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1 ÚVOD 

Bydlení se řadí do základních potřeb našeho života. Nejen, že nás chrání proti 

povětrnostním vlivům přírody, ale také plní funkci uspokojení životních a osobních 

potřeb. Zajišťuje nám pocit bezpečí, soukromí a jistoty.   

Každý z nás touží po vlastním bytě nebo domě. K tomu, abychom si mohli pořídit 

vlastní bydlení, potřebujeme finanční prostředky. Každý ví, že investování, ať už do 

pozemku, či bydlení, je ta nejlepší investice. Jestliže má člověk dostatečné množství 

vlastních financí, je pouze na něm, jaké bydlení zvolí. Bohužel každý nemá dostatek 

vlastních prostředků, a proto může využít cizích zdrojů, kterými jsou hypoteční úvěry 

nebo úvěry ze stavebního spoření. 

Potřeba vlastního bydlení se týká nejvíce mladých lidí, kteří se chtějí osamostatnit od 

rodičů a chtějí budovat svojí vlastní rodinu, ale jelikož nemají dostatek financí a jsou na 

začátku své pracovní kariéry, musí si na vlastní bydlení půjčit. 

Teoretická část se bude zabývat financováním vlastního bydlení. První část se bude 

skládat z definování základních pojmů o bydlení. Druhá část bude o možnostech 

financování bydlení, které budou rozděleny na dvě části a to zdroje vlastní a zdroje cizí. 

Další část se bude zabývat hypotečním úvěrem. V této části budou představeny typy 

jednotlivých úvěrů, budou vysvětleny pojmy jako úroková sazba, bonita žadatele, doba 

fixace, či výše zajištění hypotečního úvěru. Dále budou představeny způsoby měsíčního 

splácení a bude objasněno, co znamená zástavní právo a proč je důležité správné 

ocenění pořizované nemovitosti znalcem. Předposlední část se bude zabývat úvěrem ze 

stavebního spoření. V této části bude patrné srovnání s hypotečním úvěrem a budou 

nastíněny možné případy, kdy je vhodnější využít pro financování bydlení tohoto úvěru. 

Úvěr ze stavebního spoření bude mít dvě různé formy, a to úvěr řádný a úvěr 

překlenovací. Budou vysvětleny, co tyto varianty znamenají a v jakém případě budeme 

moci tyto typy úvěrů využít.  

V praktické části bude popsán konkrétní případ srovnání dvou nabídek hypotečních 

úvěrů a to od České spořitelny a Komerční banky.  

Cílem práce bude porovnání alternativ financování a doporučení optimálního návrhu 

způsobu financování pro mladý pár. 
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2 BYDLENÍ 

Bydlení je důležitou součástí našeho života. Začíná to už od mládí, protože prostředí, ve 

kterém vyrůstáme, nás ovlivňuje po celý život. Bydlení nám dává pocit bezpečí a ne 

nadarmo se říká „Všude dobře, doma nejlíp“. Bydlení je nedílnou součástí rodinného 

života. 

Říká se, že bydlení je nejlepší investice. Ovšem neměli bychom si plést dva rozdílné 

pojmy, kterými jsou investice a spotřeba. Investice by se měla zhodnocovat a přinášet 

výnosy, naopak spotřeba znamená vynaložit naše peníze pro naše pohodlí a dopřát si 

něco lepšího. Pokud si pořídíme byt či dům proto, abychom nemuseli bydlet v nájmu, a 

vlastní bydlení vychází v podobné finanční náročnosti jako nájemné, pak je to investice. 

Platíme stejné peníze za vlastní bydlení, jako za nájemné a tím investujeme do vlastního 

majetku. Příkladem je, když bydlíme v pronajatém bytě 2+1 a koupíme si vlastní byt 

2+1. Avšak když si místo bytu 2+1 koupíme dražší rodinný dům, zvyšujeme rodinný 

standard a tím pádem si dopřáváme něco lepšího. Nebudeme z něj mít příjem a tím 

pádem to není investice, ale spotřeba. Podobně též [1, s. 15] 

2.1 Druhy bydlení 

Rodinný dům je definován jako stavba pro bydlení, jejíž stavební požadavky musí 

splňovat, že více než polovina podlahové plochy místností a prostorů je určená 

k bydlení. Rodinný dům může mít maximálně tři samostatné byty, jedno podzemní 

podlaží, dvě nadzemní a podkroví. Podobně též [2, s. 91] 

Byt je soubor místností nebo jednotlivá obytná místnost. Svým stavebně technickým 

uspořádáním musí splňovat požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 

určen. Podobně též [2, s. 91] 

2.2 Možnosti bydlení 

Každý z nás bude dříve nebo později nucen řešit vlastní bydlení. Vlastní bydlení 

můžeme vyřešit buď koupí, nebo pronájmem. Byt či dům můžeme také zdědit anebo 

získat darem. Většině z nás však bohužel nezbývá nic jiného, než si vlastní bydlení 

koupit či si nějakou nemovitost pronajmout. Nelze obecně říct, která varianta je 

finančně výhodnější. A proto když budeme uvažovat o finanční výhodnosti, měli 

bychom si porovnat dva hlavní ukazatele. Kolik zaplatíme na nájmu včetně všech 

poplatků a kolik zaplatíme za vlastní bydlení, které zahrnuje úroky z úvěru na bydlení, 
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poplatky za vlastní provoz bytu/domu, kterými jsou pojištění, energie, služby a daně a 

v neposlední řadě náklady na údržbu nemovitosti. Z ekonomického pohledu si v obou 

případech něco půjčujeme a za vypůjčení platíme peníze. Buď si půjčíme byt a za ten 

budeme platit peníze nebo si půjčíme peníze a platíme za ně úroky. Dále musíme 

přemýšlet o dlouhodobé výhodnosti. Jak se změní nájmy za 10 až 15 let, zdali klesnou, 

budou stagnovat nebo spíše vzrostou a jak se změní cena nemovitostí za téže období, 

zdali klesne, bude stagnovat nebo spíše vzroste. Podobně též [1, s. 9-12] 

Rozlišujeme tři druhy bydlení. Vlastní bydlení, bydlení v nájmu a družstevní bydlení.  

2.2.1 Vlastní bydlení 

Hlavní výhodou vlastního bydlení je, že budeme dávat peníze do vlastního bydlení 

s pocitem, že jednou bude naše. V případě nájmu budeme platit za něco, co nikdy naše 

nebude. Vlastní bydlení nám dává pocit jistoty, protože bydlíme ve svém. Naopak kvůli 

nájemnému můžeme pociťovat nejistotu, protože nevíme, jak to bude vypadat 

s bydlením ve výhledu dvou nebo deseti let. V případě půjčky a následného splácení 

vlastního bydlení, nás může děsit závazek splácet po tak dlouhou dobu, například 

dvacet let. Avšak nehrozí, že by splátka měla vzrůst o dvojnásobek. I když je výše 

úrokových sazeb v budoucnu nejistá, splátka hypotéky je relativně stabilní. Kdybychom 

chtěli bydlet v nájmu, tak nejspíš nemůžeme očekávat, že splátka bude po dvacet let 

stejná. Může se stát, že nájem bude například dvojnásobný nebo nižší. Tedy vyplývá, že 

z hlediska vývoje cen v budoucnosti vychází lépe splátka hypotéky oproti nájmu. U 

hypotéky lze odhadnout výše splátky, avšak u nájmu nelze. Při ztrátě zaměstnání a 

neschopnosti splácet hypotéku bychom přišli o bydlení. Banka by nemovitost zabavila, 

prodala a následně úvěr splatil a zbytek by zbyl klientovi. Výhodou vlastního bydlení je, 

že ho jednou splatíme a bude naše. Nájemné budeme platit, až do smrti. Je důležité 

dobře vyhodnotit dobu, ve které vlastní bydlení pořizujeme, protože byt či dům, který 

dnes kupujeme, může za dva roky stát i 1,5 násobek aktuální ceny. Je proto nezbytné 

v dané situaci jednat rychle. Podobně též [1, s. 9-11] 

2.2.2 Nájemní bydlení 

Hlavní výhoda nájemného je ta, že nemusíme plnit tak velký závazek, jako v případě 

koupi. Při neschopnosti splácet nájemné, s námi může majitel bytu rozvázat smlouvu o 

pronájmu a tak přijdeme o bydlení. Najdeme si levnější nájem a přestěhujeme se. 

V tomto případě nemáme takové starosti s prodáváním bytu a splácením hypotéky. 

Tento způsob bydlení využívají nejčastěji lidé, kteří chtějí zůstat nezávazní a nevědí, 

jestli budou stále žít v daném městě. Jsou to například studenti nebo lidé, stěhující se za 



13 

 

výhodnější prací nebo lidé, kterým nebyla poskytnuta hypotéka. Další výhodou je, že 

veškeré opravy, rekonstrukce, vybavení a pojištění má na starost majitel nemovitosti. 

Podobně též [1, s. 11] 

2.2.3 Družstevní bydlení 

Družstevní byt či dům je ve vlastnictví bytového družstva a příslušný družstevník má 

k bytu pouze nájemní právo. Družstevník tedy není vlastníkem bytu, ale jeho nájemcem. 

Družstevník tím pádem nemůže byt prodat a ani jinak s ním volně nakládat. K veškerým 

stavebním rekonstrukcím a stavebním úpravám potřebuje družstevník vždy písemný 

souhlas družstva. To samé platí i v případě, pokud by chtěl byt pronajmout. Bez 

písemného souhlasu družstva je nájemní smlouva neplatná. Dále může družstevník 

pouze převést svůj družstevní podíl v družstvu na někoho jiného. Dotyčný kupující pak 

nekupuje družstevní byt, ale opět členství v družstvu. Pokud se družstvo rozhodne 

k prodeji bytů, družstevník má ze zákona výhradní právo k odkoupení „svého“ bytu. 

V katastru nemovitostí je uvedeno družstvo, nikoli nájemce. Družstevní byt nelze 

zajistit zástavním právem, jak hypoteční banky požadují.  Na financování družstevního 

bydlení lze použít družstevní hypotéku, avšak je nutností dát do zástavy jinou 

nemovitost, která je v osobním vlastnictví. Další možností financování je překlenovací 

úvěr. Podobně též [3] 
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3 FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ 

K tomu, abychom mohli bydlet, potřebujeme finanční prostředky. Bydlení můžeme 

financovat vlastními nebo cizími zdroji. 

3.1 Vlastní zdroje 

Nejlepší možností financování bydlení jsou vlastní zdroje, protože nám zde v tomto 

případě nehrozí zadlužení, kdybychom přišli o práci a nemohli tak splácet úvěr. Vlastní 

zdroje jsou finanční prostředky, které máme naspořené v hotovosti, na bankovním účtu 

ale třeba i na vkladní knížce či stavebním spoření. Můžeme je také dostat darem nebo 

zdědit.  

3.2 Cizí zdroje 

Pokud nemáme dostatečné množství vlastních finančních prostředků, jsme nuceni 

sáhnout po financování cizími zdroji. Vzít si úvěr je jednoduchá záležitost, která nám 

zabere ne více než měsíc času, ale je třeba si uvědomit, že jsou s tím spojené poplatky a 

úroky, které budeme muset po celou dobu splácet. Stačí být dostatečně bonitní a o úvěr 

můžeme požádat. Tento způsob financování je v dnešní době v drtivé většině případů 

standardním řešením. 

Mezi cizí zdroje financování bydlení patří: 

 Hypoteční úvěr – detailně popsáno v kapitole 4 

 Úvěr ze stavebního spoření – detailně popsáno v kapitole 5 

 Spotřebitelský úvěr – je nejméně výhodnou formou úvěrů a to z důvodu 

nejvyšších úrokových sazeb. Spotřebitelský úvěr lze použít na cokoliv. 

Můžeme si ho vzít například na vybavení do bytu a další spotřební věci. 

Nejde uzavřít na tak dlouhou dobu jako obě varianty zmíněné výše a 

výše limitu není dostatečná pro zajištění financování nemovitostí (obecně 

maximálně 500 tisíc Kč). V některých situacích jsme však nuceni si 

peníze půjčit touto formou, protože zde není nutnost plnit tak přísné 

požadavky bank, které jsou podmínkou při uzavření úvěru hypotečního 

nebo úvěru ze stavebního spoření. Výhodou spotřebitelského úvěru je to, 

že o něj může žádat i ten, kdo je veden v registru dlužníků. 
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Níže můžeme vidět v přehledném grafu dlouhodobý vývoj financování bydlení v České 

republice. Srovnává se zde financování bydlení za použití hypotečních úvěrů a úvěru ze 

stavebního spoření. Z grafu můžeme jednoduše vyčíst, že pro financování bydlení se 

v posledních letech nejčastěji využívá úvěr hypoteční. Pouze v roce 2009 byl objem 

financování těchto dvou úvěrů na srovnatelné úrovni. 

 

Graf 1 -  Dlouhodobý vývoj financování bydlení v ČR [4] 
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4 HYPOTEČNÍ ÚVĚR 

Hypoteční úvěr nám slouží k zajištění investice pro financování bydlení a je určený pro 

fyzické i právnické osoby. O hypoteční úvěr může také zažádat obec či město. O 

hypotéku může zažádat jeden nebo více žadatelů, kteří avšak musí být plnoletí, mít 

občanství v České republice nebo průkaz o povolení k pobytu. Hypoteční úvěr musí být 

vždy zajištěn zástavním právem. Zástavním právem k nemovité věci a to buď na 

zastavěnou nemovitost, nebo na nemovitost ve výstavbě a zástavním právem 

k pohledávkám z pojištění nemovité věci. Doba splácení většinou trvá od 5 do 30 let. 

Hypotéky jsou poskytovány bankami. 

V grafu níže je možné vidět objem poskytnutých hypoték (mld. Kč) v České republice 

v posledních šesti letech. Dle grafu je očividné, že zájem o hypoteční úvěry má 

v posledních letech stoupající tendenci. 

 

Graf  2 -  Objem poskytnutých hypoték v ČR [4] 

4.1 Typy hypotečních úvěrů 

Hypoteční úvěr rozdělujeme dle účelu a dle poskytovatele. 

Dle účelu hypoteční úvěry dělíme na účelové hypotéky a neúčelové hypotéky. Účelové 

hypotéky lze využít pouze ke koupi nemovitosti nebo její rekonstrukci, dostavbě čí 

výstavbě. Dále je můžeme využít k majetkovému vyrovnání nebo ke koupi stavebního 
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pozemku. U účelové hypotéky musíme předem doložit účel čerpání hypotečního úvěru. 

Neúčelové hypotéky neboli tzv. Americké hypotéky lze využít téměř na cokoliv. 

Pomocí americké hypotéky lze financovat například dovolenou, nemovitost ale také 

auto. V tomto případě ručíme zastavěnou nemovitostí. Nevýhodou neúčelové hypotéky 

jsou vyšší úroky oproti účelové. Podobně též [5] 

Dle poskytovatele úvěry dělíme na bankovní a nebankovní. Bankovní hypotéky mohou 

poskytovat pouze banky, které disponují licencí od České národní banky. Nebankovní 

úvěr může poskytnout v podstatě kdokoliv. Podobně též [5] 

4.2 Úroková sazba  

Úroková sazba je jedním z nejdůležitějších faktorů, při kterém se rozhodujeme, u které 

banky si hypoteční úvěr vezmeme. Výše úrokové sazby ovlivňuje výši měsíční splátky a 

kolik skutečně za půjčku zaplatíme. 

Úroková sazba je závislá na mnoho faktorech, mezi které patří: 

 Bonita dlužníka 

 Účel úvěru 

 Doba fixace 

 Výše zajištění hypotečního úvěru 

Níže je znázorněn vývoj úrokových sazeb v letech 2009 – 2016. Úroky těchto úvěrů se 

za poslední roky dramaticky snížily až na historické minimum v roce 2016. Zatímco 

v roce 2009 jsme si vzali hypotéku s úrokem 5,5 % a fixací na 3 roky, v roce 2016 nebyl 

problém uzavřít s bankou smlouvu o hypotečním úvěru s úrokem 1,3 % fixovanou na 10 

let. Z tohoto můžeme vidět, že poptávka po vlastním bydlení je stále větší a konkurence 

mezi bankami je na takové úrovni, že poskytují i úroky mírně nad jedním procentem. 

Nyní se však tento trend začíná pomalu obracet a úrokové sazby začínají postupně 

stoupat.  
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Graf 3 -  Vývoj úrokových sazeb hypoték (2009 – 2017) [6] 

4.3 Bonita žadatele 

Bonita žadatele znamená jeho schopnost splácet budoucí dluh vůči bance. Je to jeden 

z nejdůležitějších parametrů, který rozhodne, zda nám bude úvěr poskytnut a za jakých 

podmínek. Platí, že čím vyšší bonita, tím lepší úvěrové podmínky. Banka musí u 

každého žadatele zjistit, jaká je jeho bonita a zdali je schopen poskytnutý úvěr splatit. 

Posuzuje tedy příjmy, výdaje a osobní informace. 

4.3.1 Doložení příjmů 

Při žádosti o úvěr musíme dokládat prokazující účel použití úvěru a zajištění úvěru. 

V první řadě jednotlivé banky zajímají naše příjmy a schopnosti našeho splácení.  

Příjem ze závislé činnosti – zde dokládáme příjem ze zaměstnání. Hlavním faktorem je, 

zdali jsme zaměstnaní na dobu určitou nebo dobu neurčitou. Pokud jsme zaměstnaní na 

dobu určitou s platností na 1 rok nebo jsme ve výpovědní lhůtě, nemáme možnost získat 

hypoteční úvěr a banky naši žádost zamítnou. V případě, že jsme zaměstnaní na dobu 

určitou, ale už nám byla jednou smlouva prodloužena, tak tuto možnost některé banky 

akceptují a úvěr nám poskytnou. Avšak nejlepší možností je, když máme pracovní 

poměr na dobu neurčitou a dostatečný příjem. V tomto případě nám banka úvěr bez 

problému poskytne. Podobně též [7] 
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Příjem z podnikání – zde dokládáme dvě daňová přiznání za poslední dvě zdaňovací 

období. Zohledňuje se výše základu daně a obrat daňového přiznání. V případě, že 

máme dostatečně vysoký základ daně, měli bychom hypoteční úvěr od banky bez 

problémů získat. Pokud vykazujeme nízký základ daně, musíme se obrátit na takové 

banky, které zohledňují výši výkazového obratu – výše akceptovatelného příjmu se 

rovná 15 % – 30 % obratu. Podobně též [7] 

Nájemné – příjmy z nájmu rozlišujeme na současné a budoucí. U současného 

nájemného je příjem, který je dokazatelný daňovým přiznáním, uznáván do výše příjmu 

uvedeného právě v daňovém přiznání. U budoucího nájemného hypoteční banky 

akceptují 50 % – 70 % nájmu, který je uveden v budoucí nájemní smlouvě. Podobně též 

[7] 

Rodičovský příspěvek – všechny velké hypoteční banky tento příspěvek akceptují, 

ostatní banky jako Hypoteční banka, ČSOB, Komerční banka tento příspěvek akceptují 

do výše 50 % celkových příjmů žadatelů o úvěr (např. manžel má čistý příjem 14 000 

Kč, manželka pobírá rodičovský příspěvek 7 600 Kč, tak banka akceptuje příspěvek 

pouze do výše 7 000 Kč). Podobně též [7] 

Starobní důchod – podobný případ jako u rodičovského příspěvku a i zde se setkáváme 

s omezením. Komerční banka akceptuje tento příjem do 50% celkových příjmů žadatelů 

o úvěr a Raiffeisenbank pouze do výše 30 % celkových příjmů žadatelů o úvěr. 

Podobně též [7] 

Plný invalidní důchod – tento případ je ještě více omezený, jak výše zmíněné dva 

případy. Komerční banka a Unicredit Bank plný invalidní důchod neakceptují vůbec. 

ČSOB, Raiffeisenbank a Hypoteční banka plný invalidní důchod akceptují podmíněně. 

Podobně též [7] 

4.3.2 Doložení výdajů 

Dále také musíme doložit naše výdaje (výdaje za domácnost), peněžité závazky – dluhy 

a další informace o naší finanční a majetkové situaci. Výdaje jsou stejně důležité jako 

příjmy. Může se stát, že průměrnou hypotéku nedostane ani člověk s nadprůměrným 

platem, protože platí vysoké splátky svých stávajících závazků.  

V tomto případě nemá smysl nějaké výdaje před bankou tajit, jelikož si všechny 

informace zjistí na bankovním registru klientských informací. Stačí se opozdit se 

splacením jedné splátky (např. leasingové společnosti, mobilním operátorům nebo 
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energetické společnosti) a ihned je tato informace přenesena do bankovního registru 

klientských informací, což nás pak může stát zamítnutí žádosti o hypotéku a to na dobu 

až 4 let. 

Hypoteční banky zajímají konkrétně tyto výdaje:  

 splátky stávajících hypoték 

 splátky stávajících úvěrů ze stavebního spoření 

 splátky spotřebitelských úvěrů 

 ručitelské závazky 

 kreditní karty 

 kontokorenty  

Podobně též [8] 

4.3.3 Osobní informace 

Hlavním faktorem ovlivňující bonitu žadatele o hypoteční úvěr je věk. Protože čím jsme 

starší, tím je větší riziko neschopnosti splácet – nemoc či úmrtí. Dále banka posuzuje 

pohlaví žadatele, jelikož muži mají oproti ženám tendenci nesplácet své závazky. 

Dosažené vzdělání je pro banku také důležité, protože u žadatele s vysokoškolským 

vzděláním je větší možnost, že bude mít dobré zaměstnání, oproti žadateli se základním 

vzděláním. Z toho vyplývá, že banka hodnotí i profesi a dále hledí i na rodinný stav. 

Jestliže  nemáme dostatečnou bonitu na požadovaný úvěr, můžeme si přizvat úvěrového 

spolužadatele nebo ručitele. 

4.4 Účel úvěru 

Účel úvěru je pro banku velice důležitý, protože značně ovlivňuje výši úrokové sazby. 

Účelové (klasické) hypotéky mají nižší úrokovou sazbu oproti neúčelové (Americké) 

hypotéce.  

Nejnižší úrokové sazby jsou pro úvěry, které jsou na vlastní bydlení. Tyto úrokové 

sazby jsou pro banky nejméně rizikové, proto je mohou poskytovat levněji. Úvěry 

poskytnuté na pronájem nemovitostí jsou mnohem vyšší, protože je zde pro banku 

mnohem větší riziko, že majitel nebude splácet. Kdyby se majitel dostal do potíží, jeho 

motivace splácet by byla nižší, protože nepřijde o „střechu nad hlavou“. Podobně též [1, 

s. 11] 
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4.5 Doba fixace 

Doba fixace je období, ve kterém banka garantuje neměnnou úrokovou sazbu. Délku 

doby fixace si volíme dle svého uvážení. Je důležité brát v potaz aktuální vývoj 

úrokových sazeb. Jestliže se schyluje k tomu, že úrokové sazby v blízké budoucnosti 

stoupnou, je lepší uzavřít hypotéku s maximální možnou dobou fixace. Doba fixace se 

pohybuje v rozmezí 1 až 10 let. Čím vyšší zvolíme dobu fixace, tím stoupá i úrok a je 

proto potřeba vybrat co nejlepší kombinaci. V období změny fixace, je možné uhradit 

mimořádnou splátku v libovolné výši. 

Tabulka 1 - Porovnání fixace a úrokové sazby úvěru v hodnotě 2 000 000 Kč na dobu 

25 let [9] 

 

V tabulce vidíme, jak se mění úrokové sazby v závislost na době fixace. V případě 

fixace na 5 let je úroková sazba nejnižší. Nejčastější fixaci si lidé nyní volí právě na 5 

let. 

4.6 Výše zajištění hypotečního úvěru 

Výše zajištění hypotečního úvěru je v České republice regulována Českou národní 

bankou. Dříve existovala možnost využít financování dokonce ve výši 100 %, avšak od 

října 2016 vydala ČNB zpřísněná doporučení ohledně poskytování hypoték s vyšším 

poměrem LTV (Loan To Value ratio). LTV udává poměr mezi zástavní hodnotou 

nemovitosti a výší úvěru a platí, že čím nižší je LTV, tím nižší je riziko pro banku, která 

pak může klientovi poskytnout nižší úrokovou sazbu. Od října 2016 již tedy není možné 

hypotéku financovat na 100 % hodnoty nemovitosti. Aktuálně se banky řídí 

doporučením České národní banky, kdy maximální LTV je snížena na 95 %. 

Předpokládá se, že od dubna 2017 bude hranice maximálního LTV posunuta na 90 %. 

Podobně též [10] 

Na níže znázorněném grafu vidíme, jak se zvedly průměrné výše hypotečních úvěrů za 

poslední dekádu. Oproti době před deseti lety si nyní bereme v průměru o půl milionu 

vyšší hypotéku. Z tohoto se dá usuzovat i nárůst cen nemovitostí v posledních letech. 

Fixace (let) Úroková sazba (%) Měsíční splátka (Kč)

3 1,99 8 467

5 1,79 8 274

7 2,79 9 267

10 2,09 8 565
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Graf  4 -  Vývoj průměrné výše hypotečního úvěru v mil. Kč [11] 

4.7 Potřebné dokumenty 

Při koupi či výstavbě nemovitosti musíme bance doložit tyto potřebné dokumenty. 

Koupě nemovitosti: 

 kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě) 

 výpis z katastru nemovitostí 

Výstavba nemovitosti, rekonstrukce, opravy: 

 stavební povolení (s nabytím právní moci) 

 projektová dokumentace 

 rozpočet stavby 

 smlouvy s dodavateli 

 výpis z katastru nemovitostí 

4.8 Splácení hypotečního úvěru 

Před uzavřením hypotečního úvěru je třeba vyhodnotit, jaké jsou naše možnosti 

měsíčního splácení a musíme si určit jaká je pro nás maximální možná výše splátky. Od 

toho se odvíjí, kolik let budeme úvěr splácet.  
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Hypoteční úvěr splácíme tzv. anuitní splátkou, která v sobě zahrnuje úrok i jistinu. Ze 

začátku je ve splátce vyšší podíl úroků oproti jistině. Postupně se v průběhu splácení 

tento trend obrací a zhruba od poloviny splácíme v měsíční splátce větší část jistiny. To, 

že v prvních letech splácíme ve vyšší míře hlavně úroky, nemusí být nutně nevýhodou. 

Máme totiž možnost, si výši splacených úroků za celý rok odečíst ze základu daně při 

podání daňového přiznání. Část peněz se nám tak vrátí formou daňového přeplatku. 

Výše splátky se určí na základě úrokové sazby, doby splatnosti a výše úvěru. Pro 

jednoduchý výpočet nám skvěle poslouží kalkulačky hypotečních bank, které jsou volně 

dostupné na jejich webových stránkách. Měsíční splátka úvěru je vždy stejná v rámci 

uzavřeného fixačního období. Po této době máme možnost mimořádné splátky 

v libovolné výši. Zároveň se s bankou dohodneme na následujícím fixačním období a 

nové úrokové sazbě. Můžeme také zvolit možnost tzv. refinancování u konkurenční 

hypoteční banky. Tento způsob pro nás může být velmi výhodný, protože banky jsou 

rády za nové klienty a mohou tak v rámci konkurenčního boje nabídnout výhodnější 

úrokové sazby s vyšší fixací než naše stávající banka.  

4.8.1 Anuitní splácení 

Anuitní splácení znamená, že splácíme bance po celou dobu konstantní částku, která se 

skládá z úroků a z jistiny. Na začátku splácení jsou z větší části hrazeny úroky, avšak 

v polovině splácení se to otočí a je z větší části hrazena jistina, což může vidět na níže 

uvedeném grafu.  

 

Graf 5 -  Vývoj roční splátky rozdělené na úrok a úmor [12] 
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Graf 6 -  Vývoj výše splátky [12] 

4.8.2 Degresivní splácení 

V případě degresivního splácení se měsíční splátka hypotéky postupně snižuje. 

Splácená částka jistiny je po celou dobu konstantní. Mění se pouze úrok, který se 

vypočítá z aktuální částky dluhu v daném měsíci. Tento způsob splácení je vhodný 

pouze pro ty movitější z nás. Vše je znázorněno na grafu níže. 

 

Graf 7 -  Vývoj roční splátky rozdělené na úrok a úmor [12] 
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Graf 8 -  Vývoj výše splátky [12] 

4.8.3 Progresivní splácení 

Progresivní splácení je přesný opak splácení degresivního. Splátka jistiny se postupně 

zvyšuje a tím pádem rostou i úrokové sazby. Tento způsob je nejméně výhodný, protože 

přeplatíme spoustu peněz a to z důvodu, že větší část splátky se použije na splátku 

úroků. Tento způsob splácení je vhodný pro mladé rodiny, které nejsou dostatečně 

finančně zabezpečeny. Pro banku je tento způsob velkým rizikem, protože se může stát, 

že dlužník nebude mít v budoucnu dostatečné finance na splácení vyšších splátek. 

4.9 Zástavní právo 

V případě hypotečního úvěru je nezbytnou součástí zajištění nemovitosti zástavním 

právem nasmlouvanou hypoteční bankou. K tomuto účelu se nejčastěji využívá 

nemovitost, která je součástí úvěru. Nemovitost se musí nacházet na území České 

republiky nebo členského státu Evropské unie. Jako zástava může sloužit i jiná 

nemovitost, popřípadě více nemovitostí. Dále lze použít i rozestavěnou nemovitost, 

jestliže je takto zapsána v katastru nemovitostí. Pro zápis do katastru nemovitostí musí 

být postaveno alespoň jedno nadzemní podlaží. Nemovitost musí být v zástavě celá, 

nelze použít pouze polovinu domu.  

Na nemovitost nesmí být vedeno jiné zástavní právo třetí strany. Výjimku činí zástavní 

právo, kterým je zajištěn úvěr na družstevní bydlení nebo úvěr od stavební spořitelny. 

Hypotéka může být poskytnuta po písemném souhlasu od stavební spořitelny nebo od 
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věřitele pohledávky z úvěru na družstevní bytovou výstavbu. Výše úvěru se následně 

sníží o výši dané pohledávky. Podobně též [13] 

V případě, že se jedná o montovaný dům, který je potřeba zaplatit dříve, než je 

postavený, banka akceptuje jako dočasnou zástavu pozemek. Podobně též [13] 

4.9.1 Potřebné doklady k zástavnímu právu nemovitosti 

 pojistná smlouva zastavěné nemovitosti 

 snímky z katastrální mapy 

 aktuální výpis z katastru nemovitosti k zastavovanému objektu 

 znalecký posudek - ocenění zastavěné nemovitosti 

 doložení dle získání nemovitosti, např. kupní smlouva, darovací smlouva, 

rozhodnutí od dědictví, kolaudační rozhodnutí 

Podobně též [14] 

4.10  Ocenění nemovitosti 

Ocenění nemovitosti je potřebný doklad k zástavnímu právu nemovitosti a následně 

k úspěšnému uzavření hypotečního úvěru. Odhad ceny nemovitosti většinou provádí 

znalec, který je prověřený bankou. Odhadní cena nemovitosti je vždy nižší, než 

požadovaná výše úvěru a proto musíme počítat s potřebnou částkou vlastních finančních 

prostředků. Některé banky poskytují ocenění nemovitosti zdarma, v opačném případě se 

výše pohybuje v rozmezí 1 tis. Kč až 6 tis. Kč. Někdy se může stát, že znalec odhadne 

cenu nemovitosti mnohem nižší, než je cena pořizovací. Děje se to nejčastěji při 

výstavbě domů a bytů, které se staví ve špatné lokalitě. Z tohoto důvodu bývá někdy 

problém hypoteční úvěr s danou bankou na uvažovanou nemovitost uzavřít. Nic nám ale 

nebrání v tom poptat další banky, jejichž odhadce může nemovitost ocenit v potřebné 

výši. Některé banky dokonce umožňují oslovit nezávislé znalce a nechat si vypracovat 

znalecký posudek napřímo.  
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5 ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

Úvěr ze stavebního spoření je další z možností pro financování bytových potřeb. Tento 

úvěr poskytují stavební spořitelny a je určen pro fyzické osoby. Výhodou je, že si 

fyzické osoby mohou zaplacené úroky z úvěru odečíst od daňového základu při ročním 

zúčtování daně. 

V případě stavebního spoření máme dva základní typy úvěrů, kterými jsou řádný úvěr 

ze stavebního spoření a překlenovací úvěr neboli meziúvěr. Překlenovací úvěr je 

poskytován v případě nesplnění podmínek u řádného úvěru. V obou případech musíme 

mít uzavřenou smlouvu se stavební spořitelnou.  

5.1 Řádný úvěr  

Poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření znamená konec spořící fáze – nástroj 

spořící se mění na nástroj úvěrový. Úvěr získáváme na základě přidělené cílové částky. 

Výše úvěru je rozdíl mezi naspořenou a cílovou částkou. Přidělení celé cílové částky je 

poskytnuto k určitému dni stavební spořitelnou, která se skládá z našich úspor a 

poskytnutého úvěru. Podobně též [15, s. 46 - 47] 

Stavební spořitelny si většinou účtují poplatek za poskytnutí úvěru ze stavebního 

spoření, který může být ve výši až 1 % z cílové částky. 

5.1.1 Podmínky ke splnění úvěru 

 uzavření smlouvy o stavebním spoření alespoň před 24 měsíci 

 úspory na spořicím účtu činí určitou část cílové částky 

 dosažení potřebného ukazatele zhodnocení  

První podmínka, která je stanovena minimální dvouletou lhůtou je přímo daná zákonem 

o stavebním spoření. Druhá podmínka je závislá na stavební spořitelně, která si 

minimální výši celkového zůstatku na spořicím účtu, vzhledem k výši celkové částky 

stanovuje sama. Tato cílová částka u českých spořitelen činí obvykle minimálně 35 % 

až 40 %. A poslední podmínkou je dosažení požadované úrovně hodnotícího čísla. 

Dokud hodnotící číslo nezíská potřebou minimální výši, nemůže přidělení cílové částky 

nastat. Podobně též [15, s. 47 - 48]  
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Bodové hodnocení se stanoví tak, že se provede součet naspořené částky, záloh státní 

podpory a úrokového faktoru a celé to dělíme čtyřmi promilemi cílové částky. Vztah 

výpočtu je uveden ve vzorci č. 1. 

BH = ( UČ + SP + ÚF ) / (0,004 x CČ)              (1) 

BH = bodové hodnocení 

UČ = uspořená částka 

SP = zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka 

ÚF = úrokový faktor 

CČ = cílová částka 

Splníme-li tyto podmínky a prokážeme, že jsme bonitní, tedy schopni úvěr splatit, 

stavební spořitelna nás pouze informuje o přidělení cílové částky. Ke skutečnému 

přidělení cílové částky dojde určitou dobu po ohodnocení. 

5.1.2 Potřebné doklady k založení úvěru 

 Doklad totožnosti klienta 

 Doklad k doložení účelu úvěru 

 Doložení příjmů – vyžadují pouze některé spořitelny 

 Doklady k zajištění úvěru – ručitel nebo dokonce bez zajištění (platí u 

nižších úvěrů) 
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5.1.3 Výše úvěru 

Výše poskytovaného úvěru se liší dle aktuálních nabídek jednotlivých stavebních 

spořitelen. Standardně se výše úvěru pohybuje okolo 60 % z cílové částky. 

Příklad: Máme uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 300 000 Kč. 

Naše naspořená částka musí být v minimální výši 40 % z cílové částky, což je 120 000 

Kč a zbylých 180 000 Kč čerpáme formou řádného úvěru ze stavebního spoření. 

Podobně též [16] 

 

Graf 9 -  Řádný úvěr [16] 

5.1.4 Splácení úvěru 

Jestliže jsme všechny podmínky dané stavební spořitelnou splnili, máme možnost 

cílovou částku čerpat jednorázově v plné výši nebo postupně. Postupný způsob splácení 

je výhodnější, protože platíme úrok pouze z vyčerpané částky a proto budou úroky ze 

začátku nižší. Úvěr se splácí formou měsíčních splátek. Výše splátky je určená již při 

podpisu smlouvy danou stavební spořitelnou a je to určité procento z cílové částky. 

Úvěr lze předčasně splatit nebo v průběhu splácení kdykoliv zaplatit mimořádnou 

splátku bez případných sankcí. 
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5.1.5 Úroková sazba 

Úroková sazba je od podpisu smlouvy o úvěru ze stavebního spoření pevně daná a po 

celou dobu se její výše nemění. Výše úrokové sazby se nyní pohybuje od 2 % až 5 %.  

Tabulka 2 – Úvěr ze stavebního spoření, cílová částka 2 000 000 Kč [17] 

Tarif Čekací doba (roky) ČUS 

MPSS ALFA   2,00    3,528 %  

RSTS SPOŘENÍ S 171   2,17    4,052 %  

ČMSS Aktiv Spořicí   3,08    3,507 %  

SSČS Standard   3,17    3,990 %  

WÜST ProÚvěr OZ-U   3,50    3,540 %  

RSTS REKO U 172   3,75    3,156 %  

ČMSS Aktiv 15   4,17    3,503 %  

WÜST ProSpoření OF-S   4,17    4,040 %  

RSTS HYPO U 173   4,25    3,040 %  

WÜST ProÚvěr OY-U   4,75    2,055 %  

ČMSS Aktiv 20   5,50    3,498 %  

ČMSS Aktiv 25   6,83    3,494 %  

ČMSS Aktiv 30   7,92    3,495 %  

Ve výše znázorněné tabulce je uvedena čekací doba na přidělení úvěru a čistá úroková 

sazba (ČUS). Je zde uveden přehled nabízených tarifů. U každého tarifu je znázorněna 

délka čekací doby na přidělení v rocích za předpokladu, že účastník vloží na svůj účet 

stavebního spoření jednorázově akontaci ve výši minimální naspořené částky potřebné 

pro přidělení a dále již nespoří. Jedná se o nejrychlejší způsob spoření. Čekací doba a 

ČUS se mění v závislosti na zvolené cílové částce. Naše cílová částka je 2 000 000 Kč. 

Podobně též [17] 

5.2 Překlenovací úvěr 

Překlenovací úvěr je speciálním typem úvěru, který můžeme využít, pokud jsme 

nesplnili podmínky na získání řádného úvěru ze stavebního spoření. Úvěr nám je 

poskytnut na dobu od čerpání překlenovacího úvěru do okamžiku získání úvěru ze 

stavebního spoření. Překlenovací úvěr je poskytován pouze ve výši celé cílové částky. 

V tomto případě může být překlenovací úvěr oproti řádnému úvěru dražší, protože 

hradíme úroky z celé cílové částky, nikoli pouze z částky skutečně vypůjčené. Podobně 

též [15, s. 46] 
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Překlenovací úvěr neboli meziúvěr slouží k okamžitému financování bytových potřeb 

do té doby, než získáme nárok na řádný úvěr.  

5.2.1 Podmínky pro založení úvěru 

Pro splnění podmínek daných stavební spořitelnou musíme na účet stavebního spoření 

vložit požadované procento cílové částky (v současné době stavební spořitelny 

poskytují úvěr i s nulovou akontací), prokázat příjmy a dostatečné zajištění úvěru. Poté 

jsme zařazeni do rizikové skupiny, podle které nám je přiřazen úvěr s určitou úrokovou 

sazbou. 

Před poskytnutím překlenovacího úvěru bude naše stavební spoření rozděleno do dvou 

částí – část spoření a část překlenovacího úvěru. Ve spořící části jsme nuceni nadále 

spořit a vkládat smluvené částky na náš spořící účet a zvyšovat hodnotící číslo, 

abychom měli časem nárok na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření. Tento 

náš spořící účet musí být vinkulován ve prospěch spořitelny a to do doby, než nám bude 

přidělen řádný úvěr. V části překlenovacího úvěru nám bude přidělena celá požadovaná 

částka. Podobně též [18] 

5.2.2 Výše úvěru 

Překlenovací úvěr můžeme žádat vždy pouze ve výši celé cílové částky.  

Příklad: Máme uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 300 000 Kč. 

Naše naspořená částka činí pouze 30 000 Kč a žádáme o úvěr ve výši 300 000 Kč. 

Podobně též [18] 
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Graf 10 -  Výše úvěru [18] 

5.2.3 Splácení úvěru 

Splácení úvěru probíhá formou měsíčních splátek. V rámci splátek překlenovacího 

úvěru nesplácíme žádnou jistinu. Což znamená, že úroky ani dlužná částka se nesnižují. 

Překlenovací úvěr je splacen až po tom, co nám bude přidělený řádný úvěr ze 

stavebního spoření. Pak teprve začínáme splácet jistinu a úroky se postupně snižují. 

Stejně tak jako u řádného úvěru máme možnost cílovou částku čerpat jednorázově 

v plné výši nebo postupně. / Překlenovací úvěr nelze bezplatně refinancovat nebo jej 

doplatit. Podobně též [19] 

5.2.4 Úroková sazba 

Úroková sazba je od podpisu smlouvy o úvěru ze stavebního spoření taktéž pevně daná 

a po celou dobu se její výše nemění. Výše úrokové sazby se nyní pohybuje od 2 % až 8 

%. Podobně též [17] 



33 

 

6 ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO FINANCOVÁNÍ 

BYDLENÍ 

Firma, která zrealizovala konkrétní projekt, se jmenuje IMOS Brno a. s., závod Ostrava. 

6.1 O firmě  

Firma IMOS Brno, a. s. vstoupila na český stavební trh v roce 1997 a stala se velice 

významnou společností. Během své existence si vybudovala pevnou pozici mezi 

stavebními společnostmi a velmi rychle rozšířila svoji působnost z jihomoravského 

regionu na celou Českou a Slovenskou republiku. Společnost od roku 2005 byla 

organizačně rozdělena na závod pozemního stavitelství a závod vodohospodářských a 

dopravních staveb sídlící v Brně a závod Ostrava zaměřený převážně na pozemní 

stavby, se sídlem v Ostravě. Jediným vlastníkem je IMOS holding, a. s. Podobně též 

[20] 

Jejich hlavní specializací je výstavba developerských projektů, dále pozemní stavby, 

vodohospodářské a dopravní stavby a silniční rozvoj. Veškerá činnost je zaměřena na 

kvalitu prováděných prací, na potřeby a snižování rizik zákazníka, ochranu prostřední a 

ochranu zdraví a bezpečnosti práce. Podobně též [20] 

6.1.1 Certifikáty firmy IMOS a. s. 

Jakost: 

 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-

2:2006 

 Osvědčení o jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 

 Způsobilost zhotovitele k provádění silničních a stavebních prací 

v systému jakosti pozemních komunikací ČR 

 Certifikát ČSN EN 1090-2+A1:2012 pro třídu provedení EXC3 pro 

oblast činnosti: Výroba a montáž ocelových konstrukcí 

 Osvědčení o shodě řízení výroby 

 Certifikát systému certifikovaných stavebních dodavatelů 

 Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře č. 1074 
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Životní prostředí  

 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 

 Certifikát Ministerstva životního prostředí 

 Prohlášení k životnímu prostředí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Certifikát OHSAS 18001:2008 

Zlatý certifikát 

 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-  

 2:2006, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 18001:2008 

Bezpečnost informací 

 Certifikát systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 

27001:2014 

Ochrana utajovaných informací 

 Osvědčení NBÚ - stupeň utajení "Důvěrné" 

 Certifikát informačního systému - stupeň utajení "Vyhrazené" 

Podobně též [21] 

6.1.2 Vybrané realizované projekty 

Obchodní centra 

 Přestavba obchodního centra MAX Poprad, 2014 

 Přestavba obchodního centra MAX Trenčín, 2014 

 Kompletní rekonstrukce a přestavba budovy Nádražní 2a, Brno - I. a II. 

etapa, 2013 

 Obchodní dům Mohelnice, 2013 

 IKEA Praha Zličín - rozšíření obchodního domu I. a II. etapa, 2012 

 Obchodní centrum HORNBACH Plzeň, 2011 

 IKEA Praha Černý Most, 2011 

 OC STOP.SHOP. Znojmo, 2010 
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 IKEA Projekt 865 Ostrava - rozšíření sever, 2009 

 IKEA Brno – rozšíření, 2008 

 INTERSPAR Ostrava – Poruba, 2008 

 BauMax Praha Letňany, 2008 

 Avion Shopping Park Bratislava – rozšíření, 2007 

Podobně též [22] 

Výrobní a skladové haly, logistická centra 

 Půjčovna a prádelna oděvů BERENDSEN ve Velkých Pavlovicích - II. 

etapa, 2015 

 ABB - hala východ, Brno, Horní Heršpice, 2014 

 Logistický areál PNS Brno, 2010 

 Nová půjčovna a prádelna pracovních oděvů BERENDSEN ve Velkých 

Pavlovicích, 2010 

 Logistické centrum Olomouc - Nemilany, I. - III. etapa, 2008 

 Logistické centrum Kozomín, 2008 

 Logistické centrum EXEL Nepřevázka, 2007 

 Rozšíření výroby, 4. stavba Ravensburger Polička, 2007 

 Výrobní hala LANA, Ždírec nad Doubravou, 2006 

 Průmyslová a skladová hala č. 12 - Praha – Rudná, 2004 

Podobně též [23] 

Bytová výstavba 

 Rezidence Veselská, Praha, 2016 

 Obytný soubor Čakovický park, Praha - 1. etapa, I. - III. fáze, 2015 

 Obytný soubor Zelené město - Jarov, Praha 9, II. etapa, 1. a 2. fáze - 

bytové domy 24 – 30, 2015 

 Park Rezidence, Brno, 2015 

 Jubileum House, Praha, 2015 

 Bytový komplex - Trio Zličín, 2015 

 Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42, Brno, 2015 

 Bytový dům Sedmikráska, Praha, 2014 

 Vilapark Uhříněveská obora, Praha, 2014 

 Bytový dům T, U, V, X v lokalitě Metropole Zličín, 2013 

 Nový Park Písnice, Praha - I. - IV. etapa, 2012 

 Rezidence ERASMUS, Brno, 2011 
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 Rezidence Tupolevova, Praha - Letňany, II. etapa, 2011 

 Rezidence Tulipa Modřanská Rokle, Praha, 2010 

 Bytový dům Ostrava, ul. Vítězná, 2010 

 PALACE ENGEL Šafránka, 2007 

 Bytový dům Zachráněná, Moravský Krumlov, 2004 

Podobně též [24] 

Administrativní budovy a občanská vybavenost 

 Výstavba nového studia ČT v Brně, 2016 

 Classic 7 Business Park, objekt M, Praha, 2016 

 Parkovací objekt - ulice Panenská, Brno-střed, 2016 

 Rekonstrukce a dostavba nemocnice Znojmo - II. etapa, II. část - akce I, 

2015 

 CEITEC - Středoevropský technologický institut, Brno, 2015 

 VUT - Rekonstrukce opláštění objektu A1, Technická 2, Brno, 2015 

 Bazén - relaxační centrum, Nové Město na Moravě, 2015 

 Fakultní nemocnice Brno - heliport HEMS, 2015 

 Superpočítačové centrum IT4I - Stavba I, 2014 

 Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, 2014 

 Přírodní koupací biotop Brno, Horní Heršpice, 2014 

 Nové pavilony krematoria v Brně, 2014 

 Nová budova Zdravotnické záchranné služby JmK v Brně – Bohunicích, 

2012 

 Dobudování mezioborové JIP, nemocnice Vyškov, 2012 

 Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice, 2012 

 Polyfunkční areál CENTRÁL, Bratislava, 2011 

 Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč, 2011 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační 

středisko, 2011 

 Obec Žabčice, letní koupaliště, 2011 

 Hala Rondo Brno - Rekonstrukce pro MS 2010, 2010 

 Justiční areál v Brně, 2009 

 Administrativní budova A1 Praha - Horní Počernice, 2008 

 Depozitář Moravské galerie v Brně – Řečkovicích, 2008 

 Vysoké učení technické Božetěchova - kampus FIT, Brno, 2007 

 Moravský zemský archiv, Brno, 2007 
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 Rekreační a oddechový komplex Olešná – Aquapark, 2004 

Podobně též [25] 

Vodohospodářské stavby 

 Úpravna vody Zaječí - Intenzifikace a rekonstrukce, 2015 

 Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky - Rešov, 2015 

 Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, 

Krasová, Rudice a Senetářov - 1. fáze, 2015 

 Intenzifikace ČOV Svitavy, 2014 

 Retenční nádrž Jeneweinova a vodovod Brno - Komárov, 2013 

 Výstavba ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko, 

2013 

 Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace, 2012 

 Hrotovice - kanalizace I. a intenzifikace ČOV, 2011 

 Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec, 2010 

 ČOV Bzenec, 2009 

 Rekonstrukce úpravny vody Kouty nad Desnou, 2008 

 Čistá řeka Bečva - Skupina B (Vsetínská Bečva) - Projekt ISPA, 2006 

Podobně též [26] 

Dopravní stavby 

 "Zelný trh" – rekonstrukce, 2015 

 II/398 Mikulovice průtah, 2015 

 Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa a rekonstrukce 

kanalizace ul. Peterkova, 2012 

 Soubor staveb BPZ Černovická terasa - V. etapa - most M2, 2005 

Podobně též [27] 

6.2 Park Rezidence 

Novostavba bytových domů, ve kterých je jeden z bytů předmětem konkrétního 

financování, se nazývá Park Rezidence. Tento projekt byl navržen firmou Arch.Design, 

s. r. o. Hlavní architekt je Robert Juřík a hlavní inženýr projektu je Miloš Ryšavý. Jedná 

se o stavbu čtyř bytových domů, které jsou mezi sebou odděleny třemi parky – z toho 

plyne název Park Rezidence. Tato stavba splňuje podmínky nízkoenergetické náročnosti 

třídy B. Pod těmito domy se vyskytují tři podzemní podlaží, ve kterých se nachází 
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parkovací prostory a sklepní kóje. Celkem je zde 144 parkovacích stání. Dva domy mají 

pět nadzemních podlaží, přičemž na pátém podlaží se vždy rozprostírají pouze dva 

střešní byty na každém z domů. Zbylé dva domy mají po čtyřech nadzemních podlažích. 

Každý byt má balkon a byty v nejvyšším pátém podlaží terasy. Převažující funkcí 

stavby je bydlení, doplněné o obchody a služby v přízemí a částečně ve 2. NP. 

Jednotlivá podlaží jsou propojena schodišti a osobními výtahy.  Skladba bytů je tvořena 

zejména s ohledem na preferenci bytů dvoupokojových s doplněním bytů ostatních 

velikostí. 

Stavba Park Rezidence obsadila v roce 2015 v soutěži Stavba roku Jihomoravského 

kraje 3. místo v kategorii bytových staveb.  

 

Obrázek 1 -  Bytový dům Park Rezidence [28] 
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Obrázek 2 -  Bytový dům Park Rezidence [28] 

 

Obrázek 3 -  Bytový dům Park Rezidence [29] 
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Obrázek 4 -  Bytový dům Park Rezidence [30] 

Objekt je navržen jako zděný z keramického zdiva POROTHERM 40 P+D. Založení je 

hlubinné pomocí vrtaných pilot, na kterých je uložena železobetonová deska tl. 300 

mm, lokálně zesílena náběhy na 500 mm. Vnitřní nosné příčky jsou z cihel 

POROTHERM 25 AKU P+D a vnitřní nenosné příčky jsou z cihel POROTHERM 11,5 

AKU a z cihel 14 P+D. Stropní desky jsou železobetonové monolitické bezprůvlakové 

desky působící v obou směrech. Desky jsou podporovány sloupy a stěnami, tloušťka 

stropní desky je 250 mm. Střecha je jednoplášťová a tepelnou izolaci tvoří 

polystyren/minerální vlna. Střešní konstrukce je monolitická železobetonová. Věnec je 

železobetonový. Schodiště je železobetonové prefabrikované a povrch tvoří keramická 

dlažba. Schodiště je v každém obytném bloku trojramenné. Pro kotelnu se dvěma 

plynovými kotli jsou navrženy dva samostatné komíny DN 400. Komínová tělesa jsou 

z keramických bloků ve standardu Schiedel UNI PLUS. Komíny jsou vyvedeny cca 2 

metry nad střešní plášť. Okna jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Podobně též 

[31] 

Stavba se rozkládá na pozemcích p.č. 975, 976, 977/1, 977/2, 977/7, 977/8, 977/9, 

978/1, 978/2, kat. úz. Královo Pole, obec Brno. Přístup do domů je z ulic Mojmírovo 

náměstí a Košinova. Vjezd do garáží pak pouze z ulice Košinova.  
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Obrázek 5 -  Situace bytového domu Park Rezidence [32] 

6.3 Financovaný byt 

Jednotka, která je předmětem financování, je byt s označením 3.2.6. Byt se nachází 

v bloku C ve druhém nadzemním podlaží. Dispozice bytu je 2+kk. Užitná plocha bytu 

je 44,2 m
2
, ke kterému náleží balkon o výměře 4,05 m

2
. Byt je situovaný na slunnou 

světovou stranu – jihozápadní.  

Výměry jednotlivých místností:  

 předsíň – 4,39 m
2
 

 komora – 3,19 m
2
 

 ložnice – 12,11 m
2
 

 obývací pokoj s kuchyní – 19,52 m
2
 

 koupelna s wc – 4,99 m
2
 

Podobně též [32] 
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Obrázek 6 -  Půdorys bytu [32] 

6.3.1 Pořizovací cena bytu 

Pořizovací cena bytu je 2.498.825,- Kč vč. DPH.  

Podmínkou stanovenou developerem při koupi bytu je buď zakoupení garážového stání, 

nebo jeho pronájem. Cena garážového stání činí 302.500,-Kč vč. DPH a výše měsíčního 

nájmu je 1.500,- Kč vč. DPH. Při zvolení varianty nájmu má kupující možnost 

v prvních dvou letech garážové stání odkoupit s tím, že mu bude odečtena dosavadní 

výše zaplaceného nájemného. V dalších letech možnost odkupu stále platí avšak bez 

této výhody.  

6.3.2 Bytové standardy 

 vstupní dveře protipožární bezpečnostní s bezpečnostním kováním 

značky Sapeli 

 vnitřní dveře CPL laminát, plné s možností volby vlastního dekoru 

značky Sapeli 
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 okna a balkonové dveře plastové s dvojsklem od společnosti 

OKNOSERVIS s.r.o., z exteriéru barva šedá, v interiéru barva bílá, okna 

jsou otevíravá, částečně sklopná s mikroventilací 

 v pokojích a na chodbě laminátová plovoucí podlaha Barkotex, 

v koupelně dlažba s možností volby vlastního výběru v rámci 

stanoveného standardu 

 v kuchyni příprava pro zapojení spotřebičů v kuchyňské lince, 

napojovací armatury a přívody elektro (kuchyňská linka není součástí 

dodávky) 

 vytápění má rozvody v podlaze, celkem čtyři otopná tělesa přičemž 

každé z nich má vlastní programovatelnou termostatickou hlavici  

 koupelna v rámci standardu s možností volby dekoru obkladů a dlažby 

od firmy Koupelny Ptáček 

Podobně též [32] 

6.4 Informace o klientovi 

Jelikož si v dnešní době pořizují vlastní bydlení nejčastěji mladí lidé, zvolila jsem si pro 

návrh financování bydlení mladý pár. Kupujícím předmětného bytu bude Jan Novák (28 

let) a Eva Pokorná (24 let). Na financování bytu se bude však podílet pouze Jan Novák, 

protože jeho přítelkyně Eva Pokorná je studentkou vysoké školy a není výdělečně činná. 

Jan Novák pracuje jako projektový manažer a má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 

Jeho čistá měsíční mzda se pohybuje ve výši 25 000 Kč. Klient má naspořeno 650 000 

Kč. Kalkuluje se dvěma variantami, přičemž při jedné využije 375 000 Kč z vlastních 

prostředků a zbývající část bude financovat hypotečním úvěrem. Druhou variantou je 

využití 550 000 Kč z vlastních prostředků. V obou případech zbývající část peněz bude 

využita pro financování vybavení bytu. 

6.4.1 Informace o klientovi 

Klient:    Jan Novák 

Pracovní smlouva:   na dobu neurčitou 

Čistá mzda:   25 000 Kč 

Naspořená částka:  650 000 Kč 



44 

 

6.5 Návrh financování bydlení 

V následující tabulce máme srovnány jednotlivé nabídky hypotečních úvěrů od České 

Spořitelny a Komerční Banky. Nabídky jsou srovnány od nejnižší měsíční splátky po 

nejvyšší. Z přehledu je patrné, že čím nižší máme měsíční splátku, tím nižší je celková 

splatná částka. Do značné míry je to ovlivněné výší úrokové sazby a délkou fixačního 

období. Nejvýhodnější nabídku nám dle přehledu poskytne Komerční Banka. Je však 

nutné vzít v potaz, že tato nabídka kalkuluje s naspořenými vlastními prostředky ve výši 

550 tisíc Kč. Čím méně máme naspořeno a čím větší úvěr si bereme, tím vyšší máme 

měsíční splátku a tím více pochopitelně celkově zaplatíme.  

Tabulka 3 -  Srovnání nabídek hypotečních úvěrů od České Spořitelny a Komerční 

Banky [autor] 

 

Níže můžeme vidět na jednoduchém grafu, jak ovlivňuje výše měsíční splátky celkovou 

splatnou částku úvěru. 

Hypoteční Banka
Výše 

úvěru (Kč)

RPSN 

(%)

Vlastní 

prostředky 

(Kč)

Úroková 

sazba (% 

p.a.)

Doba 

splatnosti 

(let)

Délka 

fixace 

(let)

Měsíční 

splátka 

(Kč)

Celková 

splatná 

částka (Kč)

Komerční Banka 1 950 000 2,03 550 000 1,99 30 5 7 213 2 597 059

Komerční Banka 1 950 000 2,03 550 000 1,99 30 3 7 213 2 597 059

Česká Spořitelna 1 950 000 2,48 550 000 2,19 30 8 7 426 2 673 360

Česká Spořitelna 1 950 000 2,48 550 000 2,19 30 5 7 426 2 673 360

Česká Spořitelna 1 950 000 2,48 550 000 2,39 30 3 7 629 2 746 440

Komerční Banka 1 950 000 2,64 550 000 2,59 30 8 7 811 2 812 457

Komerční Banka 2 125 000 2,03 375 000 1,99 30 5 7 860 2 829 641

Komerční Banka 2 125 000 2,03 375 000 1,99 30 3 7 860 2 829 641

Česká Spořitelna 2 125 000 2,48 375 000 2,19 30 8 8 092 2 913 120

Česká Spořitelna 2 125 000 2,48 375 000 2,19 30 5 8 092 2 913 120

Česká Spořitelna 2 125 000 2,48 375 000 2,39 30 3 8 313 2 992 680

Komerční Banka 2 125 000 2,64 375 000 2,59 30 8 8 512 3 064 325
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Graf 11 -  Celková splatná částka [autor] 

Jak vyplývá z tabulky výše, jako nejoptimálnější se jeví nabídka od Komerční banky 

s úrokovou sazbou 1,99 % fixovanou na 5 let, s dobou splatnosti na 30 let při použití 

vlastních úspor ve výši 550 000 Kč. Při zvolení této varianty bude klient splácet nejnižší 

měsíční splátku a to 7 213 Kč. Celková splatná částka bude 2 597 059 Kč, tedy nejnižší 

ze všech ostatních kalkulovaných variant. Na základě tohoto zjištění autorka navrhuje 

pro klienta zvolit tuto variantu. Nevýhodou však může být fakt, že klientovi zůstane 

z naspořených prostředků pouze 100 000 Kč na náklady spojené s vybavením bytu.  

Doporučená varianta: 

Hypoteční banka:   Komerční banka 

Výše úvěru:    1 950 000 Kč 

RPSN:    2,03 % 

Vlastní prostředky:   550 000 Kč 

Úroková sazba:   1,99 % 

Doba splatnosti:   30 let 

Délka fixace:    5 let 

Měsíční splátka:   7 213 Kč 

Celková splatná částka:  2 597 059 Kč 
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6.5.1 Nabídky hypoték s různou dobou splatnosti 

V níže uvedených tabulkách máme zobrazené nabídky hypoték od České Spořitelny pro 

různé doby celkové splatnosti. Tato nabídka je sestavená přímo pro klienta. Vzhledem 

k jeho finanční situaci a možnostem připadají v úvahu pouze varianty se splatností 30, 

25 a 20 let (v tabulce zvýrazněny).  

Varianta A 

Výše úvěru   2 125 000 Kč 

Vlastní prostředky 375 000 Kč 

Úroková sazba 2,19 % 

Doba fixace  8 let 

Tabulka 4 -  Různá doba splatnosti hypotéky od České Spořitelny [autor] 

 

Přeplatí 20 let  508 760 Kč 

   25 let  646 400 Kč 

   30 let  788 120 Kč 

 

Varianta B 

Výše úvěru   1 950 000 Kč 

Vlastní prostředky 550 000 Kč 

Úroková sazba 2,19 % 

Doba fixace  8 let 

Tabulka 5 -  Různá doba splatnosti hypotéky od České Spořitelny [autor] 

 

Přeplatí 20 let  466 800 Kč 

   25 let  593 100 Kč 

   30 let  723 360 Kč 

 

Doba splatnosti 5 10 15 20 25 30

Měsíční anuitní splátky v Kč 38 450 19 763 13 892 10 974 9 238 8 092

Doba splatnosti 5 10 15 20 25 30

Měsíční anuitní splátky v Kč 34 366 18 136 12 748 10 070 8 477 7 426
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Graf 12 -  Přeplatek v letech splatnosti [autor] 

Z hlediska celkové přeplatné částky je pro klienta výhodnější zvolit variantu B, kdy si 

nebere tak vysoký úvěr. Co se týče celkové doby splatnosti úvěru, jako optimální se jeví 

zvolit variantu na 20 let, kdy klient přeplatí menší částku než v případě rozložení úvěru 

na delší dobu splatnosti. Musíme však vzít v potaz, že klient je mladý perspektivní pár, 

který je na začátku své profesní kariéry a má potenci k tomu, aby vydělával v blízké 

budoucnosti více peněz. Z tohoto hlediska by tedy klientovi byla spíše doporučena 

varianta s dobou splatností na 30 let. V prvním fixačním období může totiž cca 2 500,- 

Kč investovat například do podílových fondů a peníze tak zhodnotit nebo zvolit 

variantu stavebního spoření. Následně může tyto použít pro mimořádnou splátku po 

osmi letech v období změny fixace a snížit si tak celkovou jistinu hypotečního úvěru.  

6.5.2 Alternativní způsob řešení situace 

I přes doporučení optimální varianty úvěru od Komerční Banky, existuje pro klienta i 

možnost využití stavebního spoření nebo podílových fondů, jak je zmíněno již 

v odstavci výše. Klient již má rok zřízené stavební spoření u ČMSS, na které měsíčně 

zasílá finanční prostředky tak, aby naspořil cílovou částku. Stavební spoření lze vybrat 

po 6 letech spoření. Klient tedy má možnost v období změny fixace, kterou zvolil na 

dobu 5 let využít tyto naspořené prostředky jako mimořádnou splátku a snížit si tak 

celkovou finanční náročnost hypotéky pro příští fixační období. Při pravidelném 

měsíčním splácení 2 500 Kč po dobu 6 let, by měla výsledná částka činit 196 271 Kč. 

Vklady činí 181 970 Kč, úroky a bonusy činí 5 637 Kč a státní podpora je 14 000 Kč. 
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Na druhou stranu jsou zde i náklady a to za uzavření spoření, vedení účtu a daň 

v celkové výši 5 336 Kč. 

V případě, že si klient vybere variantu zhodnocení peněz formou podílových fondů a za 

podmínky, že uzavře hypoteční úvěr s dobou splatnosti na 30 let, má k dispozici 

měsíční částku ve výši 2 500 Kč. Klient může využít například podílové fondy – Active 

Invest – Konzervativní strategie. Při pravidelném měsíčním splácení 2 500 Kč po dobu 

5 let, by měla výsledná částka činit 161 798 Kč. Předpokládané roční zhodnocení se 

skládá z konzervativní složky 4 %. 

Z alternativních způsobů řešení situace dle nastíněných modelů výše je výhodnější 

vybrat formu stavebního spoření. Při zvolení této varianty se investované peníze 

zhodnotí výhodněji. 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala optimalizací financování bydlení. V teoretické části byly 

objasněny vlastní a cizí zdroje pro financování bydlení. Cizí zdroje byly rozebrány 

podrobněji. U hypotečního úvěru byly upřesněny základní informace, které se zabývaly 

účelem úvěru, úrokovou sazbou, bonitou klienta, dobou fixace, zástavním právem a 

oceněním nemovitosti. Dále byl dopodrobna probrán úvěr ze stavebního spoření. U 

úvěru ze stavebního spoření byl detailně popsán řádný úvěr a překlenovací úvěr. Byly 

zde objasněny veškeré podmínky pro získání těchto úvěrů. 

V praktické části byly sestaveny různé typy hypotečních úvěrů, u kterých byla různá 

naspořená vlastní částka a doba fixace. Cílem práce bylo zvolit optimální variantu 

financování bydlení. 

Byly osloveny 2 banky pro získání hypotečního úvěru – Česká spořitelna a Komerční 

banka. Varianty hypotečních úvěrů jsou reálné a byly sestaveny přímo danému klientovi 

na míru. V neposlední řadě byly tyto nabídky zhodnoceny a klientovi byla doporučena 

optimální varianta. 

Dále bylo klientovi doporučeno využití stavebního spoření nebo podílových fondů, za 

účelem zhodnocení peněz. Tyto zhodnocené peníze se následně použijí na splacení 

mimořádné splátky po skončení fixačního období a dochází ke snížení finanční 

náročnosti hypotéky. 
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