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ABSTRAKT  

Diplomová práca sa zameriava na možnosti financovania vlastného bývania na 

Slovensku a v Českej republike. Definuje  legislatívu a potrebné teoretické pojmy na  

financovanie bývania prostredníctvom stavebného sporenia, hypotekárnych úverov, 

Štátneho fondu rozvoja a bývania a nakoniec mladomanželských pôžičiek. 

V nadväznosti na túto časť je nevyhnutné charakterizovať prostredie, popis a 

technický stav nehnuteľností o ktoré má záujem fiktívny mladý pár. Pre prácu je 

dôležitá podobnosť parametrov nehnuteľností  kvôli  vecnému porovnaniu. Na záver 

sú prevedené komparácie spôsobov hradenia bytov, ponúk a odporúčaní na 

najvhodnejší produkt financovania pri kúpe bytov v oboch krajinách.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bývanie, financovanie bývania, sporenie, úver. 

ABSTRACT  

My Diploma Thesis is focused on the various means of financing of own housing in 

the Slovak and Czech Republic. The definition of the legislation and methods are 

characterized including those necessary for the accommodation funding via building 

savings, mortgage, state development and housing funds and lastly, the newlywed 

funds. Followed-up it is necessary to define the environment, which the estates are 

located at, technical condition of building for the newly-wedded couple. For the 

paper is vital the similarity of properties for truly comparison. In conclusion the 

major results of the most favorable housing products when purchasing an property 

are aligned for both countries.  

KEYWORDS  

Housing, property financing, savings, loan.  
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1 Úvod 

Kúpa nehnuteľnosti patrí k najväčším investíciám v živote človeka. Preto je dôležité 

samotnú kúpu dobre zvážiť a zistiť si dostatočné informácie a možnosti o  financovaní 

bývania. Veľa mladých párov sa rozhoduje o tom, že je na čase sa osamostatniť od 

rodičov a chcú si vybudovať vlastnú rodinu. Na to, aby si mohli dovoliť kúpiť vlastné 

bývanie, keďže nemajú dostatok financií a začínajú rozbiehať po škole svoju pracovnú 

kariéru, sú nútení požičať si peniaze. Vybrané nehnuteľnosti, o ktoré by mal mladý pár 

záujem, sa nachádzajú na území Slovenskej a Českej republiky.  Z tohto dôvodu je cieľom 

diplomovej práce porovnať financovanie dvoch relatívne podobných nehnuteľností, 

v mestách, ktoré sú v geografickej blízkosti, ale nachádzajú sa v dvoch štátoch.  

Teoretická časť diplomovej práce sa zaoberá definovaním produktov, ich využití 

a prevedením komparácie dvoch trhov. Medzi základné teoretické východiská, potrebné 

k dosiahnutiu cieľa práce, patria definície druhov bývania, jednotlivé zdroje financovania. 

Sú tu predstavené stavebné sporenia, hypotekárne úvery, štátne fondy rozvoja a bývania, 

mladomanželské pôžičky, a to v oboch krajinách. V týchto častiach je definovaná 

legislatíva krajín, účely, možnosti využitia, podmienky.  

Ďalšia časť sa zaoberá predstavením potenciálneho žiadateľa, ktorý je potrebný pre 

definovanie kritérií, na základe ktorých sa bude rozhodovať  v závere práci. Následne je 

predstavené prostredie, v ktorom sa jednotlivé nehnuteľnosti nachádzajú, a zároveň sú 

predstavené konkrétne technické  kritériá na nehnuteľnosť žiadateľom. 

V poslednej časti diplomovej práce sú detailne rozobraté ponuky v oboch štátoch. 

Jednotlivé finančné produkty sú analyzované medzi sebou v rámci štátov, ale taktiež sú 

stavebné sporenia a hypotekárne produkty porovnané samostatne v jednotlivých 

krajinách.  Na základe otázok, ktorá ponuka financovania je najvýhodnejšia a v ktorom  

štáte sa oplatí viac kúpiť nehnuteľnosť, sú v práci vložené odpovede, predvádzajúce 

porovnanie produktov. Záverom práce je odporúčaná mladému páru možnosť, ako je 

najvhodnejšie finančné produkty využiť.   
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2 Definovanie základných pojmov 

Bývanie je dôležitou súčasťou života, patriacou medzi základné ľudské potreby, ktoré  by 

mali byť uspokojované na adekvátnej úrovni celkového stupňa sociálno - ekonomického 

rozvoja spoločnosti. Medzi základné parametre kvality bývania a jeho dostupnosti patrí 

hodnotenie ukazovateľov životnej úrovne spoločnosti.  

V podmienkach trhovej ekonomiky sa uvádza, že zodpovednosť za získanie vlastného 

bývania nesie občan, čo značí, že dostupnosť bývania je priamoúmerná ekonomickým 

požiadavkám jednotlivca na bývanie. Štát by mal vytvárať také trhové prostredie, aby 

umožňovalo domácnostiam bývať v objektoch podľa ich príjmovej situácie a podporoval 

pracovnú silu. [1]  

2.1 Druhy bývania 

„Podľa normy budov na bývanie STN 73 4301 ich možno definovať ako budovy určené 

na dlhodobé bývanie, v ktorých viac ako polovica z celkovej podlahovej plochy  všetkých 

miestností pripadá na byty, vrátane plochy vybavenia domu, určených obyvateľom 

jednotlivých bytov.” Budovy na bývanie sa rozdeľujú na rodinné a bytové domy. [3]   

Bytový dom je budova určená na bývanie, skladajúca sa zo štyroch a viacerých bytov. 

Jednotlivé byty sú prístupné zo spoločných domových priestorov so spoločným hlavným 

vstupom do bytového domu z verejnej komunikácie. V norme sa hovorí aj o bytoch 

nižšieho štandardu. Jedná sa o byty a ubytovacie priestory, ktoré sa odlišujú plošnou 

výmerou a zdravotne – technickým vybavením od budov na trvalé bývanie. 

Rodinný dom je budova určená najmä na rodinné bývanie. Od bytového domu sa odlišuje 

samostatným vstupom z verejnej komunikácie. Môže sa skladať maximálne z troch bytov, 

dvoch nadzemných podlaží a podkrovia. Podľa spôsobu zástavby a uplatnenia 

v urbanistickom štýle rozlišujeme izolované, dvojdomy, rádové, átriové a terasové 

rodinné domy. [2,3]  

2.2 Možnosti bývania 

Pri rozhodovaní sa o možnosti bývania je pre každého človeka vhodná iná cesta. Niekto 

uprednostní podnájom a niekto iný naopak vlastné bývanie, avšak každý užívateľ by mal 

dobre zvážiť výhody a nevýhody spojené s oboma možnosťami bývania. Vlastné bývanie 

sa môže riešiť dvoma spôsobmi a to buď kúpou, alebo prenájmom.  

Byt, alebo dom sa dá tiež aj zdediť, alebo získať darom. To sú však ojedinelé situácie 

a práve preto väčšina ľudí sa rozhoduje medzi kúpou a prenájmom nehnuteľnosti. Nedá 

sa posúdiť, ktorá z variant je finančne lepšia, preto pred samotným rozhodnutím by  sa 

malo uvažovať o finančnej výhodnosti, ktorú predstavujú dva hlavné ukazovatele. [4] 
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Prvým ukazovateľom je koľko sa zaplatí za  nájom vrátane všetkých poplatkov. Druhým 

ukazovateľom  je koľko sa bude platiť za vlastné bývanie, ktoré zahrňuje úroky z úveru 

na bývanie, poplatky za prevádzku bytu/domu ako napríklad poistenie, energie, služby, 

dane a náklady na údržbu nehnuteľností.  

Z týchto ukazovateľov nám vyplynie, že z ekonomického pohľadu si v oboch prípadoch  

požičiavame a za vypožičanie následne platíme peniaze.  Buď platíme za požičanie bytu 

alebo za vypožičané peniaze z banky platíme úroky. Ďalším dôležitým ukazovateľom je 

dlhodobá výnosnosť spojená so zmenou nájmu o 10 rokov. Nájmy môžu buď klesať, čiže 

stagnovať alebo vzrásť. Rozlišujeme tri typy bývania a to vlastné bývanie, bývanie 

v podnájme alebo v družstevnom byte. [4] 

K tomu aby si človek vedel predstaviť situáciu vo svete, sú vybraté na nasledujúcom 

obrázku krajiny Európy, kde možno vidieť, koľko rodín býva vo vlastnom a koľko 

v podnájme. Modrou farbou sú vyznačené domácnosti vo vlastníctve majiteľa a červenou 

farbou sú vyznačené domácnosti v podnájme. Z uvedeného obrázku vyplýva, že v Českej 

republike býva približne 78,8 % ľudí vo vlastnom bývaní  pričom na Slovensku si viac 

ľudí zaobstaráva vlastnú nehnuteľnosť v percentuálnom vyčíslení 90,1 %. Variantu s 

bývaním v podnájme si v oboch štátoch vyberá minimálny počet ľudí. Na Slovensku je 

to len  9,9 % a v Českej republike 21,5 %. [5] 

 

Obrázok 1 - Pomer  ľudí, ktorý bývajú vo svojom a v podnájme [5] 
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2.2.1 Vlastné bývanie  

V poslednom období sa kúpa vlastnej nehnuteľnosti stáva jednou z najvyhľadávanejších 

a najžiadanejších foriem bývania. Ľudia sa môžu rozhodnúť, či si kúpia nový byt, prevedú 

si do osobného vlastníctva družstevný byt alebo si postavia rodinný dom. S vyhliadkou 

do budúcnosti si vlastníci môžu nehnuteľnosť rekonštruovať, prípadne prestavať podľa 

vlastných predstáv a požiadaviek. [6] 

Obmedzením pri kúpe nehnuteľnosti môžu byť práve finančné prostriedky. Avšak je veľa 

možností, ako zaistiť financovanie napr. formou hypotečného úveru, stavebného sporenia 

atď.. U každej domácnosti, žiadajúcej o financovanie svojho bývania, je nutné overiť 

finančnú zdatnosť domácnosti. Táto problematika sa bude riešiť v nižšie uvedenej 

kapitole financovanie bývania cudzími zdrojmi. 

Hlavným benefitom vlastného bývania je, že budeme dávať peniaze do svojho bývania, 

ktoré bude raz naše. Vstupné náklady na kúpu vlastnej nehnuteľnosti sú vyššie, ale je 

možné s vlastným majetkom zaobchádzať ako chceme, pričom nehnuteľnosť uchováva 

hodnotu. Pri strate zamestnania alebo neschopnosti splácania hypotéky, je možné 

nehnuteľnosť hocikedy predať aj v prípade zaťaženia hypotékou. To by znamenalo, že 

banka by nehnuteľnosť zabavila, predala, splatila úver a zbytok peňazí by bol klientov, 

alebo druhá možnosť je prenajatie nehnuteľnosti, čím získame ďalší príjem.   

Práve v prípade nájmu neinvestujeme peniaze do vlastného bývania, nemáme pocit istoty 

a nevieme ako to bude vyzerať s bývaním do budúcnosti o dva či desať rokov. Pri pôžičke 

sa ľudia mnohokrát obávajú záväzku splácania dlhodobej doby v dohodnutých splátkach. 

Pri splátkach nehrozí, že by záväzok splátky vzrástol na dvojnásobok aj keď v budúcnosti 

nie je istá výška úrokových sadzieb. Ak by sme chceli bývať v nájme, nemožno očakávať, 

že výška mesačnej splátky bude neustále rovnaká. Náklady spojené s nájmom sa môžu 

meniť a zvyšovať. [6] 

Z hľadiska vývoja cien v budúcnosti vyplýva, že splátka hypotéky banke vychádza lepšie 

ako nájom. Tak isto aj z hľadiska dĺžky záväzku je nájom väčšie bremeno ako splácanie 

hypotéky. Pri hypotéke sa dá približne odhadnúť výška splátky, čo pri nájme nie je 

možné. Je veľmi dôležité odhadnúť správny čas kúpy vlastného bývania. Musí sa počítať 

s tým rizikom, že ak odkladáme čas kúpy môžu narásť ceny nehnuteľností. Preto je 

dôležité sa v danej situácií rýchlo rozhodnúť. [4] 
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2.2.2 Bývanie v podnájme 

Nájomné bývanie sa finančne odlišuje predovšetkým kvôli širokému spektru 

prenajímateľov. Byty sa prenajímajú buď od štátu, a to väčšinou  ako byty v správe obce 

a miest alebo súkromnými subjektami s komerčným účelom. Špecifickú kapitolu tvoria 

družstevné byty, kde nájomníci bytu sú súčasne členom bytového družstva, ktorý je 

vlastníkom príslušného domu. [7] 

Oproti vlastnému bývaniu je najväčší rozdiel v vstupných nákladoch. Pri prenájme 

v súkromnom sektore sa jedná o položku kaucie, ktorú platí prenajímateľ pri podpísaní 

zmluvy. Výška kaucie sa pohybuje v rozpätí jedného nájmu a nesmie presiahnuť výšku 

trojnásobku mesačného nájmu. Kauciu možno definovať ako čiastku, ktorou si 

prenajímateľ poisťuje krátkodobé výpadky platieb, slúžiacich ako záruka za zaplatenie 

nájomného a plnenia ďalších povinností vyplývajúc zo zmluvy. Táto kaucia sa vracia pri 

ukončení zmluvy, avšak v prípade, že nie sú zistené na nehnuteľnosti žiadne materiálne 

škody. [7] 

Výhodou nájomného bývania je voľnosť. Je omnoho jednoduchšie zmeniť bývanie, 

presťahovať sa, pokiaľ bývame v nájme ako keď nehnuteľnosť vlastníme a splácame 

hypotéku banke. Bývanie v podnájme viac vyhovuje ľudom, ktorý chcú byť neviazaní a 

mobilní. Jedná sa o ľudí ktorí nevedia, či zostanú v danom meste žiť ako napríklad 

študenti, ľudia sťahujúci sa za prácou. Medzi ďalšie výhody spojené s prenájmom patrí 

menšia starostlivosť s údržbou nehnuteľnosti, opravami rekonštrukciami, vybavením, 

poistením a ďalšími vecami o ktoré sa stará majiteľ bytu. [4] 

2.2.3 Družstevné bývanie 

Družstevní byt je vlastníctvom družstva, kedy danému družstevníkovi vzniká nárok na 

prenájom bytu. Družstevník môže byť iba nájomcom bytu, nie jeho vlastníkom. V prípade 

až by si chcel družstevný byt zakúpiť, je možné si kúpiť iba družstevný podiel čiže 

členstvo v družstve.  

S prenajatím bytom nemôže družstevník voľne narábať a predať ho. Pre plánované 

stavebné rekonštrukcie alebo stavebné úpravy je potrebné mať písomný súhlas družstva. 

To isté platí aj v prípade prenajatia bytu tretej osobe. Bez súhlasu družstva v písomnej 

forme je zmluva považovaná za neplatnú. [8] 

 Družstevník je oprávnený iba na prevod svojich podielov na niekoho iného, s ktorým sa 

spája právo k nájomnému bytu a opätovne kupuje členstvo v družstve. Ak by sa družstvo 

rozhodlo byt predať, družstevník má zo zákona výhradné právo k odkúpeniu bytu. 

V katastre nehnuteľností je uvedené družstvo a nie nájomca. Cena družstevných bytov je 

mnohokrát nižšia oproti nájomným bytov v súkromnom vlastníctve.  
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Na financovanie družstevného bytu sa dá použiť družstevná hypotéka, avšak za 

predpokladu, že sa ručí inou nehnuteľnosťou, ktorá je v osobnom vlastníctve. Ďalšia 

možnosť financovania je preklenovací úver. [8] 

2.3 Zdroje financovania bývania 

Akonáhle začneme riešiť otázku bývania, ktorá je finančne náročná je potrebné súčasne 

riešiť otázku financií. V dnešnej dobe si nie je skoro nikto schopný zaobstarať vlastné 

bývanie za už našporené peniaze. Niektorí z nás môžu mať našetrený určitý obnos peňazí 

a druhú časť si požičajú od banky, aj keď väčšina z nás financuje vlastné bývanie bankou.  

Obecne sa dá povedať, že vlastné bývanie možno financovať dvoma spôsobmi, ktoré 

možno rôzne skombinovať. Pred samotným rozhodnutím požičania si peňazí je potrebné 

sa informovať, ktorý bankový produkt bude pre nás najvýhodnejší.  

V prvom rade sa jedná o financovanie z vlastných zdrojov, za predpokladu, že je možno 

disponovať s veľkým odnosom finančných zdrojov, ktoré nemá každý k dispozícii. 

O vlastné bývanie majú predovšetkým záujem mladé rodiny či jednotlivci, ktorí sú na 

začiatku svojej pracovnej kariéry a sú skôr odkázaní na sporenie, ktoré im zabezpečili 

a následne platili rodičia. S predstavou, že by si človek chcel našetriť na vlastné bývanie 

požadovanú sumu peňazí, je reálna varianta, že by sa svojho vysneného bývania nemusel 

dočkať nikdy alebo až v pokročilom veku. [4] 

Druhou a zároveň najčastejšou variantou je možnosť využitia cudzích zdrojov k získaniu 

požadovaného kapitálu na zakúpenie vlastnej nehnuteľnosti. Využite cudzích zdrojov 

dáva ľudom možnosť uskutočniť si sen o vlastnom bývaní ihneď. Obľubu tejto formy 

financovania pridáva aj fakt, kedy môže nastať skutočnosť, že splácanie úveru vyjde 

lacnejšie v porovnaní s platením nájmom do cudzieho vrecka.  

V prípade ak už máme vybrané bývanie, do ktorého chceme investovať, môžeme začať 

hľadať vhodný bankový produkt. Medzi najmenej výhodné patria neúčelové pôžičky 

kvôli výške úrokovej sadzby. Najvýhodnejšie sú pôžičky určené priamo na bývanie, ako 

hypotečne úvery, stavebné sporenie a úvery zo staveného sporenia. 

Ak čiastka nehnuteľnosti je vyššia, vhodnou variantnou je hypotekárny úver, ktorý 

v súčasnej dobe je najviac využívaný. Pri ostatných produktoch nie sú stanovené tak 

výhodné podmienky. Sú atraktívne najmä kvôli historickému minimu úrokových sadzieb. 

Je potrebné sa informovať o ostatných poplatkoch, ktoré sa viažu s hypotékou.   

Potrebujeme požičať na bývanie len malú čiastku a nechceme ručiť nehnuteľnosťou, je 

vhodné požiadať o pôžičku na bývanie/spotrebný úver, ktorá je vhodná na rekonštrukciu 

alebo vybavenie nehnuteľnosti. Pri tomto type pôžičky musí klient doložiť doklady, kam 

a ako boli peniaze investované. [4] 
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Medzi ďalšie varianty patrí úver zo stavebného sporenia, kedy po skončení sporiacej fáze 

a splnení určených podmienok prechádza stavebné sporenie do druhej úverovej fázy. 

V tom prípade má sporiteľ nárok na úver zo stavebného sporenia s nízkou úrokovou 

sadzbou.  

 

Obrázok 2 - Vyčíslenie peňažných zdrojov na bývanie [vlastná tvorba, podľa 4] 

Z nasledujúceho grafu možno vidieť percentuálne vyčíslenie vlastných a cudzích 

peňažných zdrojov potrebných na zaobstaranie vlastného bývania. 
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3 Stavebné sporenie 

Na území Českej a Slovenskej republiky sa začal zavádzať systém stavebného sporenia 

na začiatku 90-tych rokov 20-teho storočia. Stavebné sporenie patrí medzi produkty, 

ktoré sú vhodným druhom financovania bývania, spájajúcim sporenie finančných 

prostriedkov na bývanie a stavebného úveru. Klient si časť cieľovej sumy peňazí našetrí  

sám a  druhú časť si požičia formou stavebného úveru. Stavebné sporenie je výhodné 

najmä pre rodiny s priemerným príjmom. [9] 

Existuje mnoho definícií na stavebné sporenie. Jednou z nich môže byť charakteristika, 

že sa jedná o účelovú formu sporenia, ktorej hlavným cieľom je riešenie otázok 

a problémov spojených s bývaním. Ďalšou môže byť, že sa jedná o systém, ktorého 

hlavnou podstatou je vytvorenie finančných zdrojov vo fonde stavebného sporenia na 

financovanie bytových potrieb a potrieb, ktoré sú spojené s bývaním a to vo forme 

účelových úverov poskytovaných sporiteľom stavebného sporenia.  

Fond stavebného sporenia je tvorený vkladmi od sporiteľov, úroky, príspevky od štátu 

v podobe štátnej prémie a splátky skoršie poskytovaným úverom. Z peňazí zo stavebného 

sporenia sa nemusí  stavať len  nehnuteľnosť. Stavebné sporiteľne poskytujú svojim 

klientom úver zo stavebného sporenia na viacero účelov. [10]  

Na Slovensku sa stavebné sporenie riadi podľa zákona č. 310/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov, ktorého nosným účelom je financovanie bytových potrieb a potrieb spojených 

s bývaním a to na území Slovenskej republiky. Pojem  stavebné sporenie predstavuje 

prijímanie vkladov od sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a poskytovanie 

úverov zo zdroju fondu sporenia pre stavebných sporiteľov. Česká legislatíva sa riadi 

podľa zákona č. 96/1993 Sb., o stavebnom sporení a štátnej podpore stavebného sporenia, 

kedy môže byť úver poskytnutí stavebnou sporiteľnou použitý len na financovanie 

bytových potrieb. [11,12,13]   

Stavebné sporenie je možno využiť na financovanie bytových potrieb ako: [11,12]   

 Kúpa bytu alebo domu,  

 kúpa stavebného pozemku, 

 výstavbu domu, 

 rekonštrukciu, údržbu alebo modernizáciu nehnuteľnosti, 

 vyplatenie podielu bytovému družstvu,  

 vyplatenie predchádzajúcich záväzkov spojenými s bývaním.  

Okrem vyššie spomenutých možností využitia stavebného sporenia je v českom zákone 

o stavebnom sporení v § 6 je jasne stanovený pojem „Bytové potreby“ a sú spomenuté 

ďalšie možnosti, na čo sa dá úver použiť: [12]   
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 Údržbu bytu, do čoho patrí aj projektová dokumentácia, požiarne zabezpečenie, 

výmena bytového jadra a ďalšie...,  

 prípojka plynu, vody kanalizácie a elektriny, 

 dane z prevodu bytov a domov, notárske poplatky, 

 vyrovnanie dedičského podielu. 

Stavebné sporenie funguje tak, že na začiatku sporenia si klient vyčísli aké budú jeho 

náklady spojené s realizáciou riešenia bytových potrieb, alebo si určí hlavný cieľ 

zhodnotenia úspor. Na zistenú cieľovú sumu, ktorú bude potrebovať, uzavrie zmluvu 

s jednou z nižšie uvedených sporiteľní. [14]   

Cieľová suma je tvorená z: 

 Vkladov stavebného spotrebiteľa, od ktorých sa odpočítajú všetky poplatky 

súvisiace so stavebným sporením, 

 štátnou prémiou, 

 stavebným úverom a to vo výške cieľovej a našporenej sumy, ktorá je tvorená 

z iných pripísaných zdrojov.  

Stavebné sporiteľne  

Stavebné sporiteľne, nachádzajúce sa v oboch štátoch, sú špeciálne bankové inštitúcie, 

ktoré zhromažďujú od klientov finančné prostriedky a následne ich zhodnocujú pomocou 

úrokov a štátnej podpory. Z týchto našetrených financií sú schopní  poskytovať úvery na 

financovanie bývania pre svojich klientov. [12]   

Stavebné sporenie môže uzatvárať len stavebná sporiteľňa, ktorá sa špecializuje na 

stavebné sporenie s licenciou podľa zákonov o bankách. Na Slovensku je možné zriadiť 

si sporenie v ČSOB stavebnej sporiteľni, Prvej stavebnej sporiteľni a Wűstenrot stavebnej 

sporiteľni. [11]   

 

Obrázok 3 – Stavebné sporiteľne na Slovensku [11] 
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V Českej republike je možné zriadiť si stavebné sporenie u viacerých sporiteľní 

s porovnaním so Slovenskou republikou, čo môže byť výhodou pri samotnom výbere, 

u ktorej zo sporiteľní sa rozhodneme sporiť peniaze. V Českej republike si možno vybrať  

z nasledujúcich sporiteľní ako Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramída 

stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna ČS, Wüstenrot 

stavební spořitelna. [15]   

 

 

 

Obrázok 4 – Stavebné sporiteľne v Českej republike [15] 

Štátna podpora  

Účastníkom stavebného sporenia môže byť v oboch krajinách buď fyzická alebo 

právnická osoba. Hlavným rozdielom medzi žiadateľmi v Českej republike je získanie 

štátnej podpory. Zatiaľ čo fyzická osoba má pri splnení podmienok nárok na štátnu 

podporu, tak pri právnickej osobe tento nárok zaniká. [16]   

Štátnu podporu v Českej republike môže získať: [17]   

 Akýkoľvek občan Českej republiky, 

 občan európskej únie, ktorý má doklad o povolení bývania na území Českej 

republiky a pridelene rodné číslo príslušným orgánom Českej republiky, 

 fyzická osoba s trvalým pobytom na území Českej republiky a s prideleným 

rodným číslom príslušného orgánu Českej republiky.  
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Na Slovensku ak sporiteľ nevyužije svoje našetrené finančné prostriedky na bývanie, 

v časovom horizonte šiestich rokov, môže si všetky peniaze vybrať aj so štátnou prémiou. 

Štátna podpora sa v krajinách líši najmä v poskytovaní štátnej podpory v Čechách len pre 

fyzické osoby, pričom na  Slovensku ju môže získať každý člen rodiny, dospelý 

s podmienkou, že jeho zárobok je nižší ako 1,3 násobok priemernej mzdy spolu 

s dieťaťom. Štatistický úrad Slovenskej republiky na svojom webovom portáli zverejnil, 

že priemerná mesačná mzda za druhý kvartál roku 2019 je 1062 € (26 550 Kč), z čoho 

vyplýva, že 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1380,6 € (34 515 Kč). Takémuto klientovi 

sa hovorí priateľský sporiteľ. [18]   

V nasledujúcich tabuľkách možno vidieť vývoj štátnych podpor v oboch krajinách. Štátna 

podpora je zo štátneho rozpočtu poskytovaná klientom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky. 

Štátna podpora na Slovensku tvorí 2,5 % z ročne našetrenej sumy, kedy maximálna výška 

štátnej podpory je 70 € (1 750 Kč), tvoriacu podporu z čiastky 2 800 € (70 000 Kč).  

V porovnaní s Českou republikou, kde štátna podpora tvorí 10 % z ročne našetrenej sumy 

vrátane úrokov. Maximálna výška je 2 000 Kč (80 €), čo je podpora z čiastky 20 000 Kč 

(800 €). V prípade, ak  by čiastka presiahla sumu 20 000 Kč (800 €), bude prevedená do 

nasledujúceho roku. [4,18,19]   

Tabuľka 1 - Štátna prémia na Slovensku [vlastná tvorba, podľa 20] 

Rok 
Vklad, viazacia 

doba 
Úrok Štátna podpora 

2004 
553,24 € 

( 13 831 Kč) 
15 % 

82,98 € 

( 2 074,5 Kč) 

2014 
781,60 € 

( 19 540 Kč) 
8,5 % 

66,39 € 

( 1 659,75 Kč) 

2016 
1 327,28 € 

( 33 182 Kč) 
5 % 

66,39 € 

( 1 659,75 Kč) 

2018 
1 328 € 

( 33 182 Kč) 
5 % 

66,39 € 

( 1 659,75 Kč) 

2019 
2 800 € 

( 70 000 Kč) 
2,5 % 

70 € 

( 1 750 Kč) 

 

Tabuľka 2 - Štátna prémia v Čechách [vlastná tvorba, podľa 4,19] 

Rok 
Vklad, viazacia 

doba 
Úrok Štátna podpora 

Do  31.12.2003 
18 000 Kč, 5 rokov 

( 720 € ) 
25% 

Max. 4 500 Kč 

( 180 € ) 

Od 1.1.2004 
20 000 Kč, 6 rokov 

( 800 € ) 
15% 

Max. 3 000 Kč 

( 120 € ) 

Od 1.1.2011 
20 000 Kč, 6 rokov 

( 800 € ) 
10% 

Max. 2 000 Kč 

( 80 € ) 
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Výška ročného vkladu poukazuje na fakt, že na Slovensku je potrebné mesačne vložiť 

aspoň 233,3 € (5950 Kč) a v Čechách  1667 Kč (67 €). Z toho vyplýva, že ľudia, ktorí 

majú záujem o stavebné sporenie si na Slovensku na základe povinnej výšky mesačného 

vkladu sú schopní našetriť väčší obnos peňazí ako v Českej republike, avšak výška štátnej 

podpory je v Čechách vyššia o 215 Kč (8,6 €), čo je zapríčinené vyššou úrokovou 

sadzbou. [4,18,19]   

3.1 Fázy stavebného sporenia 

Každá z krajín má iné podmienky súvisiace s poskytnutím stavebného úveru. V oboch 

štátoch platí myšlienka, že sporiteľ si prostredníctvom svojich vkladov a štátnej prémie 

s úrokmi nasporí potrebnú časť a zvyšnú druhú časť môže získať ako výhodný účelový 

úver. V oboch štátoch stavebné sporenie pozostáva z dvoch fáz: [4]   

 Fáza sporenia, 

 fáza úverovania. 

3.1.1 Fáza sporenia 

Na začiatku sporenia si zvolíme cieľovú čiastku, ktorú chceme nasporiť. Táto čiastka sa 

skladá z vložených prostriedkov, úrokov, priznanej štátnej podpory a úveru, pričom 

finančné prostriedky na účte by nemali túto sumu prekročiť. Fáza sporenia väčšinou 

spočíva v pravidelných vkladoch finančných prostriedkov, taktiež je možné vkladať 

všetky financie na začiatku sporenia jednorazovo. [4]   

Na nižšie uvedenom obrázku, je schematicky znázornené pokrytie finančných 

prostriedkov cieľovej čiastky. 

 

Obrázok 5 -  Sporenie cieľovej čiastky prostredníctvom stavebného sporenia [21] 

Možno ju definovať ako počiatočnú fázu každej zmluvy o stavebné sporenie, ktorá je 

závislá od štátnej podpory. Výnos zo stavebného sporenia je vopred určený a nepodlieha 

výkyvom úrokových sadzieb, cien akcií a výmenných kurzov. [4]   
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V oboch krajinách si spotrebiteľ  postupne vkladá na založený účet finančné prostriedky, 

ktoré sa hodnotia úrokom podľa typu sporenia. Každá krajina poskytuje rozdielne 

produkty stavebného sporenia, ale zhodujú sa v tom, že na každý produkt je daná 

minimálna výška mesačného vkladu. Peniaze sa vkladajú na účet každý mesiac, ale je tu 

aj možnosť mimoriadnych vkladov. Na účet sa môže pripisovať štátna prémia, definovaná 

vyššie, ktorá sa po pripísaní na účet úročí dohodnutým úrokom. [11]   

Aby stavebné sporiteľne boli schopné poskytnúť úvery, musia mať vytvorené dostatočné 

finančné zdroje, tvorené vkladmi ostatných účastníkov. Na Slovensku je potrebné, aby 

spotrebiteľ našetril minimálnu sumu, vďaka ktorej by mohol čerpať stavebný úver, čo 

tvorí približne 40 % - 50 % zo zvolenej na začiatku sporenia cieľovej sumy. Stavebná 

sporiteľňa v závislosti na čiastke sporenia zvolí minimálnu dobu, počas ktorej klient šetrí 

minimálnu sumu sporenia a to v prípade, ak bude mať záujem o čerpanie stavebného 

úveru. Táto doba sa pohybuje v rozmedzí od 18 do 69 mesiacov. V Českej republike 

vklady spolu so štátnou podporou na účte stavebného sporenia sú úročené úrokovou 

sadzbou, ktorá je garantovaná minimálne prvých 6 rokov. [4,11]   

V tejto fáze je možné zmluvu o stavebnom sporení hocikedy vypovedať, kedy výpovedná 

doba v Českej republike trvá 3 mesiace a na Slovensku 2 mesiace. V prípade, ak sa zmluva 

vypovie do 6 rokov od uzavretia zmluvy, stráca sa nárok na vyplatenie štátnej podpory. 

Predčasné ukončenie zmluvy je spoplatnené. [22]   

Tým pádom, že je spoplatnené, nastáva otázka, či sa vôbec oplatí otvoriť si stavebné 

sporenie na dobu kratšiu ako 6 rokov. Po našetrení minimálnej sumy, zároveň uplynutí 

minimálnej doby šetrenia, prichádza na rad druhá fáza. V prípade, že účastník stavebného 

sporenia v priebehu sporiacej fázy splní všetky predpísané podmienky na pridelenie úveru 

zo stavebného sporenia, môže získať úver. Táto možnosť je na voľbe účastníka, či má o 

získanie úveru záujem ihneď, neskôr alebo môže zmluvu vypovedať. [22] 

Ak spotrebiteľ našetril určenú minimálnu nasporenú sumu k zvolenej cieľovej skupine 

a nesplnil ďalšie podmienky, môže čerpať finančné prostriedky z komerčných bánk ako 

tzv. medziúver, ktorý má vyššiu úrokovú sadzu ako stavebný úver.  

3.1.2 Fáza úverovania 

Nasleduje po fáze sporenia, spočíva najmä v poskytnutí výhodného úveru zo stavebnej 

sporiteľne na bytové potreby. Sú špecifikované a definované zákonom, a to ako 

prostriedky na získanie bytu, výstavu alebo kúpu nehnuteľnosti k bývaniu, zakúpeniu 

stavebného pozemku, modernizácií bytu alebo domu na bývanie, stavebné úpravy 

nebytových priestorov. [23]   

Fázu úverovania možno nazvať aj ako obdobie, počas ktorého spláca klient úver. V tejto 

fáze je klient dlžníkom stavebnej sporiteľni. „Všetky prostriedky na sporiteľských účtoch 
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v stavebnej sporiteľni, splátky už poskytnutých stavebných úverov a iné voľné resp. 

mimoriadne zdroje stavebnej sporiteľne tvoria tzv. fond sporenia.“ [11]   

V krajinách sú rozdielne typy úverov, ale majú určité spoločné vlastnosti. Na Slovensku 

stavebná sporiteľňa, ako aj Čechách, poskytuje základný stavebný úver a spôsob 

financovania medzi jednotlivými obdobiami, kedy nemám našetrenú dostatočnú sumu 

v podobe medziúveru (preklenovacieho úveru). Na Slovensku je možné ešte využiť úver 

spoločenstvám vlastníkov bytov alebo pre právnické osoby. [11,23,24]  

Doba splácania sa pohybuje na Slovensku do 30 rokov, zatiaľ čo v Čechách maximálne 

15 rokov. Jedná sa o faktor, ktorý môže ovplyvniť sporiteľov, či sa rozhodnú pre stavebné 

sporenie pri rovnakej požičanej sume, nakoľko na Slovensku budú mesačné splátky 

pravdepodobne nižšie ako v Čechách s ohľadom na maximálnu dobu poskytnutia 

stavebného úveru.  Koniec fázy stavebného úveru končí jeho splatením.  [24,25,26] 

3.2 Poskytovanie stavebných úverov 

Po uzatvorení úverovej zmluvy so stavebnou sporiteľnou  a pridelení cieľovej sumy môže 

klient čerpať v prípade splnenia všetkých podmienok riadny úver alebo si môže dosporiť 

potrebný obnos peňazí prostredníctvom preklenovacieho úveru. 

3.2.1 Riadny úver 

Možno ho definovať ako úver na riešenie bytových potrieb. Riadny úver sa poskytuje po 

splnení stanovených podmienok: [15,22]   

 Klient šporí aspoň 2 roky, 

 musí mať našporenú predom dohodnutú percentuálnu čiastku z celkovej sumy, 

ktorá sa v súčasnosti pohybuje medzi 30 % - 50 % , 

 dosiahnuť hodnotiace číslo, čo je premenná v závislosti na čase a výške úspor. 

Tieto podmienky stanovuje každá stavebná sporiteľňa iným spôsobom. Pokiaľ stavebná 

sporiteľňa poskytne klientovi riadny úver, obdrží garantovanú úrokovú sadzbu, a to po 

celú dobu splácania úveru. Výšku úrokovej sadzby sa klient od stavebnej sporiteľne 

dozvie až pri podpise zmluvy. Úrokové sadzby sa v súčasnosti pohybujú v rozmedzí od 

3 % do 4,5 % v Českej republike, pričom na Slovensku je to od 1 %. Výška úveru je 

stanovená z rozdielu medzi cieľovou čiastkou a zostatkom na účte zo stavebného 

sporenia. Zostatok peňazí na účte je tvorený vkladmi a štátnou podporou za celú dobu 

sporenia. [15,22,27]   

K ďalším výhodám patrí právo na predčasné vyplatenie úveru bez rizika hrozby pokút. 

Nie je nutné zaručiť nehnuteľnosť, čím odpadajú starosti s poplatkami za odhady 

a kataster.  
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3.2.2 Preklenovací úver  

Jedná sa o špecifický typ úveru nazývaný aj medziúver, ktorý stavebná sporiteľňa 

poskytuje svojim zákazníkom. Sporitelia potrebujú získať finančné prostriedky skoršie, 

ako splnia podmienky na pridelenie cieľovej čiastky a tým získajú úver zo stavebného 

sporenia. Pokiaľ však klient potrebuje získať úver skôr, môže mu stavebná sporiteľňa 

poskytnúť preklenovací úver, ktorý slúži k preklenutiu doby do  poskytnutia úveru zo 

stavebného sporenia. [28]   

V takomto prípade sú klientovi poskytnuté finančné prostriedky z iného zdroja formou 

medziúveru, pri ktorom sú dané menej výhodné podmienky ako pri stavebnom úvere. 

Klasický preklenovací úver nie je splácaný postupne, ale je splácaný jednorazovou 

splátkou vo chvíli pridelenia cieľovej čiastky. Tento úver sa poskytuje do výšky cieľovej 

sumy a je poskytnutý s podmienkou, že stavebný sporiteľ bude naďalej sporiť peniaze na 

stavebné sporenie, ale zároveň bude aj splácať úroky a poplatky z celej cieľovej čiastky, 

ktorá súvisí s medziúverom. Výška preklenovacieho úveru je poskytovaná do výšky 

cieľovej čiastky. Môže však byť aj nižšia ako je cieľová čiastka príslušného účtu 

stavebného sporenia, avšak nie vyššia. Toto obmedzenie je stanovené zákonom, ale dá sa 

naňho prísť aj logicky a to: „Pokiaľ  má byť preklenovací úver splatený pridelenou 

cieľovou čiastkou, nesmie byť vyšší než cieľová čiastka, pretože inak by nebol splatený.“ 

[28,29]   

V oboch krajinách na získanie medziúveru je potrebné splniť predom stanovené 

podmienky. Stavebné sporiteľne požadujú mať nasporený určitý obnos peňazí, čo je jedna 

z najdôležitejších podmienok v oboch krajinách. Ďalšie podmienky, ktoré platia v Českej 

republike sú, že klient musí sporiť aspoň 2 roky a dosiahnuť hodnotiace číslo, ktoré 

predstavuje premennú v závislosti na čase a výške úspor. V okamžiku pridelenia klientovi 

je  preklenovací úver jednorazovo splatený pridelenou cieľovou čiastkou. Následne na to 

začne klient splácať úver zo stavebného sporenia. [28,29]   
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4 Hypotekárne bankovníctvo 

Hypotekárne bankovníctvo tvorí samostatnú oblasť bankovníctva, ktorá sa zameriava na 

financovanie investícií a nehnuteľností. Jeho vývoj a formovanie je ovplyvnené 

prepojením medzi kapitálovým, bankovým, peňažným trhom a trhom nehnuteľností. Je 

typické svojimi črtami, ktoré sú viditeľné v každom systéme hypotekárneho 

financovania. Črty hypotekárneho bankovníctva sú podmienené historickým vývojom 

a konkrétnymi podmienkami ekonomického vývoja v danej krajine.  V rozvinutých 

svetových ekonomikách s hypotekárnym systémom nastávajú pevné prepojenia medzi 

trhom nehnuteľností a investičným aktivitami.  [29] 

Vznik hypotekárneho bankovníctva v Slovenskej republike 

V polovici 90. rokoch sa čoraz častejšie diskutovalo o naliehavosti a nevyhnutnosti 

zavádzania hypoték v našom právnom štatúte a v bankovej praxi. Hlavným dôvodom tejto 

myšlienky bol dlhotrvajúci úpadok na trhu s nehnuteľnosťami a pretrvávajúca potreba 

riešenia otázok v oblasti bytovej politiky.  Nedostatok finančných zdrojov bol spôsobený 

sprievodným javom ekonomickej transformácie kapitálu, z tohto dôvodu všetky dostupné 

zdroje aktivít smerovali tam, kde sa rysovala perspektívna maximálneho a rýchleho 

zhodnotenia. Postupne  sa začala situácia meniť, čo malo za príčinu rozvoj hypotekárneho 

bankovníctva a vytvorenie novej legislatívy. Vytvorenie novej legislatívy umožnilo vznik 

úverovania a  hypotekárnych bánk. [30] 

Základný predpoklad pre rozvoj hypotekárneho bankovníctva je okrem vhodných 

makroekonomických podmienok tak isto aj vytvorenie mechanizmov, pravidiel 

a legislatívnych noriem, ktoré adekvátne prihliadajú na záujmy všetkých 

zainteresovaných subjektov hypotekárnych vzťahov. Významný moment pre Slovensko 

bolo  zavedenie hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom prijatia novely zákona č. 

21/1992 Z.z. o bankách v podobe zákona 58/1996 Z.z., ktorá nadobudla platnosť 

1.3.1996. [29,31] 

Podmienky na vytvorenie a rozvoj hypotekárneho bankovníctva neboli zo začiatku na 

Slovensku až tak priaznivé. V tomto období sa začala prejavovať nízka likvidita a vysoké 

ceny zdrojov na peňažnom a kapitálovom trhu. Tým, že chceli dosiahnuť fungovanie 

hypotekárneho bankovníctva, bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie, mnoho 

kompromisov, a to ako zo strany bánk tak aj verejných činiteľov. V porovnaní s inými 

zahraničnými štátmi sa na Slovensku nepodarilo vytvoriť ani jednu samostatnú 

hypotekárnu banku.  

Hypotekárne banky boli označované  a definované ako univerzálne komerčné banky 

s licenciou na poskytovanie hypotekárnych obchodov, čo výrazne ovplyvnilo charakter 

a spôsob hypotekárnych obchodov až do súčasnosti. [29] 
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Najdôležitejšou podmienkou na poskytnutie hypotekárneho bankového produktu, čiže 

úveru, je vytvorenie takej legislatívy, ktorá bude zohľadňovať záujmy všetkých 

zúčastnených subjektov. Je potrebné, aby zákonná úprava bola pri všetkých právnych 

normách týkajúcich sa nielen bánk ale aj všetkých zákonov, ktoré s poskytovaním tejto 

služby pôsobia, či už priamo alebo nepriamo. Poskytovanie hypotekárneho úveru 

upravuje zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. [32,33] 

Na Slovensku je možné, aby hypotekárne úvery poskytovali hypotekárne banky alebo 

pobočky zahraničnej banky, ktoré majú k týmto obchodom udelené bankové povolenie. 

Činnosť jednotlivých hypotekárnych bánk podlieha pod kontrolu Národnej banky 

Slovenska a Európskej centrálnej banky. [29,33]  

Vznik hypotekárneho bankovníctva v  Českej republike 

Založenie prvej hypotekárnej banky v Českej republike sa datuje najmenej od počiatku 

druhej polovice 19. storočia. V roku 1865 bola založená v Prahe hypotekárna banka, 

poskytujúca úvery na domový a pozemkový majetok. Druhou hypotekárnou bankou bola 

Zemská banka Království Českého. [34] 

Medzi prvou a druhou svetovou vojnou  fungovalo hypotekárne bankovníctvo  v bývalom 

Československu podľa rakúskeho a nemeckého vzoru zemských bánk. Jednalo sa 

o verejnoprávne ústavy, podliehajúce kontrole zemských správnych orgánov. Klienti 

ručili za hypotekárny úver spočiatku roľníckou pôdou, čo v minulosti predstavovalo zdroj 

obživy a bola hlavným zdrojom záruky výnosov a bohatstva. Začiatkom druhej svetovej 

vojny bolo hypotekárne bankovníctvo pozastavené a k jeho obnoveniu dochádza v 90. 

rokoch minulého storočia. [35] 

Ako prvý krok na obnovu hypotekárneho bankovníctva možno považovať zákon 

č.530/1990Sb., o dlhopisoch, ktorý vymedzuje pojem a podstatu hypotečných záložných 

listov. „Za skutočný začiatok hypotekárneho úveru sa dá považovať zákon č.84/1995 Sb.. 

Tento zákon doplňoval vyššie uvedený zákon o dlhopisoch v novšom znení zákona č. 

513/1991Sb., obchodní zákonník, v znení neskoršieho predpisu zo zákonu č. 328/1991 Sb. 

o konkurze a vyrovnaniu, v znení neskorších predpisov zákon č. 99/19963 Sb., občiansky 

súdny poriadok, v znení neskoršieho predpisu a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách v znení 

neskorších predpisov.” Posledný zákon z roku 1992 upravil podmienky na vydanie 

hypotekárnych záložných listov bankami. [34] 

Významný krok do hypotekárneho bankovníctva prinieslo vstup Českej republiky do 

Európskej únie a to prostredníctvom novely č. 190/2004Sb., o dlhopisoch. Práve táto 

novela zákonu priniesla zásadné zmeny v obore bankovníctva a podľa §28, odst. 3 novo 

definovala úver ako „Úver , ktorého splácanie vrátane príslušenstva je zaistené záložným 

právom k nehnuteľnosti, aj rozostavané, keď pohľadávka z úveru neprevyšuje 
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dvojnásobok zadlženej hodnoty zadlženej nehnuteľnosti. Úver sa požaduje za 

hypotekárny úver dňom vzniku právnych účinkov zadlženého práva .” [36] 

Vývoj bol v oboch krajinách po rozpade Československa rozdielny. Aj napriek 

príbuzností krajín sú v súčasnosti značné  rozdiely vo finančných produktoch.  

4.1 Hypotekárny úver 

Samotný hypotekárny úver si možno vysvetliť z rôznych hľadísk. Podľa Sůvovej sa 

definuje ako hypotekárny úver poskytovaný na investíciu do nehnuteľnosti, ktorý je 

zabezpečený záložným právom alebo iným zabezpečovacím právom k nehnuteľnosti. 

Podľa Medveďa má hypotekárny úver splatnosť od štyroch do tridsiatich rokov, je 

zabezpečený právom k tuzemskej nehnuteľnosti, pričom môže ísť aj o rozostavanú 

nehnuteľnosť. „Objekt úveru je pri hypotekárnom úvere tuzemská nehnuteľnosť, ku ktorej 

nadobudnutie, zmena, úprava, alebo dokončenie je financované úplne, alebo z časti 

úveru”. [34,37] 

Hypotekárny úver poskytuje hypotekárna banka, zahraničná banka alebo pobočka 

zahraničnej banky, a to buď právnickým alebo fyzickým osobám, slúžiac k zaisteniu 

investícií na financovanie bývania. O hypotekárny úver môže žiadať jeden alebo viacero 

žiadateľov, s podmienkou veku 18 rokov, občianstva v Českej alebo Slovenskej 

republike, prípadne musia mať preukaz o povolení pobytu. Nielen v Českej republike ale 

aj na Slovensku  prevažuje hypotekárne bankovníctvo, ktoré sa zameriava na podporu 

bývania. Výšku úveru určuje banka na základe preukázanej bonity klienta a hodnoty 

nehnuteľnosti. Samotnú hodnotu nehnuteľnosti posudzujú znalci, a to buď interní 

zamestnanci banky alebo externí odhadcovia. Hypotekárny úver s dobou splatnosti od 

štyroch do 30 rokov je financovaný predovšetkým prostredníctvom vydávania a predania 

hypotekárnych záložných listov. [34,37,38] 

Vo všeobecnosti platí, že odhad nehnuteľnosti je z pravidla nižší ako požadovaná výška 

úveru, ktorá sa podľa LTV  pohybuje na 80 % - 90 %. LTV udáva pomer medzi 

zastavanou hodnotou nehnuteľnosti a výšky úveru. Čím je nižšie, tým klient získa od 

banky lepšiu úrokovú sadzbu. Je však vhodné, keď klient má pred samotnou žiadosťou 

o úver našetrený určitý obnos peňazí. [38,39,40] 

Jeho hlavným zdrojom financovania je vydanie hypotekárnych záložných listov. Nová 

formulácia hypotekárnych úverov na Slovensku uvádza, že najmenej 90 % 

hypotekárnych úverov je krytých prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych 

záložných listov hypotekárnou bankou podľa zákonu č.566/2001 Z.z. o cenných 

papieroch a investičných službách. [38] 

V Českej republike sa riadi podľa zákonom o dlhopisoch  č. 190/2004 Sb. Tento typ 

dlhopisov v oboch štátoch emitujú komerčné banky s tým, že sú kryté pohľadávkami 



28 

 

z poskytovaných hypotečných úverov. Ich zárukou je zabezpečenie nehnuteľnosti 

záložným právo. „Hypotečne úvery tvoria aktívnu stranu bilancie banky v pozícii veriteľa, 

tak hypotečne záložné listiny predstavujú pasívnu stranu hypotekárnych obchodov, kedy 

je banka v roli dlžníka voči svojim klientom – investorom.” [34,41] 

 Poskytnutý úver možno v Českej republike využiť na : [42] 

 Kúpu nehnuteľnosti,  

 kúpu rozostavanej nehnuteľnosti a jej následnú dostavbu,  

 výstavba a rekonštrukcia nehnuteľností,  

 prístavba, nadstavba nehnuteľnosti,  

 vyrovnanie dedičského konania s nárokom na nehnuteľnosť,  

 kúpa družstevného podielu s právom na užívanie bytovej jednotky,  

 na splatenie už poskytnutých pôžičiek, ktoré boli využité na investíciu do 

nehnuteľnosti.   

Na Slovensku možno využiť hypotekárny úver na nasledujúce účely: [38] 

 Na získanie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, ako napríklad kúpou, 

výmenou, dedičské vyrovnanie, 

 výstavba a zmena stavieb, po ich dokončení. Môže sa jednať o nadstavbu, kedy 

sa upravuje už ukončená stavba a rozširuje sa pôdorys stavby, 

 údržba tuzemských nehnuteľností, do ktorých patrí samotná úprava 

nehnuteľností, nezasahujúcich do pôdorysu stavby a výškovému ohraničeniu 

budovy, 

 na splatenie predtým poskytnutému úveru k vyššie uvedeným účelom, ktorý  je 

hypotekárnym úverom,   

 na splatenie poskytnutého úveru k vyššie uvedeným účelom, ktorý nie je 

hypotekárnym úverom.  

4.2 Členenie hypotekárneho úveru 

Na problematiku členenia hypotekárnych úverov sa podľa Siváka dá pozerať z viacerých 

strán. Členenie úverov sa rozdeľuje do troch základných skupín a to podľa dlžníka, 

existencie nehnuteľnosti a spôsobu refinancovania a splácania hypotekárneho úveru, 

ktoré možno vidieť podrobnejšej definované v nasledujúcom obrázku. [14]   

Najznámejšie členenie hypotekárnych úverov je špecifikované buď podľa účelu, spôsobu 

splácania alebo podľa iných faktorov. Banky sa vďaka širokému členeniu úverov snažia 

prispôsobovať ľudským prianiam a potrebám. Členenie hypotekárneho úveru v Českej 

a Slovenskej republike možno vidieť na nasledujúcich obrázkoch. [40,43]   
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Obrázok 6 - Členenie hypotekárnych úverov v Českej republike [40,43] 

 

 

Obrázok 7 - Členenie hypotekárnych úverov v Slovenskej republike [29] 

Z vyššie uvedených obrázkov je vidieť, že každá z krajín má rozdielne členenie 

hypotekárnych úverov. Z pohľadu právnej úpravy hypotekárneho úveru možno priradiť 

základný rozdiel medzi poskytovaním hypotekárnych úverov na Slovensku a v Česku 

aspekt účelovosti. Česká právna úprava nešpecifikuje účely na čo môže byť úver využitý, 

čo ho umožňuje rozdeliť do dvoch základných kategórií a to na účelový a neúčelový 

hypotekárny úver ako možno vidieť na vyššom uvedenom obrázku.  

Účelový hypotekárny úver – charakteristickým rysom je prísna účelovosť, ktorú 

definuje banka. Tento druh hypotéky možno využiť k účelom, ktoré sú určené na 

financovanie bývania (investície do nehnuteľnosti). Účelový hypotekárny úver je 

zaistený záložným právom nehnuteľnosti. Účelový úver možno uplatniť na kúpu 

nehnuteľnosti, stavebného pozemku, výstavbu nehnuteľnosti, rekonštrukciu, 

modernizáciu, opravy. [44] 

Neúčelový hypotekárny úver – neúčelovú hypotéku možno nazvať aj americkou 

hypotékou, pri ktorej využitie úveru nie je viazané na investíciu do nehnuteľnosti. 

Samotnej banke nie je potrebné definovať účel pôžičky. Úroky sú pri americkej hypotéke 

nižšie ako pri spotrebiteľskom úvere, avšak vyššie ako u štandardnej hypotéky. Tento 
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druh hypotéky je pre banku omnoho viac rizikovejší ako klasická hypotéka. Banky sa 

v tomto prípade poisťujú vyššou úrokovou sadzbou. Výhodou je, že nie je potrebné 

dokladať účel využitia peňazí z úveru a je možné ju hocikedy splatiť. Medzi nevýhody 

možno zaradiť vyššie náklady. [44] 

Hlavný rozdeľ medzi účelovou a neúčelovou hypotékou je v úrokovej sadzbe, ktorá býva 

cca o 2 % vyššia. Obe hypotéky musia byť zaistené zastavaným právom k nehnuteľnosti, 

čo je podmienené zápisom nehnuteľnosti do katastru nehnuteľností. [44]  

Diplomová práca sa zameriava na riešenie hypotekárneho úveru prostredníctvom 

účelového hypotekárneho úveru, ktorý je špecifikovaný na bývanie. 

4.3 Úverový proces 

Ako aj Slovenská republika tak aj Česká republika sa skladá z fázy ktoré tvoria úverový 

proces. Poskytnutie hypotekárneho úveru vytvára dlhodobý vzťah medzi klientom 

a bankou, začínajúc v momente podania žiadosti o úver a končí v momente vyplatenia 

celkovej požičanej čiastky banke. Tento celkový vývoj od začiatku až do konca možno 

nazvať úverový proces, ktorý sa skladá z troch fáz: [45]  

Pri poskytovaní hypotekárnych úverov používajú hypotekárne banky postupy, 

vyplývajúce z úverovej politiky, ktorá sa skladá z komplexu metód. Tieto metódy 

uplatňuje banka aj zamestnanci pri poskytovaní úverov. Zámerom úverovej politiky je 

dosiahnuť zabezpečenie úverových operácií, aby prebiehali v súlade s princípmi 

podnikania bánk. Princípy sú tvorené bankovou rentabilitou, likviditou a bezpečnosťou. 

„Počas trvania úverového vzťahu dochádza k procesu navzájom na nadväzujúcich 

činností, nazývajúci sa zjednodušene úverový proces.” [46] 

Bezpečnosť a kvalitu hypotekárnych úverov zabezpečuje ocenenie nehnuteľnosti, ktorú 

určuje banka na základe posúdenia celkového stavu nehnuteľnosti. Jedná sa o zložitý 

administratívny proces poskytnutia hypotekárneho úveru, ktorý sa skladá z viacerých fáz. 

Je nutnosťou, aby boli splnené všetky dopredu stanovené kritéria.  Základné informácie 

dostávajú klienti od pracovníkov banky, kde sa dozvedia podrobné informácie 

o zabezpečení, účelovosti a podmienkach poskytnutia. Ďalej sú pracovníkom banky 

oboznámení o všetkých prílohách a dokladoch, ktoré je nutné priložiť spolu so žiadosťou. 

Aby pracovník banky odporučil klientovi optimálny a výhodný hypotekárny produkt, šitý 

jemu na mieru, bude s ním prerokovávať jeho investičný plán, zdroj krytia, jeho potreby 

a zámer na získanie úveru. V nasledujúcom obrázku je možné vidieť celý postup 

vybavenia hypotekárneho úveru. [47] 
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Obrázok 8 – Postup vybavenia hypotekárneho úveru [46] 
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4.4 Náklady spojené s hypotekárnym úverom  

Samotná cena hypotekárneho úveru sa skladá z nákladov v podobe úrokových sadzieb, 

poplatkov spojených s úverom a ročnou percentuálnou mierou nákladov. Stanovenie 

správnej výšky cien bankových produktov je možné považovať za hlavný cieľ cenovej 

politiky. Je to najmä z dôvodu dostatočnej rentability banky a udržania si pozície v rámci 

konkurencie.  

Úroky  

Samotná výška úrokovej sadzby záleží na výške cien zdrojov, ktoré boli nevyhnutné 

k použitiu financovania hypotekárneho úveru. Patrí medzi najdôležitejšie faktory, pri 

ktorých sa rozhoduje, u ktorej banky si samotný klient vezme úver. [38] 

Úroková miera splácania hypotekárneho úveru je stanovená percentuálnym vyčíslením a 

vychádza z aktuálnej situácie na finančnom trhu, ďalej z bonity klienta (dlžníka), účelu 

úveru, dĺžky fixácie a výšky zaistenia hypotekárneho úveru a zároveň ovplyvňuje ako 

mesačné splátky, tak aj fakt, koľko v skutočnosti zaplatíme za pôžičku.  Podpísaním 

úverovej zmluvy sa žiadateľ o úver zaväzuje splácať okrem istiny aj úroky.  

Výška úrokovej sadzby vychádza z aktuálnej situácie na finančnom trhu, ďalej 

z ohodnotenia úverovej spôsobilosti klienta prostredníctvom ratingového systému banky. 

Ako aj na Slovensku, tak aj v Českej republike platí, že čím je z pohľadu finančnej 

inštitúcie klient rizikovejší, tým sa stanovuje vyššia úroková sadza. Úroková sadzba je 

v oboch štátoch buď pevná alebo pohyblivá, pričom je možné použiť kombináciu oboch 

typov. [38,43] 

Pohyblivá úroková sadzba v porovnaní s fixovanou úrokovou sadzbou je nižšia, ale môže 

sa počas lehoty trvania úveru meniť,  ako aj výška splátok úveru. V Česku aj na Slovensku  

si aktuálne  môže klient zafixovať hypotéku a poistiť si ju na rôzne dlhé obdobie (1,3,5,7, 

a 10 rokov) proti zmene úrokovej sadzby, čo prináša rovnakú výšku splátok počas doby 

fixovania. V oboch krajinách je najčastejšia doba fixácie 3 alebo 5 rokov. „Fixované 

úrokové sadzby sú obyčajne vyššie ako variabilné a ich výška zväčša rastie s dobou 

fixácie.” Pred samotnou zmenou úrokovej sadzby je banka povinná aspoň 2 mesiace pred 

uplynutím fixácie  informovať klienta, čím vzniká klientovi nárok na čiastočné alebo 

úplne vyplatenie úveru bez sankcií. [38] 

Časom sa úrokové sadzby menia. Klient, ktorý žiadal o hypotekárny úver pred rokom, 

bude mať inú úrokovú sadzbu, ako klient, ktorý žiada o úver v súčasnosti. Väčšiu istotu 

majú banky v klientoch, ktorí majú stabilný príjem a môžu na rozdiel od klienta , ktorý 

nemá stabilný príjem, dostať nižšiu úrokovú sadzbu.  

Zmenou úrokovej sadzby nastávajú aj zmeny v splátkach. Pri výbere by nemala zohrávať 

hlavnú úlohu len výška úrokovej sadzby, ale celková šírka ponuky, čo znamená obchodné 
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podmienky, platobná neschopnosť, výška poplatkov, možnosť predčasného splatenia, 

rýchlosť vyriadenia žiadosti atď. [4,43] 

Poplatky  

Získanie hypotekárneho úveru nie je ani v jednej z krajín lacná záležitosť, preto sa 

odporúča žiadateľom, aby boli pripravení na výdaje spojené s jeho získaním. Najvyšší 

poplatok, ktorý si účtujú banky, je za spracovanie a vyhodnotenie žiadosti o úver. Je 

stanovený percentom z požadovanej výšky úveru a to minimálnou a maximálnou 

čiastkou. Poplatok je jednorazový, nevratný a môžu byť k nemu pričítané príplatky za 

expresné spracovanie úveru.[38,48] 

Je potrebné brať do úvahy, že každá hypotekárna banka sa v rámci konkurencie mierne 

odlišuje poplatkami. Základné poplatky, ktoré sú spojené s hypotekárnym úverom: 

[38,48,49]  

 Poplatok za poskytnutie úveru, 

 poplatok za vedenie  úverového účtu, 

 poplatok za predčasné splatenie úveru, 

 poplatok za mimoriadnu splátku. 

V procese vybavovania hypotéky sa vyskytujú ďalšie poplatky, ktoré predstavujú náklad 

na zriadenie hypotekárneho úveru a tvoria ich tieto poplatky: [38,48] 

 Poplatok za znalecký posudok,  

 poplatok spojený s  katastrom nehnuteľností, 

 poistenie nehnuteľnosti, 

 vklad nehnuteľnosti do katastra.  

Dôležitým poplatkom, ako v Čechách tak aj na Slovensku, je poistenie nehnuteľnosti, 

ktorá je neodmysliteľnou súčasťou pri poskytnutí úveru, nakoľko sa banky poistením 

chránia pred neočakávanými udalosťami. Existujú aj ďalšie poistenia, ako poistenie 

schopnosti splácania úveru v prípade rizika smrti, ďalej rozšírené poistenie v ktorom je 

riziko straty zamestnania, prípadne práceneschopnosti. [38] 
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4.5 Splácanie hypotekárneho úveru 

Splácanie hypotekárneho úveru je závislé na postupe čerpania úveru. Čerpanie a splácanie 

môže byť jednorazové alebo postupné.  

Postupným čerpaním stanovuje hypotekárna banka maximálny počet čerpaní, počas 

ktorých sa splácajú úroky z čerpanej sumy. „Po vyčerpaní celkovej sumy úveru sa začína 

fáza splácania hypotekárneho úveru v podobe anuitných splátok a v prípade 

nevyčerpania celej sumy môže banka uplatňovať sankcie.” [50] 

Pre každého klienta banky, ktorý žiada o hypotekárny úver, je dôležitou položkou výška 

mesačnej splátky. Po skončení čerpania úveru klient začína splácať pravidelné mesačné 

splátky. Tieto splátky je nutné nastaviť tak, aby prebehol bezproblémový proces 

splácania. Mesačné splátky majú obsiahnutú vždy zložku úrokovú, ktorou sa spláca úrok 

a zložku úmorovú, ktorou sa spláca istina. [34] 

Výška úrokových sadzieb môže byť v podobe fixovaných úrokových sadzieb, 

variabilných úrokových sadzieb, ich kombináciou, a to zafixovaním úrokových sadzieb 

na určité časové obdobie s možnosťou prehodnotenia. Banky sú v súčasnosti ochotné 

svojim klientom umožniť splácanie istiny v podobe anuitných splátok. Výšku mesačnej 

splátky si možno ľahko dorátať s predpokladom, že vieme výšku hypotekárneho úveru. 

Vďaka tomu, si môžeme vyrátať anuitný koeficient, ktorý získame dosadením potrebných 

údajov do vzorca: [34] 

𝑎 =
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)ⁿ

(1 + i)ⁿ
 

(1) 

a ..... anuitný koeficient 

i  ..... úroková sadzba 

n ..... počet splátok za celú dobu splatnosti hypotekárneho úveru 

Prenásobením tohto koeficientu a výškou hypotekárneho úveru získame mesačnú splátku. 

Je možné postupovať aj opačne. Pokiaľ sa podelí mesačná splátka daného koeficientu 

dostaneme celkovú výšku hypotekárneho úveru. Týka sa to hlavne degresívneho 

a progresívneho splácania, čo znamená, že splátky sú v čase buď klesajúce alebo rastúce.  

Splácanie hypoték môže prebiehať: [34] 

 Degresívne -  splátky sa pravidelne znižujú. Mesačná splátka je po dobu jedného 

roka v rovnakej výške a pre ďalšie roky sa znižuje o pevný koeficient poklesu. To 

znamená, že na začiatku má splátka najvyššiu hodnotu a na konci je najnižšia.  

Výška úmoru sa v priebehu doby splácania nemení, úroky klesajú vzájomne 
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s istinou. Pre tento typ splácania sa rozhodujú najmä klienti, ktorí sústreďujú 

finančné zaťaženie na začiatočné obdobie splácania úveru a ku koncu chcú splátky 

znížiť na čo možno najnižšiu hodnotu. 

 Konštantné alebo inak nazývané anuitné –  patrí medzi najčastejšie používaný 

typ splácania hypoték, ktorý obsahuje ako úrokovú časť, tak aj splátku istiny. 

Samotný klient spláca počas celej doby rovnakú splátku úveru, čo znamená, že je 

dohodnutá dĺžka fixácie úrokovej sadzby. Po skončení fixácie sa úver znovu 

prehodnocuje poskytovateľom hypotéky podľa aktuálnych podmienok a navrhne 

sa pre klienta nové sadzba pre ďalšie fixné obdobie. Klient sa môže rozhodnúť, či 

príjme nové podmienky alebo sa rozhodne refinancovať hypotéku u inej banky.  

 Progresívne – splátka sa pravidelne zvyšuje. Naopak ako pri degresívnom 

splácaní tak pri progresívnom splácaní sa výška pre nasledujúce obdobie zvyšuje 

o pevný koeficient rastu. Najnižšia splátka je na začiatku splácaného obdobia 

a najvyššia splátka je na konci obdobia. Nižšie splátky na začiatku umožňujú 

klientovi rýchlejšie vybaviť nehnuteľnosť, z dôvodu nižších mesačných splátok 

na hypotéku. Progresívne splácanie je vhodné aj pre mladých žiadateľov, ktorí 

majú na začiatku kariéry nižšie príjmy.  

Pre staršie vekové kategórie je vhodnejší degresívny spôsob splácania, nakoľko sú 

schopní splácať väčšiu časť istiny v kratšom období. Naopak pre mladších klientov je 

vhodnejší progresívny spôsob splácania úveru, kde sa ráta s rastúcim príjmom, čiže budú 

môcť časom splácať väčší obnos peňazí. [38] 

Je tu aj možnosť predčasného splácania úveru, ktorú poskytuje každá banka na 

Slovensku, a to pred dátumom jeho splatnosti a bez poplatku. Samozrejme každá banka 

má pri predčasnom splatený úveru, či už sa jedná o určitú časť alebo vyplatenie celej 

zvyšnej čiastky, iné pravidlá. Preto je vhodné pri podpise zmluvy sa oboznámiť s jej 

všetkými náležitosťami. „Vo všeobecnosti však platí, že klient môže očakávať sankcie, ak 

sa rozhodne pre mimoriadne splatenie úveru mimo obdobia, kedy mu to banka povolí bez 

poplatku, alebo nad povolený rámec.” [34,38] 

Po splatení úveru klient obdrží od banky potvrdenie o zániku úveru. O tento dokument 

banka požiada na katastri nehnuteľnosti. Kataster nehnuteľností vyžaduje toto potvrdenie  

z dôvodu vymazania záložného práva banky z listu vlastníctva nehnuteľnosti.  
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5 Ostatné spôsoby financovania prostredníctvom Štátneho 

fondu rozvoja a bývania 

Peňažné prostriedky, potrebné na financovanie bývania, je možné získať aj 

prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania za predpokladu splnenia podmienok. 

Štátny fond rozvoja a bývania poskytuje zvýhodnené úvery na bývanie a sú v prospech 

obyvateľov, ktorí  majú nízky príjem, zdravotné postihnutie, alebo boli vychovávaní 

v detskom domove. 

Štátny fond rozvoja a bývania na Slovensku 

Na Slovensku patrí v súčasnosti medzi jednu z najlepších možností získania úverov na 

financovanie kúpy bytu alebo domu štátny fond rozvoja a bývania. Vznikol a začal 

vykonávať svoju činnosť v máji 1996. „V súčasnosti je Štátny fond rozvoja bývania 

určený na financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej 

republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.” [51] 

„Podmienky na získanie prostriedkov:” [51] 

 „Z fondu upravuje zákon č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja a bývania 

v znení zákona č. 276/2015 Z.z., 

 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach 

o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných 

podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky MDVRR 

SR č. 341/2015 Z.z..” 

 

Žiadateľom o podporu môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky 

a má na území Slovenska trvalý pobyt a dovŕšila vek 18 rokov, s vlastným príjmom či už 

z podnikania, závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu. Ďalším žiadateľom môže 

byt právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. [51] 

Podrobný výpis žiadateľov: [51] 

 Fyzická osoba, 

 obec, mestská časť, 

 samosprávny kraj, 

 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

 vlastníci bytov a nebytových priestorov, 

 nezisková organizácia,  

 iná právnická osoba. 
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Prostriedky zo štátneho fondu rozvoja a bývania nie je možno využiť na rôzne účely, ale 

len na stanovené spôsoby riešenia problémov s bývaním. Tento úver patrí medzi jedny 

z najvýhodnejších spôsobov financovania nehnuteľnosti na trhu. Úroková sadzba sa 

pohybuje v rozmedzí 1 % - 5 %. Suma poskytovanej výšky peňažného fondu na bývanie, 

je v závislosti na tom, koľko mu na daný rok pridelí štát. [10] 

Štátny fond rozvoja a bývania v Čechách  

Štátny fond rozvoja a bývania, v skrátenej podobe SFRB, je štátny fond v kompetencii 

Ministerstva pre miestny rozvoj v Českej republike. Hlavným účelom tohto fondu je 

podpora bývania v Čechách, predovšetkým v súlade s konceptom bytovej politiky do roku 

2020, schválená vládou Českej republiky.  

„Je zriadený zákonom č.211/2000Sb. O štátnom fonde rozvoja a bývania a o zmene 

zákona č. 171/1991 Sb. O pôsobení orgánov Českej republiky vo veciach prevodu majetku 

štátu na iné osoby a o Fonde riadiaci sedemčlenný výbor, na čele ktorého je minister pre 

miestny rozvoj.” [52] 

Obe legislatívy v štátoch sa zhodujú v zameraní sa  na financovanie bytovej politiky. Už 

na základe vyššie uvedených  informácií o ŠFRB v oboch krajinách je vidieť badateľný 

rozdiel podľa prvotných informácií z hľadiska možnosti čerpania úveru, účelu využitia 

úveru. Na Slovensku je štátny fond rozvoja a bývania omnoho viac rozvinutý ako 

v Českej republike a zameriava sa na ľudí s postihnutím, dospelých ľudí, ktorí žili 

v detskom domove. [51,52] 

5.1 Organizačná štruktúra 

Na Slovensku  

Štruktúra Štátneho fondu rozvoja a bývania na Slovensku sa skladá z oboru kontroly, 

kancelárie generálneho riaditeľa a Generálneho riaditeľa. Štátny fond rozvoja a bývania 

je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Tento fond je zriadený zákonom národnej rady 

Slovenskej republiky č.124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, určených na 

financovanie osobitne určených úloh ako účelový fond. Výška rozpočtu ŠFRB na rok 

2019 je 217 000 000 € (5 425 000 000Kč). Podrobný prehľad rozdelenia schváleného 

rozpočtu pre rok 2019 možno vidieť na nižšie uvedenej tabuľke. [53] 
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Tabuľka 3 – Rozpočet na rok 2019 ŠFRB na Slovensku [54] 

P.Č. Účel Rozpočet 2019 

1 Obstaranie bytu do vlastníctva FO 3 000 000 € (75 000 000 Kč) 

2 Obstaranie nájomného bytu PO 25 000 000 € (625 000 000Kč) 

3 Obstaranie nájomného bytu pre obce 72 600 000 € (1 815 000 000 Kč) 

4 Obnova bytovej budovy 97 400 000 € (2 435 000 000 Kč) 

5 Výstavba zariadení sociálnych služieb 17 000 000 € (425 000 000 Kč) 

6 Obnova zariadení sociálnych služieb 2 000 000 € (50 000 000 Kč) 

 Spolu 217 000 000 € (5 425 000 000 Kč) 

 

Na nasledujúcom obrázku je graficky znázornená organizačná štruktúra ŠFRB, ktorá 

v súčasnosti platí na Slovensku.  

 

 

Obrázok 9 – Organizačná štruktúra ŠFRB na Slovensku [53] 
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V Čechách 

SFRB je tvorený výborom Fondu, dozornou radou Fondu a riaditeľom Fondu. Výbor 

fondu predstavuje najvyšší orgán Fondu, ktorý jedná o veciach, ktoré sú predmetom 

činnosti Fondu, ďalej predkladá ministrovi návrh rozpočtu Fondu, ktorý na rok 2019 je 

6316,48 mil. Kč, realizuje ročnú účtovú uzávierku a výročnú správu Fondu za príslušný 

kalendárny fond, prípadne zmeny tohto statusu. Výbor sa skladá zo 7 členov. [55,56] 

 

Obrázok 10 – Organizačná štruktúra SFRB v Čechách [56] 

V každej krajine disponuje fond rozdielnymi finančnými prostriedkami. Česká republika 

v porovnaní so Slovenskom má pridelený menší obnos finančných prostriedkov na 

základe rozpočtu pre rok 2019. Rozpočet je nižší po prepočte kurzom na české koruny 

o 891, 48 mil. Kč. Tento finančný rozdiel má za následky, že nie každý, kto si o podporu 

požiada ju dostane aj napriek tomu, že na Slovensku je program viac rozšírený.  

Z porovnaní organizačných štruktúr je vidieť, že v každej z krajín sú odbory štátneho 

fondu rozvoja a bývania inak koncipované a majú pridelené rôzne funkcie. V oboch 

štátoch dozornú radu tvorí kontrolný orgán Fondu. Jeho hlavnou úlohou je kontrola 

hospodárenia a činnosti Fondu. Pokiaľ by dozorná rada natrafila na vážne nedostatky, je 

povinná ako v Česku, tak aj na Slovensku okamžite informovať ministra. [53,54,55,56] 
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5.2 Účel podpory 

Slovenská republika  

Medzi základné účely podpory štátneho fondu rozvoja a bývania sa zaradzuje: [57] 

 Výstavba bytu alebo dokončenie rozostavaného bytu nachádzajúceho sa 

v bytovom dome vrátane bytu, získaným nadstavbou, prístavbou, vstavbou alebo 

prestavbou nebytového priestoru, 

 výstavba bytu alebo dokončenie rozostavaného bytu nachádzajúceho sa 

v rodinnom dome vrátane bytu, získaným nadstavbou, prístavbou, vstavbou alebo 

prestavbou nebytového priestoru, 

 kúpou bytu v bytovom alebo rodinnom dome, ktorý je uvedený v kolaudačnom 

rozhodnutí, od nadobudnutia platnosti pri ktorej neuplynuli viac ako dva roky,  

 obnova bytovej budovy. Rozumie sa ňou tepelná ochrana bytového domu 

a rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov 

a technických špecifikácií, alebo obnova alebo modernizácia spoločných častí 

a spoločných zariadení bytového domu, alebo odstránenie statických nedostatkov 

bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou právnickou, alebo fyzickou 

osobou, 

 výstavba nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa 

nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru. 

Podporu je možné použiť aj na: [57] 

 byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe, 

 byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej 

starostlivosti, 

 byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa predpisov 

o sociálnom zabezpečení, 

 byt určený pre fyzickú osobu, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom 

domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti. 
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Česká republika  

Fond bol založený za účelom podporovania rozvoja bývania v Českej republike v súlade 

s bytovou politikou schválenou vládou Českej republiky. Jednotlivé podmienky fondu 

definuje zákon 211/2000Sb., taktiež okrem tohto zákona aj Status fondu a ďalšie právne 

predpisy. [58] 

Na základe statusu fondu sú jeho základným účelom tieto úlohy: [58] 

 Fond zoskupuje finančné prostriedky určené na podporu bývania, ktoré musia byť 

v súlade s koncepciou bytovej politiky schválenou vládou Českej republiky 

a zároveň udržiavať rozvoj obcí, miest a regiónov,  

 fond podporuje súkromné a investície určené na výstavbu bytov, opráv 

a modernizáciu bytov ďalej aj  na výstavbu technickej infraštruktúry,  

 na splnenie úloh používa Fond svoje finančné zdroje podľa § 3  zákona a v súlade 

s nariadeniami vlády. Tieto nariadenia sú stanovené podmienkami poskytovanými 

štátnu podporu bývania podľa jednotlivých programov, 

 podľa jednotlivých programov rozdeľuje ŠFRB finančné prostriedky, ktoré sú 

určené na podporu bývania, rozvoja obcí, miest a regiónov, 

 ŠFRB poskytuje a rozdeľuje finančné prostriedky, z príslušných fondov európskej 

únie, na základe schválených prostriedkov, 

 fond poskytuje poradenské služby v oblasti realizácie programov poskytovaných 

štátnu podporu a to v oblasti bývania,  

 fond analyzuje situáciu v bývaní a to akú má účinnosť štátna podpora na bývanie, 

taktiež sa snaží navrhovať Ministerstvu pre miestny rozvoj opatrenia v oblasti 

bytovej politiky,  

 samotný fond realizuje nástroje finančného inžinierstva s využitím prostriedkov 

štrukturálnych fondov prostredníctvom výkonovej činnosti Holdingového fondu 

a Fondu určeného na rozvoj miest. 

Oba štáty sa snažia orientovať účel podpory podľa zákonu najmä na výstavbu bytov, 

prípadne opráv, rekonštrukciu či už fyzickým osobám prípadne mestám alebo obciam, 

čím sa podporuje rozvoj  bytovej politiky. Veľkým rozdielom v účele podpory je, že na 

Slovensku je viacero druhov podpory využitia fondu, týkajúcich sa bývania, pričom 

v Českej republike možno čerpať rôzne dotácie prospievajúce k environmentalistike 

krajiny. [57, 58] 
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5.3 Druh a výška podpory 

Ako na Slovensku tak aj v Českej republike, možno povedať, že  medzi základné druhy 

podpory sa zaraďuje úver. Podpora je poskytovaná  v oboch štátoch úverom do výšky 80 

% z obstarávacej ceny stavby s dĺžkou splatnosti v Českej republike 20 rokov a na 

Slovensku 40 rokov, ktorá je závislá na využití účelu podpory. V prípade, ak sa 

na Slovensku jedná o úver zo zdrojov získaných štátnym fondom rozvoja a bývania 

formou darov, môže žiadateľovi byť poskytnutá suma v rozsahu 80 % najdlhšie na 30 

rokov. [57, 60] 

Na Slovensku platí, že ročná úroková sadzba je do výšky základnej úrokovej sadzby 

Národnej banky Slovenskej republiky, ktorá naberá platnosť začiatkom roka a to 1. 

januára roku, kedy si žiadateľ požiada o podporu zo štátneho fondu rozvoja a bývania. 

Výška úrokovej sadzby sa v Čechách v porovnaní so Slovenskom stanovuje podľa 

aktuálnej výšky základnej referenčnej sadzby Európskej únie.  

Minimálna výška úrokovej sadzby je závislá aj od referenčnej sadzby,  ktorá je pravidelne 

aktualizovaná a verejne dostupná. V súčasnosti sa úroková sadzba na Slovensku pohybuje 

v rozpätí 1 % - 2 % a v Čechách v 1 % -1,2 %. V porovnaní so Slovenskom  je aktuálne 

v Českej republike nižšia úroková sadzba. Pokiaľ sa jedná o odchované dieťa z detského 

domova, žiadajúci o poskytnutie podpory či už na výstavbu rodinného domu, alebo na 

kúpu bytu, môže dosiahnuť podporu vo výške 100 % obstarávacej ceny nehnuteľnosti.  

[57, 59, 60] 

V Českej republike možno čerpať okrem úveru na bývanie zo SFRB aj iné dotácie, čo na 

Slovensku nie je možné. V nasledujúcich tabuľkách sú vypísane programy ŠFRB oboch 

krajín a dotácií Čechách, ktoré  možno využiť na podporované účely podľa aktuálnej 

ponuky. Maximálna výška podpory je na Slovensku 65 000 € (1 625 000 Kč) a v Čechách 

je 2 000 000 Kč (80 000 €). Rovnako, ako pri stavebnom sporení, by si  na základe podielu 

z ON mali žiadatelia zvážiť, či finančný obnos peňazí poskytnutý ŠFRB bude dostačujúci 

na financovanie bývania. 
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Tabuľka 4 – Podporované programy ŠFRB na Slovensku [57] 

Účel podpory Max. výška podpory Podiel z ON 
Úroková 

sadzba 
Lehota 

Výstavba a kúpa 

bytov 

55 000 €/byt 

(1 375 000 Kč) 
75 % 2 % 20 rokov 

60 000 €/byt 

(1 500 000 Kč) 

100 % ŤZP, 

odch. 

1 % ŤZP, 

odch. 

40 rokov 

ŤZP, 

odch. 

Výstavba a kúpa 

nájomného bytu 

65 000 €/byt 

(1 625 000 Kč) 

100 % obec, 

VÚC, NO 
1 % 

40 rokov 

obec, 

VÚC,NO 

  

0 % obec, 

VÚC, no 

v najmenej 

rozvinutej 

krajine 

 

60 000 €/byt 

(1 500 000 Kč) 

80 % iná 

PO 
1 % 

30 rokov 

iná PO 

Modernizácia BD 

50 000 €/výťah 

(1 250 000 Kč) 
75 % 

0,5% 

výťah, 

plyn, 

elektrina 

20 rokov 

70 € 

(1 750 Kč)/m² PP bytu 

plyn, elektrina, voda, 

kanalizácia 

1 % bezb.   

110€ (2 750Kč)/m² PP 

bytu (bez) 
2 % iná   

90 € (2 250 Kč)/m² PP 

bytu (iná) 
   

Odstránenie 

systémovej 

poruchy BD 

70 € (1 750 Kč)/m² PP 

bytu 
 1 %  

Zateplenie 

bytovej budovy 

85 €(2 125 Kč)/m² ZP 

RD, BD 
80 % 1 % 40 rokov 

Výstavba 

zariadenia 

sociálnych služieb 

ZSS 

525 € (13 125 Kč)/m² 

PP 
80 % 1 % 40 rokov 

Zateplenie ZSS 85 € (2 125 Kč)/m² ZP 75 % 1 % 20 rokov 

Modernizácia 

ZSS 

400 €(10 000 Kč) /m² 

PP 
 1 %  
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Tabuľka 5 – Podporované programy ŠFRB v Čechách [58] 

Účel podpory 
Max. výška 

úveru 
Podiel z ON 

Úroková 

sadzba 
Lhota 

Modernizácia 

bytu 

Max. 300 000 

Kč (12 000 €) 
- 1-1,2 % 10 rokov 

Kúpa bytu 
Max. 1 200 000 

Kč (48 000 €) 
80 % 1-1,2 % 20 rokov 

Stavba RD 
Max. 2 000 000 

Kč (80 000 €) 
80 % 1-1,2 % 20 rokov 

Kúpa RD 
Max. 2 000 000 

Kč (80 000 €) 
80 % 1-1,2 % 20  rokov 

 

Tabuľka 6 - Dotácie od ŠFRB v Čechách [61,62,63,64] 

 Výška dotácie Požiadavka Podiel dotácie 

Zelená strecha 
500 - 2000 Kč/m² 

(20 - 800 €) 

10-1000 m² 

80 % zelene 

- 

 

Dešťovka 
20 000 – 60 000 Kč 

(800 – 2 400 €) 

Pre stávajúce domy 

a novostavby v ČR 
Max. 50 % 

Kotlíková dotace 
Max. 120 000 Kč 

(4 800 €) 

Kotle 1 a 2 triedy, 

požiadavky ČSN – 

EN 305 -5 

Max. 80 % 

Solárne panely 
Max. 100 000 Kč 

(4 000 €) 

Vlastník 

nehnuteľnosti na 

území ČR 

Max. 50 % 
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6. Mladomanželské pôžičky  

V minulosti mala veľkú popularitu takzvaná mladomanželská pôžička. Táto pôžička bola 

poskytovaná štátom a najmä vďaka tejto forme pomoci si mladé páry mohli dovoliť 

vlastné bývanie.  

6.1. Mladomanželská pôžička na Slovensku  

Mladomanželské pôžičky sa na Slovensku od 1. júla 2019 vracajú. Novela je schválená 

parlamentom  a doplnená zákonom č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 

Prostredníctvom tejto novely je možné žiadať o úver na rekonštrukciu, kúpu 

nehnuteľnosti.  

Jedným z hlavných cieľov  je podpora mladých, mnohokrát finančne znevýhodnených 

rodín. Je možné predpokladať, že požiadavky z hľadiska Základné kritéria  na získanie 

novomanželskej pôžičky: [65] 

 Žiadateľ nesmie byť mladší ako 18 rokov a musí mať trvalý pobyt na Slovensku.  

 Vek každého z manželov musí byť do 35 rokov, s podmienkou, že uzavreli 

manželstvo najviac jeden rok pred podaním žiadosti. Z toho vyplýva, že žiadosť 

o poskytnutie úveru je možné podať najneskôr do roka od uzavretia manželstva.  

 Maximálni príjem oboch manželov za predchádzajúci kalendárny rok nesmie byť 

väčší ako 4 násobok životného minima. 

 Nesmie mať nedoplatky na sociálnej a zdravotnej poisťovni alebo daniach.   

„Podporu od štátu možno využiť na:” [65] 

 „Výstavbu bytu – BD, RD, polyfunkčný dom, 

 kúpu bytu – BD, polyfunkčný dom ( do 3 rokov od jeho skolaudovania), 

 kúpu staršieho bytu - BD, RD, polyfunkčný dom (starší ako 3 roky od jeho 

skolaudovania), 

 stavebná úprava bytu.”  

Poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu je možné využiť náklady spojené 

s rekonštrukciou bytu ako napríklad výmena rozvodov, bytového jadra, zriaďovacie 

predmety do kúpeľne, výmena okien, úprava stien a podláh, zabudovaná kuchynská linka 

spolu so spotrebičmi a iné. Na Slovensku o mladomanželskú pôžičku možno požiadať jej 

poskytovateľa, a to Štátny fond rozvoja a bývania. Žiadosť o pôžičku sa musí predkladať 

od 1. apríla do 31. októbra v príslušnom kalendárnom roku v listinnej podobe skrz 

mestský úrad v okrese, kde sa bude nachádzať miesto stavby. Následne po overení 

žiadostí pracovníka mestského úradu bude žiadosť elektronicky zaregistrovaná 

a odoslaná na ŠFRB, kde sa posúdi a následne oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia 

podpory.[65] 
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Za úver poskytnutý zo štátneho fondu žiadateľ ručí nehnuteľnosťou, ktorá musí byť 

poistená proti živelným pohromám a hodnota nehnuteľnosti musí dosahovať minimálne 

1,3 násobok požadovaného úveru.  

Mladomanželská pôžička ponúka zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ktorá závisí na výške 

požičanej sumy a dobe splatnosti. Tieto podmienky možno vidieť v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 7 – Možnosti využitia mladomanželských pôžičiek na Slovensku [65] 

Účel pôžičky 
Max. výška 

úveru 

Dĺžka splatnosti Úroková sadzba 

Do 

15 000€ 

Nad 

15 000 € 

Do 

15 000€ 

Nad 

15 000€ 

Výstavba bytu 
75 000 € 

(1 875 000 Kč) 
15 rokov 20 rokov 1 % 2 % 

Kúpa bytu (do 3 

rokov od 

kolaudácie) 

75 000 € 

(1 875 000 Kč) 
15 rokov 20 rokov 1 % 2 % 

Kúpa bytu (starší 

ako 3 roky) 

50 000 € 

(1 250 000 Kč) 
15 rokov 20 rokov 1 % 2 % 

Stavebná úprava 

bytu 

30 000 € 

(750 00 Kč) 
15 rokov 20 rokov 1 % 2 % 

 

Medzi najväčšie výhody patrí, že úroková sadzba je pri mladomanželských pôžičkách 

fixovaná, čiže je nemenná po celu dobu splatnosti úveru na rozdiel od komerčných bánk. 

Ďalšou výhodou je narodenie dieťaťa v dobe splácania úveru. Dieťa, ktoré sa dožilo 

jedného roku života a býva v jednej domácnosti so žiadateľom, má po podaní žiadosti 

nárok od štátu na odpustenie 2 000 € (50 000 Kč). O túto sumu bude následne znížená 

aktuálna istina úveru. V tomto prípade sa môže maximálne o 6 000 € (150 000 Kč), čiže 

tri deti.  

Aj mladomanželská pôžička má svoje nevýhody. Nikdy nie je isté, či vôbec pôžičku od 

štátneho fondu rozvoja a bývania dostaneme. Nestačí splniť všetky vopred stanovené 

kritéria ako pri bežných bankových úveroch. Úspech každej podanej žiadosti závisí od 

objemu peňazí pridelených štátom a od počtu žiadateľov. Jedná sa o administratívne 

náročnejší proces. Popritom treba mať stále na pamäti obmedzenia z hľadiska plochy 

nehnuteľnosti, kedy podlahová plocha bytu nesmie prevýšiť 80m² a plocha rodinného 

domu 120 m². Nevýhodou oproti hypotékam môže byť aj fakt, že mesačne budeme 

splácať väčší obnos peňazí. [65] 

 



47 

 

6.2. Mladomanželské pôžičky v Čechách  

Mladomanželské pôžičky po česky nazvané tzv. Program pro mladé – na pořízení nebo 

zkvalitnění bydlení sa riadia podľa nariadeniu vlády č. 136/2018Sb.  Tento fond je 

dotovaný prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto 

programu je možnosť žiadať o úver na rekonštrukciu bývania, kúpu bytu, výstavbu 

nehnuteľnosti. [66] 

Medzi základné kritéria na získanie úveru patrí: [66] 

 Osoby, žijúce v manželstve, alebo registrovanom partnerstve, v ktorom aspoň 

jeden z nich nedosiahol ku dňu podania žiadosti vek 36 rokov. 

 Osoba  do 36 rokov, ktorá sa stará o dieťa, ktoré ku dňu podania žiadosti 

nedosiahlo 15 rokov.  

 Žiadateľ, ktorý v dobe podania žiadosti o úver nesmie byť vlastníkom ani 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ani nájomca družstevného bytu. Rovnako ako 

jeho partner. (Táto podmienka neplatí, pri žiadosti o úver na modernizáciu.) 

Podporu od štátu možno využiť na :  [66]  

 „Novostavba rodinného domu – max.  plocha 140 m², 

 kúpa bytu – max plocha 70 m², 

 kúpa rodinného domu – max plocha  140 m², 

 modernizácia bývania.” 

Podmienky a časové lehoty, ktoré treba pri jednotlivých druhoch podpôr dodržiavať: [66] 

 Čerpanie úveru na modernizáciu – tento úver je možné čerpať na základe 

predložených dokladov buď naraz alebo postupne. Čerpanie financií musí byť 

ukončené maximálne 1 rok od uzavretia zmluvy. 

 Čerpanie úveru na získanie bývania výstavbou –  ako pri predchádzajúcom úvere, 

aj tu je možnosť čerpania úveru postupne alebo naraz. Čerpanie sa musí začať do 

1 roku a ukončiť ho je potrebné najneskôr do 3 rokov od uzavretia zmluvy. Pri 

výstavbe rodinného domu, musí byť dokončená do 3 rokov od uzavretia zmluvy 

v prípade, že doba nie je predĺžená na podnet žiadateľa.  

 Čerpanie úveru na získanie bývania kúpou – jediný z úverov, ktorý sa čerpá 

jednorazovo. Čerpanie musí byť zahájené do 1 roku od uzavretia zmluvy. 

Príjemca je povinný predložiť doklady na účel vynaloženia úveru najneskôr do 1 

roku od uzavretia zmluvy o poskytnutia úveru.  

V Čechách o program pre mladé – na pořízení nebo zkvalitnění bydlení možno požiadať 

jej poskytovateľa  a to SFRB. Žiadosť o pôžičku je možné podať osobne buď na pobočke 

v Prahe alebo Olomouci. Medzi ďalšie možností patrí dátová schránka alebo pošta. Je 
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potrebné, aby žiadosť bola dodaná kompletná, aby nebolo nutné žiadne doplnenie 

a potom úverová zmluva môže byť podpísaná do 30 dní.  

Na odporučenia fondu pre záujemcov, je potrebné aby dodali aj prílohy, ktoré nariadenie 

vlády vyžaduje dodať až po predbežnom vyhodnotení žiadosti. Za úver na získanie 

bývania bude žiadateľ ručiť zástavným právom k pozemku a nehnuteľnosti. V rámci 

poisťovacieho plnenia  toho je potrebná vinkulácia zo stavebného montážneho poistenia. 

Pri ručení za úver na modernizáciu je potrebný ručiteľ vo veku maximálne 55 rokov 

s priemerným mesačným príjmom za posledné tri mesiace 15 000 Kč (600 €). [66] 

Podľa využitia programu pre mladé je možno čerpať finančnú podporu v rozmedzí 

o 300 000 Kč (12 000 €) až 2 000 000 Kč (80 000 €). Jednotlivé typy sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke, kde možno vidieť dĺžku splatnosti spolu s úrokovou sadzbou.  

Tabuľka 8 – Možnosti využitia mladomanželských pôžičiek v Česku [66] 

Účel pôžičky 
Max výška 

úveru 

Výška 

príspevku 

Dĺžka 

splatnosti 

Úroková sadzba 

(fixácia úroku 

max. 5 rokov) 

Modernizácia 

bývania 

300 000 Kč 

(12 000 €) 
- Max. 10 rokov 

Podľa referenčnej 

sadzby, min.1 % 

Rodinný dom 

(výstavba alebo 

kúpa) 

2 000 000 Kč 

(80 000 €) 
Max. 80 % Max. 20 rokov 

Podľa referenčnej 

sadzby, min.1 % 

Kúpa bytu 
1 200 000 Kč 

(48 000 €) 
Max. 80 % Max. 20 rokov 

Podľa referenčnej 

sadzby, min.1 % 

 

Medzi najväčšie výhody tohto programu patrí, že je určený pre celé územie Českej 

republiky. Taktiež je možné, aby žiadateľ, pokiaľ má väčší finančný obnos platil 

mimoriadne splátky alebo predčasne splatil úver, a to bez doplatkov.  Ďalšou výhodou je, 

že správa vedenia účtu je bez poplatku ako aj odborná pomoc a konzultácia. Pri narodení 

dieťaťa si smie žiadateľ pri úvere na získanie bývania požiadať o dotáciu vo výške 

30 000Kč (1 200 €), čiže zníženie dlhu. 

Aj tento program má svoje nevýhody. Jednou z hlavných nevýhod je obmedzenie 

maximálne výšky úveru. Pokiaľ berieme fakt, že žiadateľ potrebuje mať našetrených 

aspoň 20 %, dá sa povedať, že do úvahy padá nehnuteľnosť do 1,6 mil. Kč (64 000 €). To 

je hlavný dôvod prečo sa tento program oplatí čerpať v malých mestách a obciach.  

Ak by žiadateľ pomýšľal nad kúpou nehnuteľnosti napr. v Brne alebo v Prahe, musel by 

mať omnoho väčší vlastný kapitál. Medzi ďalšie nevýhody možno spomenúť ako aj na 

Slovensku dlhú administratívu, ktorá je spojená so žiadosťami o úver. Taktiež je potreba 

splniť všetky podmienky na čerpanie. Poslednou nevýhodou je dĺžka splácania. Práve 
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vďaka kratšej dobe splácania, sa mesačné splátky môžu pohybovať vyššie ako pri 

hypotéke, ktoré sa vo väčšine prípadov poskytujú na 30 rokov. [66] 

6.3 Porovnanie mladomanželských pôžičiek v oboch krajinách 

Hlavným predmetom činnosti mladomanželských pôžičiek v oboch krajinách je podpora 

mladých manželských párov prostredníctvom dotácií zo Štátneho fondu rozvoja 

a bývania. Táto pôžička umožňuje čerpať úver na rekonštrukciu, kúpu nehnuteľnosti aj 

na výstavbu nehnuteľnosti.  

Pre obe krajiny je základným kritériom vek žiadateľa, ktorý nesmie byť mladší ako 18 

rokov, musí žiť v manželskom zväzku alebo v registrovanom partnerstve na Slovensku 

do 35 rokov a v Čechách do 36 rokov. Z vyššie uvedených kritérií možno konštatovať, 

že Slovensko má obsiahlejšie a prísnejšie stanovené kritéria ako Česko. [65,66] 

So žiadosťou o úver je potrebné požiadať v oboch krajinách jeho poskytovateľa Štátny 

fond rozvoja a bývania. Každá z krajín má iný spôsob podávania žiadostí, preto nie je 

možné určiť, ktorá je výhodnejšia, či už osobné podanie prípadne elektronické 

prostredníctvom dátovej schránky. Je však potrebné si v oboch prípadoch dávať pozor na 

kompletné odovzdanie žiadosti v správnom termíne.  

Ako poistku za splácanie úveru od štátneho fondu rozvoja a bývania obe krajiny požadujú 

ručenie nehnuteľnosťou a poistenie nehnuteľnosti v prípade katastrof. Fakty, ktoré by nás 

mohli ovplyvniť pri výbere mladomanželskej pôžičky, možno vidieť v nasledujúcej 

tabuľke. 

Tabuľka 9 - Porovnanie mladomanželských pôžičiek [65,66] 

 Česká republika Slovenská republika 

Výhody 

predčasné splatenie bez 

poplatku, celé územie ČR, 

dotácia pri narodení dieťaťa 

30 000 Kč (1 200 €) 

fixovaná výška úrokovej sadzby 

po celú dobu splatnosti, znížená 

istina úveru pri narodení dieťaťa 

o 2 000 € (51 000 Kč) 

Nevýhody 

Maximálna výška pôžičky je 

pomerne nízka, administratíva,  

dĺžka splácania, vyššia mesačná 

splátka 

neistota či pôžičku dostaneme, 

administratíva, obmedzená plocha 

nehnuteľnosti, vyššia mesačná 

splátka 

 

Z vyššie uvedených  tabuliek číslo 7 a 8 vyplýva, že na Slovensku a v Čechách je 

maximálna dĺžka splácania 20 rokov, čo sa odzrkadľuje na výške mesačných splátok, 

ktoré porovnaním s hypotekárnym úverom sú vyššie. Výška úrokových sadzieb je na 

Slovensku fixovaná podľa výšky pôžičky a to vo výške 1 % - 2 %, čo je veľkou výhodou 

oproti Čechám, kde sa úroková sadzba pohybuje podľa aktuálnej  výšky referenčnej 
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sadzby, ktorá je v súčasnosti 1,85 %.  Samotná výška podpory sa pohybuje v rozmedzí 

od 30 000 €  do 75 000 € (765 000 Kč – 1 900 000 Kč) na Slovensku a v Čechách od 

300 000 Kč do  2 000 000 Kč (12 000 € – 80 000 €). Pri samotnom žiadaní je potrebné 

zvážiť, či sa oplatí o novomanželskú pôžičku žiadať z dôvodu finančného pokrytia, keďže 

v Čechách je obmedzená maximálnou výškou príspevku a plochou nehnuteľnosti a na 

Slovensku plochou nehnuteľnosti. [65,66] 
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7. Konkrétne riešenie financovania bývania  

Táto časť diplomovej práce sa bude zaoberať navrhnutím financovania bývania 

nehnuteľnosti pre mladý pár. Na úvod bude predstavený pár s jeho požiadavkami na 

bývanie, kde budú zohľadnené mesačné výdaje a plat. Následne bude zadefinovaná 

lokalita dvoch podobných miest v odlišných štátoch, v ktorej sa budú nehnuteľnosti 

nachádzať. Ďalej sa práca zaoberá charakterizovaným nehnuteľností ako z ekonomického 

tak aj zo stavebného hľadiska. V závere práce budú uvedené rôzne spôsoby financovania 

nehnuteľností a ich následné porovnanie výhodnosti v jednotlivých krajinách.  

7.1 Predstavenie žiadateľa 

Pre každú finančnú inštitúciu je podstatným kritériom na poskytnutie peňažnej pôžičky 

vek klienta v rozmedzí od 18 do 70 rokov. Nakoľko si v súčasnosti vlastné bývanie 

zaobstarávajú najmä mladí ľudia, zvolila som si pre finančný návrh na kúpu nehnuteľnosti 

mladý pár, ktorý má záujem o kúpu bytu v novostavbe o dispozícii 3+kk. 

Na financovaní bývania sa budú podieľať obe participované osoby vo veku 27 rokov. Obe 

osoby majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie a stabilné zamestnanie. Pri poskytovaní 

peňažnej pôžičky zohráva veľkú rolu mesačný príjem a stabilná pracovná zmluva na dobu 

neurčitú. Priemerná hrubá mesačná mzda páru na Slovensku v Trnavskom kraji je 2 050€ 

(51 250 Kč), čo v čistom mesačnom príjme predstavuje 1 497 € (37 425 Kč). V Českej 

republike by rovnaký pár v Juhomoravskom kraji dosahoval hrubý príjem do domácnosti 

vo výške 48 228,78 Kč (1929,15 €) čo v čistom príjme je 31 831 Kč (1 273,24 €). Čisté 

peňažné výdavky na domácnosť v Trnavskom kraji a Juhomoravskom kraji sú približne 

12 000 Kč (500 €) na mesiac pre pár. Sú v nich zahrnuté výdavky na potraviny, oblečenie, 

zdravotníctvo, dopravu, poštu, telekomunikácie, kultúra, kaviarne, reštaurácie, rôzne 

tovary, služby a iné. [67,68] 

Oba páry majú našetrené na sporiacom účte 500 000 Kč (20 000 €) a sú ochotné ich 

použiť v plnej výške na dofinancovanie peňažnej pôžičky na bývanie, keďže mnoho bánk 

požaduje aspoň 20 % z vlastných zdrojov na kúpu nehnuteľností.  
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7.2 Charakteristika prostredia  

Prostredie a lokalita, v ktorom si človek vyberá svoje nové bývanie je veľmi podstatný 

faktor pri kúpe nehnuteľnosti. Ovplyvňuje jeho život v budúcnosti a preto je dobré, keď 

si najskôr zistí základné informácie o danom mieste. Základné faktory, ktoré by nás mohli 

ovplyvniť pri výbere miesta, je možno vidieť v nasledujúcom obrázku.  

 

Obrázok 11 – Faktory ovplyvňujúce výber prostredia [vlastná tvorba] 

Najväčší vplyv na cenu nehnuteľnosti má lokalita, kde sa môžu cenové výkyvy 

pohybovať na základe regiónu alebo rôznych častí mesta a ich vybavenosti. Samotná 

voľba závisí na našich potrebách, a preto je dobré zvážiť jednotlivé faktory, ktoré môžu 

predstavovať pracovné a športové možnosti, dopravu v danom meste, ubytovanie 

a reštaurácie, príroda, zdravotnícke zariadenia, spoločenský život a školstvo. Dôležité je 

si uvedomiť, či si nehnuteľnosť kupujeme na pár rokov a samotná lokalita neovplyvní náš 

život do budúcna alebo sa plánujeme v danom meste usadiť.  

Pri výbere miesta na kúpu nehnuteľnosti nie je dobré sa orientovať len na dostupnosť 

a blízkosť centra. V súčasnosti niektoré mestské štvrte ponúkajú rozsiahlu infraštruktúru 

od parkovacích miest až po základnej občianskej vybavenosti.  
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Časti mesta, kde v blízkej pešej dostupnosti nájdeme obchody, škôlky, školy,  môžu byť 

služby ponúkané za vyššiu cenu. Preto je na samotnom kupujúcom nehnuteľnosti zvážiť, 

či sa mu napriek vysokej ceny neoplatí do nehnuteľnosti investovať v prípade, že by 

zaobstarával danú nehnuteľnosť pre dlhodobé bývanie. Ďalšou pridanou hodnotou môže 

byť rozvoj danej oblasti v budúcnosti, ako napríklad detské ihrisko, chodníky, 

športoviská.  

Lokalita bytových domov, na ktorých sa bude realizovať modelové riešenie peňažnej 

pôžičky na bývanie pre mladý pár sa orientuje na Trnavský a Juhomoravský kraj. Jedná 

sa o  mesto Senica a Břeclav, ktoré možno vidieť na nižšie uvedenej mape.  

 

Obrázok 12- Poloha vybraných miest [69] 

Polohopis 

Tieto mestá boli vybrané z dôvodu najviac podobností týkajúce sa veľkosti, počtu 

obyvateľstva, samotnej polohy v blízkosti hraníc so susednými krajinami. Výhodou 

blízkej geografickej polohy sú podobné prírodné podmienky na život. Obe tieto mestá sú 

definované ako okresné mestá, ktoré sa nachádzajú  v blízkosti hraníc.  

Mesto Senica leží na západe Slovenska v Záhorskej nížine na úpätí Bielych Karpát, kde 

stredom mesta preteká rieka Teplica. Je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja 

s rozlohou 50,29 km²  a s počtom obyvateľov 20 782, čím sa radí medzi stredne veľké 

mestá. Senica patrí medzi moderné, obchodne priemyselné mestá a kultúrne mestá na 

Záhorí Slovenska. Polohopisne sa nachádza 77 km severozápadne od Bratislavy 

v blízkosti hraníc s Českou republikou približne 30km a Rakúskom. Mesto Senica sa 
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skladá zo štyroch  častí obcí a to zo samotnej Senice, Čáčov, Kunov a Sotina. Na juhu 

vedie železničná trať Kúty - Trnava. Patrí medzi mestá a vysokou občianskou 

vybavenosťou. [70,71]  

Mesto Břeclav patrí medzi najväčšie miesta, oblasti poskytujúce občiansku a kultúrnu 

vybavenosť, tvoriace v súčasnosti obec s rozšírenou pôsobnosťou. Břeclav je mesto 

rozprestierajúce sa pozdĺž rieky Dyje, nachádzajúce sa približne 50 km od mesta Brna 

v blízkosti hraníc so Slovenskou republikou a Rakúskom s rozlohou 77,11 km² a počtom 

obyvateľstva 24 797 obyvateľov. 

Břeclav je tvorený z troch katastrálnych území a z troch častí, nazývajúcich sa Břeclav, 

Charvatská Nová Ves a Poštorná. Mesto Břeclav tvorí dôležitú funkciu z hľadiska 

hraničného prechodu a železničnej križovatky medzinárodného významu. [72] 

Školstvo  

Možno povedať, že školstvo v oboch mestách je rozvinuté a zastúpené všetkými stupňami 

školskej a vzdelávacej inštitúcie, vytvárajúcej pozitívne podmienky pre deti a mládež na 

stredných školách. Deti majú možnosť navštevovať materské škôlky a základné školy. 

Zo stredných škôl je v oboch mestách zastúpené gymnázium, obchodné akadémie, 

odborné učilištia a súkromné stredné školy.  

V Břeclave sa okrem iného nachádza aj priemyselná škola a sídlo vysokej školy 

Bankového inštitútu s možnosťou štúdia bakalárskeho a nadväzujúceho magisterského 

programu. Výhodou je, že v oboch mestách sa nachádzajú aj mimoškolské výchovné 

činnosti, ktoré podporujú rozvoj dieťaťa, ako napríklad základné umelecké školy, 

jazykové školy.  [70,71,72] 

Kultúra a pamiatky 

V mestách je poskytnutý obyvateľom bohatý kultúrny život. V Břeclave môžu obyvatelia 

mesta využiť mestské kino, dom kultúry Delta, Mestskú knižnicu a múzeum, prípadne 

zrekonštruovanú židovskú synagógu alebo zámok Pohansko. Panujú tu tradície 

s charakteristickými ľudovými krojmi, ktoré sa využívajú pri bohoslužbách alebo rôznych 

folklórnych akciách.  

Senica poskytuje svojim obyvateľom o niečo menšie spektrum aktivít vo voľnom čase, 

čo sa týka kultúry. Napriek tomu je možno využiť kino, Záhorskú knižnicu a galériu, 

kaštieľ Machatka, evanjelický a rímskokatolícky kostol. O kultúru a zachovanie tradícií 

sa v meste starajú či už jednotlivci alebo skupiny, prípadne organizácie, ktorých hlavnou 

činnosťou je kultúra pod záštitou mesta. [70,71,72] 

 

 



55 

 

Ubytovanie a reštaurácie  

Každý obyvateľ si príde na svoje. Síce v Senici je menej rozvinutá gastronómia 

a hotelierstvo ako v Břeclave, ale aj napriek tomu je tam dostačujúca ponuka s ohľadom 

na veľkosť mesta a potreby obyvateľov. V oboch mestách je mnoho príležitostí týkajúcich 

sa ubytovania či už v hoteloch, penziónoch alebo ubytovniach. V každom meste možno 

nájsť pizzerie, krčmy, kaviarne, cukrárne, vinárne či čajovne. [70,71,72] 

Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť pre občanov je v každom meste zabezpečená prostredníctvom 

ambulancií všeobecných a odborných lekárov. V oboch mestách sa nachádza poliklinika, 

kde sídlia vyššie zmieňovaný lekári. V poliklinikách je poskytovaná aj pohotovostná 

pomoc. V Senici sa na rozdiel od Břeclavu nenachádza žiadna nemocnica. V prípade 

nutnosti budú musieť občania dochádzať do nemocnice v  Myjave. [70,71,72] 

Športové možnosti 

Každé z miest sa neustále snaží o zlepšenie športových možností. V blízkom okolí miest 

prechádzajú cyklotrasy, napríklad pri Břeclave možno využiť Velkopopovickú 

cyklotrasu, Česko – Rakúsku cyklotrasu, ktorá je pohraničná s Rakúskom , Beskydsko – 

karpatskú cyklotrasu a mnoho ďalších. Pri Senici je možnosť využitia cyklotrás ako 

Senicko - Kunovskej priehrady, Kopaničiarskej, Záhorskej, Malokarpatskej a mnoho 

ďalších.   

Obe mestá sú východiskovým bodom pre  turistické trasy a  športoviská. V Senici je 

mnoho úspešných ligových tímov v oblasti  ľadového hokeja, futbalu, tenisu či lakrosu, 

pričom v Břeclave je menšie zastúpenie ligových tímov a to len v hokeji a futbale. Každé 

z miest má športoviská ako tenisové kurty, futbalový štadión, kúpalisko, plaváreň, fitnes 

centrum atď.. [70,71,72] 

Pracovné možnosti 

Na pracovnom trhu je v oboch mestách ponúkaná dostatočná príležitosť na nájdenie si 

zamestnania, či už priamo v danom meste alebo jeho okolí. Na základe nižšie uvedených 

obrázkov možno konštatovať, že v okolí Břeclavu sa miera nezamestnanosti pohybuje 

okolo 2,5%a v okolí Senici je 4,35%. Vyššia miera nezamestnanosti môže byť spôsobená 

menšou rozlohou mesta, prípadne dochádzaním ľudí za prácou do väčších miest. [72,73] 



56 

 

 

Obrázok 13 – Miera nezamestnanosti v okresoch SR k 30.06.2019 [74] 

 

 

Obrázok  14 – Miera nezamestnanosti v okresoch ČR k 31.06.2019 [75] 

 

Z oboch obrázkov je jasné, že vybrané oblasti Juhomoravského a Trnavského kraja si v 

porovnaním s ostatnými krajmi nevedú až tak zle v miere nezamestnanosti.  
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Doprava 

Obe mestá sú označené ako významná dopravná križovatka, čo možno vidieť aj na vyššie 

uvedenom obrázku. Ako možno vidieť, obe mestá sa nachádzajú v blízkosti dopravnej 

tepny, diaľnice D2, ktorá spája mestá Brno – Bratislava. 

Zatiaľ čo sa mesto Senica na Záhorí nachádza medzi diaľnicami D1 a D2, ktoré sú spojené 

cestami II. triedy tak Břeclav má okolo mesta vybudovanú diaľnicu D2, ktorá sa kríži 

s cestou I. triedy v smere na Olomouc a Uherské Hradistě v jednom smere a v opačnom 

smere na hranice s Rakúskom. Cez mesto Senica prechádza štátna cesta I. triedy, ktorá sa 

môže pýšiť ako významná európska cesta. [70,71,72] 

Ako Senica tak aj Břeclav majú vybudovanú železničnú stanicu. V Senici sa nachádza 

železničná stanica na trase Kúty-Senica - Trnava, ktorá má aj napojenie cez dve vlečky 

do nového a starého priemyselného parku. Na rozdiel od Břeclavu netvorí významy 

železničný uzol európskeho významu, ktorý je tvorený I. a II. železničným koridorom, 

po ktorom vedie ako osobná tak aj nákladná doprava v smeroch na Slovensko, Nemecko, 

Poľsko, Maďarsko a samozrejme mestá ako Brno, Praha, Přerov a Ostrava. Železničná 

doprava v Břeclavě je zaradená do integrovaného dopravného systému Juhomoravského 

kraja. MHD doprava je v oboch mestách riešená autobusovou dopravou. Každé z miest 

má iný benefit v doprave, ktorý možno využiť do budúcna. V Senici a Břeclave sa 

nachádzajú letiská s tým rozdielom, že v Senici sa jedná o športové letisko. V Břeclave 

sa začala rozvíjať turistická lodná doprava po rieke Dyji. [70,71,72] 

7.3 Charakteristika nehnuteľností 

Pri výbere nehnuteľností v meste Senica a Břeclav som si zvolila dve najdôležitejšie 

kritéria, podľa ktorých som vyhľadávala nižšie uvedené obytné jednotky. Riadila som sa 

celkovou cenou za nehnuteľnosť a veľkosťou úžitkovej plochy obytnej jednotky. V oboch 

mestách som si vybrala ponuky z bytových domov určených konečným záujemcom.  

Základné kritériá, ktoré boli brané do úvahy pri hľadaní bytových priestorov podľa 

dôležitosti pre záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, sú: 

 Lokalita,  

 celková cena za nehnuteľnosť, 

 veľkosť bytu,  

 plocha celkom, 

 poschodie,  

 parkovacie miesto,  

 výťah, 

 vlastníctvo, 

 konštrukcia stavby. 



58 

 

V nasledujúcej tabuľke možno vidieť porovnanie vybraných nehnuteľností na základe 

vyššie uvedených kritérií, ktoré poslúžia pri financovaní bytov. Veľkou výhodou oboch 

bytov je, že sa nachádzajú v tesnej blízkosti centra mesta. Mladý pár, ktorý si chce zakúpiť 

nehnuteľnosť, má záujem o kúpu bytu o veľkosti 3+KK s úžitkovou plochou bytovej 

jednotky približne 80m². Pri výbere uprednostňujú byt s balkónom a parkovacím státím 

či už pred domom alebo prípadne zakúpením garáže. Oba byty sa nachádzajú na vyššom 

podlaží. K dispozícií je výťah iba v bytovom dome v Senici, z dôvodu viacerých podlaží 

oproti bytovému domu v Břeclavi. Po samotnom zakúpení bytu prechádza byt do 

osobného vlastníctva majiteľa.  

Tabuľka 10 - Porovnanie nehnuteľností na Slovensku a v Česku [76,79] 

Lokalita Břeclav Senica 

Celková cena za 

nehnuteľnosť 
2 201 835 Kč (88 073 €) 88 840 € (2 265 420 Kč) 

Veľkosť bytu 3+kk 3+kk 

Úžitková plocha 86,3 m² 84,23 m² 

Plocha balkónu 3,7  m² 4,61 m² 

Plocha celkom 90,0 m² 88,84 m² 

Poschodie 3. NP 4. NP 

Parkovacie miesto Áno Áno 

Výťah Nie Áno 

Vlastníctvo Osobné osobné 

Konštrukcia stavby Murovaná stavba Betónový skelet 
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Popis vybranej nehnuteľnosti v Senici  

Úspešný projekt Sadová ponúka pre obyvateľov v centre mesta Senica moderné bývanie. 

Oblasť výstavby polyfunkčného domu je známa tichým prostredím a okolitou zeleňou. 

Jedná sa o šesťpodlažný objekt, ktorý neobsahuje podzemné podlažia. Skladba bytových 

jednotiek je tvorená bytmi o veľkosti 2+kk, 3+kk a 4+kk. Celkový počet bytov v tomto 

objekte je 55. 

Medzi výhody projektu patria  kancelárske priestory, obchodné priestory, služby, poloha 

v centre mesta a blízkosť zelene. Taktiež sa v tesnej blízkosti polyfunkčného domu 

nachádzajú reštauračné zariadenia, školy, športoviská a banky, autobusová stanica. 

Polyfunkčný objekt s bytovými jednotkami sa nachádza na parcele číslo 655 o výmere 

205m². Popisné číslo nehnuteľnosti na ulici Sadová je 55. Presné umiestnenie 

nehnuteľnosti je možno vidieť na mape. [76] 

 

Obrázok 15 – Poloha parcely bytového dobu v Senici [78] 

Po technickej stránke je polyfunkčný objekt riešený založením na železobetónových 

pilotoch spolu s monolitickou základovou doskou. Zvislé nosné konštrukcie tvoria 

monolitické železobetónové stĺpy a steny, pričom vodorovné nosné konštrukcie sú 

tvorené monolitickým železobetónovým stropom. Výplň stien je tvorený murovaním 

z tehál Heluz. Strecha objektu je plochá a jej izolácia je prevedená prostredníctvom 

asfaltových modifikovaných pásov. Celý objekt je zateplený. [76] 
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Obrázok 16  – Vizualizácia bytového domu v Senici, pohľad A [76] 

 

Obrázok 17  – Vizualizácia bytového domu v Senici, pohľad B [76] 
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Hlavnou funkciou objektu je občianska vybavenosť na spodnom podlaží, ostatné podlažia 

tvoria bytové jednotky so skladovými priestormi. Jednotlivé poschodia sú spojené 

schodiskom a dvoma výťahmi. Každá bytová jednotka má balkón alebo lodžiu. Cena 

garážového státia v objekte sa pohybuje v rozmedzí od 5800€ - 6400€ (147 900Kč – 

163 200Kč) a vonku v areáli objektu 2499€ (63 725Kč). [76] 

Polyfunkčný dom je ponúkaný v štandardnom vybavení. Byt sa nachádza v 4.NP 

o celkovej výmere 84,23 m², z čoho 4,61 m² tvorí balkón. Vybraná nehnuteľnosť, na 

ktorej sa bude realizovať možnosť financovania na Slovensku, sa skladá z miestností, 

ktoré možno vidieť na pôdoryse bytu: [76] 

 hala.……………….......9,48 m² 

 izba................................12,53 m² 

 izba……….…………...13,98 m² 

 obývacia izba + kk….....40,57 m² 

 kúpeľňa ……………….4,98 m² 

 WC………………..…...2,69 m² 

 

Obrázok 18  – Pôdorys nehnuteľnosti v Senici [76] 
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Popis vybranej nehnuteľnosti v Břeclavi 

Mesto Břeclav ponúka občanom moderné bývanie v bytovom dome na hlavnej triede 

Národných hrdinov v tesnej blízkosti stredu mesta. Bytový dom sa skladá z 8 bytových 

jednotiek. Skladba bytov je tvorená najmä s ohľadom na potreby majiteľov bytov 

s veľkosťou 1+kk, 2+kk a s veľkosťou 3+kk. Výhodou tejto stavby je, že je uzatvorená 

dvorným traktom, v ktorom sa nachádzajú parkovacie miesta  a je vhodná pre mladé páry 

či rodiny s deťmi. 

Medzi ďalšie výhody bytového domu patrí blízkosť občianskej vybavenosti a služieb. 

V budúcnosti by mesto v okolí bytového domu rado vybudovalo oddychový park so 

službami pre občanov. V pešej dostupnosti od domu sa nachádza cyklotrasa, mestské 

kúpalisko, športový areál, autobusová zastávka MHD dopravy a základná škola. [79] 

Stavba sa rozprestiera na pozemku p.č. st.4350 katastrálneho územia Břeclav v meste 

Břeclav. Prístup do bytového domu je z ulice  Národná trieda. Popisné číslo je 3068.  

Umiestnenie bytového domu možno vidieť na nasledujúcom obrázku.  

 

Obrázok 19 – Poloha parcely bytového dobu v Břeclave [78] 

Projekt nové byty v Břeclavi je postavený z kvalitných materiálov vrátane zateplenej 

fasády. Hlavnou funkciou stavby je bývanie, kde sú jednotlivé podlažia bytového domu 

prepojené schodiskom. Na prízemí bytového domu sa nachádzajú predajne, napríklad 

predajňa spojovacieho materiálu. Každá bytová jednotka má veľký balkón. V bytovom 

dome sa nenachádza výťah, čo môže byť odrádzajúcim faktorom pri kúpe nehnuteľnosti. 

Parkovanie pre majiteľov nehnuteľností je riešené parkovaním buď pred nehnuteľnosťou 

alebo v areáli objektu, pričom parkovacie miesta sú zahrnuté v cene bytu. [79] 
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Obrázok 20 – Bytový dom v Břeclave, pohľad A [79] 

 

 

Obrázok 21 – Bytový dom v Břeclave, pohľad B [79] 
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Okrem vybraného bytu, ktorý je umiestnený v 3.NP, sa na rovnakom poschodí 

nachádzajú ďalšie tri bytové jednotky. Dispozičné riešenie a orientáciu bytov možno 

vidieť na nižšie uvedenom obrázku. Do bytu číslo 3068/10 o veľkosti  3+kk s plochou 

86,30 m², ktorý bude predmetom financovania, sa vchádza zo spoločných priestorov 

obytnej budovy. K bytu patrí balkón o veľkosti 3,7 m². 

 

Obrázok 22 – Dispozičné riešenie 3.NP [79] 

Veľkosti miestností v byte, ktoré možno vidieť na situačnej štúdií bytu: [79] 

 chodba.……………………9,43 m² 

 WC......................................1,57 m² 

 kúpeľňa……….…………..4,30 m² 

 obývacia izba + kk………..41,58 m² 

 izba ……………………….14,71 m² 

 izba………………………..14,71 m² 
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Obrázok 23 – Dispozícia bytu [79] 

Bytová jednotka sa ponúka ako holo byt so základnými zriaďovacími predmetmi ako 

vykurovacie telesá, umývadlo, vaňa, batéria, WC misa, vodomer, elektromer, zvonček 

a telefón s elektrickým vrátnikom. Súčasťou bytu sú všetky inštalačné rozvody. [79] 
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8. Financovanie nehnuteľnosti  

V súčasnosti sa situácia na trhu s možnosťami financovania bývania neustále dynamicky 

vyvíja, pričom jednotlivé inštitúcie sa predháňajú svojimi produktmi, či už sa jedná 

o stavebné sporenie, hypotekárny úver alebo Štátny fond rozvoja a bývania.  

Výsledkom predháňania sa inštitúcií  je poskytnúť čo možno najnižšiu úrokovú mieru 

klientovi. Vo vyššie uvedených kapitolách sú predložené potrebné informácie, na ktorých 

bola prevedená komparácia informácií z viacerých zdrojov na českom a slovenskom trhu, 

aby sa samotný žiadateľ ľahšie orientoval pri výbere  spôsobu financovania svojej 

nehnuteľnosti.  

8.1 Financovanie prostredníctvom stavebného sporenia 

S ohľadom na množstvo ľudí, ktorí žiadajú o stavebný úver zo stavebného sporenia, 

možno skonštatovať, že tento produkt na financovanie bývania stráca na svojej atraktivite. 

Využitie stavebného úveru zo stavebného sporenia je vhodné využiť pri investícií 

menšieho rozsahu ako rekonštrukcie, nadstavba a podobne. Ako bolo už vyššie 

spomenuté v kapitole o stavebnom sporení, možno povedať, že je vhodnou variantnou 

pre účastníkov stavebného sporenia, ktorí nemajú potrebu ihneď vlastniť nehnuteľnosť, 

ale práve naopak majú čas na to, aby si dopredu naplánovali budúcu investíciu do 

nehnuteľnosti a aby im časové možnosti dovoľovali šetriť na sporiacom účte aspoň po 

dobu dvoch rokov, a to v oboch krajinách. 

Pre stavebný úver zo stavebného sporenia sa rozhodujú najmä klienti, ktorí majú nižší 

príjem a pre ktorých môžu byť rozhodujúcim faktorom  jednoduchšie podmienky na 

získanie stavebného úveru v porovnaní s hypotekárnym úverom. Na Slovensku 

a v Čechách si sporitelia vyberajú najmä variantu, že nasporené peniaze využívajú na 

dofinancovanie hypotekárneho úveru. 

Stavebné sporenie stráca na svojej popularite aj vďaka výške štátnej prémie. Ani tá už nie 

je dostačujúcou motiváciou na uzatvorenie stavebného sporenia v porovnaní 

s minulosťou, keďže na Slovensku sa pohybuje vo výške 70 € (1750 Kč)  a v Česku 

maximálne 2 000 Kč (80 €). Obe čiastky sú pripisované ročne na sporiaci účet klienta. 

Držať si úspory na sporiacom účte, ktoré na Slovensku oproti Česku ledva dosahujú 

hodnotu inflácie, sa z dlhodobého hľadiska neoplatí. V dôsledku neustále klesajúcej 

tendencie, ktorá ma vplyv na štátnu prémiu, je možné konštatovať, že je každým rokom 

menej výhodné stavebné sporenie a to najmä na Slovensku.  Na Slovensku nemožno 

aktuálne očakávať výhodné zhodnotenie  vkladov ako v Čechách, kde výnosy zo 

stavebného sporenia porážajú infláciu a pohybujú sa okolo 4 %. V nasledujúcich 

tabuľkách možno vidieť porovnanie produktov z dvoch vybraných stavebných  sporiteľní 
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na Slovensku a v Čechách. Berú sa do úvahy kritéria z modelovej situácie, ako dlho by 

trvalo našetriť mladému páru v jednotlivých krajinách 500 000 Kč (20 000 €) za 

predpokladu mesačného vkladu 7 000 Kč (280 €) a využitia štátnej prémie.  

Tabuľka 11 – Stavebné sporenie v Slovenskej republike [80,81] 

Stavebná sporiteľňa Wűstenrot ČSOB 

Výška mesačného vkladu 280 € (7000 Kč) 280 € (7000 Kč) 

Dĺžka sporenia 6 rokov 6 rokov 

Úroková sadzba 1 % 1 % 

Výška úrokov 595,64 € (14 866 Kč) 497,49 € (12 437,25 Kč) 

Štátna podpora 420 € (10 500 Kč) 420 € (10 500 Kč) 

Čistý výnos 21 175 € (529 375 Kč) 21 077 € (526 925 Kč) 

Na Slovensku patrí medzi najvhodnejšiu variantu stavebného sporenia produkt od 

stavebnej sporiteľni Wűstenrot. Výhodou tohto sporenia  je dĺžka sporenia, výška úrokov 

a výška štátnej podpory, ktorá z týchto variant ponúka najvyšší čistý výnos nasporených 

peňažných prostriedkov za 6 rokov predstavuje hodnotu 529 375 Kč (21 175 €).  

Tabuľka 12 – Stavebné sporenie v Českej republike [82,83] 

Stavebná sporiteľňa Česká spořitelna ČMSS 

Výška mesačného vkladu 240 € (6000 Kč) 280 € (7000 Kč) 

Dĺžka sporenia 7 rokov 6 rokov 

Úroková sadzba 1 % 1 % 

Výška úrokov 17 488 Kč (699,52 €) 19 026 Kč (761,04 €) 

Štátna podpora 14 000 Kč (560 €) 14 000K č (560 €) 

Čistý výnos 521 794 Kč (20 8727 €) 531 653 Kč (21 266 €) 

 

V Českej republike  patrí medzi najvýhodnejšiu variantu vybraných bánk stavebné 

sporenie od Českomoravskej stavebnej sporiteľne. Opäť, ako pri porovnávaní na 

Slovensku, boli brané v úvahu kritériá na  dĺžku sporenia, výšku úrokov a výšku štátnej 
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podpory. Najvýhodnejší produkt s najvyšším odnosom nešetrných peňazí za  obdobie 6 - 

tich rokov je 531 653 Kč (21 266 €).  

Na základe porovnania produktov  stavebných sporiteľní v oboch krajinách je už na 

samotnom klientovi, či sa rozhodne pre alternatívu sporenia finančných prostriedkov 

v daných finančných inštitúciách. Pri rovnakej výške mesačného vkladu a dĺžke sporenia 

sa v Českej republike oplatí stavebné sporenie od ČMSS a na Slovensku od ČSOB, kde 

je ponúkaný najväčší čistý výnos. V Českej republike je čistý výnos v porovnaní so 

Slovenskom približne o 5 000 Kč (200 €) viac. Nasporené peniaze by v tomto prípade 

poslúžili na dofinancovanie hypotekárneho úveru, kde je veľkou výhodou, ak má žiadateľ 

o úver nasporených aspoň 20 % z cieľovej sumy, nakoľko stavebné úvery nie sú až tak 

atraktívne z dôvodu vyšších mesačných splátok a úrokových sadzieb.  

8.2 Financovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru 

Na kúpu nového bytu je najvhodnejšie využiť hypotekárny úver. Porovnať hypotekárne 

úvery medzi sebou sa zdá veľa krát zložité najmä pre rôzne parametre. Preto sa odporúča  

oboznámiť sa s ponukou hypotekárnych úverov najskôr prostredníctvom internetových 

stránok bánk pre základnú orientáciu, kde je možnosť využitia hypotekárnej kalkulačky. 

Po oboznámení sa s ponukami nasleduje oslovenie či už bankovej inštitúcie alebo 

finančných poradcov, ktorí sú v danej oblasti zorientovaní a vedia poradiť pri výbere 

správneho produktu.  

Odporúča sa brať do úvahy aj dĺžka fixácie, doba splatnosti, výška mesačnej splátky, 

poplatky spojené s úverom, koľko na danom úvere preplatíme, a taktiež hodnotu ročnej 

percentuálnej miery nákladov, označovanú na Slovensku ako RPMN a v Čechách RPSN.  

Mnoho ľudí sa nechá nalákať na nízke úrokové sadzby, no robia veľkú chybu, lebo na 

základe jedného čísla sa nie je správne rozhodovať. Myslia si, že najnižšia úroková sadzba 

je najlepší úver. Najspoľahlivejším a zároveň najdôležitejším faktorom pri výbere 

hypotekárneho úveru je hodnota RPMN /RPSN. [84] 

Je to hodnota, ktorá udáva percentá z dlžnej čiastky, ktorú musí dlžník zaplatiť za obdobie 

jedného roka. Prostredníctvom tejto hodnoty bude mladý pár presne vedieť, koľko 

skutočne zaplatí za požičané peniaze. V RPMN/RPSN je zarátaný úrok, istina, náklady 

stanovené zákonom (poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za uzavretie zmluvy, 

poistenie úveru atď.). Práve z tohto dôvodu je omnoho dôležitejšie pozerať sa na výšku 

RPMN/RPSN ako na výšku úrokov. Ďalším dôležitým parametrom je celkové preplatenie 

úveru, ktoré by malo byť čo najmenšie. Samozrejme je potrebné venovať pozornosť aj 

vyššie uvedeným parametrom, ako je výška mesačnej splátky alebo poplatky, ktoré má 

každá banka iné. [84] 
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Ďalej si musí žiadateľ uvedomiť, že nie pre každú bankovú inštitúciu je zaujímavým 

a bonitným klientom. Pre to, aby bol klient bonitný pre banku a získal u nej pôžičku, je 

nutné mať znalecký posudok od nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom hypotekárneho 

úveru. Na začiatku vybavovania hypotekárneho úveru si banka overí nielen bonitu, ale aj 

maximálne úverové zaťaženie klienta. Maximálna zadlženosť sa ráta pomocou vzorca, 

ktorá nesmie byť vyššia ako 8 násobok čistého ročného príjmu na Slovensku pričom 

v Českej republike je to 9 násobok čistého ročného príjmu. [85,86] 

𝐷𝑇𝐼 = č𝑖𝑠𝑡ý 𝑟𝑜č𝑛ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚 ∗ 8(9) ∗ 12 

(2) 

DTI- maximálne úverové zaťaženie 

8 - koeficient, určujúci násobok čistého ročného príjmu na Slovensku 

9 - koeficient, určujúci násobok čistého ročného príjmu v  Čechách 

12- počet mesiacov v roku  

Na financovanie vyššie uvedených bytov nachádzajúcich sa v Břeclave a v Senici o 

veľkosti 3+kk pre mladý pár vybrané banky neboli ochotné poskytnúť presnú ponuku 

hypotekárneho úveru, nakoľko sa jedná o modelovú situáciu.  

Z tohto dôvodu sa odkazovali na webové stránky, kde na financovanie bytu boli využité 

hypotekárne kalkulačky. Pre porovnanie hypotekárnych úverov vo vybraných bankách 

boli v Českej a Slovenskej republike zvolené pri zadávaní údajov do hypotekárnej 

kalkulačky rovnaké parametre a to: 

 Výška úveru                                                     69 500 € - 1 740 000 Kč 

 Dĺžka fixácie hypotekárneho úveru                 5 rokov 

 Celková doba splatnosti                                   30 rokov 

 Vlastné prostriedky                                          19 607 € - 500 000 Kč 

 

Celková doba splatnosti, bola zvolená na 30 rokov. Sú si vedomí, že s dlhšou dobou 

splatnosti hypotekárneho úveru budú mať síce menšie mesačné splátky, ale preplatia 

viacej na úrokoch, čím bude väčšia celková splatená čiastka.  

Bral sa  do úvahy fakt, že mladý pár si praje splácať čo najnižšie splátky, nakoľko ráta 

s platením ďalších výdajov spojené s chodom domácností, vybavením bytu, založenia si 

rodiny. Jedná sa síce o dlhú dobu splácania, ale je tu možnosť refinancovania 

hypotekárneho úveru po skončení 5 ročnej fixácie.  
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Hypotekárne úvery u vybraných bánk v oboch krajinách budú hodnotené podľa 

nasledujúcich parametrov: 

 Výška RPMN/RPSN,  

 výšky úrokových sadzieb,   

 výšky mesačných splátok, 

 doba splatnosti, 

 poplatky,  

 výšky celkovej splatenej čiastky. 

Analýza v Slovenskej republike 

Mladý pár, ktorý má záujem o kúpu bytu v Senici, si dal ako prvé určiť úverový strop na 

základe zdokladovaného čistého mesačného príjmu oboch žiadateľov, ktorý je 1497 €        

( 37 425 Kč). Jedná sa o pravidlo Národnej banky Slovenka, ktoré je potrebné na reguláciu 

poskytovania úverov.  

Maximálne úverové zaťaženie žiadateľov na kúpu bytu v Senici pre mladý pár je : [85] 

𝐷𝑇𝐼 = č𝑖𝑠𝑡ý 𝑟𝑜č𝑛ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚 ∗ 8 ∗ 12 

𝐷𝑇𝐼 = 1497 ∗ 8 ∗ 12 

𝐷𝑇𝐼 = 143 712 € (3 592 800 𝐾č) 

Na základe tohto výpočtu môže pár žiadať o hypotekárny úver v maximálnej výške  

3 592 800 Kč (143 712 €), čím pri výbere vyššie uvedeného bytu, ktorého kúpna cena je 

2 201 835 Kč spĺňa cenovo maximálnu výšku úveru. 

V nasledujúcej tabuľke sú porovnané ponuky hypotekárnych úverov a to u Tatra banky, 

Slovenskej sporiteľni a VÚB. Pri výbere najlepšej ponuky úveru je dôležité najskôr 

porovnanie ponúk hypotekárnych bánk.  
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Tabuľka 13 –  Porovnané hypotekárne produkty na Slovensku [87,88,89] 

Banka Tatra banka 
Slovenská 

sporiteľňa 
VÚB 

Cena 

nehnuteľnosti 

88 840 € 

(2 265 420 Kč) 

88 840 € 

(2 265 420 Kč) 

88 840 € 

(2 265 420 Kč) 

Výška úveru 69 500 € 69 500 € 69 500 € 

RPMN 1,13 % 1,51 % 1,12 % 

Úroková sadzba 0,95 % 0,89 % 1,09 % 

Vlastné 

prostriedky 

19 607 € 

(500 000 Kč) 

19 607 € 

(500 000 Kč) 

19 607 € 

(500 000 Kč) 

Fixácia 5 rokov 5 rokov 5 rokov 

Doba splatnosti 30 rokov 30 rokov 30 rokov 

Mesačná splátka 
207,58 € 

(5 189,5 Kč) 

224,10 € 

(5 602,5 Kč) 

211,76 € 

(5 294 Kč) 

Poplatok za 

poskytnutie 

99 € 

(2 475 Kč) 

89 € 

(2 225 Kč) 
Bez poplatkov 

Celková splatená 

čiastka 

76 602,60 € 

(1 915 065 Kč) 

80 769,91 € 

(2 019 247,75 Kč) 

76 499,60 € 

(1 912 490 Kč) 

 

Z prehľadu úverov je patrné, že čím je vyššia hodnota RPMN, tým hypotekárna banka 

požaduje vyššiu celkovú splatenú čiastku. Pri týchto ponukách hrajú veľkú rolu nasporené 

vlastné finančné prostriedky, bez ktorých by úroková sadzba a hodnota RPMN boli 

vyššie, čo by sa odzrkadlilo na vyšších mesačných splátkach a celkovej splatenej čiastke. 

Okrem VÚB banky, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa požadujú poplatok za 

poskytnutie úveru. Aj tento poplatok sa zarátava do celkovej splatenej čiastky a môže ju 

ovplyvniť.   

Výška mesačnej splátky nepatrí medzi najdôležitejšie parametre, aj keď ovplyvní 

mesačné výdaje mladého páru. Podobnú výšku splátok ponúkajú TB vo výške 207,58 €, 

(5 189,5 Kč) a VÚB 211,76 € (5 294 Kč) pričom najvyššia splátka z pomedzi týchto troch 

bánk je od Slovenskej sporiteľni  224,10 € (5 602,5 Kč). V priemere  by sa mesačne v tejto 

banke platilo o 15 € (375 Kč) viac, čo ročne predstavuje 180 € (4 500 Kč).  
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Obrázok 24 – Porovnanie úrokových sadzieb a RPMN na Slovensku [vlastná tvorba] 

Na grafe je znázornené porovnanie ukazovateľov úrokovej sadzby a RPMN. Najnižšiu 

úrokovú sadzbu ponúka Slovenská sporiteľňa, ale s ohľadom na výšku RPMN nie je táto 

ponuka atraktívna pre mladý pár, keďže ponúka najvyššiu sadzbu vo výške 1,51 %. 

Zostávajú dve ponuky od TB a VÚB banky. Tie sa však od seba odlišujú minimálne. Síce 

úroková sadzba je u TB 0,95 % nižšia ako u VÚB 1,09 %, ale percentuálne vyčíslenie 

RPMN je u VÚB 1,12 % nižšie ako u TB 1,13 %. Ktorá z týchto bánk je najvýhodnejšia 

na hypotekárny úver, sa rozhodne podľa celkovej splatenej čiastky. Ak by sa mladý pár 

rozhodoval len na základe úrokovej sadzby, zvolil by si najdrahšiu variantu 

hypotekárneho úveru. 

 

Obrázok 25 – Celková splatená čiastka na Slovensku [vlastná tvorba] 
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Nielen z vyššie uvedenej tabuľky, ale aj z grafu o celkovej splatenej čiastke je možno 

vidieť, že najoptimálnejšia ponuka na hypotekárny úver je od VÚB banky s úrokovou 

sadzbou 1,09 %, RPMN 1,12 %, fixáciou na 5 rokov, s dobou splatnosti 30 rokov 

s využitím vlastných finančných prostriedkov 19 607 € (500 000 Kč). Mladý pár pri 

zvolení tejto ponuky nebude musieť platiť žiaden poplatok za sprostredkovanie úveru 

a výška mesačnej splátky činí 211,76 € (5 294 Kč). VÚB banka ponúka najnižšiu možnú 

splatenú celkovú čiastku 76 499,60 € (1 912 490 Kč). Na základe tohto zistenia ja ako 

autorka práce odporúčam mladému páru túto variantu hypotekárneho úveru.  

Analýza v Českej republike  

Mladý pár rovnako ako pri nehnuteľnosti v Senici si dá určiť nový úverový strop na byt 

v Břeclave za predpokladu, že tam pracujú a výška čistého mesačného príjmu oboch 

žiadateľov je 46 562 Kč (1 862,42 €). 

Maximálne úverové zaťaženie žiadateľov na kúpu bytu v Břeclave pre mladý pár je : [86] 

𝐷𝑇𝐼 = č𝑖𝑠𝑡ý 𝑟𝑜č𝑛ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚 ∗ 9 ∗ 12 

𝐷𝑇𝐼 = 37425 ∗ 9 ∗ 12 

𝐷𝑇𝐼 = 4 041 900 𝐾č ( 161 676 €) 

Pár môže žiadať o hypotéku v maximálnej výške 4 041 900 Kč (161 676 €), čím pri 

výbere vyššie uvedeného bytu v hodnote 2 265 420 Kč (90 616,8 €) spĺňa cenovo 

maximálnu výšku úveru. 

V nižšie uvedenej tabuľke je zrealizovaná komparácia hypotekárnych úverov 

u Komerčnej banky, Moneta Money bank a Air bank. Na to aby sa mladý pár rozhodol 

pre správnu ponuku, bude prevedené porovnanie ponúk hypotekárnych bánk.  
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Tabuľka  14 –  Porovnané hypotekárne produkty v Čechách [90,91,92] 

Banka Komerčná banka 
Moneta Money 

bank 
Air bank 

Cena 

nehnuteľnosti 

2 201 835 Kč 

(88 073 €) 

2 201 835 Kč 

(88 073 €) 

2 201 835 Kč 

(88 073 €) 

Výška úveru 

1 740 000 Kč 

(69 500 €) 

 

1 740 000 Kč 

(69 500 €) 

 

1 740 000 Kč 

(69 500 €) 

 

RPSN 3,03 % 2,51 % 2,45 % 

Úroková sadzba 2,49 % 2,47 % 2,39 % 

Vlastné 

prostriedky 

500 000 Kč 

(19 607 €) 

500 000 Kč 

(19 607 €) 

500 000 Kč 

(19 607 €) 

Fixácia 5 rokov 5 rokov 5 rokov 

Doba splatnosti 30 rokov 30 rokov 30 rokov 

Mesačná splátka 
6 919 Kč 

(276,76 €) 

6 887 Kč 

(275,48 €) 

6 812 Kč 

(272,48 €) 

Poplatok za 

poskytnutie 

2 900 Kč 

(116 €) 
Bez poplatkov Bez poplatkov 

Celková splatená 

čiastka 

2 648 336,17 Kč 

(105 933,45 €) 

2 487 028 Kč 

(99 481,12 €) 

2 459 220 Kč 

(98 638,8 €) 

 

Ako na Slovensku tak aj v Českej republike platí rovnaké pravidlo, že čím je vyššia 

hodnota RPMN, tým hypotekárna banka požaduje vyššiu celkovú splatenú čiastku. Aj 

v tomto prípade je veľkou výhodou pre mladý pár, že disponujú vlastnými prostriedkami 

v hodnote 500 000 Kč (19 607 €). Z vybraných bánk iba Komerčná banka požaduje 

poplatok za poskytnutie úveru, čo sa odzrkadlí na celkovej splatenej čiastke.   

Výška mesačných splátok  sa pohybuje v rozmedzí od 6812 Kč (272,4 8€) do 6919 Kč 

(276,7 €). Najnižšiu výšku splátok ponúka Air bank oproti Komerčnej banke, ktorá 

požaduje najvyššiu mesačnú splátku. Medzi najvyššou a najnižšou ponukou im konkuruje 

Moneta Money bank so splátkou 6887 Kč (275,4 €). V priemere  Komerčná banka 

požaduje od svojho klienta mesačné splátky oproti Air bank o 107 Kč (4,28 €) viac 

a Moneta Money bank o 32 Kč (1,28 €). Z tohto porovnania vyplýva že najlacnejšiu 

variantu podľa výšky mesačnej splátky ponúka Air bank.  
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Obrázok 26 – Porovnanie úrokových sadzieb a RPSN v Čechách [vlastná tvorba] 

Na vyššie uvedenom grafe je znázornené porovnanie ukazovateľov úrokovej sadzby 

a RPSN. Air bank ponúka najnižšiu úrokovú sadzbu 2,39 % a tak isto aj výšku RPSN  

2,45 %. Na základe týchto dvoch najnižších faktorov je hypotéka pre mladý pár 

najvhodnejšia. Zvyšné dve ponuky sa od seba odlišujú minimálne úrokovou sadzbou, 

ktorú má  Moneta Money bank vo výške 2,47 % a Komerčná banka 2,49 %. Veľký rozdiel 

medzi týmito dvoma bankami je v hodnote RPSN, kedy Moneta Money bank je 2,51 % 

a u Komerčnej banky je hodnota až 3,03 %. Z toho vyplýva, že Komerčná banka bude 

požadovať najväčšiu  celkovo zaplatenú čiastku za úver.  

 

 

Obrázok 27 – Celková splatená čiastka v Čechách [vlastná tvorba] 
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Z vyššie uvedených informácií v tabuľke č. 14 a obrázkov č. 26,27 je možno vidieť 

najoptimálnejšie ponukou na hypotekárny úver v Českej republike od Air banky 

s úrokovou sadzbou 2,39 %, RPMN 2,45 %, fixáciou na 5 rokov, s dobou splatnosti 30 

rokov s využitím vlastných finančných prostriedkov 19 607 € (500 000 Kč). Air bank 

nepožaduje poplatok spojený s poskytnutím úveru. Výška mesačnej splátky pri výbere 

tohto produktu je 6 812 Kč (272,48 €). Z vybraných bankových inštitúcií Air bank ponúka 

najnižšiu splatenú celkovú čiastku a hypotekárny úver 2 459 220 Kč (98 638,8 €). Na 

základe tohto zistenia, ja ako autorka práce odporúčam mladému páru na kúpu bytu 

v Břeclave variantu hypotekárneho úveru od Air bank.  

Celkové porovnanie  

V nasledujúcej tabuľke sú vybrané najlepšie produkty od hypotekárnych bánk 

v Slovenskej a Českej republike. Obe tieto banky boli odporúčané mladému páru na kúpu 

bytu v Břeclave a Senici.  Z porovnania jednotlivých produktov od VÚB banky a Air 

bank je jasné, že na Slovensku sa v súčasnosti ponúkajú lacnejšie úvery.  

Tabuľka 15 –  Najvýhodnejšie hypotekárne produkty v oboch krajín [89,92] 

 Slovenská republika Česká republika 

Banka VÚB Air bank 

Cena nehnuteľnosti 
88 840 € 

(2 265 420 Kč) 

2 201 835 Kč 

(88 073 €) 

Výška úveru  
69 500 € 

(1 740 000 Kč) 

1 740 000 Kč 

(69 500 €) 

RPMN/RPSN 1,12 % 2,45 % 

Úroková sadzba     1,09 % 2,39 % 

Vlastné prostriedky 
19 607 € 

(500 000 Kč) 

500 000 Kč 

(19 607 €) 

Fixácia 5 rokov 5 rokov 

Doba splatnosti 30 rokov 30 rokov 

Mesačná splátka 
211,76 € 

(5 294 Kč) 

6 812 Kč 

(272,48 €) 

Poplatok za poskytnutie Bez poplatkov Bez poplatkov 

Celková splatená čiastka 
76 499,60 € 

(1 912 490 Kč) 

2 459 220 Kč 

(98 638,8 €) 

Značné rozdiely sú vidieť v hodnote RPMN/RPSN  a úrokových sadzbách. Obe hodnoty 

sú v Českej republike dvojnásobné v porovnaní so Slovenskom. RPMN hodnota je na  
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Slovensku 1,12 % pričom v RPSN je Čechách vo výške 2,45 %. Úroková sadzba v Air 

bank je vo výške 2,49 % a  VÚB 1,09 %. Obe tieto hodnoty značne prispievajú k celkovej 

výške splatenia úveru.  

Na základe nižšie uvedeného obrázku je vidieť vývoj úrokových sadzieb Slovenska a  

Českej republiky v porovnaní s Eurozónou a Nemeckom. Nie len na základe hodnôt 

RPMN/RPSN, ale rovnako aj pri úrokovej sadzbe je vidieť, že výška úrokových sadzieb 

na Slovensku je 2 - krát menšia v porovnaní s Českom. Na Začiatku  roku 2019 sa výška 

úrokových sadzieb pohybovala okolo 1,9 % v Nemecku a Eurozóne. Táto sadzba je nižšia 

oproti Českej republike, ktorá bola začiatkom roku 2,9 %. Je to aj z dôvodu, že Európska 

centrálna banka sa snaží držať základnú úrokovú sadzbu na čo najnižšej hranici, a to už 

niekoľko rokov.  

 

Obrázok 28 – Priemerná úroková sadzba úverov na bývanie [93] 

Air bank požaduje približne o 1 518 Kč (60,72 €) vyššiu mesačnú splátku v porovnaní 

s VÚB, čo za rok činí 18 216 Kč (728,64 €). Obe banky nepožadujú žiaden poplatok za 

poskytnutie  hypotekárneho úveru. Na Slovensku od prvého januára príde k veľkým 

zmenám, nakoľko sa Národná banka Slovenska opäť rozhodla sprísniť podmienky 

poskytnutia hypoték.  Po porovnaní celkovej preplatenej čiastky sa oplatí mladému páru 

o žiadanie pôžičky na Slovensku.  V Českej republike na základe rovnakých vstupných 

údajov pri porovnaní najlepších finančných produktov je celková preplatené čiastka 
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vyššia oproti Slovensku o 546 730 Kč (21 869,2 €). Z tohto dôvodu sa mladému páru 

oplatí kúpa nehnuteľnosti viacej v Senici ako v Břeclave.  

Je však otázne, ako dlho sa na Slovensku bude držať taká nízka úroková sadzba a hodnota 

RPMN. Od nového roku Národná banka Slovenska plánuje sprísniť podmienky najmä 

z dôvodu veľkého nárastu zadlženosti domácností. Najväčšou zmenu bude predstavovať 

ukazovateľ DTI, ktorý bude musieť pri samotnom schvaľovaní úveru banka rešpektovať. 

To znamená, že dlžník musí disponovať väčšou rezervou po zaplatení všetkých splátok, 

ktorá sa zdvojnásobila z 20 % na 40 %. „Výška splátky úveru bude môcť od roku 2020 

dosiahnuť maximálne 60 % čistého príjmu žiadateľa, a to už po odrátaní životného 

minima. Aktuálne je hranica stanovená na 80 %.” [94]  

Toto nové zavádzanie Národnej banky spôsobí, že v prípade, ak by si mladý pár nezobral 

hypotekárny úver okamžite, bude mať nielen sprísnené podmienky, ale bolo by potrebné 

zobrať si spotrebný úver, založiť si stavebné sporenie, prípadne čerpanie financií z ŠFRB 

na dofinancovanie hypotéky, čo bude odnášať väčšie mesačné náklady. V tom prípade by 

som mladému páru odporučila zvážiť hypotéku od Air Bank v Českej republike, ktorá 

nakoniec po zmenách hypotekárneho bankovníctva na Slovensku môže byť lacnejšia a 

lepšia z variant.  

8.3 Financovanie nehnuteľnosti ostatnými spôsobmi  

Medzi ostatné spôsoby financovania, ktoré si mladý pár môže vybrať patrí Štátny fond 

rozvoja a bývania alebo mladomanželské pôžičky.  

Štátny fond rozvoja a bývania  

Štátny fond rozvoja a bývania je určený najmä pre ľudí s nižším príjmom, čomu je 

prispôsobená výška  úrokových sadzieb a dĺžka splácania úveru. Na Slovensku je táto 

podpora rozšírená aj pre ľudí so zdravotným postihnutím a tiež pre ľudí, ktorí vyrastali 

v detskom domove. Jedná sa o podporu, ktorá je obmedzená množstvom finančných 

prostriedkov, s ktorými disponuje SFRB v jednotlivých štátoch.  

Tento typ podpory môže byť veľkým lákadlom z dôvodu nižších úrokových sadzieb 

oproti hypotekárnym úverom. Na Slovensku je SFRB veľkou podporou pre ľudí 

s postihnutím, ktorí dostávajú až 100 % výšky podpory, a je predlžená doba splácania na 

40 rokov. Dotácie, ktoré sa ponúkajú na Slovensku a v Čechách na kúpu bytu,  možno 

vidieť v nasledujúcej tabuľke.   
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Tabuľka 16 –  Najvýhodnejšie dotácie z ŠFRB v oboch krajinách [57,58] 

 Účel 

podpory 

Max. výška 

podpory 

Podiel z 

ON 

Úroková 

sadzba 
Lhota 

Slovenská 

republika 

Výstavba 

a kúpa 

bytov 

55 000 €/byt 

(1 375 000Kč) 
75% 2% 20 rokov 

60 000 €/byt 

(1 500 000Kč) 

100% 

ŤZP, 

odch. 

1 % ŤZP, 

odch. 

40 rokov 

ŤZP, 

odch. 

Česká 

republika 
Kúpa bytu 

Max. (48 000€) 

1 200 000Kč 
80% 1-1,2% 20 rokov 

Na financovanie bytov v Břeclave a Senici ani jedna z krajín neponúka vhodný produkt. 

Keďže pár potrebuje požičať v oboch prípadoch približne 1 740 000Kč (69 500 €), sú 

maximálne výšky podpory od SFRB nedostačujúce. V prípade, že by sa pár predsa len 

rozhodol pre túto možnosť, musel by mať väčší obnos vlastných finančných prostriedkov, 

prípadne hľadať nehnuteľnosť v regiónoch, kde sú lacnejšie byty. SFRB nie je vhodný na 

financovanie kúpy bytu vo vyššie uvedených mestách, ale je ho možno  využiť na 

modernizáciu  nehnuteľností. V Čechách je vhodné využiť  SFRB na  dotácie, ktoré 

bojujú proti globálnemu otepľovaniu a na Slovensku na budovanie zariadení sociálnych 

služieb. 

Mladomanželské pôžičky 

Mladomanželskú pôžičku na kúpu bytu, či už v Břeclave alebo v Senici, je obtiažne 

použiť z dôvodu splnenia kritérií, ktoré sú dané štátom. V nižšie uvedenej tabuľke sú 

zobrazené vstupné parametre bytov, o ktoré má pár záujem. Podľa týchto parametrov sa 

bude následne hodnotiť možnosť získania mladomanželskej pôžičky, či už v Čechách 

alebo na Slovensku. 

Tabuľka 17 –  Možnosť využitia mladomanželských pôžičiek v oboch krajinách [65,66] 

 
Břeclav Senica 

Celková cena nehnuteľnosti 2 201 835 Kč (88 073 €) 88 840 € (2 265 420 Kč) 

Plocha  86,3 m² 84,23 m² 

Výška úveru  1 740 000 Kč (69 500 €) 69 500 € (1 740 000 Kč) 

Na Slovensku v meste Senica by síce výška pôžičky bola dostačujúca na financovanie 

nehnuteľnosti, keďže štát ponúka podporu do výšky 1 900 000 Kč (76 000 €), avšak 

úžitková plocha bytu, ktorá je 84,23 m², je väčšia ako je prípustná maximálna plocha 

bytu, čo je 80 m². V Čechách v meste Břeclav byt o veľkosti 86,3 m² nespĺňa, tak ako aj 

byt v Senici,  maximálnu plochu bytu, ktorá je 70 m². Nebola by dostačujúca ani finančná 
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podpora, ktorá je pri kúpe bytu 1 200 000 Kč (48 000 €) a prideľuje sa maximálne 80 % 

vo výške príspevku. Už len z kritéria plochy nehnuteľnosti, ktoré treba splniť v oboch 

krajinách je vidieť, že mladomanželská pôžička nie je vhodná na financovane oboch 

nehnuteľností. V Českej republike by bola dostačujúca výška pôžičky  na kúpu bytu len 

v malých regiónoch. Tento typ úveru, podobne ako pri stavebnom sporení a následného 

čerpania stavebného úveru, je vhodným produktom k použitiu na dofinancovanie 

investičného zámeru alebo na využitie pri rekonštrukciách, prípade modernizáciách 

nehnuteľností.  
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9 Záver 

Na trhu existuje mnoho produktov, určených na financovanie bývania. Stretávame sa so 

situáciami, že informácie sú veľakrát  nedostatočné a skreslené. Hlavným problémom je, 

že každá finančná inštitúcia ponúka iné podmienky na svoje produkty, či už v stavebnom 

sporení alebo hypotekárnych úveroch.  Naopak pri podporách zo štátneho fondu rozvoja 

a bývania alebo pri mladomanželských pôžičkách sú v oboch krajinách podmienky pevné 

dané štátom. Na analýzu boli využité nástroje komparácie a systematického porovnávania 

zdrojov. 

V teoretickej časti boli vymedzené základné pojmy, nakoľko sa porovnávajú dva štáty 

s rôznou legislatívou a podmienkami. Bolo potrebné nadobudnuté vedomosti porovnať 

a zadefinovať si, ktoré sa budú v práci ďalej využívať. Na základe teoretických východísk 

boli v práci špecifikované možnosti financovania bytov v Senici a Břeclavi podľa 

zvolených parametrov od fiktívneho páru. V nadväznosti na teoretickú časť boli využité 

doposiaľ získané poznatky a navrhované možnosti financovania bývania prostredníctvom 

stavebného sporenia, hypotekárnych úverov a ostatnými spôsobmi financovania.  

Prvá z prevedených analýz sa týkala stavebného sporenia, kde boli vybrané dve  stavebné 

sporiteľne z oboch štátov. Východiskom boli rovnaké vstupné podmienky. Hlavným 

predmetom tohto porovnania bolo za ako dlho by mladý pár našetril  500 000 Kč 

(20 000€), čo tvorí 20 % vlastných zdrojov. Vo výsledku bolo jasné, že stavebné sporenie 

je výhodnejšie v Čechách oproti Slovensku. Na jednu stranu je to spôsobené malou 

výškou štátnej podpory, a na druhej strane nevýhodným zhodnotením vkladov. Z tohto 

dôvodu je tento produkt vhodne využiteľný na dofinancovanie hypotekárneho úveru. 

Následne boli zhodnotené hypotekárne úvery. Na začiatku bola v oboch krajinách 

stanovená maximálna úverová záťaž, ktorú by bol mladý pár schopný splácať. Podľa 

výpočtu a výslednej hodnoty možno mladý pár označiť za bonitného klienta, ktorý je 

schopný hradiť záväzky voči banke. Pri analýze sa v oboch prípadoch vychádzalo 

z rovnakých kritérií, ako je doba splatnosti,  fixácia úveru a využitia vlastných finančných  

prostriedkov. Bol obtiažny a znevýhodňujúci pri popisovaní a vyčíslení celkovej 

preplatenej čiastky hypotekárnych produktov fakt, že banky nie sú ochotné poskytnúť ako 

na Slovensku tak aj v Čechách podrobný návrh hypotekárneho úveru pre študijné účely. 

Následne pomocou hypotekárnych kalkulačiek boli v každej krajine vybraté tri bankové 

inštitúcie a previedlo sa porovnanie produktov. Najskôr boli porovnávané krajiny 

osobitne, a potom najlepšie produkty jednotlivých štátov medzi sebou. Na modelovom 

príklade financovania kúpy bytu v Českej a Slovenskej republike bolo zistené, že pre 

mladý pár je najvýhodnejším spôsob na základe porovnaných produktov  hypotekárny 

úver. Najlepšie produkty ponúkali VÚB banka na Slovensku a v Česku to bola Air bank. 
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Výhodou medzištátneho porovnania boli kritériá, na ktoré ľudia mnohokrát neprihliadajú 

pri výbere, ako je ročná percentuálna miera nákladov a celková preplatená čiastka. 

Z týchto porovnaní vyšlo, že na Slovensku je približne o polovicu menšia hodnota 

percentuálnej miery nákladov ako v Česku a tým pádom je aj nižšia hodnota preplatenej 

sumy. V čase zhodnotenia ponúk v oboch krajinách je výhodnejší hypotekárny úver na 

Slovensku. 

Nevyhnutnosťou v práci bolo spomenúť aj ostatné spôsoby financovania vlastného 

bývania. Jednu stranu tvorí Štátny fond rozvoja a bývania a  druhú  mladomanželské 

pôžičky. Tieto spôsoby sú opäť vhodné na dofinancovanie hypotekárnych úverov. 

Hlavným dôvod je, že výška príspevkov  od štátov je pre obe nehnuteľnosti príliš nízka.  

Je jasné, že úver na kúpu nehnuteľnosti je v tomto modernom svete nevyhnutnosťou pre 

každého človeka. Bez neho  by ju nebolo možné vlastniť, keďže málokto má v mladosti 

našetrený taký veľkú sumu peňazí. Prostredníctvom úveru je možné uspokojiť základné 

potreby na život každého človeka a dopriať si kúpu vlastného bývania.  
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11 Zoznam použitých skratiek a symbolov 

Atď.     a tak ďalej  

BD                                    bytový dom 

č.                                       číslo 

ČR     Česká republika 

DTI     Debt To Income (maximálne úverové zaťaženie) 

FO                                     fyzická osoba 

Kč     česká koruna 

kk     kuchynský kút 

km     kilometer 

LTV     Loan To Value  

m²                                              meter štvorcový 

Max.     maximálne  

MDVRR     Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

Mil.     milión  

NO       nezisková organizácia 

NP                                     nadzemné podlažie 

odst.                                  odstavec 

ON     obstarávajúce náklady 

p.č     parcelové číslo  

PO                                     právnická osoba 

PP                                     podlahová plocha 

RD     rodinný dom 

RPMN     ročná percentuálna miera nákladov 

RPSN     ročná percentuálna sazba nákladov 

Sb.     Sbírka zákonů 

SFRB                                Státni fond rozvoje a bydlení 

SR     Slovenská republika 

ŠFRB                                Štátny fond rozvoja a bývania 

ŤZP     ťažko zdravotne postihnutý 

VÚC     Vyšší územný celok 

Zb.     zbierka  

ZP                                     zateplená plocha 

ZSS                                   zariadenie sociálnych služieb 

Z.z.                                    Zbierka zákonov 

§                                        paragraf 

€     euro 
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