registrů. 

Dále jsou zde uvedeny lhůty pro zápis do katastru, způsoby ukládání důležitých listin, 

revize údajů, pravidla pro opravu chyb v katastrálním operátu, povinnosti vlastníků, 

obcí a orgánů veřejné moci, obnova katastrálního operátu, správa geometrických plánů, 

veřejnost katastru a poskytování údajů. [4] 

Čtvrtá část je zaměřena na právní delikty fyzických a právnických osob vyplývajících 

z tohoto zákona, včetně výše pokut. [4] 

Pátou částí jsou společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Jsou zde uvedeny práva 

zaměstnanců katastrálního úřadu při provádění geodetických prací, úpravy pro 

přejímání podkladů z předešlých evidencí, pravidla pro přechod z předcházejících 

zákonů, které tento zákon nahrazuje včetně seznamu dotčených zákonů, nebo jejich 

částí. [4] 

2.3 Druhy nemovitostí 

Ze zákona o katastru nemovitostí vyplývá následující výčet druhů nemovitostí: 

 Pozemek je část zemského povrchu oddělený od sousedních částí hranicí územní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním 

souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, 

hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním 

způsobu využití pozemků. [3, 4] 

 Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v 

katastrální mapě a označen parcelním číslem. [3, 4] 

 Stavební parcela je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří. [3, 4] 

 Pozemková parcela pozemek, který není stavební parcelou. [3, 4] 
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 Budova je nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je 

prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí. [3, 4] 

 Drobná stavba je stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná 

plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke 

stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k 

zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její 

zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se 

nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní 

ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, 

sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla. [3, 4] 

 Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný 

prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s 

nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany 

zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor. [3, 4] 

 Nebytový prostor je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Je zde zdůrazněno, že 

příslušenství bytu, nebytového prostoru ani společné části domu nejsou 

nebytovými prostory. [3, 4] 

 Rodinný dům je stavba pro bydlení, která uspořádáním odpovídá požadavkům na 

rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a 

prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, 

dvě nadzemní podlaží a podkroví. [3, 4] 

 Bytový dům je stavba, která je určená pro trvalé bydlení, ve které je alespoň 2/3 

podlahové plochy připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení 

určeného pro obyvatele jednotlivých bytů (nezapočítávají se plochy společného 

domovního vybavení a domovních komunikací). Člení se na bytové nebo 

rodinné domy. [3, 4] 

  



18 

 

3 Zdroje financování nemovitostí 

Tato kapitola bude zaměřena na způsoby financování koupě nemovitostí fyzickou 

osobou. Každý, kdo chce vlastnit nějakou nemovitost, musí mít v první řadě dostatek 

peněžních prostředků, protože pořízení nemovitostí je velmi nákladné. Finance jsou 

důležitým kritériem při rozhodování. Existují dva typy zdrojů, jak získat finanční 

prostředky na pořízení nemovitosti. Těmi jsou vlastní zdroje a cizí zdroje. Pokud máme 

k dispozici vlastní zdroje, nemáme žádný závazek vůči dalším subjektům, ale ne vždy je 

výhodné použít na koupi nemovitosti vlastní zdroje. Při použití cizích zdrojů nám 

vznikne závazek, ale zase můžeme vlastní zdroje investovat za vyšším ziskem. Zda 

použít vlastní zdroje nebo cizí zdroje je důležitou otázkou této problematiky a ani se 

nevylučuje kombinační varianta těchto zdrojů. V této kapitole bude vymezeno, co jaký 

zdroj obnáší, jaké má výhody a nevýhody. Vlastní zdroje budou zaměřeny na vlastní 

úspory, na finanční prostředky darované a dědictví. Cizí zdroje budou zaměřeny na 

hypoteční úvěr, stavební spoření a spotřebitelský úvěr. 

 
Obr. 4 Rozdělení zdrojů financování 

3.1 Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje tvoří finanční prostředky jedince. Za vlastní zdroje jsou považovány 

veškeré vlastní finanční úspory, rezervy, příjmy nebo také zdroje nabyté darovacím 

řízením dědictví. Při koupi nemovitosti z vlastních zdrojů se jedná o tzv. 

samofinancování vlastními zdroji. [5 - 7] 

Výhodou vlastních zdrojů je, že nevzniká žádný závazek vůči vnějším subjektům a 

naproti tomu nevýhodou využití vlastních finančních prostředků je pro nás hrozbou, 

jelikož by nám mohly v budoucnu chybět. [5 - 7] 
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3.1.1 Úspory 

Vlastní úspory jsou nejméně rizikovou variantou, jak pořídit nemovitost. Pokud 

vlastníme finanční úspory, kterými jsme schopni ihned zaplatit pořizovanou nemovitost, 

pak se vyhneme řešení jednotlivých administrativních kroků spojených s vypůjčením 

cizích zdrojů. V dnešní době je velice problematické si našetřit požadovanou částku, 

která by měla pokrýt cenu nemovitosti. Situace je velice nepříznivá pro mladé lidi, kteří 

začínají od tzv. „nuly“. Mladí lidé ani někdy nemají možnost získat peněžní prostředky 

pro spoření. Když už někdo vlastní nějakou finanční hotovost pro pořízení nemovitosti, 

je důležité si dobře promyslet, zda by nebylo vhodnější ji investovat s vyšší mírou 

zhodnocení a na pořízení nemovitosti si vzít úvěr u některé banky. [1] 

3.1.2 Dar 

Dar je definován jako něco cenného nebo žádoucího, co prostřednictvím darováním 

dárce dobrovolně převádí ze svého majetku do vlastnictví obdarovaného, a to bez 

jakékoli protihodnoty. [1] 

3.1.3 Dědictví 

Dědictví neboli pozůstalost je souhrn práv a závazků, které smrtí fyzické osoby 

přechází na její dědice, nebo jeho část, která připadla jednomu z dědiců. Podle současné 

české právní úpravy se dědictví nabývá smrtí zůstavitele. Dědí se ze zákona, ze závěti 

nebo z obou těchto důvodů. [1] 

3.2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou finančními zdroji, které jsou získávané na trhu. Používají se k 

financování v případě, že nemáme dostatek vlastních zdrojů. Tyto zdroje vyžadují 

zřízení institucí, kde na jedné straně dochází k shromažďování finančních prostředků a 

na druhé straně k investování finančních prostředků. Jedná se tedy o určitého 

prostředníka, přes kterého dochází k transferu finančních prostředků od těch, kteří jich 

mají přebytek. Existují tři základní instituce, které poskytují finanční úvěry. Jsou to 

hypoteční banky, stavební spořitelny a komerční banky. Některé tyto varianty je možné 

kombinovat. Následující kapitola se bude především zabývat jednotlivými variantami 

pro financování nemovitostí. [5 - 7] 

  Hypoteční úvěr 

 Stavební spoření 

 Spotřebitelský úvěr 
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3.3 Hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr neboli hypotéka je v dnešní době jedním z nejvyužívanějších způsobů 

financování, který poskytují hypoteční banky. Je určený fyzickým i právnickým 

osobám. Upravuje ho zákon o bankách č. 21/1992 Sb. a dále zákon č. 190/2004 Sb. o 

dluhopisech a také zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník. K tomu, aby banky mohly 

poskytovat hypoteční úvěr, je zapotřebí, aby měly příslušné povolení od centrální 

banky. 

Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji se jako zástava 

využívá financovaná nemovitost. Hypoteční banky nabízí podle účelovosti dva typy 

hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka tzv. klasická, která je vázaná na investici do 

nemovitosti nebo neúčelová hypotéka tzv. americká hypotéka, kterou lze použít na 

cokoliv. [7- 9] 

3.3.1 Účelovost úvěru 

Jak již bylo zmíněno, existují účelové a neúčelové hypotéky. U účelových hypoték je 

charakteristickým znakem přísná účelovost. [7,10] Dle účelovosti mohou být peněžní 

prostředky použity na: 

 Nákup nemovitosti či pozemku určeného k bydlení, 

 stavbu nemovitosti určenou k bydlení nebo rekreaci, 

 koupi staveb k nebytovým účelům, 

 rekonstrukci nebo modernizaci stávající nemovitosti, 

 koupi vlastnického podílu na nemovitost za účelem vypořádání 

spoluvlastnických a dědických nároků, 

 předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy, 

 splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček na nemovitost, 

 refinancování hypotečního úvěru, tedy financování již existujícího hypotečního 

úvěru, novým hypotečním úvěrem s odlišnými úvěrovými splátkami více viz. 

kapitola 3.3.9. 

3.3.2 Žadatel, Bonita 

Žadatelem se může stát zletilá osoba, která má dlouhodobý trvalý pobyt v České 

republice. Při žádosti o úvěr, případně jeho výši, banka hodnotí bonitu klienta. Jedná se 

o schopnost klienta, splácet daný závazek. Žadatel musí dokázat výši svých čistých 

příjmů vzhledem ke svým nutným výdajům a odhadnuté výši splátek úvěru navíc musí 

zohlednit určitou rezervu. Bonita klienta se následně promítá do marže úrokové sazby 

poskytované klientovi. [5] 
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3.3.3 Prokazování příjmů 

Zaměstnanec dokládá svoji výši příjmů prostřednictvím formuláře, který je zpravidla 

poskytnut bankou, u níž je sjednávána hypotéka. Formulář je potvrzen podpisem a 

razítkem zaměstnavatele. V některých případech, kde je poskytovatel hypotéky banka, u 

níž má žadatel zřízen svůj bankovní účet, není potvrzení o příjmu vyžadováno. 

Podnikatelé nebo tzv. OSVČ prokazují svůj příjem buď prostřednictvím svého 

daňového přiznání, nebo mohou uplatnit obratovou metodu. V druhém případě se jako 

čistý příjem počítá určité procento z obratu dané osoby. [11] 

3.3.4 Zajištění úvěru 

Hypotéční úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. K zajištění úvěru 

klient používá úvěrovou nemovitost a to i rozestavěnou. V ojedinělých případech může 

být zastavěná nemovitost, která s úvěrem nesouvisí. Hlavní podmínkou je, že 

nemovitost musí být zapsána v katastru nemovitostí. Klient musí pojistit nemovitost 

minimálně do výše úvěru proti živelným rizikům a pojistné zároveň plně vinkulovat ve 

prospěch banky. V případě, že splácení úvěru je závislé na příjmu jedné osoby, může 

banka také požadovat životní nebo úvěrové pojištění žadatele, které je taktéž 

vinkulováno ve prospěch banky. [12] 

3.3.5 Výše úvěru 

Výše úvěru je stanovená podle zákona č. 84/1995 Sb., a to ve výši 70 % ceny zastavěné 

nemovitosti (70 % LTV), pokud hypoteční úvěr bude financován prostřednictvím 

hypotečních zástavních listů. Některé banky umožňují i 100 % LTV. Minimální výše 

hypotéky mají jednotlivé banky stanovené individuálně. [8] 

Při splnění určitých podmínek, jsou banky schopné poskytnou žadateli minimální 

finanční obnos 200 000,- Kč a maximální výše mnohdy není omezena, je ale omezena 

výší LTV. [8] 

3.3.6 Úroky 

Výše úrokové sazby hypotečního úvěru se řídí tržními pravidly a její výše se nedá 

přesně určit [7]. Závisí zejména na ekonomické situaci a následujících faktorech: 

 Době splatnosti, 

 době fixace, 

 účelu úvěru, 

 výše zajištění úvěru, 

 bonitě klienta, 

 LTV (Loan To Value), poměr mezi velikostí úvěru a celkovou tržní hodnotou 

nemovitosti. 
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Podle fixace 

Výše úrokové sazby závisí na době fixace. Sazba se liší podle toho, na jak dlouho bude 

neměnná. Čím delší je doba fixace, tím více se musí zaplatit. [7] 

Podle účelu 

Nejnižší úrokové sazby jsou pro úvěry na vlastní bydlení. Tyto úvěry jsou pro banky 

nejméně rizikové, proto je mohou poskytovat levněji. [7] 

Dražší jsou úvěry na pronájem nemovitosti. Zde je vyšší riziko zisku za pronájem. 

Stejně tak drahé jsou úvěry poskytované jako americké hypotéky. [7] 

Nejdražší jsou hypotéky, které jsou bezúčelové. 

Podle výše zajištění úvěru 

Výše úrokové sazby závisí na výši zajištění úvěru. Čím více zajištěný úvěr, tím nižší 

úroková sazba. [7] 

Podle bonity dlužníka 

Banky požadují prokázání příjmů klienta. Buď chtějí znát příjmy, nebo platební 

morálku u jiného peněžního ústavu. Někdy nevyžadují prokázání příjmů dlužníka, ale 

chtějí za to lepší zajištění prostřednictvím vyšší hodnoty zástavy a vyšší úrokové sazby 

úvěru. [7] 

Pro banku i klienta je příliš riskantní zavázat se k předem dané úrokové míře. Při 

poklesu tržní úrokové sazby by byla úroková sazba pro klienta příliš vysoká a 

prodělával by. V opačném případě by prodělávala banka. Aby se zamezilo tomuto 

riziku, tak se úroková sazba sjednává na pevně dané období. Nejběžněji to je na 5 let, 

ale banky nabízejí i 1, 3, 7, 10 a více let. Po uplynutí fixační doby má právo klient úvěr 

částečně nebo úplně splatit. Poté se stanoví nová úroková sazba, která vychází opět ze 

situace na trhu. [7] 

3.3.7 Výhody a nevýhody hypotečního úvěru 

Hlavní výhodou hypotečního úvěru je jeho neúčelovost. Hypoteční úvěr lze použít i na 

jiný účel než je financování vlastního bydlení. U tohoto úvěru je možné zvolit delší 

dobu splácení a to někdy až 40 let. Finanční prostředky z HÚ, lze získat v krátké době a 

lze čerpat vyšší hodnoty úvěru. Úroková sazba nebývá po celou dobu stejná. Hypoteční 

úvěr lze splatit bez sankcí pouze na konci fixačního období. Při mimořádných splátkách 

dochází k sankčním poplatkům. Nevýhodou je ručení nemovitostí. Hrozí zde riziko 

zvýšení úrokové sazby po skončení fixačního období. Každý kdo si pořídí vlastní 

bydlení pomocí hypotéky má možnost daňové úlevy. 
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3.3.8 Splácení 

Splatnost hypotečního úvěru se pohybuje od 5 let do 45 let. 45 let je ovšem maximum, 

které nabízejí jen některé banky. Splatnost nesmí být delší než doba životnosti 

nemovitosti, kterou má banka v zástavě. Splácení úvěru je omezeno věkem. Žadatelé by 

si měli brát hypotéku v produktivním věku života. Při přechodu do důchodového věku 

nebo v důchodovém věku musí přibrat spoludlužníka, který bude mladší. Většinou 

banka požaduje, aby hypotéka byla splacena do 70-ti let žadatele. [7, 13] 

Způsoby splácení 

Hypoteční úvěr lze splácet třemi způsoby: 

 Anuitní splácení, 

          𝑆 = 𝑈 ∙
𝑞𝑛∙(𝑞−1)

𝑞𝑛−1
  

Kde: S pravidelná měsíční splátka, 

 U půjčená částka, 

 q 1 + úroková míra za měsíc, 

 n počet měsíců splácení. 

 progresivní splácení, 

 degresivní splácení. 

 

Anuitní splácení 

Anuitní splácení je nejběžnější formou hypotečních úvěrů. V průběhu trvání platnosti 

úrokové sazby je částka splátky po celou dobu konstantní. Výše splátky tedy zůstává 

stejná, mění se pouze úmor a úrok. Ze začátku splácení tvoří většinu splátky úrok, který 

se postupně snižuje, ale úmor neboli splátka jistiny se naopak zvyšuje. Výhodou tohoto 

splácení pro klienta je, že ze začátku splácení platí vyšší úroky, ale protože o ně si může 

snížit základ daně, tak více ušetří na daních. Tento typ splácení je upřednostňován 

z důvodu stability výdajů klientů. [5, 16] 

Progresivní splácení 

Tento druh splácení je charakterizovaný jako rostoucí, tedy že úroková míra bude 

během let růst. Z počátku je úroková sazba nižší a postupně se zvětšuje. Hodí se pro 

klienty, kteří očekávají, že jejich příjmy porostou. Například pro páry, kde jeden pracuje 

a druhý ne, nebo pro klienty, kteří budou mít vysoký karierní posun. Velkou výhodou 

tohoto druhu splácení je, že z počátku splácení je potřeba nižších příjmů na hypotéku. 

[5, 14] 

Degresivní splácení 

Degresivní splácení znamená, že úroková sazba bude během let klesat. Jedná se o opak 

progresivního splácení. Z počátku jsou splátky vysoké, ale po čase se snižují. Výhodou 
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degresivního splácení je, že při stejné době splatnosti klient celkově zaplatí na úrocích 

měně než u anuitního splácení. Model je vhodný pro zákazníky, kteří očekávají pokles 

svých dosavadních příjmů. [5, 15] 

3.3.9 Poplatky spojené s hypotečním úvěrem 

Ocenění nemovitosti 

Poplatek za ocenění nemovitosti se pohybuje v řádech tisíců korun. Běžně v rozmezí 

3 – 10 tisíc Kč. Nejjednodušším způsobem je zvolit si jednoho z oceňovatelů, které nám 

nabízí banka. [16] 

Poplatek za vyřízení 

Tento poplatek se nevyskytuje u každé banky. Některé banky poplatek za vyřízení 

úvěru se rozhodly zrušit, pravděpodobně z důvodu konkurenčních střetů. U bankovních 

institucí, které vyžadují poplatek, se stanovuje procentní část z celkového úvěru. 

Poplatek je stanoven a nabývá splatnosti již při návrhu úvěru. V případě neposkytnutí 

úvěru z důvodu nesplnění podmínek, které banka vyžaduje, bývá klientovi navrácen. 

Obvykle se pohybuje v rozmezí 5 – 30 tisíců Kč. [16] 

Poplatek za vedení účtu 

Poplatek za vedení účtu se platí měsíčně a je součástí měsíční splátky. Velká většina 

bank má sazbu stanovenou kolem 150 Kč, ale i některé banky mají vedení účtu zdarma, 

což je pro klienta velmi výhodné. [16] 

Poplatek za čerpání 

Tento poplatek není příliš častý, vyskytuje se u bank pouze ojediněle. Některé banky 

tento poplatek požadují např. až u třetího čerpání z úvěru. Částka za čerpání úvěru se 

pohybuje kolem 500 Kč. [16] 

Sankční poplatky 

Na sankční poplatky dojde v případě, že klient nedodrží nebo poruší některé 

z ustanovení uvedené ve smlouvě o hypotečním úvěru, který čerpá. Poplatky se 

převážně týkají upomínek, pokud klient přestane splácet hypoteční úvěr, a poplatků za 

předčasné splácení úvěru mimo dohodnutých intervalů, kdy končí doba fixace. [16] 

3.3.10 Refinancování úvěrů 

Refinancování hypotečního úvěru můžeme definovat jako splácení předchozího 

úvěrového závazku od jiné banky, jehož účelem byla investice do nemovitosti. 

U hypotečního úvěru je možné refinancovat pouze v době, kdy nám končí doba fixace 

úrokové sazby. Refinancování úvěru může klientovi provést banka stávající nebo 

konkurenční, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Prostřednictvím refinancování 

bude docíleno výhodnějšího úroku případně lze zvolit jiné rozvrhnutí splátek. [18] 
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V případě rozhodnutí klienta pro refinancování úvěru, bude muset klient předložit 

některé z následujících dokumentů: [18] 

 Dva doklady totožnosti, 

 původní smlouvu o hypotečním úvěru, 

 příslušnou zástavní smlouvu, 

 nabývací titul k nemovitosti, který slouží jako zástava, a snímek katastrální 

mapy, 

 potvrzení o příjmu nebo posledních několik výpisů z úvěrového účtu v jiné 

bance, 

 výpis z katastru nemovitostí, 

 potvrzení s vyčíslením aktuální dlužné jistiny a příslušenství k úvěru, 

 číslo účtu, kam by měly přijít nové prostředky, 

 datum předčasné splátky původního úvěru, 

 souhlas původní banky s přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě, 

 příslib o vymazání zástavního práva k nemovitosti a zrušení vinkulace 

pojistného plnění po uhrazení pohledávky a vyčíslení zůstatku úvěru, 

 fotografie současného stavu nemovitosti, 

 původní nebo nový odhad nemovitosti. 

3.3.11 Americká hypotéka 

Americká hypotéka je neúčelovou hypotékou tzv. „na cokoliv“. Banka nemá za úkol 

zkoumat účel hypotéky. V České republice se poprvé objevila v roce 2004. Tato 

hypotéka se může využít například na bydlení, koupi pozemku nebo refinancování již 

poskytnutých úvěrů. 

U této hypotéky je potřeba předložit pouze údaje o nemovitosti, na kterou bude spadat 

zástavní právo a informace týkající se vašich příjmů (u některých bank není nutné 

doložení příjmů). 

Podmínky založení této hypotéky jsou téměř totožné jako u klasické účelové hypotéky. 

Konkurenčním produktem americké hypotéky je spotřebitelský úvěr. V porovnání se 

spotřebitelským úvěrem, musí být americká hypotéka zajištěná nemovitostí, ale zároveň 

nabízí nižší úrokové sazby. Úvěr je u většiny bank poskytován pouze na dobu splatnosti 

do 20 let. [7] 

3.3.12 Australská hypotéka 

Australská hypotéka může mít úvěr účelový nebo bezúčelový oproti americké hypotéce. 

V České republice byla spuštěna v roce 2014. Jedná se o typ hypotečního úvěru 

s degresivním výpočtem úrokové sazby, což znamená, že čím vyšší hypotéku si klient 

vezme od banky, tím větší slevu na úrokové sazbě získá. V případě degresivního 
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splácení tak klient zezačátku splácí více, než by platil v případě anuitní splátky, a ke 

konci úvěru splácí méně. [7,17] 

3.3.13 Kombinovaná hypotéka 

Hypoteční úvěr lze kombinovat i s produkty bankovního produktu trhu, jako jsou 

například stavební spoření, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění nebo 

také podílové fondy. U kombinované hypotéky je úvěr zajištěny taktéž nemovitostí. 

Rozdíl oproti ostatním úvěrům je ve způsobu splácení. Klient po celou dobu splatnosti 

splácí pouze úroky a až na konci splatnosti úvěru se celá jistina splatí jednorázově a to 

z naspořených peněz. Tímto způsobem lze vydělat, pokud se klientovi vložené 

prostředky na základně tržního vývoje zhodnotí kladně. Pokud dojde k propadu na 

investovaných prostředcích ve fondech nebo investicích, je možné že naspořené 

prostředky nepokryjí jistinu a klient bude muset doplácet peníze z vlastních prostředků. 

U této hypotéky se splácí stejné úroky po celou dobu na rozdíl od anuitního splácení, 

kde se úroky v průběhu splácení snižují. [7,17] 

3.3.14 Předhypoteční úvěr 

Předhypoteční úvěr je krátkodobý účelový úvěr, který popírá podstatu hypotečního 

úvěru, jelikož kupovaná nemovitost nemůže sloužit jako zástavní prostředek zástavního 

práva, jako tomu bývá u ostatních hypotečních úvěrů.  Díky předhypotečnímu úvěru 

získává klient finanční prostředky ke koupi družstevního bytu, privatizaci obecních bytů 

a další získání nemovitostí. 

Tento úvěr je poskytován fyzickým osobám, které chtějí koupit nemovitost (parcelu od 

obce, privatizovat obecní byty, získat byt či dům v rámci developerských projektů) do 

osobního vlastnictví od firmy. Předhypoteční úvěr se sjednává zároveň v návaznosti 

s hypotečním úvěrem, který poté uhrazuje předhypoteční úvěr. Poskytuje se na 12 

měsíců, během kterých musí být nemovitost převedena do osobního vlastnictví. Během 

těchto 12 měsíců klient splácí bance pouze úroky, které bývají vyšší než u klasické 

hypotéky a během roku se nemění. Po převedení do osobního vlastnictví klienta 

následuje vložení zástavního práva ke kupované nemovitosti ve prospěch banky. Poté 

předhypoteční úvěr zaniká a klient splácí běžný hypoteční úvěr viz. kapitola 3.3.8. 

[7,17] 

3.3.15 Podpory 

Daňové úlevy 

Stát přispívá na vlastní bydlení prostřednictvím nezdanitelných příjmů, kterými bude 

moci klient zaplatit své úroky. Klient nemusí své daňové přiznání podávat sám, ale 

může požádat svého zaměstnavatele, který tak za něj učiní. Na začátku kalendářního 

roku pošle banka klientovi potvrzení o výši úroků, které v loňském roce zaplatil za svůj 



27 

 

úvěr. O tuto částku má klient možnost snížit svůj daňový základ při výpočtu daně a tak 

ho jeho úroky vyjdou levněji.  Potvrzení z banky žadatel přiloží k daňovému přiznání a 

udělá si kopii. Čím vyšší jsou příjmy, tím vyšší je úspora klienta a naopak. Výše daňové 

úspory se při splácení úvěru mění, záleží na typu splácení, které si zvolíme. Ročně 

může klient daňový základ snížit až o 300000 Kč. [5] 

Státní podpora 

Je určena pro klienty, kteří nedovršili 36 let věku, a vyhrazena na starší bydlení. Také se 

týká těch, kteří splňují podmínky nařízení vlády č. 249/2002 Sb.. Žádost o státní 

podporu lze podat pouze do prvního čerpání úvěru, později podaná žádost není 

akceptována. [5] 

Tato podpora je takzvanou úrokovou dotací. Její výše je závislá na průměrné výši 

úrokových sazeb hypotečních úvěrů v předešlém roce. [5] 

V současné době je státní podpora vypsána ve výši 0 %. 

Základní podmínky, které musí žadatel o státní finanční podporu splňovat, dle nařízení 

vlády č. 249/2002 ve znění pozdějších předpisů: [5] 

 Podpora je přiznávána k hypotékám použitým na koupi starších nemovitostí, 

 žadatel ani jeho manžel/ka nesmí být starší 36 let, 

 žadatelé nemají ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo 

rodinný dům, 

 nemovitost se musí nacházet na území ČR a po dobu čerpání podpory musí 

sloužit k trvalému bydlení žadatele, 

 podpora je poskytovaná pouze k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která 

nepřekročí částku 800 tis. Kč u bytu a 1,5 mil. Kč v případě koupě rodinného 

domu s jedním bytem, 

 podpora je poskytována po dobu maximálně deseti let, výše již přiznané úrokové 

dotace platí po dobu platnosti úrokové sazby stanovené bankou, nejdéle však po 

dobu pěti let. 

Podklady, které musí být doloženy k žádosti o poskytnutí státní finanční podpory dle 

nařízení vlády č. 249/2002 Sb.: [5] 

 Čestné prohlášení na formuláři banky (vždy originál), 

 kupní smlouva (originál nebo úředně ověřená kopie), 

 výpis z katastru nemovitostí se zapsaným vlastnickým právem žadatele (originál 

nebo úředně ověřená kopie), 

 doklad prokazující uplynutí dvouleté lhůty (originál nebo úředně ověřená kopie), 

 doklad prokazující trvalé bydlení v kupované nemovitosti, 

 v případě vzniku pochybností o splnění některé z podmínek přiznání podpory 

může banka požadovat i další potřebné doklady. 
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Uplatňuje se především u družstevních, obecních nebo státních bytů nebo nákupem 

nemovitostí ve dražbě či výstavbou rodinného domu. [5] 

3.4 Stavební spoření 

Stavební spoření se řadí hned vedle hypotečních úvěrů a je nejrozšířenějším produktem 

v objemu zapůjčených finančních prostředků. Stavební spoření v České republice 

vzniklo v roce 1993. Základní právní úpravou stavebního spoření v České republice je 

zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Tento 

zákon byl mnohokrát novelizován zákonem č.83/1995 Sb., zákonem 423/2003 Sb. a 

zákonem 292/2005 Sb. V České republice patří stavební spoření mezi nejmladší 

finanční produkty. Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém klient 

dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření čerpá státní 

podporu a po skončení stavebního spoření získá nárok na úvěr ze stavebního spoření 

pro financování bytových potřeb. Úvěr je charakterizován nízkými a pevnými 

úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení.  Stavební spoření je uzavřený systém, 

který je nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu. [19] 

Provozovatelem stavebního spoření jsou stavební spořitelny, které shromažďují 

finanční prostředky klientů. Finanční prostředky klientů zhodnocují díky státní podpoře 

a úroku připisovaného stavební spořitelnou. Z těchto naspořených prostředků poskytují 

stavební spořitelny finanční obnosy na bytové potřeby. Stavební spořitelny byly a jsou 

stabilizujícím prvkem bankovního sektoru. [19] 

Na českém finančním trhu bylo od počátku 90. let 20. století šest stavebních spořitelen 

ale jedna zanikla fúzí. Mezi stavební spořitelny v České republice patří Raiffeisen 

stavební spořitelna, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Českomoravská 

stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. a Stavební spořitelna České 

spořitelny. [19] 

3.4.1 Žadatel stavebního spoření 

Účastníkem stavebního spoření může být fyzická nebo právnická osoba. Zatímco 

právnická osoba státní podporu nemůže získat. Státní podporu získá žadatel při splnění 

těchto podmínek: [20] 

 Občan České republiky, 

 občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České 

republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, 

 fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem 

přiděleným příslušným orgánem České republiky. 

Fyzická osoba prokazuje splnění těchto podmínek předložením občanského průkazu 

nebo průkazu o povolení k pobytu. [20] 
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Nárok na státní podporu za příslušný kalendářní rok vzniká tehdy, pokud žadatel 

splňoval alespoň jednu z výše uvedených podmínek po celých dvanáct měsíců 

kalendářního roku. V kalendářním roce, v jehož průběhu doba spoření začíná nebo 

končí, postačí, když účastník splňuje alespoň jednu z těchto podmínek po dobu trvání 

doby spoření v dotčeném roce. [20] 

3.4.2 Výhody a nevýhody stavebního spoření 

Každá manipulace finančních prostředků má své klady a zápory. 

Pořízení vlastního bydlení prostřednictvím stavebního spoření dokáže lidem zhodnotit 

peníze nejenom pomocí úroků, ale také státním příspěvkem, který může dosahovat až 

2 000 korun. Výnosy ze stavebního spoření nepodléhají dani z příjmu a vklady jsou ze 

zákona pojištěny až do výše 50 000 EUR. Stavební spoření nám umožňuje čerpání 

výhodného úvěru na bydlení. [5, 21] 

Stavební spoření je jistý a výhodný produkt. Nevýhodou stavebního spoření může být 

pro někoho účelovost případného úvěru, který lze využít pouze na: [5, 21] 

 Nákup pozemku, 

 projektovou dokumentaci, 

 financování přípojky plynu, vody, kanalizace, elektrického proudu, 

 úhradu jiných půjček a úvěrů na bytové účely, 

 daň z převodu bytů a domů, notářské poplatky, 

 vypořádání dědických nebo družstevních podílů, 

 požární a bezpečnostní zajištění, 

 opravy a rekonstrukce, 

 modernizace, 

 půdní vestavby. 

Velkou nevýhodou je předčasné vybrání finančních prostředků. Jelikož smlouva je 

závazek na dobu 6 let, při předčasném vybrání finančních prostředků přijde klient o 

celou státní podporu včetně úroků z ní a navíc zaplatí sankci za předčasné vypovězení 

smlouvy. [5, 21] 

3.4.3 Fáze spoření 

 Klient spoří a jeho vklady jsou úročeny. 

 Ke vkladu je připisována státní podpora. 

 Klient získává nárok na přidělení cílové částky (nárok na úvěr ze stavebního 

spoření). [5, 7, 21] 
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Přidělení cílové částky 

 Předěl mezi fází spoření a úvěrovou fází. 

 Klient přijímá přidělení cílové částky – jsou mu vyplaceny uspořené prostředky 

zhodnocené o státní podporu a úroky a získává nárok na úvěr. [5, 7, 21] 

Fáze úvěrová 

 Klient získává úvěr ze stavebního spoření za úrokovou sazbu uvedenou ve 

smlouvě o stavebním spoření. 

 Úvěr je pravidelně splácen až do konečného splacení formou anuitních splátek. 

[5, 7, 21] 

Fáze spoření 

Spořící fáze stavebního spoření představuje z hlediska systému stavebního spoření první 

zahajovací krok k pozdější realizaci bytových potřeb klienta. Během spořící fáze (doby 

spoření) by mělo dojít k naspoření vlastních prostředků klienta, jež posléze by měly být 

spolu s úvěrem ze stavebního spoření využity pro bytové potřeby. [5, 7, 21] 

Uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Fáze spoření nastává v okamžik, kdy dojde k uzavření smlouvy o stavebním spoření. Ve 

smlouvě si klient stanoví cílovou částku, které chce pomocí stavebního spoření 

dosáhnout. Ve smlouvě je sledována jak úroková sazba, prostřednictvím které se budou 

úspory klienta úročit, tak úroková sazba úvěru, který mu bude poskytnut. Obě tyto 

úrokové sazby jsou předepsány pevně zákonem a jejich rozdíl nesmí přesáhnout tři 

procentní body. K výjimce dochází pouze v případě dovršením šesti let spoření a 

získáním nároku na přidělení cílové částky a klient toto přidělení ze své strany odmítne. 

Pak má stavební spořitelna možnost úrokovou sazbu z vkladů upravit. [5, 7, 21] 

Ve smlouvě je sjednána výše měsíčních vkladů, které bude klient na účet stavebního 

spoření ukládat a prohlášení klienta, zda na tuto smlouvu o stavebním spoření žádá o 

státní podporu. Součástí smlouvy jsou také všeobecné obchodní podmínky dané 

stavební spořitelny, které stanovují podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního 

spoření, výši splátek a další podmínky produktu. [5, 7, 21] 

Průběh stavebního spoření 

Během fáze spoření klient měsíčně ukládá na svůj účet stavebního spoření smluvenou 

částku, která je stanovená ve smlouvě. Nejobvyklejší možností je pravidelné měsíční 

spoření, ale existují i další jiné možnosti (měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční). 

Klient může například každoročně ukládat dvanáctinásobek měsíčního vkladu nebo 

může vkládat prostředky nad sjednaný rámec, aby docílil rychlejšího splnění podmínek 

potřebných pro přidělení cílové částky, a tím i získání úvěru. Vklady jsou omezené 



31 

 

pouze tím, že naspořená částka nesmí překročit cílovou částku. Vklady se dají na účet 

připisovat jakýmkoliv způsobem, tedy hotovostně, převodem, trvalým příkazem, aj. 

Spořitelna vklady úročí, a pokud klient ve smlouvě žádal o poskytování státní podpory, 

stavební spořitelna nárokuje na Ministerstvu financí České republiky příslušnou částku. 

Státní podpora se připisuje klientovi na účet prostřednictvím zálohy. Pokud klient splní 

podmínky dané zákonem, bude mu státní podpora vyplacena po ukončení fáze spoření. 

Přerušení spoření je možno na základě podání žádosti na stavební spořitelnu. Přerušení 

spoření neznamená přerušení trvání smlouvy, ale během přerušení spoření nadále běží 

všechny výhody stavebního spoření. [5, 7, 21] 

Ukončení fáze spoření 

K ukončení spořící fáze dojde ze dvou důvodů - buď výpovědí ze smlouvy o stavebním 

spoření, nebo přidělením cílové částky. Délka fáze spoření je důležitá z důvodu nároku 

klienta na státní podporu. Pokud skončí po uplynutí tzv. vázací lhůty, která trvá dle 

zákona 6 let, stavební spořitelna vyplatí klientovi naspořenou částku i státní podporu. 

Využití těchto prostředků závisí na klientovi. Pokud fáze spoření skončí před uplynutím 

vázací lhůty, má klient nárok na státní podporu pouze v případě, že získá úvěr a použije 

ho spolu s naspořenou částkou na financování bytových potřeb v souladu se zákonem o 

stavebním spoření. Pokud dojde k vypovědění smlouvy před uplynutím vázací lhůty a 

nečerpá úvěr, ztrácí na státní podporu nárok a stavební spořitelna vrátí zálohu státní 

podpory zpět ministerstvu financí. [5, 7, 21] 

Přidělení cílové částky 

Po fázi spoření následuje přidělení cílové částky a začíná fáze úvěrová. Když dojde 

k přidělení cílové částky, má klient nárok na vyplacení cílové částky. Jedná se o částku 

naspořenou, díky které máme nárok i na úvěr. Obvykle je úvěr čerpán v souladu 

s úvěrovou smlouvou. [5, 7, 21] 

Podmínky pro přidělení cílové částky stanovené zákonem a stavební spořitelnou jsou 

obvykle tyto: [5, 7, 21] 

 Dodržení minimální doby spoření, 

 naspoření minimální částky potřebné pro přidělení, 

 dosažení stanoveného hodnotícího čísla. 

Minimální doba spoření 

Minimální doba spoření je stanovena zákonem, podle kterého může účastník stavebního 

spoření získat úvěr ze stavebního spoření nejdříve po dvou letech spoření. Tato 

podmínka je jako jediná stanovená zákonem ze tří výše uvedených. [5, 7, 21] 
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Naspoření minimální částky potřebné pro přidělení úvěru 

Procentuální část k přidělení čerpání úvěru z cílové částky klienta stanovuje stavební 

spořitelna. Obvykle je potřeba naspořit 40% z cílové částky. Z toho vyplývá, že klient 

má nárok na úvěr ve výši 60% z cílové částky. [5, 7, 21] 

Dosažení stanoveného hodnotícího čísla 

Hodnotící číslo je parametr, který ohodnocuje délku a intenzitu stavebního spoření. U 

jednotlivých spořitelen se liší toto pojmenování jako například ohodnovací číslo, 

parametr ohodnocení a podobně. [5, 7, 21] 

Tyto tři podmínky slouží k zajištění stability stavebního spoření. Pokud klient souhlasí 

s přidělením a zároveň splní tyto podmínky, dojde k přidělení. Pokud chce čerpat 

prostředky později, a ne ihned po splnění podmínek pro přidělení, má možnost nadále 

pokračovat ve spoření a souhlas s přidělením podá v jiném termínu, který mu bude 

vyhovovat. Klienti, kteří nemají zájem o úvěr, nedávají souhlas s přidělením vůbec a 

smlouvu o stavební spoření ukončují sami, dle vlastního uvážení. [5, 7, 21] 

Při nesplnění některé z podmínek má účastník možnost čerpat tzv. překlenovací úvěr. 

[5, 7, 21] 

Fáze úvěrová 

Fáze úvěrová nastává po uzavření úvěrové smlouvy a přidělení cílové částky. Při 

splnění těchto podmínek může klient čerpat úvěr až do výše rozdílu mezi cílovou 

částkou a naspořenou částkou. [5, 7, 21] 

Úvěr je úročen úrokovou sazbou, která je pevná a je sjednána ve smlouvě zároveň s výší 

měsíčních splátek úvěru. Ve smlouvě není sjednaná doba splatnosti úvěru, která se 

odráží od výše poskytnutého úvěru. Jestliže nastane, že klient ve fázi spoření naspoří 

vyšší částku, než je požadováno, získá nižší úvěr, který i rychleji splatí. Některé 

stavební spořitelny svým klientům umožňují v takových případech sjednat nižší měsíční 

splátku z důvodu zachování doby splatnosti. Úvěry ze stavebního spoření jsou striktně 

účelové, které klient smí použít pouze na bytové potřeby stanovené zákonem. [5, 7, 21] 

Překlenovací úvěr 

Pomocí překlenovacího úvěru nebo tzv. meziúvěru, řeší stavební spořitelna situace, kdy 

klient potřebuje řešit svou bytovou potřebu mnohem dříve, než mu vznikne nárok na 

úvěr. Jedná se o speciální úvěr, který poskytují stavební spořitelny. Je vázán ke 

konkrétnímu účtu. Překlenovací úvěr je určený na překlenutí období do přidělení cílové 

částky, může být i nižší, ale ne nikdy vyšší než cílová částka. Klientovi poskytuje stejný 

objem zdrojů, jaký by měl klient k dispozici po přidělení cílové částky, ale mnohem 

dříve a bez ohledu na splnění podmínek pro přidělení cílové částky. Překlenovací úvěr 

je poskytován ve fázi spoření. V průběhu čerpání překlenovacího úvěru se platí pouze 
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úroky z úvěru za současného dospořování, a to do chvíle možného přidělení řádného 

úvěru. Poté se začne částka snižovat. 

Výše měsíčního zatížení se může v různých případech lišit. V době splácení 

překlenovacího úvěru může být finanční zatížení vyšší, než při následném splácení 

řádného úvěru popřípadě může být toto zatížení v obou fázích stejné, Protože úrok z 

překlenovacího úvěru je vyšší než úrok z vkladu, je tím pádem méně nákladné, když 

doba splácení překlenovacího úvěru je co nejkratší. [6] 

Doba trvání překlenovacího úvěru se může pohybovat od několika dnů až po celou 

dobu spořící fáze. Někteří klienti potřebují prostředky o několik dnů nebo týdnů dříve, 

než získají přidělení cílové částky. Jiní klienti nemají doposud uzavřenou smlouvu 

o stavební spoření a potřebují financovat své bytové potřeby, tak uzavírají obě smlouvy 

současně, jak smlouvu o překlenovací úvěr, tak smlouvu o stavební spoření. [21, 22] 

3.5 Spotřebitelský úvěr 

Spotřebitelský úvěr se nejčastěji používá na nákup spotřebního zboží, automobilu, 

vybavení domácnosti a podobně. Je určen pro fyzické osoby a nepodnikatelské účely. 

[23, 24] 

Do určité výše úvěru zpravidla není podmínkou ručení. Pokud je při poskytnutí úvěru 

uveden účel, lze dosáhnout nižších úroků. Pokud účel není uveden, většinou je doba 

vyřízení úvěru kratší. Pro vyšší částky úvěru je vyžadováno ručení a to buď movitou, 

nebo nemovitou věcí, nebo se zaváže ručitel. [23, 24] 

Spotřebitelský úvěr zajišťují banky a další finanční instituce. Existují ale i 

specializované společnosti. 

Úvěr lze získat vyplněním žádosti. Ta je přístupná v papírové či elektronické podobě na 

pobočce, nebo na webových stránkách daného subjektu. [23, 24] 

Spotřebitelský úvěr může získat každá fyzická osoba starší 18ti let, která má státní 

občanství ČR a trvalé bydliště na území České republiky. 

Další podmínky jsou individuální. Mohou být například následující: [23, 24] 

 Povinnost mít u banky poskytující úvěr založený běžný účet, 

 pravidelný měsíční příjem doložený potvrzením od zaměstnavatele nebo 

posledním daňovým přiznáním u OSVČ. 

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být podle zákona 321/2001 Sb., uzavřena 

písemnou formou. Musí obsahovat roční procentní sazbu nákladů (RPSN – sazba 

sloužící k porovnání nákladovosti mezi jednotlivými úvěry), podmínky, za nichž může 

být tato sazba měněna, počet, výši a datum splatnosti splátek, cenu za poskytnutí úvěru 

a způsob splácení. [23, 24] 
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Minimální úrokové sazby se pohybují okolo 7 – 9 %. Ovšem mohou dosáhnout i 

mnohem vyšších hodnot. Vzhledem k různorodosti úvěrů i množství poskytovatelů se 

úrokové sazby značně liší. [23, 24] 

Úroková sazba přitom není jediným nákladem provázejícím úvěr. Do celkových 

nákladů se započítávají poplatky vztahující se k uzavření smlouvy, poplatky za přijetí 

platby spotřebitelského úvěru, poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr, 

poplatky za vedení účtu, za pojištění nebo záruku atd. [23, 24] 

Tyto náklady zohledňuje RPSN sazba. 

Spotřebitelský úvěr od bankovních institucí 

Úvěry jsou poskytované bankovním sektorem. V České republice existuje na trhu přes 

30 bank. [23, 24] 

Spotřebitelský úvěr od nebankovních institucí 

Půjčky probíhají většinou bez ručitele nebo zástavy a peníze klient obdrží do několika 

hodin. Snadnost a jednoduchost těchto systémů je vyvažována vyššími úroky. [23, 24] 

Nebankovní instituce mohou být velké zavedené společnosti, ale také fyzické osoby, 

které mají nadbytek financí. [23, 24] 

Spotřebitelský úvěr není vhodným produktem na financování koupě nemovitosti. Jejich 

nevhodnost pro financování nemovitosti spočívá v nízké maximální hodnotě půjčky, 

vysokém úroku a krátké době splatnosti, která se pohybuje do 10 let. [23, 24] 

  



35 

 

4 Analýza vývoje ve financování nemovitosti 

Tato kapitola se bude zabývat vývojem hypotečního úvěru a stavebního spoření, jakožto 

nejčastějších nástrojů k financování koupě nemovitostí. Nebude zde uveden vývoj 

spotřebitelského úvěru, protože, jak je uvedeno v předchozí kapitole, je pro tento účel 

nevyhovující. 

4.1 Vývoj hypotečního úvěru 

V letech 1995 - 1999 

V roce 1995 byly splněny podmínky pro formální start hypotéčního bankovnictví. 

K udělení první hypoteční licenci došlo 14. 9. 1995. Toto prvotní období je 

charakterizováno velmi malým objemem poskytnutých hypotečních úvěrů. Mezi hlavní 

důvod patřilo především extrémně vysoké úrokové zatížení hypotečního úvěru. 

Úrokové sazby se pohybovaly mezi 13 a 14 %. Jako další důvod malého objemu 

poskytnutých úvěrů byla nedůvěra v nový produkt, který vstoupil na trh, a vysoké ceny 

nemovitostí. Rok 1996 byl prvním impulsem pro velmi pomalý rozjezd hypotečního 

bankovnictví. Velká finanční a hospodářská krize v roce 1997 způsobila pokles počtu 

poskytnutých hypotečních úvěrů. Na druhou stranu ale došlo ke zvýšení průměrné výše 

hypotečního úvěru, což vedlo k nárůstu celkového objemu hypotečního úvěru. 

Následující rok nenastal žádný zlom. Hlavní příčinou byly vysoké úrokové sazby. Rok 

1999 byl ve vývoji hypotečního bankovnictví významným mezníkem, jelikož na 

českém trhu došlo k nárůstu počtu hypotečních bank. V tomto roce narůstal počet 

zájemců o hypoteční úvěr a také došlo k výraznému poklesu průměrné úrokové sazby 

na 10 %, jelikož ČNB uvolnila svou měnovou politiku, aby podpořila ekonomický růst 

a snížila diskontní sazbu. [25] 

V letech 2000 – 2005 

Během tohoto období došlo k nevídanému tempu růstu hypotečního trhu v České 

republice. Toto období se vyznačovalo vysokým zájmem o hypoteční úvěr. Na zvyšující 

objem poskytnutých HÚ mělo mimo jiné i velké množství inovací v rámci hypotečního 

bankovnictví. V roce 2000 bylo představeno 22 hypotečních inovací, následující rok 

došlo k realizaci dalších 9 inovací. [25] 

V letech 2000 – 2001 začal sílit konkurenční boj, jehož důvodem byla touha zákazníků 

po vlastním bydlení s využitím hypotečního úvěru. V roce 2001 byla představena 

inovace prostřednictvím České spořitelny v programu TOP bydlení, jejímž cílem bylo 

snížení ceny HÚ s cílem zvýšit podíl na trhu. Tento krok posunul banku do pozice 

market leadra a její podíl na trhu ze 14 % v předešlém roce narostl na 34 %. [25] 
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Další novinkou na hypotečním trhu představuje hypoteční úvěr do 100% LTV, které na 

hypoteční trh v roce 2002 uvedla Hypoteční banka a dosáhla, tak dalšímu nárůst v počtu 

a objemu poskytnutých HÚ. [25] 

Růst na trhu HÚ pokračoval i v roce 2003, kdy došlo k poklesu úrokových sazeb a také 

byly očekávány změny DPH a obavy ze zvýšení cen nemovitostí po vstupu ČR do EU. 

Dalším důležitým faktorem byla i nevyřešená deregulace nájemného. V této oblasti 

došlo na základě poptávky k rychlému rozvoji developerských projektů na bydlení 

zejména ve velkých městech. V tomto období došlo k nárůstu reálných mezd a tím 

rozšíření okruhu osob schopných pořídit si vlastní nemovitost. [25] 

V roce 2004 vešel v platnost zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který zapříčinil 

nárůst HÚ. Tento zákon umožnil bankám použít pohledávky i z neúčelově poskytnutých 

HÚ do krycího bloku hypotečních zástavních listů a klientům tak nabídnout neúčelové 

HÚ a HÚ na družstevní bydlení. Zároveň tato novela umožnila poskytovat HÚ v 

zahraničí a také možnost zajištění úvěru nemovitostí, která se nachází na území 

členského státu EU nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Některé 

banky zavedly garantované sazby a pokračovaly ve zjednodušování vyřízení úvěru. 

V roce 2005 došlo k významnému růstu. [25] 

V letech 2006 – 2010 

Toto období je označováno jako období velkého boomu v oblasti poskytování 

hypotečních úvěrů. Na počátku tohoto období úrokové sazby poklesly na samé dno, 

které do té doby nebylo překonáno. Vlivem růstu ekonomiky rostla průměrná výše 

hypotečního úvěru, rostly ceny nemovitostí, dařilo se developerským objektům a 

objemy HÚ dosahovaly svého maxima. [25] 

V roce 2007 přispěla změna daně z přidané hodnoty na stavební práce, kde došlo 

k jejímu zvýšení a došlo k růstu poskytnutých hypotečních úvěrů. Došlo 

k dynamickému nárůstu cen nemovitostí, které se dotýkaly vrcholu v roce 2008. Zlom 

v poskytování HÚ nastal v tentýž rok tj. v roce 2008, kdy byl růst vystřídán útlumem. 

Na český hypoteční trh dolehla americká hypoteční krize. Ekonomická nejistota a 

hypoteční krize, projevující se v USA, v Německu, ve Velké Británii a dalších 

evropských zemích, způsobila, že většina bank pozastavila financování 100% LTV HÚ 

a HÚ bez dokládání příjmů. Krize měla vliv i na pozastavení budovaných 

developerských projektů a nové výstavby obecně. Nejistota ohledně dalšího vývoje 

srážela poptávku po hypotečních úvěrech. Banky razantně zpřísnily podmínky pro 

poskytování HÚ a objemy poskytnutých HÚ tak rychle klesaly. Vlivem skokově 

navýšených rizikových přirážek rostly také úrokové sazby HÚ. U cen nemovitostí 

docházelo k poklesu. K oživení hypotečního trhu došlo až v září 2010. [25] 

V těchto letech se hypoteční trh v ČR rozšířil o nové banky, které hypoteční nabídku 

zpestřovaly. [25] 
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V letech 2011 - současnost 

Tuto fázi vývoje hypotečního bankovnictví lze charakterizovat jako post-krizové 

období, období rozmachu hypotečního trhu a období nízkých úrokových sazeb. Vlivem 

nízké hodnoty peněz a konkurenčních tlaků dochází k poklesu úrokových sazeb. 

V posledních letech tohoto období hraje také významnou roli refinancování dříve 

poskytnutých HÚ, které v roce 2013 dosáhlo více než 1/3 všech sjednávaných HÚ. 

V současné době se úrokové sazby HÚ pohybují v historických minimech. [25] 

I v tomto období na český hypoteční trh vstoupily nové banky. [25] 

 
Obr. 5 Vývoj průměrné úrokové sazby hypoték mezi lety 2002-2016. [27] 

4.2 Vývoj stavebního spoření 

Stavební spoření se z hlediska vývoje financování opírá o státní podporu. Sazba státní 

podpory se od roku 1993 do současnosti mění, tak jako se mění nejnižší možná vložená 

částka za rok, aby bylo možné na státní podporu dosáhnout. [26] 

V Letech 1993 – 2003 

Od začátku roku 1993 do konce roku 2003, byla státní podpora stanovena jako 25% 

z ročně uspořené částky. Maximální výše ze základu jen 18 000 Kč. Vázací lhůta byla 

stanovena na dobu pěti let. [26] 

V letech 2004 – 2010 

Od počátku 1. ledna 2004 byla státní podpora snížena z 25% na 15% z ročně uspořené 

částky. Nejvýše však byla vyplácena podpora 3000 Kč za rok. V tomto období byla 

zavedena možnost čerpat státní podporu na více smluv současně oproti předešlému 

období, kdy tomu tak nebylo. Vázací lhůta byla prodloužena z pěti let na dobu šesti let. 

K těmto změnám došlo pouze u nových smluv, které byly uzavřeny od 1. 1. 2004. 
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Smlouvy, které byly uzavřeny v předešlém období, klienti využívali čerpání státní 

podpory podle starších a výhodnějších podmínek. [26] 

Od roku 2011 – současnost 

Od 1. ledna 2011 byla státní podpora stavebního spoření snížena na 10% z ročně 

uspořené částky. Nejvýše státní podpora dosahovala částky 2000 Kč ročně, a to platilo 

na veškeré smlouvy, bez ohledu na to, kdy byly uzavřeny. V tomto období došlo 

k sjednocení všech smluv stavebního spoření. [26] 

Tab. 1 Vývoj státní podpory mezi roky 1993 až do současnosti [26] 

Období 1993 - 2003 2004 – 2010 2011 – současnost 

Sazba státní podpory 25% 15% 10% 

Maximální základ 18 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

Maximální podpora ročně 4500 Kč 3000 Kč 2000 Kč 

Vázací lhůta 5 let 6 let 6 let 

Státní podpora na více 

smluv 

NE ANO ANO 
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5 Možnosti financování koupě konkrétní nemovitosti 

V následující části bakalářské práce je pozornost věnována aplikaci výše popsaných 

zdrojů financování. Cílem je nalézt co nejoptimálnější variantu financování koupě 

vlastní nemovitosti, v tomto případě vlastního bydlení pro konkrétní rodinu. Budou, zde 

rozebrány 3 možnosti financování. 

Nejprve je nutné definovat situaci, na které budou konkrétní varianty modelovány. 

Bude určeno, o jakou konkrétní nemovitost na realitním trhu se jedná a jaká konkrétní 

rodina má o koupi zájem. 

Popis rodiny 

Jako modelová rodina jsou uvažováni mladí manželé ve věku 25 a 28 let. Jsou bezdětní 

a o dítěti dalších 5 let neuvažují. Muž pracuje jako konstruktér a žena působí na pozici 

personální asistentky. Jejich čistý příjem činí dohromady 56 400 Kč. Pracovní poměr 

mají oba na dobu neurčitou. Prozatím bydlí v pronajatém bytě, kde každý měsíc platí za 

pronájem 13 000 Kč. 

Popis nemovitosti 

Popis nemovitosti je uveden v příloze číslo 1, ve formě nabídky bytu od realitní 

kanceláře. Jedná se o byt s dispozicí 2+KK s podlahovou plochou 51,2 m
2
 a nachází se 

ve druhém podlaží bytového domu. Cena nemovitosti je 2 600 000 Kč. V příloze č. 2 

jsou informace o pozemku z katastru nemovitostí. 

5.1 Varianta 1: Financování hypotečním úvěrem 

Sortiment hypotečních úvěrů, které banky na trhu poskytují je v ČR velice rozmanitý. 

Pro tuto variantu bude zvolen poskytovatel Česká spořitelna a.s., který bude vybrán 

z důvodu dlouhodobé kvalitní historie, nulových poplatků za poskytnutí úvěru a za 

vedení účtu a také hlavně proto, že poskytuje jedny z nejnižších úrokových sazeb na 

českém trhu, viz tab. 2. Banka poskytuje úvěry do 100% hodnoty nemovitosti, což je 

pro ně rizikovější, a proto poskytují vyšší úrokové sazby. 

Tab. 2 Srovnání úrokových sazeb a výše splátek hypoték poskytovaných různými bankami 

Banka Úroková sazba/5let fixace Měsíční splátka 

Česká spořitelna, a. s. 2,79% 12 047,0 Kč 

Raiffeisenbank, a. s. 2,79% 10669,0 Kč 

 Komeční banka, a. s. 3,09% 11107,0 Kč 

Sberbank CZ, a. s. 3,19% 11297,0 Kč 

ČSOB, a. s. 3,49% 11661,0 Kč 
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Návrh řešení účelového hypotečního úvěru na dobu 25 let v hodnotě ceny nemovitosti 

v částce 2 600 000 Kč je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Údaje vycházejí 

z nabídky České spořitelny viz příloha číslo 4 – ceník České spořitelny. Banka nabízí 

úrokovou sazbu 2,79% s fixací na 5 let. Splácení úvěru probíhá anuitními měsíčními 

splátkami. 

Tab. 3 Financování prostřednictvím hypotečního úvěru 

Hypoteční úvěr 

Výše úvěru 2 600 000 Kč 

Cena nemovitosti 2 600 000 Kč 

Úroková sazba 2,79% 

Doba fixace 5 let 

Doba splatnosti 25 let 

Počet splátek 300 

Měsíční splátka 12 047 Kč 

Způsob splácení Anuitní 

Celkové náklady bez jistiny 1 062 100 Kč 

- Zaplacené úroky z HÚ 1 014 100 Kč 

- Poplatek za vyřízení HÚ Zdarma 

- Poplatek za vedení účtu 150 Kč/měsíc (45 000 Kč/ 25 let) 

- Poplatek za ocenění nemovitosti Zdarma  

- Poplatek za čerpání HÚ Zdarma 

- Poplatek za služby 3000 Kč 

Za takto stanovených podmínek bude měsíční splátka činit 12 047 Kč. Poplatky za 

vyřízení hypotečního úvěru, ocenění nemovitosti a čerpání hypotečního úvěru jsou 

nulové. K nákladům se započítá poplatek za službu 3 000 Kč. Tento poplatek je za 

službu 100% hypotéka. Poplatek za vedení účtu je 150 Kč/měsíc. Během 25 let dojde 

k zaplacení úroků z hypotečního úvěru v hodnotě 1 014 100 Kč. 

Celkové náklady na financování nemovitosti včetně poplatků a úroků činí 

3 662 100 Kč. Jelikož kupní cena nemovitosti je 2 600 000 Kč, vznikne přeplatek v 

hodnotě 1 062 100 Kč. 
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Výpočet celkových nákladů na byt: 

12 047 * 300 + 3000 + 150 * 300 = 3 662 100 Kč 

Výpočet celkového přeplatku: 

3 662 100 – 2 600 000 = 1 062 100 Kč 

5.2 Varianta 2: Financování stavebním spořením 

 Tato varianta bude řešena prostřednictvím stavebního spoření. Jelikož ani jeden člen 

rodiny nemá doposud založené stavební spoření, nelze uvažovat přímo o úvěru ze 

stavebního spoření, ale musí být použit překlenovací úvěr současně se založením 

stavebního spoření. 

Existuje několik institucí poskytujících stavební spoření. V tab. 4 je uvedeno pět 

stavebních spořitelen včetně úrokových sazeb z vkladů, z překlenovacích úvěrů a 

z úvěru stavebního spoření. 

Tab. 4 Srovnání úrokových sazeb stavebních spořitelen 

 Úroková sazba 

z vkladů 

Úroková sazba 

z PÚ 

Úroková sazba 

z úvěru SS 

Raiffeisen stavební 

spořitelna, a.s. 

1,0% 3,5% 2,99% 

Českomoravská stavební 

spořitelna, a. s. 

1,30% 5,90% 2,95% 

Modrá pyramida, a. s. 1,20% 3,09% 3,49% 

Wüstenrot - stavební 

spořitelna, a.s. 

1,00% 5,99% 3,99% 

Stavební spořitelna 

České spořitelny, a.s. 

1,00% 4,95% 2,99% 

Pro modelaci byla zvolena Modrá pyramida, jelikož poskytuje jednu z nejvyšších 

úrokových sazeb z vkladů spoření a zároveň nízké úroky pro úvěry. Doba 

překlenovacího úvěru je delší než doba úvěru ze stavebního spoření. Během doby 

překlenovacího úvěru nedochází k umořování úvěru, proto je vhodnější co nejnižší 

úrok. 
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Tab. 5 Financování prostřednictvím stavebního spoření 

Překlenovací úvěr 

Výše úvěru 2 600 000Kč 

Cena nemovitosti 2 600 000 Kč 

Úroková sazba 3,09% 

Doba splatnosti PÚ 14 let 

Měsíční splátka 12 495 Kč 

- Spoření 5 800 Kč 

- Úroky z PÚ 6 695 Kč 

Naspořená částka 1 093 052 Kč 

- Úroky z naspořené částky 90 652 Kč 

- Státní podpora 28 000 Kč 

Náklady PÚ bez jistiny 1 138 960 Kč 

- Zaplacené úroky z PÚ 1 124 760 Kč 

- Poplatek za vedení PÚ a SÚ 300 Kč/ rok (4200 Kč/14 let) 

- Poplatek za poskytnutí 

stavebního spoření 

1% z cílové částky (max. 10 000 Kč) 

Úvěr ze stavebního spoření 

Výše úvěru 1 506 948 Kč 

Úroková sazba 3,59% 

Doba splatnosti 11 let 

Měsíční splátka 13 835 Kč 

Náklady ÚÚS bez jistiny 319 272 Kč 

- Zaplacené úroky z ÚÚS 319 272 Kč 

- Poplatky za vedení účtu 0 Kč 

Celková doba splatnosti 25 let 

Celkové náklady bez jistiny 1 826 220 Kč 
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Výpočet celkových nákladů na byt: 

5 800 * 168 + 6 695 * 168 + 4 200 + 10 000 + 1 826 220 = 3 939 580 Kč 

Výpočet celkového přeplatku: 

3 939 580 – 2 600 000 = 1 339 580 Kč 

Aby bylo možné ihned zafinancovat nemovitost, je nutné nejprve založit stavební 

spoření a na základě toho zažádat o překlenovací úvěr ve výši ceny nemovitosti tj. 

částky 2 600 000 Kč. Poplatky spojené s financováním stavebního spoření jsou uvedeny 

v příloze číslo 3 – ceník Modré pyramidy. Úroková sazba pro překlenovací úvěr činí 

3,09% se splatností 14 let. Měsíční finanční zatížení je 12 495 Kč. Tato částka se skládá 

z úroků překlenovacího úvěru v hodnotě 6 695 Kč a stavebního spoření 5 800 Kč, kde 

je úročení vložených prostředků 1,2% a každoročně dochází k připisování státní 

podpory ve výši 2 000 Kč. Zřízení stavebního spoření je zpoplatněno 1% z cílové 

částky maximálně však hodnoty 10 000 Kč. Každoročně dochází k platbě poplatku za 

vedení úvěrového účtu 300 Kč. Odhad ceny nemovitosti je bez poplatku taktéž sjednání 

překlenovacího úvěru. Výše celkových nákladů bez jistiny ve fázi překlenovacího úvěru 

je 1 138 960 Kč.  

Po uplynutí 14 let bude překlenovací úvěr splacen naspořenou částkou ve výši 

1 093 052 Kč a řádným úvěrem ve výši 1 506 948 Kč. Poté je již splácen pouze řádný 

úvěr po dobu 11 let. Úroková sazba tohoto úvěru je 3,59% a měsíční splátka je 

13 835 Kč. Úroky z řádného úvěru jsou 319 272 Kč. 

Celkové náklady na financování nemovitosti včetně poplatků a úroků činí 

3 939 580 Kč. Jelikož kupní cena nemovitosti je 2 600 000 Kč, vznikne přeplatek 

v hodnotě 1 339 580 Kč.  

5.3 Varianta 3: Kombinace hypotečního a překlenovacího 

úvěru 

Manželé mohou danou situaci řešit také pomocí kombinace hypotečního úvěru a 

překlenovacího úvěru a to v případě, že si vezmou hypoteční úvěr na 85 % hodnoty 

nemovitosti a k tomu překlenovací úvěr ve výši 15 % hodnoty nemovitosti. Manželé si 

tedy vypůjčí 2 210 000 Kč od hypoteční banky, což je přesně 85 % hodnoty 

nemovitosti, a na zbylých 390 000 Kč si vezmou překlenovací úvěr. Jelikož hypoteční 

úvěr není poskytnut na 100% hodnotu nemovitosti, je jeho úroková míra o 1% nižší a 

její hodnota je 1,79%. Zbylých 390 000 Kč bude úročeno úrokovou sazbou 4,99%. Tato 

sazba je vyšší, kvůli tomu, že rodina již nemůže zajistit překlenovací úvěr zástavou 

nemovitosti, protože tuto službu využije u hypotečního úvěru. 
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Hypoteční banka za těchto podmínek nabízí úrokovou sazbu 1,79%. Měsíční splátka 

bude 9 143 Kč a doba splatnosti 25 let. Poplatek za služby je 3 000 Kč. Sjednání účtu i 

vedení účtu je bezplatné. Odhad nemovitosti je poskytován bankou a je také bezplatný. 

Ve fázi překlenovacího úvěru, který bude trvat 6 let, manželé splácí částku 4 608 Kč. 

Tato částka se skládá z úroků překlenovacího úvěru v hodnotě 1 622 Kč a stavebního 

spoření na účet stavební spořitelny v částce 2 986 Kč, kde je úročení vložených 

prostředků 1,2% a každoročně dochází k připisování státní podpory ve výši 2 000 Kč. 

Celkové náklady překlenovacího úvěru se skládají z celkových zaplacených úroků a 

poplatků, jako poplatek za vyřízení stavebního spoření v hodnotě 1% z cílové částky 

avšak maximálně 10 000 Kč, poplatek za vedení překlenovacího úvěru a stavebního 

spoření ve výši 300 Kč/rok. Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru je zdarma. 

Tab. 6 Financování prostřednictvím kombinace hypotečního úvěru a stavebního spoření – hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr 

Výše úvěru 2 210 000 Kč 

Cena nemovitosti 2 600 000 Kč 

Úroková sazba 1,79 % 

Fixace 5 let 

Doba splatnosti 25 let 

Měsíční splátka 9 143 Kč 

Náklady HÚ bez jistiny 535 900 Kč 

          -Zaplacené úroky z úvěru 532 900Kč 

          -Poplatek za poskytnutí 0 Kč 

          -Poplatek za služby 3 000 Kč 

          -Poplatek za vedení účtu 0 Kč 

          -Odhad nemovitosti 0 Kč 
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Tab. 7 Financování prostřednictvím kombinace hypotečního úvěru a stavebního spoření – stavební spoření 

Překlenovací úvěr 

Výše úvěru 390 000 Kč 

Úroková sazba 4,99 % 

Doba splatnosti PÚ 6 let  

Měsíční splátka 4 608Kč 

- Spoření 2 986 Kč 

- Úroky z PÚ 1 622 Kč 

Naspořená částka 234 611Kč 

- Úroky z naspořené částky 7 619 Kč 

- Státní podpora 12 000 Kč 

Náklady PÚ bez jistiny 120 884 Kč 

Zaplacené úroky z PÚ 116 784Kč 

Poplatek za vedení PÚ a SÚ 300 Kč/rok (1 800 Kč/6 let) 

Poplatek za poskytnutí stavebního 

spoření 

1% z cílové částky (max. 10 000) 

Úvěr ze stavebního spoření 

Výše úvěru 155 389 Kč 

Úroková sazba 3,49% 

Doba splatnosti 4 roky 

Měsíční splátka 3 473 Kč 

Náklady ÚSS bez jistiny 11 315 Kč 

- Zaplacené úroky z ÚÚS 11 315 Kč 

- Poplatky za vedení účtu 0 Kč 

Celková doba splatnosti 10 let 

Celkové náklady PÚ bez jistiny 132 199 Kč 
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Výpočet celkových nákladů na byt: 

9 143 * 300 + 3 000 + 2 986 * 72 + 1 622 * 72 + 1 800 + 2 300 + 3 473 * 48 = 

3 248 480 Kč 

Výpočet celkového přeplatku: 

3 248 480 – 2 600 000 = 648 480 Kč 

Po splnění všech podmínek bude překlenovací úvěr splacen naspořenou částkou a 

přiděleným úvěrovým stavebním spoření. Poté dochází ke splácení pouze řádného 

úvěru ze stavebního spoření po dobu 4 let. Měsíční splátka tohoto úvěru je 3 473 Kč. 

Celkové náklady bez jistiny jsou 132 199 Kč a celková doba splatnosti je 10 let. 

Finanční zatížení manželů z obou produktů činí 13 751 Kč po dobu deseti let a poté už 

jen 9 143 Kč po dobu zbylých patnácti let. Celkové zatížení rodiny je ve výši 

648 480 Kč. 

5.4 Srovnání jednotlivých variant 

Porovnání zvolených tří variant financování modelového příkladu zachycuje následující 

tab. 8. 

Tab. 8 Porovnání jednotlivých variant financování 

Srovnání Hypoteční úvěr Stavební spoření a PÚ Kombinace HÚ a PÚ 

Měsíční 

splátka  

12 047 Kč 13 835 Kč 12 495 Kč 13 751 Kč 9 143 Kč 

Celkové 

náklady 

1 062 100 Kč 1 399 580 Kč 648 480 Kč 

Z této tabulky je patrné, že nejvýhodněji z pohledu nákladů vyšla varianta 3 tj. 

kombinace hypotečního úvěru s překlenovacím úvěrem. U tohoto financování bydlení 

lze právě využít výhodných nízkých úrokových sazeb, které poskytuje hypoteční úvěr a 

státní podpory ze stavebního spoření. Tato varianta představuje pro rodinu větší zátěž 

v prvních deseti letech oproti hypotečnímu úvěru a to o částku 1 704 Kč každou měsíční 

splátku. I přes to, že tato varianta vyšla z pohledu nákladovosti nejlépe, je možné, že 

banka nebude ochotna na tuto variantu přistoupit. V některých případech banky 

požadují, aby zbylých 15% hodnoty v tomto případě 390 000 Kč byly vlastní prostředky 

a ne cizí. 

Jako druhá varianta z pohledu nákladovosti vyšel hypoteční úvěr, díky jeho nízké 

úrokové sazbě, která ale kvůli využití služby 100% hypotéky byla vyšší než v případě 

kombinace s překlenovacím úvěrem. 

Nejméně výhodně vyšel překlenovací úvěr, z důvodu jeho vysoké úrokové sazby.  
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Která varianta je pro manželé nejvýhodnější by měli posoudit sami. Měli by uvážit, zda 

je pro ně nejdůležitějším kritériem nákladovost. Pokud by měly jiná rozhodující kritéria, 

nemusí platit, že nejlevnější varianta je pro ně ta nejvhodnější a nejzajímavější. 
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6 Závěr 

Částka, která je potřebná k nákupu bytu téměř vždy přesahuje finanční možnosti 

jedince. A pokud nepřesahuje, i tak nemusí být vždy nejvýhodnější vložit volné 

prostředky do nákupu nemovitosti. Proto je na bankovním trhu celá řada nástrojů 

určených k financování koupě s pomocí cizích zdrojů. 

V této bakalářské práci bylo nejprve uvedeno, co je to investice, následovalo třídění 

nemovitostí dle katastrálního zákona a ve třetí části byly detailně popsány nejčastější 

varianty půjček na bydlení, byly zde zahrnuty požadavky na uchazeče o úvěr, poplatky 

s ním spojené a historický vývoj. 

Pro jasnější představu o možnostech financování byl na závěr uveden příklad modelové 

rodiny, která má zájem koupit byt s pomocí cizích zdrojů. Byly uvedeny tři varianty: 

financování pomocí hypotéky, stavebního spoření a kombinací předešlých dvou. 

Z výsledků vyplývá, že pomocí kombinace obou variant, kde se dá využít snížené 

úrokové sazby u hypotéky s 85% LTV a zároveň výhod výnosů ze stavebního spoření 

lze dosáhnout nejnižších nákladů na nákup nemovitosti. Nevýhodou jsou vyšší splátky 

v prvních deseti letech splácení, jelikož je nutné platit jak hypoteční úvěr, tak i stavební 

spoření s překlenovacím úvěrem. Zapojení do hypotečního úvěru a stavebního spoření 

najednou, může také představovat zvýšené riziko například při neschopnosti rodiny 

splácet závazky. Je proto na rodině, zda se rozhodne pro vyšší riziko s možností 

minimalizování nákladů, nebo zvolí konzervativnější financování prostřednictvím 

samotného hypotečního úvěru. 
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