
 

 

  



 



 

  



  



Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Analýza úvěrových produktů určených pro financování 

bydlení“ je rozklad základních principů fungování hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního 

spoření a jejich vyuţití pro financování bydlení. Hlavním cílem této bakalářské práce je 

provedení analýzy a srovnání vhodnosti financování bydlení prostřednictvím těchto dvou typů 

úvěrů. V první pasáţi analyzuji podstatu fungování hypotečních úvěrů. Ve druhé pasáţi je 

charakterizován primární princip a moţnosti vyuţití stavebního spoření. V poslední části jsou 

porovnány výhody a nevýhody těchto dvou typů úvěrů.  

 

 

Annotation 

The subject of the thesis "Analysis credit product intended for financing Living" is a 

decomposition of the fundamental principles of the functioning of the mortgage loans and 

building loans and their use for housing finance. The main objective of this thesis is to 

analyze and compare the suitability of housing finance through these two types of loans. In 

the first passage analyze the essence of the functioning of the mortgage. The second passage 

is characterized by the primary principles and possibilities of building savings. In the last part 

to compare the advantages and disadvantages of these two types of loans. 
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ÚVOD 

 

Bydlení je velmi důleţitou součástí ţivota člověka. Lze jej charakterizovat jako pobyt 

v uzavřených prostorách, které člověka chrání před vnějšími vlivy, jak povětrnostními, tak i 

sociálními. Samozřejmě převáţná většina lidí má i potřebu ochrany soukromí a majetku. 

Jednu třetinu času včetně spánku, trávíme v prostorách zvaných „domov“.  Prostředí domova, 

tedy to jak bydlíme, také přispívá k formování osobnosti člověka jiţ od útlého mládí. Proto se 

naprostá většina lidí snaţí zařídit si své bydlení co nejpohodlněji, a to zejména v rámci svého 

vkusu a finančních moţností. Existuje mnoho moţností, jak si bydlení zajistit, například 

pronájem či podnájem rodinného domu nebo bytu. Převáţná většina obyvatel by si však přála 

pořídit si vlastní bydlení. Problém není v nedostatku nabízených nemovitostí, ale v nedostatku 

vlastních finančních zdrojů na jeho financování, s kterým se většina z nás potýká. Finanční trh 

nabízí dvě základní moţnosti, jak tento nedostatek vyřešit, a to vyuţitím nabízených 

úvěrových produktů. Na trhu v ČR patří k nejznámějším a nejvyuţívanějším hypoteční úvěry 

a stavební spoření, které jsou výhodné hlavně díky moţnosti vyuţití státní podpory a 

výhodným úrokovým sazbám ve srovnání s ostatními úvěry na finančním trhu.  

 

V České republice se stavební spoření začalo nabízet od roku1993, kdy na českém trhu začaly 

působit první stavební spořitelny. Stavební spoření je komplexní sluţba, která umoţňuje 

klientům velmi výhodně spořit a dává moţnost vyuţití státní podpory. Je moţné také vyuţít a 

čerpat překlenovací, nebo řádný úvěr slouţící k financování bydlení. K poklesu zájmu o 

stavební spoření došlo v roce 2004, kdy vstoupila v platnost novela zákona upravujícího 

poskytování stavebního spoření, která změnila některé podmínky a tím stavební spoření zčásti 

znevýhodnila. Přes tyto úpravy je stavební spoření velmi výhodným produktem a zájem o něj 

je vysoký.  

 

Konkurentem stavebnímu spoření jsou v první řadě hypoteční úvěry, které byly do roku 2001 

nabízeny s vysokými úrokovými sazbami a tím se staly méně dostupnými pro značnou 

většinu obyvatel. Po tomto roce však došlo k výraznému sníţení úrokových sazeb, coţ 

vzbudilo větší zájem o ně.  

 

Cílem mé bakalářské práce je vypracování analýzy a srovnání výhodnosti nejvyuţívanějších 

úvěrů určených pro financování bydlení, které jsou nabízeny na českém finančním trhu. 
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Analyzovány jsou zde základní parametry hypotečních úvěrů a stavebního spoření, které jsou 

rozhodující pro výběr nejvýhodnějšího typu financování z pohledu klienta.  

 

V první části se věnuji hypotečním úvěrům, jednotlivým fázím ţivotního cyklu, moţnostem 

čerpání a splácení, podmínkám pro poskytnutí hypotečního úvěru moţnostem vyuţití státní 

podpory a zajištění poskytnutého úvěru. V teoretické rovině jsou zde zhodnocena jednotlivá 

kritéria důleţitá při výběru vhodného hypotéčního úvěru a vhodné hypoteční banky.  

 

V druhé části se věnuji stavebnímu spoření. Jsou zde rozebrány fáze stavebního spoření a 

samozřejmě základní principy fungování stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření. 

Jsou zde porovnány nevýhody a výhody stavebního spoření.  

 

Ve třetí části se věnuji porovnání hlavních odlišností hypotečních úvěrů a úvěrů ze 

stavebního, je tedy zaměřena na nejdůleţitější hlediska hrající roli při rozhodování klienta.  
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1 HYPOTEČNÍ ÚVĚRY 

Pod názvem hypoteční úvěr rozumíme dlouhodobý úvěr fyzickým osobám, které mají příjem 

z podnikání nebo ze závislé činnosti a jsou starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České 

republiky nebo jsou drţiteli průkazu o povolení pobytu člena státu ES. Hypoteční úvěr je 

úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i 

rozestavěné, kdyţ pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené 

nemovitosti, která se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie 

nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor[1]. Úvěr se povaţuje za hypoteční 

úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva[2]. Je to jeden z oblíbených úvěrových 

nástrojů na českém finančním trhu [ viz. obrázek 1 ] 

 

Dle současné právní úpravy není hypoteční úvěr omezen z hlediska účelu na financování 

bytových potřeb. Moţnost poskytovat hypoteční úvěry na financování jiných účelů neţ 

bydlení byla u nás umoţněna novelizací hypotečních zástavních listů. Dochází k rozšíření 

definice hypotečních úvěrů tím, ţe vypouští jejich účelovost a ponechává jako jediný znak 

zajištění zástavním právem k nemovitostem. Pokud jsou pohledávky z hypotečního úvěru 

pouţity ke krytí emitovaných hypotečních zástavních listů, musí úvěry splňovat více 

podmínek kromě zajištění - především výše úvěru můţe činit maximálně 70% ze zástavní 

hodnoty zastavené nemovitosti.[3] 

 

Obrázek 1 Objem poskytnutých hypoték (2006 – 2/2010) 

Zdroj: http://www.hypoindex.cz/clanky/hypoindex-unor-2010-urokove-sazby-klesly-na-dvoulete-minimum/ 

                                                 
1
 BARDOVÁ, D., OPLOVÁ, R.,PAVELKA, F.: Jak správně na hypotéky, str. 68 

2 
§28, odst. 3, 4 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech 

3
 DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty, s.528 

http://www.hypoindex.cz/clanky/hypoindex-unor-2010-urokove-sazby-klesly-na-dvoulete-minimum/
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1.1 Životní cyklus 

Poskytování a splácení hypotečních úvěrů se řídí některými pravidly, která se označují jako 

úvěrové postupy a můţeme je rozdělit do tří základních fází:  

 přípravná fáze 

 schvalovací fáze 

 realizační fáze 

 

Úvěrový postup začíná přípravnou fází, která v sobě zahrnuje především podání ţádosti o 

poskytnutí úvěru. Ţadatel o úvěr musí prokázat bance, která vyţaduje podmínky ke schválení 

úvěru, ţe je všechny splňuje. Zároveň klient uvádí základní informace o své osobě, o svých 

dosavadních závazcích, o zárukách, které můţe poskytnout, o své platební schopnosti atd.  

 

Ve druhé fázi jde o schvalování, kde dochází k procesům schvalování dle metodiky banky, na 

jejímţ závěru je vyhotovení úvěrové smlouvy. Součástí tohoto procesu je například nahlíţení 

do bankovních a nebankovních registrů, kde se ověřuje platební morálka klienta, ověřování 

příjmu u zaměstnavatele atd.  

 

Třetí „realizační“ fáze nastává po podpisu úvěrové smlouvy. V této části procesu banka 

vyhotovuje splátkový kalendář s přesně uvedenými termíny, výšemi jednotlivých splátek a 

úroků, který slouţí především pro kontrolu čerpání a splácení úvěru. V případě, ţe nedochází 

ze strany klienta k plnění termínů tohoto splátkového plánu, tak banka vyuţívá svých 

moţností, které vyplývají z úvěrových podmínek, které jsou součástí úvěrové smlouvy. 

Nejdříve klienta upomíná písemně. Následně můţe klienta penalizovat a při opětovném 

dlouhodobém neplnění podmínek za strany klienta můţe banka zesplatnit úvěr čili realizovat 

zástavy.  

 

Hypotéční úvěry jsou poskytovány na delší období, zpravidla delší neţ 10 let. Banka 

umoţňuje klientovi, coţ je zahrnuto v úvěrové smlouvě, v případě nenadálých situací např. 

nemoţnosti splácet úvěr v dané výši, restrukturalizovat dluh, coţ je změna splátkového plánu.   

 

1.2 Výše hypotečního úvěru 

 Maximální výši hypotéčního úvěru ovlivňují dva základní faktory: 

a) výše příjmů, kterými klient disponuje – hypoteční úvěr je splácen primárně z příjmů 
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klienta, které musí být v dostatečné výši, tak aby zajišťovaly řádné splácení po celou dobu 

splatnosti. 

b) cena zástavy - hypoteční úvěr je vţdy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, přičemţ 

z pravidla jeho výše nesmí překročit cenu zástavy. Banky stanovují cenu zástavy tak, aby 

při jejím případném prodeji bylo dosaţeno takové částky, která pokryje splacení 

hypotečního úvěru včetně příslušenství.  

 

1.3 Hodnocení bonity klienta 

Dříve, neţ hypoteční banka hypotéku poskytne, prověří si ţadatelovu bonitu. Zjišťuje[4]: 

 bonitu subjektu 

 bonitu objektu 

 bonitu garance 

 

Bonita úvěrovaného subjektu 

Úvěrovým subjektem označujeme klienta, kterému je poskytnut hypoteční úvěr a který se ve 

smlouvě zavázal tento úvěr splatit. Při hodnocení jeho bonity se banka soustřeďuje především 

na hodnocení jeho: 

 právních poměrů 

 důvěryhodnosti 

 hospodářské situace 

Při hodnocení právních poměrů klient prokazuje, ţe splňuje právní předpoklady pro uzavírání 

hospodářských závazků. Podnikatelé předkládají výpis z obchodního rejstříku, ţivnostenský 

list, zřizovací listinu atd. Fyzické osoby se prokazují průkazem totoţnosti.  

 

Při posuzování důvěryhodnosti úvěrovaného subjektu klade banka důraz především na 

spolehlivost klienta, důslednost a pravidelnost plnění jeho závazků. O důvěryhodnosti klienta 

dále vypovídá stabilita jeho finančního hospodaření, věrohodnost a úplnost předkládaných 

dokladů, včasné plnění smluvních a platebních závazků.  

 

Nejdůleţitějším měřítkem pro posouzení bonity úvěrovaného subjektu je jeho hospodářská 

situace. Na základě její analýzy banka posuzuje schopnost klienta dodrţovat dohodnutý 

                                                 
4
 PAVELKA, F.: Hypoteční úvěry. 1. vyd. Praha: Hospodářská komora ČR, 1995. 81 str. 
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splátkový plán, tedy pravidelně a včas splácet poskytnutý úvěr včetně úroků z něj. Klient 

musí prokázat, ţe má příjmy natolik velké, aby zabezpečily pravidelné splátky úvěru. 

Hypoteční banka také posuzuje pravděpodobnost zachování těchto příjmů v budoucnosti. Při 

hodnocení hospodářské situace klienta se banka především zaměřuje na klientovu: 

 rentabilitu  

 cash flow 

 zadluţenost 

 likviditu a solventnost 

 

Bonita úvěrovaného objektu 

Při hodnocení bonity úvěrovaného objektu dochází především k hodnocení záměru a 

hodnocení kvality objektu.  

Pro vyhodnocení podnikatelského záměru musí klient definovat účel, na který úvěr poţaduje a 

prokázat reálnost úspěchu. Dále musí doloţit rozbor situace na trhu, vyhodnocení konkurence, 

obchodní plán na několik příštích let atd.  

Pro hodnocení bonity úvěrovaného subjektu a objektu banky vyuţívají modely zpracovatelné 

automatizovaným způsobem. Tyto modely vycházejí zejména z: 

 trendových analýz – zkoumají vývoj hodnotících ukazatelů v čase, předpovídají 

budoucí moţný vývoj 

 faktorových analýz – zkoumají dopady vývoje prvků, které souvisí s analyzovaným 

ukazatelem na vývoj hodnotícího ukazatele 

 ratingových analýz – jedná se o bodovací systém, kdy k jednotlivým 

charakteristikám klienta a jeho ţádosti je přiřazován určitý počet bodů podle 

bodovacího systému stanoveného bankou na základě jejích zkušeností. Jedná se o 

nejčastěji pouţívanou metodu.  

 

Bonita garance 

Při hodnocení bonity garance se posuzuje kvalita zastavované nemovitosti. Jde především o 

její prodejnost a výnosnost tohoto prodeje. Kvalitu nemovitosti ovlivňují trţní a netrţní 

faktory. Jako trţní označujeme stav nabídky a poptávky po nemovitostech daného typu, jako 

netrţní pak jejich polohu, omezení vlastnických práv k nemovitosti věcnými břemeny či 

obsazenost. Jako nejkvalitnější jsou hodnoceny všestranně pouţitelné nemovitosti. Jako 

zastavovanou nemovitost lze pouţít stavbu či pozemek.  
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1.4 Doba splatnosti hypotečních úvěrů 

U hypotečních úvěrů je doba splatnosti nastavena dle schopnosti ţadatele o úvěr splácet úvěr 

po celou dobu trvání úvěru a v další řadě ţivotností nemovitosti, která bude pouţita jako 

zástava. Průměrná doba splatnosti hypotéčních úvěrů se pohybuje v rozmezí od 5 do 45 let. 

Poţadavek na ţadatele je, aby byl po celou dobu splácení úvěru v produktivním věku a pokud 

by tato podmínka nebyla dodrţena s tím, ţe splatnost přesáhne do neproduktivního věku, tak 

banka poţaduje přistoupení mladšího spoludluţníka do úvěrového vztahu. Doba splatnosti je 

omezena ekonomickou výhodností pro klienta – s rostoucí dobou splatnosti sice klesá výše 

jednotlivých splátek úvěrů, na druhou stranu se zvyšuje celkový objem zaplacených úroků.[5] 

 

Banky umoţňují klientům po určitých časových úsecích splatit úvěr jednorázově. Během 

tohoto období je zároveň zaručena neměnná úroková sazba. Hovoříme o takzvané fixaci. 

Jednorázové splacení během tohoto období je sankcionováno bankami vysokými poplatky.  

Po uplynutí fixace můţe klient zváţit také výhodnost podmínek u současného poskytovatele 

hypotečního úvěru. Banky navrhují klientovi nové úrokové sazby, které mohou být vyšší neţ 

původní. Pokud se klientovi budou zdát tyto nové podmínky nevýhodné, můţe vyuţít 

financování stávající hypotéky hypotečním úvěrem, poskytnutým jinou bankou. Klient si zřídí 

hypotéku u jiné banky a čerpanou částku pouţije ke splacení stávajícího úvěru.[6]  

 

1.5 Čerpání hypotečního úvěru 

Hypoteční úvěr je moţné čerpat postupně nebo jednorázově.  

Jednorázové čerpání je vyuţíváno zejména při refinancování úvěrů nebo za účelem koupě 

existující nemovitosti, přičemţ toto čerpání musí být provedeno v rozmezí šesti aţ dvanácti 

měsíců od schválení úvěru.  

Postupné čerpání je vyuţíváno převáţně při rekonstrukci nebo výstavbě bytu či rodinného 

domu. Další vyuţití je při koupi nemovitosti, kde je vyuţito více postupných splátek kupní 

ceny, přičemţ čerpání musí být provedeno do dvou let od schválení úvěru. 

 

Čerpání hypotečního úvěru se provádí bezhotovostní formou, platbou na účet dodavatele při 

výstavbě nebo rekonstrukci, nicméně v případě předloţení klientem zaplacené faktury, je 

moţné prostředky převést i na jeho účet. V případě koupě nemovitosti je bezhotovostní 

                                                 
5 
DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty, s.529-530 

6 
Doba fixace, Hypoteky.name – praktické informace o hypotékách [online].[citováno dne 18.4.2009]. Dostupné     

na www: <http://www.hypoteky.name/splaceni-hypoteky> 
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převod proveden na účet osoby, která prodává nemovitost a je uvedená v kupní smlouvě jako 

prodávající. 

 

1.6 Podpora hypotečních úvěrů státem 

Zaplacené úroky z hypotečního úvěru je moţné odečíst ze základu daně z příjmů fyzických 

osob do výše 300.000 Kč ročně. Tento odečet můţe vyuţít ten kdo je účastníkem úvěrové 

smlouvy a v případě, ţe je účastníků u smlouvy hypotečního úvěru více, tak odečet můţe 

uskutečnit jen jeden nebo kaţdý z účastníků a to rovným dílem. Při placení úroků jen po část 

roku, nesmí nezdanitelná částka překročit 1/12 této maximální částky za kaţdý měsíc placení 

úroků.   

 

V letošním roce je moţné vyuţít programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu 

hypoték pro mladé lidi. Cílem této podpory je zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení 

pro mladé lidi a napomoci jim tak k vlastnímu bydlení. Dle nařízení vlády č. 249/2002 Sb.  

ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. jsou základními podmínkami pro poskytnutí podpory:  

a) ţadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manţelů ani jeho partner) nesmí 

v roce podání dovršit věk 36 let, nesmí mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, 

bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem,  

na jehoţ koupi je podpora ţádána 

b) byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehoţ koupi je ţádána tato podpora, musí být 

starý nejméně dva roky a nacházet se na území ČR, musí slouţit k trvalému bydlení 

ţadatele a být v jeho výlučném vlastnictví (v případě manţelství ve společném jmění).   

 

Podpora státu má formu úrokové dotace, poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků  

ke splátkám hypotečního úvěru. Klesne-li průměrná roční úroková sazba pod 5%, je podpora 

nulová. Výše úrokové dotace platí po dobu platnosti úrokové sazby, sjednané mezi klientem a 

hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této 

doby se výše úrokové dotace stanoví nově. Úroková dotace je poskytována maximálně deset 

let, a to k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí  

800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 milionu Kč. Část 

úvěru, která tyto limity převyšuje, nebude dotována. Pro období od 1. 2. 2009 do 31. 1. 2010 

činí státní podpora jeden procentní bod. Tuto podporu nelze pouţít při refinancování hypotéky 
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novou hypotékou, tedy pokud klient změní svou banku a vyuţije lepší podmínky jiné 

banky[7].  

 

2 STAVEBNÍ SPOŘENÍ 

 

Stavební spoření je jedna z nejvyuţívanějších finančních sluţeb, pomocí které je moţné řešit 

potřebu financování vlastního bydlení, výstavbou, koupí nebo rekonstrukcí rodinného domu 

či bytu. Především díky státní podpoře se stavební spoření stalo velmi atraktivní moţností 

financování vlastního bydlení.  

 

2.1 Historie stavebního spoření 

Základní idea stavebního spoření pochází z Velké Británie, kde v Birminghamu v roce 1775 

byla zaloţena první stavební spořitelna s názvem Building Society. V tomto spolku členové 

poskytovali vklady do fondu, z něhoţ byly financovány úvěry pro účely bydlení členů tohoto 

spolku.  

 

Největší rozmach stavebního spoření nastal v období po první světové válce v Německu, kde 

nastal značný nedostatek vlastního bydlení. Za zakladatele „lidového peněţnictví“ je 

povaţován George Krapp, který zaloţil první sdruţení tzv. „Společenství přátel“ poskytující 

stavební spoření v německé vesnici Wüstenrot. V roce 1921 začalo toto sdruţení stavět 

rodinné domky, přičemţ jejich stavbu financovalo z příspěvků svých členů, a které byly 

následně členům přidělovány na základě losu.  

 

Tento nápad byl převzat i jinými bankami, kde toto spoření fungovalo na jiných principech, 

např. polovinu částky na pořízení bydlení si naspořil účastník sám a na druhou polovinu mu 

poskytla úvěr banka.  

 

V průběhu 20. století se díky dobrým zkušenostem se stavební spoření v této podobě rozšířilo 

i do dalších středoevropských zemí a začátkem devadesátých let došlo i ve Východní Evropě 

k jeho značnému rozvoji. Počet stavebního spoření ve světě [viz.tabulka 1]. 

 

                                                 
7
 Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty, Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. [citováno dne 

19.4.2009]. Dostupné na www: <http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek/1> 
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Jelikoţ se stavební spoření stalo velmi dobrým nástrojem pro řešení financování bydlení, 

začalo být podporováno i ze strany státu, jenţ se takto snaţil zlepšit bytovou situaci 

obyvatelstva[8]. Výhodou je moţnost získání přístupu k bydlení i pro obyvatele s niţšími 

příjmy.  

 

Země 
Počet smluv ( v 

mil.) 
Naspořeno ( v 

mld. Eur) 
Počet úvěrů za rok 

2006 

Německo 31,9 125,1 600 000 

Česko 5,3 13,1 155 263 

Rakousko 5,2 17,8 22 770 

Slovensko 1,3 1,6 129 839 

Chorvatsko 0,4 0,4 4 920 

Belgie+Rusko+Kypr 0,03 0,9 3 644 

Tabulka 1 Stavební spoření ve světě 

 

2.2 Stavební spoření v České republice 

První snahy o rozšíření stavebního spoření se v České republice datují k období dvacátých let 

minulého století, nicméně tyto snahy skončily neúspěchem. Teprve příchodem trţního 

hospodářství do České republiky se začalo stavební spoření rozvíjet a stalo se velmi ţádaným 

produktem k financování vlastního bydlení.  

V roce 1993, kdy vešel v platnost zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření, který upravuje systém fungování stavebního spoření, došlo k největšímu 

rozvoji stavebního spoření v České republice. 

 

Od 1. 1. 2004 [viz.tabulka 2] vstoupila v platnost novela zákona o stavebním spoření č. 

423/2003 Sb., která znamenala zásadní změny u některých parametrů stavebního spoření. 

Tyto změny se vztahovaly pouze pro smlouvy sepsané po datu novelizace a neměly zásadní 

vliv na smlouvy uzavřené před tímto datem.  

Další novela č. 292/2005 Sb., která vstoupila v platnost 1. 10. 2005, přinesla povinnost 

stavebních spořitelen před podpisem smlouvy klientům sdělit výši poplatků, které souvisí 

s vedením účtu a to po celou vázací dobu.  

Stavební spoření je účelové spoření, které je přímo podporováno státem. Zákon jej definuje 

jako účelové spoření spočívající[9]: 

a) v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, 

                                                 
8 
PRČÍK, T.: Stavební spoření v kostce. str. 38 

9 
§ 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 
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b) v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření, 

c) v poskytování příspěvku FO (státních podpor) účastníkům stavebního spoření. 

Stavební spoření můţe poskytovat pouze stavební spořitelna. Jde tedy o banku, které udělilo 

ministerstvo financí povolení dle zvláštního zákona a která uvádí ve své licenci jako předmět 

činnosti stavební spoření.  

Zákon 21/1992 Sb., o bankách, upravuje činnost stavebních spořitelen. Tento zákon mimo 

jiné definuje provozní poţadavky, podmínky pro udělení licence, provozní poţadavky 

dohledu, zásady pro organizaci banky atd.  

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. upravuje zdaňování výnosů z vkladů na účtech 

stavebního spoření[10]. Další oblastí, která je tímto zákonem upravována je moţnost odečíst 

od základu daně částky rovné úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze 

stavebního spoření. 

Stavební spoření se také řídí občanským a obchodním zákoníkem, právními předpisy 

upravujícími činnost katastru nemovitostí[11] a obchodním zákoníkem. 

V České republice v současné době působí pět stavebních spořitelen: 

 Českomoravská stavební spořitelna, a. s.  

 Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.  

 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.  

 Raiffeisen stavební spořitelna a.s.  

 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.  

 
2004 2005 2006 2007 31. 3. 2008 

Nově uzavřené smlouvy 

o stavebním spoření 

Počet 314 650 430 233 516 385 579 730 159 105 

Přírůstek 

(%) -85 36,7 20 12,3 -72,6 

Průměrná cílová částka 

u nově uzavřených 

smluv o stavebním 

spoření fyzickými 

osobami - občany 

Objem 

(tis. Kč) 222,8 227,9 235,8 284,9 312,6 

Přírůstek 

(%) 11,1 2,3 3,5 20,8 9,7 

Smlouvy o stavebním 

spoření ve fázi spoření  

Počet 5 899 300 5 573 874 5 297 522 5 132 595 5 095 601 

Přírůstek 

(%) -6,4 -5,5 -5 -3,1 -0,7 

Tabulka 2 Uzavřené smlouvy stavebního spoření 

Zdroj:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/stavebni_sporeni_16787.html 

                                                 
10 

Úroky z vkladu ze stavebního spoření jsou podle § 4 osvobozeny od daně z příjmů FO. 
11

 Katastr  nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v ČR, který obsahuje popis nemovitosti, geometrické a 

polohové určení. Vznikla na základě zákona č. 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky.  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/stavebni_sporeni_16787.html
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2.3 Stavební spoření – fáze 
 

U stavebního spoření na sebe navazují dvě fáze, spořící a úvěrová fáze [viz.obrázek 2]. 

 

Obrázek 2 Spořící a úvěrová fáze stavebního spoření 

 

2.3.1 Fáze spořící 

Uţivatel stavebního spoření si nejdříve uzavírá smlouvu o stavebním spoření, kde si zvolí 

cílovou částku a další předem sjednané podmínky spoření. Během spořící fáze hromadí 

vlastní prostředky, které můţe spolu s úvěrem ze stavebního spoření následně vyuţít 

k financování potřeb souvisejících s vlastním bydlením. Spořící fáze začíná v den vzniku 

smlouvy. Délka spořící fáze není v této smlouvě uvedena, ale jsou určeny parametry, na 

základě kterých spořící fáze končí. 

 

Koncem spořící fáze rozumíme: 

 den poskytnutí úvěru ze stavebního spoření účastníkovi 

 přidělení cílové částky u překlenovacích úvěrů 

 uplynutí výpovědní doby (vyplacením zůstatku spořicího účtu) na základě výpovědi 

smlouvy 

 vyplacení úspor na základě přidělení cílové částky[12]  

 

Spořící fáze trvá minimálně dva roky a její maximální hranice není stanovena. Pokud chce 

klient vybrat naspořené prostředky před uplynutím vázací doby ve výši šesti let, přijde o státní 

podporu a navíc je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši 0,5% cílové částky. Během 

spořící fáze je umoţněno provádět změny např. ve výši cílové částky a dalších ustanovení ve 

smlouvě. Po skončení 6ti leté spořící fáze mohou stavební spořitelny jednostranně změnit 

                                                 
12

 K tomuto způsobu ukončení spořící fáze dochází v případě, kdy účastník pouze poţádá o vyplacení úspor na                           

základě přidělení, ale ponechá si právo čerpat úvěr ze stavebního spoření.  

Z
ů
s
ta

te
k

Doba

Spoření

Úvěr ze stavebního spoření

-
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úrokovou sazbu. Všechny částky[13] uloţené na účtu stavebního spoření jsou úročeny a 

náleţí účastníkovi. Tyto úroky připisuje stavební spořitelna vţdy jednou ročně k 31. 12. za 

celé úrokové období (= jeden kalendářní rok) na účet stavebního spoření. Úroky jsou také 

připisovány ke dni přidělení cílové částky či výplaty zůstatku. 

 

2.3.1.1 Smlouva o stavebním spoření 

Prvním krokem pro získání stavebního spoření je uzavření smlouvy, která má písemnou 

formu a musí obsahovat výši úrokové sazby, kterou klient získá ze svých naspořených úspor a 

výši úrokové sazby, za kterou bude klientovi poskytnut úvěr ze stavebního spoření. Ve 

smlouvě je dále stanovena cílová částka, jejíţ výši si určuje sám klient podle svých potřeb. 

Cílovou částku je moţné zvýšit nebo sníţit. Součástí smlouvy jsou také Všeobecné obchodní 

podmínky. Účastníkem můţe být fyzická osoba i právnická osoba. Alespoň jednou ročně 

klientovi stavební spořitelna zdarma zasílá výpis z jeho spořicího účtu. Za vedení účtu a 

uzavření smlouvy si všechny stavební spořitelny účtují poplatky na základě svých sazebníků 

[viz.tabulka 3]. 

 Cílovou částku můţeme rozloţit na: 

 vklady účastníka 

 úroky z těchto vkladů 

 státní podporu 

 úvěr ze stavebního spoření 

Stavební spořitelna Poplatek za uzavření smlouvy 
Roční poplatek za 

vedení účtu 

Stavební spořitelna České 

spořitelny 
1 % z cílové částky  300 Kč 

Českomoravská stavební 

spořitelna 
1 % z cílové částky (max. 15 000 Kč) 310 Kč 

Raiffeisen stavební spořitelna 1 % z cílové částky 
                        

331/360 Kč 

Modrá pyramida 1 % z cílové částky (max. 10 000 Kč) 300 Kč 

Wüstenrot stavební spořitelna 1 % z cílové částky (max. 30 000 Kč) 280/270 Kč 

 

Tabulka 3 Poplatky za uzavření a správu smlouvy stavebního spoření 

Zdroj: http://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-sporeni-si-uzavrete-jeste-ted.-usetrite/ 

 

                                                 
13

 Jedná se o jiţ vloţené vklady účastníka, úroky z těchto vkladů a připsanou státní podporu. 

http://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-sporeni-si-uzavrete-jeste-ted.-usetrite/
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2.3.1.2 Varianty stavebního spoření 

Při uzavírání smlouvy si účastník volí také variantu spoření. Kaţdá stavební spořitelna si 

určuje, kolik variant klientovi nabídne. Varianta stavebního spoření ovlivňuje čekací dobu na 

přidělení úvěru ze stavebního spoření, výši minimálních měsíčních úloţek ve fázi 

překlenovacího úvěru (dospořování), výši splátek přiděleného úvěru, úroky z vkladů a úroky 

z úvěru, nebo také výše úhrady za uzavření smlouvy.  

 

Stavební spořitelny mohou nabízet následující tři varianty stavebního spoření:  

rychlá varianta umoţňuje moţnost pro klienta, vyuţít kratší čekací doby na úvěr ze 

stavebního spoření.  

standardní varianta má poněkud delší čekací dobu na přidělení, ve spořící fázi jsou 

vkládány niţší vklady. 

pomalá varianta má delší dobu splácení úvěru, niţší splátky, niţší měsíční vklady a delší 

čekací dobu na přidělení řádného úvěru. 

 

2.3.1.3 Hodnotící parametr 

Hodnotící číslo[14]ovlivňuje získání nároku na přidělený úvěr. Jde o specifický ukazatel, jenţ 

se pouţívá k bodovému ohodnocení smlouvy o stavebním spoření k určitému časovému 

rozmezí, které má název „termín hodnocení“.  

Vzorec pro výpočet hodnotícího parametru musí stavební spořitelny uvádět ve Všeobecných 

obchodních podmínkách a u jednotlivých stavebních spořitelen se vzorec pro jeho výpočet 

liší. Při výpočtu se zohledňuje zůstatek na účtu, výše cílové částky atd.  

 

2.3.1.4 Státní podpora 

Klient má po celou dobu trvání stavebního spoření nárok na státní podporu, pokud o ní ve 

smlouvě poţádal. O státní podporu můţe účastník poţádat i dodatečně pokud tak neučinil při 

vzniku smlouvy a má také moţnost tento nárok kdykoliv odmítnout. Ministerstvo financí 

připisuje formou záloh tuto státní podporu na spořicí účet klienta. Vyplacená státní podpora 

od roku 1999 [viz.tabulka 4]. 

Státní podporu můţe získat[15]: 

 občan České republiky,  

                                                 
14 

Pro tento parametr  má kaţdá stavební spořitelna jiné označení. ČMSS– hodnotící číslo, Raiffeisen – ukazatel 

zhodnocení, MPSS – parametr ohodnocení, SS ČS – bodové hodnocení, Wüstenrot – ohodnocovací číslo. 
15 

§ 4 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. 
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 občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a 

přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, 

 fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem 

přiděleným příslušným orgánem České republiky. 

 

Rok  

Přiznaná státní podpora 

Objem (mld. Kč) Změna oproti předchozímu roku (v %) 

1999  6,393  26,1  

2000  7,719  20,7  

2001  9,313  20,7  

2002  11,059  18,7  

2003  13,261  19,9  

2004  15,337  15,7  

2005  16,086  4,9  

2006  15,772  -2,0  

2007  14,976  -5,0  

2008  14,220  -5,0  

2009  13,262  -6,7  
 

Tabulka 4 Výdaje na státní příspěvek na stavební spoření 

Zdroj: http://www.hypoindex.cz/clanky/statni-podpora-stavebniho-sporeni-opet-ohrozena/ 

 

2.3.1.5 Státní podpora před přijetím novely 
 

Pro vznik nároku na státní podporu musí klient splnit určité podmínky. Nesmí nakládat 

se vkladem po dobu vázací doby, nesmí být vybrán, nesmí propadnout jako zástava atd.  

Nárok na státní podporu má účastník, ať jiţ se rozhodne čerpat úvěr či nikoliv a to bez ohledu 

na způsob vyuţití svých úspor a státní podpory.  

 

Pro výpočet výše státní podpory musíme znát základ pro výpočet státní podpory za daný 

kalendářní rok. Ten se skládá z: 

 vkladů účastníka za kalendářní rok 

 úroků z celého zůstatku na účtu stavebního spoření účastníka 

 částek, které převýšily vklad pro výpočet státní podpory v minulých letech.  

 

V základu pro výpočet státní podpory nejsou obsaţeny zálohy na státní podporu připsané 

v daném roce ani v minulých letech. Z tohoto základu pak výše podpory činí 25%. U 

poskytování státní podpory je však stanoveno omezení, kdy maximální základ pro výpočet 

státní podpory činí za jeden kalendářní rok 18.000,- Kč. To znamená, ţe maximální výše 

http://www.hypoindex.cz/clanky/statni-podpora-stavebniho-sporeni-opet-ohrozena/
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státní podpory je 4.500,- Kč. Státní podporu můţe účastník stavebního spoření vyuţít pouze u 

jedné smlouvy o stavebním spoření. V případě, ţe má klient více smluv o stavebním spoření, 

má moţnost si vybrat, na kterou z nich mu bude poskytnuta státní podpora. Během spoření je 

na účtu klienta státní podpora evidována pouze formou zálohy. Aţ po ukončení spoření je 

prozkoumáno plnění všech podmínek pro poskytnutí státní podpory a rozhodnuto o nároku. 

V případě nesplnění podmínek jsou tyto zálohy odvedeny zpět do státního rozpočtu.   

 

2.3.1.6 Státní podpora po přijetí novely 

Hlavní změnou, je sníţení státní podpory z 25 % na 15 % z naspořené částky. Další změnou je 

prodlouţení vázací doby o jeden rok, aby měl účastník stavebního spoření nárok na státní 

podporu, musí vloţené prostředky na účtu stavebního spoření nechat minimálně 6 let, nebo 

nejdříve po dvou letech čerpat úvěr ze stavebního spoření. Maximální výše státní podpory za 

jeden rok můţe činit 3.000,- Kč. Dalším rozdílem stavu po přijetí novely je změna způsobu 

přidělování státní podpory. Klient si můţe uzavřít více smluv o stavebním spoření, a pokud 

státní podpora na jedné z nich nedosáhne 3.000,- Kč, můţe si zbytek státní podpory uplatnit 

na další smlouvě. Součet státních podpor na všech jeho smlouvách však nesmí přesáhnout 

3.000,- Kč. Státní podpora je vţdy připisována nejdříve na nejstarší smlouvu, zbývající část se 

pak připisuje na novější smlouvy.  

 

2.3.2 Fáze úvěrová  

Jedna z hlavních výhod stavebního spoření patří moţnost vyuţití úvěru na financování 

bytových potřeb za zvýhodněných podmínek. Jako bytové potřeby se podle zákona rozumí 

např.[16]: 

 výstavba bytového domu, rodinného domu, nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního 

právního předpisu 

 změna stavby na bytový dům, rodinný dům, nebo byt 

 koupě nového domu, rodinného domu, nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto 

domů, nebo bytu 

 koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného 

domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, 

nebo s řešením jiných bytových potřeb 

                                                 
16

 § 6 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. 
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 splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímţ je účastník členem 

nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné 

právo uţívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické 

osoby 

 změna stavby, údrţba stavby, nebo udrţovací práce 

 vypořádání společného jmění manţelů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě 

dědiců 

 připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví 

podle zvláštního právního předpisu k veřejným sítím technického vybavení 

 splacení úvěru, nebo půjčky pouţitých na financování výše jmenovaných finančních 

potřeb. 

 

Účastník má nárok čerpat úvěr ve výši rozdílu cílové částky stanovené ve smlouvě a jiţ 

naspořenými vlastními úsporami na účtu stavebního spoření včetně úroků a státní podpory. 

Ve srovnání s hypotečními úvěry je úvěr ze stavebního spoření snadněji dostupný, můţe být 

čerpán i v niţších částkách, nemusí být zajištěn ve všech případech zástavním právem 

k nemovitosti. Úroky z úvěru si můţe klient odečíst od základu daně.  

Účastník se dle své aktuální situace můţe vybrat řádný úvěr ze stavebního spoření, na který 

má nárok nejdříve po dvouleté fázi spoření. Dále musí splnit několik dalších podmínek, které 

se však liší u jednotlivých stavebních spořitelen. Většinou stavební spořitelny vyţadují 

dosaţení určité hodnoty hodnotícího parametru, naspoření určitého procenta cílové částky, 

doloţení určité bonity klienta nebo způsobu zajištění úvěru. 

 

V případě, ţe účastník potřebuje vyuţít úvěru před uplynutím dvouleté spořící fáze nebo 

nesplňuje některou z dalších podmínek pro získání řádného úvěru, můţe stavební spořitelnu 

poţádat o překlenovací úvěr. Tento druh úvěru můţe poţadovat po stavební spořitelně ihned 

po sepsání smlouvy stavebního spoření okamţitě. Překlenovací úvěr se pouţívá k překlenutí 

doby od uzavření smlouvy do doby, kdy bude mít klient nárok na řádný úvěr. Také při ţádosti 

o překlenovací úvěr musí klient splňovat poţadované podmínky. Stavební spořitelna ve 

většině případů poţaduje vloţení určité akontace - části cílové částky na účet stavebního 

spoření, prokázání zajištění úvěru, potvrzení dostatečných příjmů.  

Splácení překlenovacího úvěru se provádí v pravidelných měsíčních splátkách, které se 

skládají z platby úroků a částky tzv. dospořování. Splácení ve většině případů začíná ihned po 
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čerpání úvěru. Klient můţe kdykoliv během splácení obou typů úvěrů vloţit jednorázově 

mimořádnou splátku nebo doplatit úvěr a to ve většině případů bez sankčních poplatků. Pokud 

tak učiní, má moţnost výběru, zda zachová výši splátek a bude mít úvěr splacený dříve nebo 

zda vyuţije moţnosti sníţení jednotlivých splátek při zachování doby splatnosti. 

 

2.4 Výhody a nevýhody stavebního spoření 

Výhody u stavebního spoření převyšuje nad nevýhodami, přičemţ mezi nejvýznamnější 

výhody můţeme zařadit: 

 získání státní podpory 

 bezpečné uloţení prostředků – ze zákona pojištěný vklad 

 výhodně vysoké úročení vkladů s osvobozením od daně z příjmů 

 úroky z úvěru jsou odpočitatelné od základu daně z příjmů fyzických osob 

 vyuţití úvěrů s nízkou úrokovou sazbou 

 vyuţití překlenovacího úvěru 

 vyuţití naspořených prostředku po vázací lhůtě ne cokoliv 

 u některých úvěrů není nutné zajišťovat jej nemovitostí 

 stavební spoření mohou uzavřít všichni členové rodiny, kumulace státních podpor 

 moţné sloučení více smluv v rámci jednoho úvěrového případu[17] 

 úrokové sazby jsou stabilnější neţ u hypotečních úvěrů[18] 

 úrokové sazby jsou zpravidla fixovány po celou dobu splatnosti 

 moţnost mimořádných splátek nebo doplacení úvěru 

 vyuţití zděděné smlouvy k získání druhé státní podpory 

 nízké poplatky za vedení účtů 

 

Nevýhody stavebního spoření jsou zejména: 

 likvidita vlastních prostředků za šest let (u starších smluv 5 let 

 nárok na získání řádného úvěru aţ po dvou letech spoření 

 úvěr vázán na určitý účel daný zákonem 

 

                                                 
17

 Pouze pro smlouvy uzavřené po přijetí novely. 
18 

Stavební spořitelny získávají zdroje pro financování úvěrů z vkladů účastníků, nemusí si půjčovat na    

mezibankovním trhu 
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3 SROVNÁNÍ HYPOTÉČNÍCH ÚVĚRŮ A ÚVĚRŮ ZE 

STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

 

Zda je výhodnější hypotéční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření není moţné jednoznačně 

říci. Vţdy záleţí na konkrétním poţadavku klienta a situaci, v níţ se při potřebě řešení bydlení 

klient nachází. Objem poskytnutých hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření 

[viz.obrázek 3] 

 

K tomu jaký úvěr si vybrat musíme porovnat mnoho parametrů. Nejprve si musíme určit, na 

jaký účel chceme úvěr pouţít a v jaké výši ho budeme poţadovat. Důleţité je si spočítat 

s jakými vlastními disponibilními prostředky disponujeme nyní a s jakými v budoucnu. 

Musíme si nastínit výši svých měsíčních příjmů a výdajů a tím si zjistíme výši částky, kterou 

můţeme pouţít na splátku úvěru. Je nutné si říci, které náklady bychom v případě poklesu 

naší ţivotní úrovně mohli vyřadit a které jsou pro náš ţivot nezbytné. Je nutné se na nabídky 

bank dívat s nadhledem a porovnávat je s našimi moţnostmi.  

 

 

Obrázek 3 Celkový objem poskytnutých hypotečních úvěrů a úvěrů ze staveb. spoření (mld Kč) 

Zdroj: http://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-sporitelny-slapou-hypotecnim-bankam-na-paty/ 

 

3.1 Poplatky 

Výše poplatků se nám můţe zdát oproti výši úvěru nízká, avšak s dobou trvání úvěrové 

smlouvy i částka za poplatky námi zaplacená není nezanedbatelná. Některé poplatky bereme 

http://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-sporitelny-slapou-hypotecnim-bankam-na-paty/
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za samozřejmé, jsou však i poplatky skryté a nám méně srozumitelné a mohou nás nemile 

překvapit. Banky mezi sebou v marketingovém boji pouţívají poplatky jako měřítko kvality 

či míry menší nákladovosti. Ne vţdy je však úvěr bez poplatků ve finále pro nás ten 

nejvhodnější.  

Poplatek za vyřízení hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření  

Tento poplatek se značně liší u úvěrů ze stavebního spoření a hypotéčních úvěrů. U 

překlenovacích úvěrů se pohybuje ve většině případů od 0,5% – 1% z výše poskytnutého 

úvěru. U řádných úvěrů je většinou poplatek nulový. U hypotéčních úvěrů je tento rozptyl 

ještě větší a některé banky ho mají dokonce na nulové úrovni.  

Poplatky za vedení účtu 

Stavební spořitelny si za vedení úvěrového účtu účtují poplatky okolo 280 Kč, coţ je obdobná 

částka jako za vedení spořicího účtu. U bank poskytujících hypotéční úvěry se však klient 

setká s daleko vyššími taxami za poplatky, které se pohybují v rozmezí 150 aţ 250Kč měsíčně 

[viz.tabulka 5], coţ znamená, ţe při průměrné splatnosti úvěru 25let klient zaplatí u 

hypotéčního úvěru okolo 50tisíc a u stavební spořitelny okolo 5tisíc, coţ je desetkrát méně. 

Banky většinou poţadují zřízení běţného účtu, ze kterého se bude hypotéční úvěr splácet 

v dané bance. U stavebních spořitelen toto pravidlo není nutností. 

Odhad ceny nemovitosti 

V případě, ţe je úvěr zajištěn nemovitostí, musí klient doloţit odhad nemovitosti, na jehoţ 

základě se určí cena nemovitosti. Tyto odhady pro banky zpracovávají vlastní nebo externí 

odhadci, nebo je v některých případech vyuţito „cenové mapy“ U vlastních odhadců se ceny 

pohybují od 2 do 5tisíc Kč a u externích odhadců je cena určena jednotlivými odhadci na 

základě trţní ceny. Výhodou cenových map je rychlost a jasně daná cena nemovitosti, která se 

jiţ při dalším schvalování úvěru neponiţuje. 

Předčasné splacení úvěru a mimořádná splátka hypotečního úvěru během fixace 

Hlavní výhodou úvěrů ze stavebního spoření oproti hypotéčním úvěrům je moţnost 

mimořádné splátky nebo doplacení úvěru, kdy ve většině případů je toto umoţněno bezplatně 

bez jakýchkoliv sankčních poplatků. A v případě, ţe stavební spořitelna má nastaveny 

poplatky za předčasné splacení úvěru, tak je toto nastaveno pouze na období překlenovacího 

úvěru, coţ je moţné obejít tím, ţe klient nejprve splní podmínky na překlopení na řádný úvěr 

a v této fázi jiţ bez poplatků úvěr vyrovná.  
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Banka  
Poplatek za vyřízení 

úvěru 

Poplatek za vedení 

úvěrového účtu, 

měsíčně 

Poznámka/zvýhodnění 

Česká spořitelna 0 Kč 200 Kč  - 

ČSOB 

0,8 % z objemu, min. 

8000 Kč, max. 25 000 

Kč 

150 Kč  - 

GE Money Bank 

0,8 % z objemu, min. 

4000 Kč, max. 12 000 

Kč 

150 Kč 
GE nabízí moţnost rozpuštění 

poplatku do úrokové sazby 

Hypoteční banka 

0,8 % z objemu, min. 

8000 Kč, max. 25 000 

Kč 

150 Kč 
Vyřízení hypotéky zdarma do 

28. 2. 2010 

Komerční banka 2 900 Kč 
150 Kč (250 Kč 

Flexibilní hypotéka) 
- 

LBBW Bank 

0,4 % z objemu, min. 

9000 Kč, max. 25 000 

Kč 

150 Kč - 

mBank 0 Kč 0 Kč - 

Poštovní 

spořitelna 

0,8 % z objemu, min. 

8000 Kč, max. 25 000 

Kč 

150 Kč 
Vyřízení hypotéky zdarma do 

28. 2. 2010 

Raiffeisenbank 0 Kč 150 Kč - 

UniCredit Bank 

0,8 % z objemu, min. 

8000 Kč, max. 

30000Kč 

150 Kč 
Vyřízení hypotéky zdarma do 

28. 2. 2010 

UniCredit Bank 0 Kč 0 Kč 

Podmínkou nulového poplatku 

je fixace na 3< let, závazek na 

5 let 

Volksbank 

0,9 % z výše úvěru, 

min. 8.000,– max. 

30.000,– 

150 Kč Do částky 5 mio Kč 

Wüstenrot 

hypoteční banka 

0,8 % z objemu, 

min.8000 Kč, max. 25 

000 Kč 

150 Kč 
Nulový poplatek u hypotéky 

do 85 % LTV a 5letou fixací 

 

Tabulka 5 Poplatky za vyřízení a správu hypotéčního úvěru 

Zdroj: www.hypoindex.cz 

U hypotéčních úvěrů je mimořádná splátka nebo doplacení úvěru mimo fixaci vţdy velmi 

drahé. Některé banky umoţňují mimořádné splátky i mimo fixaci, nastaví však klientovi vyšší 

úročení hypotéčního úvěru. Nejvhodnějším obdobím pro mimořádnou splátku části jistiny, 

file:///C:/Users/Jirka/Desktop/Bakalářka/www.hypoindex.cz
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nebo doplacení hypotéčního úvěru je období konce fixace, kdy banky toto umoţňují ve 

většině případů bezplatně. 

 

3.2 Zajištění úvěru 

U úvěrů ze stavebního spoření je výhodou moţnost vyuţití některých typů úvěrů, které jsou 

tzv. bez zajištění. U těchto úvěrů se pohybuje jejich výše maximálně do 500.000 Kč. Další 

moţností pokud jiţ není nabídka úvěru bez zajištění je zajistit úvěr ručitelem a zde je jiţ 

rozmezí výše těchto úvěrů mezi jednotlivými stavebními spořitelnami větší, maximálně je 

však v současné době čerpat úvěr s ručiteli maximálně do 1.000.000 Kč. Nad částky kde jiţ 

není moţno zajišťovat úvěr  ručitelem, je nutné pouţít jako zástavu nemovitost.  

U hypotečních úvěrů je vyţadována vţdy zástava nemovitostí, coţ vychází ze samé podstaty 

hypotéčních úvěrů. Výše poskytnutého úvěru se odvíjí od výše LTV (loan-to-value ratio). 

Pokud je poskytnut úvěr ve výši 100% hodnoty nemovitosti čili LTV se rovná 100% jedná se 

o tzv. stoprocentní hypotéku, kde jsou kladeny na klienta o mnoho přísnější kritéria na splnění 

parametrů neţ u hypotéčních úvěrů poskytnutých například jen na 85% LTV, coţ je průměrná 

hodnota. 

 

3.3 Výše úvěru a rychlost čerpání úvěru 

Pokud uvaţujeme o pořízení vlastního bydlení, máme rámcovou představu o výši ceny, kterou 

chceme do pořízení investovat. Rozhodně je dobré pokud si část svých příjmů spoříme a 

výhodně je zhodnocujeme. V případě, ţe se rozhodneme investovat do bydlení, tyto 

prostředky nám mohou zajistit, ţe financování úvěrem budeme mít daleko jednodušší a cesta 

k  pořízení bydlení bude rychlejší. Budeme prostě potřebovat daleko menší pomoc od 

hypotéční banky nebo stavební spořitelny, neţ bychom potřebovali v případě absence 

jakýchkoliv vlastních zdrojů.  

Maximální výši cílové částky stavební spořitelny nestanovují, pouze u minimální výše mají 

určené minimální stropy, které jsou od 20 tisíc do 50 tisíc Kč. Výše úvěru ze stavebního 

spoření není tudíţ nijak omezena a záleţí na klientovi, jaké má poţadavky a prostředky k jeho 

čerpání.  

Minimální výše hypotečního úvěru je kolem 300.000 Kč. V případě kdy poţaduje nízkou 

půjčku do 200 tisíc Kč, můţe vyuţít pouze úvěr ze stavebního spoření. U vysokých částek jiţ 
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záleţí na jednotlivých nabídkách stavebních spořitelen a hypotéčních bank, protoţe horní 

hranice úvěrů ze stavebního spoření ani hypoték není omezena.  

Rychlost čerpání úvěru 

V případě čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření musí účastník tuto moţnost plánovat 

dostatečně dopředu, protoţe jak jiţ bylo řečeno pro získání přiděleného úvěru je nutné 

minimálně 2 roky spořit na účtu stavebního spoření, dosáhnout určité výše hodnotícího čísla, 

stanovené stavební spořitelnou, a naspořit minimální procento z cílové částky. V případě 

zvolené vyšší cílové částky je velmi náročné všechny tyto podmínky stihnout v optimálním 

čase. I přesto má klient moţnost spolupracovat se stavební spořitelnou a vzít si překlenovací 

úvěr, který můţe čerpat ihned po uzavření smlouvy. Po dobu čerpání překlenovacího úvěru 

splácí pouze úroky, tudíţ výše úvěru se klientovi nesniţuje, a zároveň spoří na účtu 

stavebního spoření aţ do doby neţ dosáhne na řádný úvěr.  

Hypoteční banky poskytují úvěry ihned, respektive je nutná pouze doba na vyřízení ţádosti  

o úvěr. Hlavním problémem pro klienta ale můţe být nalezení vhodné nemovitosti k zástavě. 

Klient má celkem tři moţnosti. Zastavit lze kupovanou nemovitost, jinou nemovitost  

ve vlastnictví dluţníka nebo nemovitost ve vlastnictví třetí osoby.  

3.4 Stanovaní doby fixace a výše úrokových sazeb 

Výše úrokových sazeb u hypotečních bank se řídí aktuální situací na trhu. Na základě bonity 

závisí výše úrokové sazby, takţe můţe být u kaţdého klienta rozdílná a to z důvodu většího 

rizika banky u méně bonitního klienta a naopak. Moţné zvýhodnění úrokové sazby můţe 

získat klient, pokud si zaloţí účet u banky, kde čerpá úvěr. Zde hovoříme o tzv. domicilaci.  

Další zvýhodnění je v případě, ţe má klient sjednáno pojištění nemovitosti nebo domácnosti, 

pojištění pro případ smrti, pojištění úvěru, pracovní neschopnosti, trvalých následků, kdy 

plnění je vinkulováno ve prospěch hypoteční banky. Toto sníţení úrokové sazby je v průměru 

kolem 0,1 procentního bodu.   

V případě kdy klient poţaduje úvěr ve výši 85-100% LTV je klientovi nastavena vyšší 

úroková sazba z důvodu vyššího rizika pro banku. Rozdíl v úrokové sazbě u méně rizikové 

hypotéky do 85% LTV a více rizikovou hypotékou 85-100% LTV se pohybuje v průměru 

kolem jednoho procentního bodu.  

Úrokovou sazbu u úvěru ze stavebního spoření stanovuje stavební spořitelna jiţ ve smlouvě o 

stavebním spoření, takţe je sjednána ještě před tím, neţ klient o řádný úvěr poţádá. Stavební 



25 

 

spořitelny jsou omezeny zákonem, který jim stanovuje, ţe úroková sazba z úvěru ze 

stavebního spoření nesmí přesahovat úrokovou sazbu z vkladů na stavebním spoření o více  

neţ tři procentní body. V současné době se úrokové sazby u řádného úvěru ze stavebního 

spoření pohybují v rozmezí od 3,5% do 5% ročně.  

U překlenovacích úvěrů nejsou úrokové sazby stanoveny zákonem o stavebním spoření a 

zpravidla musí klient počítat s vyšší úrokovou sazbou neţ u řádného úvěru. Rozhodující 

měřítko pro stanovení výše úrokové sazby je také doba spoření a výše naspořené cílové 

částky, přičemţ vyšší naspořená částka znamená niţší úrokovou sazbu. Klient má moţnost 

vyuţít překlenovací úvěr s nulovou akontací, tedy klient nemusí mít ještě nic naspořeno. 

V případě kdy je úvěr zajištěn zástavou nemovitosti, tak se úrokové sazby sniţují.  

Fixace 

Stavební spořitelny u řádných úvěrů ze stavebního spoření fixaci nestanovují, coţ znamená, 

ţe se úroková sazba po celou dobu trvání úvěru nemění. U překlenovacích úvěrů některé 

stavební spořitelny mají nastavenu fixaci, která se pohybuje v rozmezí 3 aţ 6 let.  

 

U hypoték si sám klient sjednává období fixace úrokové sazby, během níţ je úroková sazba 

neměnná. Určení doby fixace závisí především na dvou faktorech. Pokud klient počítá s tím, 

ţe si v budoucnu naspoří větší finanční částku, čímţ by mohl provést mimořádný vklad nebo 

doplatit úvěr je vhodné zvolit kratší fixaci. Druhým, hůře odhadnutelným faktorem je 

očekávaný vývoj úrokových sazeb. Jestliţe klient ţádá o úvěr v době nízkých úrokových 

sazeb a je předpoklad k jejich růstu, je vhodné zvolit delší fixaci a naopak. Pr;m2rn0 [rokov0 

sazby [viz.obrázek 4] 

 

Pokud bychom srovnávali úvěrové produkty pro financování bydlení pouze z hlediska fixace 

a úrokových sazeb, tak řádné úvěry ze stavebního spoření vychází v tomto porovnání nejlépe. 

Důvodem je to, ţe úroková sazba je po celou dobu splácení úvěru neměnná a je v nízké výši. 

Dále můţe klient úvěr kdykoliv splatit nebo vloţit mimořádnou splátku a není za to nijak 

sankcionován. 
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Obrázek 4 Vývoj  průměrných úrokových sazeb hypoték 

Zdroj: http://www.hypoindex.cz/clanky/hypoindex-unor-2010-urokove-sazby-klesly-na-dvoulete-minimum/ 

 

3.5 Výše splátek, doba splatnosti 

Výše splátky se odvíjí od výše úvěru, úrokové sazby a době splatnosti úvěru. U řádného úvěru 

ze stavebního spoření stanovují stavební spořitelny minimální výše splátek v rozmezí 0,5 aţ 

0,8% z cílové částky podle jednotlivých tarifů. V případě řádného úvěru ze stavebního spoření 

klient nečerpá celou cílovou částku, nýbrţ pouze její část, protoţe v době čerpání řádného 

úvěru musí mít naspořeno minimálně 30 aţ 50% z cílové částky. Překlenovací úvěry jsou 

unikátní tím, ţe splátka obsahuje jednu část, kterou klient splácí pouze úroky z 

překlenovacího úvěru, kdy výše úvěru neklesá a zbývající část splátky je pouţita na spoření, 

tak aby klient mohl co nejdříve čerpat přidělený úvěr. 

 

U řádných úvěrů ze stavebního spoření a hypotéčních úvěrů je splátka úvěrů anuitní, coţ 

znamená, ţe část splátky je pouţita ke sniţování jistiny a zbylá část umořuje úroky, přičemţ 

poměr těchto dvou částí splátky se v průběhu trvání úvěru stále mění. V počátku splácení 

úvěru je ze splátky pouţita větší část na splácení úroku a menší část na sniţování jistiny. Je 

pravidlem, ţe s kratší dobou trvání úvěru se vzájemný poměr splácení jistiny a úroků dříve 

mění.  

 

http://www.hypoindex.cz/clanky/hypoindex-unor-2010-urokove-sazby-klesly-na-dvoulete-minimum/
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Čím je delší doba splatnosti úvěru, tím je splátka niţší, coţ umoţňuje klientům s niţšími 

příjmy, aby jim byl úvěr poskytnut. U úvěrů ze stavebního spoření je výhodné nastavit dobu 

splatnosti na co nejdelší dobu, protoţe v případě, ţe má klient dostatečný příjem, můţe pouţít 

vyšší splátku neţ má uvedenou ve smlouvě (bez sankčních poplatků) a v případě finanční 

tísně se můţe vrátit k nízké minimální splátce. Doba splatnosti je omezena věkem klienta a 

průměrná maximální věková hranice pro dobu splatnosti je kolem 75 let. Důvodem je 

předpoklad, ţe klient v důchodovém věku jiţ nebude mít takové finanční moţnosti ke 

splácení úvěru jako ve věku produktivním.  

 

Doba splatnosti 

Doba splatnosti u překlenovacích úvěrů je stanovena mezi 18 aţ 28 lety. Maximální doba 

splatnosti řádných úvěrů se nastavuje v rozmezí 7 aţ 14 let a je závislá na zvolené variantě. 

Hypoteční banky stanovují dobu splatnosti hypotéčních úvěrů v průměru od 5 do 40 let.  

 

3.6 Bonita klienta 

U ţádosti o hypoteční úvěr je bankou posuzován věk klienta, rodinný stav, dosaţené vzdělání, 

profese, počet dětí a další. Pro banku je jedna z nejdůleţitějších informací při posuzování 

ţádosti o úvěr informace o jeho příjmech. Aby mohl klient dosáhnout na poţadovaný 

hypoteční úvěr v potřebné výši, musí předloţit příjmy v co nejvyšší míře. V době kdy klient 

ţádá o úvěr, nesmí být ve zkušební době. Příjmy klienta mohou mimo jiné obsahovat i 

výţivné, které vyplácí bývalý partner, rodičovské příspěvky, renty, příjmy z invalidního 

důchodu, příjmy z pronájmu jiné nemovitosti. Potvrzení svých příjmů ze zaměstnání dokládá 

klient pomocí potvrzení (obvykle ne starší neţ jeden měsíc), které mu vystaví zaměstnavatel. 

Z tohoto potvrzení je pro banky rozhodující průměrný příjem za 12 měsíců, případně za tři 

měsíce. 

 

V případě, ţe je klient osoba samostatně výdělečně činná, tak prokazuje své příjmy pomocí 

předloţení daňového přiznání. V některých případech můţe toto být problém a to z důvodu 

tzv.“ daňové optimalizace“, čímţ je příjem z tohoto potvrzení nedostatečný a proto mají 

banky v nabídce hypoteční úvěry, kde není nutné předkládat příjem. U tohoto typu úvěru je 

však omezeno LTV a samozřejmě je i úroková sazba vyšší neţ u klasických hypotečních 

úvěrů a také jeho výše je omezena, zpravidla do několika miliónů korun. 
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Jestliţe klient nedisponuje dostatečnou bonitou, můţe v tomto případě vyuţít přizvání 

spoluţadatele, který nedostatečnou bonitu nahradí a umoţní ţadateli dosáhnout na 

poţadovaný úvěr. Spoludluţník se ve smlouvě zavazuje, ţe v případě, kdy dluţník nebude 

plnit své závazky, bude za ţadatele úvěr sám splácet. U manţelů, kteří mají společné jmění 

manţelů, se druhý z nich automaticky stává spoludluţníkem. Spoludluţníků můţe být u jedné 

úvěrové smlouvy zavázáno více, například děti mohou přistoupit k úvěru z důvodu plnění 

nevyhovujícího věku u svých rodičů a naopak, kdy je třeba rodiči doplnit, nebo nahradit 

bonitu svých dětí s nedostatečnými příjmy.  

 

Banky kromě příjmů sledují také výdaje ţadatelů. Základním výdajem je stanovení ţivotního 

minima, coţ je společensky uznaná minimální hranice příjmu, pod níţ nastává stav hmotné 

nouze, jíţ kaţdý rok stanovuje vláda. Tuto výši ţivotního minima, jednotlivé banky násobí 

koeficienty rizikové přiráţky, která se pohybuje v rozmezí cca od 1,1 do 2. Přesné údaje o 

koeficientech většinou banky nezveřejňují. V ţivotním minimu nejsou obsaţeny normativní 

náklady na bydlení, jeţ jsou stanovovány kaţdý rok, a liší se podle místa bydliště, ve kterém 

klient ţije a počtu osob v domácnosti. Upravené ţivotní minimum je navýšeno o všechny 

stálé platby, jako je platba, pojistného, příspěvky do stavebního spoření, nájemného, splácení 

jiných úvěrů a další. Od celkového čistého příjmu se tato konečná částka odečte a rozdílem je 

disponibilní příjem klienta, jenţ se porovná se splátkou hypotečního úvěru v poţadované výši. 

V případě, ţe splátku hypotečního úvěru, disponibilní příjem přesahuje, má klient značnou 

šanci hypotéku od banky získat.   

Ţadatele o hypotéku je bankou prověřován v bankovním i nebankovním registru, kde se 

zjišťuje jeho platební morálka.  

 

Stavební spořitelny postupují při stanovování bonity klienta obdobným způsobem. Výhodou u 

stavební spořitelny je fakt, ţe v případě ţádosti o úvěr do určité výše nemusí prokazovat 

příjem nebo doloţí jen čestné prohlášení a tím není ověřován v bankovních a nebankovních 

registrech. 

 

ZÁVĚR 

 

Hypotéční úvěry a stavební spoření jsou nejrozšířenějšími produkty v oblasti úvěrů na českém 

finančním trhu, které je moţné pouţít k financování koupě rodinného domu nebo bytu, 
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modernizaci stávajícího bydlení či výstavbě nebo rekonstrukci rodinného domu. Nabídka 

jednotlivých finančních institucí je značně rozsáhlá a tím je volba nejvýhodnějšího produktu 

podmíněna velkou pozorností. 

 

Stavební spoření je jiţ několik let nejpouţívanějším finančním nástrojem pro financování 

bytových potřeb. Podle dostupných statistik má uzavřenu smlouvu stavebního spoření více 

neţ polovina obyvatel České republiky. Stavební spoření je nejpouţívanějším finančním 

nástrojem pro financování bytových potřeb jiţ několik uplynulých let. Jeho vysoká 

bezpečnost, nadprůměrné zhodnocení a dostupnost jsou jeho hlavní výhody, pro které je často 

klienty vyhledáván k financování bytových potřeb. Také státní podpora, která je u stavebního 

spoření klientům poskytována, motivuje klienty ke spoření a zvyšuje jejich zájem o 

investování do bydlení. Stavební spořitelny jsou plnohodnotným konkurentem hypotečním 

bankám.  

 

Hypoteční úvěry jsou vyuţívány pro rychlost vyřízení a také v  případě, ţe je poţadována 

finančně náročnější investice do bydlení. Je zde moţnost rozloţení splátek do dlouhého 

období a tím je dosáhnuto niţšího zatíţení rodinného rozpočtu sníţením měsíčních splátek. 

Nabídky hypotečních úvěrů jsou velmi rozdílné a liší se zejména výší poplatků za poskytnutí, 

úrokovými sazbami a dobou potřebnou pro vyřízení hypotečního úvěru. 

 

Pokud porovnáme výhodnost jednotlivých produktů, tak jednoznačnou výhodou hypotéčních 

úvěrů je jeho rychlé poskytnutí a vyřízení. Přidělený úvěr ze stavebního spoření je moţné 

čerpat teprve po dvou letech spoření, naspoření poţadovaného procenta z cílové částky a 

dosaţení určené výše hodnotícího čísla. Určitou moţností je v této situaci vyuţití 

překlenovacího úvěru ze stavebního spoření, jehoţ čerpání je moţné ihned po uzavření 

smlouvy stavebního spoření a po zaplacení poplatku za vyřízení. 

 

Nespornou výhodou stavebního spoření jsou mimořádné splátky úvěru nebo moţnost jeho 

doplacení, coţ je moţné vyuţít kdykoliv během trvání úvěru a to bez jakýchkoliv sankcí. U 

hypotečního úvěru je mimořádná splátka nebo jeho splacení umoţněno jen v období končící 

fixace úrokové sazby. Další jednoznačnou výhodou u úvěrů ze stavebního spoření jsou 

neměnné úrokové sazby během celého období spoření i splácení úvěru. U hypotečních úvěrů 

si délku fixace klient určuje sám a to v letech. Po té co úroková fixace skončí, tak hypotéční 

banka novou úrokovou sazbu zafixuje na další časové období, čímţ je klient vystaven 
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nebezpečí změny této úrokové sazby na pro něj nepříznivou výši. V obecné rovině je moţné 

hovořit o tom, ţe v případě delší fixace je úroková sazba vyšší.  

 

V případě, ţe budeme hodnotit výši poplatků za vedení účtu, tak u stavebního spoření nám 

tento parametr bude vycházet jako jednoznačně výhodnější neţ v případě hypotéčních úvěrů. 

Tyto poplatky u stavebních spořitelen oscilují kolem tří set korun za rok v porovnání se sto 

padesáti korunami měsíčně v případě hypotéčních úvěrů, coţ při dlouhé splatnosti úvěru můţe 

být velmi důleţité pro výběr úvěrového produktu. 

 

Jako další velmi důleţitý parametr k hodnocení je bezesporu, potřebné zajištění úvěru. U 

stavebního spoření je rozhodující pro určení způsobu zajištění, výše úvěru, přičemţ do určité 

výše nemusí být úvěr zajištěn nemovitostí, stačí vyuţít ručitele a v některých případech můţe 

být úvěr zcela nezajištěn. U hypotečního úvěru je vyţadováno zajištění zástavou nemovitostí 

vţdy s tím, ţe tato nemovitost musí být pojištěna.  

 

Přes analýzu jednotlivých nevýhod a výhod nelze jednoznačně poukázat na nejvýhodnější 

způsob financování bydlení. Je nutné u kaţdého klienta zjistit jeho priority a na jejich základě 

provést výběr nejvhodnějšího úvěrového produktu.  

 

Jednotlivé úvěrové nástroje určené k financování bydlení, které jsou v nabídce českého 

finančního trhu, procházejí nepřetrţitým vývojem. Hypotéční banky i stavební spořitelny 

neustále obnovují nabídku úvěrových produktů a snaţí se klienty přesvědčit pomocí 

marketingových akcí ve formě různých zvýhodnění a bonusů o tom, ţe jsou to právě ony, 

které nabízejí klientovi ten nejlepší úvěr na trhu.  
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