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VÝVOJ HYPOTÉK

Vysoké objemy byly dány ne kusy, 

ale zejména:

• nárůstem průměrné výše 

hypotéky (kvůli stoupajícím 

cenám nemovitostí),

• nízkými úrokovými sazbami,

• zrušením daně z nabytí 

nemovitosti,

• vysokými objemy refinancování.

Co do objemu rekordní rok 2020
• Zadlužení domácností dle ČNB k 28.2.2021: 1,9 bilionu korun, z toho 

hypotéky tvoří 1,4 bilionu korun.

• Vývoj ročních objemů dle ČNB (nové hypotéky od bank a stavebních 

spořitelen (bez refinancovaní)): 

2016…158 mld. Kč

2017…174 mld. Kč

2018…187 mld. Kč

2019…162 mld. Kč

2020…217 mld. Kč 

• Vývoj ročních objemů a kusů dle Fincentrum Hypoindex (jiná metodika: 

pouze banky bez StS, nové i refinancované hypotéky):

2016…225,8 mld. Kč (ks 115 tis. – co do počtu doposud rekordní rok)

2017…225,7 mld. Kč (ks 110 tis.)

2018…218,4 mld. Kč (ks 99 tis.)

2019…181,5 mld. Kč (ks 77 tis.)

2020…254,0 mld. Kč (ks 92 tis.)

Zdroj: ARAD ČNB, Fincentrum Hypoindex3



ROK 2021 JEŠTĚ REKORDNĚJŠÍ???

Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Leden Únor Březen

Kusy hypoték 8 380 ks 9 948 ks 14 401 ks

Objemy hypoték 24,9 mld. Kč 29,9 mld. Kč 44,7 mld. Kč

Úroková sazba 1,94 % 1, 93 % 1,94 %
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ZLOM NA TRHU V 

ÚROKOVÝCH SAZBÁCH

• Dle statistik ČNB vzrostla RPSN 

již v únoru o setinu na 2,16 %.

• Dle Fincentrum Hypoindex

vzrostla úroková sazba za březen 

na 1,94 %. 

• Trh dosáhl svého dna, růst bude 

dlouhodobý a postupný. 

• Rychlejšímu nárůstu úrokových 

sazeb bude bránit konkurence 

mezi bankami.

Trend se otáčí
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FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ (PRŮZKUM ČBA)



METODOLOGIE A POZADÍ VÝZKUMU

CÍLOVÁ SKUPINA VELIKOST VZORKU METODA SBĚRU DAT

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ TERMÍN SBĚRU DAT

Reprezentativní vzorek 

populace ČR ve věku 

18-79 let

n = 1000

(Kvótní výběr dle pohlaví, 

věku, vzdělání, regionu a 

velikosti místa bydliště)

Online dotazování

(CAWI) pomoc Ipsos 

panelu Populace.cz

Strukturovaný dotazník 

o délce 15 minut

Březen 2021

Česká bankovní asociace dlouhodobě

sleduje chování Čechů související s

jejich financemi.

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou

Ipsos se tentokrát zaměřila na chování

Čechů ve vztahu k financování jejich

bydlení.
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FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ

Báze: n=1000

Otázka H1a. Jak byste řešili…?

• Vlastní bydlení by hypotékou řešili lidé do 

35 let (69 %). Starší (66-79 let) by využili 

spíše úspory (45 %). 

• Rekonstrukci by častěji půjčkou od rodiny 

(19 %) řešili mladí (18-26 let). Úvěr ze 

stav. spoření by využili lidé ve věku 45-53 

let (31 %).

• Vybavení domácnosti by hypotékou řešili 

opět mladí (18-26 let, 14 %) a starší by 

využili úspory (82 %).

7%

8%

21%

33%

53%

Jiným typem úvěru

Půjčkou od rodiny,
známých atp.

Úvěrem ze
stavebního spoření

Z vlastních úspor

Hypotékou

15%

8%

8%

74%

6%

14%

12%

23%

56%

17%

Koupě vlastního bydlení Vybavení domácnosti Rekonstrukce 

Sociodemografické rozdíly
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HYPOTÉKA

Báze: n=1000

Otázka H1. Máte hypotéku?

16 % má hypotéku

10 % hypotéku nemá, ale před pandemií COVID-19 ji 

plánovali a stále ji plánují

3 % hypotéku nemá, ale v souvislosti s pandemií 

a podmínkami na hypotečním trhu ji začali plánovat 

4 % hypotéku nemá, ale před pandemií COVID-19 ji 

plánovali a budou ji muset odložit

2 % o hypotéku žádalo, ale nebyla jim schválena

64 % hypotéku nemá a ani to neplánuje

• Hypotéku mají nejčastěji lidé do 35 let (28 %) 

a lidé ve věku 36-44 let (26 %).

• Nejméně často ji má nejmladší a nejstarší 

skupina obyvatel (18-26 let: 5 %; 66-79 let: 

3 %).

• Hypotéku plánovali a stále plánují spíše mladí 

do 35 let (41 %).

Sociodemografické rozdíly
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NA HYPOTÉKU SI ČEŠI POŘIZUJÍ 

PŘEDEVŠÍM VLASTNÍ BYDLENÍ

Báze: Hypotéku má n=161; Hypotéku plánuje n=134, Populace n=1000

Otázka H3. Co jste si na hypotéku pořídil/a? / Co si na hypotéku plánujete pořídit?; H11. Podle čeho jste vybíral/a kupovanou nemovitost? / 

Podle čeho budete vybírat kupovanou nemovitost? 

87%

11%
3% 3% 2% 0%

69%

11% 13% 13%
7%

2%

61%

14%
8% 7% 7%

3%

Hypotéku má

Hypotéku plánuje

Populace

Byt / dům 

k vlastnímu 

bydlení

Rekonstrukci 

vlastního bytu 

/ domu

Byt / dům 

k pronájmu 

(jako investici)

Pozemek –

budu stavět 

vlastní bydlení

Byt / dům 

k bydlení pro 

děti/rodiče

Pozemek jako 

zajištění / 

druh investice

Kritéria výběru nemovitosti

Hypotéku 

má

Hypotéku 

plánuje

Atraktivita lokality 50 % 52 %

Blízkost k ostatním 

členům rodiny
47 % 41 %

Velikost nemovitosti 45 % 50 %

Dopravní dostupnost 43 % 50 %

Blízkost k místu 

výkonu práce
39 % 48 %

Typ nemovitosti 36 % 42 %

Kvalita životního 

prostředí
35 % 45 %
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HYPOTÉKU ČEŠI SJEDNÁVAJÍ NEJČASTĚJI 

DO 2 MIL. KČ S DOBOU SPLÁCENÍ 25-30 LET

Báze: Hypotéku má n=161; Hypotéku plánuje n=134

Otázka H4. Jakou částku jste si na hypotéku půjčil/a? / Jakou částku si na hypotéku plánujete půjčit?; H5. Na jak dlouho máte hypotéku 

sjednanou? / Na jak dlouho plánujete hypotéku sjednat? 

Víc než 5 milionů Kč

4 až 5 milionů Kč

3 až 4 miliony Kč

2 až 3 miliony Kč

1 až 2 miliony Kč

9 % Nevím

Do 1 milionu Kč

Doba splácení hypotečního 

úvěru
Hypotéku 

má

Hypotéku 

plánuje

Do 5 let 1 % 3 %

5 až 9 let 4 % 14 %

10 až 14 let 10 % 11 %

15 až 19 let 11 % 20 %

20 až 24 let 22 % 12 %

25 až 30 let 44 % 24 %

Více než 30 let 4 % 4 %

Nevím, nechci 

uvést
2 % 11 %

2 % 2 %

1 % 7 %

8 % 17 %

16 % 22 %

40 % 28 %

30 % 14 %

Hypotéku 

má

Hypotéku 

plánuje

2 % Nevím
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12 Báze: n=161 (ti, kteří mají hypotéku)

Otázka H19. Jakou máte délku fixace u své hypotéky?

FIXACI MAJÍ ČEŠI NEJČASTĚJI NA 

PĚT LET

Jednoletou Tříletou Pětiletou Desetiletou Patnáctiletou Variabilní

2 % 14 % 57 % 9 % 2 % 1 %

7 % Nic, 8 % Nevím

Jakou máte délku fixace hypotéky?

Sociodemografické rozdíly

• Tříletou fixaci mají častěji ženy (19 %) než 

muži (8 %). 

• Zároveň si tuto délku fixace sjednávají 

nejméně často lidé z největších měst (3 %).  



VLASTNÍ ZDROJE

Báze: Hypotéku má n=161; Hypotéku plánuje n=134

Otázka H6. Jakou částku hypotéky jste zaplatil/a ze svých úspor nebo jiných zdrojů? / Jakou částku očekáváte, že budete muset dát ze svých úspor nebo jiných zdrojů?; H7. Peníze, které jste musel/a vzít z 

jiných zdrojů, jste vzal/a: / Peníze, které budete muset vzít z jiných zdrojů, vezmete: 

více než 500 tisíc Kč

400-500 tisíc Kč

300-400 tisíc Kč

200-300 tisíc Kč

100-200 tisíc Kč

do 100 tisíc Kč

0 % Nic, 

7 % Nevím 3%

8%

1%

17%

6%

3%

3%

20%

36%

56%

6%

12%

0%

2%

2%

4%

4%

14%

32%

51%

Jiný způsob

Nevím (bez odpovědi)

Půjčka od zaměstnavatele

Z úspor v investičních produktech

Z úspor v důchodovém připojištění

Půjčka od někoho jiného

Prodej něčeho jiného

Půjčka v rámci rodiny

Z úspor ze stavebního spoření

Ze svých úspor (BÚ a spořicí účty)

Hypotéku má

Hypotéku plánuje

Vlastní zdroje použité na hypotéku: Odkud tyto peníze z vlastních zdrojů pocházely?

12 % 14 %

5 % 8 %

7 % 13 %

11 % 17 %

17 % 23 %

12 % 17 %

Hypotéku 

má

Hypotéku 

plánuje

29 % Nic, 

7 % Nevím
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KRITÉRIA VÝBĚRU POSKYTOVATELE HYPOTÉKY

Báze: Hypotéku má n=161; Hypotéku plánuje n=134

Otázka H2. Podle čeho jste vybíral/a poskytovatele hypotéky? / Podle čeho budete vybírat poskytovatele hypotéky? (Možnost více odpovědí)

60%

29%

17% 16% 14% 14%

7% 7% 6%
1% 1%

40%
36%

25% 25% 25%
31%

18%

4%

34%

2% 3%

Hypotéku má

Hypotéku plánuje

Dle 

doporučení 

finančního 

poradce

Dle výše 

úrokové 

sazby

Podle výše 

dalších 

poplatků

Podle 

určitých 

podmínek ve 

smlouvě

Dle výše 

měsíční 

splátky

Dle RPSN Podle 

sympatií k 

dané bance 

či 

poskytovatel

i hypotéky

Podle jiných 

kritérií

Dle 

doporučení 

známých/rodi

ny

Podle 

vzdálenosti 

místa, kde 

se vyřizuje 

administrati

va hypotéky

Nevím, 

nedokážu 

říci
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POSUZOVÁNÍ SCHVALOVÁNÍ 

HYPOTÉK

Báze: n=1000

Otázka H17. Myslíte si, že banka v případě hypoték posuzuje jejich schválení:; H9. Plánujete, že svou hypotéku převedete do jiné banky 

(tzn. budete ji refinancovat)?

Třetina vlastníků hypotéky ji 

plánuje refinancovat

32%

57%

12%

Ano

Ne

Nevím, 

nedokáži říci

Báze: n=161 (pouze ti, kteří mají hypotéku)

17%

62%

6%

15%
Zbytečně přísně

Přísně, ale to je správné

Shovívavě/tolerantně/benevolentně

Nevím, nedokážu říci
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NEJVĚTŠÍM RIZIKEM HYPOTÉKY JE 

NEZAMĚSTNANOST 

Báze: Hypotéku má n=161; Hypotéku plánuje n=134; Populace n= 1000

Otázka H8. Jaké procento z čistých měsíčních příjmů domácnosti dáváte na splátku hypotéky? / Jak velké procento z čistých měsíčních 

příjmů domácnosti byste mohl/a dávat na splátku hypotéky?; H10. Kde vidíte v tomto dlouhodobém závazku největší rizika pro svou 

schopnost hypotéku splácet?

• Více než 30 % z čistých měsíčních 

příjmů domácnosti odvádí na 

splátku hypotéky nejčastěji lidé ve 

věku mezi 27-35 lety. 6%

16%

16%

34%

47%

54%

1%

19%

27%

32%

42%

65%

4%

12%

17%

33%

43%

58%

Jiné

Rostoucí úroky

Rozchod/rozvod s partnerem

Nižší budoucí příjmy

Dlouhodobá nemoc/úmrtí

Nezaměstnanost

Hypotéku má

Hypotéku plánuje

Populace

• 22 % žen vidí jako riziko v rozchodu / 

rozvodu, u mužů jde o 11 %.

• Starší lidé (66-79 let) vidí jako riziko 

nemoc nebo úmrtí jednoho ze 

spoludlužníků (65 %).

Sociodemografické rozdíly

• Třetina lidí na splátku hypotéky ze 

svého čistého měsíčního příjmu 

domácnosti odvádí více jak 20 %, 

pětina mezi 21 % - 30 % a desetina 

nad 30 % čistého měsíčního příjmu 

domácnosti. 

Procento z příjmu na hypotéku
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POJIŠTĚNÍ HYPOTÉKY

Báze: Hypotéku má n=161; Hypotéku plánuje n=134, populace n=1000

Otázka H12. Máte současně s hypotékou zařízené pojištění: / Zamýšlíte si s hypotékou současně zařídit i pojištění:  

H13. Sjednal/a byste si hypotéku přes internet? Myslíme tím kompletní proces sjednání hypotéky (báze n=1000).

13%

64%

23%

Ano Ne Nejsem si jistý/á

Hypotéka přes internet
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Hypotéku 

má

Hypotéku 

plánuje
Populace

Nemovitosti 76 % 46 % 48 %

Životní pojištění 52 % 33 % 26 %

Schopnosti splácet úvěr 42 % 45 % 43 %

Odpovědnosti majitele 

nemovitosti za škody
41 % 19 % 19 %

Pojištění pro případ 

nezaměstnanosti
19 % 28 % 24 %

Nemá/neplánuje pojištění 2 % 12 % 17 %

Jiné pojištění 1 % 2 % 1 %
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BYDLENÍ S PANDEMIÍ



Nevýkonné úvěry

VLIV PANDEMIE NA BYDLENÍ ČECHŮ

Báze: n=1000

Otázka N3. Jakým způsobem se Vás osobně a Vašeho bydlení dotkla pandemie koronaviru?

70%

2%

1%

2%

4%

4%

9%

11%
Nemůžu si vzít hypotéku, ani jiný 

spotřebitelský úvěr na bydlení

Přišel/a jsem o dostatek příjmů na 

pokrytí výdajů s bydlením

Snáze dosáhnu na hypotéku, kterou 

jsem plánoval/a

Zdražil mi dlouhodobý nájem 

bytu/domu, kde bydlím

Musel/a jsem se 

přestěhovat/vystěhovat

Zlevnil mi dlouhodobý nájem 

bytu/domu, kde bydlím

Jiné

Situace mé bydlení neovlivnila

• Průměrný podíl nevýkonných úvěrů u 

hypoték v EU je dle statista.com 3 %.

• V ČR je tento podíl dle statistik ČNB 

za únor 0,91 %, před rokem byl na 

stejné úrovni.

• Na nejnižší hodnotu se dostal během 

pandemie v říjnu 2020 (0,80 %).

• nejvyšších hodnotách přes 3 % byl 

podíl nevýkonných úvěrů u hypotéky 

naposledy v roce 2014.
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SHRNUTÍ

• Loňský rok byl co do objemu prodaných hypotečních úvěrů mimořádný a překonal i dosud rekordní rok 2016. Objemy 

obchodů bank za první tři měsíce letošního roku ukazují, že zájem klientů o hypotéky je stále enormní. 

• Vlastní bydlení by lidé nejčastěji řešili formou hypotečního úvěru, na vybavení domácnosti a rekonstrukci by pak častěji 

využili vlastní úspory. Hypoteční úvěr má v současnosti 16 % Čechů, 13 % hypoteční úvěr v dohledné době plánuje. Nejčastěji si 

Češi hypoteční úvěr berou nebo ho zvažují pro pořízení vlastního bydlení. Při výběru nemovitosti pak nejvíce dbají na atraktivitu 

dané lokality. 

• Nejčastěji si Češi sjednali hypoteční úvěr ve výši dvou milionů korun, nejvíce na dobu 25 až 30 let. Délku fixace mají 

obvykle na 5 let. 

• Při výběru hypotéky Češi nejvíce dali na doporučení finančního poradce, necelá třetina se pak rozhodovala podle výše 

úrokové sazby. Ti, kdo hypotéku plánují, jsou v kritériích poskytovatele hypotéky prozatím otevřeni více možnostem.

• Pro financování hypotečního úvěru necelé dvě třetiny Čechů využily vlastní úspory, necelá třetina až 200 tisíc korun. Tyto 

úspory nejčastěji pocházely z běžných a spořicích účtů nebo ze stavebního spoření. 14 % těch, co hypotéku plánují, očekává, že 

využijí až 500 tisíc korun z vlastních zdrojů, které vyberou z běžných nebo spořicích účtů a stavebního spoření. 

• Třetina Čechů na splátku hypotéky obvykle vynaloží více než 20 % ze svých čistých měsíčních příjmů. Největší riziko ve 

schopnosti splácet hypotéku spatřují v nezaměstnanosti a dlouhodobé nemoci či úmrtí jednoho z dlužníků. Pojištění splácet 

hypotéku má sjednané naprostá většina Čechů. 

• Češi obvykle považují posuzování při schvalování hypoték za přísné, avšak správné.  

• Téměř tří čtvrtin Čechů se pandemie koronaviru v otázce bydlení nijak nedotkla. 




