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Delší splatnost HÚ

Delší splatnost hypote ního úv ru je založena na principu investování vlastních prost edk ,
které se použijí na splácení úv ru.

Jestliže je pro nás hypote ní úv r levný, m li bychom ho co nejvíce využít. Vlastní peníze
itom budeme investovat výhodn ji (pokud to umíme). Jestli naše peníze vyd lají více, než

kolik zaplatíme za úv r, je to zp sob, jak zhodnotit peníze.

íklad
Máme hypote ní úv r 1 mil. K  s úrokovou sazbou 4 % p.a., uvažujeme o dob  splácení v
délce 15 let. Jaké máme ale další možnosti?

Splatnost 15 let Splatnost 20 let Splatnost 30 let

Splátka 7397 6060 4774

Úspora (proti kratší splatnosti) 1337 1286

Máme možnost splácet úv r 20 let místo 15. To pro nás bude znamenat m sí ní úsporu 1337
. Nebo m žeme úv r splácet 30 let a budeme m sí  platit o dalších 1286 K  mén .

Jak s t mito prost edky naložit? (Kam je investovat, aby nám p inesly vyšší zhodnocení?)

žeme je ukládat do:

stavebního spo ení

penzijního p ipojišt ní nebo

pravideln  investovat do akciových fond .
Všechny tyto produkty by m ly mít vyšší výnos, než kolik zaplatíme za hypote ní úv r. Jestli
nás bude úv r stát cca 3 % p.a., m žeme na takto ukládaných prost edcích vyd lat cca 5-10
% ro .

Je jasné, že za 15, 20 nebo 30 let bude zhodnocení uložených prost edk  více než zajímavé a
naše úspory budou mít hodnotu v ádu desítek nebo stovek tisíc korun. P itom nemusíme
platit žádné peníze navíc. Naše m sí ní zatížení bude stejné, jako by bylo v p ípad  splácení
úv ru po dobu 15 let. Op t se dá íci, že jsme vyd lali „z ni eho“. Jenom jsme jinak
uspo ádali naše peníze. Využili jsme levných úv  a uložili peníze s vyšším výnosem.
Vždy jsme mluvili i o druhé stran  mince, a to o p ípadném riziku. I zde je riziko, že se nám
nepoda í vyd lat tolik, kolik zaplatíme na hypotéce a že prod láme. Tato rizika jsou však
velice malá. Spo ení do stavebního spo ení je tém  bezriziková v c. Výnos ve stavebním
spo ení je znám na 6 let dop edu.
Výnos v penzijním p ipojišt ní na dobu 15 let (výsluhová penze) není nijak zaru en, nicmén
mohl by být vyšší, než jsou náklady na splácení hypotéky. Portfolio penzijního fondu je
investováno p edevším v dluhopisech a jejich výnosy jsou podobné, jako jsou náklady na
splácení hypotéky (mínus náklady penzijního fondu, mínus marže hypotéky, plus státní



Strana 2
    KFP - Ko ený Fichtner Pavlásek, s.r.o., I O 26866994, sídlo ernolice 49, 252 10  Mníšek pod Brdy

www.kfp.cz  - bezplatné zasílání tip  z oblasti finan ního poradenství a plánování.
Veškerá práva vyhrazena.

podpora v PP, plus da ová úspora hypotéky a PP.) Státní podpora (snad) sta í na nakrmení
„finan ních žralok “, jak je zvykem pojmenovávat finan ní instituce v internetových
diskusích.

Výnos pravidelné investice do akcií (akciového fondu) v horizontu 15 až 30 let není v cí
nijak p íliš rizikovou. Museli bychom v historických údajích dost dlouho hledat období, kdy
by tato investice byla ztrátová. Riziko je navíc sníženo tím, že se jedná o pravidelné
investování, které snižuje riziko investice. Dokonce ím volatiln jší aktivum, tím lépe se
efekt pr rování náklad  projevuje. Nicmén  historické údaje „nic“ nezaru ují a tato
investice nemusí vždy vyd lat více, než kolik zaplatíme na hypotéce.

Doporu ení
i erpání hypotéky zkuste volit co nejdelší dobu splatnosti úv ru a ušet ené peníze

investujte.

Bude to pro vás s velkou mírou pravd podobnosti výhodn jší ešení než
volit kratší dobu splatnosti.

Petr Syrový
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