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Sazby hypoték jsou na historickém minimu, Česká spo řitelna má hypotéku 

s úrokovou sazbou od 1,99 % p. a. 

 

 Česká spo řitelna nov ě nabízí hypotéku s pevnou úrokovou sazbou už od 1,9 9 % p. a. 

 Akce trvá do 12. 4. 2015 a platí pro hypotéky do 90  % hodnoty nemovitosti se splatností 20 a více let,  

klienti také musejí mít pojišt ěním schopnosti splácet a hypotéku platit z  ú čtu u ČS 

 Díky nízkým sazbám hypoték a p říznivému výhledu na trhu realit se te ď vyplatí využít hypotéku i jako 

investici, ideáln ě ke koupi stavebního pozemku nebo bytu v osobním vl astnictví 

 

Sazby hypoték se aktuáln ě pohybují na historicky nejnižších hodnotách. Česká spo řitelna ode dneška nabízí 

Hypotéku ČS s pevnou úrokovou sazbou od 1,99 % p. a. Ak ční sazba platí do 12. dubna 2015 a vztahuje se na 

hypotéky až do 90 % hodnoty nemovitosti, které mají  splatnost 20 let a více let a klienti si k nim sje dnají 

pojišt ění schopnosti splácet a platí je z aktivního ú čtu u České spo řitelny. Vedle této nabídky mohou lidé i 

nadále využít hypotéku s prom ěnnou úrokovou sazbou, která za číná už na 1,85 % p. a. 

 

„Aktuální situace na trhu spole čně s našimi dalšími akcemi a doprovodnými službami ja ko nap říklad 

mimo řádné splátky či odhad nemovitosti zdarma d ělají z Hypotéky České spo řitelny velmi zajímavý produkt. 

Krom ě svého p ůvodního poslání, tedy dlouhodobého financování bydl ení, se stává i zdrojem pro 

krátkodob ější financování, které slouží nap říklad p ři st ěhování k p řeklenutí časového nesouladu mezi koupí 

nové nemovitosti a prodejem té stávající. A protože  ceny nemovitostí jsou te ď příznivé a nízké sazby na trhu 

nenahrávají nejatraktivn ějšímu zhodnocení na depozitních produktech, využíva jí je naši klienti často také jako 

investici,“ řekla Veronika Jan čová, ředitelka úseku řízení retailových produkt ů České spo řitelny. 

 

Do čeho se tedy teď v oblasti realit vyplatí investovat? Pohled na ceny jednotlivých druhů nemovitostí a jejich 

očekávaný vývoj v roce 2015 představuje Martin Němeček, předseda představenstva Realitní společnosti České 

spořitelny: „Správná doba na investování do nemovitostí, kterou podtrhuje mimo jiné i očekávaný vývoj kurzu koruny, 

stále přetrvává. Dá se očekávat, že ceny v budoucnu opět porostou, a aby se investice vyplatila, je důležité si vybrat 

tu správnou nemovitost. Nejvíce se budou zvedat ceny stavebních pozemků a bytů v osobním vlastnictví, mírný 

nárůst se předpokládá i u rodinných domů a družstevního bydlení. Ceny chalup a ceny za pronájem se budou držet 

na stávající úrovni.“ 
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Pohled na ceny jednotlivých druh ů nemovitostí a jejich o čekávaný vývoj 

 

Stavební pozemky : ceny budou nadále stoupat. Stavebních pozemků je omezené množství, takže v zajímavých 

oblastech je často nemožné vůbec sehnat vhodnou parcelu. V místech, kde to územní plán umožní, budou vznikat 

nové celky určené k zástavbě, zejména poblíž atraktivních lokalit. 

 

Byty : stálicí zůstane i nadále byt 2+kk, a to pro svoji dostupnost, univerzálnost, prodejnost i potenciální možnost 

pronájmu. Velké rovná se drahé a malé rovná se žádané – toto je rovnice, která bude platit i v nadcházejícím období, 

nelze ji však uplatňovat vždy a všude. 

 

Rodinné domy : i v tomto segmentu očekává RSČS mírný nárůst. Ceny potáhnou vzhůru zejména řadové domy, 

které se stávají levnou a příjemnou variantou bydlení pro ty, kteří se rozhodli opustit bytový dům. 

 

Družstevní bydlení : s novou možností hypotečního financování se zvyšuje dostupnost hypoték na družstevní byty, 

což povede ke zvýšení zájmu kupujících. Pokračující převody družstevních bytů do osobního vlastnictví rovněž 

postupně stírají rozdíl v kupních cenách bytů v těchto dvou kategoriích. 

 

Chalupy a chaty : tento segment ovlivňuje změna přístupu k „rekreaci“, kdy stále více lidí volí pronájmy chat a chalup 

jako příjemnou alternativu k tuzemské dovolené. Roste proto zájem o takové objekty, které je možné využívat 

celoročně, případně k trvalému bydlení. Očekávaný stav – spíše stagnace cen. 

 

Pronájmy : v celorepublikovém průměru je očekávaným trendem stagnace. Pokles zájmu o pronájmy v lokalitách 

s vyšší nezaměstnaností je kompenzován rostoucí poptávkou po bydlení ve velkých městech v čele s Prahou. 

 

Obecným trendem pro všechny výše uvedené skupiny pak zůstává tlak na ekonomičnost bydlení, a to jak z pohledu 

velikosti bytu, tak jeho energetické náročnosti. Dalším faktorem, který spousta kupujících řeší, je poněkud 

modifikovaný pohled na dojíždění – hlavním kritériem už není ani tak vzdálenost, jako spíše celková doba dojíždění, 

kterou velmi často ovlivňuje i dopravní propustnost jednotlivých silnic, množství vznikajících kolon apod. 

 

Česká spořitelna také čtvrtletně sleduje vývoj cen nemovitostí, jeho měření zahájila v roce 2007 jako první banka 

v České republice. Aktuální Cenový index nemovitostí České spořitelny najdete zde. 

 

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                                                         
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Profil České spořitelny 
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  • Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do 
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků 
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup 
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
 
 


