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Anotace 

Téma mé bakalářské práce je popis stavebního spoření a jeho vývoje v České 

republice.  Práce je rozvedena do pěti kapitol. V druhé kapitole charakterizuji Raiffeisen 

stavební spořitelnou a.s., ve třetí rozebírám stavební spoření a uvádím jeho produkty. Ve 

čtvrté kapitole se zabývám zhodnocením vývoje stavebního spoření a jeho přínosem pro  

stát. 

Klíčová slova: stavební spoření, stavební spořitelna, úvěr ze stavebního spoření, 

překlenovací úvěr, cílová částka, smlouva o stavebním spoření, smlouva o úvěru, státní 

podpora 

Summary 

The theme of my bechelor thesis is description of the building savings and 

description of development building savings in Czech republic. My work consist of five 

chapters. In the second chapter, I characterize Raiffeisen building savings company Inc., in 

the third chapter, I describe building savings and his products. In the fourt, I am concerned 

with upward revaluation building savings and his asset for our state. 

Keywords: building savings, building savings company, building saving credit, bridge 

loan, target sum, building savings contract , credit contarct,  state support 
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Seznam použitých zkratek 

CČ – cílová částka 

DPH – daň z přidané hodnoty 

GmbH – společnost s ručením omezením (německy) 

p.a. – per annum 

RSTS – Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

VOP – všeobecné obchodní podmínky 

AČSS – Asociace českých stavebních spořitelen 
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1 ÚVOD 

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém klient dlouhodobě spoří. 

V průběhu spoření můţe získat státní příspěvek, který s úrokovými sazbami stavebních 

spořitelen tvoří poměrně velké zhodnocení. Po skončení doby spoření můţe klient po 

splnění podmínek získat výhodný úvěr ze stavebního spoření. 

Díky zajímavému zhodnocení s poměrně vysokým státním příspěvkem a moţností 

získat úvěr s velice nízkou úrokovou sazbou se stavební spoření v České republice stalo 

velice oblíbeným finančním instrumentem. Více jak pět miliónu klientů, kteří mají 

sjednanou smlouvu o stavebním spoření je toho důkazem. Za dobu své existence si více jak 

jeden a půl miliónu klientů zlepšilo, či pořídilo vlastní bydlení. Pro mnoho lidí je tento 

produkt stále jedinou moţností jak si splnit sen o vlastním bydlení. 

V mé bakalářské práci se zabývám stavebním spořením. Uvádím zde Raiffeisen 

stavební spořitelnu a.s., která toto účelové spoření nabízí. Na příkladu této spořitelny 

vysvětluji, jaké druhy spořících a úvěrových produktů nabízí. Ke stěţejním bodům mé 

práce patří komplexní popis stavebního spoření, jeho statistik, výhledu do budoucnosti a 

především celkové zhodnocení jeho vývoje. 

Mou práci jsem rozvedl do pěti kapitol, z nichţ první kapitola tvoří úvod a 

poslední závěr. 

Ve druhé kapitole charakterizuji Raiffeisen stavební spořitelnu. Uvádím zde něco 

z její historie, do které patří vznik Raiffeisen finanční skupiny, která v současnosti 

zahrnuje mj. i Raiffeisen stavební spořitelnu. Další část této kapitoly tvoří podkapitoly 

současnost, ocenění a výsledky hospodaření. 

Ve třetí kapitole charakterizuji stavební spoření a uvádím zde spořící a úvěrové 

produkty Raiffeisen stavební spořitelny. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám vývojem stavebního spoření a úvěrů s přihlédnutím 

na nejdůleţitější změny v legislativě. V závěru shrnuji mou bakalářskou práci a nastiňuji 

moţnou budoucnost stavebního spoření. 

Cílem mé práce je popsat stavební spoření a provést zhodnocení jeho vývoje 

s ohledem na součastné změny v legislativě.   
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2 CHARAKTERISTIKA RAIFFEISEN STAVEBNÍ 

SPOŘITELNY A.S. 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále jen „RSTS“) je bankovní institucí 

působící na území České republiky.  Její obchodní činnost spočívá v provozování 

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

stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 

Sb. Dále se musí řídit zákony, které jsou platné pro všechny bankovní instituce [14]. 

2.1 Historie 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. působí na českém trhu jiţ od roku 1993. Tehdy 

ještě vystupovala pod názvem AR stavební spořitelna a.s. Zakladateli společnosti se stali 

Agrobanka Praha a.s. a Raiffeisen Bausparkasse GmbH. AR stavební spořitelna a.s. 

zahájila svou obchodní činnost 7. Září 1993 po udělení licence Českou národní bankou. 

Základní kapitál společnosti činil 300 000 000 Kč. V roce 1995 byl základní kapitál 

společnosti navýšen na 500 000 000 Kč a společnost začala poskytovat svým klientům 

jedny z prvních úvěrů.  Mezi léty 1996 – 1997 spořitelna prochází nejtěţším obdobím v její 

dosavadní historii, které způsobilo uvalení nucené správy na Agrobanku. Mezníkem se 

stalo datum 27. března 1998, kdy tehdejší minoritní vlastník akcií Raiffeisen Bausparkasse  

GmbH navýšil svůj podíl na 75% akcii a zbývajících 25% akcií získala Raiffeisen bank a.s. 

V návaznosti na tento krok změnila AR stavební spořitelna své obchodní jméno na 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Svým názvem se tak plnohodnotně zařadila nejen do 

finanční skupiny Raiffeisen v České republice, ale i do největší soukromé finanční skupiny 

působící na rakouském trhu. Od téhoţ roku se prezentuje firemním sloganem Specialista 

na moderní bydlení.  V roce 2001 došlo k navýšení základního kapitálu na 650 000 000 

Kč. Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges mbH převzala na 

podzim roku 2005 od své mateřské společnosti Raiffeisen Bausparkasse GmbH  všech 

75% akcií a stala se tak spojovacím článkem mezi stavebními spořitelnami skupiny 

Raiffeisen v Rakousku a mimo jeho území. Ještě téhoţ roku společnost změnila svůj název 

na Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH. V roce 2007 oznámila akvizici s HYPO 
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stavební spořitelnou a.s. 31. října byla HYPO stavební spořitelna a.s. vymazána 

z obchodního rejstříku a tímto se završila fůze mezi oběma spořitelnami. Od této chvíle se 

univerzálním nástupcem stává Raiffeisen stavební spořitelna a.s. V rámci datové migrace 

bylo do systému RSTS převedeno přes 820 tisíc smluv o stavebním spoření a téměř 32 tisíc 

úvěrových smluv bývalé HYPO stavební spořitelny a.s. Raiffeisen se tak stala po převodu 

sta procent akcií, do té doby konkurenční společnosti, třetí největší stavební spořitelnou na 

českém trhu. Koncem srpna 2008 došlo ke změně vlastnických podilů obou akcionařů. V 

drţení Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH je tak 90 % akcii a Raiffeisenbank a.s. 

vlastní 10 % akcii Raiffeisen stavebni spořitelny. V roce 2009 se RSTS stala 100% 

vlastníkem společnosti KONEVOVA s.r.o., která spravuje centrální budovu v Praze [8], 

[12]. 

2.2 Skupina Raiffeisen 

Při vzniku finanční skupiny Raiffeisen stál Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 

1888), který v roce 1862 zaloţil v Anhausenu první druţstevní bankovní asociaci. 

Emblémem a tradiční ochrannou známkou skupiny Raiffeisen jsou od prvopočátku dvě 

zkříţené koňské hlavy. Tento znak je po staletí ochranným symbolem před zlem 

a útrapami. Volba emblému skupiny Raiffeisen tak v tomto kontextu znamenala, ţe  její 

členové se od prvopočátku spojovali pod společnou institucionální střechou, aby byli lépe 

chráněni před všudypřítomnými hospodářskými riziky. Pro členy skupiny Raiffeisen 

symbolizuje závazek být klientům stabilní jistotou i garantem nejmodernějších sluţeb [9]. 

2.3 Ocenění 

RSTS získala za svou téměř devatenáctiletou působnost řadu prestiţních ocenění. 

S těch nejvýznamnějších stojí za to zmínit především úspěšné roky 2005 a 2006, kdy se 

společnost stala druhou nejlepší stavební spořitelnou v soutěţi Fincentra MasterCard 

Banka roku. V roce 2009 získala ocenění v kategorii Cena veřejnosti v soutěţi Zlatá 

koruna za třetí nejlepší produkt na českém trhu, coţ ji zařadilo na první místo s nejlepším 

produktem mezi českými stavebními spořitelnami [7]. 



Pavel Ţůrek: Vývoj stavebního spoření v České republice 

   

2011  4 

2.4 Současnost 

V součastné době spadají pod finanční skupinu Raiffeisen, která působí v České 

republice tyto společnosti: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Raiffeisenbank a.s., UNIQA 

pojišťovna, a.s., Raiffeisen - Leasing, s.r.o., Real-Treuhand Reality a.s., Raiffeisen - 

Leasing Real Estate, s.r.o. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se nespecializuje pouze na 

stavební spoření. Společnost nabízí celkové finanční poradenství prostřednictvím své 

dceřiné společnosti Raiffeisen finanční poradenství s.r.o., která byla zaloţena v roce 2000. 

Raiffeisen finanční poradenství s.r.o. nabízí finanční produkty, jako jsou: penzijní 

připojištění, ţivotní pojištění, pojištění staveb a bytových jednotek, pojištění domácnosti, 

úrazové pojištění, hypoteční úvěry. Finanční sluţby nabízí prostřednictvím renomovaných 

institucí. Raiffeisen stavební spořitelna v rámci své spolupráce s Raiffeisenbank nabízí 

svým klientům od září 2010 také moţnost zřízení bankovního účtu eKonto. Umoţňuje 

sjednání stavebního spoření po internetu či nahlíţení na klientův účet přes mobil nebo 

internet a mnoho dalších sluţeb [9]. 

Předsedou představenstva je Ing. Jan Janíček (od roku 2007). Sídlo společnosti - 

Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3. Odbytová síť se skládá s více neţ 290 poradenských 

míst po celé České republice včetně praţské centrály a regionálních ředitelství. K 31. 12. 

2009 společnost evidovala 868 255 platných smluv o stavebním spoření, coţ ji řadí na 

čtvrté místo v pomyslném ţebříčku českých stavebních spořitelen. Společnost eviduje 266 

zaměstnanců. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. je členem Asociace českých stavebních 

spořitelen, Evropského sdruţení stavebních spořitelen, České bankovní asociace. Tříčlenné 

představenstvo společnosti s jedním předsedou a dvěma místopředsedy spravuje tři hlavní 

úseky společnosti. V současnosti je majoritním vlastníkem společnosti jiţ zmíněna 

společnost Raiffeisen Bausparkasse, která je největší ze 4 stavebních spořitelen působících 

na rakouském trhu [12]. 
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2.5 Výsledky hospodaření 

RSTS jako kaţdá firma hospodaří za účelem zisku. Největší ziskovosti v oblasti 

stavebního spoření dosahuje skrz úvěrové produkty. S úvěry začala obchodovat v roce 

1995 a obchoduje s nimi doteď. Mezi roky 1996 – 1997 probíhal obchodní útlum, který 

způsobilo mj. jiţ zmíněné uvalení nucené správy na tehdejšího akcionáře Agrobanku a.s. 

Výsledky spořitelny můţeme shlédnout v následující tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Výsledky RSTS od roku 2000 

rok Počet nových 

smluv o stavebním 

spoření (ks) 

Počet platných 

smluv o stavebním 

spoření (ks) 

Počet platných 

úvěrových 

smluv (ks) 

Zisk po 

zdanění 

(tis. Kč) 

2000 144 689 393 959 50 273 4 912 

2001 146 734 478 300 62 571 20 480 

2002 193 470 609 485 68 225 203 087 

2003 297 389 705 513 72 886 80 305 

2004 79 672 717 941 77 604 154 107 

2005 74 996 659 188 79 503 155 908 

2006 78 622 619 620 80 499 134 769 

2007 109 094 604 914 80 808 200 935 

2008 156 000 902 966 105 383 760 448 

2009 137 494 868 255 112 370 835 615 

Zdroj: [12] 

V letech 2003 RSTS vytvořila rekord co do počtu nově uzavřených smluv, 

způsobený masivním uzavírání smluv před platností novely zákona z téhoţ roku. 

Nejvyššího zisku dosáhla v roce 2009. 
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3 SPOŘÍCÍ A ÚVĚROVÉ PRODUKTY STAVEBNÍ 

SPOŘITELNY 

RSTS obchoduje na základě zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spořeni a státní 

podpoře stavebního spořeni, a výkonu činnosti uvedených v § 9 odst. 1 zákona č. 96/1993 

Sb. Stěţejním spořícím produktem spořitelny je stavební spoření, ze stavebního spoření 

spořitelna poskytují různé druhy úvěrů dle potřeb a poţadavků klientů. 

3.1 Charakteristika stavebního spoření  

Stavební spoření je účelové spoření spočívající v: 

 přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, 

 poskytování úvěrů ze stavebního spoření účastníkům, 

 poskytování státní podpory účastníkům (fyzickým osobám) [13]. 

Lze ho charakterizovat jako moderní, výhodnou a především bezpečnou formu 

zhodnocování finančních prostředků určených k řešení bytových potřeb. K výhodnému 

zhodnocování přispívá výraznou měrou stát formou jiţ zmíněné státní podpory. 

Ačkoli je stavební spoření v České republice jedním z nejmladších bankovních 

produktů, vydobylo si na trhu finančních sluţeb od počátku své existence nezastupitelné 

místo. V České republice tento produkt nabízí pět stavebních spořitelen. 

3.1.1 Princip  

Princip stavebního spoření vychází ze zásady „ Já pro tebe, ty pro mě“. V praxi to 

znamená, ţe ten kdo spoří alespoň 24 měsíců, můţe poté zaţádat o úvěr, který je 

financován z vkladů dalších účastníků stavebního spoření. 

Aktivity stavebních spořitelen jsou stanoveny zákonem a dohled zajišťuje Česká 

národní banka a Ministerstvo financí. Vklady jsou pojištěny ze zákona do výše 100 000 

eur. Podmínky, které účastník podepíše ve smlouvě o stavebním spoření, jsou po celou 

dobu spoření platné a neměnné. 
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3.1.2 Průběh  

Stavební spoření můţeme rozdělit na dvě fáze: 

 Spořící 

 Klient ukládá částku na účet stavebního spoření po dobu 6 let a stát 

mu k tomu přidává státní podporu. Předem je sjednána cílová částka 

(dále jen „CČ“), kterou tvoří vklady a úroky z vkladů klienta + jiţ 

zmíněná státní podpora a úroky z ní. 

 Úvěrová 

 Následuje po fázi spořící a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze 

stavebního spoření na bytové potřeby.  

3.1.3 Účastník stavebního spoření 

Účastníkem stavebního spoření můţe být kaţdá fyzická nebo právnická osoba, 

která uzavře smlouvu o stavebním spoření (dále budeme povaţovat za účastníka 

stavebního spoření pouze fyzickou osobu). Toto rozdělení je důleţité zejména z hlediska 

moţnosti získat státní podporu. Právnická osoba nemá nárok na státní podporu naopak 

fyzická osoba ano.  

K tomu, aby účastník měl nárok na státní podporu, musí splňovat následující 

podmínky:  

 být občanem České republiky, 

 občanem Evropské unie s povolením k pobytu v České republice a 

přiděleným rodným číslem, 

 občanem třetí země (mimo Evropskou unii), tj. osobu s trvalým pobytem 

v České republice a přiděleným rodným číslem. 

Účastníkem stavebního spoření můţe být i nezletilá osoba, za niţ podepisuje smlouvu o 

stavebním spoření zákonný zástupce tj. jeden z rodičů nebo soudem stanovený opatrovník 

po předloţení rodného listu [13].  
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3.1.4 Právní úprava 

Stavební spoření v České republice je upraveno zákonem č. 96/1993 Sb., o 

stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní 

rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 

Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. [14]. 

3.1.5 Základní dokumenty upravující stavební spoření s RSTS 

 Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření stanovují konkrétní 

podmínky spoření pro jednotlivé tarify smluv. 

 Podmínky pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření. 

 Oznámení, kterým představenstvo vyhlašuje základní podmínky 

stavebního spoření nestanovené ve všeobecných obchodních podmínkách 

(úrokové sazby, hodnota ukazatele zhodnocení, atd.). 

 Oznámení o úrokových sazbách pro překlenovací úvěry fyzických osob 

 Sazebník úhrad za poskytované sluţby, kterým představenstvo stanovuje 

veškeré úhrady, které je RSTS oprávněna odúčtovat z účtu klientů [13]. 

3.1.6 Tarify 

Tarify smlouvy o stavebním spoření jsou jakýmsi souhrnem podmínek stavebního 

spoření, které si zvolí účastník při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tyto podmínky 

ovlivňují celý průběh spoření. Tarif určuje minimální měsíční vklad, minimální měsíční 

splátku úvěru ze stavebního spoření a maximální lhůtu pro jeho splacení. Tarif a jeho 

parametry jsou sjednány ve smlouvě o stavebním spoření, a to v souladu s oznámením 

platným v době uzavření smlouvy. V součastné době je plané oznámení č. 081. Oznámení 

zmiňuje i různé podmínky pro práci u starších tarifů  RSTS a HYPO stavební spořitelny 

a.s., avšak v jednotlivých parametrech a ustanoveních se o nich nebudeme zmiňovat.  

RSTS v součastné době nabízí 2 tarify - spořící tarif S041 a úvěrový tarif S061. 

Tyto tarify mají rozdílné parametry. Je moţná změna tarifu, ale pouze na tarif úvěrový. 

Spořitelna si při změně tarifu účtuje poplatek dle platného sazebníku. 
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Jednotlivé parametry tarifů dle platného oznámení [13]: 

  Tarif S041 

 Úroková sazba z vkladů 2 % p.a. 

 Úroková sazba z úvěrů ze stavebního spoření 4,9 % p.a. 

 Minimální měsíční vklad 0,3 % z cílové částky (dále jen „CČ“) 

 Minimální měsíční vklad pro přidělení CČ do 6 let 0,5 % z CČ 

 Minimální měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření 0,5 % z CČ 

 Minimální výše zůstatku na účtu pro přidělení CČ 40 % z CČ 

 Maximální výše úvěrů ze stavebního spoření 60 % z CČ 

 Koeficient ukazatele zhodnocení 2,7 

 Tarif S061 

 Úroková sazba z vkladů 1 % p.a. 

 Úroková sazba z úvěrů ze stavebního spoření 3,5 % p.a. 

 Minimální měsíční vklad 0,2 % z CČ 

 Minimální měsíční vklad pro přidělení CČ do 6 let 0,7 % z CČ 

 Minimální měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření 0,7 % z CČ 

 Minimální výše zůstatku na účtu pro přidělení CČ 40 % z CČ 

 Maximální výše úvěrů ze stavebního spoření 60 % z CČ 

 Koeficient ukazatele zhodnocení 1,5 

Obecná ustanovení dle platného oznámení [13]: 

 Minimální výše CČ 50 000 Kč 

 Maximální výše CČ neomezena 

 Minimální hodnota ukazatele zhodnocení pro přidělení CČ 64 

 Lhůta, po kterou nemůţe dojít k přidělení CČ po změně smlouvy o 

stavebním spoření 0 měsíců 

3.1.7 Sjednání smlouvy o stavebním spoření 

Pokud zájemce o stavební spoření splňuje podmínky uvedené v odstavci 3.1.3, 

můţe se přistoupit k samotnému sjednání smlouvy o stavebním spoření a zřízení 

vkladového účtu. Nedílnou součásti smlouvy o stavebním spoření jsou všeobecné 
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obchodní podmínky (dále jen „VOP“) RSTS. Na tiskopise smlouvy o stavebním spoření je 

obsaţeno několik bodů, ve kterých mj. zájemce prohlašuje, ţe souhlasí se zveřejňováním 

svých osobních údajů dle platného zákona o ochraně osobních údajů. Zájemce si zvolí 

jeden ze dvou nabízených tarifu viz 3.1.6, zvolí si maximální částku do které chce spořit – 

CČ. Zvolí si výši a periodicitu vkladu odpovídající minimálnímu vkladu určeného 

v platném oznámení. Poté co si zájemce vše prostuduje, vyplní všechny potřebné údaje a 

zvolí si zdarma nabízené sluţby RSTS, následuje stvrzení smlouvy o stavebním spoření 

mezi RSTS a zájemcem – po podpisu se ze zájemce stává účastník. Další krok je zaplacení 

příslušného poplatku za uzavření smlouvy dle sazebníku úhrad (po jednom roce se můţe 

sazebník změnit). V součastné době je poplatek za uzavření smlouvy 1 % z CČ, u 

fyzických osob, kteří nedosáhli věku 25 let je poplatek 0,85 % z CČ. Poplatek je účastník 

povinen zaplatit neprodleně po podpisu smlouvy, nejpozději však do 4 měsíců od uzavření 

smlouvy. Účastník získává nárok na státní podporu [13]. 

Dle novely zákona č. 96/1993 sb., o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření platného od 1. 1. 2011 platí [16]: 

 Minimální doba spoření 6 let 

 Výše státní podpory 10 % 

 Maximální částka pro výpočet státní podpory 20 000 Kč 

 Maximální částka státní podpory 2 000 Kč 

 Státní podpora na více smluv – ano 

 Zdanění úrokových výnosů z vkladů 15 % 

 Moţnost sníţení úrokových sazeb ze strany spořitelny – ano 

3.1.8 Změny a výpověď smlouvy o stavebním spoření 

Účastník stavebního spoření má během platnosti smlouvy moţnost měnit na 

základě písemného návrhu některé údaje obsaţené ve smlouvě dle VOP spořitelny. Můţe 

měnit výši CČ, určitý druh tarifu, své osobní údaje a další údaje stanovené ve VOP RSTS. 

Při všech změnách, kromě změny osobních údajů, účastník zaplatí úhradu za poţadovanou 

změnu dle sazebníku úhrad. Při změně CČ (zvýšení nebo sníţení) se poplatek za zvýšení 

účtuje z částky o kterou se CČ navýšila. Pokud chce účastník sníţit CČ nesmí tak činit pod 

naspořený zůstatek na vkladovém účtu. 
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Účastník má prakticky na výběr mezi dvěma způsoby ukončování smluv. 

Pomineme-li způsoby ukončení uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách jako je 

úmrtí účastníka, zánik právnické osoby apod. existují prakticky dva druhy výpovědi[13]:  

 výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou (zdarma), 

 výpověď písemnou dohodou mezi stavební spořitelnou a účastníkem 

k poţadovanému datu (zpoplatněna dle sazebníku). 

Pokud účastník nedodrţí sjednanou vázací lhůtu, přichází o státní podporu a spořitelna má 

právo mu naúčtovat poplatek za předčasné ukončení smluvního vztahu dle sazebníku. 

Přesné podmínky ukončování spořitelna uvede vţdy ve své vlastní odbytové síti, která dle 

všeobecných obchodních podmínek musí s klientem jednat. Slevy, způsoby navyšování, 

různé bonusové prémie, úroková zvýhodnění apod. spořitelna opět sděluje ve své odbytové 

síti, která jedná v souladu s VOP. 

3.2 Charakteristika úvěrů RSTS 

 Úvěr ze stavebního spoření   

 Půjčka, která je poskytnuta účastníkovi za nejvýhodnější moţnou 

úrokovou sazbu sjednanou uţ při uzavření smlouvy o stavebním 

spoření. Vyuţití tohoto úvěru je podmíněno splněním několika 

zásadních podmínek obsaţených ve všeobecných obchodních 

podmínkách. 

 Překlenovací úvěr 

 Půjčka, která je poskytnuta účastníkovi, který nemůţe dosáhnout 

na úvěr ze stavebního spoření, protoţe nesplňuje zásadní podmínky 

pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Má vyšší úrokovou 

sazbu. 

3.2.1 Podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření 

Abychom se mohli zorientovat v úvěrové problematice, vysvětlíme si pojmy, bez 

jejichţ pochopní nejsme schopni objektivně tento problém vysvětlit. 
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 Fond stavebního spoření – fond, který tvoří všechny peněţní zdroje přijaté 

stavební spořitelnou od klientů. Z tohoto fondu se měsíčně přidělují CČ 

účastníkům stavebního spoření. 

 Přidělení CČ – přidělením CČ se vlastně rozumí získání moţnosti pro 

získání řádného úvěru ze stavebního spoření. 

 Ukazatel zhodnocení – abychom mohli obdrţet přidělení CČ musíme 

dosáhnout minimálního ukazatele zhodnocení. Součastná minimální 

hodnota tohoto ukazatele je dle platného oznámení 64. Smlouva s vyšším 

ukazatelem zhodnocení má přednost. 

 Jistina – samotné splácení úvěru bez úroku. 

Nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření má účastník, kterému bude stavební spořitelnou 

přidělena CČ. K tomu aby došlo k přidělení, musí účastník splnit mimo jiné 3 základní 

podmínky [13]: 

1. musí spořit alespoň 24 měsíců,  

2. zůstatek na vkladovém účtu musí odpovídat minimálnímu procentuálnímu 

zůstatku na účtu (u tarifu S041 je to 60 % z CČ, u tarifu S061 je to 40 % 

z CČ), 

3. musí dosáhnout minimálního ukazatele zhodnocení. Ostatní podmínky 

jsou uvedeny ve VOP. 

Přidělením CČ vzniká účastníkovi nárok na úvěr ze stavebního spoření. 

K samotnému podpisu úvěrové smlouvy však můţe dojít aţ pro splnění podmínek pro 

získání úvěru ze stavebního spoření. 

Pokud účastník prokáţe schopnost splatit úrok ze stavebního spoření + úroky 

z něho plynoucí, prokáţe zajištění úvěru (nemovitostí, pohledávkou, třetí osobou apod.), 

prokáţe účelovost, pak je způsobilý pro získání úvěru ze stavebního spoření. Účastník je 

povinen pojistit si majetek, který je předmětem zástavního práva a to na celou dobu trvání 

úvěrového vztahu.  

 V samotné smlouvě o úvěru si účastník zvolí splátku úvěru (u tarifu S041 0,7 % 

z CČ, u tarifu S061 0,5 % z CČ). Pokud účastník souhlasí s podmínkami uvedenými ve 

smlouvě o úvěru, následuje stvrzující podpis. Spořitelna se při podpisu smlouvy řídí 

platnými předpisy. 
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Účastníkovi je vplacena částka sepsána ve smlouvě, nanejvýš však do výše 

rozdílu mezi minimálním procentuálním vyjádřením tzv. (u tarifu S041 60 % z CČ, u tarifu 

S061 60 % z CČ). Poté klient platí jistinu + úroky. Pravidelné splátky se můţou měnit, 

nesmí však jít pod minimální sjednanou částku ve smlouvě o úvěru. Pro ukončení smlouvy 

o úvěru platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku a ujednání uzavřené smlouvy o 

úvěru.  

Obrázek č. 1 nám názorně ilustruje, z jakých fázi se skládá celý proces od sepsání 

smlouvy o stavebním spoření aţ po získání řádného úvěru. 

 

Obrázek č. 1: Fáze stavebního úvěru 

Zdroj: Google 

Výhody úvěru ze stavebního spoření od RSTS[13]: 

 nízký úrok 3,5 % p.a. s úvěrovým tarifem stavebního spoření S061, 

 zpracování úvěru zdarma, 

 úvěr do výše 500 000 Kč bez zajištění, 

 úvěr lze čerpat aţ 2 roky, 

 sami si můţeme stanovit výši splátky (v rozmezí 0,5 aţ 0,7 % cílové částky), a tím 

ovlivníme dobu splácení úvěru, 

 moţnost úvěr kdykoliv předčasně zcela nebo částečně splatit bez jakýchkoliv 

sankcí, 

 jako klient nemusíme prokazovat příjmy, 
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 moţnost odečíst si zaplacené úroky od daňového základu, 

 slevy aţ 40 % na nákupy u partnerských firem s kartou Více domova. 

3.2.2 Podmínky pro poskytnutí překlenovacího úvěru 

Nárok na překlenovací úvěr má kaţdá fyzická osoba nebo právnická osoba a to 

ihned po podpisu smlouvy o stavebním spoření. Z toho vyplývá, ţe je úvěr poskytován 

účastníkům, kteří nesplňují podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření. 

Překlenovací úvěr můţe být poskytnut jiţ od 0 % akontace a to do výše CČ  

sjednané ve smlouvě o stavebním spoření. Překlenovací úvěr slouţí jako tzv. „meziúvěr“, 

který nám pomáhá překlenout dobu, neţ dosáhneme na přidělení řádného úvěru ze 

stavebního spoření. Do doby, neţ splníte podmínky pro překlenutí na úvěr ze stavebního 

spoření, splácíte vyšší úrokovou sazbu sjednanou ve smlouvě o úvěru. V době kdy začnete 

čerpat řádný úvěr, začnete splácet úrokovou sazbu sjednanou ve smlouvě o stavebním 

spoření. 

Celý proces můţeme rozdělit do 2 fází: 

1. Spoření na účtu stavebního spoření+splácení úroků překlenovacího úvěru 

(pouze úroku bez splácení jistiny). 

2. Splníme podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření, tzv. 

úroková sazba se sniţuje na sazbu sjednanou ve smlouvě o stavebním 

spoření + splácíme jistinu. 

V samotné smlouvě o úvěr platí základní podmínky jako doloţení účelovosti, 

prokázaní bonity, zajištění apod. Typy překlenovacích úvěru nabízených v současnosti 

RSTS můţeme shlédnout v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: Parametry překlenovacích úvěrů 

Typ překlenovacího 

úvěru 

Úroková sazba (p.a.) 

 

Minimální 

akontace 

Tarif 

Nízká hyposplátka 5,10 % 0 % S061 

Horizont 4,90% 0 % S041 

Bez čekání 4,90 % nebo 3,90 % 30 % S041 nebo S061 

Spektrum 5,90 % 0 % S041 nebo S061 

Dobrý známý 5,30 % 0 % S041 nebo S061 

Helios 4,90 % nebo 5,10 % 0 % S041 nebo S061 

Zdroj: [13] 

V této tabulce jsou typy překlenovacích úvěrů a jejich hlavní parametry. Je nutno 

poznamenat, ţe úroková míra, akontace, ale i jiné zde neuvedené parametry, se odvíjejí od 

podmínek stavební spořitelny pro tyto úvěry. Například překlenovací úvěr Helios je 

poskytnut s úrokovou sazbou 4,90 % p.a. se zástavou nemovitosti a bez zástavy 

nemovitosti je úroková sazba 5,10 % p.a. 

Obrázek č. 2 nám ilustruje, z jakých fázi se skládá celý proces od sepsání smlouvy 

o stavebním spoření, přes čerpání překlenovacího úvěru, aţ po řádný úvěr ze stavebního 

spoření. 

 

Obrázek č. 2: Fáze překlenovacího úvěru 

 Zdroj: Google 
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Výhody překlenovacího úvěru ze stavebního spoření od RSTS: 

 u většiny úvěrů nemusíte mít nic naspořeno (0% akontace), 

 pro stávající klienty úvěr s nízkým úročením, 

 do určité výše úvěry bez zajištění, 

 úvěr je uvolňován dle Vašich potřeb (zálohově, postupně apod.), 

 moţnost čerpat úvěr aţ 2 roky,  

 moţnost splácet dlouhodobě,  

 moţnost kdykoliv úvěr předčasně splatit bez jakýchkoliv sankcí,  

 u většiny překlenovacích úvěrů je moţnost sníţit úrokovou sazbu  o 0,1 % p.a. při 

sjednání pojištění pro případ smrti a trvalých následků, 

 zaplacené úroky je moţno odečíst od daňového základu, 

 úvěr lze pouţít na refinancování hypotečního úvěru od jiné banky a vyuţít tak 

výhod, které překlenovací úvěry ze stavebního spoření poskytují, 

 slevy aţ 40 % na nákupy u partnerských firem s kartou Více domova. 
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Ukázkový příklad na propočet bonity zájemce o úvěr: 

Manţelé s 2 dětmi chtějí půjčit 1 200 000 Kč a po poradě s finančním poradcem 

zvolí produkt Nízká hypopsplátka. Mimo jiné splácí ještě předchozí půjčku ve výši 2800 

Kč. Děti mají 6 a 15 let. 

Řešení: 

 Náklady na výţivu a ostatní základní osobní náklady (vše uváděno za 1 měsíc): 

 dospělá osoba 2 600 Kč tzv. 5 200 Kč 

 dítě 15 aţ 26 let 2 600 Kč 

 dítě 6 aţ 10 let 2 100 Kč 

 Náklady na domácnost 

 pro domácnost o 3 a 4 osobách 3 600 Kč 

 Náklady celkem 

 13 500 Kč koeficient pro propočet dle úvěru (1,4) = 18 900 Kč 

 Splátka úvěru 

 1 200 000 0,051 12 = 5 100 Kč 

 Půjčka 2 800 Kč 

 Spoření na účet stavebního spoření  

 1 200 000 0,002 = 2 400 Kč 

 Celkem bonita 29 200 Kč 

Závěr: 

Ţadatel o úvěrový produkt Nízká hyposplátka má vypočítanou bonitu ve výši 

29 900 Kč. Pokud ţadatel prokáţe dostačující příjmy, můţe mu být úvěr poskytnut. 

Zdroj:[13]  

4 VÝVOJ A ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

Stavební spoření má v České republice dlouholetou tradici a je zde bezesporu 

pevně zakořeněno. O této skutečnosti svědčí i fakt, ţe dnes má stavební spoření více neţ 5 

mil. občanů České republiky. Princip tohoto produktu je od doby uvedení na český trh stále 

stejný a neměnný. To ovšem neplatí o podmínkách, za kterých můţe být tento produkt 

nabízen a za kterých můţe být prezentován. Tyto podmínky jsou dané ze zákona. 
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V součastné době proběhla významná změna v podobě novely zákona č. 96/1993 Sb. a 

novely zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. „Kosmetické“ úpravy podmínek vytváří 

samy spořitelny, většinou uţ jen jako reakci na změny v legislativě. 

4.1 Vývoj stavebního spoření 

Stavební spoření za dobu své existence prošlo celou řadou významných, či méně 

významných změn. Za ty nejvýznamnější můţeme povaţovat a v této kapitole se jimi 

budeme zabývat, novelizace zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 

spoření v letech 2003 a 2010. Impulsem byla v obou případech snaha vlády ušetřit na 

vyplácení státní podpory. Ty nejpodstatnější změny nám shrnuje následující tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Nejdůležitější změny po změně legislativy 

Smlouvy uzavřené Do 31. 12. 2003 Do 31. 12. 2010 Od 1. 1. 20111 

Minimální doba spoření 5 let 6 let 6 let 

Výše státní podpory 25 % 15 % 10 % 

Max. částka pro výpočet 

státní podpory 

18 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

Max. částka státní podpory 4 500 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 

Státní podpora na více 

smluv 

Ne Ano Ano 

Zdanění úrokových výnosů 

z vkladů 

Ne Ne Ano 15 % 

Zdroj: [14], [15], [16] 

Předchozí tabulka ilustruje nejdůleţitější změny, které přišly v platnost při změnách 

legislativy v roce 2003 a 2010. 
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Celkový vývoj stavebního spoření od samých prvopočátku působnosti na českém 

trhu je uveden v  tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Celkový vývoj smluv o stavebním spoření  

Rok (vţdy k 31.12) Počet nových 

smluv o 

stavebním 

spoření (ks) 

Počet platných 

smluv o stavebním 

spoření ve fázi 

spoření (ks) 

Vklady klientů 

stavebního 

spoření (mld. Kč) 

1993 206 000 - 1,079 

1994 445 350 - 6,350 

1995 453 531 - 16,330 

1996 620 389 1 560 142 34,455 

1997 530 176 1 967 849 59,552 

1998 638 232 2 371 816 81,739 

1999 906 867 2 801 389 93,629 

2000 1 115 926 3 424 580 110,400 

2001 1 373 258 4 196 408 133,309 

2002 1 293 890 4 870 620 180,190 

2003 2 097 338 6 300 831 236,815 

2004 314 650 5 899 300 287,077 

2005 430 233 5 573 874 328,987 

2006 516 385 5 297 522 359,848 

2007 579 730 5 132 595 384,880 

2008 705 463 5 070 510 401,061 

2009 575 292 4 926 183 415,150 

Zdroj: [11] 
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V tabulce č. 4 můţeme vysledovat několik věcí. V roce 2003 byl uzavřen historicky 

největší počet nových smluv. Tento dosud nepřekonaný rekord byl způsoben hromadným 

uzavíráním smluv lidmi před změnou zákona, která vstupovala v platnost od 1. 1. 2004. 

Tentýţ rok bylo dosud nejvíce smluv o stavebním spoření, které byly v platnosti. Vklady 

dosáhly svého rekordu prozatím v roce 2009. 

4.1.1 Novela zákona o stavebním spoření 2003 

Vliv novely zákona č. 423/2003 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2004 a 

která sníţila maximální výši státní podpory stavebního spoření, je na vývoji stavebního 

spoření nejmarkantněji zřetelný v počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření 

v roce 2004. V tomto roce došlo k výraznému poklesu počtu nově uzavřených smluv, a to 

zejména proti roku 2003 (pokles o 85 %), který byl poznamenán snahou fyzických osob - 

občanů i stavebních spořitelen uzavřít před účinností zmíněné novely co nejvíce nových 

smluv s co nejvyšší cílovou částkou a vyuţít tak v maximální míře výhod předchozí právní 

úpravy. Největší změna a to sníţení státní podpory, se tak nepromítla 2 mil. lidem, kteří si 

pospíšili a smlouvy před zahájením účinnosti novely uzavřeli. V roce 2004 byla vyplacená 

státní podpora ve výši 15,337 mld. Kč [1], [15]. 

4.1.2 Novela zákona o stavebním spoření 2010 

Zřejmě nejradikálnější a doufejme, ţe také poslední novela zákona č. 348/2010 

Sb., která mění předchozí zákon o stavebním spoření, přinesla několik výrazných změn. 

Jelikoţ stát chtěl pomocí této novely zákona získat uspořené prostředky, kterých chtěl 

dosáhnout dalším sníţením státní podpory z 3000 Kč na 2000 Kč jiţ v roce 2011, ale 

právní úprava mu to nedovolovala, zavedl mimořádnou sráţkovou daň. Daň bude činit 

50% na státní podporu vyplacenou v roce 2011. U starých smluv s podporou 4 500 Kč to 

bude 2 250 Kč a u smluv po roce 2003 to bude činit 1500 Kč z 3000 Kč (vycházím 

z maximální moţné státní podpory). Tato mimořádná daň platí pouze pro státní podporu 

vyplácenou v roce 2011 a tímto rokem toto mimořádné zdanění končí. Dalším významným 

krokem novely se stalo zrušení osvobození od úrokových výnosů z vkladů účastníku. 

Úroky se budou od 1. 1. 2011, kdy zákon vstoupil v platnost, danit 15 % [16]. 
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4.1.3 Státem vyplácena podpora 

Česká vláda byla iniciátorem všech změn stavebního spoření v České republice. V 

roce 2003 vláda České republiky schválila novelu zákona o stavebním spoření. V rámci 

reformy veřejných financí si vláda kladla za cíl sníţit během příštích deseti let výdaje 

státního rozpočtu na stavební spoření na polovinu a také přizpůsobit zákon evropským 

normám. Stavební spořitelny byly pozvány, aby se během přípravy novely zákona k 

návrhům průběţně vyjadřovaly.  

Přišel rok 2010 a s ním i vláda tzv. „rozpočtové zodpovědnosti“, která se stejným 

záměrem (sníţení objemu vyplácené státní podpory), schválila ještě radikálnější novelu 

zákona o stavebním spoření. Pro ilustraci růst a později pokles státem vyplácené podpory 

můţeme shlédnout v grafu č. 1. 

 

Zdroj:[11] 

Předchozí graf názorně ilustruje platební vytíţení státu v oblasti vyplácení státní 

podpory. Celková státní podpora od roku 1994 činí 162 mld. Kč. V letech 2001 a 2002 

uzavřeli do té doby spořitelny rekordní počet nových smluv, coţ se markantně projevilo v 

nákladech státu na státní podporu v letech 2002 a 2003. Nicméně ještě před deklarovanou 
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Graf č. 1: Výše vyplácené státní podpory  (mld. Kč)
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novelou zákona uvedenou v platnost 1.1 2004, lidé hromadně začali vyuţívat nastavených 

podmínek a uzavírat nové smlouvy o stavebním spoření. Toto vedlo k doposud 

nepřekonanému rekordu v počtu uzavřených nových smluv, které se zastavili za rok 2003 

na počtu 2 097 338 ks. Toto hromadné uzavíraní, spolu s kumulovaným spořením 

v předchozích letech způsobilo nárůst v roce 2004 a vrcholu v objemu vyplácené podpory 

stát dosáhl v roce 2005. Od této doby dochází k poklesu, avšak ne tak výraznému neboť po 

roce 2003 počet nových smluv výrazně poklesnul a stát musel vyplácet státní podporu na 

smlouvy s předešlých let. Argument státu, ţe máme jednu s nejvyšších státních podpor 

v Evropě, názorně ilustruje následující graf č. 2. 

 

Zdroj: [10] 

Předešlý graf ukazuje výše státních podpor v jednotlivých zemích včetně České 

republiky. Největší státní podpory si uţívají Rumuni, kde je stavební spoření v začátcích a 

spořitelny se snaţí nalákat co nejvíce klientů. V Rakousku státní podpora kolísá, neboť její 

výše je závislá na vývoji ekonomiky a mezibankovního sektoru. Výchozím parametrem 

jsou výnosy z prodeje státních dluhopisů.   
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Graf č. 2: Výše státní podpory v Evropě (€)
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4.1.4 Výnosnost stavebního s ohledem na legislativní změny 

Účastníci stavebního spoření si mohli v minulých letech díky výhodným 

podmínkám a to především vysoké státní podpoře, sáhnout na poměrně výrazný výnos. 

Tento výnos se po jiţ zmíněných změnách vţdy významně sníţil. Efektivní výnos, kterého 

bylo moţno dosáhnout na sklonku vázací doby, činil před rokem 2004 aţ 12 % (s 

maximálním 4 % úročením). U smluv po roce 2003 činil tento výnos aţ 6,5 %. Po 

nejnovější novele zákona se díky dalšímu sníţení státní podpory a zdanění úroku z vkladů 

dostaneme maximálně na 4 %. Po skončení vázací doby se efektivní výnos naší investice 

do stavebního spoření s časem sniţuje. 

4.1.5 Vývoj úvěrů 

Vláda České republiky učinila reformu veřejných financí, do které v roce 2003 a 

2010 spadal i zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, převáţně za 

účelem sníţení vyplácené státní podpory. I kdyţ v roce 2010 to byl jako v roce 2003 

zřejmě nejvýznamnější argument, byli tady i další argumenty. Argumenty, jako je 

účelovost stavebního spoření, zvýhodňování stavebního spoření na úkor ostatních produktů 

a to zejména z hlediska osvobozeni od daně úroku z vkladů. Nyní si zkusíme na tyto 

argumenty odpovědět a přidat celkový přínos stavebního spoření pro národní hospodářství. 

Je pochopitelné, ţe po ekonomické recesi se nejen naše vláda snaţí ušetřit. 

Nicméně  můj objektivní názor je ten, ţe systém stavebního spoření, který u nás započal 

začátkem 90. let minulého století způsobil, ţe více neţ 1,5 mil. lidí si zlepšilo vlastní 

bydlení či pořídilo nové.  Počet poskytnutých úvěru má vzestupnou tendenci tak proč tento 

trend měnit?  

Bytový fond v české republice je v dosti zanedbatelném stavu a téměř 30% bytu 

v České republice bylo postaveno před rokem 1919. Největší procento tvoří bytové 

zástavby z let minulého reţimu. Z tohoto hlediska stavební spoření splňuje svou funkci. 

Funkci směřující k financování bydlení. Graf č. 3 znázorňuje reálně poskytnuté úvěry 

stavebními spořitelnami. 



Pavel Ţůrek: Vývoj stavebního spoření v České republice 

   

2011  24 

 

Zdroj: [6] 

V grafu můţeme vidět objem poskytnutých úvěru od roku 2005 aţ do roku 2010. 

Jedná se však pouze o reálně vyplacenou částku stavebními spořitelnami na úvěry v daném 

roce. Počet celkového salda k roku 2010 činí 293,4 mld. Kč. Celkový objem poskytnutých 

úvěrů činil od roku 2003 530 mld. Kč. Počet poskytnutých úvěru znázorňuje graf č. 4. 

Zdroj: [6] 

Předchozí graf ilustruje počet kusů poskytnutých úvěrů od roku 2005 – 2010. Od 

roku 2003 stavební spořitelny půjčily 1,84 mil. ks a do této chvíle je aktivních 993 857 ks. 
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Graf č. 3: poskytnuté úvěry (mld. Kč)
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Spousta analýz stavebních spořitelen směřuje k zjištění, kde vlastně jimi 

poskytnuté úvěry končí. Díky těmto výsledkům mohou přizpůsobovat své nabídky 

potřebám klientů. Kde poskytnuté úvěry končí, znázorňuje graf č. 5.  

 

Zdroj: [6] 

Z předchozího grafu lze vyčíst, ţe klienti uţívají úvěry především  k financování 

modernizací či rekonstrukcí. Výše těchto úvěru není tak velká jako u úvěrů, které jsou 

primárně pouţity na koupi bytu či domku. 

V roce 2010 stavební spořitelny půjčili klientům na investice do bydlení přibliţně 

58,8mld. Kč z celkového salda 293,362 mld. Kč a na státní podpoře vyplatili 11,743 mld. 

Kč. Podle výpočtů a kvalifikovaných odhadů Asociace českých stavebních spořitelen (dále 

jen „AČSS“) je aktuální poměr mezi vyplacenou státní podporou a příjmy státního 

rozpočtu, které plynou z existence stavebního spoření, zhruba 1 : 2. Nesmíme zapomínat, 

ţe tento příklad má někde své kořeny.  

Hodně se toho namluvilo také o účelovosti. Příkladem nám budiţ zkušenost 

našich sousedů ze Slovenska, kdy v letech 1997 – 1999 po zavedení účelovosti stavebního 

spoření se systém téměř zastavil. Není přece důleţité, kolik prostředků vyuţije jednotlivec, 

ale kolik prostředku z fondu je pouţito na financování bydlení. Téměř 70 % je 

prokazatelně vyuţito na financování bydlení. 
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4.2 Vliv stavebního spoření na národní hospodářství 

Vázanost peněţních prostředků na vkladovém účtu stavebního spoření po dobu 6 

let sniţuje poptávku statků, čímţ se sniţuje poptávková inflace. K inflaci si je třeba ještě 

říci, ţe ta způsobuje, ţe aby byla reálně zachována státní podpora z roku uvedení zákona 

v platnost tzv. 4 500 Kč musela by dnes být státní podpora ve výši 9 400 Kč. Obdobně u 

státní podpory ve výši 3000 Kč by dnes musela důsledkem inflace stoupnout podpora na 

3 500 Kč. 

Stavební spoření je často prezentováno jako spoření, na které chudí přispívají 

bohatým. Nicméně de o to, ţe ti, kdo mají sjednanou smlouvu o stavebním spoření spadají  

z velké části do tzv. střední vrstvy, která řádně platí daně. O znevýhodňování můţeme 

částečně mluvit u lidí, kteří spadají do této kategorie a nespoří. Jde jen o přelévání z jedné 

kapsi do druhé. Nemůţeme si myslet, ţe lidé se stotisícovými či milionovými příjmy, byť 

mají smlouvu o stavebním spoření, budou tvořit významnou část. To samé platí o lidech 

s existenčními problémy či s minimálními příjmy, kterým nezbývá na pravidelné spoření.  

Jelikoţ jsou všechny úvěry podmíněné prokázáním a doloţením účelovosti 

investic na bydlení, vzniká tak prostor pro stavební firmy, prodejce materiálu aj. Tyto 

firmy jako právnické osoby odvádí do státního rozpočtu významný podíl DPH a vytváří 

nové pracovní místa. Nově vytvořena pracovní místa mají za výsledek sníţení nákladů na 

vyplácení sociálních dávek ze státního rozpočtu a sníţení nezaměstnanosti. V Tomto 

koloběhu dochází k růstu trţeb a tím pádem k nárůstu mezd, které se promítají do 

průměrného příjmu na jednoho obyvatele. Je třeba také připomenout, ţe samy spořitelny 

odvádí ze svého příjmu daň státu. V průměru stavební spořitelny v České republice 

dosahují zisku téměř jedné miliardy korun. Mezí největší v počtu klientů a z hlediska 

ziskovosti patří Českomoravská stavební spořitelna s letošním čistým ziskem 1,6 mld. Kč. 

Stavební spořitelny mají v zákoně o stavebním spoření zakotveno, ţe mohou 

zkupovat  státní dluhopisy čímţ částečně financují výdaje státu. 
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5 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval velmi oblíbeným finančním produktem, 

jakým je stavební spoření. Mým cílem bylo popsat stavební spoření a zhodnotit jeho vývoj 

s ohledem na součastné změny v legislativě.  

 Stavební spoření dokázalo obstát po první razantní změně zákona o stavebním 

spoření a zatím vše nasvědčuje tomu, ţe obstojí i po ještě razantnější změně z minulého 

roku. Čísla, která byla prozatím zveřejněna, nasvědčují tomu, ţe se nesplní černé 

předpovědi a lidé nebudou hromadně vypovídat smlouvy o stavebním spoření. Naopak 

v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl meziročně počet nových smluv o stavebním 

spoření o 38 000 Ks. Stavební spořitelny se snaţí pruţně reagovat na součastné změny 

zvyšováním úrokových sazeb spoření, odpouštěním poplatků za uzavření smlouvy, 

kompenzaci ušlé státní podpory atd. 

Stavební spoření jsem se snaţil popsat tak, aby kaţdý mohl pochopit hlubší 

význam tohoto produktu a jeho přínosu, zejména ve financování bydlení. Popisoval jsem 

zde dva základní typy úvěrů a uvedl základní podmínky pro jejich získání. Vše jsem 

názorně vysvětlil na příkladu Raiffeisen stavební spořitelny a.s. Tímto jsem se zabýval 

v první části mé práce. 

V druhé části jsem se snaţil popsat vývoj stavebního spoření a vyuţít mj. mých 

znalostí z praxe. Zabýval jsem se hlubším významem stavebního spoření, zejména jeho 

přínosu pro státní rozpočet. Tímto jsem se pokusil o oponenci k součastné reformě zákona 

o stavebním spoření. 

Stavební spoření tvoří ucelený systém s dlouholetou tradicí, který napomáhá 

lidem lépe ţít a plnit si tak své sny. Bezesporu výrazné změny však tento systém nezruší. 

Podle mého názoru nejde o cílené zrušení tohoto systému, nýbrţ o pouhé reformní kroky 

vlády, která dle svého reformního programu musí někde ušetřit. Jedna z mnoha moţností 

kde stát můţe ušetřit, jsou mandatorní výdaje, které tvoří mj. vyplácená státní podpora. Od 

této reformy se pouze očekává sníţení výdajů státu a tím ušetření několika miliard korun.  

Otázkou je, zda nebude trend nastolených změn v budoucnu pokračovat. Zajímavé 

bude také sledovat, jak se bude vyvíjet moţné zařazení stavebního spoření do penzijního 

systému. 
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