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Změna splátky hypotéky pro novou fixaci 
 
Klienti a poradci se často obávají toho, co se stane po změně úrokové sazby u hypotéky. „Co 
kdyby se zvedly úrokové sazby z 5 % na 8 %? Budeme mít na splátku hypotéky?“. Často se 
totiž mluví o tom, že centrální banky drží sazby nízko a že se sazby budou zvedat. Je to hrozba? 
 
Dnešní kalkulačka Vám pomůže dát odpověď na otázku: „Co kdyby se změnila úroková 
sazba“. 
 
Dejme tomu, že řešíme následující hypotéku: 
 
Počáteční výše úvěru 1 000 000 Kč
sazba 5,20%
splatnost 20 let
fixace 5 let
splátka 6 711 Kč  
 
Fixace je 5 let, takže budeme řešit, co se stane za 5 let. 
 
Kalkulačka nejprve prozradí, jak bude vypadat výše úvěru. Jsme už v ¼ splatnosti úvěru, ale 
úvěr jsme umořili zatím jenom málo. Pouze zhruba z jedné třetiny. 
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Z původního 1 milionu dlužíme „už jenom“ 837 000 Kč. 
 
Tímto končí oblast, kterou víme dost přesně. Další oblasti budou trochu na vodě. Nevíme totiž, 
jaká bude sazba na konci fixace. Proto musíme řešit „co by kdyby“. A právě k tomu vám 
pomůže kalkulačka. Zde se můžete podívat na všechna „co by kdyby“. Můžete se podívat, co 
by to znamenalo. Zjistíme totiž, že některých strašáků se vůbec bát nemusíme. 
 
Podívejme se na 3 scénáře. Co kdyby úroková sazba: 

1. poklesla na 4 % p.a. 
2. mírně vzrostla na 6 % p.a. 
3. výrazně vzrostla na 8 % p.a. 
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výše sazby pro příští fix 4,00% 6,00% 8,00%
výše splátky 6 195 Kč 7 067 Kč 8 004 Kč
nárůst / pokles splátky (Kč) -516 Kč 357 Kč 1 293 Kč
nárůst / pokles splátky (%) -7,7% 5,3% 19,3%
nárůst / pokles (p.a.) -1,6% 1,0% 3,6%  
Tabulka nám ukazuje, jak vysoká by byla splátka úvěru a o kolik by nám vyrostla nebo 
poklesla oproti současnému stavu. 
Kdyby úroková sazba vzrostla na 8 % p.a., pak by splátka vyrostla o 1293 Kč měsíčně. Splátka 
úvěru by se nám prodražila o 19,3 % p.a. To je zdražení za 5 let. I v běžném životě se nám 
některé věci za 5 let zdraží. Někdy si toho ani nevšimneme. Jsme zvyklí pracovat se zdražením 
nebo s inflací vyjádřenou p.a. Proto i nárůst splátky hypotéky přepočteme na zdražení p.a. 
Splátka v tomto případě zdražila o 3,6 % p.a. 
 
A hned vidíme, čeho se máme bát a jak moc: při růstu sazby na 6 % si růstu splátky ani 
nevšimneme. Při růstu sazby na hrozivých 8 % p.a. bude růst splátky o 3,6 % p.a. Je to celkem 
dost, ale asi nás to neohrozí. Větším rizikem je pro naši peněženku růst cen benzinu (pokud 
hodně jezdíme autem) nebo růst kurzu eura (pokud plánujeme větší dovolenou). 
 
Jednotlivé scénáře jsou vidět v grafu: 
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Závěr: 
V kalkulačce si můžete nasimulovat, co by se stalo, kdyby vzrostly sazby. Ihned vidíte, jaké by 
to mělo dopady do vašich financí. 
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Změna z hlediska rodinného rozpočtu 
Ještě se pojďme podívat, jaký dopad má změna splátky na rodinný rozpočet. Kdyby splátka 
hypotéky vzrostla, jak si bude stát vzhledem k růstu mezd? Jak si bude stát vzhledem k inflaci? 
Budeme na splátku vůbec mít? 
 
Opět nevíme, jaká bude inflace a jaký bude růst mezd. Počítejme s inflací 2 %, což je cíl ČNB. 
Rovněž nevíme, jak porostou mzdy, proto zadejme průměrný růst mezd. Pokud si chceme 
situaci zjednodušit, pak můžeme zadat růst mezd pouze ve výši inflace. Je to trochu 
pesimistický předpoklad, protože mzdy rostou rychleji než inflace. 
 
Nastavení inflace a růstu mezd – viz tabulka 
Očekávaná inflace 2% (p.a.)
Očekávaný r ůst p říjmů 2% (p.a.)  
Dále si zadejme, jak vypadá situace klienta dnes (levý sloupec): 

• příjem rodiny 30 000 Kč (např. obou partnerů) 
• životní náklady 20 000 Kč (na jídlo, auto, dovolené...) 

 

Dnes
Pro p říští 

fixaci
Příjem rodiny 30 000 Kč 33 122 Kč
výše sazby pro další fix 5,20% 7,00%
splátka úv ěru 6 711 Kč 7 528 Kč
životní náklady 20 000 Kč 22 082 Kč
Rezerva 3 289 Kč 3 513 Kč
Změna rezervy 7%  
 
Pravý sloupec ukazuje, jak se změní jejich příjmy a náklady v příštím fixačním období: 

• příjem rodiny vyroste dle růstu mezd, 
• výše sazby z hypotéky – zadejte, jakou chcete 
• splátka úvěru pro příští fix – souvisí se zadanou splátkou úvěru 
• životní náklady – rostou dle inflace 
• Finanční rezerva – prostředky, které nepoužíváme ani na splátku úvěru ani na pokrytí 

životních nákladů. Prostředky, které zbudou (např. na spoření) 
 
Následující graf zobrazuje změny v rodinném rozpočtu v novém fixačním období: 
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Nejdůležitější je, jestli se bude rodinnému rozpočtu po pěti letech dýchat volněji nebo jestli se 
budou muset utahovat opasky. Proto velikost finanční rezervy ukážeme na samostatném grafu: 
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V tomto případě je výše rezervy vyšší. Rodinnému rozpočtu by se dýchalo o něco lépe. 
 
Závěr: 
Pokud by vzrostla úroková sazba hypotéky z dnešních 5,2 % na 7 % za 5 let, nebude to pro 
rodinný rozpočet znamenat žádné omezení. Rezerva za 5 let bude vyšší, než je nyní. Za 
předpokladu, že mzdy porostou alespoň o inflaci (o 2 % p.a.). 
 

Tipy pro vaši praxi 
 
Zkuste: 

• krátkou (roční) fixaci 
• dlouhou dobu splatnosti hypotéky. 
• zkuste počítat s růstem mezd např. 5 % p.a. a inflací 2 %. 
• Zkuste, jak pomáhá při splácení vysoká inflace (např. 6 % p.a.) 

 
Kalkulačku k tomuto článku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php  
 
Petr Syrový 
Analytik 
 


