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1. Proč se poradit s odborníkem 
Nákup bytu či rodinného domu patří ke klíčovým životním 
rozhodnutím většiny lidí. 

Jak bychom měli při koupi nemovitosti postupovat? 
Základní podmínkou, aby koupě nemovitosti proběhla bez 
problémů, je dostatečné naplánování. Je důležité si ujasnit, jaké 
jsou naše potřeby a požadavky, nejen současné, ale také budoucí, 
jelikož investici do bydlení není radno uspěchat. 

Pokud již máte nabídku úvěru, nechte si od nás zpracovat Pokud již máte nabídku úvěru, nechte si od nás zpracovat 
konkurenční nabídku. Podmínky umíme dorovnat nebo nabídnout 
lepší. Navíc umíme zajistit následující BENEFITY při sjednání 
hypotéky s námi:

Nezávislé posouzení vašich požadavků u všech hypotéčních bank 
na trhu
Možnost rezervace sazby při první schůzce
Úspora času s ohledem na zjednodušené dokládání dokumentů 
pro schválení
Zajištění ocenění nemovitosti a odhad zdarma u několika Zajištění ocenění nemovitosti a odhad zdarma u několika 
hypotečních bank
GARANCE vrácení rezervační zálohy v případě zamítnutí 
hypotéky
Vyjednání rezervace finančních zdrojů po dobu výstavby zdarma
Vyřešíme vše v kanceláři Geosanu, případně na Vámi 
preferovaném místě.
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2. Platební podmínky Geosan Development

Platební kalendář STANDARD slouží výhradně
a pouze k financování předmětu prodeje z 
vlastních finančních zdrojů klientů, tzn. předmět 
prodeje nelze a nebude možné použít jako 
zástavu třetím stranám.

V případě volby tohoto financování se platba V případě volby tohoto financování se platba 
kupní ceny dělí na 4 části: 

Financování Standard
- vlastní zdroje

rezervační poplatek 50.000,- 
úhrada 10% z kupní ceny (se započtením 
rezervačního poplatku) do 10dnů od podpisu 
SOSBK
úhrada 70% z kupní ceny do 30dnů od podpisu 
SOSBK
doplatek 20% z kupní ceny do 30dnů od získání doplatek 20% z kupní ceny do 30dnů od získání 
kolaudačního souhlasu

Platební kalendář HYPOTÉKA slouží výhradně k 
financování předmětu prodeje kombinací 
vlastních finančních zdrojů klientů s hypotečním 
úvěrem. 

V případě využití financování hypotéčním V případě využití financování hypotéčním 
úvěrem se navyšuje základní kupní cena o 3%. V 
případě volby tohoto financování se platba kupní 
ceny dělí na 3 části:

Financování Hypotéka

rezervační poplatek 50.000,- 
úhrada 10% z kupní ceny (se započtením 
rezervačního poplatku) do 10dnů od podpisu 
SOSBK
doplatek 90% z kupní ceny do 30dnů od získání 

3. Úrokové sazby
Z grafu vývoje průměrných úrokových sazeb 
hypotečních úvěrů v ČR, je zřejmé, že doba 
nízkých úrokových sazeb skončila. Průměrné sazby 
hypoték dlouhodobě klesaly až do prosince 2016. 
Od té doby dochází k jejich růstu.

Vývoj úrokových sazeb od roku 2003:

zdroj: www.ihned.cz
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4. Proces hypotéky krok za krokem

Časová osa hypotéky

Den Den + 2 Den + 2 Den + 4

Objednání odhadu
Zpracování 10 dnů

Prescoring
+ 14 dní

1) Kompletní žádost
2) 7 dní schválení

Od schválení
do 14 dnů

Následující měsíc
po vyčerpání

Konzultace Výběr banky Podpis
předběžné žádosti

Prescoring Kompletní žádost Schválení
Až poté doporučuji
zaplatit rezervaci

Podpis hypotéky
+ Podklady pro
čerpání

1. splátka

PRESCORING

Prescoring je první krok. Před 
výběrem nemovitosti byste měli 
vědět, zda je Vám banka vůbec 
ochotna poskytnout hypotéku a v 

jaké výši.

NEMOVITOST

Pokud již víte, že můzete hypotéku 
získat, tak můžete začít výbírat 
konkrétní nemovitost, protože již 
máte i představu, jak vysoký 
hypoteční úvěr můžete získat.

HYPOTÉKA

V okamžiku, kdy máte vybranou 
nemovitost, můžete začít vybírat 
banku, u které budete žádat

o hypoteční úvěr.

ŽÁDOST O HYPOTÉKU

Proces žádosti a schválení hypo- 
téky se skláda z administrativních 
kroků v bance, které trvají 1 až 3 
týdny, podle rychlosti dodání 

dokumentů.
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5. Česká Národní Banka (ČNB)
změnila pravidla hypoték 

Mohu koupit nemovitost bez vlastních 
prostředků?
Tolik změn, kolik proběhlo od počátku roku 2016, 
se neudálo ani za posledních deset let.
Hypotéka je možná od 1. dubna 2017 na max. 90% Hypotéka je možná od 1. dubna 2017 na max. 90% 
zástavní hodnoty nemovitosti (LTV - Loan To 
Value). Hypotéka v pásmu 80 – 90% LTV mají 
vyšší úrokovou sazbou a tyto hypotéky mohou 
banky poskytovat kvůli ČNB v omezeném množství.  
Nižší úroková sazba je pro hypotéky do 80% LTV.

Jak mohu uhradit zbývající část kupní ceny, Jak mohu uhradit zbývající část kupní ceny, 
na kterou mi banka neposkytuje úvěr?
Stále existuje možnost, jak zbylou část kupní ceny Stále existuje možnost, jak zbylou část kupní ceny 
financovat přes úvěr ze stavebního spoření, k 
hypotéce do 80% LTV. Úvěry ze stavebního spoření 
se poskytují až do částky 800.000 Kč bez nutnosti 
zástavy nemovitosti, aniž byste měli již uzavřenou 
smlouvu o stavebním spoření.

Nové doporučení ČNB od června 2017:

Těmito opatřeními chce ČNB ztlumit růst cen 
nemovitostí. Vývoj cen nemovitostí níže v grafu. 

Všechny splátky úvěrů klienta by měly být max. do 
40% čistého příjmu.
Všechny úvěry včetně limitu kreditních karet a 
kontokorentů mají být maximálně 8mi násobek 
ročního příjmu klienta.

zdroj: ČSÚ

6. Pozor na pojištění 
Pokud Vám někdo tvrdí, že životní pojištění 
musíte k hypotéce mít (a v horším případě, 
že musíte sjednat nejprve právě pojištění), 
rychle pryč. Jedná se o prodejce pojištění a ne 
kompetentního člověka, který Vám dobře poradí s 
hypotékou. Životní pojištění některé banky 
vyžadují u „90% hypotéky“ nebo v jiných 
výjimečných případech, životní pojištění tedy není výjimečných případech, životní pojištění tedy není 
rozhodně povinné.

Jediné pojištění, které banka k hypotéce 
vyžaduje, je pojištění nemovitosti. 
Sjednání životního pojištění má vliv na konečnou 
sazbu a to ve výši desetin procenta. Mezi bankami 
jsou velké rozdíly. Při hypotéce např. 2 mil. může 
být cena pojištění 320 Kč, ale i 1.000 Kč měsíčně. 

Může tedy nastat situace, kdy se vyplatí využít Může tedy nastat situace, kdy se vyplatí využít 
úvěr u banky s vyšší úrokovou sazbou, protože 
celková nákladovost (pojistka + splátka hypotéky) 
může být díky nižšímu pojistnému, celkově nižší. 
Zveřejňování ukazatele RPSN je povinné podobně 
jako u spotřebitelských úvěrů a je dobré jej 
sledovat. 
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7. Hypotéka jako součást finančního plánu 

Přeplatím statisíce, tak si hypotéku raději 
nevezmu.

Ptejte se, kolik na hypotéce přeplatíte. Ale nominální 
číslo, které na první pohled může odradit, není vše. 
Reálné náklady snižuje odečet úroků z hypoték, které 
můžete využít, pokud jste zaměstnanec i podnikatel. 
Zároveň hodnota peněz se v čase mění.

Pokud uvažujeme dlouhodobou inflaci 2 %, a sazbu Pokud uvažujeme dlouhodobou inflaci 2 %, a sazbu 
hypotéky máme 2,00% p.a., tak za dobu hypotéky, ať už 
je splatnost 15 nebo 30 let, reálně splatíme přibližně 
stejnou částku jakou jsme si půjčili. 

Tento hrubý výpočet mohou zásadně ovlivnit faktory 
jako výše inflace/deflace, sazba hypotéky pro další 
období fixace, konkrétní spotřebitelský koš (indivi- 
duální míra inflace může být jiná než oficiální číslo).

Mám splatit hypotéku co nejdříve nebo zvolit 
nižší měsíční splátku
Splatnost (délku) hypotéky se standardně nastavuje na Splatnost (délku) hypotéky se standardně nastavuje na 
10 až 30 let. Přístupy k volbě délky splatnosti jsou v 
zásadě dva. Buď můžete dát přednost co nejrychlejšímu 
splacení dluhu, pokud Vám pocitově nesedí dlužit 
bance peníze, nebo mít raději rezervu a zvolit delší 
splatnost. 
 

Případné volné zdroje lze spořit (investovat) a při 
výročích fixace realizovat mimořádné splátky nebo 
odkládat opravdu na pozdější dobu.

Matematické modely vycházející z historických Matematické modely vycházející z historických 
výsledků na finančních trzích hovoří pro druhou 
variantu. Ale kromě nejistoty ohledně výnosu investic v 
dalších letech, je také otázka, zda volné měsíční 
přebytky skutečně budeme zhodnocovat nebo je 
utrácet.
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8. O nás 

Oblasti finančního poradenství se zabývám již od roku 2002 
a od té doby jsem se stal jedním z nejlepších poradců na 
trhu hypoték. Pomohl jsem již více jak tisíci klientům, což 
neznamená, že vím vše. Vím, že každý případ vyžaduje 
individuální přístup a řešení. Ve svém volném čase nejraději 
sportuji a věnuji se své rodině.
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