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Tisková zpráva                                Praha, 12. června 2016 
 

Česká spo řitelna je jedni čkou na hypote čním trhu a nov ě zlevňuje hypotéky 
 

 Objem hypoték České spo řitelny meziro čně vzrostl o 61 % 

 Od 12. června 2017 za číná pětiletá a osmiletá fixace úrokové sazby na 1,99 % a desetiletá na 2,09 % 

 Klienti musejí mít svou hypotéku pojišt ěnou proti neschopnosti splácet a platit ji z aktivn ího ú čtu u ČS 

 

České spo řiteln ě se letos v hypotékách da ří, za 1. čtvrtletí 2017 spo řitelna poskytla hypotéky v objemu 

17,5 mld. K č, což je meziro ční nár ůst o 61 %. Tržní podíl banky vysko čil o sedm procentních bod ů na 33 % a 

stala se tak lídrem českého hypote čního trhu. Zájem o hypotéky se Spo řitelna rozhodla ješt ě podpo řit 

atraktivní akcí, od 12. června 2017 klient ům nabídne nejoblíben ější pětileté a osmileté fixace úrokové sazby 

od 1,99 % a desetiletou od 2,09 %. Nabídka platí pr o hypotéky splácené z aktivního ú čtu u České spo řitelny se 

sjednaným pojišt ěním schopnosti splácet. 

 

„Na růstu našeho tržního podílu se vedle příznivých úrokových sazeb podepsal i fakt, že u hypoték máme díky 

dlouholetým zkušenostem s jejich poskytováním nastavený rychlý schvalovací proces. Jsme tak schopni zvládnout 

velké množství obchodů v krátkém čase a vyjít vstříc klientům, kteří poptávají financování vlastního bydlení,“ řekl 

Karel Chábek, manažer hypoték České spořitelny. „Nově si u nás mohou lidé sjednat hypotéku s výhodnou úrokovou 

sazbou. Ta začíná už na 1,99 % pro pětiletou a osmiletou fixaci, kterou klienti poptávají nejvíce,“ doplňuje Chábek. 

 

Důvod atraktivity těchto fixací je zřejmý, sazby se pohybují stále okolo historicky nejnižších hodnot a lidé tak poptávají 

a 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. Také prodejní čísla zájem klientů o delší fixace potvrzují. Akce 

platí pro hypotéky do 80 % LTV při splácení z aktivního účtu u České spořitelny. 

 

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                                                         klpacesova@csas.cz 
 
 
Profil České spořitelny 
 
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na 
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování 
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným 
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cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend 
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.  

• Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou  v České republice. 

• Zaujímáme první pozici  na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a 
kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Na špici jsme i v oblasti hypoték (27% tržní 
podíl). Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů. 

• Usilujeme o bezbariérovost našich služeb : máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz ; 239 
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů 
uzpůsobených pro nevidomé.  

• Vzděláváme ke konkurenceschopnosti , nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery 
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických 
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s t ěmi, od nichž se spole čnost odvrací - zaměřujeme se na podporu 
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti. 

 
 

 


