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TIPY K BEZPEČNÉMU FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Ačkoliv se zdá, že využití bankovních produktů typu hypotéky nebo 
stavebního spoření pro nejrůznější účely financování nemovitostí není 
nic složitého, přesto buďte raději informovaní. 

Problémy jsou většinou způsobeny neznalostí pozadí těchto finančních 
produktů a podceněním souvisejících rizik. 

Proto máte nyní k dispozici několik tipů, které Vám pomohou financovat 
svou nemovitost bezpečně. 

Každý případ je však velmi individuální a tento text neobsáhne veškerá rizika, která Vás 
mohou ohrozit. Využijte bezplatnou konzultaci s našimi odborníky, kteří se na finančním trhu 
pohybují již více než 20 let. 
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 KOUPIT Z VLASTNÍCH PENĚZ NEBO SI PŮJČIT? 

 

Zpracujte si nejprve jednoduchou finanční strategii, která zohlední, jestli financování 
nemovitosti prostřednictvím cizích zdrojů neohrozí Vaši finanční stabilitu. To znamená, že 
v případě problému byste měli malou finanční rezervu vůči půjčce nebo vůči svým pravidelným 
výdajům. V takovém případě je pak Váš záměr rizikový.  

 

Takový finanční plán Vám však v bance nezpracují. Musíte si jej udělat sami nebo využít 
specializovaných poradenských služeb s důvěryhodným a prověřeným partnerem.  

 

Vždy přitom vycházejte z co „nejkonzervativnější“ cesty.  

Pokud máte dost vlastních prostředků, stojí za zvážení, zda je použít k financování nemovitosti 
anebo je raději využít pro splnění svých finančních cílů (jako například vytvoření kapitálu pro 
svou rentu) a pro pořízení nemovitosti využít financování půjčkou.  

Výhodnost využití půjčených peněz je pak založeno na tom, že výnos z Vámi investovaných 
peněz je vyšší, než kolik jsou náklady na půjčku.  
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 JAK VYBRAT NEJVHODNĚJŠÍ ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ? 

Při vyhledávání nejvýhodnějšího financování nemovitosti nestačí jen obejít několik bank a 
porovnat si nejnižší úrokovou sazbu. Je nutné vědět, zda daná banka a její produkt dokáže 
vyřešit Vaši konkrétní situaci.  

Takovou službu Vám ale v bance komplexně nezajistí. Mohou Vám totiž nabídnout pouze 
řešení z omezené nabídky vlastních produktů. A bankéři jsou bohužel také ovlivněni svými 
obchodními plány a objemy a struktury produkce, které musí prodat, aby splnili svá osobní 
hodnotící kritéria. Typicky se jedná o období na konci kvartálu, kdy se snaží splnit své obchodní 
plány.  

Návštěva banky pak může být v tuto chvíli i nebezpečná J Jde samozřejmě o nadsázku, ovšem 
někdy se tak opravdu děje. 

V bance tedy dostanete nabídku určitého produktu s  úrokovou sazbou, která je pro Vás 
zajímavá a pustíte se do vyřizování. Teprve později ale zjistíte, že Vám například banka 
neposkytne úvěr ve výši, kterou potřebujete, že musíte zkrátit délku splácení (a budete mít 
vyšší měsíční splátky, než se kterými jste původně počítali), že na nemovitosti je nějaký 
problém komplikující financování, že součástí hypotečního úvěru je celá řada dalších produktů 
(účet, pojištění, platební karta apod.) a nejrůznější poplatky.  

Někdy se také stává, že v průběhu výstavby Vám najednou chybí peníze na zaplacení 
dodavatelům a dostáváte se pak do nečekaných problémů. Nedostali jste totiž v úvodu od 
svého bankéře všechny důležité informace (i když všechny jsou samozřejmě součástí úvěrové 
smlouvy) a možná jste i zvolili špatný produkt pro řešení své situace.  

Počítejte také s variantou, že se v budoucnu na trhu změní úrokové sazby nebo jiné podmínky 
a splátka půjčky pro Vás bude představovat velkou zátěž, jestliže nemáte vybudovanou 
dostatečnou finanční rezervu. Také může dojít k situaci, která zásadně ohrozí Vaši schopnost 
splácet půjčku – například zdravotní problémy, které mohou omezit Vaši schopnost pracovat 
a tím zásadně snížit Váš příjem.  

Druhou stránkou věci je pak právní zajištění celé transakce. Od podoby všech souvisejících 
smluv, které budete podepisovat (rezervační, kupní, zástavní, úschovní apod.), zajištění 
převodu vlastnictví nemovitosti, jejího převzetí, až po zajištění výplaty peněz z úschovy. 

A tak nakonec zjistíte, že celý proces není jednoduchý a takové rozhodnutí vyžaduje široké 
znalosti, které laik získává jen obtížně.  

Nejlevnější formou půjčky je vždy taková, která je vázána na určitý účel a je pro banku 
dostatečně zajištěna. Z tohoto důvodu jsou nejlevnějšími dlouhodobými půjčkami: 

• Hypoteční úvěry 
• Úvěry ze stavebního spoření 
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 CHCETE NEMOVITOST PRONAJÍMAT? 

Nejprve zvažte, jaké to pro Vás bude mít důsledky. Financování nemovitostí k pronájmu se řídí 
zvláštními podmínkami bank a jiným přístupem k posuzování Vaší bonity.  

Také úrokové sazby bývají někdy zatíženy rizikovou přirážkou, financování je tedy obvykle 
dražší. 

Pokud v žádosti o úvěr uvedete, že účelem hypotečního úvěru je koupě nemovitosti určené 
pro vlastní bydlení a následně budete nemovitost pronajímat, dostanete se k úvěru 
jednodušeji a levněji.  

Některé banky však ve smlouvách trvají na svém souhlasu s jakýmkoliv pronájmem zastavené 
nemovitosti. Většinou jde o dlouhodobé pronájmy delší než jeden rok. Banka si sama tyto 
informace (alespoň prozatím) neověřuje a nevyhledává, nicméně se na tyto případy přijde 
většinou po udání.  

Dnes není problémem na internetu zjistit, která banka Vám poskytla hypotéku. Pokud však 
k tomu dojde, hrozí Vám sankce za porušení úvěrových podmínek a v horším případě i 
povinnost splacení celého úvěru.  

Je tedy lépe již v případě plánování úvěru zvážit, zda budete řešit nemovitost k pronájmu a 
podle toho zvolit příslušný finanční produkt, anebo poté včas bance pronájem oznámit, pokud 
jej podle smluvních podmínek zástavní smlouvy musí banka nejprve odsouhlasit. 

Financování je možné řešit také formou hypotečního úvěru, na jehož splácení můžeme použít 
příjmy z budoucího nájmu. Počítejme však s tím, že jako u jakékoliv investice je třeba si 
připravit plán, zohledňující naše cíle, rentabilitu investice a počítat s možnými riziky.  

Financující banka po Vás bude chtít doložit, jakým způsobem bude úvěr splácen (Vaše 
současné příjmy a budoucí příjmy z nájmu - podložené např. nájemní smlouvou). Bude také 
požadovat Vaši finanční spoluúčast na investici, tj. měli byste mít vlastní peníze na část kupní 
ceny (obvykle cca 30%, ale jsou banky, kterým stačí i např. 10%). Předpokládané budoucí 
nájemné, které budete chtít využít ke splácení úvěru, však banka většinou nezapočítává celé, 
ale jen jeho část. 
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 NEJPRVE VYŘEŠTE FINANCOVÁNÍ A TEPRVE POTOM 
HLEDEJTE NEMOVITOST 

 

Procházíte nabídky realitních kanceláří, dokonce chodíte na prohlídky. Už máte vybranou 
nemovitost, která se Vám líbí. Pozor na nástrahy, které na Vás číhají… 

V rezervačních a jiných smlouvách týkajících se nemovitostí bývá mnoho háčků, na které Vás 
může realitka chytnout.  

Problém může nastat například v situaci, kdy se Vám nemovitost líbí, podepíšete rezervační 
smlouvu a složíte zálohu. Následně si začnete vyřizovat úvěr. Stává se však, že banka úvěr 
neposkytne, případně jej neposkytne v takové výši, v jaké jste jej požadovali, nebo se celý 
proces protáhne a vy nedodržíte sjednané lhůty. Můžete tak lehce přijít o již složenou zálohu, 
případně Vám nemovitost někdo koupí přímo před očima. 

Vždy doporučuji udělat si nejprve plán. Máme nějaké vlastní peníze? Jakou maximální výši 
splátky úvěru jsme schopní splácet? Budeme připraveni na to, že se splátka může v budoucnu 
zvýšit? Počítáme s dodatečnými náklady – na údržbu, poplatky, životní i majetkové pojištění, 
služby atd.?  

Ve spolupráci s nezávislým poradcem tak můžete zjistit, na jakou výši hypotéky dosáhnete a 
zda na ni vůbec dosáhnete. Při vyhledávání konkrétní nemovitosti pak budete připraveni vše 
vyřešit jasně a rychle. 

Doporučuji postoupit i o krok dále a získat tzv. „závazný úvěrový příslib“. V podstatě banku 
požádáte o hypotéku, aniž byste měli vybranou nemovitost a standardně doložíte podklady 
pro posouzení bonity. Banka Vám stanoví maximální částku půjčky a úrokovou sazbu. V určité 
lhůtě (např. 12 měs.) vyberete nemovitost a bance zašlete podklady k této nemovitosti. Banka 
si samozřejmě udělá odhad ceny a pokud je vše O.K., posílá peníze, kam je třeba a hypotéka 
běží.  

Pokud banka nebude chtít úvěrový příslib vystavit, zajistěte si dostatečně dopředu alespoň 
rámcové předschválení maximální výše hypotéky, na kterou dosáhnete.  
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 POZOR NA POROVNÁVÁNÍ NABÍDEK JEN PODLE 
ÚROKOVÉ SAZBY 

Neexistuje nejlepší univerzální banka. Existuje jen optimální řešení pro konkrétního klienta a 
jeho konkrétní situaci. 

Takové řešení je ale nutné plánovat s ohledem na možné budoucí negativní scénáře. To Vám 
může zajistit vypracování komplexní strategie financování, která řeší Vaši stávající situaci, 
máte zajištěna podstatná rizika, která mohou nastat, a zároveň si z volných peněz budujete 
finanční rezervu. 

Pro výběr konkrétní banky je nutné vzít v úvahu: 

• Vaši celkovou situaci, tj. k jakému účelu má financování sloužit (nákup nemovitosti, 
výstavba, rekonstrukce, vypořádání majetku, apod.) 

• jaké jsou Vaše příjmy a závazky 
• podoba kupních smluv a předpokládaných peněžních toků,  
• zástavy na nemovitostech,  
• důležité informace z katastru nemovitostí  
• a řadu dalších věcí, které se mohou při zahájení vyřizování ukázat jako problematické.  

Setkávám se s tím, že klient, ovlivněn emocemi, podepisuje rezervační smlouvu, skládá zálohu 
na kupní cenu a nemá ošetřena veškerá právní a procesní rizika, které s daným případem 
souvisejí. Pak se dostává do situace, kdy je právně zavázán např. rezervační nebo i kupní 
smlouvou a nemá zajištěno financování z důvodu, že neměl veškeré potřebné informace pro 
její vyřízení k dispozici předem. Z těchto smluv pak pro něj vyplývají nepříjemné sankce, 
prodlužování termínu pro realizaci a případně neschopnost dotažení případu do konce. 

Pokud budete porovnávat jednotlivé nabídky bank mezi sebou, pozor na porovnávání pouze 
podle výše úrokové sazby. Kromě výše uvedených věcí Vás pak mohou nepříjemně překvapit 
nejrůznější poplatky a doplňkové služby jako pojištění, založení účtu, kreditní karty apod., 
které mohou úvěr významně prodražit. 

Rozdíl v celkových nákladech na hypotéku může také způsobit rozdílná metodika bank při 
odlišném způsobu výpočtu úroku. Pokud Vaše banka počítá úroky podle francouzského 
standardu (ACT/360 nebo ACT/365; kdy ACT = skutečný počet dnů v aktuálním měsíci), vyjde 
Vás celkový úrok dráž než při tzv. německém standardu 30E/360. Přestože tedy porovnáváte 
pouze úrokovou sazbu, způsob výpočtu úroku má vliv na to, kolik celkem zaplatíte navíc. 

Důležité je tedy umět si spočítat tzv. efektivní úrok, který pak lze použít pro relevantní srovnání 
jednotlivých nabídek a vědět, u které banky je reálné Váš záměr financovat. 
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 POZOR PŘI REFINANCOVÁNÍ 

Pokud se již blíží termín fixace úrokové sazby na Vašem původním úvěru, obvykle máte v 
úvěrové smlouvě sjednáno, že Vám Vaše banka v určitém termínu (1-2 měsíce předem) 
navrhne novou výši úrokové sazby. K datu fixace pak máte možnost tuto nabídku buď 
přijmout, nebo si na trhu najít výhodnější financování. 

Obvyklý postup Vaší banky bude nejspíše následující: 

• Pošle Vám dodatek k Vaší úvěrové smlouvě, kde Vám navrhne novou úrokovou sazbu pro 
různou délku její fixace. Zatím jen zkouší, co snesete. 

• Zkusíte s bankou jednat o výhodnější nabídce a potvrdíte si, že je to její konečná nabídka. 

• Pokud s nabídkou nesouhlasíte, písemně bance oznámíte svůj nesouhlas. 

• Jestliže následně buď sami, nebo prostřednictvím Vašeho finančního poradce, oslovíte další 
banky a najdete výhodnější řešení na trhu, dáte písemně Vaší bance na vědomí, že k datu fixace 
celý úvěr splatíte (a požádáte o souhlas se splacením, vyčíslení zůstatku úvěru k datu fixace a 
závazek banky, že po obdržení úhrady bude zrušeno její zástavní právo k nemovitosti). Dejte si 
ale pozor na institut „zákaz zcizení a zatížení nemovitosti“ (viz níže), který může refinancování 
významně zkomplikovat. 

• Nyní obvykle nastává tzv. retenční proces banky, kdy se Vás bude snažit dostat pod jakoukoliv 
záminkou na pobočku (např. kvůli podpisu formuláře, který je podmínkou udělení výše 
uvedeného souhlasu, přičemž ale nic takového není v úvěrové smlouvě uvedeno). 

• Jakmile se dostavíte na pobočku, Vaše banka se Vás bude snažit přesvědčit o tom, abyste u ní 
zůstali a zřejmě i dorovná úrokovou sazbu podle Vaší nejvýjhodnější nabídky. 

Považujete takový postup ze strany Vaší banky za férový? Proč Vám, jakožto stávajícímu 
prověřenému klientovi, který dlouhodobě řádně splácí a často i využívá řadu dalších jejích 
produktů, rovnou nenabídne tu nejvýhodnější sazbu? 

Refinancování tedy raději řešte v dostatečném předstihu před vypršením termínu fixace 
úrokové sazby. Důvodem jsou časové lhůty, se kterými je potřeba počítat nejen na katastru 
nemovitostí, pokud máte například sjednán tzv. „zákaz zcizení a zatížení nemovitosti“ (viz níže) 
a dostatečný prostor pro vyjednávání.  

Refinancování lze s novou bankou řešit i 2 roky před termínem fixace, doporučuji nejméně 
půl roku předem. 

Při refinancování dejte také pozor na to, zda nemáte v katastru nemovitostí zapsán zákaz 
zcizení nebo zatížení nemovitosti. Více o tom v následujícím tipu. 
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 POZOR NA ZÁKAZ ZCIZENÍ A ZATÍŽENÍ NEMOVITOSTI 

 

Od nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku začaly banky využívat skutečnosti, že lze 
zákaz zcizení a zatížení nemovitosti zřídit jako věcné právo.  

V podstatě to znamená, že dlužníci z úvěrových smluv budou mít ztíženou možnost takový 
úvěr refinancovat.  

Tento institut byl využíván již dříve, ale pouze jako smluvní závazek např. v zástavní smlouvě, 
kdy v případě jeho porušení hrozila jen pokuta. Nyní jej lze zapisovat přímo do katastru 
nemovitostí. 

 

Pokud tedy budete chtít hypoteční úvěr s takovým omezením refinancovat, připravte se se 
značným předstihem na jednání se svou stávající bankou, kdy bude třeba zajistit výmaz zákazu 
zcizení a zatížení. Je otázkou, nakolik Vám banka vyjde vstříc. 

• Zákaz zcizení nemovitosti   Zákaz prodeje, darování nebo směny nemovitosti. 
Problém může nastat i v případě pronájmu 
nemovitosti, neboť tento výklad zatím není zcela 
jasný. 

• Zákaz zatížení nemovitosti  Nemovitost nelze zatížit žádným dalším věcným 
právem (zástavním, věcným břemenem apod.) 

 

Pozn: Již jsme refinancovali celou řadu úvěrů s touto doložkou a obecně s tím není problém, 
nicméně je potřeba s tím počítat a vyhradit si dostatečný časový prostor. 
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 CO KDYŽ NA NEMOVITOSTI PRODÁVAJÍCÍHO VÁZNE 
HYPOTÉKA? 

 

Kupujete nemovitost a zjistíte, že je zatížená hypotékou prodávajícího. Zároveň koupě této 
nemovitosti bude předmětem Vašeho hypotečního úvěru.  

V tuto chvíli je nutné zjistit, u jaké banky má hypotéku prodávající. Pokud bude totiž chtít 
prodávající splatit svou stávající hypotéku před termínem fixace úrokové sazby, bude pro něj 
tato varianta většinou znamenat zaplacení sankce za předčasné splacení.  

Jestliže bude banka prodávajícího nakloněna jednání o snížení nebo prominutí sankce za 
podmínky poskytnutí hypotéky Vám, můžete díky této znalosti ušetřit peníze jak sobě, tak i 
kupujícímu.  

Zároveň je to pak i nejvhodnější řešení v případě, že na nemovitosti vázne omezení v podobě 
zákazu zcizení a zatížení nemovitosti (viz výše). 
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  POZOR NA SANKCE V ÚVĚROVÉ SMLOUVĚ 

 

Z úvěrové smlouvy pro Vás jako dlužníka vyplývá řada povinností. Dejte si pozor zejména na 
dodání dokumentů v požadovaných termínech (např. výpis z katastru nemovitostí, pojistná 
smlouva k nemovitosti a její vinkulace).  

Při jejich nedodržení Vám hrozí peněžité sankce. 

Důležité je také optimálně nastavit výši úvěru, zejména při výstavbě nemovitosti.  

Pokud máte schválený úvěrový limit a do určité výše jej nedočerpáte jej, hrozí Vám také 
sankce. Tento limit se u jednotlivých bank liší, zpravidla můžete bez sankce nedočerpat do výše 
10-20% z výše úvěru.  

 

Pokud využijete řešení hypotéky s námi, navrhneme Vám optimální řešení a hlídáme za Vás 
všechny povinnost a termíny automaticky. Nemusíte se o nic starat. 
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 POZOR NA LHŮTY PŘI VKLADECH NA KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ 

 

V současné době musí Katastr nemovitostí dodržovat zákonnou lhůtu dvaceti dnů, během níž 
nesmí povolit vklad, přestože jsou podmínky splněny.  

Vklad tedy proběhne nejdříve 20 dnů od chvíle, kdy byla odeslána informace, že na katastru 
nemovitostí byla vyznačena plomba. Reálně se tak ale děje později, v některých případech i 
v řádu týdnů. 

 

Co z toho vyplývá pro Vás?  

Tyto lhůty, se kterými je třeba počítat, totiž ovlivňují splnění podmínek, které máte uvedeny 
ve smlouvách – ať už kupní, nebo úvěrové.  

Může dojít k situacím, kdy se realizace převodu nemovitosti zcela zablokuje.  

Problémy mohou nastat u hypoték s postupným čerpáním (při výstavbě nebo rekonstrukci), 
kdy je pro další čerpání úvěru potřeba doložit list vlastnictví se zavkladovaným/vymazaným 
zástavním právem apod. 

Z uzavřených smluv (kupní atd.) mohou následně při nedodržení lhůt vyplývat sankce. 
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 JE VLASTNÍK NEMOVITOSTI SKUTEČNÝ VLASTNÍK? 
POZOR NA VÝHODNOU CENU 

 

Při koupi nemovitosti za relativně výhodnou cenu může nastat jeden velmi závažný problém.  

Prověřili jste si, že Vám nemovitost prodává osoba nebo firma, která je uvedena na výpisu 
z katastru nemovitostí.  

Ale tato firma nebo osoba mohla koupit nemovitost od třetího subjektu (firmy nebo osoby), 
která jí tento majetek prodala před tím, než na něj byla vyhlášena insolvence.  

Důvod takového prodeje bývá ten, že se tento třetí subjekt snaží zpeněžit svůj majetek ještě 
před tím, než na něj bude uvalen konkurs a může tak získat více peněz.  

A pokud insolvenční správce usoudí, že tento prodej byl učiněn za jiných než tržních podmínek 
(pro Vás tedy za výhodnou cenu), může od data vyhlášení úpadku zpětně až jeden rok navrátit 
tento majetek zpět do majetkové podstaty na základě tzv. odpůrčí žaloby.   

Následně Vás čeká soud a prokazování, že tato výhodná koupě nebyla vedena snahou 
vytáhnout z krachující firmy (nebo osoby) peníze. 
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 NEZAPOMEŇTE NA OCHRANU RIZIK 

 

Při jakékoliv investici je třeba počítat s rizikem. Při investování do nemovitostí jsme si již řadu 
těchto rizik nastínili.  

Pokud nemáte k dispozici finanční rezervu, která Vás v případě nějaké dramatické události 
zajistí (např. při zničení nemovitosti, při propadu příjmů v důsledku úrazu, nemoci nebo úmrtí), 
je potřeba využít vhodné finanční nástroje.  

Do doby, než si takový potřebný majetek vybudujete, je vhodné: 

• odkládat část příjmů na jeho budování (formou investic)  
• a zároveň pojistit taková rizika, která Vás mohou fatálně ohrozit.  

Myslete tedy na dobré pojištění nemovitosti a životní pojištění, které zabrání velkým 
finančním ztrátám. 

 

Při sjednávání pojištění pak platí jedno základní pravidlo:  

Pojistka by nám měla sloužit k tomu, aby nám pomohla v situacích, které bychom sami 
finančně nezvládli.  

 

 

Jelikož je každý z nás v jiné situaci (rozdílná výše příjmů, povolání, zdravotní stav, rodina, 
finanční rezervy a plány do budoucna), není v rámci tohoto článku prostor pro jednoduchý 
návod.  

Přečtěte si alespoň přečíst doporučení, která uvádím na svých webových stránkách.  

Dozvíte se zde také, jaký je rozdíl mezi zajištěním a pojištěním a jak správně takovou pojistku 
nastavit. 
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 CO MŮŽE V BUDOUCNU ZDRAŽIT HYPOTÉKU? 

 

Ve hře je celá řada neznámých. Základem je vytvořit si během splácení finanční rezervu. Co 
tedy může ovlivnit výši splátky hypotéky v budoucnu?: 

• Vláda a parlament  stanovuje daňové odpočty, které se stále mění (většinou se 
snižují). V případě zrušení stávajících daňových odpočtů může 
vyrůst finanční zatížení až o 10%. Zákony se mohou změnit 
jakýmkoliv způsobem, což pak může mít negativní finanční 
dopad na dlužníky. 

• Banky   zvýšením bankovních poplatků a zvýšením úrokových sazeb 
podle vývoje na trhu. 

• Úrokové sazby na finančním trhu  v případě růstu úrokové sazby o 2% může vzrůst 
výše splátky až o 15%. 

 

Vždy doporučuji mít předem připravenu strategii spojenou s investováním volných peněz na 
vytvoření finanční rezervy a mít dobré pojištění do doby, než budete mít dostatečnou rezervu 
vybudovanou.  

Vyhnete se tak případným problémům, které mohou nastat při změně podmínek na trhu, a 
které nemůžete ovlivnit. 
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INTELIGENTNÍ FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 
 

Při návštěvě banky počítejte s tím, že uslyšíte, že má pro Vás nejlepší podmínky. Není tomu 
tak. Ve skutečnosti neexistuje nejlepší banka nebo produkt. Je pouze nejlepší řešení Vašeho 
záměru, které je potřeba umět na trhu vybrat. 

V průběhu času dochází k neustálým změnám a akcím v bankovních produktech. Některé 
banky mohou mít aktuálně výhodné podmínky pro plovoucí sazbu, prodlouženou dobu fixace 
se zajímavou úrokovou sazbou, výhodnější podmínky pro živnostníky nebo malé a střední 
firmy, úvěry bez poplatků, úvěry bez nutnosti dokládání příjmu apod. 

Jistota, že máte nejvýhodnější podmínky a řešíte svou situaci inteligentně, Vám ušetří spoustu 
času a peněz, které můžete využít jinak a lépe. Kde však takovou jistotu vzít?  

Nejprve se důkladně informujte. 

 

1) DŮKLADNĚ PROVĚŘTE NEMOVITOST, KTEROU CHCETE KUPOVAT 
A PROVĚŘTE SI I PRODÁVAJÍCÍHO 

Jakmile zvládnete počáteční nápor emocí, které Vás zaplaví při pohledu na vysněnou 
nemovitost, zapojte rozum.  

NEJPRVE SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE SAMOTNOU NEMOVITOST 

Nejde jen o to, jak vypadá a v jakém je technickém stavu, ale zejména jaký je její právní 
stav. Základním dokumentem je výpis z katastru nemovitostí, kde se dozvíte informace o 
vlastnictví a o případných omezeních, jako jsou věcná břemena, zástavy ve prospěch 
třetích stran apod.  

Zjistěte si v dané obci, jaký je územní plán, jaká se plánuje výstavba v okolí Vaší nemovitosti 
a zda ještě někde nečíhá nějaké skryté nebezpečí. Další důležité informace se týkají 
například ochranných pásem, kdy přes pozemek mohou vést elektrické sítě, voda, plyn atd.  

PROVĚŘTE SI TAKĚ PRODÁVAJÍCÍHO I REALITNÍ KANCELÁŘ 

 

Před podpisem rezervační nebo kupní smlouvy máte nárok obdržet: 
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• aktuální úplný výpis z listu vlastnictví (LV) všech kupovaných nemovitostí 
• nabývací tituly (tj. např. kupní, darovací smlouvy) ke všem kupovaným 

nemovitostem dle LV 
• podklady k zástavním právům a věcným břemenům uvedeným na LV 
• průkaz energetické náročnosti nebo vyúčtování energií za poslední tři roky 
• potvrzení SVJ o aktuálních dluzích člena – vlastníka bytu 
• kopie občanských průkazů všech prodávajících (kvůli prověření jejich rodinného 

stavu – viz např. institut zvaný „společné jmění manželů“) 
• smlouvu o zprostředkování mezi realitní kanceláří a prodávajícím 

K zastavované nemovitosti musí být vždy právně zajištěn přístup z veřejné komunikace. 
Ověřte si tedy tuto informaci předem. 

Co prověřit u prodávajícího:  

• úvěrové registry 
• exekuce 
• bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu 
• obchodní, živnostenský a insolvenční rejstřík apod. 
• zda je prodávají ženatý/vdaná (důležité je vědět, zda může nemovitost prodat sám 

nebo potřebuje souhlas druhého z manželů) 

 

Co prověřit u realitní kanceláře:  

• zda má s prodávajícím smlouvu o (ne)výhradním zprostředkování prodeje 
• kdo je oprávněn za RK jednat (podpisy na smlouvách) 
• jaké jsou reference na RK 
• zda není na RK vyhlášena exekuce nebo insolvence 
• zda je provize pro RK součástí kupní ceny nebo se platí samostatně 
• jaké služby zajišťuje RK v rámci své provize 
• který advokát pro RK zajišťuje právní služby apod. 

Běžnou praxí u realitních kanceláří je předložení jen minimálních dokumentů. Podstatné 
informace pak dostanete až po podpisu rezervace a většinou Vám ji ani nedají dopředu k 
prostudování, vyvíjí na Vás emoční tlak („máme více zájemců“), nejsou podepsáni (všichni) 
prodávající nebo není přiložena ověřená kopie plné moci zástupce realitní kanceláře apod.  
Odolejte emocím a tlaku a vše si nejprve důkladně prověřte. 
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2) VĚNUJTE POZORNOST VEŠKERÝM MOŽNOSTEM NA TRHU 

Neexistuje jedna nejlepší banka. Existuje pouze nejlepší řešení pro Vaši situaci. 

Řešením může být využití specializovaných poradenských služeb od důvěryhodných 
subjektů, které mají dlouhodobou zkušenost.  

 

 

3) ZAJISTĚTE SI BEZPEČNÝ PROCES FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI 

A) Nejprve si vytvořte plán, zajistěte financování a teprve potom hledejte nemovitost. 

 

B) Věnujte pozornost všem smlouvám, které podepisujete.  

- Jde o rezervační smlouvu, kupní smlouvu (případně o budoucí smlouvu kupní), 
úvěrovou smlouvu, „zástavní smlouvu“ apod.  

C) Z hlediska ochrany rizik je vhodné zajistit kupní cenu formou tzv. úschovy, kdy 
k převodu peněz dojde až po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, 
případně po splnění dalších podmínek. Pokud k vkladu nedojde, vrátí se peníze 
kupujícímu. Prodávající má také jistotu, že po převodu nemovitosti peníze skutečně 
dostane. Obě strany pak mají záruku, že dojde k úhradě daně z nabytí nemovitosti.  

Cena za kvalitní úschovu je nepatrná v porovnání s mírou podstupovaného rizika bez 
využití úschovy. 

Veškeré smlouvy si raději nechejte zkontrolovat od svého právníka nebo můžete využít 
služeb naší spolupracující právní kanceláře. Investice do právního poradenství je minimální 
v poměru k tomu, kolik peněz je ve hře. 

Jaké mohou být formy úschovy a jaké jsou jejich výhody / nevýhody?: 

„REALITNÍ“ ÚSCHOVA  

• nízká jistota pro obě strany 
• nebezpečí insolvence realitní kanceláře 
• často nekvalifikovaní makléři 
• neexistuje zákonná regulace ani zákonné pojištění 
• účet RK může být zablokován exekutorem. 
• NEDOPORUČUJEME! 

 „BANKOVNÍ ÚSCHOVA“ 

• vysoká jistota, že dojde k naplnění a dodržení smluvních podmínek 
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• zákonné pojištění peněz u bank (do 100 000 EUR) 
• nízké riziko, že o peníze smluvní strana přijde 
• Úschovní smlouvu u některých bank ale nepřipravuje úvěrář. Mohou pak vzniknout 

komplikace při nedostatečné vnitrobankovní komunikaci podrobností o úvěrovém 
případu mezi hypotečním makléřem a jinými pracovníky banky. 

• nízká flexibilita při sjednávání smlouvy 
• Vždy je potřeba dopředu ověřit, kdo bude majitelem úschovního účtu. V praxi jsou 

obvyklé následující případy: 

1)  „Dohoda o správě kupní ceny“, kdy majitelem účtu je banka. 
2)  „Smlouva o jistotním účtu“, kdy majitelem účtu je zpravidla kupující (tuto variantu 

NEDOPORUČUJEME). 

 

 „ADVOKÁTNÍ“ ÚSCHOVA 

• poměrně vysoká jistota, že dojde k naplnění a dodržení smluvních podmínek 
• prověřte si advokáta, který úschovu poskytuje, ve veřejně dostupném seznamu 

advokátů u České advokátní komory  
• Zákonné pojištění nejméně do výše 5 mil., zpravidla však vyšší. Klient může požadovat, 

aby mu advokát předložil pojistnou smlouvu k nahlédnutí. 
• Relativně nízké riziko, že o peníze smluvní strana přijde. Jsou ale známy i případy 

zpronevěry peněz z úschovy advokátem. 
• Častou praktikou poboček franšízových RK mimo krajská města jsou případy, kdy 

advokát není osobně přítomen podpisu úschovní smlouvy – POZOR! 
• Vysoká flexibilita při sjednávání smlouvy, zpravidla advokát sepisuje všechny smluvní 

dokumenty a zajistí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. 
• vysoká flexibilita při uvolnění peněz 

„NOTÁŘSKÁ“ ÚSCHOVA 

• podobné výhody a nevýhody jako u advokátní úschovy 
• vysoká jistota, že dojde k naplnění a dodržení smluvních podmínek 
• prověřte si notáře, který úschovu poskytuje ve veřejně dostupném seznamu notářů u 

Notářské komory  
• povinné pojištění notáře v řádech desítek milionů korun 
• relativně nízké riziko, že o peníze smluvní strana přijde 
• flexibilita při sjednávání smlouvy ani flexibilita při uvolnění peněz není tak vysoká jako 

u advokáta 
• vyšší cena 

 

Někteří klienti volí ještě jednu variantu s cílem vyhnout se poplatkům za jiný druh úschovy 
peněz, a tím je SLOŽENÍ PENĚZ NA SPOLEČNÝ BANKOVNÍ ÚČET.  
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Ten si společně založí prodávající s kupujícím. Manipulace s penězi je pak vázána na autorizaci 
obou stran – podpisy. Majitelem účtu však může být pouze jen jeden právnický subjekt nebo 
jedna osoba.  

Pokud majitel účtu tento účet zruší, banka mu zůstatek na tomto účtu (většinou) bez problémů 
vyplatí. TUTO VARIANTU DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME!  

 Investice do poplatku za solidní úschovu je nepatrná vzhledem k tomu, o jakou částku se 
v případě prodeje/koupě nemovitosti jedná. 

 

4) BANKU A KONKRÉTNÍ PRODUKT VYBÍREJTE PEČLIVĚ S OHLEDEM 
NA ÚČEL FINANCOVÁNÍ 

Je velký rozdíl ve financování hotové nemovitosti a té, která se teprve staví.  

Je velmi důležité pohlídat si podmínky průběžného financování výstavby (uvolňování 
peněz z banky), abyste se nedostali do problémů s platbou dodavatelům.  

Věnujte také pozornost možnosti předčasného splacení hypotéky nebo mimořádných 
splátek před termínem fixace úrokové sazby. 

 

 

 

5) POZOR NA DALŠÍ SKRYTÉ PRODUKTY 

Banka Vám bude chtít v rámci hypotečního úvěru prodat i další produkty, zejména životní 
pojištění, pojištění nemovitosti, kreditní kartu apod.  

Nerozhodujte se tedy pouze na základě nejvýhodnější úrokové sazby, ale zjistěte si veškeré 
podmínky a poplatky, které s daným produktem souvisejí.  

Ano, pokud máte úvěr a vlastníte majetek, je rozumné se pojistit proti případným rizikům. 
Nepočítejte však většinou s tím, že v rámci hypotéky získáte takové pojištění nejvýhodněji 
a zejména správně nastavené vzhledem k Vaší celkové situaci.  

Takové pojištění však může být vhodné pro starší osoby (50+), kdy se neposuzuje zdravotní 
stav. 
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6) PŮJČKU NA BYDLENÍ JE MOŽNÉ INTELIGENTNĚ ZKOMBINOVAT S 
PRAVIDELNÝM INVESTOVÁNÍM 

Vycházejte z toho, kolik volných peněz Vám měsíčně zbývá a lze je využít na splácení 
hypotéky. Nikdy byste se neměli dostat do situace, že splátka půjčky tvoří takovou část 
Vašich příjmů, že nezvládnete běžný provoz.  

Počítejte také s tím, že v budoucnu se mohou úrokové sazby dramaticky změnit ve Váš 
neprospěch. 

V případě, že je úroková sazba úvěru nižší než úrok, který Vám přináší investice, je vhodné 
prodloužit dobu splácení úvěru (sníží se měsíční splátka úvěru) a volné prostředky 
pravidelně investovat. V čase klesá hodnota dlužného úvěru tím, jak jej postupně splácíte 
a zároveň roste hodnota Vaší investice, přičemž v určitý moment můžete mít k dispozici 
peníze ke splacení zůstatku půjčky.  

Vybudováním dostatečné finanční rezervy také předejdete případným problémům v 
budoucnosti. Toto řešení je ale potřeba vždy správně vyhodnotit vzhledem k Vašim cílům. 

 

 

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ODKAZY 

• CO LZE FINANCOVAT HYPOTÉKOU? 

• POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ HYPOTÉKY 

• POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ 

• ZAJIŠTĚNÍ NEBO POJIŠTĚNÍ? 

• ON-LINE POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

• INTELIGENTNÍ FINANČNÍ STRATEGIE 

• ZÁSADY INTELIGENTNÍHO INVESTOVÁNÍ 

 


