
poradce

: Kolik vlastně máte v současné době
hypotečních specialistů? A kolik by jich,
podle vás, mělo optimálně být?

MŽ: Optimálně pro Broker Consulting,
a.s., je co možná nejvíce... Ale abych odpo-
věděla na otázku – obchod v segmentu hypo-
ték roste přímo raketově a tomu také odpo-
vídá nárůst našich hypotečních specialistů.
Nyní máme 75 plně proškolených odbor-
níků na hypotéky, další vzdělávací cykly pro-
bíhají. V loňském roce jsme v této oblasti
měli produkci 400 mil. Kč, do konce letoš-
ního roku přesáhneme 1,5 mld. Kč a na rok
2008máme plán ve výši 3mld. Kč.
Této produkce dosáhneme také navyšová-

ním počtu finančních a hypotečních specia-
listů. Věřím tomu, že je řada šikovných
potenciálních spolupracovníků, kteří chtějí
být za svou práci kvalitně odměněni. U nás
mohou špičkoví finanční specialisté očeká-
vat příjmy vyšší než čtyřnásobek běžného
platu např. bankovního poradce. Hypoteční
specialista u nás má tu výhodu, že má k dis-
pozici portfolio celé škály bank a stavebních
spořitelen, zjednodušeně řečeno – klient si
úvěrmůže sjednat téměř u kterékoli finanční
instituce a náš hypoteční specialista
o obchod nepřichází.
Navíc naši obchodní partneři (banky

a spořitelny) pro nás připravují také „speci-
ální akce“, s kterými naše klienty oslovu-

jeme, a tím zvyšujeme další potenciál
obchodu a výši odměn. Naším cílem je tedy
nejen komplexní přístup v nejvyšší kvalitě
směrem ke klientovi, ale také špičková úro-
veň odbornosti i finančního ohodnocení
našich spolupracovníků. Kvalitní lidi musíte
totiž také kvalitně zaplatit, jinak půjdou tam,
kde si vydělají víc…

: Uvedená čísla skutečně svědčí o kva-
litě práce – přitom spočítat anebo dokonce
porovnat několik hypotečních produktů není
vůbec snadné.

LF: Máme software, který aktualizujeme
3x až 5x do měsíce. Tento software porovná
potenciální nabídky bank, proto jsou naši
specialisté schopni porovnat klientovy mož-
nosti úvěru již na první schůzce.
Kalkulátor přepočítá výdaje s úvěrem na

efektivní úrok (neboli RPSN), který je podle
mne u úvěrů nejpřesnějším údajem. Úvěr je
ale komplikovaný produkt, tedy pouze kal-
kulátor nikdy nepostačí, je také třeba umět
s kalkulátorem správně zacházet a v nepo-
slední řadě je nutná praxe a informační pod-
pora.

: Jakou máte politiku u kombinovaných
produktů?

MŽ: Kombinované produkty nejsou
vhodné zdaleka pro každého klienta. Kom-

binovaný produkt má dvě složky: úvěr
a pojištění (dnes rozšířené investiční nebo
kapitálové). Pojištění je vhodný doplněk ke
každému úvěru, ovšem ne každý klient má
životní pojištění rád a ne každý chce tímto
instrumentem dlouhodobě spořit. Musíme
také rozlišovat klienty investičně pokročilé
od úplných začátečníků. Mnoho mladých
klientů dává přednost investičním nástro-
jům, jako jsou podílové fondy v kombinaci
s rizikovým pojištěním a úvěrem.
Poradce musí velmi zodpovědně posoudit

nejen klientovy reálné příjmy, ale také jeho
reálné výdaje, a to včetně poplatků spoje-
ných s koupí nemovitosti. Zohledňovat při-
tom musí případné další finanční zatížení
klienta, např. při reálném riziku růstu sazeb
či před založením rodiny apod. Myslet
„dopředu“ a spořit si dlouhodobě by mělo
být samozřejmostí u každého člověka
a u mladých lidí mezi 20-30 lety zvlášť,
bohužel, tento způsob uvažování nemá
v naší zemi velkou historickou tradici.
Jinými slovy chytrý konzultant je pro klienta
lepší než chytrá hypotéka.
V každém případě je důležité, aby byl kli-

ent s prací hypotečního specialisty spokojen,
aby se při řešení finančních otázek s důvěrou
na Broker Consulting opakovaně obracel,
a aby byl finanční trh u nás synonymem kva-
lity a profesionálních služeb.

Pojďme si nejprve připomenout, co jsme
o hypotečních úvěrech psali. Uvedli jsme jed-
noduchá pravidla, která námpomohou dobře
využívat hypoteční úvěry.Byla to tatopravidla:

PRO PŘIPOMENUTÍ
1)Máme-li vlastní prostředky,nepoužívejme je
na investici do nemovitosti. Na investici do
nemovitosti použijme hypotéku, vlastní pro-
středky zhodnoťme.
2) Nesplácejmehypotékupředčasně.
3)Používejmecomožnánejvyšší úvěr.
4) Volme co nejdelší možnou splatnost hypo-
téky.
Tovšechnoplatiloproto, žehypotečníúvěry

jsou levnéúvěryavlastnípenízemůžeme inve-

stovat lépe.Můžeme je lépe zhodnotit amáme
tak reálnou šanci, že na hypotéce vyděláme.
Cena hypotečních úvěrů včetně poplatků
a daňových odpočtů koncem roku 2006 vychá-
zela přibližně na 3 % až 3,5 % p.a.
Pokud bychom byli schopni vlastní peníze

investovat výhodněji, pak by pro nás hypo-
téka byla levným úvěrem. Ten by nám
pomohl bohatnout. Pokud dokážeme vlastní
penze zhodnotit např. 6 % ročně, budeme na
hypotéce vydělávat cca 2,5 % až 3 % za rok.
To je při milionových částkách zajímavé.

CO SE ZMĚNILO
Od konce minulého roku došlo nebo ještě
dojde k několika změnám.

Jednak vzrostly úrokové sazby a jednak
došlo ke změnám v daňových odpočtech.
Úrokové sazby za poslední přibližně rok

vzrostly bezmála o jeden procentní bod. Zej-
ménavposledních třechměsících je růst velmi
rychlý a pravděpodobně ještě vzrostou.
Druhá věc, která zdraží hypotéky je změna

daní. Přechodemna jednotnoudaň15%dojde
také k úpravě daňových odpočtů. Zatímco do
roku2007námstát vrátil až 32%zaplacených
úroků, od roku 2008 to bude jenom 15 % ze
zaplacených úroků.Avětšina lidí, kteří čerpají
hypoteční úvěr byla ve vyšších daňových pás-
mech.Nejčastěji 25%a32%.

Rozdíl si ukažme na příkladu: Výše hypo-
téky 2 mil. Kč, úroková sazba 5 %. Na úro-
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Výhodnost hypoték
po „ZDRAŽENÍ“
V FPéčku jsme na přelomu roku analyzovali pravidla pro využívání hypoték. Jak se
tato pravidla změní, když hypotéky tak citelně zdražily? Budou ještě pořád výhodné?
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cích za rok tedy zaplatíme 100 000Kč. Podle
nových daňových pravidel budou daňové
úlevy jen 15 000 Kč. Jak se nám tyto dvě
změny promítnou do ceny úvěrů?

CENA HYPOTÉKY
Banky dnes typicky nabízejí úrokové sazby
kousek pod 5 % (pro roční fixace) nebo
kolem 5,5 % pro pětileté fixace. (Konkrétní
nabídku najdete sami na stránkách banky.)
Jenže nás zajímá skutečná cena hypotéky,

tedy efektivní úrok.
Spočítejme si ho na příkladu: Výše hypo-

téky je 2mil. Kč, úroková sazba, kterou banka
nabízí je 5% ročně. Dále platíme poplatky za
zpracování úvěru aplatímepoplatky za vedení
úvěrového účtu. Daňové odpočty nám úvěr
naopak zlevní. Když to všechno spočteme,
vychází nám efektivní úrok 4,4 % p.a.

Hypotéka v našempříkladu tedy stojí 4,4%
p.a. V realitě se bude efektivní úrok lišit
o nějaké desetiny podle toho, jestli opravdu
dostanete úrok 5%nebo více neboméně.

JE HYPOTÉKA VÝHODNÁ
Rozhodující pro to, jestli je hypotéka
výhodná nebo ne, je výnos našich peněz.
Jestli dokážeme vlastní peníze zhodnotit
lépe, než kolik zaplatíme za hypotéku, je pro
nás hypotéka výhodná. Klíčová otázka tedy
zní, jestli jsme schopni vlastní peníze zhod-
notit lépe než 4,4 %.
Jedno z doporučení v úvodu článku znělo:

„Máme-li vlastní prostředky, nepoužívejme je
na investici do nemovitosti. Na investici do
nemovitosti použijme hypotéku, vlastní pro-
středky zhodnoťme.“ Myslím, že většina
poradců dokáže najít produkty, kde je při

investici v řádu stovek tisíc na 10 až 30 let
výnos vyšší než 4,4%.
Stále se dá tedy tvrdit, že je lepší brát si

hypotéku a vlastní peníze investovat. Možná
už to nebude platit úplně pro každého. Třeba
pro velice konzervativního člověka, který by
chtěl hypotéku jenom na 10 let, by hypotéka
nebyla tím správným řešením. Konzerva-
tivní investice na 10letém horizontu by měla
s výnosem 4,4 % co dělat. Navíc by to přiná-
šelo riziko „co když se to nepovede“. A to je
pro konzervativního investora nepřijatelné.
Dále jsme doporučovali: „Volme co

nejdelší možnou splatnost hypotéky.“ Pro-
tože chceme bance splácet co nejmenší
částku a vlastní peníze chceme lépe investo-
vat. Při pravidelné investici by mělo být
dosažení výnosu 4,4 % jednodušší. Můžeme
totiž používat jiné produkty, které díky prů-
měrování nákladů tak rizikové nejsou.

ZÁVĚREM
I přes zvýšení úrokových sazeb hypoték a přes
měny v daních jsou stále hypotéky dobrým
dluhem. Stále se vyplatí čerpat hypotéky co
možná nejvyšší a s co možná nejdelší dobou
splatnosti. Naše vlastní peníze dokáží vydělat
více. Jenom u hodně konzervativních inves-
torů s krátkou splatností hypotéky to přestává
platit. Pro ně je lepší použít vlastní peníze
(pokud jemají).

PETR SYROVÝ
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ZDROJ: FINCENTRUM

VÝVOJ SAZEB HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ HYPOINDEX

Do roku 2007 Od roku 2008

Daňová úspora Až 32 000 Kč 15 000 Kč

ZDROJ: AUTOR

DAŇOVÉ ODPOČTY 2007 A 2008
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