
BYDLENÍ MPV 1/07/2018/290

Blíží se den, kdy se v Česku zpřísní
podmínky pro získání hypotéky

Uvažujete o hypotéce? Pak byste měli zbystřit 
pozornost, protože již 1. října se z rozhodnutí České 
národní banky zásadně zpřísní podmínky pro žadatele 
na celém hypotečním trhu.

Jeden graf řekne víc než tisíc slov
Na tomto grafu vidíte názorně, jak se od 1. 10. tohoto roku 
zásadně sníží dosažitelná výše úvěru v závislosti na 
čistém měsíčním příjmu. Pokud jste doposud s hypotékou 
váhali a se svou bonitou si nejste úplně jistí, červená linka 
by pro vás měla být varovným signálem, abyste 
nepropásli příležitost, která se vám  nabízí ještě dnes. 

Koho se změny dotknou?
Zjednodušeně řečeno, nová přísnější kritéria dopadnou 
především na žadatele, kteří jsou na hraně s bonitou. 
Především se to dotkne tzv. „singles“ nebo mladých rodin, 
zvláště pokud musí hospodařit jen s jedním příjmem. 
Podle budoucích pravidel by totiž neměl dluh žadatele 
překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu 
a na všechny splátky půjček a úvěrů by měl vynakládat 
maximálně 45 % průměrného čistého příjmu v měsíci. 
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Výše dosažitelného úvěru v závislosti na výši čistého měsíčního příjmu

Vezmeme-li v úvahu, že již dříve byl snížen maximální limit 
úvěru na 80 % ceny nemovitosti, na svou hypotéku, a tím 
pádem i na vysněný byt či dům, od října nedosáhne velká 
část žadatelů.



V České spořitelně najdete 
pochopení
Vždy jsme se chovali zodpovědně a každou žádost posu- 
zovali v zájmu našeho klienta individuálně a citlivě. Nová 
přísnější pravidla ale musíme samozřejmě respektovat 
i my. Jako významný hráč na českém hypotečním trhu 
však máme možnosti, jak hypotéku i za nových podmínek 
udělat dosažitelnou pro co nejvíce našich klientů:

Orientační výpočty, u kterých porovnáváme maximální výši 
hypotéky nyní a po 1. říjnu 2018

Žadatelé 2 klienti (36 let) s 1 dítětem. Oba pracující, s vyššími stávajícími závazky

Jedná se o orientační výpočet hypotéky s fixací na 5 let s pojištěním neschopnosti splácet, se splatností 30 let a úrokovou sazbou 2,49 % p. a.

Kontaktujte nás co nejdříve! 

V České spořitelně budete mít vždy mnoho možností, jak 
řešit financování svého bydlení pohodlně a výhodně. Jen 
by bylo škoda propásnout ty příležitosti, které pominou 
koncem září. 

Reprezentativní příklad:
Celková výše úvěru 1 800 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních 
splátek 8 284 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 
300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 2,69 % ročně, 
poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů 
úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do 
katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených 
s vypracováním odhadu nemovitosti 3 900 Kč, doba trvání úvěru: 
25 let, roční procentní sazba nákladů činí 2,79 % a celková částka 
splatná spotřebitelem 2 492 560 Kč (za předpokladu, že se 
úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). 
Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy 
(nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete 
platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.

Tato reklama není návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí 
uvedených služeb může být vázáno na splnění dalších podmínek, 
které naleznete na www.hypotecnicentrum.cz nebo Vám je ochotně 
sdělíme v kterékoliv naší pobočce. Informace uvedené v tomto 
letáku jsou platné ke dni 9. 8. 2018. Poskytovatel neposkytuje 
radu dle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.
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– Refinancování zlepší vaši bonitu
 U nás si můžete stávající půjčky sloučit do jedné. 

Tím si snížíte měsíční splátky a vylepšíte svou 
bonitu. Dosáhnete na vyšší hypotéku a každý měsíc 
vyjdete lépe se svým rozpočtem. Navštivte 
kteroukoli pobočku České spořitelny nebo zavolejte 
na infolinku 800 208 208 a zjistěte, jak vám 
můžeme pomoci.

– Fixace až na 20 let vám dá jistotu a sníží splátky
 Jsme jedna z mála bank na českém hypotečním 

trhu, která garantuje tak dlouhé fixace a naši klienti 
je s oblibou využívají. Dlouhá fixace úrokové sazby 
garantuje, že se vaše splátka hypotéky nezmění 
mnoho let a vy tak máte možnost lépe plánovat 
své výdaje na dlouho dopředu.

Maximální výše hypotéky Maximální výše měsíční splátky

nyní

3 146 000 Kč

od 1. 10. 2018

1 817 000 Kč

nyní

13 250 Kč

od 1. 10. 2018

9 200 Kč

Rozdíl – 1 329 000 Kč – 4 050 Kč

36 000 Kč

Příjmy

7 000 Kč

Závazky

Žadatel sám (27 let) bezdětný, pracující

Jedná se o orientační výpočet hypotéky s fixací na 5 let bez pojištění neschopnosti splácet, se splatností 30 let a úrokovou sazbou 2,69 % p. a.

Maximální výše hypotéky Maximální výše měsíční splátky

nyní

3 119 000 Kč

od 1. 10. 2018

1 997 000 Kč

nyní

13 475 Kč

od 1. 10. 2018

10 350 Kč

Rozdíl – 1 122 000 Kč – 3 125 Kč

23 000 Kč

Příjmy

0 Kč

Závazky


