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10 % občanů splácejících hypotéku vynaloží na splátku úvěru a další výdaje na
bydlení více než tři čtvrtiny všech příjmů domácnosti



47 % občanů na tyto výdaje spotřebuje více než polovinu všech příjmů



44 % domácností splácejících hypotéku neušetřilo za uplynulý rok rezervu ani ve
výši dvou splátek hypotéky



ani ne polovina občanů si přitom před podpisem hypotéky udělá detailní rozvahu
svých rodinných financí s asistencí odborníka

Podle zkušeností společnosti Fincentrum je velmi důležité, aby finanční poradce zasáhl do
plánování nákupu nemovitosti už ve fázi ujasňování záměru a stanovování takových parametrů,
jako je maximální cena nemovitosti a hypotéky. Této zkušenosti z praxe odpovídají také závěry
výzkumu, který exkluzivně pro Fincentrum zpracovala agentura Ipsos.
„O nemovitost podle svých snů stojí Češi tolik, že jdou často na hranici svých možností. Situaci,
kdy rodina zaplatí za výdaje na bydlení a hypotéku více než tři čtvrtiny svých příjmů, však nelze
rozhodně označit za správnou a dlouhodobě bezpečnou,“ uvádí k výsledkům výzkumu Petr
Stuchlík, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Fincentrum.
Minimální finanční rezervy jsou pro rodiny reálnou hrozbou


57 % domácností splácejících hypotéku by dokázalo bez změny životní úrovně žít ze svých
aktuálních úspor méně než 3 měsíce



25 % by dokázalo z úspor vystačit 3-6 měsíců



déle než 1 rok by bez změny životní úrovně dokázalo žít z úspor necelých 9 % českých
domácností splácejících hypotéku

Domácnosti bohužel často mají po investici do nemovitosti minimální finanční rezervy. Život
s hypotékou pro ně navíc neznamená ani výhled na zlepšení finančních rezerv, které by pomohly
čelit případnému snížení příjmů.
„Výrazné zatížení rodinného rozpočtu se promítá i do schopnosti vytvářet úspory. Celých 44 %
dotázaných nedokázalo v rodinném rozpočtu ušetřit za uplynulých 12 měsíců alespoň 15 tisíc Kč
a nevytvořili tak ani rezervu ve výši dvou splátek hypotéky,“ doplňuje Petr Stuchlík. Mezi
15 a 45 tisíci Kč ušetřilo 36 % dotázaných, více než 45 tisíc Kč ušetřila pětina dotázaných.
Na odpovědnosti poradců záleží více než dřív
Alarmujícím faktem je, že se o často největší investici ve svém životě radí s odborníkem detailně
jen 45 % dotázaných občanů. Kvalitní finanční poradce přitom nejen zprostředkuje smlouvu mezi
bankou a klientem, ale také poradí s konkrétním a bezpečným nastavením rodinného rozpočtu.
„V praxi to často znamená, že naši poradci propojují své klienty již ve fázi záměru koupě
nemovitosti s kolegy z realitní kanceláře ve skupině Fincentrum a hledají levnější nemovitost, která
by odpovídala potřebám rodiny, ale méně zatížila rodinný rozpočet,“ uzavírá Petr Stuchlík.
I díky zpracování detailní finanční rozvahy se mohou klienti vyhnout budoucím problémům i
nemilým překvapením. Celá pětina dotázaných má totiž po sjednání hypotéky vyšší náklady na
bydlení, než čekali v době, kdy smlouvu podepisovali. A 18 % dotázaných uvažuje o tom, že měli
zvolit levnější nemovitost a ulehčit tak díky nižším splátkám svému rodinnému rozpočtu.

Na česko-slovenském trhu je Fincentrum jednoznačně největším zprostředkovatelem hypotečních
úvěrů. V České republice zprostředkovali jeho poradci více než 8 tisíc hypotečních úvěrů
v celkovém objemu 13,5 miliardy korun.
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Finanční poradenství: řádově 2500 poradců poskytuje individuální finanční poradenství občanům ČR a SR.
Společnost na těchto trzích patří mezi trojici nejvýznamnějších firem v oboru. Fincentrum dlouhodobě přispívá ke
zvýšení transparentnosti a kvality trhu finančního poradenství. V uplynulých letech zvítězilo v několika testech
finančních poradců tuzemských médií.
Fincentrum Reality: společnost Fincentrum Reality vznikla v září roku 2013 na základě poptávky po prodeji
a koupi nemovitostí klientů finančního poradenství mateřské společnosti Fincentrum a.s. s myšlenkou poskytovat
komplexní realitní a poradenský servis na nejvyšší úrovní. V současné době patří Fincentrum Reality mezi
největší realitní kanceláře v ČR se širokou nabídkou nemovitostí a bohatou škálou realitních služeb.
Korporátní obchody: divize Korporátních obchodů je zaměřena na komplexní zajištění potřeb malých
a středních podnikatelů, průmyslových podniků, komunální sféry či bytových družstev a institucí v oblasti
zaměstnaneckých výhod, v pojištění flotil, majetkového a odpovědnostního pojištění. Klientům nabízí řešení „šitá
na míru“ ve spolupráci s pojistiteli v ČR a na Slovensku.
Fincentrum Media a Event management: vedle prestižního ocenění Fincentrum Banka roku a Investice roku
zveřejňuje také každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex®. Fincentrum Media dále provozuje
odborné portály investujeme.cz, investujeme.sk, hypoindex.cz, ceskereformy.cz a overeniporadcu.cz.

Společnost založili v dubnu 2000 Martin Nejedlý a Petr Stuchlík. V roce 2013 vstoupili do společnosti mezinárodní investoři
Arx Equity Partners a Capital Dynamics. Více na www.fincentrum.com.

