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ANOTACE 

 

     Bakalářská práce se zabývá „Analýzou stavebního spoření“. Práce se snaží 

popsat problematiku stavebního spoření v dnešní konkurenční době. Popisuje 

produkty stavebních spořitelen a jejich aktivity a popisuje základní pojmy. 

     Stavební spoření je součástí českého finančního trhu již 16 let. Za tuto dobu se 

tento produkt stal velmi oblíbený zejména kvůli své výhodnosti. Největší výhodu 

lze spatřovat v poskytování státní podpory a pevného úroku z vkladů. Stavební 

spoření je výhodné zejména pro ty, kteří si chtějí za velmi příznivých podmínek 

domoci úvěru. 

    Výsledkem bakalářské práce je podrobný popis problematiky stavebního 

spoření, vysvětlení nejdůležitějším pojmů a porovnání produktů jednotlivých 

stavebních spořitelen. 

 

 

Klíčová slova: Stavební spoření, stavební spořitelna, smlouva o stavebním 

spoření, cílová částka, úroková míra, státní podpora, úvěr ze stavebního spoření, 

překlenovací úvěr, zajištění úvěru, splácení úvěru, bonita účastníka 

 



 

 

Summary 

 

     The theme of my bachelor thesis is ,,Analysis of Building Savings.“ It tries to 

describe some problems of this product. It describes the products of the building 

savings companies and their activites. 

     The building savings have already been a part of Czech financial market for 15 

years. This product has become very popular mainly thanks to its profitability. The 

main adventage is the state support and fixed interest. 

     The results of this bachelor are a brief description of  saving buildings and the 

explanation of the most important terms . This work also decribes the products that 

are provided by six compenies. 

 

 

Keywords: building savings, building savings company, building savings contract, 

target sum, evaluation criteria or the credit, rate of interest, state support, building 

saving credit, bridge loan, credit decline, back payment repayment, credit 

worthness. 
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1. ÚVOD 

 

     Stavební spoření je beze sporu jedním z nejoblíbenějších produktů českého 

finančního trhu. V současné době má každý druhý občan České republiky 

uzavřené stavební spoření.  Dalším důkazem je fakt, že Česká republika zaujímá 

druhé místo v počtu uzavřených smluv o stavebním spoření v rámci Evropské 

unie. 

     Řadu let je stavební spoření často diskutovaným tématem, proto si tato práce 

klade za cíl vysvětlení jeho problematiky, informovat o výhodách stavebního 

spoření a podat také celkový přehled stavebních spořitelen a jejich produktů. 

     Růst životní úrovně obyvatel České republiky souvisí se vzrůstajícím zájmem o 

stavební spoření, které pro tyto občany přestavuje efektivní způsob hospodaření 

s penězi. Investování do vlastního bydlení je jednou z největších investic v našem 

životě. Částka, kterou dáváme za vlastní bydlení, představuje několik našich 

příjmů. Proto je velmi důležité zmapovat situaci všech finančních produktů. Tato 

práce se soustředí na problematiku jednoho z nejvýhodnějších produktů v této 

oblasti, tím je stavební spoření. 

 

 

1.1. Cíl práce 

 

     Cílem této práce je poskytnout v přehledné a  uspořádané formě informace o 

problematice stavebního spoření, jeho výhodách a nabídce stavebního spoření 

v České republice. Jak jsem se zmínil v úvodu, stavební spoření je v České 

republice tak rozšířené, že se s ním zpravidla nelze nesetkat. Nabídka jednotlivých 

stavebních spořitelen, které u nás působí je velmi široká a málokdo z nás se 

dokáže v nepřeberném množství nabídek vyznat. Stavební spořitelny využívají 

mnoho odborných termínů, které se u jednotlivých stavebních spořitelen liší a 

běžný zájemce o stavební spoření se nedokáže v těchto bankovních termínech 

vyznat. Proto jsem se ve své práci nejprve rozhodl popsat obecně stavební 

spoření, na jakém funguje principu, jeho zakotvení v českém právním systému a 

co vlastně stavební spoření nabízí svým klientům. V dalších kapitolách jsem se 
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pokusil nastínit problematiku úvěrových produktů. Zejména bylo mým cílem 

vysvětlit, kdy má klient nárok na úvěr ze stavebního spoření, vysvětlit rozdíl mezi 

řádným úvěrem a tzv. překlenovacím úvěrem, které stavební spořitelny nabízí a 

porovnat rozdíl mezi hypotečním úvěrem a úvěrem ze stavebního spoření. 

V následující kapitole jsem se pokusil porovnat nabídky spořících a úvěrových 

produktů jednotlivých stavebních spořitelen a vysvětlit specifika jednotlivých 

produktů. 

 

 

1.2. Metodika zpracování 

 

     Při zpracování teoretické části bakalářské práce byla použita analýza 

sekundárních zdrojů dat, jež poskytla základní teoretický přehled a skládala se ze 

studia odborných publikací, vybraných a doporučených studijních materiálů, jež 

jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Teoretická část byla zpracována 

formou literární rešerše.  

     Pro praktickou část byla zvolena technika sběru dat především z internetových 

zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury a následně jejich analýza. 

Dostupná literatura je zpravidla neaktuální či se tématu stavebního spoření věnuje 

pouze okrajově, proto jsem využil zejména internetové zdroje pro jejich 

pravidelnou aktualizaci a snadnou dostupnost. Pramenem pak byly zejména 

oficiální stránky jednotlivých stavebních spořitelen a jiné webové stránky 

zabývající se finančním poradenstvím v oblasti realit. 
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2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

 

     Stavební spoření v České republice patří mezi nejmladší bankovní produkty. 

Jeho vstup na český trh je datován do roku 1993, kdy byl poslanci schválen Zákon 

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

V průběhu následujících dvou let bylo založeno šest stavebních spořitelen, které 

převzaly německý model stavebního spoření. Fungování stavebních spořitelen je 

od samého začátku regulováno striktními pravidly, která omezují veškeré rizikové 

obchodní aktivity spořitelen.1 Díky těmto opatřením se žádná stavební spořitelna 

nedostala do sebemenších potíží a fungování celého systému nebylo nikdy 

zpochybněno. 

 

 

2.1. Princip a charakteristika stavebního spoření 

      

     Stavební spoření je systém ukládání peněz, na jehož výnosech se přímo podílí 

stát. Stavební spoření vzniklo jako produkt určený pro získání prostředků 

potřebných pro financování bydlení. Systém stavebního spoření představuje 

především přijímání vkladů od účastníka stavebního spoření a následné 

poskytování úvěrů účastníkům. Přičemž úvěry jsou poskytnuty pouze účastníkům, 

kteří splnili předem stanovené podmínky.2  

     Podle Martina Novotného a Petra Syrového stavební spoření představuje 

produkt, který je primárně určen k získání finančních zdrojů na financování 

bytových potřeb. Zároveň představuje i velmi výhodně spoření, protože naspořené 

prostředky nejsou účelově vázány a přidělení státní podpory není také vázáno 

účelovostí.  

     Investice do vlastního bydlení je pro velkou část obyvatel největší investicí v 

jejich životě. Princip stavebního spoření je vytvořen tak, aby získání vlastního 

                                                
1 ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN. Stavební spoření [online] 2000. Dostupné z: 

http://www.acss.cz/cz/stavebni-sporeni/stavebni-sporeni-v-cr/ 
2 DOUCHA, R. Stavební spoření výhody a rizika. 1. vydání. Praha: GRADA Publishing. 1995. ISBN 
80-7169-182-8 
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bydlení formou dlouhodobého financování bylo umožněno co nejširší skupině 

klientů.  

     Pro financování bydlení se využívají jak vlastní prostředky, tak cizí zdroje 

(úspory či úvěr). Oba tyto zdroje jsou spojeny do jednoho produktu stavebního 

spoření, který využívá všech možných výhod. Motivací pro využívání stavebního 

spoření je podpora státu, který poskytuje určitou formu státní podpory, která není 

nijak zanedbatelná.3  

     Co je tedy hlavním principem stavebního spoření? Jedná se o způsob 

zhodnocování peněz, jehož hlavním úkolem je spořit na financování bydlení. V 

praxi to znamená spořit finanční prostředky a při splnění podmínek daných 

stavební spořitelnou čerpat úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr a 

poskytnuté finanční prostředky použít na bytové účely. Stavební spoření má tedy 

dvě fáze a to fázi spořící a fázi úvěrovou. Při fázi spořící vkladatel ukládá většinou 

pravidelné vklady na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje státní 

podporu, kdy vklady a státní podpora na účtu stavebního spořeni jsou úročeny a 

tyto úroky jsou osvobozeny od daně z příjmu. Fáze úvěrová následuje po fázi 

spořící a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního spoření na bytové 

potřeby s nízkým úrokem. Stavební spoření tedy představuje systém výhodného 

ukládání peněz s možností získat zároveň výhodný úvěr na bytové potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 LUKÁŠ, V., Kielar P. Stavební spoření a stavební spořitelny. 1. vydání. Praha: Ekopress 2007. 
ISBN 978-80-86929-30-9 
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     Základní etapy procesu v rámci systému stavebního spoření jsou znárodněny 

níže graficky: 

 

A. fáze spoření 

B. přidělení cílové částky 

C. fáze úvěrová 

 

 

 

 

     Modelový vývoj zůstatku na účtu stavebního spoření. Při přidělení cílové částky 

lze získat úvěr ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a částkou naspořenou. Fáze 

spořící je většinou kratší než fáze úvěrová. ² 

 

A. Fáze spoření 

· klient spoří a jeho vklady jsou úročeny 

· ke vkladu je připisována státní podpora 

· klient získává nárok na přidělení cílové částky (nárok na úvěr ze stavebního 

spoření) 

 

     Fáze spoření resp. smluvní vztah vzniká uzavření smlouvy o stavebním 

spoření. Účastníkem stavebního spoření může být jak osoba fyzická, tak osoba 
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právnická. Ve smlouvě o stavebním spoření je stanovena cílová částka, pevně 

stanovená úroková sazba z úspor a úroková sazba úvěru. Obě úrokové sazby 

jsou pevné a jejich rozdíl nesmí ze zákona přesáhnout tři procentní body. Smlouva 

o stavebním spoření dále upravuje výši měsíčních úložek klienta a nárok státní 

podpory na danou smlouvu. V průběhu fáze spoření ukládá klient na svůj účet 

stavebního spoření (tzv. účet vkladový) smluvenou částku. Dohodnutou částku lze 

poukazovat na účet pravidelně měsíčně, jednorázově jednou za rok nebo je 

možné spořit i nepravidelně. Vklady jsou úročeny sjednanou úrokovou sazbou a 

účet je dále zatěžován úhradami dle platných Sazebníků. Úroky z úspor jsou ve 

prospěch účtu připisovány jednou ročně vždy ke konci roku nebo ke dni ukončení 

smluvního vztahu.4  

     Pokud je smlouva vedena s nárokem na státní podporu, vyžádá stavební 

spořitelna z úspor a úroků po odečtení úhrad v daném roce státní podporu. Státní 

podpora je na účet stavebního spoření připisována ve formě zálohy a je dále 

úročena stejným způsobem jako vklady klienta. Státní podpora je vyplacena po 

ukončení fáze spoření pouze v případě, že jsou splněny zákonem dané podmínky, 

v opačném případě jsou zálohy státních podpor vráceny Ministerstvu financí.5 

     Fáze spoření je ukončena výpovědí smlouvy o stavebním spoření nebo 

přidělením cílové částky. Výpověď smlouvy o stavebním spoření lze uskutečnit 

buď po uplynutí vázací doby, nebo před uplynutím vázací doby. Při ukončení 

smlouvy po uplynutí vázací doby vyplatí spořiteli stavební spořitelna veškeré 

úspory, úroky i zálohy státních podpor. Finanční prostředky lze poté použít 

libovolným způsobem. 

     Při ukončení smlouvy o stavebním spoření před vázací lhůtou jsou klientovi 

vyplaceny pouze úspory a úroky, zálohy státních podpor musí stavební spořitelna 

vrátit Ministerstvu financí.6 

 

 

 

                                                
4 LUKÁŠ, V., Kielar P. Stavební spoření a stavební spořitelny. 1. vydání. Praha: Ekopress 2007. 
ISBN 978-80-86929-30-9 
5 Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpore stavebního spoření 
6 LUKÁŠ, V., Kielar P. Stavební spoření a stavební spořitelny. 1. vydání. Praha: Ekopress 2007. 
ISBN 978-80-86929-30-9 
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B. Přidělení cílové částky 

     Přidělení je okamžik, kdy dochází k ukončení fáze spořící a začíná fáze 

úvěrová. Tímto okamžikem získává klient nárok na vyplacení celé cílové částky (tj. 

vlastní naspořené prostředky a úvěr). Naspořenou částku lze vyplatit okamžitě, 

prostředky úvěru lze čerpat v souladu s úvěrovou smlouvu. 

     K přidělení cílové částky může dojít pouze při splnění zákonem a stavební 

spořitelnou určených podmínek: 

- dodržení minimální doby spoření; 

- naspoření minimální částky; 

- dosažení stanoveného hodnotícího čísla. 

     Úvěr ze stavebního spoření lze dle zákona o stavebním spoření získat nejdříve 

po dvou letech spoření. Tato podmínka je jako jediná dána zákonem.7 

     Minimální naspořená částka je stanovena spořitelnou. Pro přidělení musí klient 

naspořit určité procento z cílové částky. Procento naspoření se liší dle určené 

tarifní varianty a většinou se pohybuje v rozmezí od 30 % do 50 %. V případě, že 

minimální úspora je spořitelnou stanovena na 30 % z cílové částky, činí nárok na 

úvěr 70 % z cílové částky. 

     Poslední podmínka pro přidělení je taktéž stanovena stavební spořitelnou. 

Jedná se o hodnotící číslo, pro jehož výpočet i pojmenování používají stavební 

spořitelny rozdílné parametry či názvy (např. ohodnocovací číslo, parametr 

ohodnocení). Tento parametr má za úkol ohodnotit délku a intenzitu spoření 

klienta.8 

 

C. Fáze úvěrová 

     Po přidělení cílové částky je možné uzavřít úvěrovou smlouvu a čerpat tak úvěr 

ze stavebního spoření do výše rozdílu mezi cílovou a naspořenou částkou. Úvěr je 

úročen pevnou úrokovou sazbou, která je stanovena ve Všeobecných obchodních 

podmínkách již při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Všeobecné obchodní 

podmínky upravují i způsob úročení úvěru – roční, čtvrtletní či měsíční připisování 

úroků z úvěru. 

                                                
7 Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpore stavebního spoření 
8 LUKÁŠ, V., Kielar P. Stavební spoření a stavební spořitelny. 1. vydání. Praha: Ekopress 2007. ISBN 978-

80-86929-30-9 
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     Úvěry ze stavebního spoření jsou přísně účelové. Úvěrové prostředky lze 

použít pouze na bytové potřeby stanovené zákonem. Účelovost využití úvěrových 

prostředků je nutné dokládat.9 

                                                
9 LUKÁŠ, V., Kielar P. Stavební spoření a stavební spořitelny. 1. vydání. Praha: Ekopress 2007. 
ISBN 978-80-86929-30-9 
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3. ÚVĚRY ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

 

     Stavební spořitelny sdružují klienty, kteří spoří, a mnoho z nich bude chtít 

čerpat úvěr ze stavebního spoření. Úvěry představují výhodný produkt celého 

systému stavebního spoření. Úvěry ze stavebního spoření se jeví v porovnání 

s hypotečními úvěry výhodnější formou pro drobnější rekonstrukce a modernizace 

stávajícího bydlení, zároveň jsou daleko méně náročné na bonitu klienta a 

zajištění úvěru a z toho vyplývá, že jsou poměrně snadno dostupné. Další 

výhodou, kterou lze v tomto produktu spatřovat, je to, že úvěry mohou být 

splaceny před dobou splatnosti bez jakýchkoli sankcí a nemusí být pokaždé 

zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Stavební spoření stouplo na oblíbenosti 

také díky tomu, že lze využít úvěr ze stavebního spoření na financování 

družstevního bytu.   

     Naopak nevýhodu tohoto produktu spatřuji v tom, že každý klient musí nejprve 

určitou dobu spořit, minimálně po dobu dvou let, obvykle však šest let, pak teprve 

po splnění předepsaných podmínek může získat úvěr ze stavebního spoření. Je 

také nezbytné zdůraznit, že úvěr ze stavebního spoření je přísně účelový, který lze 

použít pouze na investice do bytových potřeb, na rozdíl od konkurenčních úvěrů 

hypotéčních.   

     Stavební spořitelna uzavírá úvěrový obchod s tzv. účastníky úvěrových vztahů. 

Ti by měli v době konečné splatnosti úvěru dosáhnout maximálně 75 let. Další 

osobou, která je ochotna podílet se na splácení úvěru spolu s účastníkem, je 

spoludlužník. Spoludlužník je vyžadován v tom případě, když účastník nevyhovuje 

věkem nebo nemá dostatečné příjmy na splácení úvěru. Osoba, která je ochotna 

převzít závazek účastníka a splácet úvěr, pokud by účastník splácet přestal, je tzv. 

ručitel. 
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3.1. Řádný úvěr 

     Po skončení spořící fáze přechází stavební spoření do fáze uvěrové, kdy má 

účastník nárok na získání úvěru ze stavebního spoření. Avšak spořitelny určují 

pravidla, podle kterých se budou úvěry ze stavebního spoření vyplácet.  

     Úvěr je klientovi přidělen po splnění podmínek daných zákonem o stavebním 

spoření č. 423/2003 Sb. a Všeobecnými obchodními podmínkami a Všeobecnými 

úvěrovými podmínkami. Poté, co je klientovi přidělena cílová částka vzniká 

účastníkovi nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Pro přidělení 

řádného úvěru ze stavebního spoření klient musí splnit následující podmínky, 

které jsou shodné pro všechny stavební spořitelny: 

 Spořit minimálně 2 roky 

 Naspořit minimálně 40 % cílové částky 

 Splnit hodnotící číslo 

     Hodnotící číslo určuje kvalitu spoření klienta. V jeho výši se odráží, jak dlouho 

leží peníze u stavební spořitelny a v jaké výši.10 

     Klient podává žádost o úvěr ze stavebního spoření, následně je jeho žádost 

vyhodnocena na úvěrovém oddělení. Stavební spořitelna musí mít zajištěnu 

návratnost půjčených prostředků, proto bude po klientovi chtít splnění těchto 

podmínek: 

 Účelové využití poskytnutých prostředků 

 Prokázání schopnosti splácet úvěr 

 Zajištění úvěru (ručitelé, zástava nemovitosti) 

 

 

                                                
10 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada Publishing, a. s., 2005, s. 26 
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3.2. Překlenovací úvěr (meziúvěr) 

 

     Překlenovací úvěr je využíván pro překlenutí doby, kdy na účtu stavebního 

spoření nejsou doposud splněny podmínky pro přidělení, ale úvěrové prostředky je 

již potřeba čerpat. Ve fázi překlenovacího úvěru je součástí smluvního vztahu účet 

stavebního spoření a účet překlenovacího úvěru, přičemž na účtu spořícím 

dochází k postupnému spoření minimální úspory a splnění podmínek pro přidělení 

cílové částky. Na účtu překlenovacího úvěru dochází až do doby přidělení cílové 

částky ke splácení vzniklých úroků z vyčerpaných úvěrových prostředků. Po 

přidělení cílové částky jsou úspory ze stavebního spoření použity na jednorázové 

splacení překlenovacího úvěru a dojde ke vzniku řádného úvěru ze stavebního 

spoření.11 

 

Výhody překlenovacího úvěru: 
 
 

 Úvěry jsou poskytovány okamžitě na žádost klienta 

 Akontace již od 0 % 

 Mnoho stavebních spořitelen, v případě rychlejšího dospořování, zajišťuje 

fixní úrokovou sazbu po dobu 6-ti let 

 Úrokovou sazbu lze ovlivnit mimo výše akontace i formou zajištění úvěru – 

kvalitnější zajištění s sebou přináší nižší úrokovou míru 

 Většina stavebních spořitelen klientovi nabízí takzvané úvěry šité na míru, 

kdy si klient sám může stanovit výši akontace a dospořování; 

 

 

3.3. Účelovost úvěru 

 

     Účelovost použití úvěrů ze stavebního spoření je dána zákonem o stavebním 

spoření. Stát, který poskytuje podporu ke stavebnímu spoření, je v pozici, kdy 

                                                
11 LUKÁŠ, V., Kielar P. Stavební spoření a stavební spořitelny. 1. vydání. Praha: Ekopress 2007. 
ISBN 978-80-86929-30-9 
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může určovat, jak lze úvěry ze stavebního spoření využít.  Úvěr ze stavebního 

spoření je určen pouze na financování bytových potřeb účastníka.  

     Účastník však může prostředky ze stavebního spoření použít k řešení bytových 

potřeb svých, ale zároveň i vybraných osob blízkých dle § 116 Občanského 

zákoníku (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel). Bytová potřeba se musí 

nacházet v České republice a sloužit k trvalému užívání. 

 

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

spoření se základními bytovými potřebami rozumí: 

 

 Získání bytu 

 Výstavba nebo koupě stavby pro bydlení 

 Získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo 

získání pozemku, ve kterém se stavba už nachází 

 Změna, modernizace a údržba bytu nebo stavby pro bydlení 

 Stavební úprava nebytového prostoru na byt 

 Úhrada závazků souvisejících s výše uvedenými účely (s výjimkou pokut a 

dalších sankcí) 

 

 

3.4. Bonita 

 

     Před přidělením úvěru si každá stavební spořitelna ověřuje, zda je klient 

schopen požadovaný úvěr splácet. Tím zjišťuje tzv. bonitu klienta. K hodnocení 

bonity je nezbytné doložení příjmů, jsou-li dostatečné. Aby měla banka jistotu 

vrácení peněz, požaduje, aby tyto příjmy byly pravidelné, ve formě pravidelného 

příjmu ze zaměstnání nebo z podnikání, po celou dobu splácení úvěru. Také 

banka sleduje věk klienta a požaduje, aby úvěr byl schopen splatit v jeho 

produktivním věku.  Stavební spořitelny většinou požadují, aby klient měl na 

obživu 1,5 násobek životního minima a zároveň byl schopný splácet ostatní 

závazky a splátky poskytnutého úvěru. 
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     Při ověřování úvěruschopnosti (bonity) musí klient, který je zaměstnancem, 

předložit potvrzení zaměstnavatele o výši vlastních příjmu za posledních 12 

měsíců, poslední 2 výplatní pásky. Podnikatelé jsou povinni předložit stavební 

spořitelně kopie daňového přiznání za poslední 2 roky. 

 

 

3.5. Zajištění úvěru 

 

     Každý úvěr musí mít pojistku, z které by byl splacen, kdyby vše ostatní selhalo.   

V případě, že by klient přišel o zaměstnání, nebo kdyby zemřel, musí mít stavební 

spořitelna stanovený způsob, jak získat svoje peníze zpět. K tomu jsou zpravidla 

vyhrazeny následující druhy zajištění: 

 Ručení 3. osobou (ručitelský závazek) 

 Zástavní právo k nemovitosti 

 Zástavní právo k pohledávce – zajištěné vklady (termínované vklady, 

vkladní knížky) 

 Bankovní záruka 

 

     Maximální výše úvěru je dána nabídkou spořitelny a jejími tarifními variantami. 

Nejčastěji se však setkáváme s nabídkou úvěru ve výši 60 % cílové částky. 

Jednotlivé tarify se liší v úročení vkladů i úvěrů. Zvolí-li klient rychlý tarif, bude 

zhodnocení vyšší a dříve mu vzniká nárok na získání úvěru. Přesto musí brát 

v úvahu to, že úvěr bude muset splatit dřív, musí tedy počítat s dražším úvěrem. 

Takzvané pomalé tarify splácí klient déle, ale nárok na úvěr vzniká pomalu.  

     Pokud klient při zakládání stavebního spoření třeba nepočítal s úvěrem a nyní 

se pro něj stal aktuálním, je možné během spoření tarif změnit. 
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4. POROVNÁNÍ ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ STAVEBNÍCH 

SPOŘITELEN 

 

V České republice působí celkem 5 stavebních spořitelen. Každá stavební 

spořitelna nabízí zpravidla několik spořících a několik úvěrových produktů. 

Jednotlivé produkty se od sebe liší zejména svým zaměřením na různé specifické 

požadavky klientů. Některé z produktů jsou spíše vhodné pro brzké investice do 

nemovitostí, ať spojené z koupí, stavbou či rekonstrukcí, jiné z produktů 

stavebních spořitelen jsou vhodné pro standardní spoření s možností budoucího 

rozhodnutí k investování ať do bydlení či jiných potřeb klientů. Níže jsou 

představeny stavební spořitelny působící na českém trhu a ve zkratce jsou zde 

uvedeny produkty, které jednotlivé stavební spořitelny nabízí. Vzhledem 

k množství produktů jsou zde uvedeny pouze obecná specifika jednotlivých 

produktů s uvedením úrokových sazeb pro možné orientační porovnání. V závěru 

je několik vzorových příkladů pro posouzení vhodnosti výběru produktů stavebního 

spoření.  

 
 
 

4.1. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.             

  

      Raiffeisen stavební spořitelna zahájila svou činnost jako první stavební 

spořitelna na českém bankovním trhu dne 7. září 1993. Na trh vstoupila pod 

jménem AR stavební spořitelna, a.s a byla založena Agrobankou Praha a.s. a 

Raiffeisen Bausparkasse GmbH, Vídeň. Za historický mezník Raiffeisen 

stavebním spořitelny je považován rok 1998, kdy došlo ke krachu Agrobanky 

Praha a.s. a menšinový akcionář Raiffeisen Bausparkasse GmbH navýšil svůj 

podíl na 75 % všech akcií. V návaznosti na tyto události došlo ke změně 

obchodního názvu na Raiffeisen stavební spořitelnu, a.s. Raiffeisen stavební 

spořitelna se profiluje jako Specialista na bydlení. Hlavním cílem její činnosti je 

najít přístup ke každému klientovi, poradit mu a vyřešit jeho bytovou otázku.  
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     Raiffeisen stavební spořitelna rozlišuje dva možné tarify spoření. Spořící tarif je 

určen pro ty, kteří mají v plánu investice do bydlení, ale zatím nemají přesnou 

představu. Úroková sazba 4,9 % u tohoto tarifu je garantovaná po dobu 6 let.  

Naopak úvěrový tarif je vhodný pro ty, kteří plánují využití úvěru na bydlení 

v blízké době. Výhodná úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření činí 3,5 % a 

je garantovaná po celou dobu spoření. 

Tabulka č. 1 – Základní parametry tarifních variant Raiffeisen stavební spořitelny 

Základní ukazatele 
Spořící tarif    

S041 

Úvěrový tarif 

S061 

Poplatek za uzavření smlouvy 1% 1% 

Poplatek za vedení účtu  308 Kč 308 Kč 

Poplatek za zvýšení CČ 1% 1% 

Překlenovací úvěr - min. naspořená 

částka 
0% 0% 

Překlenovací úvěr - popl. za poskytnutí 1% 1% 

Překlenovací úvěr - úroková sazba 4,7% 4,9% 

Řádný úvěr - min. naspořená částka 40% 40% 

Řádný úvěr - poplatek za poskytnutí 0% 0% 

Řádný úvěr - úroková sazba 4,9% 3,5% 

Sankce za předčasnou výpověď 

smlouvy 
0,50% 0,50% 

Úroková sazba při čerpání úvěru 2% 1% 

Úroková sazba při nečerpání úvěru 2% 1% 

 

Úvěr Nízká hyposplátka -  je speciálním úvěrem na financování koupě, výstavby či 

rekonstrukce nemovitosti, pořízení alternativních zdrojů energie a úsporných 

řešení určeným všem, kteří požadují co nejnižší měsíční splátky. Pro svou 

dlouhou dobu splácení (23 let) je oblíbenou alternativou klasické hypotéky. Úvěr 

Nízká hyposplátka lze čerpat s úvěrovým tarifem stavebního spoření S061. Mezi 

její největší výhody patří garance neměnné výše úrokové sazby u úvěru ze 

http://www.rsts.cz/stavebni-sporeni/uverovy-tarif/
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stavebního spoření pouhých 3,5 % p.a. po celou dobu splácení úvěru. Pomocí 

Nízké hyposplátky můžete financovat své bydlení rychle, s akontací od 0 %. Výše 

překlenovacího úvěru je již od 4,9 % p.a. Úrokovou sazbu lze snížit o 0,1 % p. a., 

pokud klient úvěr zajistí pojištěním pro případ smrti a trvalých následků.12. V roce 

2007 byl nejžádanějším produktem, kdy tento úvěr využilo na modernizaci svého 

bydlení 4 026 klientů a jeho prostřednictvím investovali do bydlení 3,7 mld. Kč. 

Úvěr Horizont - je ideální pro větší investice a to od 300 000 Kč výše. Tento úvěr 

ocení hlavně ti z vás, kteří nemají žádné úspory a chtějí bydlet okamžitě. S 

úvěrem Horizont si můžete pořídit byt do osobního vlastnictví, vyřešit koupi domu 

nebo provést rekonstrukci většího rozsahu, zrealizovat výstavbu vlastního 

energeticky úsporného domu. Akontace u tohoto úvěru může být nulová, to 

znamená, že žadatelé o tento úvěr nemusí mít nic naspořeno. Výše úrokové 

sazby překlenovacího úvěru je již od 4,7 % p.a. Úvěr Horizont lze čerpat se 

spořícím tarifem stavebního spoření S041 a výše úrokové sazby u úvěru ze 

stavebního spoření je pak 4,9 % p.a. Úrokovou sazbu lze v některých případech 

snížit o 0,1 % p. a., pokud klient úvěr zajistí pojištěním pro případ smrti a trvalých 

následků.13  

Helios - překlenovací úvěr helios je první úvěr na českém trhu vytvořený speciálně 

pro financování fotovoltaického zařízení. Úvěr Helios lze čerpat se spořicím 

tarifem S041 i s úvěrovým tarifem stavebního spoření S061. Minimální výše úvěru 

od 300 000 Kč a akontace 0 %. Úroková sazba úvěru Helios již od 5,1 % p.a. 

Úrokovou sazbu lze snížit o 0,1 % p.a., při pojištění úvěru pro případ smrti 

a trvalých následků.14  

Úvěr spektrum - tento úvěr je určen především pro financování menších investic, 

jako jsou rekonstrukce či modernizace, ale stejně tak může sloužit jako prostředek 

k realizaci nejrůznějších ekologických řešení - zateplení domu, pořízení tepelného 

                                                
12pdMEDIA, s.r.o. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-03-17]. Dostupné z: 

http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/717-nizka-hyposplatka-raiffeisen-stavebni-

sporitelna-a-s 
13pdMEDIA, s.r.o. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-03-11]. Dostupné z:  

http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/904-horizont-raiffeisen-stavebni-sporitelna-a-s 
14pdMEDIA, s.r.o. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-03-12]. Dostupné z:  

http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/1094-helios-raiffeisen-stavebni-sporitelna-a-s 
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čerpadla či čističky odpadních vod. Úvěr Spektrum lze čerpat s úvěrovým tarifem 

stavebního spoření S061 i se spořicím tarifem stavebního spoření S041. Klient 

musí mít 10 % vlastních prostředků. Výši úrokové sazby určuje hodnota ukazatele 

zhodnocení, čím vyšší je tento ukazatel, tím nižší je úroková sazba z tohoto úvěru, 

pohybuje se v rozmezí od 5,9 – 6,2 % p. a. U úvěru do 150 000 Kč zpravidla není 

třeba žádné zajištění, do 300 000 Kč žadatel bude potřebovat 2 ručitele. V případě 

úvěru nad 300 000 bude stavební spořitelna vyžadovat zástavu nemovitosti.15  

Úvěr bez čekání - v tomto případě jde zejména o ty, kteří úvěr na bydlení 

plánovali, ale ještě neměli nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. Úvěr Bez 

čekání lze čerpat se spořicím tarifem stavebního spoření S041 i s úvěrovým 

tarifem S061. Úroková sazba překlenovacího úvěru je jen 4,1 % p.a.16  

Úvěr Dobrý známý - je určen klientům, kteří již úvěr čerpají a potřebují další 

prostředky na modernizaci či „doladění“ vzhledu domova. Úvěr Dobrý známý lze 

čerpat s úvěrovým tarifem stavebního spoření S061 i se spořicím tarifem 

stavebního spoření S041. Díky tomu lze získat výhodnou úrokovou sazbu řádného 

úvěru ze stavebního spoření již od 3,5 % p.a. (s úvěrovým tarifem S061). Do 300 

000 Kč bez zajištění. Úvěr je možno kdykoliv splatit bez sankcí a úroková sazba 

překlenovacího úvěru je již od 5,1 % p.a. Úrokovou sazbu můžete snížit 

o 0,1 % p.a., při pojištění úvěru pro případ smrti a trvalých následků.17  

 

 

4.2. Českomoravská stavební spořitelna, a.s     

  

      Jako druhá stavební spořitelna, která vstoupila na český trh, byla 

Českomoravská stavební spořitelna. Svou činnost zahájila pouze o jeden den 

později než Raiffeisen stavební spořitelna dne 8. září 1993. Českomoravská 

                                                
15pdMEDIA, s.r.o. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-03-18]. Dostupné z: 
http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/903-spektrum-raiffeisen-stavebni-sporitelna-a-s 
16Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Stavební spoření [online] 2010. [cit.2010-03-22]. Dostupné z: 

http://www.rsts.cz/pujcky-na-bydleni/preklenovaci-uvery/uver-bez-cekani.aspx 
17 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Stavební spoření [online] 2010. [cit.2010-03-21]. Dostupné z: 

http://www.rsts.cz/pujcky-na-bydleni/preklenovaci-uvery/uver-dobry-znamy.aspx 
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stavební spořitelna byla založena jako dceřiná společnost německé  

Bausparkasse  Schwäbisch  Hall AG a Investiční a Poštovní banky, a.s. Již od 

samého začátku svého působení ji lze považovat za nejúspěšnější stavební 

spořitelnu na českém trhu. Její  prvenství  je  podpořeno  širokou  obchodí  sítí a 

spoluprácí s Českou poštou, s.p. a Československou obchodní bankou, a.s., na 

jejíchž pobočkách lze uzavírat smlouvy o stavebním spoření. Českomoravskou 

stavební spořitelnou jsou nabízeny nejen klasické produkty stavebních spořitelen, 

ale díky spolupráci s Československou obchodní bankou též produkty 

specializované. Mezi tyto produkty lze řadit penzijní pojištění, postžirové účty, 

podílové fondy nebo životní pojištění.   

Tarifní varianty       

     Pro spoření je možno si vybrat jeden ze tří tarifů (Invest, Perspektiv, Atraktiv) 

podle toho zda chce klient spořit, nebo chce v budoucnu čerpat úvěr ze 

stavebního spoření. Tarif Invest a tarif Perspektiv jsou si dosti podobné. Oba 

nabízejí zúročení vkladů ve výši 2 % p. a. a úrokovou sazbu z úvěru 4,8 % p. a. 

Rozdíl je v minimální výši cílové částky a také v případě žádosti o úvěr v 

minimálním procentu naspoření z cílové částky. Tarif Atraktiv je výhodný zejména 

pro klienty, kteří si chtějí do budoucna zajistit výhodnou úrokovou sazbu z úvěru 

3,7 % p. a. 

Tabulka č. 2 – Základní parametry tarifních variant Českomoravské st.spořitelny 

Základní ukazatele 
Tarif 

INVEST 

Tarif 

PERSPEKTIV 

Tarif 

ATRAKTIV 

Poplatek za uzavření smlouvy 1% 1% 1% 

Poplatek za vedení účtu  310 Kč 310 Kč 310 Kč 

Poplatek za zvýšení CČ 1% 1% 1% 

Překlenovací úvěr - min. 

naspořená částka 
0% 0% 0% 

Překlenovací úvěr - popl. za 

poskytnutí 
1% 1% 1% 

Překlenovací úvěr - úroková 

sazba 
4,30% 5,35% 4,30% 



Luboš Exner: Analýza vybraných produktů stavebních spořitelen

  

2010                                                                                                                                      19 

 

Řádný úvěr - min. naspořená 

částka 
40% 35% 38% 

Řádný úvěr - poplatek za 

poskytnutí 
0% 0% 0% 

Řádný úvěr - úroková sazba 4,80% 4,80% 3,70% 

Sankce za předčasnou výpověď 

smlouvy 
0,50% 0,50% 0,50% 

Úroková sazba při čerpání úvěru 2% 2% 1% 

Úroková sazba při nečerpání 

úvěru 
2% 2% 1% 

     Českomoravská stavební spořitelna nabízí 5 tarifů překlenovacích úvěrů: Kredit 

Standard, Kredit 90, Topkredit, Topkredit plus a Tophypo. Jednotlivé tarify jsou 

různé pro jednotlivé tarify stavebního spoření. Liší se zejména úrokovými sazbami 

z překlenovacího úvěru a také minimálním procentem naspořené cílové částky. 

Tabulka č. 3 – Přehled překlenovacích úvěrů s úrokovými sazbami. 

Název 
úvěru 

Minimální 
výše 

Minimální 
doba 

splatnosti 

Úroková 
sazba v % 

p.a. 

Poplatek za 
zpracování 

a 
poskytnutí 

úvěru 

Minimální 
naspoření CČ 

Smlouva 
v tarifu 

Kredit 
Standart 

 40 000 Kč  
až do výše 

CČ. 

všechny 
doby 

splatnosti 

4,80% 0,50% 40%/40%/38% K/I/A 

Kredit 90 
 40 000 Kč  
až do výše 

CČ. 

do 36 měs.          
do 72 měs.          

nad 72 
měs.       

5,80%          
6,20%              
6,60% 

1% 10% K/I/A 

Topkredit 
300.000 

Kč 

do 72 měs.          
nad 72 
měs.           

4,80%          
5,10% 

0,50% 1 000 Kč K/I/A 

Topkredit 
Plus 

300.000 
Kč 

do 72 měs.          
nad 72 
měs.           

5,50%          
5,80% 

0,50% 1 000 Kč A 

Tophypo 
300.000 

Kč 

do 72 měs.          
nad 72 
měs.           

5,00%          
5,70% 

0,50% 1 000 Kč P 
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4.3. Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. 

  

     Wüstenrot – stavební spořitelna byla založena v roce 1992 jako dceřiná 

společnost německé a rakouské banky Wüstenrot. Svou činnost zahájila dne 11. 

listopadu 1993.  Vstup Wüstenrot – stavební spořitelny na český trh byl velmi 

úspěšný, postupem let se však podíl na trhu stavební spořitelny snižoval.  Hlavním 

důvodem snížení podílu na trhu bylo a do současné doby je to, že v této stavební 

spořitelně nemá podíl žádná velká česká banka. Obchodní síť je tvořena 

obchodními zástupci a externími prodejci, se kterými jsou uzavírány smlouvy o 

spolupráci. Stavební spoření Wüstenrot – stavební spořitelny je možné uzavřít 

například na pobočkách Bawag Bank CZ a.s., Oberbank  AG a v síti OVB Allfinanz 

Praha. V průběhu roku 2007 uzavřela Wüstenrot –  stavební  spořitelna, a.s. s 

hlavními akcionáři Wüstenrot hypoteční banky, a.s. a Wüstenrot, životní 

pojišťovny, a.s. smlouvy o disponování s akcionářskými právy, čímž se Wüstenrot 

– stavební spořitelna stala ovládající bankovní společností a došlo  tak  k vytvoření 

sdružení. Posledním členem sdružení se po obdržení licence od České národní 

banky stane Wüstenrot pojišťovna, která poskytuje neživotní pojištění. Účelem 

vzniku sdružení je zajištění ucelené nabídky finančních produktů pod jednou 

střechou, posílení a upevnění postavení Wüstenrotu na českém trhu. 

     Wüstenrot stavební spořitelna nabízí svým klientům 4 základní tarifní varianty 

spoření. 

Optimální finanční – slouží zejména pro ty, kteří potřebují vysoký úvěr. Výhodou 

této varianty je to, že pro přidělení překlenovacího úvěru klient nepotřebuje žádné 

vlastní prostředky – nulová akontace. 

Optimální normální – nabízí nejnižší měsíční splátku úvěru v porovnání s ostatními 

tarify Wüstenrot. Tato varianta je zejména vhodná pro ty, kteří nemají příliš vysoké 

příjmy. Nízké splátky úvěru jsou spojeny s jejich rozložením na delší časové 

období, aby příliš nezatěžovaly měsíční rozpočet žadatele o úvěr. 
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Optimální kreditní – určena pro ty, kteří chtějí dlouho spořit nebo potřebují vysoký 

úvěr. Tato variant umožňuje klientovi vkládat na účet stavební spořitelny velmi 

nízké částky. 

Optimální speciální – vhodná pro ty, kteří mají v plánu čerpat úvěr a nechtějí na 

něj dlouho čekat. Tato varianta zajistí klientovi nejrychlejší přidělení cílové částky 

a tím i nárok na úvěr ze stavebního spoření. 

 

Tabulka č. 4 – Základní parametry tarifních variant Wüstenrot stavební spořitelny 

Základní ukazatele 
Optimální 

finanční 

Optimální 

normální 

Optimální 

kreditní 

Optimální 

speciální 

Poplatek za uzavření smlouvy 1% 1% 1% 1% 

Poplatek za vedení účtu  250 Kč 250 Kč 250 Kč 250% 

Poplatek za zvýšení CČ 1% 1% 1% 1% 

Překlenovací úvěr - min. 

naspořená částka 
0% - 0% 50% 

Překlenovací úvěr - popl. za 

poskytnutí 
1% Zdarma 1% 1% 

Překlenovací úvěr - úroková 

sazba 
2,5 – 6,6% - 2,5 – 4,8% 2,5 -4,8% 

Řádný úvěr - min. naspořená 

částka 
40% 50% 30% 50% 

Řádný úvěr - poplatek za 

poskytnutí 
0% 0% 0% 0% 

Řádný úvěr - úroková sazba 3,7 / 4,9% 3,7 / 4,9% 3,7 / 4,9% 3,7 / 4,9% 

Sankce za předčasnou výpověď 

smlouvy 
0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Úroková sazba z vkladů 1 / 2,2% 1 / 2,2% 1 / 2,2% 1 / 2,2% 

 

     Trh s úvěrovými produkty, které umožňují financování bydlení, je v současnosti 

ovlivňován narůstajícím zájmem o nemovitosti. Spolu s tímto zájmem narůstají i 

nároky klientů. Každá stavební spořitelna se snaží těmto zvyšujícím se nárokům 
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vyhovět. Wüstenrot stavební spořitelna nabízí svým klientům tyto úvěrové 

produkty: 

 

Super úvěr – jde o překlenovací úvěr, který je určen pro všechny, kteří jsou 

alespoň 12 měsíců klientem některé ze stavebních spořitelen. S jeho pomocí lze 

financovat nejen vlastní bytovou potřebu, ale i bytovou potřebu tzv. osob blízkých, 

tedy dětí, rodičů i sourozenců. Úvěr lze získat bez akontace, ve výši až 600 000 

Kč bez zajištění zástavním právem. Úroková sazba z překlenovacího úvěru je ve 

výši 2,5 - 5,9 % dle výše počátečního vkladu.18  

 

Úvěr partner  – tento úvěr je klientovi poskytován bez akontace, úroková sazba 

činí od 6,1 % p.a. Minimální částka úvěru je od 20 tis. Kč. Od 20 tis. Kč do  200 tis. 

Kč lze úvěr získat bez zajištění zástavním právem k nemovitosti.19  

 

Revit plus – Wüstenrot jako první stavební spořitelna v ČR uvedla roku 2000 na 

trh specializovaný úvěrový program na financování oprav, rekonstrukce a 

modernizace panelových bytových domů. Určen všem bytovým družstvům a 

společenstvím vlastníků bytových jednotek. Vyznačuje se nulovou akontací, 

individuálním propočtem měsíčních splátek a maximální celková doba splatnosti je 

25 let.  Úroková sazba je od 5,1 % p.a.20  

 

Super úvěr družstevní byt – družstevním bytem nelze ručit, jeho pořízení nelze 

financovat klasickou hypotékou. Wüstenrot to řeší tímto úvěrem. Klient může 

získat až 2 mil. Kč, bez akontace, úroková sazba překlenovacího úvěru je od 5,8 

% (cílová částka 400000 Kč) a 6,5 % (cílová částka 400000 – 2mil.)21  

 
                                                
18pdMEDIA, s.r.o. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-03-18]. Dostupné z: 
http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/912-rodinne-financovani-superuver-wustenrot-

stavebni-sporitelna-a-s 
19Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. Stavební spoření [online] 2010. [cit.2010-04-01]. Dostupné z 

http://www.wuestenrot.cz/cz/cz/produkty/preklenovaci-uver/zakladni-informace/aktualni-urokove-sazby/ 
20pdMEDIA, s.r.o. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-03-18]. Dostupné z:  

http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/316-revit-plus-uverovy-program-pro-revitalizaci-

panelovych-domu-wustenrot-stavebni-sporitelna-a-s 
21pdMEDIA, s.r.o. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-03-19]. Dostupné z: 

http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/432-druzstevni-byt-wustenrot-stavebni-sporitelna-

a-s 

http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/432-druzstevni-byt-wustenrot-stavebni-sporitelna-a-s
http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/432-druzstevni-byt-wustenrot-stavebni-sporitelna-a-s
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Zelený úvěr – podmínkou poskytnutí úvěru je předložení rozhodnutí o poskytnutí 

podpory nebo smlouvy o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám. Úvěr 

lze získat bez akontace, se sníženou úrokovou sazbou na 5,7 % p.a. a do 600 000 

Kč bez zajištění zástavním právem k nemovitosti.22  

 

 

4.4.  Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.   

  

     Pod obchodním názvem Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s. 

vznikla v roce 1993 čtvrtá stavební spořitelna. Ke změně názvu na Modrá 

pyramida stavení spořitelna, a.s. došlo s účinností od 1. ledna 2005. Stavební 

spořitelna byla založena Komerční bankou, a.s., německou BHW Holding AG a 

Českou pojišťovnou, a.s., přičemž až do roku 2006 měla německá banka i Česká  

pojišťovna podíl akcií. V roce  2006  odkoupila  veškeré  akcie  Komerční  banka,  

a.s. a stavební spořitelna se stala 100% dceřinou společností této banky. Modrá 

pyramida stavební spořitelna jako první stavební spořitelna uvedla na trh úvěr 

kombinující výhody stavebního spoření a hypotečního úvěru – Hypoúvěr  se stal 

hitem na trhu stavebního spoření. 

Modrá Pyramida nabízí stavební spoření s výhodným úročením 2%. Kromě 

základního výhodného stavebního spoření nabízí Modrá Pyramida také spoření 

Mopísek pro děti do 15let, spoření Mopy Junior je určeno pro mladé mezi 16 a 21 

lety. Další možností je spoření MAXI, které v sobě kombinuje stavební spoření a 

penzijní připojištění, díky čemuž lze ročně od státu získat až 6600,-Kč (3000 

stavební spoření, 1800 penzijní připojištění, 1800 úspora na daních) a spoření 

EFEKT, které je bez poplatků za zřízení a umožňuje čerpat všechny výhody 

stavebního spoření, je však nutné na začátku vložit alespoň 75 % cílové částky. 

Minimální vklad je 50 000 Kč a maximální vklad může činit 750 000 Kč a to do 

doby 4 měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Úrok z úvěru 3-5 % p.a. 

v závislosti na zvolené variantě spoření. 

                                                
22 Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. Stavební spoření [online] 2010. [cit.2010-04-02]. Dostupné z 

http://www.wuestenrot.cz/cz/cz/produkty/preklenovaci-uver/nase-nabidka/zeleny-uver-preklenovaci-uver/ 
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Modrá Pyramida se zaměřuje především na poskytování účelových úvěrů 

určených k financování bydlení. Využít lze hypoteční úvěr Hypoúvěr, který v sobě 

spojuje výhody hypotéky a úvěru ze stavebního spoření s úročením 4,69 % a 

možností rozložení splátek až na 28 let.  

Rychloúvěr - je určený především stávajícím klientům, kterým nabízí rychlé a 

jednoduché řešení běžných modernizací a rekonstrukcí bydlení, jako je například 

zateplení fasády, výměna oken, modernizace koupelny nebo kuchyně. Klient si 

může půjčit až 300 000 Kč zpravidla bez nutnosti ručitele, úroková sazba je od 

6,19 % p.a. (při naspoření min. 20 % cílové částky) a 6, 49 % p..a. (bez akontace) 

Hypoúvěr garant - obsahuje všechny výhody výše zmíněného Hypoúvěru a má 

navíc garantovanou výši splátek po celou dobu splácení. Je určen především pro 

klienty, kteří chtějí mít jistotu výše splátek úvěru do budoucna, nechtějí nést riziko 

vývoje úrokových sazeb a s tím spojenou možnou změnu výše splátky skončení 

doby fixace úrokové sazby, minimální výše úvěru 300 000 Kč , akontace od 0 % 

(bez počátečního vkladu), úroková sazba od 4,99 % p.a.23 

     

Tabulka č. 5 - Základní parametry variant Modré pyramidy 

 

Základní ukazatele 
Výhodné 
st.spoření Maxi spoření 

Mopy 
Junior Mopísek 

Poplatek za uzavření smlouvy 1% 1% 0,50% 0,50% 

Poplatek za vedení účtu  300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 

Poplatek za zvýšení CČ 1% 1% 0,50% 0,50% 

Překlenovací úvěr - min. naspořená 
částka 

0% 0% 0% 0% 

Překlenovací úvěr - popl. za 
poskytnutí 

1% 1% 1% 1% 

Překlenovací úvěr - úroková sazba 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Řádný úvěr - min. naspořená částka 40% 40% 40% 40% 

                                                
23 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-02-02]. Dostupné z. 

http://www.modrapyramida.cz/sazebniky/urokove-sazby/ 

http://www.modrapyramida.cz/sazebniky/urokove-sazby/
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Řádný úvěr - poplatek za poskytnutí 0% 0% 0% 0% 

Řádný úvěr - úroková sazba 3-5% 3-5% 3-5% 3-5% 

Sankce za předčasnou výpověď 
smlouvy 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Úroková sazba z vkladů 2% 2% 2% 2% 

 

Pohotovostní úvěr - poskytuje klientovi finanční prostředky z překlenovacího 

úvěru, nebo úvěru ze stavebního spoření ještě před tím, než má vybranou 

konkrétní nemovitost, úroková sazba od 4,79 % p.a.24  

Renoúvěr multi – tento úvěr je určen právnickým osobám, konkrétně bytovým 

družstvům, společenstvím vlastníků, pro komplexní rekonstrukce panelových bytů. 

Umožňuje bytovým družstvům, společenstvím vlastníků i jednotlivým majitelům 

bytů získat výhodný úvěr na opravy domu. Modrá pyramida ho poskytuje svým 

klientům do 10 mil. bez zajištění. Úroková sazba již od 4,99 % ročně. Tento úvěr 

lze využít s dotací státního programu Panel. 

 

 

4.5. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.  

      

     1. července 1994 zahájila svou činnost v pořadí pátá stavební společnost pod 

obchodním názvem ČS – stavební spořitelna, a.s. Zakladatelem byla spolu 

s Českou spořitelnou, a.s. německá Bayerische Landesbank Girozentrale. I 

přestože na český bankovní trh vstoupila s desetiměsíčním zpožděním od počátku 

působení první stavební spořitelny, brzy si své postavení především díky husté síti 

poboček mateřské společnosti České spořitelny vybudovala. Oficiálním jediným 

distributorem je právě mateřská společnost Česká spořitelna, která outsourcuje i 

některé činnosti stavební spořitelny. Outsorcing je zřejmý především v oblasti 

marketingové. 

                                                
24pdMEDIA, s.r.o. Stavební spoření [online] 2009. [cit.2010-03-18]. Dostupné z: 

http://www.zlatakoruna.info/produkty/3-stavebni-sporeni/744-pohotovostni-uver-s-naslednym-zajistenim-

modra-pyramida-stavebni-sporitelna-a-s 
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     Stavební spořitelnu České spořitelny prezentuje známá Buřinka, která zahrnuje 

stavební spoření a pouze jeden úvěr ke stavebnímu spoření. Dále nabízí i 

překlenovací úvěry HYPO TREND a TREND. Pro poskytnutí řádného úvěru ze 

stavebního spoření musí mít klient na účtu stavebního spoření minimální zůstatek 

ve výši 40 % z cílové částky stavebního spoření. Úvěry ze stavebního spoření 

mají nastavenu úrokovou sazbu na 4,75 % ročně. Měsíční splátky poskytnutého 

úvěru jsou minimálně 0,55 % z cílové částky. Buřinka nabízí nízkou sazbu za 

uzavření smlouvy o stavebním spoření - 0,5 % z cílové částky (minimálně však 

1500Kč a maximálně 7500Kč). Dále také nabízí vyřízení úvěru zdarma.  

Tabulka č. 6 - Základní parametry standardní varianty stavebního spoření 

Základní ukazatele          Standardní tarif  

Poplatek za uzavření smlouvy   0,5 % 

Poplatek za vedení účtu  305 Kč 

Poplatek za zvýšení CČ 0,5 % 

Překlenovací úvěr - min. naspořená 

částka 
0% 

Překlenovací úvěr - popl. za poskytnutí 1% 

Překlenovací úvěr - úroková sazba od 5,15% 

Řádný úvěr - min. naspořená částka 
40% 

 

Řádný úvěr - poplatek za poskytnutí 0% 

Řádný úvěr - úroková sazba 4,75% 

Sankce za předčasnou výpověď 

smlouvy 
0 % 

Úroková sazba při čerpání úvěru 2% 

Úroková sazba při nečerpání úvěru 2% 

 

     Stavební spořitelna nabízí dva typů překlenovacích úvěrů – TREND a 

HYPOTREND. Základním klíčem pro výběr úvěru je jeho zajištění. Úvěr TREND je 
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bez zajištění nemovitostí, u úvěru HYPO TREND už stavební spořitelna požaduje 

zástavu nemovitosti.                                   

Překlenovací úvěr TREND – tento úvěr může klient získat, aniž by musel naspořit 

nebo jednorázově vložit finanční prostředky na účet stavební spořitelny. V rámci 

nabídky úvěru TREND si klient může vybrat ze dvou typů úročení úvěru:  6,35 % 

p.a. pevná (po celou dobu splatnosti) a 5,95 % p.a.  variabilní (pevná na 3 roky) při 

max. délce splácení 18 let.             

 Překlenovací úvěr HYPO TREND -  klient se může navíc rozhodnout, zda zvolí 

úvěr s variabilní nebo s pevnou úrokovou sazbou. Alternativa úvěru s pevnou 

úrokovou sazbou a pevnou splátkou po celou dobu splácení je určena klientům, 

kteří upřednostňují nízkou výši platby. Klient může úvěr splácet až 28 let. Úročení 

úvěru 5,15 % p.a. variabilní (pevná na 3 roky) nebo 5,95 % pevná (po celou dobu 

splatnosti). 
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5. ZÁVĚR 

 

     Ve své bakalářské práci jsem se pokusil představit specifický bankovní produkt 

stavební spoření. Mým cílem bylo popsat tento produkt, představit co nabízí a 

porovnat nabídky jednotlivých stavebních spořitelen působících v České republice. 

Jelikož je stavební spoření velice rozšířené a zná ho prakticky každý, nebylo třeba 

se detailně věnovat obecně známým faktům o stavebním spoření, ale zaměřil 

jsem se spíše na produkty, které stavební spoření nabízí a to spoření a úvěrové 

produkty. Proč je stavební spoření tak oblíbené? Zejména pro štědrou státní 

podporu, nízkou úrokovou sazbou úvěrů, vklady garantované státem a zejména 

dostupností pro širokou masu lidí. Zejména v počátcích stavebního spoření bylo 

cílem většiny vkladatelů spořit finanční prostředky a využívat štědré státní 

podpory. Stavební spoření tak představovalo jistý, státem garantovaný spořící 

produkt. V poslední době však stavební spoření zaznamenalo jistý boom spojený 

s velkou nabídkou realit, možností výstavby bydlení a také s privatizací bytového 

fondu. Stavební spoření již není pouze využíváno jako spořící produkt, ale klienti 

stavebních spořitelen využívají možnosti úvěrů, které jim stavební spořitelna 

nabízí a to ať již samostatně, tak v kombinaci s hypotečními úvěry. Zejména 

z tohoto důvodu jsem se ve své práci zaměřil také na produkty stavebních 

spořitelen a pokusil jsem se je představit a uvést k nim alespoň základní údaje tak, 

aby jednotlivé produkty mohly být porovnány mezi sebou. Každý produkt je svým 

způsobem specifický, ačkoliv cíl je stejný. Poskytnou dostatek finančních 

prostředků na bytové účely. Ne každé stavební spoření či úvěr je vhodné na 

rekonstrukci bytu, či domu, tak ne každé spoření či úvěr je vhodné na koupě 

nemovitosti. Bez znalosti základní problematiky stavebního spoření a orientace 

v úvěrových produktech je prakticky nemožné si vybrat vhodný produkt pro ten či 

onen účel. 

     Jak lze shrnout mojí práci. Stavební spoření je u nás velice známé, avšak ne 

každý dokáže říct, že se v tomto produktu vyzná. Já jsem se pokusil představit 

tento produkt a zejména jsem se zaměřil na možnosti, které nám stavební spoření 

nabízí tak, aby čtenář získal ucelený přehled o stavebním spoření a rozšířilo mu to 

informace o tomto známém bankovním produktu. 
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