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Velikonoční nadílka České spořitelny: hypotéka se sazbou už od 1,89 % p.a. 

 

 Klienti ČS mohou získat akční sazby u hypoték, aktuálně začínají na 1,89 % p.a. u desetileté fixace 

 Ceny nemovitostí rostou, meziročně se zvedly o 6,7 % 

 Roste i průměrná výše hypotéky, za poslední rok se zvedla zhruba o 200 000 Kč 

 

Česká spořitelna pro své klienty připravila mimořádné snížení úrokových sazeb u hypoték: osmiletá fixace 

úrokové nově sazby začíná na 1, 99 % p.a. a desetiletá na 1, 89 % p.a. Velikonoční nadílka je platná od 

29. března do 10. dubna 2016. Vztahuje se na všechny nové hypotéky do 90 % hodnoty nemovitosti splácené 

z aktivního účtu u České spořitelny. 

 

„Úrokové sazby hypoték se pohybují na historicky nejnižších úrovních, a klienti tak stále více poptávají delší 

fixace, díky kterým získají jistotu nízké sazby a neměnných splátek na více let dopředu. Mohou si tak lépe 

naplánovat své výdaje a řídit rozpočet domácnosti,“ řekl Karel Chábek, manažer hypoték České spořitelny. 

„Ceny zdrojů na mezibankovním trhu jsou aktuálně příznivé, a tak můžeme vyjít našim klientům vstříc 

a nabídnout jim akční sazby i u delších fixací. Ožívá však i trh s nemovitostmi, což se projevuje pozvolným 

růstem cen bytů a domů, a tak by klienti s výběrem svého vysněného bydlení neměli dlouho otálet,“ doplnil 

Karel Chábek. 

 

Na konci roku 2015 rostly realizované ceny bytů v České republice meziročně v průměru o 6,7 % a cenový růst ve zbytku 

České republiky dokonce v poslední době předstihuje růst cen v Praze (4,6 %)
1
. Podrobný výhled nabízí Cenový index 

nemovitostí České spořitelny, který je dostupný zde. Roste i průměrná výše hypotéky, v posledním roce se ze zhruba 1,7 

milionu Kč vyšplhala na aktuálních 1,9 milionu Kč. Nejpoptávanější jsou menší byty 2+KK, které řeší rodinnou situaci 

mladých lidí a rodin či starších lidí. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 

 
Kristýna Havligerová   Klára Pačesová 
Tisková mluvčí ČS   Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
Tel.:+ 420 731 647 004                                                                          
 
 
 

                                                 
1
 Data z Českého statistického úřadu za rok 2015. 
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Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 

 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů  1 450 000 000 Kč jsme vložili do 

Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice  80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 

prospěšné projekty  2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 

programech pro zaměstnance a klienty  8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích  1 879 zaměstnanců 

se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců  376 našich poboček má bezbariérový 

přístup a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty  2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou 

činnost díky spořitelním Dnům pro charitu  Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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