TISKOVÁ ZPRÁVA
FINEP vítá návrh ČNB na stropování hypoték v ČR
Praha, 28. listopadu 2014 – Česká národní banka oznámila, že od začátku roku 2015 ztíží přístup
žadatelů ke 100procentím hypotékám. Společnost FINEP tento krok vítá jako cestu k ochraně
samotných spotřebitelů a další kultivaci realitního trhu.
„Věříme, že tento krok neztíží přístup spotřebitelů k novému bydlení, ale především povede
k ochraně samotných spotřebitelů a pomůže celkově stabilizovat realitní trh v České
republice,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti FINEP. Jak dodává, mj.
nadměrné využívání 100procentních hypoték vedlo před několika lety k velkým
ekonomickým problémům, které se následně dotkly i mnoha dalších odvětví ekonomiky.
V celkovém množství tento druh hypoték představuje přibližně 10-15 %. Z tohoto pohledu
zásah ČNB nepředstavuje zásadní zásah do trhu.
Omezení 100procentních hypoték přichází ve vhodnou dobu, kdy úrokové sazby
hypotečních úvěrů dosahují nejnižších úrovní a hypotéky jako takové jsou díky tomu pro
spotřebitele levné. Díky tomu jsou řešením pro širší skupinu zájemců.
Česká republika navíc nebude první zemí, která zavede strop pro hypoteční úvěry. Například
ve Švédsku omezení hypoték do maximální výše 85 % ceny nemovitosti vedlo
k umírněnějšímu růstu úvěrů a celkově se zvýšila odolnost finančního sektoru. V nedávné
době k podobnému kroku sáhla také Slovenská národní banka. „Věříme, že tento krok ČNB
napomůže stabilnímu a trvalému rozvoji českého realitního trhu,“ říká Tomáš Pardubický.
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FINEP se specializuje na výstavbu rezidenčních bytových projektů a velkých administrativních center. Při
realizaci projektů klade důraz na nadstandardní servis a spokojenost klientů. Klíčová je lokalita, originální
architektura, kvalitní provedení stavby a plnohodnotná občanská vybavenost. K dnešnímu dni společnost
FINEP postavila více než 7 500 nových bytů v několika desítkách úspěšných projektů. Mezi administrativní
komplexy společnosti FINEP patří například projekt City West v pražských Stodůlkách, poskytující zázemí pro
Komerční banku, Siemens, Hyundai a mnoho dalších.
FINEP je ryze česká společnost, jež si za dobu své existence, od roku 1995, vybudovala na českém trhu velmi
silnou pozici. V roce 2006 rozšířil FINEP svou působnost za hranice České republiky, na Slovensko, od roku
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2013 realizuje projekt také v Mongolsku. Produktové portfolio je doplněno nabídkou realitních a finančních
služeb. Finep stál u renesance nové družstevní výstavby v České republice. Více informací na www.finep.cz
Společnost FINEP prodala v roce 2013 celkem 620 bytů, což je oproti roku 2012 nárůst o celých 10 procent
(v roce 2011 to bylo celkem 490 bytů). Pro rok 2014 předpokládá, že bude trh nových bytů v Praze i nadále
stabilně růst.

