
  

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
 
 
 

KATEDRA FINANCÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza produktů stavebních spořitelen v České republice 

Analisis products of co-operative banks in the Czech Republic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:    Adriana Jatiová 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Dana Forišková, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2010 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně všech příloh vypracovala 

samostatně. Přílohu č. 1, danou mi k dispozici, jsem samostatně přepracovala.“ 

 
 
  

V Ostravě dne 7. května 2010   ……………………….. 
              Adriana Jatiová 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Děkuji vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Daně Foriškové, Ph.D. za odborné 

rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování mé bakalářské práce.“ 

 

 



 

  

Obsah 
 
1 ÚVOD ............................................................................................................................................... 2 
2 POSTAVENÍ STAVEBNÍCH SPOŘITELEN NA BANKOVNÍM TRHU ..................................... 3 

2.1 Charakteristika spořitelen..................................................................................................................... 3 
2.2 Vznik spořitelen .................................................................................................................................. 3 
2.3 Hospodaření spořitelen ........................................................................................................................ 4 

2.3.1 Pasivní operace.......................................................................................................................... 4 
2.3.2 Aktivní operace ......................................................................................................................... 4 
2.3.3 Neutrální obchody ..................................................................................................................... 5 

2.4 Soustava spořitelen.............................................................................................................................. 5 
2.5 Stavební spořitelny .............................................................................................................................. 6 

2.5.1 Činnost stavebních spořitelen..................................................................................................... 6 
2.6 Vznik stavebního spoření v ČR – legislativní rámec.............................................................................. 8 
2.7 Stavební spoření .................................................................................................................................. 9 

2.7.1 Fáze spoření .............................................................................................................................. 9 
2.7.2 Přidělení cílové částky............................................................................................................. 11 
2.7.3 Fáze úvěrová ........................................................................................................................... 12 

2.8 Stavební spoření v jednotlivých evropských zemí ............................................................................... 12 
3 CHARAKTERISTIKA PRODUKTŮ STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ........................................ 17 

3.1 Českomoravská stavební spořitelna, a. s. ............................................................................................ 17 
3.2 Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. ........................................................................................... 18 
3.3 Raiffeisen stavební spořitelna a. s....................................................................................................... 19 
3.4 Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. .......................................................................................... 20 
3.5 Wüstenrot - stavební spořitelna a. s. ................................................................................................... 20 

4 ANALÝZA A VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH PRODUKTŮ.................................................... 22 
4.1 Rozhodovací analýza ......................................................................................................................... 22 

4.1.1 Struktura rozhodovací analýzy ................................................................................................. 22 
4.2 Metody stanovení vah........................................................................................................................ 24 

4.2.1 Metoda bodovací ..................................................................................................................... 24 
4.2.2 Metoda pořadí ......................................................................................................................... 25 
4.2.3 Fullerova metoda párového porovnání...................................................................................... 25 

4.3 Srovnání vybraných produktů – první modelový příklad ..................................................................... 25 
4.3.1 Stanovení problému................................................................................................................. 25 
4.3.2 Rozbor informací a stanovení variant ....................................................................................... 26 
4.3.3 Stanovení kritérií ..................................................................................................................... 26 
4.3.4 Hodnocení variant pomocí bodovací metody ............................................................................ 27 
4.3.5 Hodnocení variant Fullerovou metodou.................................................................................... 29 
4.3.6 Porovnání obou metod............................................................................................................. 31 

4.4 Srovnání vybraných produktů – druhý modelový příklad .................................................................... 33 
4.4.1 Stanovení problému................................................................................................................. 33 
4.4.2 Rozbor informací a stanovení variant ....................................................................................... 33 
4.4.3 Stanovení kritérií ..................................................................................................................... 34 
4.4.4 Hodnocení variant bodovací metodou....................................................................................... 35 
4.4.5 Hodnocení variant Fullerovou metodou.................................................................................... 36 
4.4.6 Porovnání obou metod............................................................................................................. 38 

5 ZÁVĚR........................................................................................................................................... 40 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ......................................................................................................... 42 
PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
PŘÍLOHY 
 
 
 
 

 



 

2  

1 Úvod 
 

V současnosti spousta mladých lidí přemýšlí nad uložením svých úspor. Jako 

nejlepší se v současné době jeví produkt stavebního spoření. Klientům nabízí nejen 

zajímavé úročení jejích vkladů, ale také možnosti získání státní podpory. Pro mladé lidi 

představuje úspory, které jim budou k dispozici například při zařizování vlastního bydlení.  

Cílem bakalářské práce bude srovnat produkty stavebních spořitelen v České 

republice  pomocí  metod vícekriteriálního rozhodování. Produkty stavebního spoření jsou 

rozděleny na dva samostatné produkty, a to produkty spořící a produkty úvěrové. Oba 

produkty budou také samostatně hodnoceny.  

Bakalářská práce bude rozdělena do pěti kapitol. V první části druhé kapitoly 

budou obecně charakterizovány spořitelny, zejména pak jejich vznik, historický vývoj 

a také hospodaření spořitelen. Druhá část kapitoly bude věnována stavebním spořitelnám. 

Bude zde popsáno, jaký byl historický vývoj vzniku stavebních spořitelen, také vymezené 

činnosti stavebních spořitelen podle zákona č. 96/1993 Sb. Ve druhé kapitole bude 

charakterizováno stavební spoření. Součásti kapitoly budou popsány stavební spořitelny 

fungující v některých zemí Evropské unie.  

Ve třetí kapitole budou představeny jednotlivé stavební spořitelny, které nabízejí 

stavební spoření v různých tarifech. Tyto jednotlivé tarify jsou charakterizovány 

s jednotlivými parametry.  

Ve čtvrté kapitole budou vysvětleny metody, pomocí nichž dojde k porovnání 

jednotlivých tarifů stavebních spořitelen. Simulované modelové příklady spořících účtů 

a úvěrových produktů ve čtvrté kapitole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3  

2 Postavení stavebních spořitelen na bankovním trhu 
 

2.1 Charakteristika spořitelen  

Spořitelny jsou chápány za starší článek bankovní soustavy. Jedná se o instituce, 

které se zabývají všemi druhy bankovních obchodů. V pasivních operacích se soustřeďují 

na úspory obyvatelstva. V aktivních obchodech se věnují dlouhodobým půjčkám 

obyvatelstvu, samosprávným celkům, státu. Spořitelny jsou finanční instituce, které 

přijímají vklady od veřejnosti a poskytují půjčky svým klientům.  

V ekonomicky rozvinutých zemích se objevují vedle obchodních bank na 

finančních trzích i tzv. nebankovní spořitelní instituce, které svou činností představují pro 

obchodní banky konkurenci.  

2.2 Vznik spořitelen  

Vznik spořitelen je spojen s úvahou založit takový peněžní ústav, který by 

umožňoval chudším obyvatelským vrstvám spořit drobné peněžní částky, získat úrok a mít 

v peněžním ústavu rezervu peněz na horší časy.  

Vznik prvních spořitelen se datuje do druhé poloviny 18. století v Anglii 

a Německu. Tyto první spořitelny však neměly přesně upravené činnosti, které mohly 

provádět, ani pevnou organizaci.  

Činnosti a organizaci spořitelen se musely upravit zákonem. Všeobecná zákonná 

úprava spořitelen vznikla ve Francii od r. 1835, v Prusku od r. 1838, v Rakousku od 

r. 1844. viz [4] Spořitelny tak získaly pevný organizační základ, byly jim určeny okruhy 

a směry bankovních činností a také poskytnuty některé výsady. Byly zároveň pod dozorem 

samosprávných celků a státu.  

Důsledkem nárůstu počtu spořitelen vznikaly v dalším vývoji pouze spořitelny, 

které měly stálou organizaci a správu. přijímaly úsporné vklady a následně začaly 

poskytovat další aktivní peněžní obchody.  

V dnešní době je samozřejmostí styk obyvatelů s peněžní institucí, úročení jejich 

vkladů a různé formy spoření. Tehdy však byly pro široké obyvatelské vrstvy něčím 

novým. Jednotlivé vklady obyvatelstva byly pro obchodní banky příliš malé, nestabilní 

a jejich provozování nevýnosné. Vznikla mezeru, kterou zaplnil speciální spořitelní ústav.  

Samosprávné celky a stát velmi brzy rozpoznaly výhodu spořitelen, které sice 

shromažďovaly malé peněžní úspory, ale také představovaly důležitý finanční zdroj pro 
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komunální půjčky. Právě z tohoto důvodu se staly iniciátory založení spořitelen města, 

okresy, obce a stát. 

2.3 Hospodaření spořitelen 

Spořitelny se orientovaly zejména na pasivní obchody s obyvatelstvem, protože 

potřebovaly pokrýt veškeré náklady, které souvisely s vedením úspor, nepotřebovaly však 

dosáhnout maximálního zisku. V současné době však spořitelny věnují otázkám zisku 

velkou pozornost. Jsou omezovány zčásti statutárně, tak i z části svým úzkým vztahem se 

státem nebo se samosprávnými orgány.  

Mnohé spořitelny v USA na konci 80. a na počátku 90. let se staly nevěrohodné 

z důvodu investování peněz získaných od vkladatelů do velmi rizikových a neúspěšných 

obchodů.  

2.3.1 Pasivní operace 

Spořitelny se začaly dříve orientovat na úspory od obyvatelstva než ostatní banky 

a tím také získaly dlouhodobé vklady od obyvatelstva. Právě úspory spořitelen jsou hlavní 

činností v pasivních operacích. Převažují vkladní knížky, termínové vklady a vkladové 

listy. Spořitelny také přijímaly zůstatky hospodaření od samosprávných orgánů, 

komunálních podniků. Spořitelny ukládaly peněžní prostředky veřejných fondů, nadací, 

soudních depozit, nezletilých občanů, opatrovníků do vkladových listů a na vkladní 

knížky.  

2.3.2 Aktivní operace 

Spořitelny v aktivních obchodech shromažďují stabilnější úsporné vklady, které jim 

umožnily umístit vklady do dlouhodobých komunálních půjček. Ty sloužily k financování 

místní infrastruktury, rozvoje místního hospodářství a také do státních dluhopisů. 

Spořitelny začaly věnovat poskytováním úvěrů na bytovou výstavbu, na střední a malé 

úvěry poskytované podnikům, které byly zajištěny hypotékami. Spořitelny také začaly 

poskytovat střednědobé spořitelní půjčky.  

Drobným podnikatelům poskytovaly spořitelny úvěry k financování provozu nebo 

fixního kapitálu. Existovaly pro ně však určité regulační prvky: 

 vládní komisař dohlížel na činnosti spořitelen, 

 spořitelny jako jediné instituce mohly používat pojem „spořitelní knížka“ jako 

označení specifického depozitního produktu, 
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 všechny spořitelny působící na území ČSR se musely stát členy Svazu českých 

spořitelen, jejichž stanovy potvrdil i vydal stát.  

 
Strukturu pasivních a aktivních obchodů spořitelen lze srovnat s bilancí spořitelen 

a obchodních bank v SRN v r. 1990. Úsporné vklady na vkladních knížkách a vkladové 

listy představují u spořitelen 68,8 % úhrnu vkladů od nebankovních komitentů proti 

29,9 % u obchodních bank. Spořitelny v aktivních obchodech poskytují průběžné úvěry 

žirocentrálám spořitelen. Ve vztahu k nebankovním komitentům je vysoký podíl 

střednědobých a dlouhodobých půjček (77,1 %) a nízký podíl krátkodobých úvěrů (16 %). 

viz [4] 

2.3.3 Neutrální obchody 

Neutrální obchody znamenají pro spořitelnu provádění platebních operací podle 

příkazů klienta, přijímají směnky a šeky, vydávají platební karty, spravují cenné papíry, 

vykonávají devizové a směnárenské obchody.  

V dnešní době význam spořitelen v souvislosti s jejich obchodními aktivitami 

výrazně vzrostl a konkurují tak obchodním bankám. V oblasti práva se na spořitelny 

vztahují zákony o bankovnictví a také samostatné zákony, které se týkají určitých oblastí 

např. územní působnost, orgány spořitelen a jejich složení, funkční období, vypracování 

stanov, vykonávání dozoru nad činnosti spořitelen.  

2.4 Soustava spořitelen  

Spořitelny se dělí na druhy a soustavy spořitelen: 

 Komunální spořitelny – (místní, obecní, městské) se začaly vyvíjet z podnětu 

samosprávných orgánů jako místní peněžní ústavy, kterým samosprávné orgány 

poskytují vlastní kapitál a dohlíží na činnost spořitelny. 

 Státní spořitelny – působí na celém území státu. Pobočky tvoří samostatně, 

většinou ve spojení s ústřední bankou a poštovních úřadů. Centralizují se 

jednotlivé místní spořitelny do hlavní spořitelny s celostátní působností. 

 Poštovní spořitelna – je úzce spjata s poštovními úřady, které se specializují na 

velmi rychlé platební operace. K provedení platby se předpokládá, že klient 

vlastní běžný účet, se kterým jsou následně spojeny dodatkové služby úvěrů pro 

drobné klienty. 
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 Zaměstnanecké spořitelny – jsou specifickým typem spořitelny, které se 

zaměřují na okruhy klientů určité profese nebo zájmu. Většinou se jedná 

o peněžní a úvěrová družstva.  

2.5 Stavební spořitelny 

První „stavební spořitelny“ vznikají roku 1775 v Birminghamu v Anglii. Tyto 

instituce, oproti dnešní době, vznikaly za účelem získání peněžních prostředků pro 

vymezený okruh střadatelů a jakmile byl tento účel splněn, tak spořitelny zanikaly. Další 

stavební spořitelny začaly vznikat v 19. století v Austrálii, na Novém Zélandu, v Jižní 

Africe, Brazílii, USA a Kanadě.  

V Německu stavební spořitelny dosahují největšího rozmachu. První ústav, který 

vykazoval znaky budoucí stavební spořitelny a fungoval na základě kolektivního spoření 

se datuje do roku 1885 v Bielefeldu, období největšího rozmachu se objevuje v období po 

první světové válce. První stavební spořitelna „Společenství přátel Wüstenrot“ byla 

založena v roce 1924 panem Georgem Kroppem. Vzniká stavební spoření, protože bylo 

zapotřebí obnovit válkou zničený bytový fond. Stavební spoření, které známe v dnešní 

době vzniklo v 30. letech v Německu. Druhá vlna byla po měnové reformě v roce 1948 

v Německu, kdy bylo potřeba opět obnovit Německo po druhé světové válce a stavební 

spořitelny se tím začlenily do systému na financování bydlení.  

Stavební spořitelny tvoří samostatný typ spořitelen. Jejich činnost a zřizování 

upravují samostatné zákony (zákon o bankách, zákon o stavebním spoření). Tyto instituce 

se zabývají řešením bytových potřeb pro občany, které jsou různě podporovány státem. 

V aktivních obchodech se stavební spořitelny věnují poskytováním výhodných úvěrů na 

bytové potřeby, které jsou přístupné široké veřejnosti.  

Stavební spořitelny jsou ve statistikách uváděny mezi banky, které mají speciální 

funkce neboli také mezi banky zvláštní. Někdy jsou také zahrnovány ve statistikách jako 

samostatný druh banky nebo jako součást systému spořitelen.  

V r. 1936 působilo v tehdejší ČSR 346 spořitelen a od téhož roku měly spořitelny 

také své peněžní ústředí v Ústřední bance spořitelen v Praze (Sporobanka). viz [4] 

2.5.1 Činnost stavebních spořitelen  

Klient s danou spořitelnou uzavírá smlouvu, která zahrnuje dva bankovní produkty 

(spoření a úvěr), které jsou organicky spojené obchody. Stavební spořitelny vkládají 

přechodné přebytky zdrojů do jistých nebo snadno likvidních aktiv. Přechodný nedostatek 
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zdrojů však řeší stavební spořitelny půjčkami na finančním trhu od jiných bank, většinou 

však od ostatních spořitelen.  

Pro stavební spořitelny je hlavní prioritou zajištění závazků, které ji plynou 

z uzavřených smluv o stavebním spoření. Pokud stavební spořitelna zajistí tyto závazky, 

aniž by přitom došlo ke zkrácení lhůt splatnosti úvěru a prodloužení čekacích lhůt na jejich 

poskytnutí, pak se mohou věnovat dalším činnostem, které jim stanoví zákon, patří k nim: 

 poskytování úvěrů osobám, jejichž činnosti souvisejí s uspokojováním 

bytových potřeb, 

 příjímání vkladů (úvěrů) od bank a finančních institucí, 

 ukládání prostředků u bank (se sídlem v ČR nebo jiném členském státě EU), 

 emise dluhopisů nejvíce s desetiletou splatností, 

 poskytování záruk za úvěry související s uspokojením bytové potřeby (úvěry ze 

stavebního spoření, překlenovací úvěry a úvěry specifikované v prvním bodě 

tohoto výčtu), 

 obchodování na vlastní účet s Hypotečními zástavními listy a podobnými 

instrumenty (emitent sídlí v některém členském státě OECD), 

 obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou a Českou 

národní bankou, 

 realizace platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební 

spořitelny, 

 poskytování bankovních informací, 

 zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, 

 finanční makléřství, viz [7] (další činnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1). 

 

Stavební spořitelna nabízí svůj základní produkt klientovi ve dvojí podobě, jako: 

a) úsporný produkt, jehož adresátem je tzv. „přátelský“ klient stavební 

spořitelny, tedy osoba, která využívá pouze úspornou (nikoli úvěrovou) 

fázi produktu, 

b) kompletní produkt, kdy klient po stanoveném období formování zdrojů 

stavební spořitelny získává nárok na přidělení úvěrových prostředků 

(určených k uspokojení bytové potřeby), viz [5]. 
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2.6 Vznik stavebního spoření v ČR – legislativní rámec 

Stavební spořitelny v České republice jsou označovány jako speciální banky, které 

mají zákonem přesně uvedený rozsah své činnosti a smějí poskytovat pouze produkt 

stavebního spoření a provozovat činnosti, které s ním úzce souvisí. Důvodem tohoto 

omezení je minimalizovat rizika, protože stavební spořitelny shromažďují velký objem 

státních prostředků, které jsou ve formě státní podpory. Státní podpora je pak poskytována 

klientům stavebního spoření.  

Na stavební spořitelny se vztahuje jak zákon o bankách č. 21/1992 Sb., tak i zákon 

o stavebním spoření č. 96/1993 Sb.  

Zákon o stavebním spoření a státní podpoře č. 96/1993 Sb. upravuje činnost 

stavebních spořitelen i podmínky pro poskytování státní podpory. Státní podpora se 

klientovi připisuje zálohově a je vyplácena po ukončení fáze spoření jen tehdy, pokud 

klient splní podmínky, které stanovuje zákon. Pokud však klient podmínky nesplní, 

podpora se nevyplácí a vrací se do státního rozpočtu.  

Podle zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 

spoření měl klient nárok na získání státní podpory ve výši 25 % z ročně naspořené částky, 

maximálně však do výše 4 500 Kč. Vázací lhůta byla na dobu pěti let. Státní podpora je 

klientovi připisována zálohově na účet každý rok podle skutečně naspořené částky za 

kalendářní rok. Důležité je účelnost vynakládání naspořených prostředků včetně státní 

podpory. Čerpá-li klient úvěr před vypršením vázací lhůty, musí být prostředky využity 

pouze na bytové potřeby. Pokud však byl klientovi poskytnut úvěr po skončení vázací 

lhůty, se účelnost vztahuje pouze na úvěrové zdroje. Po skončení vázací lhůty může klient 

naspořené prostředky zvýšené o státní podporu využít k jakýmkoliv účelům.  

Zákon č. 96/1993 Sb. byl novelizován 1. července 1995, kdy nejvýznamnější 

ustanovení bylo poskytování překlenovacích úvěrů. Nejvýznamnější změny však přinesla 

novela zákonem č. 423/2003 Sb. , která nabyla účinnost 1. ledna 2004. Novela změnila 

výši státní podpory a úpravy, které souvisely se členstvím České republiky v Evropské 

Unii. Státní podpora byla nově stanovena na výši 15 % z ročně naspořené částky, 

maximálně z částky 20 000 Kč. Maximální výše podpory, kterou může klient dostat za 

kalendářní rok, byla snížena z 4 500 Kč na 3 000 Kč. Vázací lhůta byla stanovena na dobu 

šesti let.  

Novela č. 292/2005 Sb. je významná změna zákona, která nabyla účinnosti 

dne 1. 10. 2005. Novela stanovuje, že smlouva o vedení účtu stavebního spoření klienta 
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musí obsahovat výše úplaty a způsob, jakým se úplata stanoví a služby, které souvisí 

s vedením účtu klienta. Přičemž stanovení velikosti úplaty nesmí být závislé jen na vůli 

stavební spořitelny. Také stanovuje, že zálohy na státní podporu patří klientovi druhý den 

po dni, kdy stavební spořitelna obdrží zálohu od ministerstva, viz [2]. 

2.7 Stavební spoření 

Stavební spoření je produkt, který se zaměřuje na získání prostředků, které jsou 

využívány k financování bydlení. Je založeno na principu dlouhodobého investování pro 

co nejširší okruh klientů. Jeho význam se stupňuje v období, kdy je na trhu nedostatek 

dlouhodobého kapitálu potřebného pro financování bydlení a také v období vysokých 

úrokových sazeb, viz [2]. K financování bydlení se používají vlastní i cizí zdroje, to 

znamená úspory klienta a také cizí zdroje v podobě úvěru. Produkt stavební spoření tyto 

zdroje sdružuje do jednoho produktu. Motivací pro klienty může být také podpora státu ve 

formě státní podpory. Procesy v systému stavebního spoření jsou: 

 
Fáze spoření 

 Klient spoří a jeho úspory jsou úročeny, 

 k úsporám se připisují zálohy státní podpory, 

 klientovi vzniká nárok na přidělení cílové částky, tzn. nárok na úvěr ze 

stavebního spoření. 

Přidělení cílové částky 

 Mezníkem fáze spoření a fáze úvěrové, 

 klientovi je přidělena cílová částka, jsou mu vypláceny úspory navýšené o státní 

podporu a úroky a má nárok na úvěr. 

Fáze úvěrová 

 Klient dostává úvěr ze stavebního spoření za úrokovou sazbu, která je uvedená 

ve smlouvě o stavebním spoření, 

 úvěr je pravidelně splácen až do konečného splácení formou anuitních splátek, 

viz [2]. 

2.7.1 Fáze spoření 

Uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření vzniká fáze spoření. Smlouva se uzavírá 

písemně se stavební spořitelnou podle Občanského zákoníku. Účastník stavebního spoření 
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se ve smlouvě zaváže, že bude pravidelně ukládat vklady ve výši, která je stanovena ve 

smlouvě. Smlouva musí obsahovat prohlášení, že žádá o přiznání státní podpory. Ve 

smlouvě si klient stanoví cílovou částku. Nedílnou součástí smlouvy o stavebním spoření 

jsou všeobecné obchodní podmínky.  

Účastník má nárok na získání úvěru ze stavebního spoření na financování bytových 

potřeb a to při splnění podmínek stanovených zákonem č. 96/1993 Sb. a také podmínek 

stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách. Ve smlouvě 

musí být uvedena velikost úrokové sazby z vkladů a úroková sazba z úvěrů stavebního 

spoření. Rozdíl mezi těmito sazbami může být nejvýše tři procentní body. Úrokovou sazbu 

z vkladů může stavební spořitelna změnit a to tehdy, pokud účastník splňuje podmínky pro 

získání úvěru ze stavebního spoření dle všeobecných obchodních podmínek, ale nabídku 

na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a to ode dne uzavření smlouvy uběhne 

nejméně šest let, viz [7]. Oprávnění k této změně však musí být uvedeno ve smlouvě 

o stavebním spoření. Stavební spořitelny nabízejí několik druhů tarifů, které se liší výši 

úrokových sazeb a  lhůtou pro získání úvěru ze stavebního spoření. 

 
Průběh spoření 

Ve fázi spoření klient pravidelně (měsíčně) vkládá na svůj účet částku, která je 

dohodnutá ve smlouvě. Je však možné vkládat částky jinak než měsíčně. Klient si může 

dohodnout, že bude každý rok vkládat částku, která odpovídá dvanáctinásobku měsíčního 

vkladu nebo může vložit prostředky, které jsou vyšší než dvanáctinásobek měsíčního 

vkladu. Ovšem zde nastává omezení, že naspořená částka na účtu nesmí převyšovat částku 

cílovou. Vkládáním vyšších částek může klient rychleji dosáhnout podmínek pro přidělení 

cílové částky a tím také úvěru. Pokud klient podal prohlášení k získání státní podpory, pak 

stavební spořitelny žádají Ministerstvo financí o tuto podporu. Státní podpora je vyplácena 

po skončení fáze spoření.   

 
 Ukončení fáze spoření  

Fáze spoření končí nejčastěji přidělením cílové částky nebo může také skončit 

výpovědí smlouvy o stavebním spoření. Jestliže fáze spoření skončí po uplynutí vázací 

lhůty, tak bude klientovi vyplacena naspořená částka zvýšená o státní podporu a klient se 

může rozhodnout, na co budou prostředky použity. Pokud však fáze spoření skončí před 

uplynutím vázací lhůty, klient má právo na získání státní podpory pouze tehdy, jestliže 

získá od spořitelny úvěr a tento úvěr včetně naspořené částky využije na financování 
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bytových potřeb. Klient může smlouvu vypovědět před uplynutím vázací lhůty a tím 

přichází o nárok na státní podporu a záloha státní podpory se vrací zpět Ministerstvu 

financí ČR.  

2.7.2 Přidělení cílové částky 

Přidělení cílové částky je předěl mezi fází spoření, která končí a fáze úvěrová 

začíná. Klient přidělením cílové částky má nárok na vyplacení celé cílové částky. Většinou 

bývá vyplacena ihned naspořená částka.  

Zákonem a stavební spořitelnou jsou stanoveny podmínky, které musí být splněny, 

aby byla přidělena cílová částky. Mezi základní podmínky patří: 

 Dodržení minimální doby spoření – klient může podle zákona o stavebním 

spoření získat úvěr ze stavebního spoření po dvou letech spoření. Tato 

podmínka je stavená ve všeobecných obchodních podmínkách a také v zákoně 

o stavebním spoření a státní podpoře.  

 Dosažení minimální částky, která je potřebná pro přidělení cílové částky – 

stavební spořitelny určují, z jaké výše cílové částky má klient uspořit, aby došlo 

k přidělení cílové částky. Většinou bývá nutno uspořit 40 %  z cílové částky. 

 Stanovení hodnotícího čísla – je parametr, který určuje spravedlivě pořadí 

přidělení cílových částek. Největší vliv na něj má zvolený tarif, výše a četnost 

vkladů, které jsou uloženy na účtu stavebního spoření. Hodnotící číslo se 

vypočítá podle vzorce 2.1. 

                                                               
 

CČ
VFHFVÚHČ 

 ,                                                                                                      (2.1)  

 
kde 
 
HČ…hodnotící číslo 

VÚ…výkon úspor k rozhodnému dni 

HF….hodnotící číselný faktor dle varianty 

VF….výkonnostní faktor 

CČ….cílová částka 
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2.7.3 Fáze úvěrová 

Pokud klient uzavřel úvěrovou smlouvu a byla mu přidělena cílová částka, může 

čerpat úvěr až do rozdílu mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření, za 

předpokladu, že je úvěr schopen klient splatit. Splátky úvěru zahrnují i úroky. Výše 

úrokové sazby je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. Klient může naspořit ve fázi 

spoření vyšší částku, než která je požadována, dostane tak nižší úvěr, který i snadněji 

a rychleji splatí.  

Úvěry ze stavebního spoření jsou účelové a mohou se použít pouze na financování 

bytových potřeb stanovené zákonem. Klient je povinen tuto skutečnosti prokázat.  

2.8 Stavební spoření v jednotlivých evropských zemí 

Německo 

V Německu je systém, který je spojen se systém na financování bydlení. V této 

zemi je 16 soukromých stavebních spořitelen. Stavební spoření v Německu má založeno 

více než 25 miliónů obyvatel, výše cílových částek je asi 700 miliard euro. Podmínky pro 

získání státní podpory jsou: 

 občan starší 16-ti let, 

 pokud roční příjem není vyšší než stanovená hranice. 

 
Klienti si sami vyřizují státní podporu u kompetentního finančního úřadu. Je zde 

velmi dobře vypracovaný systém stavebního spoření, který tvořil předlohu pro vypracování 

systému stavebního spoření v České republice. Vázací lhůta stavebního spoření je 

stanovena na 7 let, viz [2]. 

 
Slovensko 

Na Slovensku existují 3 stavební spořitelny. Stavební spoření se začalo rozvíjet 

v roce 1992. Systém stavebního spoření je podobný jako v České republice. Slovenská 

vláda však začala omezovat státní podporu. Nárok na státní podporu měli klienti, kteří 

naspořenou částku ze stavebního spoření využili k financování bydlení a také museli použít 

úvěr k financování bydlení. Došlo k úbytků klientů. V roce 1999 však došlo ke zrušení této 

podmínky a nárůstu klientů. Na Slovensku je vázací lhůta stavebního spoření stejná jako 

v České republice, to znamená na dobu 6 let.  
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Chorvatsko 

V Chorvatsku existuje 5 stavebních spořitelen. Státní podpora není pevně 

stanovena, k jejímu připsání na účty klientů dochází k velkým, někdy i ročním zpožděním. 

Klienti mohou v průběhu stavebního spoření přejít k jiné stavební spořitelně, aniž by za to 

byli sankciováni a nepřichází o nárok na státní podporu. Vázací lhůta je na dobu 5 let.  

 
Rumunsko 

V Rumunsko je stavební spoření používáno teprve 6 let. Stavební spoření nabízejí 

pouze dvě stavební spořitelny. Státní podpora se liší podle věku a počtu dětí. Očekává se 

rozvoj stavebního spoření v následujících letech. Vázací lhůta je 5 let.  

 
Rakousko 

Stavební spoření existuje v Rakousku již 37 let. Stavební spořitelny zavedly pro 

vklady, tak i pro úvěry úrokové sazby, které jsou variabilní. Stejně variabilní je také výše 

nároku na státní příspěvek. V Rakousku působí 4 stavební spořitelny. Vázací lhůta je 

stanovena na dobu 6 let.  

 
Maďarsko 

V Maďarsku existují dvě stavební spořitelny. Stavební spoření zde existuje 13 let. 

Vázací lhůta je stanovena na 8 let. Výše státní podpory odpovídá 30 % za rok z naspořené 

částky. Je nejvyšší z porovnávaných zemí.  

 

 

V Tab. 2.1 jsou uvedeny Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice  

k 30. 9. 2009  
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Tab. 2.1    Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30. 9. 2009 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 30.9.2009 

Počet 314 650 430 233 516 385 579 730 705 463 395 691 Nově uzavřené 
smlouvy o 

stavebním spoření Přírůstek 
(%) -85 36,7 20 12,3 21,7 -43,9 

Objem (tis. 
Kč) 222,8 227,9 235,8 284,9 302,8 302,6 

Průměrná cílová 
částka u nově 

uzavřených smluv o 
stavebním spoření 
fyzickými osobami - 

občany 
Přírůstek 

(%) 11,1 2,3 3,5 20,8 6,3 -0,1 

Počet 5 899 300 5 573 874 5 297 522 5 132 595 5 070 510 4 865 585 Smlouvy o 
stavebním spoření 
ve fázi spoření 1) Přírůstek 

(%) -6,4 -5,5 -5 -3,1 -1,2 -4 

Objem (mld. 
Kč) 15,337 16,086 15,772 14,976 14,22 12,445 

Přiznaná státní 
podpora Přírůstek 

(%) 15,7 4,9 -2 -5 -5 -12,5 

Objem (Kč) 3 256 3 242 3 173 3 090 2 927 2 950 Průměrná státní 
podpora přiznaná na 

smlouvu o 
stavebním spoření 

za příslušný rok 
Přírůstek 

(%) 3,1 -0,4 -2,1 -2,6 -5,3 0,8 

Objem (mld. 
Kč) 287,077 328,987 359,848 384,88 401,061 393,173 

Naspořená částka 1) 
Přírůstek 

(%) 21,2 14,6 9,4 7 4,2 -2 

Úvěry celkem 1) Počet 786 483 857 875 900 653 942 944 971 176 987 866 

v tom: ze stavebního 
spoření  549 698 582 867 587 501 580 352 569 870 569 716 

překlenovací 2)  236 785 275 008 313 152 362 592 401 306 418 150 

 
Přírůstek 

(%) 14,7 9,1 5 4,7 3 1,7 

Úvěry celkem 1) Objem (mld. 
Kč) 84,184 108,063 135,45 179,301 227,417 254,901 

v tom: ze stavebního 
spoření  28,735 31,751 35,073 38,912 42,875 47,038 

překlenovací 2)  55,449 76,312 100,377 140,389 184,542 207,862 

 
Přírůstek 

(%) 32,4 28,4 25,3 32,4 26,8 12,1 

Úvěry celkem / 
naspořená částka Poměr (%) 29,3 32,8 37,6 46,6 56,7 64,8 

 
1) Stav ke konci období 
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb. , o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění 

pozdějších předpisů 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

V následujícím textu je popsána tabulka 2.1 
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Za první tři kvartály roku 2009 evidovalo Ministerstvo financí ČR, že počet nových  

smluv o stavebním spoření uzavřelo cca 396 tis. klientů stavebních spořitelen s celkovou 

hodnotou cílové částky 123 mld. Kč. Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv 

fyzickými osobami (občany) byla ve výši cca 302,6 tis. Kč. V roce 2008 ve stejném 

sledovaném období (za první tři kvartály) byl počet nově uzavřených smluv o stavebním 

spoření 455 tis. Bylo tedy v roce 2009 uzavřeno o 60 tis. nových smluv méně. Počet nově 

uzavřených smluv je znázorněn v grafu  2.1.  

K 30. 9. 2009 byl celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření cca 

4,9 mil. V porovnání s rokem 2008 je viditelné, že došlo k poklesu celkové počtu smluv 

o cca 200 tis. smluv, kdy v roce 2008 byl celkový počet smluv cca 5,1 mil. Roste podíl 

smluv uzavřených po 1. 1. 2004, u kterých maximální výše připsané státní podpory může 

dosáhnout částky 3 000 Kč za rok, na celkovém počtu smluv. Za první tři kvartály roku 

2009 byla vyplacena státní podpora ve výši 12,445 mld. Kč. V prvních třech kvartálech 

roku 2008 činila velikost vyplacené státní podpory 13,471  mld. Kč, což bylo o 1 mld. Kč 

více než v prvních třech kvartálech roku 2009. V grafu  2.2  jsou uvedeny smlouvy ve fázi 

spoření u uvedených letech 2004 až 2009.  

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30. 9. 2009 hodnoty cca 987 tis. úvěrů. Ve srovnání 

s rokem 2008 došlo k navýšení počtu úvěrů o cca 17 tis. Ve všech porovnávaných letech 

byl počet úvěrů ze stavebního spoření větší než počet překlenovacích úvěrů. V roce 2009 

činil celkový objem úvěrů 254,901 mld. Kč, v roce 2008 byl objem o cca 27 mld. Kč 

menší než v roce 2009, viz [10]. 

 
Graf  2.1    Počet uzavřených smluv v letech 2004 - 2009 

314 650

430 233

516 385
579 730

705 463

280 548

0

200 000

400 000

600 000

800 000

2004 2005 2006 2007 2008 2Q2009
 

Zdroj: Česká asociace stavebních spořitelen, viz [8] 
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Z grafu je zřejmé, že počet nově uzavřených smluv v jednotlivých letech rostl. 

V porovnání roku 2004 s rokem 2005 se počet uzavřených smluv zvýšil o 115 583, to 

znamená zvýšení o 36,7 %. Srovnání roku 2005 s rokem 2006 se počet uzavřených smluv 

zvýšil o 86 152 to znamená zvýšení o 20 %. Ve srovnání roku 2006 s rokem 2007 došlo ke 

zvýšení uzavřených smluv o 63 345, vyjádřeno v procentech o 12,26 %. Porovnání roku 

2007 s rokem 2008 se počet uzavřených smluv zvýšil o 125 733, to znamená zvýšení 

o 21,69 %. K největšímu počtu nově uzavřených smluv došlo v roce 2008.  

 

Graf  2.2    Počet smluv ve fázi spoření k uvedených letech 2004 - 2009 
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Zdroj: Česká asociace stavebních spořitelen, viz [8] 

 
Počet smluv ve fázi spoření má klesající charakter. Počet smluv se snížil 

v porovnání roku 2004 s rokem 2005 o 325 426 smluv, to znamená pokles o 5,5 %. 

Porovnání roku 2005 s rokem 2006 je pokles smluv ve fázi spoření o 276 352, to je pokles 

o 4,95 %. Srovnání roku 2006 s rokem 2007 došlo také k poklesu smluv o 164 927, 

vyjádřeno v procentech pokles o 3,11 %. Porovnání roku 2008 s rokem 2007 došlo 

k poklesu smluv ve fázi spoření o 62 085, to znamená pokles o 1,2 %. K největším poklesu 

za srovnávané období došlo v porovnání roku 2004 s rokem 2005.   
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3 Charakteristika produktů stavebních spořitelen 
 

Na území České republiky působí 5 stavebních spořitelen. Všechny tyto stavební 

spořitelny nabízejí produkt stavebního spoření v různých a rozdílných tarifech. V této 

kapitole budou přestaveny jednotlivé stavební spořitelny a jejich produkty, které nabízejí. 

Informace jsou získané z internetových stránek a z konzultací v pobočkách stavebních 

spořitelen.  

3.1 Českomoravská stavební spořitelna, a. s.  

Českomoravská stavební spořitelna se sídlem Vinohradská 3218/169, Praha 10, 

byla založena dne 26. června 1993. Svou obchodní činnost zahájila dne 8. září 1993. Jejími 

akcionáři jsou Československá obchodní banka, a. s., a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. 

Základní jmění má ve výši 1,5 miliardy Kč.  

Českomoravská stavební spořitelna, a. s. nabízí tři varianty (tarify) stavebního 

spoření: 

 
Tarif Invest  

Tento tarif je výhodný zejména pro klienty, kteří chtějí výhodně zhodnotit své 

úspory. Současně mohou využít široké nabídky překlenovacích úvěrů k financování svého 

bydlení včetně rekonstrukce a modernizace.  

 Úroková sazba z vkladů je 2 % p.a., pokud bude klient čerpat úvěr, úročení 

bude 4,8 % p.a., 

 minimální procento naspoření je 40 % z cílové částky, 

 minimální cílová částka je 40 000 Kč.  

Tento tarif je nabízený ve dvou variantách: 

 standardní – minimální splátka úvěru je 0,6 % cílové částky, 

 rychlá – minimální splátka úvěru je 0,8 % cílové částky. 
 
Tarif Perspektiv 

 Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení a požadují 

financování s co nejmenším měsíčním zatížením.  

 Úroková sazba z vkladů je 2 % p.a., pokud bude klient čerpat úvěr, úročení 

bude 4,8 % p.a., 

 minimální procento naspoření je 35 % z cílové částky, 

 minimální cílová částka je 150 000 Kč. 
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Tento tarif je nabízen pouze ve variantě dlouhodobé – minimální splátka úvěru je 

0,53 % cílové částky. 

 
Tarif Atraktiv  

 Tento tarif je vhodný pro klienty, kteří chtějí do budoucna zajistit výhodnou 

úrokovou sazbu úvěru 3,7 % p.a.. 

 Úroková sazba z vkladů je 1 % p.a., pokud bude klient čerpat úvěr, úročení 

bude 3,7 % p.a., 

 minimální procento naspoření je 38 % z cílové částky, 

 minimální cílová částka je 40 000 Kč.  

Tento tarif je nabízen ve dvou variantách: 

 standardní – minimální splátka úvěru je 0,6 % cílové částky, 

 rychlá – minimální splátka úvěru je 0,8 % cílové částky, viz [9]. 

3.2 Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.  

Modrá pyramida stavební spořitelna se sídlem Bělehradská 128, Praha 2. Modrá 

pyramida je moderní dynamická stavební spořitelna, která se vyprofilovala jako expert na 

financování bydlení. Vedle tradičního stavebního spoření a úvěrů na bydlení nabízí řadu 

dalších bankovních a pojišťovacích produktů. 

 Modrá pyramida stavební spořitelna nabízí tři tarify stavebního spoření: 

 
Spoření Mopísek  

 Stavební spoření pro děti. Toto spoření pro nejmenší je vhodným a promyšleným 

dárkem při narození dítěte, vstupu dítěte do školy apod. Spoření Mopísek je určeno pro 

nové klienty do 15 let včetně. 

 Uzavření smlouvy s cílovou částkou 50 000 Kč zdarma,  

 uzavření smlouvy s cílovou částkou od 51 000 Kč do 200 000 Kč je 

zpoplatněno pouze 0,5 % z cílové částky, což je polovina poplatku za 

standardní stavební spoření, 

 úročení vkladů 2 % ročně,  

 státní podpora až 3 000 Kč ročně. 
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Spoření Efekt  

Spoření EFEKT klientům zajistí plné využití výhod stavebního spoření. Klienti 

nemusí pravidelně spořit, stačí na začátku vložit alespoň 75 % cílové částky a čerpání 

státní podpory: 

 atraktivní zhodnocení klientových vkladů, 

 státní podpora až 3 000 Kč ročně, 

 úročení 2 % ročně. 

 
Spoření Mopy Junior 

Tento produkt je vhodným spořením pro studenty, učně nebo mladé lidi, kteří již 

nastoupili do zaměstnání. Vlastní bydlení možná zatím ještě neřeší, ale už o něm začínají 

přemýšlet. Spoření Mopy Junior je určeno pro nové klienty ve věku od 16 do 21 let včetně. 

 Uzavření smlouvy je zpoplatněno pouze polovičním poplatkem, což je polovina 

poplatku za standardní stavební spoření, tj. 0,5 % z cílové částky (maximální 

cílová částka je 200 000 Kč), 

 vklady jsou úročeny 2 % ročně, 

 státní podpora až 3 000 Kč ročně, viz [11]. 

3.3 Raiffeisen stavební spořitelna a. s.  

Raiffeisen stavební spořitelna se sídlem Koněvova 2747/99, Praha 3. Zahájila svou 

obchodní činnost dne 7. září 1993. Její akcionáři jsou Raiffeisen Bausparkassen Holding 

GmbH a Raiffeisen Bank a. s.. Základní kapitál ve výši 650 miliónů Kč.                       

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí dva tarify stavebního spoření: 

 
Spořící tarif 

Spořící tarif je ten pravý, když chtějí klienti především výhodně spořit s vyšším 

úrokem spolu se státní podporou. Ze spořícího tarifu mohou klienti také přejí na tarif 

úvěrový, a získat tak výhodnou úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření jen 3,5 %  p.a. 

 Vklady jsou úročeny 2 % p.a., 

 státní podpora až 3 000 Kč, 

 celkový výnos až 6,9 % p.a., 

 úroková sazba řádného úvěru ze stavebního spoření 4,9 % p.a., 

 úroková sazba překlenovacího úvěru již od 3,9 % p.a., viz [12]. 
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Úvěrový tarif 

Úvěrový tarif stavební spoření je ten pravý pro klienty, kteří mají zájem o výhodný 

úvěr na bydlení. Zároveň mohou čerpat výhodný úvěr ze stavebního spoření s úročením 

3,5 % p.a. 

 Vklady úročeny 1 % p.a., 

 úroková sazba řádného úvěru ze stavebního spoření 3,5 % p.a. garantovaná po 

celou dobu splácení, 

 státní podpora až 3 000 Kč ročně, 

 úroková sazba překlenovacího úvěru již od 3,9 % p.a., 

 úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr mohou klienti kdykoliv 

předčasně splatit částečně nebo celý, a to bez jakýchkoliv sankcí, viz [13]. 

3.4 Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 

Stavební spořitelna České spořitelny se sídlem Vinohradská 180/1632, Praha 3. 

Jejími akcionáři jsou Česká spořitelna, a. s. (95 % akcií) a Bausparkasse der 

österreichischen Sparkassen AG (5 % akcií). Základní kapitál ve výši 750 miliónů Kč.  

Stavební spořitelna České spořitelny nabízí jeden tarif stavebního spoření. 

 
Stavební spoření 

 Úroková sazba z vkladů 2 % p.a., 

 úroková sazba z úvěrů 4,75 % p.a., 

 úhrada za uzavření smlouvy 0,5 % z cílové částky, 

 minimální cílová částka je 40 000 Kč, viz [14]. 

3.5 Wüstenrot - stavební spořitelna a. s.  

Wüstenrot stavební spořitelna se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4. 

Wüstenrot  stavební spořitelna, a.s. zahájila svou činnost na podzim roku 1993.  

Wüstenrot nabízí čtyři tarifní varianty a možnost výběru ze dvou kombinací 

úrokových sazeb. Stavební spoření Wüstenrot se přizpůsobí klientovým individuálním 

plánům a možnostem. Pravidelné měsíční spoření u Wüstenrot není povinné, klient může 

spořit libovolně podle svých možností.  
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Speciální varianta 

Zajistí nejrychlejší přidělení cílové částky, a tím i nárok na úvěr ze stavebního 

spoření. 

 Možnost čerpat veškeré výhody plynoucí ze stavebního spoření (především 

státní příspěvek), 

 úvěr ve výši 50% cílové částky, 

 vysoké zhodnocení úspor - 2,2 % úrok ročně, 

 jistotu, že jakmile to bude potřeba, můžete si vzít výhodný úvěr s nízkým 

pevným úrokem. 

 
Normální varianta 

Nabízí nejnižší zatížení rodinného rozpočtu při splácení úvěru. 

 Nejnižší možné splátky úvěru (0,5% cílové částky), 

 úvěr ve výši 50% cílové částky, 

 nejnižší sazbu z úvěru (3,7 % ročně), 

 výhodu stejnoměrného měsíčního finančního zatížení po celou dobu spoření 

a splácení úvěru.  

 
Finanční varianta 

Je určena klientům, kteří potřebují vysoký úvěr za výhodných úvěrových podmínek 

(nejvhodnější pro překlenovací úvěry). 

 Více peněz za nižší cenu, 

 nejvyšší možný úvěr (60% cílové částky), 

 nejnižší sazbu z úvěru (3,7 % ročně).  

 
Optimální varianta 

Je varianta spoření s nejnižší měsíční úložkou. Je vhodná především pro klienty, 

kteří chtějí dlouho spořit a potřebují vysoký úvěr, případně dlouhodobý překlenovací úvěr. 

 Úvěr 70% cílové částky, 

 nízké měsíční splátky a dlouho dobu splácení, 

 peníze ihned, viz [15]. 
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4 Analýza a vyhodnocení vybraných produktů 
 

4.1 Rozhodovací analýza 

Rozhodovací analýza je heuristická metoda, která se používá k řešení složitých 

rozhodovacích problémů v oblasti řízeni. Rozhodovací analýza využívá soustav 

standardních heuristických programů a postupů ke kvalitativnímu vyjádření preference 

variant. Daná analýza je založena na měření a srovnávání užitnosti, možná rizika a pomáhá 

určit výsledný efekt variant.  

Na rozdíl od matematických modelů nám umožňuje po celou dobu aplikace 

logickou kontrolu. Rozhodovací analýza není metodou exaktní. Vyjde číselný výsledek 

a ten nelze považovat za jednoznačný, je podkladem k podrobnému vysvětlení modelu. Pro 

aplikaci této metody se používá týmová práce, protože snižuje nebezpečí, které souvisí se 

vstupními a hodnotícími úvahy řešitelů.  

Rozhodovací analýza vytváří přesné rozhodovací úlohy a řeší postupy složitých 

problémů v řízení. Rozhodovací analýza používá rozhodovací matice. Rozhodovací matice 

umožňuje proces hodnocení užitnosti i rizika hodnotit podle několika kritérií. Rozhodovací 

analýza je proto multikriteriální metodou. Při měření užitnosti jednotlivých variant se 

používají podmínky vycházející z jistoty, při stanovení rizika variant z podmínek rizika, 

viz [1]. 

Metoda rozhodovací analýzy je metodou, která se dá použít tam, kde je potřeba 

učinit kvalifikované rozhodnutí. Její univerzálnost vychází z její struktury, protože se 

nejvíce přibližuje struktuře rozhodovacího procesu.  

4.1.1 Struktura rozhodovací analýzy  

Struktura rozhodovací analýzy se zabývá potřebami praxe. Struktura rozhodovací 

analýzy se rozděluje na jednotlivé fáze: 

 stanovení problému, 

 rozbor informací, 

 stanovení variant, 

 stanovení souboru, kritérií 

 hodnocení variant, 

 rozhodnutí (výběr optimální varianty). 
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Stanovení problému - je základem rozhodovací analýzy. V tomto kroku je důležité 

vymezení cílů, které chceme dosáhnout, protože bez nich nemá celá analýza smysl. Při 

stanovení problémů je však někdy složité vymezit i dané cíle zvláště pokud se jedná 

o složité rozhodovací procesy. Pokud nemůžeme cíl vyjádřit hned v prvním kroku, je 

důležité formulovat daný problém písemně. Za cíl se může chápat například maximální 

zisk. Cíle se rozdělují na požadavky: 

 absolutní, nezbytné – tyto musí obsahovat každá varianta řešení, 

 relativní, žádoucí – tvoří podklad pro výběr správné varianty řešení. 

 
Rozbor informací - v této fázi se zpřesňují, doplňují nebo někdy i mění cíle, které 

byly stanoveny v první fázi. Dochází k přípravě dokumentů a podkladů pro analýzu. Dané 

informace se musí roztřídit, zpracovat na potřebné informace. V některých případech stačí 

první fáze ke stanovení variant a souboru kritérií. K této druhé fázi se často vrací po 

stanovení variant, protože se tím mohou získat přesnější podklady pro správné rozhodnutí. 

Je nutno získat kvalitnější informace, protože jejich nedostatek pak poznáváme v dalších 

fázích a pak je nutno se vrátit zpátky k této druhé fázi.  

 
Stanovení variant - jedná se o nejkritičtější fázi celého procesu. V této fázi se 

hledají varianty možnosti na řešení daného problému, aby bylo nalezeno kvalitní 

rozhodnutí. Varianty se stanovují odborným posouzením, kvalifikovanými pracovníky. 

Kvalifikovaní pracovníci uvažují pouze s reálnými variantami a proto je zaručena logická 

kontrola procesu. Tito pracovníci mohou vypracovat každý svůj plán na řešení problému 

a z takto stanoveného plánu se pak stanovují varianty řešení.  

 
Stanovení souboru kritérií - tato fáze je zaměřená na posouzení vhodnosti variant. 

Jde o stanovení souboru kritérií, podle nichž se může posoudit důsledek stanovených 

variant. Stanovení souboru kritérií je spjata s již stanovenými cíli. Náplň kritéria bývá ve 

většině případů vyjádřena podrobně a konkrétně v souvislosti se srovnáváním 

a hodnocením jednotlivých variant. Soubor kritérií by měl být vyvážený a úplný. 

Neúplnost může vézt k nesprávným výsledkům. Druhy kritérií: 

 globální kritérium – ekonomická kritéria (zisk), toto kritérium je náročné 

stanovit  a jsou s ním spojené vysoké náklady, 

 dílčí kritéria – (investiční náklady), toto kritérium je známo nebo se odhadne, 

 agregované kritérium – pokud je shodný průběh při hodnocení variant dílčích 

kritérií. 
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Je dobré si stanovit větší počet kritérií, které je potřeba při posouzení správnosti 

jednotlivých variant a ten pak zredukovat. Kritéria se neobejdou bez správných informací. 

Ovšem získání takových informací může být časově a finančně náročné, proto se pak musí 

rozhodnout, zda nepostačí informace méně přesné od kvalifikovaných odborníků.  

 
Hodnocení variant - z informací získaných z předchozích fází je možno sestavit 

model procesu, který může mít dvojí podobu:  

 přehledu o potřebných údajích – vhodná v případě dlouhého slovního popisu, 

 rozhodovací matice – vhodná v případě vyjádření stručnými výrazy, prověřuje      

úplnost z předchozích fází.  

K posouzení jednotlivých variant podle jednotlivých kritérií se používají 

posuzovací stupnice:  

 nominální, 

 ordinální, 

 kardinální, 

 hodnotové parametry, 

 procentní. 

Výsledek této fáze je ohodnocení užitnost variant.  
 

Rozhodnutí (výběr optimální varianty) - je to výběr takové varianty, která vychází 

z hlediska souboru kritérií nejlépe a splňuje tak daný cíl. Rozdělujeme optimální variantu 

na dva přístupy: 

 globální – utřídíme varianty podle užitnosti a rizika a určí se nejlepší poměr 

mezi dvěmi veličinami, 

 analytický – hodnotíme každou variantou variantu zvlášť z hlediska rizik 

a nevýhod, viz [1]. 

4.2 Metody stanovení vah 

4.2.1 Metoda bodovací 

U metody bodovací se jednotlivým kritériím přiřadí body ze zvoleného intervalu,  

vj  [1;5].   
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Jednotlivá kritéria jsou: 

 Velmi málo významné = 1, 

 Málo významné = 2, 

 Středně významné = 3, 

 Velmi významné = 4, 

 Vysoce významné = 5, viz [3].  

4.2.2 Metoda pořadí 

Jednotlivá kritéria se utřídí podle pořadí od nejvýznamnějších po méně významné. 

Pokud jsou některá kritéria stejně významná, určí se jejich hodnota průměrem pořadí 

totožných kritérií. Celkový součet se určí: 
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4.2.3 Fullerova metoda párového porovnání 

 Tato metoda je založena na párovém srovnávání jednotlivých kritérií, určí se to, 

které je nejdůležitější. Preference bude nabývat hodnota 1 a nepreference hodnoty 0. 

Jestliže ki  vyjadřuje počet preferencí i-tého kritéria, váha se stanoví: 

 

.

2
)1( 


 NN

k
k

kw i
N

j j

i
i                 (4.2) 

Fullerův trojúhelník se používá pro vyjádření preferencí, viz [6].  

4.3 Srovnání vybraných produktů – první modelový příklad  

Produkty se budou srovnávat pomocí výše popsaných metod (metodou bodovací 

a Fullerovou metodou). V prvním příkladě budou do porovnání navrhnuty ty produkty 

stavebního spoření, které se zaměřují na spoření. Jde tedy o spořící produkty.  

4.3.1 Stanovení problému 

Studentka vysoké školy dostala od prarodičů peněžní obnos, který obdržela ze 

zrušené vkladní knížky. Úroky na vkladních knížkách nejsou vysoké a není zde účast státu 

ve formě státní podpory. Studentka se tedy rozhodla, že produkt stavebního spoření je pro 

ní zajímavější i z hlediska úroků, tak i státní podpory. Studentce je 24 let a předpokládá, že 
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bude mít letos ukončené studium na vysoké školy a bude moci ukládat pravidelné částky 

z platu, aby mohla mít zhodnocení o státní podporu.  

Cílem je tedy výběr optimální varianty produktu stavebního spoření odpovídající 

studentčiným požadavkům.  

4.3.2 Rozbor informací a stanovení variant 

Studentka po dohodě s prarodiči začala hledat informace potřebné pro stanovení 

optimální varianty. Informace získala na pobočkách jednotlivých stavebních spořitelen 

a také z internetu. Na základě takto získaných informací si stanovila jednotlivé varianty. 

Produkty stavebního spoření nabízejí v České republice 5 stavebních spořitelen. Od 

každé stavební spořitelny byl vybrán jeden produkt zaměřený, na spoření, které je svými 

nastavenými parametry podobný. Jednotlivé varianty jsou: 

 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

V1 – tarif Invest 

 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

 V2 – tarif EFEKT 

 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

 V3 –  Spořící tarif 

 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

 V4 – produkt Stavební spoření 

 

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 

 V5 – varianta Speciální  

4.3.3 Stanovení kritérií 

Studentka si v předchozí části stanovila jednotlivé varianty. Jsou pro ni velice 

důležité stanovit kritéria, která jsou rozhodující pro výběr optimální varianty. Mezi její 

nejdůležitější kritéria patří úroková sazba z vkladů, která je jako základní ve výši 2 % 

u čtyř předem vybraných variant. Pro studentku je také velmi důležitá výše poplatků za 
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vedení účtu stavebního spoření, tak i poplatky za uzavření smlouvy. Studentka si vybrala 

sedm kritérií, která jsou pro ni důležitá. Kritéria jsou následující:  

 
K1 – úroková sazba z vkladů → maximální, 

K2 – poplatky za vedení účtu (za rok) → minimální, 

K3 – minimální cílová částka → minimální, 

K4 – úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření → minimální, 

K5 – poplatky za uzavření smlouvy o stavebním spoření → minimální, 

K6 – úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím  

vázací lhůty → minimální, 

K7 – minimální měsíční vklad z cílové částky → minimální. 

 
Jednotlivá kritéria jsou obsažena s konkrétními čísly v následující tabulce  4.1. 

 

Tab. 4.1    Přehled jednotlivých kritérií a variant 
 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

V1 2% 310 Kč 40 000 Kč 4,80% 1% 0,50% 0,50% 

V2 2% 300 Kč 66 000 Kč 3,50% 1% 0,50% 0,50% 

V3 2% 316 Kč 50 000 Kč 3,50% 0,85% 0,50% 0,30% 

V4 2% 305 Kč 40 000 Kč 4,75% 0,50% 0 0,50% 

V5 2,20% 250 Kč 20 000 Kč 4,90% 1% 0,90% 0,50% 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4 Hodnocení variant pomocí bodovací metody   

Bodovací metoda je založena na přiřazení bodů ke kombinaci jednotlivých kritérií 

s jednotlivými variantami. Bodovací metoda je znázorněna v tabulce 4.2. 
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Tab. 4.2    Bodovací metoda 
 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Součet 

V1 4 2 4 3 3 4 4 24 

V2 4 4 2 5 3 4 4 26 

V3 4 1 3 5 4 4 5 26 

V4 4 3 4 4 5 5 4 29 

V5 5 5 5 2 3 3 4 27 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Na základě výsledků bodovací metody je zřejmé, že nejlépe dopadla varianta č. 4. 

Produkt stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. Nejvíce body bylo 

ohodnoceno kritérium páté a šesté, poplatky za uzavření smlouvy (kritérium č. 5) jsou 

pouze 0,5 % z cílové částky, což je nejméně z ostatních produktů stavebního spoření, které 

byly zahrnuty do hodnocení. Úhradu za ukončení smlouvy o stavebním spoření před 

uplynutím vázací lhůty má Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. zdarma. Nechtěli 

sankciovat klienty, kteří museli nebo chtěli rozvázat smlouvu. Kritérium čtvrté, kterou byla 

úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření, měla Stavební spořitelna velmi vysokou 

oproti konkurenci a to ve výši 4,75 %.  

 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. se umístila na druhém místě se ztrátou dvou 

bodů za Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s. Wüstenrot - stavební spořitelna a. s. 

měla nejvyšší úrokovou sazbu z vkladů ze stavebního spoření ve výši 2,2 % (kritérium 

č. 1), dále má velmi nízké poplatky za vedení účtu ze stavebního spoření ve výši 250 Kč za 

rok, které je kritérium č. 2. Wüstenrot - stavební spořitelna a. s. získala za kritérium č. 3, 

minimální cílová částka nejvíce bodů v bodovací analýze, hodnoty 5 bodů. Má nejnižší 

minimální cílovou částku ze všech zkoumaných stavebních spořitelen. Tato stavební 

spořitelna má však velmi vysokou úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, nejvyšší 

z porovnávaných spořitelen a také největší procento úhrady za ukončení smlouvy 

o stavebním spoření před uplynutí vázací lhůty.  

Raiffeisen stavební spořitelna a. s. a Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. se 

umístily shodně na třetím místě. Raiffeisen stavební spořitelna a. s. měla nízkou úrokovou 

sazbu ze stavebního spoření a také nejnižší procento minimálního měsíčního vkladu 

z cílové částky ve výši 0,3 %. Ovšem má vysoké poplatky za vedení účtu ze stavebního 

spoření a také vysokou minimální cílovou částku. Modrá pyramida stavební 



 

29  

spořitelna, a. s. získala nejvíce bodů za kritérium čtvrté a to za nízkou úrokovou sazbu 

z úvěru ze stavebního spoření, kterou měla shodně jako Raiffesen stavební spořitelna a. s. 

na úrovni 3,5 %. Měla ovšem vysoké poplatky za vedení účtu ze stavebního spoření.  

 Nejhůře z porovnávaných produktů dopadla Českomoravská stavební 

spořitelna, a. s. s tarifem Invest. Tarif má poměrně vysoké poplatky za vedení účtu 

stavebního spoření, vysokou úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření ve výši 4,8 %. 

V ostatních kritériích se neodlišovala od ostatních tarifů stavebních spořitelen.  V grafu 4.1 

jsou uvedeny výsledky Bodovací metody.  

 
Graf 4.1    Grafické znázornění výsledků Bodovací metody 
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Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.5 Hodnocení variant Fullerovou metodou 

Pro hodnocení bude využit Fullerův trojúhelník. Kritéria v tomto trojúhelníku se 

označí hodnotami 1, 2,…, k. Schéma trojúhelníku je uspořádáno tak, že jednotlivé 

dvojřádky tvoří dvojici jednotlivých pořadových čísel s tím, že každá dvojice se vyskytne 

právě jedenkrát.  

 Studentka si stanovila preference zvolených kritérií, podle kterých bude vytvořen 

Fullerův trojúhelník. V tabulce 4.3 jsou znázorněny studentčiny preference. Tabulka 4.4 

obsahuje Fullerovu metodu.  
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Tab. 4.3    Stanovení preferencí 
 

Ki Kritéria Preference 

K1 úroková sazba z vkladů  5 

K2 poplatky za vedení účtu 3 

K3 minimální cílová částka 2 

K4 úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 4 

K5 poplatky za uzavření smlouvy o stavebním spoření 3 

K6 úhrada za ukončení smlouvy o staveb. spoř. před uplynutím vázací lhůty 1 

K7 minimální měsíční vklad z cílové částky  2 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Tab. 4.4    Fullerova metoda  
 

 K1 K1*V1 K2 K2*V2 K3 K3*V3 K4 K4*V4 K5 K5*V5 K6 K6*V6 K7 K7*V7 ∑ 
V1 4 1,1428 2 0,381 4 0,3808 3 0,4293 3 0,5715 4 0 4 0,381 3,2862 

V2 4 1,1428 4 0,762 2 0,1904 5 0,7155 3 0,5715 4 0 4 0,381 3,763 

V3 4 1,1428 1 0,1905 3 0,2856 5 0,7155 4 0,762 4 0 5 0,476 3,5724 

V4 4 1,1428 3 0,5715 4 0,3808 4 0,5724 5 0,9525 5 0 4 0,381 4,0008 

V5 5 1,4285 5 0,9525 5 0,476 2 0,2862 3 0,5715 3 0 4 0,381 4,0955 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Studentka si stanovila preference podle důležitosti, která pro ni dané kritérium má. 

Nejvíce studentku zajímá úroková sazba z vkladů, protože si vybírala spořící produkt. 

Dalším důležitým kritériem, které má vysokou hodnotu patří úroková sazba z vkladů. 

Ostatní kritéria jsou méně zajímavá, proto mají nižší hodnotu.  

Na základě hodnocení Fullerovou metodou vyšla nejlépe varianta pátá Wüstenrot 

stavební spořitelna a.s. – varianta Speciální. Tato varianta má nejvíce bodů za kritérium 

č. 1, která je pro studentku nejdůležitější. Má hodnotu 2,2 % a jedná se o úrokovou sazbu 

z vkladů. Varianta Speciální má nejlevnější poplatky za vedení účtu, proto také vysokou 

hodnotu.  

V prvním modelovém příkladě se Fullerova metoda a Bodovací metoda neshodují 

ve výběru stejné varianty. Je to způsobeno stanovením preferencí jednotlivým kritériím 

objektivněji u Fullerovy metody než u Bodovací metody.  

Na druhé pozici se umístila Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. se svým 

produktem Stavebním spoření, která se v bodovací metodě umístila na prvním místě. Při 

přepočítání podle hodnoty vah má největší hodnotu z porovnávaných stavebních spořitelen 
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v kritériu šestém, které úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím 

vázací lhůty.  

 Na třetí se pozici Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.  s  tarifem EFEKT. Při 

hodnocení bodovací metodou se umístila shodně na třetím místě. Tento tarif má výhodnou 

úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření.  

 Na čtvrtém místě se umístila Raiffeisen stavební spořitelna a. s. se Spořícím 

tarifem, má nejlépe hodnocené kritérium sedmé, má nejnižší minimální měsíční vklad 

z cílové částky.  

 Na páté místě skončila Českomoravská stavební spořitelna, a. s. s tarifem Invest, 

která toto místo obsadila také v bodovací metodě. V grafu 4.2 jsou uvedeny graficky 

výsledky Fullerovy metody. V příloze č. 2 je znázorněno schéma Fullerova trojúhelníku. 

 

Graf 4.2    Grafické znázornění výsledků Fullerovy metody 
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Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.6 Porovnání obou metod 

Metody použité v prvním modelovém příkladu jsou znázorněny v následující 

tabulce 4.5. Porovnání obou metod je založeno na umístění stavebních spořitelen a jejich 

produktů. Ve sloupci metoda jsou dány pořadí stavebních spořitelen podle umístění 

v jednotlivých metodách. Metodové umístění znamená jejich umístění podle metod. 

Procentuální vyjádření výsledku jsou sečteny procenta z metody Bodovací a Fullerovy. 

U Bodovací metody je za 100 % považováno 35 bodů, které mohly stavební spořitelny 

získat a následně se přepočítaly na body, které v celkovém hodnocení získaly stavební 

spořitelny.  
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U Fullerovy metody je za maximum hodnocení 5 bodů, které jsou považovány za 

100 %, pak se přepočítaly jednotlivé váhy podle jejich výsledků podle Fullerovy metody.  

 
Tab. 4.5    Umístění stavebních spořitelen v prvním modelovém příkladu 
 

Metoda 
 

Bodovací Fullerova 

Metodové 
umístění 

Procentuální 
vyjádření 

výsledků (%) 
Celkové 
umístění 

V1 5 5 5 67,1 5 

V2 3 - 4 3 3 74,8 3 

V3 3 - 4 4 4 72,9 4 

V4 1 2 1 - 2 81,4 1 

V5 2 1 1 - 2 79,5 2 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. se umístila v prvním modelovém 

příkladu nejlépe, získala nejlepší ohodnocení. V Bodovací metodě se umístila na prvním 

místě, na základě Fullerovy metody se umístila na druhém místě. Pomocí procentuálního 

vyjádření se umístila celkově na prvním místě.  

Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. se umístila v Bodovací metodě na druhém 

místě a ve Fullerově metodě na první místě. Rozhodnutím o první a druhé místo mezi výše 

uvedenými stavebními spořitelny rozhodlo až procentuální vyjádření.  

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. se umístila celkově na třetím místě, kdy 

v Bodovací metodě se umístila na třetím až čtvrtém místě spolu s Raiffeisen stavební 

spořitelnou a. s.. Procentuální vyjádření umístilo Modrou pyramidu stavební 

spořitelnu, a. s. na třetí místo. Raiffeisen stavební spořitelna se nakonec umístila na čtvrté 

místě.  

Nejhůře dopadla Českomoravská stavební spořitelna, a. s. podle Bodovací metody, 

také i podle Fullerovy metody. V následujícím grafu 4.3 je znázorněno celkové umístění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33  

Graf. 4.3    Celkové umístění stavebních spořitelen v prvním modelovém příkladu  
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Zdroj: vlastní zpracování 
 

4.4 Srovnání vybraných produktů – druhý modelový příklad 

Produkty uvedené v druhém modelovém příkladu se budou rovněž porovnávat 

metodou bodovací a Fullerovou metodou. Budou do porovnání zahrnuty produkty 

specializující se na možnost využití úvěru ze stavebního spoření. Půjde teda o produkty 

úvěrové.  

4.4.1 Stanovení problému 

V druhém modelovém příkladu vystupuje opět studentka vysoké školy. Studentka 

dostala od rodičů peněžní prostředky, které dostali z výhodného prodeje osobního 

automobilu. Studentka začala uvažovat kam dané prostředky uloží. Nejvýhodnější se zdá 

uložit peníze na stavební spoření, aby se jí zhodnotily o státní podporu. Studentka studuje 

již několik let v Ostravě a předpokládá, že zde již zůstane. Bydlí s přítelem ve společném 

bytě, který by si jednou chtěli koupit. Bude se tedy zaměřovat na produkty, které již 

rovnou nabízejí výhodnou úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření.  

Cílem bude najít studentce nejlepší možnou variantu odpovídající jejím 

požadavkům.  

4.4.2 Rozbor informací a stanovení variant 

Studentka společně s rodiči navštívila pobočky stavebních spořitelen, aby získala 

informace podle kterých se bude rozhodovat, jaké varianty budou zahrnuty do porovnání. 

Informace také sháněla na internetových stránkách jednolitých stavebních spořitelen.  
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Do porovnání budou zahrnuty pouze 3 z 5 stavebních spořitelen. Modrá pyramida 

stavební spořitelna a.s., má pouze tarif EFEKT a následně produkty pro děti a mládež, 

proto nemohou být zahrnuty do porovnávání úvěrových produktů stavebního spoření. 

Stavební spořitelna České spořitelny a.s., nabízí pouze klasickou podobu stavebního 

spoření, tento produkt byl zahrnut do prvního modelového příkladu.  

 Jednotlivé varianty jsou následující: 

 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

 V1 – tarif Atraktiv 

 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

 V2 – Úvěrový tarif 

 

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. 

 V3 – varianta Finanční 

4.4.3 Stanovení kritérií 

Studentka si stanovila kritéria, která jsou pro ní velmi důležitá. Velmi významným 

kritériem úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření, také úroková sazba z vkladů 

a jednotlivé poplatky, které jsou pro studentku důležité. Důležitá je také minimální cílová 

částka. Studentka si vybrala následujících sedm kritérií: 

 

K1 – úroková sazba z vkladů → maximální, 

K2 – poplatky za vedení účtu stavebního spoření (za rok) → minimální, 

K3 – minimální cílová částka → maximální, 

K4 – úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření → minimální, 

K5 – poplatky za uzavření smlouvy → minimální, 

K6 – úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím  

vázací lhůty → minimální, 

K7 – minimální měsíční vklad z cílové částky → minimální. 

 

Jednotlivé varianty a kritéria jsou uvedeny v následující tabulce 4.6. 
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Tab. 4.6    Varianty a kritéria  
 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

V1 1% 310 Kč 40 000 Kč 3,70% 1% 0,50% 0,50% 

V2 1% 316 Kč 50 000 Kč 3,50% 0,85% 0,50% 0,20% 

V3 1% 250 Kč 20 000 Kč 3,70% 1% 0,90% 0,50% 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.4 Hodnocení variant bodovací metodou 

V bodovací metodě se přiřadí jednotlivým kritériím body z předem stanoveného 

intervalu,  vj  [1;5].  Bodovací metoda je znázorněna v tabulce 4.7. 

 
Tab. 4.7    Bodovací metoda 
 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Součet 

V1 5 4 4 4 4 5 4 30 

V2 5 3 5 5 5 5 5 33 

V3 5 5 3 4 4 4 4 29 

 
Zdroj:  vlastní zpracování 

 
Na základě hodnocení variant bodovací metodou se nejlépe umístila Raiffeisen 

stavební spořitelna a. s. s produktem V2 Úvěrovým tarifem. Tato stavební spořitelna získala 

nejvíce bodovaných šest kritérií z celkového počtu sedmi kritérií. Z porovnávaných 

stavebních spořitelen a jejich příslušných variant má Raiffeisen nejnižší úrokovou sazbu 

z úvěru ze stavebního spoření, která byla pro studentku velmi důležitá. Má velmi nízké 

poplatky za vedení účtu ze stavebního spoření a také minimální měsíční vklad z cílové 

částky.  

Českomoravská stavební spořitelna, a. s. se umístila na druhé pozici se svým 

tarifem Atraktiv. Nejvíce bodů získala za kritérium č. 1, kterou byla výše úrokové sazby 

z vkladů a také za kritérium č. 6 úhrada za ukončení smlouvy ze stavebního spoření před 

uplynutím vázací lhůty.  

Nejhůře z porovnávaných stavební spořitelen dopadla Wüstenrot - stavební 

spořitelna a. s. s celkovým počtem bodů 29. Nejhůře ohodnocené má kritérium č. 3, 

minimální cílovou částku. Minimální cílová částka je pouze v hodnotě 20 000 Kč. Nejvíce 

bodů získala nízkou úrokovou sazbu z vkladů ze stavebního spoření a za velmi nízké 
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poplatky za vedení účtu ze stavebního spoření. V grafu 4.3 jsou uvedeny výsledky 

Bodovací metody v grafu. 

 

Graf 4.4    Grafické znázornění výsledků Bodovací metody 
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Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.5 Hodnocení variant Fullerovou metodou 

Pro hodnocení jednotlivých variant bude opět  použit Fullerův trojúhelník. 

Studentka si stanovila následující  preference zvolených kritérií pomocí kterých bude 

vytvořen Fullerův trojúhelník. V tabulce 4.8 jsou znázorněny preference. Tabulka 4.9 

obsahuje Fullerovu metodu.  

 

Tab. 4.8    Preference kritérií 
 

Ki Kritéria Preference 

K1 úroková sazba z vkladů 4 

K2 poplatky za vedení účtu 3 

K3 minimální cílová částka 3 

K4 úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 5 

K5 poplatky za uzavření smlouvy o stavebním spoření 2 

K6 úhrada za ukončení smlouvy o staveb. spoř. před uplynutím vázací lhůty 1 

K7 minimální měsíční vklad z cílové částky 2 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.9    Fullerova metoda 
 

 K1 K1*V1 K2 K2*V2 K3 K3*V3 K4 K4*V4 K5 K5*V5 K6 K6*V6 K7 K7*V7 ∑ 

V1 5 0,7145 4 0,762 4 0,762 4 1,1428 4 0,3808 5 0 4 0,381 4,1429 

V2 5 0,7145 3 0,5715 5 0,9525 5 1,4285 5 0,476 5 0 5 0,476 4,619 

V3 5 0,7145 5 0,9525 3 0,5715 4 1,1428 4 0,3808 4 0 4 0,381 4,1429 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Pomocí Fullerovy metody vyšla také nejlépe Raiffeisen stavební spořitelna a. s. se 

svým Úvěrovým tarifem. Pro studentku byla důležitá úroková sazba z úvěru ze stavebního 

spoření, která má také největší ohodnocení. Úvěrový tarif má nejmenší úrokovou sazbu 

z porovnávaných produktů. Nejvíce bodů také získal v kritériu pátém, které jsou poplatky 

za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tu má také nejnižší z porovnávaných produktů, 

pro mladé lidi do 25 let. Protože u úvěrových produktů, je důležité mít vysokou minimální 

cílovou částku, aby klienti mohly dostat úvěr, proto s minimální cílovou částkou 

50 000 Kč, dostal také nejvíce bodů.  

Na druhém místě se shodně umístily Českomoravská stavební spořitelna, a. s. 

s tarifem Atraktiv a Wüstenrot - stavební spořitelna, a. s. s variantou Finanční. Tyto 

produkty byly měly podobné ohodnocení kritérií. Úroky z vkladů ze stavebního spoření 

jsou u všech porovnávaných produktů stejné a to na úrovni 1 %. Kritérium šesté, které bylo 

stanoveno jako úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím vázací 

lhůty, měla Českomoravská stavební spořitelna, a. s. s tarifem Atraktiv vysoce 

ohodnocené, stejně jako Raiffeisen stavební spořitelna a. s. V grafu 4.5 jsou graficky 

znázorněny výsledky Fullerovy metody. V příloze č. 4 je znázorněno schéma Fullerova 

trojúhelníku. 
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Graf 4.5    Grafické znázornění výsledků Fullerovy metody 
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Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.6 Porovnání obou metod 

Výsledky umístění stavebních spořitelen v obou metodách jsou uvedeny 

v následující tabulce 4.10.  Porovnány jsou obě metody druhého modelového příkladu, aby 

se zjistilo, jak se umístily podle obou metod stavební spořitelny. V procentuálním 

vyjádření výsledků jsou sečteny procenta z metod Bodovací a Fullerovy. U Bodovací 

metody je za 100 %  považováno 35 bodů, je to maximum, co mohly stavební spořitelny 

získat. U Fullerovy metody je za 100 % dáno 5 bodů.  

 

Tab. 4.10    Umístění stavebních spořitelen ve druhém modelovém příkladu 
 

Metoda 
 

Bodovací Fullerova 

Metodové 
umístění 

Procentuální 
vyjádření 

výsledků (%) 
Celkové 
umístění 

V1 2 2 - 3 2 84,3 2 

V2 1 1 1 93,3 1 

V3 3 2 - 3 3 82,9 3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Raiffeisen stavební spořitelna a. s. se umístila na prvním místě, jak v metodě 

Bodovací, tak v metodě Fullerově. Proto také získala nejvíce procent při procentuálním 

vyjádření výsledků.  
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Českomoravská stavební spořitelna, a. s. se umístila v Bodovací metodě na druhém 

místě. Ve Fullerově metodě se umístila na druhém až třetím místě společně s Wüstenrot – 

stavební spořitelnou a. s. Pomocí procentuálního vyjádření výsledků bylo zjištěno, že 

lepšího výsledku dosáhla Českomoravská stavební spořitelna, a. s.  

Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. se umístila na třetím místě. V Bodovací 

metodě se umístila na třetím místě. Ve Fullerově metodě na druhém až třetím místě. 

Procentuální vyjádření výsledků ukázalo, že Wüstenrot – stavební spořitelna a. s. dosáhla 

nejméně procent, proto se umístila na třetím místě. V grafu 4.6 je grafické znázornění 

celkového umístění stavebních spořitelen.  

 

Graf. 4.6    Celkové umístění stavebních spořitelen ve druhém modelovém příkladu  
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Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Závěr 
 

Stavební spoření se stává v současné době čím dál víc populárnější. Spousta lidí 

přemýšlí nad jeho založením buď pro sebe nebo pro svoje potomky. Je pro výhodné spořit, 

aby pak mohly nejen uspořené peníze zhodnotit o úroky z vkladů, ale také získat nárok na 

státní podporu.  

Stavební spoření je poměrně mladý produkt, který si vybudoval velmi silnou pozici 

mezi spořícími produkty. Lidé, kteří ještě v dnešní době vlastní vkladní knížky, je začínají 

rušit a peníze raději ukládají právě na stavební spoření.  

V České republice působí pět stavebních spořitelen, které byly zahrnuty do 

porovnání produktů. Jedná se o Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s., Modrou 

pyramidu stavební spořitelnu, a.s., Raiffeisen stavební spořitelnu, a.s., Stavební spořitelnu 

České spořitelny, a.s., Wüstenrot stavební spořitelnu, a.s. 

Cílem bakalářské práce bylo srovnat produkty stavebního spoření jednotlivých 

stavebních spořitelen pomocí  metod vícekriteriálního rozhodování. Produkty stavebního 

spoření byly rozděleny na dva samostatné produkty, šlo o produkty spořící a produkty 

úvěrové a byly také samostatně hodnoceny. 

 Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž první kapitola je úvod, pátá 

kapitola závěr. Ve druhé kapitole byly popsány spořitelny, zejména jejich historický vývoj, 

který sahá do 18. století. Popsáno je podrobněji hospodaření spořitelen. Do druhé kapitoly 

byly zařazeny stavební spořitelny, jejich charakteristiky, včetně doby jejich vzniku a 

historického vývoje, tak i vymezení jejich činnosti. Druhá kapitola je také zaměřena na 

vznik stavebního spoření. Charakterizuje jeho jednotlivý vývoj až po současnost, tak také 

právní předpisy, podle kterých se stavební spoření řídí. V kapitole byla provedena 

charakteristika jednotlivých fází stavebního spoření. Pro porovnání s Českou republikou 

byly v druhé kapitole zahrnuty některé země Evropské unie, kde fungují stavební 

spořitelny se svým nabízeným produktem stavebního spoření.   

V třetí kapitole byly představeny jednotlivé stavební spořitelny, které vyvíjejí svou 

činnost na území České republiky a byla provedena podrobná charakteristika tarifů 

stavebního spoření. 

Ve čtvrté kapitole byly vysvětleny metody, které jsou v bakalářské práci použity, 

jedná se metody bodovací a Fullerovu. V prvním modelovém příkladě, který byl určen pro 

spořící produkty bylo zahrnuto všech pět stavebních spořitelen: Českomoravská stavební 

spořitelna, a.s. s tarifem Invest, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. s tarifem EFEKT,  
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Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. s  tarifem Spořícím, Stavební spořitelna České 

spořitelny, a.s. s produktem Stavební spoření, Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. 

s variantou Speciální. Tyto produkty jsou nejdříve porovnány pomocí Bodovací metody. 

Na základě Bodovací metody se nejlépe umístil produkt Stavební spoření Stavební 

spořitelny České spořitelny, a.s. Na základě Fullerovy metody se nejlépe umístila varianta 

Speciální od Wüstenrot stavební spořitelny, a.s. Ve druhém modelovém příkladě, kde byly 

hodnoceny úvěrové produkty stavebního spoření byly zahrnuty do srovnání pouze tři 

stavební spořitelny, a to Českomoravská stavební spořitelna, a.s. s tarifem Atraktiv, 

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. s Úvěrový tarifem, Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. 

s varianta Finanční. Tyto produkty byly srovnány pomocí Bodovací metody, kde nejvíce 

bodů získala Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. se svým Úvěrovým tarifem. Shodně se 

umístila i u Fullerovy metody.   
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Příloha č. 1 Další činnosti stavební spořitelny podle zákona č. 96/1993 

 

 Stavební spořitelna může získat majetkové účasti pouze v jiných stavebních 

spořitelnách, podnicích pomocných bankovních služeb nebo právnických 

osobách, které působí ve stavebnictví.  

 Stavební spořitelna může finanční prostředky umisťovat pouze u bank se sídlem 

v České republice, poboček zahraničních bank, které působí na území České 

republiky. Také u zahraničních bank se sídlem na území členského státu 

Evropské unie a pouze tehdy, jestliže budou přednostně zabezpečeny její 

závazky vyplývající z uzavřených smluv a že nedojde ke zkracování lhůt 

splatnosti úvěrů ze stavebního spoření.  

 Stavební spořitelna může nabývat zdroje, které potřebuje pouze od bank, 

zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí. Stavební 

spořitelna může emitovat dluhopisy na dobu maximálně 10 let.  

 Stavební spořitelna může mít majetkové účasti pouze v právnických osobách, 

které se zabývají výstavbou bytů a rodinných domů.  

 Stavební spořitelna může získávat pouze nemovitosti, kterými jsou zajištěny její 

pohledávky nebo nemovitosti, které jsou určené pro činnost této stavební 

spořitelny. viz [6] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 2    Obr. 4.1  Fullerův trojúhelník prvního modelového příkladu 
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Příloha č. 3    Výpočet jednotlivých vah podle vzorce (4.2) v prvním modelovém příkladu 

 

2857,0
21
6

1 w                                                  

 

1905,0
21
4

2 w                                                  

 
 

0952,0
21
2

3 w                                                  

 
 

1429,0
21
5

4 w  

 
 

1905,0
21
4

5 w  

 
 

0
21
0

6 w  

 
 

0952,0
21
2

7 w  

 
      
          ∑  =  1,000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4    Obr. 4.2   Fullerův trojúhelník druhého modelového příkladu 
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Příloha č. 5    Stanovení vah jednotlivých kritérií podle vzorce (4.2) ve druhém       

                        modelovém příkladu 

 

1429,0
21
5

1 w  

 

1905,0
21
4

2 w  

 

1905,0
21
4

3 w  

 

2857,0
21
6

4 w  

 

0952,0
21
2

5 w  

 

0
21
0

6 w  

 

0952,0
21
2

7 w  

                
          ∑  =  1,000 

 

 

 

 


