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Květen 2021 

ANALÝZA K PROBLEMATICE 

PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ HYPOTÉK 
Důvody a řešení jevu, který zdražuje hypotéky 

a snižuje dostupnost bydlení v ČR 
Shrnutí 

Hlavní body 

Předčasné splacení hypotéky se díky výkladovému stanovisku ČNB k zákonu o spotřebitelském 

úvěru stalo realitou. Analýza představuje dopady tohoto opatření na hypoteční i bankovní trh 

a především spotřebitele, k jejichž ochraně pravidla zákona směřují. 

 

• Ekonomické důsledky předčasného splácení se promítají do zdražování hypoték. 

• Riziko představuje zejména omezování hypoték s dlouhodobou fixací a zhoršení dostupnosti 

bydlení. 

• Výkladové stanovisko ČNB neobstojí ani v komparativním evropském srovnání. 

• Řešením situace může být změna stanoviska, zákona nebo pravomocné rozhodnutí soudu. 
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Úvod 

Hypoteční úvěr na nemovitosti představuje zcela běžný a stále využívanější instrument sloužící 

k zajištění financování vlastního bydlení spotřebitelů. V souvislosti s hypotečními úvěry však aktuálně 

vyvstalo diskutabilní téma, které se týká rozsahu nákladů, které je věřitel, tedy zpravidla banka, 

oprávněna nárokovat v případě předčasného splacení hypotečního úvěru ze strany klienta. 

Dosud se mohlo zdát, že jde jen o teoretický problém se zanedbatelnými dopady, ale aktuální údaje 

z hypotečního trhu ukazují, že jde o problém reálný, navíc umocněný ekonomickými dopady pandemie 

COVID-19. Březen 2021 překonal i dosavadní rekord, když banky sjednaly 14 401 hypoték. 

Za obrovským zájmem o hypotéky stojí především obavy z růstu úrokových sazeb. Do bank se ale 

vydávají stále častěji nejen zájemci o nové hypotéky, ale i současní klienti, kteří se rozhodli své 

hypotéky refinancovat. Podíl refinancovaných úvěrů dosahuje v některých bankách až poloviny 

objemů nových hypoték.1 

Česká národní banka (dále jen ČNB) totiž svým nedávno podaným výkladovým stanoviskem k zákonu 

o spotřebitelském úvěru stanovila, že v případě, kdy spotřebitel z vlastní vůle předčasně splatí sjednaný 

hypoteční úvěr s pevnou úrokovou sazbou (mimo období končící fixace a zákonnou možnost splatit 

25 % při každoročním výročí uzavření hypotéky, v obou případech bezplatně), má banka právo 

nárokovat jen náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s touto skutečností, 

přičemž za účelně vynaložené náklady lze dle výkladu ČNB považovat ve své podstatě jen 

administrativní náklady vzniklé bance na realizaci předčasného splacení. Tím velmi zásadně omezila 

možnost bank požadovat po klientech kompenzaci nákladů, které bankám v důsledku předčasného 

splacení úvěru vzniknou. Ve skutečnosti tak je nyní možné hypotéku splatit předčasně téměř zdarma, 

a to kdykoliv po dobu jejího trvání. 

Ačkoliv se výkladové stanovisko ČNB může na první pohled zdát silně „proklientské“, v praxi může 

přinést zcela opačný efekt. Jak je analyzováno dále, jeho dodržování ze stran bank může v konečném 

důsledku trh s hypotékami zcela proměnit v neprospěch spotřebitelů (zejména co do růstu úrokových 

sazeb a zkracování doby fixace, která je pro spotřebitele zejména v období nižších úrokových sazeb 

výhodná). Výklad uplatňovaný ČNB je navíc značně odlišný od pojetí podmínek předčasného splacení 

hypotečního úvěru v jiných státech Evropy a může mít i dlouhodobě negativní vliv na hypoteční 

i bankovní trh. 

Z veřejně dostupných informací je patrné, že některé banky nesouhlasí s výkladovým stanoviskem 

ČNB, nerespektují jej a za předčasné splacení hypotečních úvěrů účtují klientům více nákladů, než ČNB 

připustila. To vyvolává další nejistotu na straně spotřebitelů a vede k nedůvodným rozdílům 

a nepřehlednosti hypotečního trhu.  

 
1 Přišel bod zlomu. Hypotéky už levnější nebudou, lidé berou banky útokem [online]. 21.4.2021 [cit. 2021-04-

21]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prisel-bod-zlomu-hypoteky-uz-levnejsi-nebudou-lide-

berou-banky-utokem-151399.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prisel-bod-zlomu-hypoteky-uz-levnejsi-nebudou-lide-berou-banky-utokem-151399
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prisel-bod-zlomu-hypoteky-uz-levnejsi-nebudou-lide-berou-banky-utokem-151399
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V současné době tedy není problematika nákladů, jejichž náhradu lze v důsledku předčasného splacení 

hypotečního úvěru na spotřebitelích požadovat, uspokojivě vyřešena.2,3 Cílem tohoto textu je 

analyzovat ekonomické důsledky předčasného splacení úvěru na jednotlivé účastníky trhu, 

jakož i právní rámec dané problematiky, včetně komparace s právní úpravou ve vybraných unijních 

státech, a následně zhodnotit dopady výkladového stanoviska ČNB na trh s hypotékami a navrhnout 

možná řešení.  

1. Ekonomické důsledky předčasného splacení úvěru  

V případě, kdy spotřebitel splatí hypoteční úvěr předčasně, musí banka peníze, které se jí touto cestou 

vrátily, aniž by toto chování spotřebitele mohla s dostatečným předstihem předvídat, opětovně 

alokovat, respektive znovu zapůjčit jinému subjektu. Banky spotřebitelům nepůjčují prostředky vlastní, 

ale obstarané od třetího subjektu, kterému za ně sama platí úrok. Úrokové sazby a tržní podmínky 

se přitom v čase mění, přičemž banky pro snížení úvěrového rizika fixují na shodnou dobu, jako je fixace 

spotřebitelského úvěru, i cenu zdrojů použitých k jeho financování.  

V době, kdy úrokové sazby klesají, jsou banky nuceny peněžní prostředky nově úvěrovat s nižšími 

úroky. Tyto pak mnohdy nedosahují úroků, za které si banka sama peněžní prostředky obstarala 

od třetího subjektu, nebo částce vyplácené investorům v případě hypotečních zástavních listů. 

To znamená, že banka na poskytnutý úvěr po rozhodnutí spotřebitele předčasně splatit úvěr doplácí.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
2 Poslankyně Levová chce změnu zákona o spotřebitelském úvěru, současná podoba poškozuje věřitele 

i spotřebitele. Česká justice [online]. Media Network s.r.o., © 2020, publikováno 19. 8. 2020. Dostupné z: 

https://www.ceska-justice.cz/2020/08/poslankyne-levova-chce-zmenu-zakona-spotrebitelskem-uveru-

soucasna-podoba-poskozuje-veritele-i-spotrebitele/.  
3 VAINERT, Luděk. Unikátní spor bank s ČNB. Z čeho čerpají bankéři odvahu? Hospodářské noviny [online]. 

Economia, a.s., Copyright © 1996-2020, publikováno 17. 8. 2020. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-

66803160-unikatni-spor-bank-s-cnb-z-ceho-cerpaji-bankeri-odvahu. 

 

poskytnutí úvěru s fixací na 5 let s úrokovou sazbou 
2,5 %

pokles tržních úrokových sazeb na 1,99 % 

předčasné splacení úvěru po 3 letech

poskytnutí úvěru novému 
klientovi při úrokové sazbě 1,99 % 

pokles úrokových výnosů

původní zdroje věřitele jsou 
zafixovány vyšší úrokovou sazbou, 

než za které věřitel může 
poskytnout nový úvěr

náklady věřitele 
související s obstaráním 

peněz na úvěr

https://www.ceska-justice.cz/2020/08/poslankyne-levova-chce-zmenu-zakona-spotrebitelskem-uveru-soucasna-podoba-poskozuje-veritele-i-spotrebitele/
https://www.ceska-justice.cz/2020/08/poslankyne-levova-chce-zmenu-zakona-spotrebitelskem-uveru-soucasna-podoba-poskozuje-veritele-i-spotrebitele/
https://archiv.ihned.cz/c1-66803160-unikatni-spor-bank-s-cnb-z-ceho-cerpaji-bankeri-odvahu
https://archiv.ihned.cz/c1-66803160-unikatni-spor-bank-s-cnb-z-ceho-cerpaji-bankeri-odvahu
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Náklady věřitele související s obstaráním peněz na úvěr jsou vždy individuální. Pokles úrokových 

výnosů však lze názorně demonstrovat. Vyjdeme-li z hodnot a situace popsané ve výše uvedeném 

grafu, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení ve výši 4.000.000,- Kč a při sjednané měsíční splátce 

cca 20.000,- Kč by věřiteli v důsledku předčasného splacení po třech letech trvání úvěru vznikla ztráta 

na úrokových výnosech za zbylé období fixace (tedy za 4. a 5. rok) cca 34.000,- Kč. Reálná ztráta pak 

může být ještě navýšena, jsou-li původní zdroje banky zafixovány vyšší úrokovou sazbou, než za kterou 

banka prostředky nově zapůjčí.  

Ztráta bank však nesouvisí pouze s vývojem úrokových sazeb, ale také s provizemi, které banky hradí 

zprostředkovatelům. Činnost externích zprostředkovatelů mnohdy předchází samotnému uzavření 

hypoteční smlouvy, přičemž tito zprostředkovatelé jsou pak za každou nově uzavřenou hypoteční 

smlouvu honorováni ze stran konkrétních bank formou provizí z prodeje hypoték (provize se může 

pohybovat až kolem 2 % z výše hypotečního úvěru4, tedy v případě průměrných hypoték jde o desítky 

až stovky tisíc korun). Odměna bývá zpravidla podmíněna tím, že bude spotřebitelský úvěr trvat 

minimálně sjednanou dobu. Jakmile tato sjednaná minimální doba uplyne, zprostředkovateli se nabízí 

možnost opětovného oslovení spotřebitele s tím, aby svou hypotéku předčasně splatil a uzavřel novou 

hypoteční smlouvu. Spotřebitel je pak k takovému postupu motivován aktuálně garantovanými nižšími 

úroky a samotného zprostředkovatele motivuje vidina opětovné odměny za zprostředkování uzavření 

další hypoteční smlouvy. Bance však v takové situaci vzniká náklad v podobě uhrazené odměny 

zprostředkovateli, která však nebude pokryta očekávaným výnosem na úroku tak, jak mohla banka 

důvodně očekávat při sjednávání úvěru.  

Všechny výše uvedené druhy nákladů přitom banky mohly dle původního výkladu zákona 

o spotřebitelském úvěru uplatňovat v případě předčasného splacení jako nahraditelné. Těmito 

uplatňovanými náhradami pak byl proces fluktuace klientů v důsledku činnosti zprostředkovatelů 

korigován, neboť klienti byli ohledně předčasného ukončování smluv obezřetnější. To na druhou stranu 

poskytovatelům úvěrů umožňovalo zavádět systém dlouhodobých úrokových fixací, 

který spotřebitelům při sjednání hypoteční smlouvy zaručuje jistotu v pevně stanovených splátkách 

po dlouhou dobu. 

2. Právní rámec problematiky předčasného splacení úvěrů 

Oblast spotřebitelských úvěrů v České republice upravuje samostatný zákon o spotřebitelském úvěru5, 

který představuje základní tuzemský právní předpis upravující problematiku uzavírání úvěrových smluv 

se spotřebiteli. Svým obsahem také přímo reguluje problematiku spotřebitelských úvěrů na bydlení, 

tj. hypoték, a jejich předčasného splacení.  

Zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje, že věřitel má právo na náhradu účelně vynaložených 

nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.6 Možnost náhradu požadovat a její 

výše je pak limitována dalšími ustanoveními.7 Věřitel tak nemůže náhradu požadovat například tehdy, 

 
4 ZÁMEČNÍK, Petr. Kořen všeho zla: Finanční zprostředkovatelé. hypoindex.cz [online]. Fincentrum & Swiss Life 

Select a.s., © 2008 – 2019, publikováno 14. 6. 2017. Dostupné z: https://www.hypoindex.cz/clanky/koren-vseho-

zla-financni-zprostredkovatele/.  
5 zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o spotřebitelském úvěru“) 
6 § 117 odst. 2 zákona o spotřebitelském úvěru 
7 § 117 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru 

https://www.hypoindex.cz/clanky/koren-vseho-zla-financni-zprostredkovatele/
https://www.hypoindex.cz/clanky/koren-vseho-zla-financni-zprostredkovatele/
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jestliže předčasné splacení bylo provedeno mimo období fixace8, v případě hypotečního úvěru 

za předpokladu, že předčasné splacení bylo provedeno do 25 % celkové výše úvěru během 1 měsíce 

přede dnem výročí uzavření smlouvy9, anebo i v případě, kdy spotřebitelova schopnost splácet úvěr 

na bydlení byla výrazně snížena v souvislosti s úmrtím, dlouhodobou nemocí či invaliditou spotřebitele 

či jeho manžela nebo partnera.10 

Důvodová zpráva k zákonu o spotřebitelském úvěru uvádí ve vztahu k náhradě účelně vynaložených 

nákladů následující: „Věřitel má současně právo na náhradu účelně vynaložených nákladů přímo 

spojených s předčasným splacením úvěru (odškodnění). Toto odškodnění by mělo zahrnovat i náklady 

vynaložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí spotřebitelského úvěru. Účelně 

vynaloženým nákladem může být i část provize vyplacené zprostředkovateli, pokud náklad v podobě 

provize byl vynaložen účelně (např. proto, že výše provize je obvyklá na daném trhu a proto, že většina 

produktů na daném trhu je prodávána pomocí externí, nikoli interní sítě). Výpočet odškodnění, na něž 

má věřitel právo, musí být průhledný a srozumitelný spotřebiteli již v předsmluvní fázi a v každém 

případně v průběhu plnění úvěrové smlouvy.“11 Jak je patrné z důvodové zprávy, úmyslem zákonodárce 

tedy bylo umožnit bankám kompenzaci nákladů na předčasné splacení hypotéky spotřebitelem, 

a to v podstatně širším měřítku, než připouští ve svém stanovisku ČNB. 

Samotný zákon o spotřebitelském úvěru včetně regulace možnosti věřitele uplatnit náklady vzniklé 

předčasným splacením úvěru je výsledkem transpozice Směrnice o spotřebitelském úvěru12 a Směrnice 

MCD.13 Tyto směrnice se od sebe odlišují zejména v tom, že první z nich reguluje celou oblast 

spotřebitelských úvěru, zatímco směrnice MCD svým obsahem míří pouze na dílčí část spotřebitelských 

úvěrů, které jsou poskytovány na nemovitosti určené k bydlení. V obou z uvedených směrnic pak 

nalezneme úpravu kompenzace nákladů věřitele spojených s předčasným splacením spotřebitelského 

úvěru. Směrnice o spotřebitelském úvěru stanoví, že: „V případě předčasného splacení úvěru má věřitel 

nárok na spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za případné náklady přímo spojené 

s předčasným splacením úvěru, pokud předčasné splacení spadá do období, pro které je stanovena 

pevná výpůjční úroková sazba.“14 Směrnice o spotřebitelském úvěru se však zásadně nevztahuje 

na úvěrové smlouvy, které jsou zajištěny hypotékou. S ohledem na znění citovaného článku ji však lze 

považovat za vhodnou pomůcku pro interpretaci rozhodných pojmů v oblasti předčasného splacení 

hypotéky.  

Větší význam je pak třeba v souvislosti s problematikou řešenou v tomto textu přiznat Směrnici MCD, 

podle které, podobně jako v případě Směrnice o spotřebitelském úvěru, má věřitel právo 

na spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za případné náklady přímo spojené se splacením 

úvěru. Zároveň lze nahradit pouze náklady, které souvisí s předčasným splacením hypotéky, přičemž 

tato náhrada nesmí přesáhnout konečnou ztrátu věřitele a nesmí působit sankčně vůči dlužníkovi. 

Významným rozdílem oproti Směrnici o spotřebitelském úvěru je pak zejména to, že toto právo je 

 
8 § 117 odst. 3 písm. c) zákona o spotřebitelském úvěru 
9 § 117 odst. 3 písm. f) zákona o spotřebitelském úvěru 
10 § 117 odst. 3 písm. e) zákona o spotřebitelském úvěru 
11 Důvodová zpráva k zákonu č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru ze dne 2. 12. 2015, Číslo: 257/2016 Dz. 
12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru (dále jen „Směrnice o spotřebitelském úvěru“) 
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském 

úvěru na nemovitosti určené k bydlení (dále jen „Směrnice MCD“) 
14 Čl. 16 odst. 2 Směrnice o spotřebitelském úvěru 
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věřiteli přiznáno pouze, pokud tak stanoví členské státy ve vnitrostátních předpisech.15 V opačném 

případě nemá věřitel v případě předčasného splacení hypotéky právo na jakoukoliv náhradu. Jinými 

slovy, v případě Směrnice o spotřebitelském úvěru tento předpis přikazuje národním zákonodárcům, 

aby zajistili, že náklady bude možné nahradit, avšak u Směrnice MCD regulaci této dílčí otázky 

ponechává na jejich libovůli. Jednotlivé členské státy se tak mohou samy rozhodnout, zda náhradu 

nákladů při předčasném splacení hypoték věřiteli umožní, anebo nikoliv. 

Český zákonodárce této možnosti využil, když v rámci výše zmíněné úpravy zákona o spotřebitelském 

úvěru dal poskytovatelům hypotečních úvěrů možnost v případě předčasného splacení úvěru 

požadovat účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. 

Nejedná se o doslovnou transpozici Směrnice MCD, nicméně i z výše citované důvodové zprávy je 

patrná jasná provázanost s touto směrnicí.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, ČNB vydala k zákonu o spotřebitelském úvěru vlastní výkladové 

stanovisko, ve kterém stanovila taxativní výčet nákladů, které jsou banky oprávněny v souvislosti 

s předčasným splacením úvěru spotřebitelům účtovat. Tento výčet je navíc značně restriktivní, dle ČNB 

tak banka může uplatnit pouze náklady související přímo se zpracováním a realizací žádosti 

spotřebitele o předčasné splacení hypotečního úvěru či náklady související s oznámením o provedení 

mimořádné splátky. V praxi se tak může jednat např. o poměrné mzdové náklady na zaměstnance, 

který zpracovává žádost o předčasné splacení, poplatky za katastr nemovitostí, poštovné, náklady 

na tisk a kopírování dokumentů, telefonní poplatky či spotřebované kancelářské potřeby. Dále se může 

jednat o poplatky na případné notářské úkony, které si předčasné splacení vyžádalo.16 Ačkoliv se ČNB 

snažila ve svém stanovisku uvést co nejširší výčet těchto nákladů, v praxi bude takto stanovená 

náhrada poměrně zanedbatelná, kdy nebude zpravidla činit více než několik set korun.  

Zásadním vysloveným názorem bylo zejména to, že kritérium souvislosti s předčasným splacením 

nesplňují náklady, jejichž existence a výše není ovlivněna tím, zda se spotřebitel rozhodl úvěr 

předčasně splatit, a pokud se tak rozhodl učinit, kdy splacení provede. Mezi nahraditelné náklady tak 

dle názoru ČNB nepatří například náklad vynaložený poskytovatelem v souvislosti se sjednáním 

úvěrové smlouvy (odměna zprostředkovatele) nebo škoda z důvodu snížení úrokových výnosů (viz blíže 

kap. 3).  

Je třeba zmínit, že výkladové stanovisko ČNB není právně závazné a vymahatelné, ČNB ostatně ani 

v dané oblasti nedisponuje pravomocí vydávat obecně závazné předpisy (vyhlášky). Výkladové 

stanovisko představuje spíše jakési doporučení pro banky, jak k dané problematice přistupovat. 

Pochopitelně, ČNB v rámci tohoto stanoviska demonstruje svůj právní názor na výklad příslušného 

ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, a bankám, které budou postupovat v rozporu s tímto 

stanoviskem (tj. v rozporu s výkladem zákona zastávaným ČNB), hrozí sankce v podobě správních 

pokut. Konečné slovo v této věci budou mít nicméně vždy až správní soud, u kterého mohou banky 

v případě uložení sankce ze strany ČNB toto rozhodnutí napadnout a požadovat jeho soudní přezkum.  

 
15 Čl. 25 odst. 3 Směrnice MCD 
16 K účelně vynaloženým nákladům, které lze po spotřebiteli požadovat v souvislosti s předčasným splacením 

spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Česká národní banka 

[online]. ČNB © 2020, publikováno 7. 3. 2019. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-

kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_ucelne_vynalozenym_nakladum.pdf.  

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_ucelne_vynalozenym_nakladum.pdf
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_ucelne_vynalozenym_nakladum.pdf
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3. Dopady stávající právní úpravy a jejího výkladu ČNB 

3.1. Dopady na spotřebitele 

Dle výkladového stanoviska ČNB jsou banky nuceny samy nést náklady, které budou nadále 

ve spojitosti s předčasným splácením hypotečních úvěrů reálně vznikat. Lze očekávat, že tyto ztráty 

budou banky kompenzovat cestou plošného zdražování produktů a služeb, eventuálně zaváděním 

či růstem poplatků. Ještě citelněji však na spotřebitele mohou dopadnout případná omezování 

úrokových fixací. 

V ČR je v posledních letech na trhu evidentní tendence růstu podílu celkově uzavřených hypoték s fixací 

nad 5 let.   

 
Zdroj: vlastní zpracování dat ČNB. 

Nově uzavřené hypoteční úvěry s fixací nad 5 let tvořily v roce 2015 21 % celkového objemu 

hypotečních úvěrů na nákup nemovitostí k bydlení, k první polovině roku 2020 tvořily 51 % 

tohoto objemu.17 Obecně tak lze konstatovat, že se za poslední roky snižuje celkový objem nově 

uzavřených hypotečních úvěrů s krátkou dobou fixace, a mezi spotřebiteli jsou v posledních letech čím 

dál více žádané hypoteční úvěry s delší dobou fixace, zejména pak s dobou fixace nad 5 let. 

Rovněž pro vyspělé západní hypoteční trhy je typické, že podstatná část, či dokonce převážná většina 

hypotečních smluv je uzavřena se střednědobou (5–10 let) nebo dlouhodobou (přes 10 let) fixací. 

Například v Belgii pak hypoteční smlouvu se střednědobou či dlouhodobou fixací spotřebitelé 

preferovali v 94 % nově uzavřených smluv.18 

 

 
17 Databáze časových řad ARAD. ČNB [online]. Česká národní banka, Copyright (c) 2003-2020. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cnb/stat.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_strid=AAABAD&p_sestuid=60261&p_lang=

CS.  
18 QUARTERLY REVIEW OF EUROPEAN MORTGAGE MARKETS. [online]. European Mortgage Federation. Dostupné 

z: https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2021/02/EMF-QR-Q3-2020-Final.pdf.  
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Zdroj: vlastní zpracování dat European Mortgage Federation. 

Motivace spotřebitelů k dlouhodobějším fixacím jsou zřejmé: je to především jistota, že za několik let 

nedojde k výraznému nárůstu úrokové sazby, kterou by pak spotřebitelé nebyli schopni splácet. 

Ačkoliv během období fixace může úroková sazba klesat, dalekosáhlejší dopady nastávají v situaci 

opačné, kdy se úroková sazba zvýší. Spotřebitelé mají zájem o předvídatelný stav výdajů domácnosti 

tím spíše v aktuální složité době způsobené ekonomickými dopady COVID-19, provázené mj. nárůstem 

míry nezaměstnanosti, která ve třetím čtvrtletí roku 2020 činila oproti čtvrtletí předcházejícímu nárůst 

o 0,5 % na 2,9 %. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 došlo k dalšímu nárůstu na 3 %.19   

Fixace vytváří určitý prvek stability trhu, a pro celkový osud hospodářství je stabilita bankovního trhu 

v době krize vůbec tím nejdůležitějším. Na tomto místě je rovněž vhodné poznamenat, že předčasné 

splacení hypotéky dosud využíval jen minimální počet spotřebitelů (některé zdroje uvádí pod 1 % 

z celkového počtu hypotečních dlužníků).20 

Pokud bude nadále umožněno spotřebitelům předčasně splácet hypoteční úvěry, aniž by bankám byly 

přiměřeně kompenzovány náklady takto vzniklé, hrozí celkový pokles uzavírání smluv s dlouhodobou 

fixací. Banky totiž budou místo toho, aby poskytovaly dlouhodobé fixace a pevné úrokové míry, 

s ohledem na pravděpodobnost předčasného splacení úvěru u většího množství klientů, raději využívat 

krátkodobé hypotéky nebo variabilní úrokové sazby.  

  

 
19 Zaměstnanost, nezaměstnanost. Český statistický úřad [online]. Údaj aktualizován dne 2. 9. 2020. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace.  
20 Poslankyně Levová navrhuje změnu zákona o spotřebitelském úvěru: Lidí, kteří mají na předčasné splacení 

hypotéky, není ani procento [online]. Česká justice [cit. 2021-4-21]. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2020/10/poslankyne-levova-navrhuje-zmenu-zakona-o-spotrebitelskem-uveru-lidi-kteri-maji-na-

predcasne-splaceni-hypoteky-neni-ani-procento/.  
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https://www.ceska-justice.cz/2020/10/poslankyne-levova-navrhuje-zmenu-zakona-o-spotrebitelskem-uveru-lidi-kteri-maji-na-predcasne-splaceni-hypoteky-neni-ani-procento/
https://www.ceska-justice.cz/2020/10/poslankyne-levova-navrhuje-zmenu-zakona-o-spotrebitelskem-uveru-lidi-kteri-maji-na-predcasne-splaceni-hypoteky-neni-ani-procento/
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Rozviklání trendu dlouhodobých fixací hypoték lze již pozorovat na hypotečním trhu v uplynulém roce.  

 

Zdroj: vlastní zpracování dat ČNB. 

Oproti předchozím rokům docházelo v rámci roku 2020 (tedy rok po vydání stanoviska ČNB) 

ke snižování podílu hypotečních úvěrů s fixací nad 5 let a zvyšování podílu hypotečních úvěrů s fixací 

od 3 do 5 let. V lednu roku 2020 tvořily úvěry s fixací nad 5 let 64 % objemu nově uzavřených úvěrů, 

k červenci roku 2020 51 % - jde o pokles představující téměř 15 procentních bodů.21 Samozřejmě, 

tento vývoj je pravděpodobně ovlivněn více faktory, kdy rok 2020 byl významně poznamenán pandemií 

COVID-19. S jistotou lze však konstatovat, že výkladový přístup ČNB trend snižování délky fixací 

hypoték podporuje.  

Nelze vyloučit, že za účelem kompenzace ztrát vzniklých v důsledku předčasného splácení hypotečních 

úvěrů přistoupí banky též ke zvýšení sazby úroků, což se navenek může projevit jejím faktickým 

nárůstem či pomalejším poklesem. V dubnu roku 2021 došlo k růstu nabídkových sazeb hypoték napříč 

trhem a v následujících měsících se tak dá očekávat další růst průměrné sazby až o několik desetin 

procent. V únoru byla průměrná úroková sazba 1,92 %, v dubnu již 1,94 %.22 

Rovněž lze očekávat, že dojde ke zpřísňování podmínek pro získání hypotéky, kdy se sníží míra 

úvěrového rizika, které jsou banky ochotny podstoupit ve vztahu ke každému novému žadateli o úvěr. 

 
21 Databáze časových řad ARAD. ČNB [online]. Česká národní banka, Copyright (c) 2003-2020. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cnb/stat.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_strid=AAABAD&p_sestuid=60261&p_lang=

CS. 
22 Přišel bod zlomu. Hypotéky už levnější nebudou, lidé berou banky útokem [online]. 21.4.2021 [cit. 2021-04-

21]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prisel-bod-zlomu-hypoteky-uz-levnejsi-nebudou-lide-

berou-banky-utokem-151399.  
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Může dojít ke snížení nabídky bankovních produktů či neochotě bank poskytovat úvěry, jako je tomu 

z důvodu slabého bankovnictví v Polsku.23 

Současná situace rovněž vybízí zprostředkovatele hypotečních úvěrů, aby za účelem získání nové 

provize aktivně oslovovali spotřebitele s nabídkou refinancování hypotéky, a to i opakovaně. 

Tím mohou být ztráty na straně bank a s tím související negativní dopady na trh s hypotékami 

a spotřebitele dále prohlubovány. Banky budou nuceny buď přenést náklady na spotřebitele 

významněji, nebo omezit celkové poskytování hypoték na trhu. V obou případech budou poškozeni 

spotřebitelé. 

3.2. Dopady na trh s bydlením 

Velmi nepředvídatelný je v tomto okamžiku rovněž vývoj na trhu s nemovitostmi. Sekundární dopady 

na spotřebitele související s kompenzací ztrát věřitelů vzniklých v souvislosti s předčasným splácením 

hypotečních úvěrů však v žádném případě nepovedou k usnadnění řešení složité bytové problematiky 

v zemi.  

Jakékoliv nepříznivé dopady na hypoteční trh logicky vedou ke zdražování již nyní drahých úvěrů 

na bydlení, a mohou tak vést k dalšímu prohloubení bytové krize. V současné době nadále panuje 

trend, kdy ceny nemovitostí s ohledem na jejich nedostatek a vysokou poptávku neustále rostou. 

Průměrná cena staršího bytu například v Praze zaznamenala ve druhém čtvrtletí roku 2020 oproti roku 

loňskému nárůst téměř 12 %. Naproti tomu se diametrálně snížilo množství aktuálně dostupných bytů, 

a to o více než 37 %.24 

 

Zdroj: viz pozn. pod čarou č. 24. 

 

 
23 STANCZUK, Maciej: Od paru lat źle się dzieje w polskiej bankowości. Rzeczpospolita [online]. Dostupné z: 

https://www.rp.pl/Opinie/309169891-Maciej--Stanczuk-Od-paru-lat-zle-sie-dzieje-w-polskiej-bankowosci.html.  
24 ŠTUKOVÁ, Karolína. Realitní trh: Za byt v Praze nyní dostanete o čtvrtinu méně, než čekáte. Seznam Zprávy 

[online]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/novinky-z-realitniho-trhu-za-byt-ted-dostanete-o-

ctvrtinu-mene-113191.   
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Situace se však netýká pouze Prahy, ale celé České republiky. Navzdory předběžným odhadům, růst 

cen nemovitostí příliš neovlivnila ani pandemie nemoci COVID-19 a tržní ceny bytů, rodinných domů 

a pozemků i ve druhém čtvrtletí roku 2020 nadále rostly. Nejvíce se samotný růst cen dotkl bytů, 

které meziročně zdražily téměř o 9 %.25 Třetí čtvrtletí roku 2020 se neslo ve znamení mírného oživení 

poptávky na rezidenčním trhu. Průměrná prodejní cena českých bytů rostla, oproti předchozímu 

období se jejich hodnota zvýšila o 4,9 %. V meziročním srovnání jde o poměrně výrazný nárůst 

o 15,8 %.26 

Bydlení se tak v České republice stává čím dál méně dostupným a ve srovnání s jinými státy je Česká 

republika místem s nejhůře dostupným bydlením v Evropě, kdy nový byt vyjde na 11,4 průměrné roční 

mzdy.27  

Jak již bylo uvedeno, v souvislosti s výkladovým stanoviskem ČNB lze očekávat plošné zdražování 

hypotečních úvěrů a zpřísňování podmínek pro jejich poskytnutí. V důsledku toho se tak pro běžné 

občany ještě více znepřístupní bydlení. Lze očekávat, že tento vývoj pak bude ještě umocněn již 

zmíněnou aktuálně rostoucí mírou nezaměstnanosti. Samotným výsledkem pak může být situace, 

kdy podstatná část obyvatel ČR nebude mít možnost získat prostředky k financování vlastního bydlení.  

3.3. Dopady pro stát a ČNB 

V zájmu státu a ČNB je, aby banky dosahovaly ziskovosti a stability. Nestabilita bankovního trhu je 

pro stát, jakým je Česká republika, výrazně riziková, neboť se jedná o významný stabilizační segment 

hospodářství a jeden z pilířů státní ekonomiky. 

V současné době, kdy se celý svět potýká s ekonomickými dopady pandemie nemoci COVID-19, 

evropské státy dbají na dobrou kondici bankovního sektoru, neboť spoléhají na bankovní úvěry 

při záchraně jednotlivých pracovních pozic, ale i celých podniků. Vláda České republiky tak 

spolupracuje s bankami na podpoře firem a stát proto poskytuje státní záruku na úvěry v částce 150 

miliard korun.28 Cílem je pak zejména překonat náhlý nedostatek likvidity, který postihuje malé 

a střední podniky, tedy společnosti krizí nejvíce zasažené. Na cestě k jeho dosažení je ale nutné 

zejména předejít neefektivnímu přemístění peněžních prostředků a oslabování bankovního sektoru, 

který je pro další financování obnovy ekonomiky nezastupitelný.  

Na uvedené dopady a s nimi související zranitelnost finančního sektoru upozorňuje i americká centrální 

banka Fed. Ta také rozvádí další rizika, která jsou spojena se zvýšenou poptávkou po korporátních 

 
25 Zdražování nemovitostí v Česku pokračuje, ceny rostou zejména u bytů. iDNES.cz/ZPRAVODAJSTVÍ [online]. 

MAFRA, a. s., © 1999–2020, publikováno 3. 8. 2020. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/byt-

nemovitost-cena-prodej-hypotecni-banka.A200803_090618_ekonomika_mato.  
26 Deloitte Real Index – Jak se vyvíjí skutečné ceny bytů v ČR? [online]. [cit. 2021-01-22]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/cze-real-index.html.  
27 V České republice je nejhůře dostupné bydlení v Evropě. Echo24.cz [online]. ECHO MEDIA, A.S., COPYRIGHT 

2020 ©, publikováno 3. 7. 2020. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SJ82n/v-ceske-republice-je-nejhure-dostupne-

bydleni-v-evrope. 

28 Předpis 228/2020 Sb. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Parlament České republiky. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=832.  

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/byt-nemovitost-cena-prodej-hypotecni-banka.A200803_090618_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/byt-nemovitost-cena-prodej-hypotecni-banka.A200803_090618_ekonomika_mato
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/cze-real-index.html
https://echo24.cz/a/SJ82n/v-ceske-republice-je-nejhure-dostupne-bydleni-v-evrope
https://echo24.cz/a/SJ82n/v-ceske-republice-je-nejhure-dostupne-bydleni-v-evrope
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=832
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úvěrech.29 S ohledem na zmíněnou zranitelnost dnes banky musí ještě pečlivěji zvažovat rizika 

při poskytování úvěrů. Za účelem snížení tohoto rizika přitom státy poskytují avizovanou státní záruku. 

Tento vzájemný vztah je tedy výhodný pro obě strany – banky podporují ekonomiku, což jim zajišťuje 

vlastní ziskovost i do budoucna, stát je pak schopen naplňovat své veřejně vytyčené cíle, kterými jsou 

zejména podpora podniků před úpadkem a s tím spojená regulace nárůstu míry nezaměstnanosti. 

V konečném důsledku stát uvedeným postupem stimuluje také spotřebu domácností a snaží se 

ekonomiku nejenom uchránit před recesí, ale nadále zajistit její rozvoj.  

Výkladové stanovisko ČNB ohledně uplatnitelných náhrad nákladů poskytovatelů hypotečních úvěrů 

však míří proti současnému zájmu státu, neboť nejenomže bankám reálně vytváří ztráty na zisku, 

ale narušuje celkovou jistotu ohledně budoucích příjmů bank a tím opět zvyšuje riziko, které je spojeno 

s poskytnutím každého dalšího úvěru. V konečném důsledku pak takový stav vede k oslabování 

bankovního sektoru, které je však v aktuální situaci pro udržení chodu ekonomiky zcela nežádoucí. 

3.4. Dopady na bankovní trh 

Lze očekávat, že banky budou přizpůsobovat strukturu portfolia tak, aby minimalizovaly ztráty vzniklé 

předčasným splácením úvěrů.  

Dalším důsledkem popisované situace bude celkové shromažďování peněz u bank, jež jsou vázány 

unijními předpisy o obezřetnosti. Banka jako poskytovatel spotřebitelského úvěru bude nucena 

předem rezervovat určité peníze, kterými pokryje ztrátu, která by jí mohla případně vzniknout 

z předčasného splacení. Tyto peníze tak nemůže půjčit, v důsledku čehož zůstávají bance na účtu. 

Zároveň, pokud dojde k předčasnému splacení, banka obdrží množství peněz, se kterými nepočítala, 

a které se jí s ohledem na pokles hypotečního trhu nemusí znovu podařit zapůjčit. 

Hromadění peněz může vést ke zpomalení ekonomiky a v krajním případě až k recesi. Pokles počtu 

peněz v oběhu může dále způsobit i pokles spořících úrokových sazeb a ze státního hlediska až deflaci. 

Pokud naroste objem předčasně splacených úvěrů, bude to mít významné dopady na ziskovost 

hypotečního trhu, což může vést k celkové destabilizaci dosud stabilního segmentu bankovnictví, 

spojené s celkovou nepředvídatelností trhu i s koncepčním přetahováním klientské základny.    

V tomto směru jsou tuzemské hypoteční banky znevýhodňovány ve vztahu k zahraničním. Je možné 

očekávat, že se v České republice budou koncentrovat zejména spekulativní investoři 

na nemovitostním trhu. Taková situace by mohla značně zhoršit postavení tuzemského bankovního 

sektoru.  

4. Úprava ve vybraných zemích EU 

Jak bylo blíže rozvedeno v předchozí kapitole, právní úprava předčasného splácení hypoték podléhá 

na území členských států EU režimu harmonizace, a proto je ve většině zemí v celku konstantní, 

neboť mnohdy jen doslovně kopíruje znění Směrnice MCD. 

Předmětem zahraničního srovnání jsou tak zejména státy, které se výrazně vymykají z tohoto 

vymezení, a to ve většině případů tím, že umožňují poskytovatelům úvěrových služeb uplatňovat 

 

29 Financial Stability Report. Board of Governors of the Federal Reserve Systém [online]. Údaje aktualizovány 15. 

5. 2020. Dostupné z: https://www.federalreserve.gov/publications/financial-stability-report.htm.  

https://www.federalreserve.gov/publications/financial-stability-report.htm
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v souvislosti s předčasným splacením hypotéky náhradu nákladů v širším rozsahu, než připouští 

výklad dle stanoviska ČNB. V ojedinělých případech je pak právní úprava naopak restriktivnější. 

Mezi státy, které chápou pojem náhrada nákladů při předčasném splacení hypotéky extenzivněji 

než ČNB, patří zejména Španělsko, Německo, Slovensko a Lucembursko. Jako typového zástupce států, 

kde naopak bylo zvoleno doslovné převzetí textu směrnice, bylo vybráno Irsko. 

4.1. Španělsko 

Španělsko upravuje problematiku předčasného splacení ve zvláštním zákoně, který konkrétně stanoví 

i výpočet náhrady nákladů předčasného splacení hypotéky.30 Náhrada nákladů se pak vypočítá úměrně 

k uhrazenému dluhu, a to záporným rozdílem mezi nesplaceným dluhem v době předčasného splacení 

a současnou tržní hodnotou úvěru. Současná tržní hodnota úvěru se určuje jako součet aktuální 

hodnoty nesplacených splátek až do příští revize úrokové sazby a aktuální hodnoty nesplaceného 

dluhu. 

Španělsko tak má ve své právní úpravě zakotveno poměrně jednoznačné a přehledné pravidlo 

pro stanovení podmínek uplatňování a výši náhrady nákladů při předčasném splacení hypotéky.  

4.2. Německo 

Podobně jako ve Španělsku, i v Německu je právní úprava regulující náhrady poskytovatele hypoték 

při jejím předčasném splacení vykládána výrazně extenzivněji než v České republice. Úprava 

předčasného splacení úvěru je zakotvena v německém občanském zákoníku, a to konkrétně 

v ustanovení, které je přímým důsledkem transpozice Směrnice MCD provedené zvláštním zákonem.31 

Toto ustanovení výslovně zakotvuje, že v případě předčasného splacení může věřitel požadovat 

přiměřenou náhradu za škodu přímo související s předčasným splacením, pokud dlužník v době 

splácení dluží úroky ve výši vázané půjčky dohodnuté při uzavření smlouvy. 

V praxi bývají zařazovány mezi náklady, které mají být nahrazovány, například náklady spojené s dalším 

umístěním peněz z předčasně splaceného úvěru či výpadek příjmů, se kterým věřitel počítal. To lze 

označit za podstatně širší rámec náhrad nákladů předčasného splacení hypotéky, než je dle 

výkladového stanoviska ČNB umožněno v České republice. 

4.3. Slovensko 

Slovensko zakotvilo úpravu spotřebitelských úvěrů na bydlení do zvláštního zákona o úveroch 

na bývanie.32 Tento zákon stanoví, že věřitel má právo na náhradu skutečných nákladů přímo 

souvisejících s žádostí o předčasné splacení.33 V tomto rozsahu znění zákona odpovídá názoru ČNB 

uvedeném v jejím stanovisku, které za nahraditelné náklady de facto označuje pouze administrativní 

náklady, a to navíc pouze takové, které souvisejí přímo se zpracováním žádosti spotřebitele 

o předčasné splacení úvěru a jeho realizací.  

 
30 Článek 23 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 
31 Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften 

ze dne 16. března 2016. 
32 Zákon č. 90/2016 Z. z., o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
33 Ustanovení § 18 odst. 1 slovenského zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
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Slovenský zákon však navíc stanoví34, že věřitel může požadovat od spotřebitele úhradu nákladů, 

které mu vznikly v souvislosti se splacením úvěru na bydlení nebo jeho části na podnět spotřebitele, 

pokud je taková náhrada odůvodněná a nepřekračuje finanční ztrátu věřitele. Je zřejmé, že se v tomto 

případě jedná o další možné nahraditelné náklady, neboť administrativní náklady jsou již upraveny 

jiným konkrétním ustanovením.35 Opačný výklad, který by znamenal, že obě ustanovení upravují stejný 

typ náhrad nákladů, by vedl k nepravděpodobnému závěru, že se slovenský zákonodárce dopustil 

omylu v podobě duplicity právní úpravy. 

Znění předmětné části naposled zmíněného ustanovení slovenského zákona o úveroch na bývanie je 

velice podobné tomu, které je uvedeno v českém zákoně o spotřebitelském úvěru.  

4.4. Itálie 

V Itálii existuje poněkud specifická situace s ohledem na to, že náhrada nákladů v souvislosti 

s předčasným splacením hypotéky byla vyloučena již před přijetím Směrnice MCD. Stalo se tak v roce 

2007 skrze tzv. Bersanskou vyhlášku. V souvislosti se Směrnicí MCD tak naopak mnohé noviny 

a organizace otevřeně vystupovaly proti přijetí a transpozici Směrnice MCD.36 

Prováděcí právní předpis37 možnost náhrad nákladů souvisejících s předčasným splacením nezakládá. 

Italský zákonodárce se tak rozhodl nevyužít možnosti dané mu článkem 25 Směrnice MCD a právo 

věřiteli na náklady spojené s předčasným splacením úvěru nepřiznal. 

4.5. Lucembursko 

Lucembursko realizovalo transpozici Směrnice MCD v předpise38, který upravuje lucemburský 

spotřebitelský zákoník. Zde je pak zakotveno, že věřitel má právo na spravedlivé a objektivně 

odůvodněné odškodnění nákladů vzniklých přímo v souvislosti s předčasným splacením úvěru. 

Poskytovatel úvěru je oprávněn účtovat spotřebiteli poplatek, který představuje rozdíl mezi úrokem 

vypočteným na základě původní úrokové sazby při sjednání úvěru a mezi úrokem vypočteným 

na základě úrokové sazby ke dni předčasného splacení. 

 
34 Ustanovení § 18 odst. 3 slovenského zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
35 Srov. ustanovení § 18 odstavce 1 a 3 slovenského zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
36 CAMPANELLI, Paola. Rimborso anticipato dei mutui: facciamo chiarezza. In: MutuiOnline.it [online]. 

MutuiOnline S.p.A., Copyright 2000-2020, publikováno 17. 9. 2015. Dostupné z: 

https://www.mutuionline.it/news/mutuionline-informa/00014418-rimborso-anticipato-dei-mutui-facciamo-

chiarezza.asp. 

37 Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 

residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, 

n. 141. 

38 Transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les 

contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les 

directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. 

https://www.mutuionline.it/news/mutuionline-informa/00014418-rimborso-anticipato-dei-mutui-facciamo-chiarezza.asp
https://www.mutuionline.it/news/mutuionline-informa/00014418-rimborso-anticipato-dei-mutui-facciamo-chiarezza.asp
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4.6. Irsko 

Irsko patří mezi státy, které se rozhodly převést text Směrnice MCD takřka doslovně do vnitrostátní 

legislativy. To znamená, že irský prováděcí předpis39 stanoví, že věřitel má právo na spravedlivé 

a objektivně odůvodněné odškodnění za náklady přímo spojené se splacením úvěru. 

Znění tohoto zákona přineslo bankám výkladové problémy v určení toho, které náklady je možné 

nahradit a které nikoliv. Z toho důvodu položil irský poslanec McGrath otázku irské centrální bance 

se žádostí o vysvětlení.40 

Irská centrální banka stanovila celkem pět kritérií, které musí při náhradě nákladů věřitelé splňovat, 

a to: 

1. náhrada musí být spravedlivá a objektivní; 

2. náhrada musí být odůvodnitelná; 

3. náhrada musí být přímo spojená s předčasným splacením hypotéky; 

4. náhrada nesmí přesáhnout finanční ztrátu věřitele; a 

5. náhrada nesmí ukládat spotřebiteli sankci. 

I přes takto vymezená kritéria se však irská centrální banka rozhodla, že nebude poskytovat žádná další 

vodítka k vymezení toho, které náklady lze vůči dlužníkovi uplatnit. V této věci naopak odkázala 

na případné budoucí metodiky EBA41, které by tuto problematiku měly řešit. Taková metodika dodnes 

ovšem neexistuje a nedá se odhadnout kdy (či zda) bude publikována. 

4.7. Shrnutí k mezinárodní komparaci 

Analýza vybraných členských států EU ukazuje, že pojetí nákladů, které lze dle Směrnice MCD nahradit 

věřiteli při předčasném splacení hypotéky, je obecně chápáno šířeji než v České republice. Excesivní 

případy států, mezi které patří například Itálie, jsou způsobeny historickými motivy, které nelze v České 

republice shledat, spíše naopak. 

5. Možná řešení a cíle dalšího vývoje v oblasti předčasného 

splacení hypoték 

V zájmu všech účastníků trhu, vč. spotřebitelů je, aby byl odstraněn současný rozdílný přístup bank 

k otázce uplatňování nákladů za předčasné splacení hypoték a bylo postaveno na jisto, jaké náklady je 

možné ze strany bank nárokovat, se zohledněním reálných potřeb trhu, jakož i záměru sledovaného 

zákonodárcem. V prostředí České republiky se v nabízí tři možné postupy:   

 

 

 
39 Článek 10 European Union (Consumer Mortgage Credit Agreements) Regulations 2016. 
40 Central Bank of Ireland. Breakage fee methodology for fixed-rate mortgages. Central Bank of Ireland [online]. 

Central Bank of Ireland, © 2020, publikováno 26. 9. 2018. Dostupné z: https://www.centralbank.ie/docs/default-

source/publications/correspondence/oireachtas-correspondence/correspondence-with-deputy-michael-

mcgrath-td-re-breakage-fees-for-fixed-rate-mortgages-published-5-october-2018.pdf?sfvrsn=5. 
41 European Banking Authority – Evropský orgán pro bankovnictví 

https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/correspondence/oireachtas-correspondence/correspondence-with-deputy-michael-mcgrath-td-re-breakage-fees-for-fixed-rate-mortgages-published-5-october-2018.pdf?sfvrsn=5
https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/correspondence/oireachtas-correspondence/correspondence-with-deputy-michael-mcgrath-td-re-breakage-fees-for-fixed-rate-mortgages-published-5-october-2018.pdf?sfvrsn=5
https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/correspondence/oireachtas-correspondence/correspondence-with-deputy-michael-mcgrath-td-re-breakage-fees-for-fixed-rate-mortgages-published-5-october-2018.pdf?sfvrsn=5
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Zdroj: vlastní zpracování   

5.1. Změna zákona o spotřebitelském úvěru 

Novela zákona o spotřebitelském úvěru představuje změnu realizovanou v rámci formalizovaného 

legislativního procesu.  

Současná zákonná úprava je nevyhovující, neboť zákon svým nejednoznačným ustanovením a nestálou 

výkladovou praxí narušuje stabilitu bankovního trhu. S názorem, že je třeba upravit otázku náhrady 

nákladů při předčasném splácení hypotéky v zákoně, ostatně souhlasí i ČNB.42 

Český zákon počítá s tím, že nárokovatelné náklady při předčasném splacení musejí vzniknout 

v souvislosti s předčasným splacením, aniž by blíže konkretizoval způsob určení takových nákladů. 

Řešením by tak mohlo být upřesnění způsobu určení nahraditelných nákladů v zákoně 

o spotřebitelském úvěru. Tento způsob byl zvolen například ve Španělsku, kdy tamější zákon stanovuje, 

jak náhradu nákladů vypočítat.  

Vhodné řešení by dále mohlo spočívat v zahrnutí konkrétního výčtu nahraditelných nákladů přímo 

do zákona. Výhoda tohoto způsobu tkví v tom, že uvedené řešení staví najisto, jaký konkrétní náklad 

bude hrazen. Vytváří tak nejvyšší právní jistotu jak pro spotřebitele, tak pro věřitele. 

Návrh novely se dotýká pouze problematického ustanovení § 117, které by mělo nově zakládat 

pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru věřiteli nárok na spravedlivé a objektivní 

odškodnění za případné náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru. Dané ustanovení 

by nově vypočítávalo demonstrativním výčtem, jaké náklady se považují za náklady přímo spojené 

s předčasným splacením. Jednalo by se zejména o „náklady, které věřitel ještě bude muset vynaložit 

v souvislosti s obstaráním peněz na spotřebitelský úvěr a náklady spojené s dalším umístěním peněz 

z předčasně splaceného spotřebitelského úvěru“ a dále pak i „odpovídající část provize, která byla 

věřitelem vyplacena zprostředkovateli“. Věřitel by tak byl oprávněn k náhradě nákladů pouze v případě, 

pokud by byla spravedlivá a objektivní, a pouze těch, které přímo souvisejí s předčasným splacením. 

Nemohlo by se tak jednat o jakékoliv formy sankcionování spotřebitele. 

Navrhované řešení lze považovat za rozumný kompromis mezi tím, jak banky postupovaly 

před vydáním výkladového stanoviska, a tím, jak by banky dle tohoto stanoviska měly nově 

postupovat. Bankám by tak nepříslušel například ušlý zisk, který jim předčasným splacením vznikl, 

 
42 Výklad účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným ukončením hypotečního úvěru 

(otázky a odpovědi). Česká národní banka [online]. ČNB © 2020. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/casto-

kladene-dotazy/Vyklad-ucelne-vynalozenych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-predcasnym-ukoncenim-

hypotecniho-uveru-otazky-a-odpovedi. 

Varianty postupu

Změna zákona 
o spotřebitelském 

úvěru

Změna stanoviska 
ČNB

Pravomocné 
rozhodnutí soudu

https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Vyklad-ucelne-vynalozenych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-predcasnym-ukoncenim-hypotecniho-uveru-otazky-a-odpovedi
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Vyklad-ucelne-vynalozenych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-predcasnym-ukoncenim-hypotecniho-uveru-otazky-a-odpovedi
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Vyklad-ucelne-vynalozenych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-predcasnym-ukoncenim-hypotecniho-uveru-otazky-a-odpovedi
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ale naopak by mohly požadovat náhradu části vynaložených nákladů na provizi zprostředkovateli 

(neboť náklad na provizi nebyl dle očekávání banky rozložen na celou dobu trvání hypotéky) či náhradu 

dosud neuhrazených nákladů na samotné obstarání peněz pro spotřebitele. Avizovaná novela zákona 

může ještě během projednávání doznat změn pozměňovacími návrhy, v současné době ji lze považovat 

za vhodné řešení nepříznivé situace, která po vydání výkladového stanoviska ČNB vznikla. 

5.2. Změna výkladu ČNB 

S ohledem na ohnisko řešeného problému by mohlo být vhodné cíleně působit na ČNB a diskutovat 

s ní možnou změnu jejího nezávazně vysloveného stanoviska. S ohledem na obecně rigidní postoj ČNB 

však není pravděpodobnost úspěšnosti tohoto postupu příliš vysoká.  

Výhodou takového postupu by mohla být skutečnost, že kroky směřující ke konzultacím s ČNB 

nepředpokládají ve srovnání s legislativním procesem velkou finanční ani časovou investici a proces je 

po formální stránce výrazně jednodušší.  

Je však třeba mít na paměti, že výkladové stanovisko ČNB, jakkoli má v praxi značnou váhu, není 

závaznou právní normou. V případě sporu o výši náhrad mají banky či spotřebitelé vždy možnost 

obrátit se na soud, který není stanoviskem ČNB vázán a může dojít ke zcela opačným závěrům. 

Výkladové stanovisko či jeho změna tak není s to konečným způsobem regulovat danou problematiku 

a nepřináší takovou míru jistoty jako legislativní řešení. 

5.3. Pravomocné rozhodnutí soudu v dané otázce 

V případě udělení sankce ze strany ČNB z důvodu neoprávněného nárokování nákladů za předčasné 

splacení hypotéky se může dotčená banka obrátit na správní soud. Soud by musel následně zkoumat 

oprávněnost uložené sankce a tím pádem se autoritativně zabývat otázkou, jaké náklady lze ze strany 

banky podřadit pod účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s předčasným splacením hypotéky. 

Získání autoritativního rozhodnutí soudu je možné i v rovině soukromoprávní, v případě, kdy by banka 

podala žalobu na zaplacení k civilnímu soudu proti klientovi, který odmítne (s největší 

pravděpodobností s odvoláním se na názor ČNB) náklady uplatněné bankou v souvislosti s předčasným 

splacením hypotéky zaplatit. Rovněž zde by se soud musel zabývat otázkou, jaké náklady je banka 

v důsledku předčasného splacení hypotéky oprávněna nárokovat.   

V případě soudního sporu však může do vydání konečného (pravomocného) rozhodnutí v dané věci 

uplynout i několik let, a z hlediska délky trvání pak může tento postup překročit délku legislativního 

procesu. Navíc, obdobně jako u výkladového stanoviska platí, že ani rozhodnutí soudu není obecně 

závaznou právní normou, a jako takové rovněž není způsobilé konečným způsobem regulovat danou 

problematiku.   

6. Závěr a doporučení 

ČNB svým výkladovým stanoviskem poměrně výrazně zasáhla do oblasti poskytování hypotečních 

úvěrů. Ačkoliv se tomu tak na první pohled nemuselo zdát, samotné dopady tohoto zásahu mohou 

v konečném důsledku tížit právě spotřebitele, na jejichž ochranu měla ČNB toto stanovisko vydat.   

Mimořádné splácení hypotéky kdykoliv bez jakýchkoliv poplatků, což je fakticky dnešní stav, je 

nestandardní událostí ve vztahu mezi bankou a klientem. Ten je výhodný pro ty, kteří hypotéku 

předčasně splácí z vlastních zdrojů (tedy disponují jednorázově velkým množstvím prostředků, typicky 

z dědictví nebo významnějších odměn ze zaměstnání nebo podnikání), ovšem nevýhodný pro všechny 
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ostatní spotřebitele – tedy téměř všechny, kteří hypotéku splácí průběžně ze svých pravidelných 

příjmů. Situace, kdy spotřebitel splatí předčasně celou zbývající část hypotéky ze skutečně vlastních 

zdrojů, a nikoliv z nové hypotéky nebo jiného úvěru, se tak týká naprosto zanedbatelného množství 

klientů. Účelem právní ochrany spotřebitele by přitom měla být ochrana naprosté většiny spotřebitelů, 

nikoliv zanedbatelné menšiny, disponující velkými vlastními finančními zdroji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Přestože je problematické ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru účinné již více než 4 roky, 

do vydání stanoviska ČNB jej banky vykládaly téměř shodně.  Za takové situace by snahou ČNB mělo 

být spíše dílčí zpřesnění, jaké konkrétní náklady si v případě předčasného splacení hypotéky mohou 

banky účtovat, než jejich radikální omezení. S odstupem času lze konstatovat, že výkladové stanovisko 

k řešení problému v konečném důsledku příliš nepřispělo.  

Nejistota spotřebitelů je završena odlišnými přístupy jednotlivých bank, kdy některé výkladové 

stanovisko dodržují a účtují si při předčasném splacení jenom minimální náklady v řádech stokorun, 

zatímco jiné se s výkladem ČNB neztotožňují a po spotřebitelích požadují poplatky v řádech desetitisíců 

až sto tisíc korun. Druhá zmíněná skupina bank se rozšiřuje a stále více z nich si začíná účtovat poplatky 

dle vlastního výkladu předmětného ustanovení zákona. ČNB tak s bankami nerespektujícími její 

výkladové stanovisko postupně zahajuje správní řízení a běžný spotřebitel současně neví, jaký poplatek 

má u které banky očekávat.  

V západních zemích v posledních letech stále roste poptávka po hypotečních úvěrech s fixací nad 5 

či 10 let. K tomuto standardu jistoty stabilního úroku se pak postupně blížila i Česká republika, 

když se objem nově uzavřených hypotečních smluv s fixací nad pět let za posledních pět let více než 

zdvojnásobil. V uplynulém roce jsme však mohli pozorovat postupné rozkolísání rostoucího trendu 

a podíl nově uzavřených smluv s dlouhodobější fixací stagnuje. 

Příčinou tohoto jevu může být omezující se nabídka hypotečních úvěrů s dlouhodobější fixací. Banky 

v situaci, kdy spotřebitel může úvěr téměř bezplatně předčasně splatit i v období fixace, nejsou ničím 

motivovány, aby dlouhodobější fixaci nabízely, když s ní spojená jistota úrokových výnosů se po vydání 

výkladového stanoviska ČNB pro banky vytratila. Přitom jistota úrokové sazby pro spotřebitele je 

o to významnější v době ekonomické nejistoty, kterou do ekonomiky přivedla pandemie COVID-19. 

Ačkoliv tak za stávající úpravy profituje a předčasně splácí jen malé procento spotřebitelů, negativní 

dopady způsobené následnou reakcí bank se plošně dotknou všech spotřebitelů, kteří o hypoteční úvěr 

Dopady aktuální situace po stanovisku ČNB na spotřebitele

+

možnost kdykoliv nad rámec jiných 
zákonných možností téměř bezplatně 

splatit svůj úvěr

(praktické využití pro 1 % spotřebitelů, 
kteří disponují mimořádně velkým 

objemem prostředků ke splacenícelé 
hypotéky)

-

růst úrokových sazeb

snížení nabídky dlouhodobých fixací

zpřísnění podmínek pro získání hypotéky

zhoršení dostupnosti vlastního bydlení
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teprve žádají. A to nejenom v podobě omezené nabídky produktů s dlouhodobější fixací, ale též 

obecným zpřísňováním podmínek pro získání hypotéky, případně také zvýšenou sazbou úroku. 

Ze současné situace tak budou ve skutečnosti profitovat spíše zprostředkovatelé hypotečních úvěrů, 

kteří mohou nyní snáze motivovat spotřebitele k refinancování hypotečních úvěrů.  

Kromě spotřebitelů bude mít rostoucí objem předčasně splacených úvěrů také významné dopady 

na ziskovost hypotečního trhu, což může vést k celkové destabilizaci dosud stabilního segmentu 

bankovnictví – sektoru klíčového pro obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19. V souvislosti 

s výkladovým stanoviskem ČNB lze očekávat plošné zdražování hypotečních úvěrů a zpřísňování 

podmínek pro jejich poskytnutí. V důsledku toho se tak pro běžné občany ještě více znepřístupní 

bydlení. Lze očekávat, že tento vývoj pak bude ještě umocněn již zmíněnou aktuálně rostoucí mírou 

nezaměstnanosti. Samotným výsledkem pak může být situace, kdy podstatná část obyvatel ČR nebude 

mít možnost získat prostředky k financování vlastního bydlení.  

Současná právní úprava rovněž neodpovídá přístupu k výkladu Směrnice MCD jinými 

západoevropskými vyspělými státy. Tyto státy, zejména Německo, uplatnitelné náklady poskytovatele 

úvěru chápou mnohem šířeji než v České republice a ty tak mohou zahrnovat třeba i výpadek příjmů, 

se kterými věřitel počítal. I v tomto směru jsou tuzemští poskytovatelé úvěrů znevýhodňováni 

ve vztahu k zahraničním. 

Jako vhodné řešení stávající situace se jeví změna zákona o spotřebitelském úvěru. Z hlediska 

představených možných řešení lze v této variantě spatřovat nejvhodnější východisko pro odstranění 

nejistoty a negativních dopadů pro spotřebitele v oblasti poskytování hypoték.  
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