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Dlouhá hypotéka je lepší 
Je lepší čerpat kratší hypotéku (například se splatností 20 let) nebo hypotéku s delší splatností (například až 
na 30 let)? Je dlouhá hypotéka výhodnější a proč? 
 
Příklad 
Máme hypotéku ve výši 2 mil. Kč s úrokovou sazbou 4 % p.a1.                                                          
Je lepší volit splatnost 20 let nebo 30 let? 
 
V případě delšího úvěru je nižší splátka, ale celkem se více 
zaplatí na úrocích. Díky nižší splátce tak zbývá na spoření. 
 
Delší splatnost přináší více svobody pro klienta: 
• Zavazuje se, že bude platit bance menší splátku. Když nebude moci (nebo chtít) platit, nemusí. 
• Má možnost (nikoli povinnost) spořit. Když chce, spoří, když nechce, nemusí. Má svobodu rozhodovat o 

svých výdajích (není povinen platit bance). 
Při dlouhé splatnosti se zaplatí více na 
úrocích, ale to by nemělo být 
kritérium, podle kterého by se měly 
hodnotit úvěry.  
 
Díky dlouhé splatnosti máme nižší 
splátku a máme možnost spořit nebo 
pravidelně investovat.  
 
Hypoteční úvěr je „jenom“ za 4 %, ale 
my dokážeme zhodnotit investované 
peníze lépe. Například 7 %2 ročně. 

 
Situace za 20 let 

 
 
 
 

 
Delší splatnost opět přináší více svobody: 

• Jestli chceme, můžeme hypoteční úvěr po 20 letech umořit a ještě nám zbude cca 400 000 Kč. 
• Jestli chceme, můžeme splácet hypotéku dále a vlastní peníze si můžeme ponechat. 

 
Delší hypotéka nám dává možnosti volby, které bychom u kratší hypotéky neměli (u kratší hypotéky nemáme 
prostor pro vytvoření dalšího kapitálu). 
 
Dlouhá hypotéka je levnější.  
Rozhodnutí, jestli vezmeme hypotéku na 20 let nebo na 30 má cenu cca 270 000 Kč.  
 

Tyto peníze můžeme vydělat, nebo o ně můžeme přijít3. 
 

                                                 
1  Úroková sazba 4 % p.a. odpovídá nastavení SW pro finanční plánování. 
2  Výnos 7 % odpovídá vyváženému klientovi při investici na delší dobu než 5 let. (Odpovídá vyváženému portfoliu dluhopisů a 

akcií). 
3  Cena rozhodnutí je asi 400 000 Kč za 20 let. (Když za 20 let hypotéku splatíme, zbude nám ještě 400 000 Kč.) Této částce odpovídá 

současná hodnota 270 000 Kč. 

Splatnost úvěru 20 let 30 let 
Výše úvěru 2 mil. Kč 2 mil. Kč
Splátka úvěru 12 120 Kč 9 548 Kč
Spoření 0 Kč 2 571 Kč
Zaplaceno na 
úrocích 

908 706 Kč 1 437 390 Kč

„Krátká hypotéka“ (20 let) „Dlouhá hypotéka“ (30 let) 
Splacena. Nic nedlužíme, nemáme nic naspořeno. Stále dlužíme na hypotéce 943 000 Kč. 

Máme naspořeno 1 339 000 Kč. 
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