
Jak si koupit nemovitost,
když nedosáhnu na hypotéku?
Družstevní bydlení.
Návod jak pořídit vlastní nemovitost s 20% vlastními zdroji, 
pokud Vás banky s hypotékou odmítají.



Proč na hypotéku nedosáhnete,
ale družstvo ano?

 V dnešní době vysokých úrokových sazeb se často setkáme s tím, že jsou žadatelé o hy-
potéku bankou odmítnuti. Může za to zvýšení jednotlivých limitů ukazatelů, kdy od 1. dubna 2022 
jsou poskytovatelé hypotečních úvěrů opět povinni dodržovat limity příjmového ukazatele DTI a 
ukazatele dluhové služby DSTI.

 Limit ukazatele DTI (celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního 
 příjmu) bude činit 8,5 (9,5 pro žadatele mladší 36 let).

 Limit ukazatele DSTI (poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr 
 a jeho čistým měsíčním příjmem) bude 45 % (50 % pro žadatele mladší 36 let).

 ČNB snižuje horní limit ukazatele LTV (poměr úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti) 
 na 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let).

Pokud jste v bance již žádali a byli jste odmítnuti, jsou zde stále možnosti jak nemovitost získat. 
Naděje umírá poslední.

 1. Zkuste ještě požádat o hypotéku skrze naší hypoteční poradkyni. Díky spolupráci  
 s Hypoasistentem Vám zkontrolujeme nabídky ve všech čtrnácti bankách najednou.
 
  > www.jakesdevelopment.cz/poskytnutí-hypotéky

 2. Pokud máte vy nebo některý z členů vaší rodiny nemovitost do zástavy, můžete 
 si bonitu vylepšit a tím dosáhnout na hypotéku. Pro většinu lidí je to strašák “Co když 
 přijdeme o vlastní dům?”. Pokud byste se však dostali do problémů a nemohli splácet 
 hypotéku, vždy je možnost kupovanou nemovitost zpět prodat a tím i vyvázat nemovitost  
 rodiny ze zástavy. Nejedná se tedy o tak velký risk. Vše je ale potřeba dobře spočítat.

 3. Třetí varianta je pro všechny zřejmá, a tím je našetření více vlastních zdrojů. To ale bude  
 trvat roky, pokud vám v rodině nemá kdo půjčit.

Pokud všechny výše zmíněné možnosti nepomohly, je zde stále cesta, jak nemovitost koupit, a tou 
je financování skrze družstevní bydlení.

 4. Družstevní bydlení je pro většinu lidí povědomé, protože o něm už někdy slyšeli, ale byl 
tam vždy  nějaký háček. V dnešní době už nikoliv. V podstatě věci se jedná o stejný model jako u 
hypotéky, jen si hypotéku neberete vy, ale družstvo, které na úvěr dosáhne, a vy splácíte “hypotéku” 
formou  nájmu. Jak družstevní financování funguje vám vysvětlíme na následující straně.

http://www.jakesdevelopment.cz/poskytnutí-hypotéky


Novodobé družstevní financování.
Cesta k nákupu nemovitosti.

 Družstevní bydlení má v České republice více než stoletou tradici. V současné době evidu- 
jeme přes 8 000 aktivních bytových družstev. Bankám se podařilo vytvořit plnohodnotnou alterna- 
tivu k tradičnímu financování nákupu nemovitostí hypotečním úvěrem. Družstevní bydlení skýtá 
oproti hypotéce velké množství výhod a zároveň je to velmi jednoduchý a nenáročný proces.

 Bytové družstvo koupí vámi vysněnou nemovitost, k níž máte výlučné právo užívání. Vy se 
stanete členem bytového družstva a uzavíráte smlouvu o nájmu k družstevní nemovitosti na dobu 
neurčitou. Součástí nájemného je splácení anuity na úvěr, který si družstvo pořídí na zakoupení 
nemovitosti. Převod do osobního vlastnictví je možný dle stanov bytového družstva za předpokla- 
du úhrady zůstatku úvěru poskytnutého bytovému družstvu.

 Díky vývoji cen nemovitostí za poslední roky se již stalo standardem, že klienti hleda-
jí schůdnější formu financování nákupu nemovitosti. Nabídka družstevního bydlení zahrnuje 
možnost vybrat si novostavbu nebo i starší nemovitost. Zároveň největší výhodou družstevního 
vlastnictví je možnost pořízení vysněného vlastního bydlení, a to bez hypotéky.

Parametry:
- Maximálně do 55 let (splátky do 80 let)
- Fixace 5 let
- Doložení příjmu pouze čestným prohlášením
- Kauce 3 nájmy

Úroková sazba:

  
  
  
  
  

Postup:
1. Výběr nemovitosti (podpis rezervační smlouvy)
2. Vyhotovení odhadu nemovitosti
3. Odeslání podkladů (odhad + prohlášení o příjmech + bezdlužnost) bytovému družstvu
4. Schválení financování družstvem
5. Podpis kupní smlouvy
6. Platba vlastních zdrojů do úschovy
7. Stěhování a placení nájmu
8. Převod do osobního vlastnictví

Výše vlastních zdrojů 
(z kupní ceny) Úroková sazba Měsíční splátka

(např. kupní cena 4 000 000 Kč, doba splácení 35 let)

20 % 8,99 % 25 064 Kč

23,1 % 8,59 % 23 178 Kč

30 % a více
7,99 %

19 867 Kč

např. 50 % 14 191 Kč



Jakeš Development pomáhá hledat cesty
k vlastnímu bydlení

 Jsme rodinná developerská společnost plná energie a nápadů. Náš tým se skládá z 
odborníků ve svém oboru a tím dokážeme zajistit kompletní a kvalitní servis, který vždy přinese 
výborné výsledky. Našimi klienty jsou investoři, majitelé pozemků i obyčejní lidé, kteří hledají nebo 
prodávají nemovitost.

 Pokud v současné době plánujete koupit nemovitost pro své bydlení nebo na investici, jsme 
tu pro vás kdykoliv. Můžete nám zavolat nebo napsat a poradit se, jaké jsou nejlepší možnosti 
financování.

Kontaktní osoba: Vojtěch Pleva
Telefon:   +420 773 080 333
E-mail:   v.pleva@jakesdevelopment.cz

Současná nabídka developerské společnosti Jakeš Develoment s.r.o.:
> https://www.jakesdevelopment.cz/

Mohlo by vás také zajímat:

Dotovaná hypotéka 2,9 % developerem
 - Získejte kompenzační bonus od developera jako byste měli úrokovou sazbu hypotéky 2,9 %.
 > https://www.jakesdevelopment.cz/hypo-2-9

Shell&Core - Kupte byt se slevou a dokončením podle sebe
 - Kupte nemovitost bez finálních povrchů (podlahy, dveře, obklady) a dokončete ji po svém. 
 > https://www.jakesdevelopment.cz/shell-core

Investice do nájemních bytů s možností garantovaného nájmu 
 - Naučte se investovat do nájemních bytů a získat tím pasivní příjem. 
 > https://www.jakesdevelopment.cz/garantovany-najem

https://www.jakesdevelopment.cz/
https://www.jakesdevelopment.cz/hypo-2-9
https://www.jakesdevelopment.cz/shell-core
https://www.jakesdevelopment.cz/garantovan%C3%BD-n%C3%A1jem

