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Rodina Koudelkovi Novákovi Davidovi
Děti 0 2 1
Celkové měsíční 
příjmy

28.000,- 35.000,- 41.000,-

Měsíční životní 
náklady

14.000,- 18.000,- 21.000,-

Výše nesplace-
ného úvěru

160.000,- 180.000,- 290.000,-

Splátka úvěru 5.000,- 
leasing auta

3.300,- 
spotřeb. úvěr

6.000,- 
leasing auta

Úroková saz-
ba úvěru

7,5% 14% 8,5%

Vlastní zdroje 
(rezerva)

290.000,- 370.000,- 450.000,-

Hodnota pořizo-
vané nemovitosti

2.000.000,- 3.000.000,- 4.000.000,-

Životní pojištění 600,- 750,- 1000,-
Úvěrová minulost 3 neg. záznamy 1 neg. záznam 2 neg. záznamy

Banky 
Každá banka má jinou metodiku (tabulka). Cílem 

banky je prodat co největší objem hypoték s co největším 
úrokem, dále prodat co největší objem spotřebitelských 

Jak na hypotéku?

Smyslem hry je přiblížit realitu finančního – úvěrového trhu. Rodiny, které si chtějí pořídit vlastní 
bydlení, hledají pro sebe nejlepší variantu. Parametrů, které lze srovnávat, je ale hodně, bude těžké 
se neztratit. 

Finanční trh bezprostředně souvisí s našimi životy, 
i když to tak nemusí na první pohled vypadat. Je důležité 
mít alespoň základní orientaci a vyznat se v jednotlivých 
typech produktů. Hypotéky jsou takzvané „lepivé“ pro-
dukty. Váže se na ně celá řada dalších produktů (např. 
účty, životní pojištění, pojištění nemovitosti, kreditní 
karty, …)  jejichž využití snižuje úrokovou sazbu (tedy 
cenu hypotéky). To někdy je a někdy není výhodné. Cí-
lem hry je ve zjednodušené modelaci prožít a uvědomit si 
komplikovanost úvěrového trhu, jehož produkty již dnes 
využíváme či v budoucnu využijeme. Zjistit důležité fak-
tory rozhodující o sazbách. Podstatné je i chápat motivy 
finančních institucí – jejich primárním zájmem je na li-
dech vydělávat, nikoli jim pomáhat (byť někdy může být 
naplněno obojí).  

Pravidla
Polovina hráčů představuje rodiny, každá s jiným za-

dáním. Jejich cílem je nalézt co nejvýhodnější kombinaci 
financování vlastního bydlení. Druhá polovina hráčů hraje 
za banky. Jejich cílem je co nejvíce vydělat – prodat co 
největší objem úvěrů s co nejvyšším úrokem. Vyhrává hráč/
tým za rodiny a za banky, který získá co nejvíce bodů.

Příprava hry
Jednotliví hráči dostanou zadání vždy jen své rodiny/

banky. Hráči hrající za banky sami uznají, které informa-
ce chtějí zveřejnit – udělat tak reklamu (např. sazba již 
od x,xx %, zpracování zdarma, …). Hráči rodin nejdříve 
podle reklamy a následně podle osobních jednání v ban-
kách hledají nejlepší variantu. Kromě získání hypotéky 
mohou v bance refinancovat svůj stávající spotřebitelský 
úvěr (nebo si jej ponechat či jej splatit z vlastních zdrojů). 
Mohou využít nabídky životního pojištění nabízeného 
v balíčku k hypotéce. Bankéři chystají nabídky dle svých 
metodik – zjednodušených do tabulek níže. Jakmile se 
rodina pro nějakou rozhodne, uzavře ji a dopočítá stav 
svého cashflow a rezervy.

Rodiny
Každá rodina má jiné parametry zadání. Všechny ro-

diny chtějí co nejvýhodněji financovat bydlení. Zároveň 

chtějí mít krytá rizika prostřednictvím životního pojištění. 
Mohou si vybrat mezi soukromě sjednaným a nabídkou 
od banky. Cílem je mít co nejvyšší volné cashflow (tedy 
aby z měsíčního příjmu zůstalo co nejvíc peněz) a co nej-
vyšší rezervu. Výpočet je následující: od příjmu odečteme 
životní náklady, splátku úvěru, životní pojištění a splátku 
hypotéky. Je možné umořit úvěr vlastními zdroji a vzít si 
hypotéku s vyšším úrokem. Stejně tak je možné vyměnit 
soukromé životní pojištění za nabízené v bance. Bankovní 
poplatky odečítáme od vlastních zdrojů. 

Ve snaze nalézt nejvýhodnější hypotéku (nejmenší 
úrok, nejmenší poplatky) tak vlastně nepřímo počítáme 
hodnotu RPSN. Součet splátky úvěru, životních nákladů 
a splátky hypotéky nesmí být větší než příjmy. Počítání 
bodů pro rodiny

 » každých 100 Kč na cashflow = 1 bod
 » Každých celých 10 000 Kč v rezervě = 0,5 bod
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úvěrů. Na začátku banka vytváří reklamu – ze své metodi-
ky vybere, co považuje za atraktivní, a zveřejní. Jak budou 
přicházet zájemci, bankéř propočítává nabídku. 

Posouzení bonity: (Tedy zda má rodina dostatečný 
příjem pro splácení úvěru. Je to klíčový parametr pro 
rozhodnutí banky o schválení půjčky.) Vezme minimální 
náklady rodiny, zohlední počet dětí, k tomu přičte splátku 
úvěru (buď stávající, nebo po refinancování), cenu pojist-
ky a budoucí splátku hypotéky dle výpočtu. Celková výše 
nesmí překročit příjem rodiny.

Výpočet hypotéky: Podle LTV se určí sazba, odečte 
případná sleva za pojištění a případná sleva, kterou udě-
lí bankéř. Pro následný výpočet použijeme kalkulátor se 
složeným úročením s délkou splácení 30 let. Příklad kal-
kulátoru: www.penize.cz/kalkulacky/hypoteka

Výpočet spotřebitelského úvěru: Dle úvěrové minu-
losti je pevně dána sazba, úvěr počítáme na 5 let. Opět 
použijeme kalkulátor.

Počítání bodů pro banky
 » každých prodaných 100 000 Kč na hypotéce 1 bod
 » refinancovaný spotř. úvěr každých 10 000 Kč 0,5 bod
 » ka každý 0,1 použitých na slevě –1 bod.

Banka Žlutá banka Modrá banka Zelená banka
BONITA
Minimální životní 
náklady rodiny 
pro bonitu

15.000,- 14.000,- 13.000,-

Děti Neřeší počet 
dětí 

Náklad na 1 dítě 
+ 1300,- do bonity

Náklad na 1 dítě 
+ 1500,- do bonity

Úvěrová 
minulost

Každý 1 negativní 
záznam 0,2 % 
sazba nahoru

do 2 neg. zázna-
mů neřeší, při 
více odmítne

Každý 1 negativní 
záznam 0,1 % 
sazba nahoru

POPLATKY
Cena zpracování 
hypotéky

4000,- Zdarma 3500,-

Cena zpracování 
spotř. úvěru

2000,- 3500,- 2500,-

Cena odhadu Zdarma 5.000,- 4.000,-
Uznávání 
odhadů

Uznává odhady 
jiných bank

Uznává odhady 
jiných bank

Pouze vlastní 
odhady

POJIŠTĚNÍ
Cena pojištění 
na 1.000.000,-

400,- 550,- 450,-

HYPOTÉKA
Sleva 
na pojištění

0,2 % 0,4 % 0,3 %

Úroková sazba 
při LTV 90%

2,4 % 2,5 % 2,4 %

Úroková sazba 
při LTV 100%

3,5 % 3,7 % 3,6 %

Možnost slevy až 0,5 % až 0,3 % až 0,4 %

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Sazba bez neg. 
záznamu

8 % 8,5 % 9 %

Sazba s 1 neg. 
záznamem

10 % 9 % 11 %

Sazba se 2 neg. 
záznamy

13 % 10 % 12 %

Sazba se 3 neg. 
záznamy

15 % 15 % 14 %

Slovníček pojmů
Hypotéka – typ úvěru, kde je ručeno nemovitostí, nejčas-

těji s účelem financování vlastního bydlení
Spotřebitelský úvěr – neúčelové peníze bez dalšího 

zajištění
Leasing – typ úvěru, kde předmět leasingu je v majetku 

věřitele, na dlužníka se převede až po jeho doplacení
Refinancování – převod stávajícího úvěru k jiné instituci
Cashflow – peněžní tok za určité časové období – rozdíl 

mezi příjmy a výdaji
Bonita – schopnost dostát svým závazkům. Nejčastěji se 

dokazuje prokázáním pravidelných příjmů, od kterých 
se odečítají náklady a závazky.

LTV – Loan to value, poměr mezi výší zástavy a výší hy-
potéky. LTV 100 % znamená, že výše zástavy je rovna 
výši hypotéky. LTV 90 % znamená, že banka půjčí 

 90 % a 10 % jsou vlastní zdroje klienta. 
RPSN – roční procentní sazba nákladů. Jedná se o pa-

rametr vyjádřený v %, který zahrnuje celkové nákla-
dy úvěru (kromě úroku je v něm započítán poplatek 
za zpracování, poplatek za vedení úvěrového účtu, ...),

Úvěrová minulost – Banky prostřednictvím registrů (např. 
bankovní, nebankovní, SOLUS, …) sdílí informace 
o jednotlivých klientech. Zde zapisují všechny pozitivní 
(řádně a včas platí své závazky) i negativní (byl někdy 
v prodlení se splátkou) záznamy.

Otázky po hře
Ačkoli byla snaha parametry jednotlivých rodin i bank 

mít na začátku vyrovnané, právě možnosti slev na úrokové 
sazbě a vyjednávání mezi rodinami a bankami výrazně 
mění šance na výhru. Smyslem hry tak není prioritně zví-
tězit nad ostatními, ale v rámci daných podmínek najít 
nejlepší řešení pro svou roli.

 » Jak složité je vybrat nejvýhodnější úvěr na bydlení? 
 » Jaký je prioritní zájem banky?
 » Co bylo pro rodinu nejzásad-

nější při výběru banky?
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