
VVYYSSOOKKÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  BBÁÁŇŇSSKKÁÁ  ––  

TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  UUNNIIVVEERRZZIITTAA  OOSSTTRRAAVVAA 

Hornicko – geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

ANALÝZA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ČR 

Bakalářská práce 

 

 

Autor bakalářské práce: Irena Štoplová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Růčková 

 

© OSTRAVA 2011 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat paní Ing. Haně Růčkové, za poskytnutý čas 

a cenné rady, které mi během vypracovávání práce poskytla. 



Anotace 

V předloţené bakalářské práci je zpracován podrobný přehled nabízených 

produktů stavebních spořitelen, jeţ působí na českém trhu. Součástí je rovněţ 

marketingový průzkum provedený prostřednictvím dotazníkového šetření. První 

kapitola je věnována úvodu. Ve druhém oddílu jsou uvedena teoretická 

východiska a vysvětleny základní pojmy spojené se stavebním spořením. Třetí 

část se zabývá výčtem jednotlivých poskytovaných produktů kaţdé stavební 

spořitelny zvlášť a popisem průběhu marketingového průzkumu. Ve čtvrté stati je 

tento průzkum vyhodnocen, vyuţito bylo grafického znázornění jednotlivých 

odpovědí. A v posledním dílu jsou pak shrnuta veškerá zjištění z předešlých částí. 
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Summary 

In this bachelor thesis is elaborated a detailed overview of the products 

offered by building societies operates in Czech market. One part of this thesis is 

also the marketing research constructed through a questionnaire survey. First 

chapter is focused on the introduction. The secont part provides theoretical 

bakground and it explains the basic concepts associated with building savings. 

Third part deals with specifications of each provided products of each building 

societes and with the description of marketing surwey proces. In the fourth article 

is the surwey assessed, there has been used the graphical ilustration of each 

answers. And in the last part are summarized the findings of all previous parts. 
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1 ÚVOD 

V České republice se stavební spoření řadí mezi nejmladší bankovní 

produkty. Jeho vznik je spjat se vznikem samostatné České republiky, tj. rokem 

1993. Zavedení na český trh proběhlo schválením Zákona o stavebním spoření a 

státní podpoře stavebního spoření č. 96/1993 Sb.. Vzhledem ke své výhodnosti 

se stavební spoření pyšní velké oblibě. V České republice jej má zaloţeno 

de facto téměř kaţdá rodina. Dokazuje to i 5 838 6761 platných smluv o stavební 

spoření  ke konci roku 2010 (platnými rozumějme smlouvy ve fázi spoření a 

smlouvy ve fázi úvěru, ať uţ řádného - po skončení spořící lhůty, nebo 

překlenovacího). Dále se také stavební spoření vyznačuje značnou mírou 

bezpečnosti. Tento produkt mohou poskytovat pouze specializované banky, 

na základě zvláštní koncese. Aktuálně se na trhu pohybuje pět stavebních 

spořitelen, jeţ zastřešuje Asociace českých stavebních spořitelen. Tato asociace, 

ostatně jako všechny stavební spořitelny působící na českém trhu, se podílí 

na provozu Evropského sdruţení stavebních spořitelen.  

Cílem této práce je získání komplexního přehledu nabízených produktů 

kaţdé stavební spořitelny, jeţ aktivně vystupuje na českém trhu. Dále pak 

povědomí a moţnosti vyuţití stavebního spoření. Vyuţito bude marketingového 

průzkumu v podobě dotazníkového šetření. Zaměřila jsem se zejména na populaci 

mého věku, tj. studenti, absolventi a mladé rodiny. Domnívám se, ţe mladí lidé 

tvoří největší podíl uţivatelů stavebního spoření. Pravděpodobně je to způsobeno 

touhou vymanit se ze závislosti na rodičích a dychtivostí po vlastním bydlení. 

V řadě případů je pak stavební spoření a následná moţnost poskytnutí úvěru 

optimálním řešením v otázce samostatného bydlení. Bereme-li v potaz i to, ţe 

většinou mají stavební spoření zaloţené od rodičů a mnohdy tedy jiţ splňují jednu 

z podmínek, a to minimálního spořícího období, jeví se tato moţnost jako nejvíce 

vhodná. V současné době je nejkratší spořící období stanoveno na 2 roky. 

Po uplynutí této lhůty si majitel účtu můţe zaţádat o překlenovací úvěr neboli 

                                            
1
 Údaj platný k 31.12.2010 a dostupný na http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=256 

a889e-9eda-47bc-86c6-f74727981757, [cit. 6.4.2011] 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=256%20a889e-9eda-47bc-86c6-f74727981757
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=256%20a889e-9eda-47bc-86c6-f74727981757
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=256%20a889e-9eda-47bc-86c6-f74727981757
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meziúvěr, ovšem poskytnuté peníze musí být vyuţity výlučně na řešení bytové 

otázky, v tomto kontextu se setkáme s pojmem - účelovost.  

Jak jiţ bylo výše zmiňováno, popularita stavebního spoření je u nás 

poměrně vysoká, lze tedy předpokládat, ţe i nabídka jednotlivých druhů spoření 

bude značně rozmanitá. I toto byly důvody, proč jsem se rozhodla vypracovat 

bakalářskou práci na toto téma. Brzy budu také absolventem, chtíc se 

osamostatnit od rodičů, a proto toto téma nyní u mě nabývá na aktuálnosti.  

Mohlo by se zdát, ţe všechny stavební spořitelny v České republice 

nabízejí relativně stejné moţnosti spoření. Ovšem opak je pravdou. Odlišení 

nastává v dílčích úrokových sazbách, jak z vkladů, tak i z poskytovaných úvěrů, 

v mnoţství bezplatně poskytovaných sluţeb a v neposlední řadě moţnosti 

individuálního nastavení stavebního spoření.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Co je stavební spoření 

Stavební spoření je specifické spoření, které má za cíl řešit bytovou 

otázku obyvatelstva. Za příznivých podmínek - spoluúčasti státu v podobě státního 

příspěvku a ukládání vlastních prostředků po určitou, předem stanovenou, dobu. 

Po uplynutí spořící doby a splnění nutných podmínek můţe vkladatel poţádat 

o poskytnutí úvěru. Jedná se tedy o spoření sdruţené s účelovým úvěrem. Úvěr 

má pevné a nízké úrokové sazby, můţeme tedy tento systém posoudit jako 

relativně nezávislý na nepříznivých vlivech finančního trhu. [5] 

Za uzavření smlouvy si stavební spořitelny obvykle honorují 1% z cílové 

částky, které je hrazeno z prvních vkladů spořitele. 

2.2 Historie stavebního spoření 

Základní myšlenka a princip stavebního spoření se zrodila v 18. století 

v Anglii. Zde byla také zaloţena historicky první stavební spořitelna, konkrétně 

v Birminghamu v roce 1775. [5] 

Prvotní principem bylo spojení více lidí, za účelem vybudování si vlastních 

obydlí. Zřídili si fond, do kterého pravidelně všichni přispívali předem stanovenou 

pevnou částku. Po nashromáţdění určitého obnosu, si jeden z vkladatelů 

vybudoval svůj dům. Tento účastník pak následně vkládal do fondu i nadále, 

můţeme to chápat jako splátky domu. Aţ bylo opět dostatek finančních prostředků 

pro vybudování dalšího domu, byl postaven další dům, druhého účastníka, který 

pak dále rovněţ splácel svůj dům. Takto se opakovalo aţ do doby, kdy měli 

všichni účastníci tohoto systému vystavěno své obydlí. 

Nejrozšířenější a nejvýznamnější byl tento produkt v Německu a 

Rakousku. V Německu byla první stavební spořitelna zaloţena roku 1885 

v Bielefeldu pastorem von Bondeschwingh. [5] 
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Velkého rozkvětu se stavební spoření dočkalo aţ po první světové válce, 

v období poválečné rekonstrukce v letech 1924 – 1929. Důvodem byla potřeba 

nové výstavby rodinných domů. Systém stavebního spoření rozšířil zejména 

Georg Kropp, zaloţil tzv. „Společenství přátel“. Společenství se těšilo velkého 

zájmu, jiţ tři roky po zaloţení uţ byly vypláceny první prostředky na novou 

výstavbu. Koncem 30. let minulého století došlo ke změně stávajícího systému 

v ohledu přidělování finančních prostředků. Dříve záviselo na losu a nyní jiţ 

na tzv. hodnotícím čísle. [5], [6] 

Druhou rozvojovou vlnu můţeme přiřadit k měnové reformě po druhé 

světové válce roku 1948. Důvodem byl opětovně nedostatek bytové zástavby, 

v Německu chybělo 5 – 6 mil. bytů. Tato nepříznivá situace vyvolala velkou 

poptávku po stavebním spoření. Od roku 1948 aţ do roku 1971 došlo 

k markantnímu nárůstu počtu uzavřených smluv. Pro srovnání mohu uvést, ţe 

v roce 1948 bylo přes 300 tis. uzavřených smluv, avšak v roce 1971 jich bylo uţ 

přes 12 mil. uzavřených smluv, to je nárůst o 4000%. Při takovémto objemu bylo 

zapotřebí vymezit pevná pravidla, a proto roku 1973 byl přijat první zákon 

o stavebním spoření. To mělo za následek zklidnění trhu, dalším pozitivem byl 

také nárůst důchodů rodin a dostatečná výstavba nových bytů. [5], [6] 

Velký rozmach zaznamenává stavební spořením na počátku 90. let 

minulého století ve východní a střední Evropě, obzvláště pak v České republice, 

Slovenské republice a v Maďarsku. Kladné ohlasy na tento produkt mají 

za následek rozšíření do dalších států. Hlavní iniciativu pro zavedení stavebního 

spoření v České republice odvedla Ústřední rada druţstev. Stavební spoření bylo 

zavedeno na základě přijetí zákona č. 96/2003 Sb. o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření. Tento zákon byl jiţ několikrát novelizován, a to 

zákonem č. 83/1995 Sb., zákonem č. 423/2003 Sb., zákonem č. 292/2005 Sb. a 

poslední, tedy aktuální novelizace proběhla k 1.1.2001 zákonem č. 348/2010 Sb.. 

[5], [6] 
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2.3 Kdo je účastníkem stavebního spoření 

Účastníkem stavebního spoření můţe být jak fyzická osoba, 

tak i právnická osoba, ovšem právnické osobě nenáleţí nárok na státní podporu. 

Za nezletilé zájemce o stavební spoření můţe smlouvu uzavřít zákonný zástupce. 

[7] 

Dalšími podmínkami pro uzavření smlouvy o stavebním spoření jsou: 

státní občanství České republiky; fyzická osoba s trvalým pobytem na území 

České republiky a daným orgánem České republiky přiděleným rodným číslem; 

občan Evropské unie, jemuţ bylo vydáno povolení o pobytu na území České 

republiky a bylo mu přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, a 

to od vstupu České republiky do Evropské unie, tj. od 1.5.2004. [7] 

Tuto problematiku blíţe upravuje vyhláška Ministerstva financí České 

republiky č. 106/1993 Sb.. 

2.4 Průběh stavebního spoření 

Stavební spoření probíhá ve dvou fázích, spořící a úvěrová část.  

2.4.1 Spořící stádium 

Klient pravidelně vkládá na svůj spořící účet finanční prostředky, jeţ jsou 

mu úročeny. Za kaţdý kalendářní rok mu náleţí záloha státní podpory, která mu je 

vypočítaná dle platné legislativy. Tato záloha je k účtu připočítána v následujícím 

roce, po němţ byla nárokována. [1] 

Spořící fáze vzniká dnem uzavření smlouvy se stavební spořitelnou, jedná 

se tedy o smluvní vztah. Ve smlouvě o stavebním spoření je uvedena cílová 

částka, pevně stanovená úroková sazba z vkladů a úroková sazba z úvěru. Obě 

úrokové sazby jsou dány fixně a vzájemný rozdíl nesmí ze zákona přesáhnout 

3 procentní body. Dále smlouva o stavebním spoření stanovuje výši měsíčních 

úloţek vkladatele a nárok dané smlouvy na státní podporu. 
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Vkládání smluvené částky můţe probíhat pravidelně, čili měsíčně, nebo 

jedenkrát za rok, či zcela nepravidelně. Účet stavebního spoření bychom tedy 

mohli pojmenovat jako tzv. vkladový účet. Veškeré vklady jsou úročeny sjednanou 

úrokovou sazbou a účet je také zatíţen poplatky dle platných sazebníků stavební 

spořitelny. Jednou ročně je připisován úrok z vkladů, obyčejně na konci roku, nebo 

na konci smluvního vztahu. [1] 

Pakliţe je u smlouvy nárokována státní podpora, stavební spořitelna 

vyţádá státní podporu po přičtení úspor a úroků z úspor a po odečtení úhrad 

v daném roce. Statní podpora stavebního spoření je na účet klienta připisována 

ve formě  zálohy a je dále úrokovaná jako kaţdý jiný vklad na účet majitele. 

Po ukončení fáze spoření a splnění dalších podmínek jsou zálohy vyplaceny. 

Při nesplnění podmínek nebo spořící doby jsou zálohy státní podpory vráceny zpět 

na účet Ministerstva financí České republiky. [7] 

Spořící fáze můţe být ukončenu buď smlouvou o výpovědi stavebního 

spoření, anebo přidělením konečné částky. Smlouva o výpovědi stavebního 

spoření lze podat po vypršení vázací doby, nebo před uplynutím vázací doby. 

V případě po uplynutí vázací doby jsou klientovi vyplaceny veškeré úspory, úroky 

z úspor a státní podpora. Poté lze finanční prostředky libovolně zuţitkovat. Pakliţe 

chci vypovědět smlouvu a vázací doba ještě nevypršela, budou mi vyplaceny 

pouze mé vklady a úroky z nich, zálohy státní podpory mi budou odečteny a 

následně stavební spořitelnou odvedeny Ministerstvu financí České republiky. [1], 

[7] 

2.4.2 Přidělení cílové částky 

Přidělení nastává v okamţiku ukončení spořícího stádia a zahájení 

úvěrového stádia. V této chvíli si spořitel můţe nechat vyplatit celou cílovou částku 

(své naspořené prostředky a poţadovaný úvěr). Naspořené peníze jsou mu 

poukázány ihned na jednou a úvěr čerpá dle úvěrové smlouvy. [5] 

K přidělení cílové částky dochází pouze po splnění předem daných 

podmínek stavení spořitelny a platné legislativy. 

o Dodrţení vázací doby 
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o Naspoření minimální částky 

o Splnění stanoveného hodnotícího čísla 

Jediná podmínka, jeţ je dána zákonem je minimální doba spoření. Byla 

stanovena na 2 roky. [8] 

Výši minimální naspořené částky určuje samotná stavební spořitelna. Aby 

byla minimální naspořená částka spořiteli přidělena, musí naspořit určité procento 

z celkové částky. Toto procento se liší tarifní variantou. Většinou se pohybuje 

v rozmezí 30% – 50%. V případě, ţe je nejniţší naspořená částka stanovena 

stavební spořitelnou na 30% z celkové částky, mám nárok na úvěr ve výši 70% 

z cílové částky. 

Poslední podmínku, tedy dosaţení hodnotícího čísla, nám rovněţ 

stanovuje stavební spořitelna. Jeho výpočet a pojmenování mají stavební 

spořitelny různý. Můţeme se např. setkat s hodnotícím parametrem, 

ohodnocovací číslo. Tímto ukazatelem hodnotí stavební spořitelna délku a 

intenzitu spoření. [1] 

2.4.3 Úvěrové stádium  

Tato etapa nadchází po přidělení cílové částky. Můţeme uzavřít úvěrovou 

smlouvu se stavební spořitelnou a čerpat tak úvěr aţ do výše rozdílu mezi cílovou 

částkou a naspořenou částkou. Úvěr je úročen pevně stanovenou úrokovou 

sazbou, která je vymezena při uzavření smlouvy o stavebním spoření, uvedena je 

ve všeobecných obchodních podmínkách. Ve všeobecných obchodních 

podmínkách je rovněţ uveden i způsob úročení úvěru. Moţnosti jsou: roční, 

čtvrtletní, nebo měsíční připisování úroků z úvěru. [5] 

Finanční prostředky poskytnuté úvěrem ze stavebního spoření lze vyuţít 

pouze účelově, nikoli však libovolně. Peníze lze pouţít jen na bytové potřeby, jeţ 

jsou blíţe specifikovány v zákoně. Účel, na který byly úvěrové prostředky 

vynaloţeny je potřeba dokládat stavební spořitelně. [8] 
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2.5 Úvěrové možnosti ze stavebního spoření 

Jak jiţ bylo zmiňováno, tak prostřednictvím smlouvy o stavebním spoření 

je moţnost čerpat úvěr. Vzhledem ke své výhodnosti se jedná o velmi ţádaný 

produkt stavebních spořitelen. V porovnání s hypotečním úvěrem je úvěr 

ze stavebního spoření spíše vhodný na rekonstrukce, modernizace či adaptace. 

Jeho výše obvykle nedosahuje pokrytí nákladů spojených s koupí nového domu. 

Výhodou je také niţší náročnost na bonitu klienta a zajištění úvěru, je tedy 

relativně snadno dostupný. Dalšími výhodami jsou rovněţ - splacení úvěru před 

dobou splatnosti bez finančního postihu a ne všechny musí být jištěny zástavním 

právem k nemovitosti. Oblíbenost stavebního spoření také stoupla moţností 

vyuţití úvěru na financování druţstevního bytu. [5] 

Jistou nevýhodu můţeme nalézt v povinnosti spořit minimálně po dobu 

2 let, nejčastěji však po dobu 6 let a po splnění jistých podmínek můţeme úvěr 

ze stavebního spoření získat. Další nevýhodu můţeme spatřit v účelovosti, nelze 

tedy úvěrové finanční prostředky ze stavebního spoření pouţít na jiný neţ bytovou 

otázku řešící účel, jak by bylo moţné z konkurenčního hypotečního úvěru. [8] 

Úvěrový obchod uzavírá stavební spořitelna s tzv. účastníkem úvěrových 

vztahů. Ten je limitován nejvyšším věkem, kterého můţe dosáhnout v čase 

konečné splatnosti úvěru, věk je určen na 75 let. Další osoba, jeţ figuruje 

s účastníkem v úvěrovém vztahu, se nazývá spoludluţník. Tato osoba se zavazuje 

spoluúčastnit se na splácení úvěru. Přítomnost spoludluţníka se vyţaduje, pakliţe 

klient nesplňuje věkové kritérium, nebo jsou jeho finanční příjmy tak nízké, ţe by 

nebyl schopen splácet. Dále se můţeme setkat s tzv. ručitelem, jak je jiţ z názvu 

patrné, tato osoba by v případě nesplácení úvěru účastníkem splácela úvěr 

za něho. [1], [5] 

2.5.1 Řádný úvěr 

Moţnost čerpání řádného úvěru nastává po ukončení spořící fáze. 

Podmínky si přirozeně stanovuje stavební spořitelna, bez jejich splnění není 

moţné úvěr získat. Podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních 
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podmínkách, Všeobecných úvěrových podmínkách a v zákoně o stavebním 

spoření č. 423/2003 Sb. Nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření vzniká 

okamţikem stanovení cílové částky. Podmínky, které musí klient splnit 

pro přidělení úvěru ze stavebního spoření jsou pro všechny stavební spořitelny 

shodné: 

o Minimální délka spoření – 2 roky 

o Mít naspořeno nejméně 40% z cílové částky 

o Dodrţet hodnotící číslo [5] 

Po podání ţádosti o čerpání úvěru ze stavebního spoření spořitelem je 

následně ţádost vyhodnocena úvěrovým oddělením dané stavební spořitelny. 

Na základě tohoto rozhodnutí je buď úvěr klientovi přidělen, nebo je jeho čerpání 

zamítnuto. Aby měla stavební spořitelna zajištěnou návratnost poskytnutých 

financí, musí ţadatel o úvěr zavázat se splnit tyto podmínky: 

o Účelnost – vyuţití poskytnutých prostředků pouze na stavební účely 

o Prokázat, ţe je schopen splácet poskytnutou částku 

o Způsobilost zajistit úvěr – prostřednictvím ručitele, nebo zástavním 

právem na nemovitost [2] 

2.5.2 Překlenovací úvěr neboli meziúvěr 

Tento typ úvěru je vyuţíván pro překlenutí doby, kdy ještě nemůţe získat 

řádný úvěr, ale potřebujeme čerpat finanční prostředky. Smluvní vztah se tedy 

skládá z účtu stavebního spoření a účtu překlenovacího úvěru, načeţ na spořícím 

účtu dochází ke spoření minimální částky nutné pro stanovení cílové sumy. 

Do doby neţ je naspořena nejniţší obnos, platí klient, z poskytnutých prostředků 

z účtu překlenovacího úvěru, úroky stavební spořitelně. Kdyţ je jiţ konečná částka 

určena, dochází k jednorázovému splacení překlenovacího úvěru z vkladů. 

Bezprostředně po této transakci dojde ke vzniku řádného úvěru ze stavebního 

spoření. Jako hlavní výhodu bych uvedla poskytnutí překlenovacího úvěru 

neprodleně po podání ţádosti majitele účtu stavebního spoření. Úvěr je moţno 

pořídit jiţ od akontace 0%. Často stavební spořitelny garantují fixní úrokovou 

sazbu po celou spořící dobu 6 let, důvodem je rychlejší dospořování na cílovou 
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částku. Úrokovou sazbu můţeme ovlivnit nejen výší akontace, ale i kvalitnějším 

zajištěním úvěru – čím je akontace či zajištění vyšší, tím je úroková sazby niţší. 

Řada stavebních spořitelen nabízí klientovi individuální nastavení výše akontace a 

dospořování. [1] 

2.5.3 Účelovost úvěru 

Účelovost vyuţití úvěrových finančních prostředků za stavebního spoření 

je striktně dána zákonem o stavebním spoření. Stát má moţnost tyto podmínky 

kdykoliv měnit, tato pozice mu náleţí, protoţe poskytuje státní podporu stavebního 

spoření, můţe tedy určovat, jak poskytnuté úvěrové finanční prostředky 

za příspěvku státní podpory vyuţívat. Úvěr ze stavebního spoření je nutné vyuţit 

na řešení bytové potřeby.  

Podle § 116 Občanského zákoníku můţe účastník stavebního spoření 

poskytnuté peníze od stavební spořitelny vyuţít i na stavební účely některé osoby 

blízké – příbuzné v přímé řadě – sourozenec, manţel(ka). Objekt, na který jsou 

finance vyuţity musí slouţit k trvalému uţívání a nacházet se na území České 

republiky. 

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

stavebního spoření se základními bytovými jednotkami rozumí následující: 

o Získání bytu 

o Výstavba nebo koupě obytné stavby 

o Opatření si stavebního pozemku pro výstavbu stavby pro bydlení, 

nebo koupě pozemku, na němţ se jiţ obytná stavba nachází 

o Změna dispozice neboli adaptace, modernizace, rekonstrukce a 

údrţba bytu nebo obytného stavení 

o Adaptace nebytových prostor na bytové prostory  

o Úhrada finančních závazků vůči výše uvedeným účelům, s výjimkou 

pokut a dalších druhů finančních postihů [8] 
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2.5.4 Bonita 

S ohledem na objem zapůjčených financí si kaţdá stavební spořitelna 

ověřuje schopnost klienta splácet úvěr. Mohli bychom říct, ţe si zjišťuje bonitu 

majitele účtu stavebního spoření, ověřuje si ji vţdy ještě před přidělením úvěru. 

Nejdůleţitějším parametrem v této otázce je nepochybně výše příjmů klienta. 

Pro větší jistotu návratu zapůjčených peněz, stavební spořitelna vyţaduje 

pravidelný příjem od zaměstnavatele, nebo z podnikání, se zárukou nejlépe 

po celou dobu splácení úvěru. Rovněţ banka hodnotí i věk klienta, aby byl úvěr 

ze stavebního spoření splacen ještě v produktivním věku. Jako optimum, 

pro obţivu a schopnosti dostát svým závazkům vůči spořitelně, bylo vymezeno 

na 1,5 násobek ţivotního minima dle platného legislativního rámce. Při ověřování 

úvěruschopnosti neboli bonity klienta je zaměstnanec povinen stavební spořitelně 

doloţit od zaměstnavatele potvrzení o výši svých příjmů ze dvou měsíců 

za posledních 12 kalendářních měsíců. V případě, kdy je ţadatel o úvěr 

podnikatel, má za povinnost předloţit kopie svých daňových přiznání 

za posledních 24 kalendářních měsíců.  

2.5.5 Zajištění úvěru 

Bez výjimky musí být kaţdý uzavřený úvěr pojištěn. Z pojištění by byl 

uhrazen, pakliţe by splácení ve finanční formě selhalo. V případě, kdyby klient 

přišel o zaměstnání, nebo došlo k trvalému poškození zdraví a nemohl dále 

vykonávat pracovní činnost, nebo by došlo k úmrtí, musí mít stavební spořitelna 

jistotu, ţe ji budou zapůjčené finanční prostředky splaceny jinou formou. Většinou 

je na výběr z těchto druhů zajištění úvěru: 

o Zajištění třetí osobou, tzv. ručitelský závazek 

o Zástavní právo na nemovitost v osobním vlastnictví 

o Zástavní právo k pohledávce, rozumějme zajištěné pohledávky, a to 

termínované vklady, vkladní kníţky atp. 

o Bankovní záruka  

Maximální výši úvěru určuje stavební spořitelna v konkrétním případě, 

vţdy individuálně dle moţností a potřeb klienta. Rozhodnutí probíhá na základě 
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spořitelnou vymezených tarifních variantách. Nejčastější variantou je poskytnutí 

60-ti % cílové částky. Jednotlivé tarifní varianty se od sebe diferencují úročením 

vkladů i úvěrů. Jestliţe si klient vybere rychlý tarif, bude zhodnocení a vzniká mu 

tedy nárok na získání úroku dříve. Ovšem musí brát v potaz to, ţe poskytnutý úvěr 

bude muset také dříve splatit, musí tedy počítat s draţším úvěrem. Opakem tomu 

je takzvaný pomalý tarif. Takto čerpaný úvěr klient splácí déle, ale také má nárok 

na poskytnutí úvěru rovněţ za delší časovou dobu. Výhodou je šance tarif během 

spoření libovolně měnit. Není tedy nutné při zakládání účtu stavebního spoření 

pevně stanovovat tarif. 

2.6 Nároky na státní podporu 

Na státní podporu u smluv uzavřených do 31.12.2003 má účastník 

stavebního spoření nárok, který je fyzickou osobou s přiděleným rodným číslem 

příslušným orgánem České republiky a s trvalým pobytem na území České 

republiky. Účastníkovi, jeţ má uzavřeno více smluv náleţí nárok na státní podporu 

pouze u jedné smlouvy. [8] 

Na státní podporu u smluv, které byly uzavřeny od 1.1.2004 má právo 

občan České republiky; občan Evropské unie, kterému bylo přiděleno rodné číslo 

a povolení k pobytu na území České republiky příslušnými orgány České 

republiky; fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a 

přiděleným rodným číslem oprávněným orgánem České republiky. Od tohoto data 

má-li příslušník uzavřeno více smluv, neţ jednu v kalendářním roce, příslušímu 

nárok na státní podporu u všech smluv, u kterých o poskytnutí státní podpory 

písemně poţádal. [8] 

 Zálohy státní podpory se vyplácejí postupně, a to vzestupně dle data 

zaloţení stavebního spoření. Celková částka vyplacená na státní podpoře 

stavebního spoření u jednoho účastníka však nesmí překročit 3000Kč za jeden 

kalendářní rok. [7] 
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2.7 Podmínky vyplácení státní podpory 

Podmínky výplaty státní podpory jsou taktéţ rozdílné v časovém horizontu 

do 31.12.2003 a od Nového roku následujícího kalendářního roku. Do roku 2003 

(včetně) má vkladatel nárok na státní podporu, pakliţe s vkladem na účtu 

stavebního spoření nebylo manipulovánu po dobu pěti let. Od roku 2004 má 

vkladatel nárok na vyplácení statní podpory, jestliţe nebylo s vkladem na účtu 

stavebního spoření nakládáno po dobu šesti let. [8] 

Výplata státní podpory je pevně vázána na rodné číslo, náleţí nejvýše 

jedna na osobu. Majitel více smluv si písemně ţádá, na kterou chce státní 

podporu stavebního spoření vyuţít. Výjimkou je však, pakliţe smlouvu zdědil. [6] 

2.8 Výše státní podpory 

Výše státní podpory je také odlišná. U smluv do 31.12.2003, u kterých si 

majitel účtu písemně poţádal o státní podporu do 31.12.2004, byla vypláceny 

ve výši 25% naspořené částky, nejvýše pak z částky 18 000Kč. V případě, ţe si 

účastník poţádal o podporu u těchto smluv od data 1.1.2005, tak státní podpora 

činila 15% z naspořené částky, nejvýše z částky 20 000Kč. [7] 

U smluv uzavřených po tomto datu, tj. od 1.1.2004 byla státní podpora 

vyměřena ve výši 15% z uloţené částky za jeden kalendářní rok na účet 

stavebního spoření, ovšem maximální částka byla stanovena na 20 000Kč. [7] 

Od 1.1.2011 došlo k další změně státní podpory, a to k zrušení 

osvobození od daně z příjmů fyzických osob, jak z úroků vkladu, tak i ze státní 

podpory. A záloha na státní příspěvek bude od roku 2010 zdaněna zvláštní 

sazbou ve výši 50%. [7] 

Pro rok 2012 je plánovaná další přeměna – sníţení nejvyšší státní 

podpory na 2000 Kč, pro stávající i nově uzavřené smlouvy. To znamená 10% 

z maximální částky vloţené na účet stavebního spoření za jeden kalendářní rok – 

20 000 Kč. [9] 
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3 MARKETINGOVÝ PRŮZKUM 

V rámci své bakalářské práce jsem se rozhodla provést marketingový 

průzkum. „Marketingový výzkum je systematicky prováděný sběr, úprava, 

zpracování, analýza, interpretace a prezentace informací, které slouží k identifikaci 

a řešení různých marketingových situací v podniku nebo organizaci.“ (Kotler, 

Armstrong 2004) Zaměřila jsem se na mně nejbliţší věkovou skupinu, se kterou 

nejčastěji přicházím do přímého kontaktu a oslovení respondentů tak bude 

pro mne jednodušší.  Proto tedy zkoumaný vzorek je ve věku 18 aţ 29 let. 

Značnou část z dotazovaných tvořili studenti této vysoké školy, dále pak obyvatelé 

ţijící v blízkosti mého trvalého bydliště. Dotazování jsem prováděla osobně, nebo 

prostřednictvím moderních komunikačních komunikátorů, dle předem sestaveného 

dotazníku, který je uveden v příloze č.1. Šetření proběhlo během měsíce dubna 

tohoto roku. Konečný počet respondentů činil 57 osob. Samostatné otázky jsem 

se snaţila formulovat jednoduše. Kaţdého osloveného jsem nejprve zasvětila 

do problematiky, v případě nesrovnalostí jsem podala vysvětlení. 

Jako cíl jsem si stanovila zjistit povědomost a moţné vyuţití produktu 

stavebního spoření. Preferovanost jednotlivých stavebních spořitelen působících 

na českém trhu. Financování vlastního bydlení prostřednictvím spoření.  

Vyhodnocením marketingového průzkumu se zabývám v celé následující 

kapitole – 4 vyhodnocení. 

V této kapitole bych pak ráda představila jednotlivé stavební spořitelny a 

jejich v současnosti nabízené produkty.  

Nejprve bych však popsala nynější stav trhu se stavebním spořením. 

V České republice k 1.1.2011 působí 5 stavebních spořitelen. Všechny 

spořitelny nabízejí produkt stavebního spoření v různorodých tarifech. Kaţdá 

stavební spořitelna v České republice je členem Asociace českých stavebních 

spořitelen. Tato asociace byla zaloţena v červnu roku 2000. Nejvýznamnějším 

důvodem jejího vzniku byla zejména ochrana a podpora společných zájmů 

stavebních spořitelen, jeţ působí na českém finančním trhu. Asociace si klade 

za cíl vytvoření optimálního zázemí stavebního spoření mezi občany, obzvláště 
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pak upevňovat důvěru obyvatelstva ve funkčnost, spolehlivost, stabilitu, kontinuitu 

a výkonnost systému stavebního spoření. Se zřetelem na tvorbu příhodných 

podmínek pro řešení bytových potřeb občanů. Další významnou činností je 

spolupráce s orgány státní správy, v prvé řadě v otázkách spojených s rozvojem 

sektoru stavebního spoření. Asociace je rovněţ v kontaktu s partnerskými 

organizacemi v Evropě a účastní se jako všechny členské stavební spořitelny 

na provozu Evropského sdruţení stavebních spořitelen.  

Všechny stavební spořitelny prezentují své produkty na webových 

stránkách, které jsem si pečlivě prostudovala a taktéţ s pomocí  informací, které 

jsem obdrţela na jednotlivých pobočkách od pracovníků stavebních spořitelen a 

poskytnutých propagačních materiálů, jsem sestavila výčet jejich nabídek. Je ale 

nutno poukázat, ţe nabídky se nepochybně neustále vyvíjejí, proto berme jako 

rozhodné období první čtyři měsíce roku 2011 a nabídky jen pro fyzické osoby. 

3.1 Základní rozdělení 

Nabídky stavebních spořitelen můţeme rozdělit na nabídky tarifů a variant 

stavebního spoření, a nabídky překlenovacích úvěrů. U poskytovaných úvěrů jsem 

také zjišťovala, jaké jsou podmínky stanovené spořitelnami. U obou druhů úvěrů 

(řádných i překlenovacích) platí, ţe klient musí kromě zákonných podmínek 

splňovat také podmínku bonity (schopnost splácet úvěr), zajištění úvěru a 

účelovost vyuţití zapůjčených prostředků. O úvěr je vţdy nutné poţádat 

prostřednictvím ţádosti, přičemţ na řádný úvěr má majitel účtu po splnění státem 

stanovených podmínek právní nárok, na překlenovací úvěr tomu tak není, záleţí 

na uváţení stavební spořitelny. [16 - 19] 

Tarif je vţdy uveden ve smlouvě o stavební spoření. Nabídka tarifů 

spoření je uvedena ve „Všeobecných obchodních podmínkách“. 

Tarif určuje: 

o roční úrokovou sazbu, jeţ se úročí veškeré vklady na účet (zůstatek 

na účtu) v době spoření – tzv. „úroková sazba vkladů“ 

o roční úroková sazba, kterou se úročí poskytnutý úvěr od spořitelny – 

tzv. „úroková sazba z úvěru“ 
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o nejniţší procentuální část pro stanovení cílové částky – tzv. 

„minimální procento naspoření“ 

Varianty stavebního spoření bychom mohli rozčlenit obvykle 

na standardní, rychlou, někdy také pomalou (někdy rovněţ uváděnou jako 

dlouhodobou) variantu. Rychlá varianta umoţňuje rychlejší získání řádného úvěru 

a také znamená vyšší splátky úvěru, čímţ dochází k jeho rychlejšímu splacení. 

Je zde i nezbytnost vyššího měsíčního vkladu na stavební spoření. U pomalé 

varianty je tomu právě naopak. Niţší měsíční splátky úvěru, ale o to delší doba 

splácení. [16 - 19] 

Variantu tarifu vymezuje: 

o minimální výši splátek úvěru 

o hodnotící numerický faktor 

Tyto podmínky (varianta a tarif) společně definují tzv. „tarifní variantu“. 

V neposlední řadě bych také podotkla, ţe veškeré vklady na účet 

stavebního spoření jsou ze zákony pojištěny aţ do výše 100 000 €. 

Řazení stavebních spořitelen jsem zvolila dle abecedního pořádku. 

3.2 Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

Datum zaloţení se váţe k datu 26. června 1993, obchodní činnost byla 

zahájena 8. září 1993. Českomoravská stavební spořitelna sídlí na Vinohradské 

3218/169, Praha 10. Jejími akcionáři jsou Československá obchodní banka, a. s. 

vlastní 55%, a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG zbylých 45%. Základní jmění 

má ve výši 1,5 miliardy Kč. [10] 

Uzavřít smlouvu o stavebním spoření lze přímo on-line na webových 

stránkách spořitelny. Rovněţ provozují bezplatný poradenský servis a moţnost 

pořízení výhodné Karty klienta, která umoţňuje nákup se slevou v síti zhruba 

1 000 obchodů a firem v celé České republice. [10] 

Děti a mládeţ, jeţ nedovršili 19-ti let, mohou získat 50-ti %-ní slevu 

z poplatku za uzavření své první smlouvy. Maximální výše slevy činí 1 500 Kč. 
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Ve fázi úvěru je moţnost sloučit všechny smlouvy uzavřené v jedné rodině 

do jednoho účtu. Cílovou částku lze za jistých podmínek v průběhu spoření 

navýšit, sníţit, popřípadě rozdělit. Lze měnit i tarifní variantu. Stavební spořitelna 

také nabízí moţnost spořit neomezeně dlouhou dobu. [10] 

Smlouvu o stavebním spoření lez u této spořitelny uzavřít v těchto tarifních 

variantách: 

(informace o tarifních variantách jsou převzaty z internetových stránek stavební 

spořitelny a propagačních letáků) 

 „INVEST“ – standardní a rychlá varianta. Úroková sazba z vkladů je 

2 % p.a., z úvěrů 4,8 % p.a.. Nejniţší procento naspoření je stanoveno na 40 % 

z cílové částky. Minimální splátka úvěru je rovna 0,6 % z cílové částky 

u standardní varianty a 0,8 % u rychlé varianty. Nejniţší měsíční vklad klienta 

musí být 0,5 % z cílové částky. Hodnotící numerický faktor je u standardní 

varianty, o rychlé varianty je 70.  

 „PERSPEKTIV“ – se poskytuje pouze v pomalé (dlouhodobé) variantě. 

Úroková sazba vkladů je určeno na 2 % p.a., z úvěru pak 4,8 % p.a.. Minimální 

procento naspoření je stanoveno na 35 % z cílové částky a minimální splátka 

úvěru 0,53 % z cílové částky. Nejniţší vklad za měsíc na účet stavebního spoření 

je rovněţ, jako u tarifní varianty „INVEST“ určena na 0,5 %. Hodnotící číselný 

faktor je vyčíslen na 33. 

 „ATRAKTIV“ – je moţno uzavřít ve variantě standardní a rychlé. Úroková 

sazba z vkladů je rovna 1 % p.a., resp. 3,7 % p.a. z úvěru. Nejmenší naspořené 

procento je 38 % z cílové částky. Nejniţší úvěrová splátka u standardní varianty je 

nabízena na hodnotě 0,6 %, 0,8 % u smlouvy uzavřené s rychlou variantou. U této 

tarifní varianty je nejmenší měsíční vklad stanoven na 0,3 %. Hodnotící číslo je 

u standardní varianty 48, nebo 70 u varianty zrychlené.  

3.3 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

Stavební spořitelna je nyní jiţ ve 100%-ním vlastnictví Komerční banky, 

a.s. Sídlo má v Bělehradské 128, č.p. 222, 120 21, Praha 2. Zaloţena byla 

v prosinci roku 1993. [11] 
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Minulý rok získala spořitelna uţ po šesté za sebou ocenění Stavební 

spořitelna roku v soutěţi Fincentrum Banka roku, a to díky kvalitě nabízených 

sluţeb a pestrosti produktů. Byla téţ první stavební spořitelnou v České republice, 

která uvedla na trh úvěr kombinující výhody stavebního spoření a hypotéky – 

tzv. Hypoúvěr. [11] 

(následně uvedené informace jsou převzaty z internetových stránek stavební 

spořitelny a propagačních letáků) 

o U této spořitelny lze úvěr ze stavebního spoření získat jiţ po 2 letech 

spoření, přičemţ musí být naspořeno minimálně 40 % z cílové částky a splněno 

tzv. hodnotící číslo.  

o U překlenovacího úvěru (meziúvěru) je roční úroková sazba uţ 

od 6,19 %. Jde tedy o dlouhodobý úvěr, který vychází z rychlé varianty. Finanční 

prostředky od spořitelny musí být vyuţity bezpodmínečně na účely úzce spojené 

s řešením bytové situace, účelovost se samozřejmě dokládá. Maximální moţná 

doba splácení je 19 let. Meziúvěr nemusí být zajištěn, nebo postačí zajištění 

ručitelem. Financovaný obnos jiţ od 50 000 Kč. Při poţadovanám úvěru 

nad 300 000 je lépe uzavřít „Hypoúvěr“ či „Hypoúvěr Garant“. 

o Zvláštním typem úvěru je „POHOTOVOSTNÍ ÚVĚR“, prostřednictvím 

tohoto druhu úvěru nám můţe být přidělen překlenovací nebo řádný úvěr 

ze stavebního spoření, aniţ bychom měli předem definovaný objekt, který si 

chceme za vypůjčené peníze pořídit. Mezi pozitiva sluţby bych uvedla moţnost 

výběru nemovitosti aţ 9 měsíců, garance pevné úrokové sazby v den podpisu 

smlouvy o pohotovostním úvěru, osvobození od poplatků za vyřízení úvěru a 

povinnost doloţit pouze výši svých příjmů při sepisování smlouvy. 

 „HYPOÚVĚR“ má podstatně menší příjmové nároky na ţadatele oproti 

hypotéce. Nejniţší poţadovaná částka je stanovena na 300 000 Kč. Široké 

dostupnosti přispívá i nulová akontace, úroková sazba jiţ od 4,09 % p.a. a doba 

splácení aţ 28 let. 

 „HYPOÚVĚR GARANT“ sdílí obdobné podmínky jak „Hypoúvěr“, navíc 

ještě garantuje fixní výši splátek po celou dobu splátek. Zapůjčené peněţní 

prostředky je nutné splatit  nejdéle do 20 let. Díky úrokové sazbě 4,39 % je tedy 

relativně dostupný pro širokou veřejnost. 
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 Stavební spořitelna nabízí stavební výhodné „SPOŘENÍ PRO DĚTI“, 

kterým je 10 nebo měně let. Pakliţe je jeho smlouva i této spořitelny první, nebo 

má jiţ předešlou smlouvu řádně ukončenou, je uzavření zadarmo.  

 Dalším nabízeným produktem je „SPOŘENÍ 3. VĚKU“. Je určeno 

pro klienty starší 55-ti let, uzavření je rovněţ zadarmo. Spoření je moţno po třech 

letech vybrat bez poplatku za předčasné ukončení smlouvy, ovšem bez doposud 

vyplacených státních podpor, jestliţe byly nárokovány. Smlouva můţe být 

uzavřena aţ do částky 200 000 Kč.  

 Spořitelna dále nabízí výhodný program, v němţ je stavební spoření 

sloučeno s penzijním připojištěním. Tento produkt se nazývá „MAXISPOŘENÍ NA 

PENZI“. Výhodnost spočívá v moţnosti získat dvě státní podpory, a to 

ke stavebnímu spoření a penzijnímu připojištění, příznivějším úrokovým sazbám a 

daňovým úlevám. Prostřednictvím tohoto programu lze taktéţ čerpat výhodné 

úvěry na pokrytí vlastních bytových potřeb. Roční vkladová úroková sazba činí 

minimálně 2 %, konkrétní výše sazby je závislá na vybrané marketingové akci. 

K tomuto produktu je nabízena Sphere karta, díky níţ je poskytována sleva 

na nákupy v 8 000 obchodech se slevou v rozmezí 5 aţ 30 %, prodejny jsou 

rozprostřeny po celé České a Slovenské republice. Avšak je nutno podotknout, ţe 

všechny tyto nabídky nejsou stále, nýbrţ sezónní nabídky končící uplynutím 

prvního pololetí tohoto roku, tj. 30. 6. 2011.  

Do stálé nabídky stavební spořitelny Modré pyramidy patří tyto produkty: 

 Další akcí, nabízenou Modrou pyramidou, je „MOUDRÉ SPOŘENÍ“, coţ je 

nabídka zvýhodněného úročení vkladů za období jednoho roku. Speciální úroková 

sazba se vypočítává z vkladů během prvních čtyř měsíců od sjednání účtu a je 

ve výši 3 % p.a., coţ odpovídá 50%-nímu navýšeni oproti hodnotě běţné  úrokové 

sazby.  

 Pro věrné klienty mající smlouvu s úrokovým bonusem je určeno 

„PRODLOUŢENÍ PLUS BONUS“. Prodlouţení je ve formě navýšení cílové částky, 

neprodleně po zvýšení konečné částky dochází k připsání bonusu na účet 

stavebního spoření majitele. Navýšení je provedeno bezplatně, úroková sazba je 

určena na 3 % p.a.. Změna cílové částky o plus 30 % je moţná u prodlouţení 
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o 3 roky, nebo o plus 50 % u prodlouţení o 6 let, maximální navýšení je rovno 

500 000 Kč. 

 Pokud by klient disponoval větší hotovostí a chtěl by vyuţít výhod 

stavebního spoření, tak je pro něho příznivý program s názvem „SPOŘENÍ 

EFEKT“. Při uzavření smlouvy na tento produkt účastník jednorázově vloţí na svůj 

účet stavebního spoření obnos v minimální výši 75 % z cílové částky a od této 

chvíle aţ po ukončení smluvního vztahu je oprávněn pobírat státní příspěvek. 

Zřízení je osvobozeno od poplatků, jedná-li se o nového zákazníka Modré 

pyramidy. Navíc je tento tarif atraktivně úročen. Je tedy vhodnou alternativou 

k termínovaným vkladům, či spořícím účtům. 

  „SPOŘENÍ MOPÍSEK“ – toto spoření je určeno pro děti od narození aţ 

do věku 15-ti let. Uzavření smlouvy o stavebním spoření je aţ do cílové částky 

50 000 Kč zadarmo. Uzavření smluv s cílovou částkou 51 000 aţ 200 000 Kč je 

zpoplatněno 0,5 % z cílové částky, tj. polovina obvyklého poplatku. Taxa je 

vypočítána z rozdílu cílové částky a 50 000 Kč. Vklady na účet jsou úročeny 2%-ní 

sazbou. 

 „SPOŘENÍ MOPY JUNIOR“ – tento produkt je určen zejména studentům a 

absolventům, kteří prozatím ještě zcela neřeší moţnost vlastního bydlení, avšak 

chtějí se jiţ nějak zabezpečit. Lze jej uzavřít od 16 do 21 let. 

Na konec bych zde uvedla základní hodnoty úrokových sazeb. Lišit se 

mohou v závislosti na aktuálních nabízených marketingových akcích. Primární 

úrokovou taxou vkladů je hodnota 2 % p.a. Výše úrokové sazby z úvěru je 

diferencovaná dle zvoleného tarifu a výší splátek poskytnutých financí. 

Při uzavírání smlouvy si klient vybere ze tří moţností. Buď si zvolí variaci, kdy si 

v průběhu spoření můţe libovolně měnit mezi všemi moţnými variantami  

(pomalou, standardní, rychlou), pochopitelně se tento komfort odrazí na výši 

úvěrové sazby, která dosahuje 5 % p.a..  Nebo si zvolí druhou variaci, ve které je 

moţno přejít ze standardní varianty na pomalou a naopak, úroková sazba z úroků 

je pak 4 % p.a.. Poslední moţností je pouze pomalá varianta, její předností je 

nízká úroková sazba z úvěru, činí pouze 3 % p.a.. Kaţdý úvěr ze stavebního 

spoření můţe být bez ohledu na tarifní variantu předčasně splacen, a to bez 

jakýchkoli finančních postihů. 
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Roční úhrada spojená s vedením účtu stavebního spoření činí 300 Kč 

(25 Kč měsíčně). Poplatek za navýšení cílové částky je 1 %, nejvýše 10 000 Kč. 

Při ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby bude vyplaceno o 0,5 % 

z cílové částky méně. Za změnu tarifu je strţena ⅓ z doposud vyplacených úroků 

z vkladů.  

3.4 Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 

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

byla známá pod jménem AR stavební spořitelna a.s. Jejími zakladateli byly 

Agrobanka Praha a.s. a Raiffeisen Bausparkasse, GmbH (Vídeň). [12] 

Důleţitým mezníkem se pro Raiffeisen stavební spořitelnu stal rok 1998. 

Tehdejší akcionář Raiffeisen Bausparkasse, GmbH navýšil svůj podíl ve stavební 

spořitelně na 75% všech akcií, zbývajících 25 % akcií převzala Raiffeisenbank, 

a.s. V důsledku tohoto kroku změnila AR stavební spořitelna své obchodní jméno 

na dnešní Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Svým názvem se tak začlenila nejen 

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

finanční skupiny působící v Rakousku. [12] 

V průběhu listopadu 2007 oznámila stavební spořitelna akvizici Hypo 

stavební spořitelny, a.s. Na podzim roku 2008 (30. Listopadu) byla fúze obou 

stavebních spořitelen úspěšně uskutečněna. Podíl Raiffeisen Bausparkassen 

Holding, GmbH v Raiffeisen stavební spořitelně, a.s. nyní činí 90% a podíl 

Raiffeisenbank a.s. je 10%. [12] 

Spořitelna nabízí úplně zdarma zařízení úvěru, bezplatné poradenské 

sluţby a slevy na nákupy ve vybraných prodejnách v České republice.  Smlouvy 

s přednastavenou cílovou částkou můţeme také uzavřít přes internet. Bezplatná 

telefonní linka je taktéţ samozřejmostí. V průběhu spoření lze zvýšit, sníţit cílovou 

částku nebo upravit prohlášení klienta, zda-li ţádá o přiznání státní podpory, 

po přidělení meziúvěru nebo řádného úvěru jiţ toto není moţné. [12] 

Raiffeisen stavební spořitelna má pouze 2 tarify, jeden spořící a jeden 

úvěrový, nicméně svojí nabídku rozšiřuje mnoha variantami překlenovacího úvěru. 
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(následující informace jsou převzaty z internetových stránek stavební spořitelny a 

propagačních letáků) 

 Spořící tarif „S041“- je zejména vhodný na spoření, úročení vkladů je 

ve výši 2 % p.a.. Samozřejmostí je i eventualita vyuţití překlenovacího a řádného 

úvěru ze stavebního spoření. Úvěry mohou být předčasně splaceny 

bez jakýchkoliv finančních postihů. Pakliţe budu ţádat o úvěr, musím přestoupit 

na tarif „S061“ tzv úvěrový tarif. 

 Úvěrový tarif „S061“ – tato sazba je obzvláště vhodná, jestliţe chci vyuţít 

úvěrových nabídek Raiffeisen stavební spořitelny. Vklady na účet jsou úročeny 

1 % p.a., úroková sazba z úvěru je na hodnotě 3,5 % p.a., navíc je tato sazba fixní 

po celou dobu splácení. Předčasné splacení úvěru nebo jednorázový větší vklad 

na vrub vlastního účtu je téţ bez poplatku, jak u řádného, tak  u  překlenovacího 

typu úvěru ze stavebního spoření.   

o Řádný úvěr ze stavebního spoření je aţ do částky 500 000 Kč 

bez zajištění. Maximální doba, po kterou lze finance čerpat je 2 roky. Jako 

konkurenční výhodu bych uvedla vlastní stanovení si měsíčních splátek v rozmezí 

mezi 0,5 aţ 0,7 % z cílové částky za měsíc. Vyţadováno není ani prokázání 

příjmu, v tom případě, ţe jsem klientem Raiffeisen. Získaný úvěr mohu také 

postoupit osobě blízké. Pozitivum je moţnost odpočtu zaplacených úroků 

z poskytnutí úvěru z daňového základu. Při uzavření smlouvy o úvěru nám bude 

vystavena klientská karta, jenţ nás opravňuje k nákupu v partnerských obchodech 

se slevou, slevy dosahují dokonce aţ příznivých 40 %. 

o Překlenovací úvěr je do určité výše bez zajištění, akontace začíná uţ 

na 0 %. Finanční prostředky jsou uvolňovány dle potřeb klienta, a to jednorázově, 

postupně, formou záloh popř. další formou. Předčasné splacení je opět bezplatné. 

Pokud si klient sjedná pojištění pro případ smrti a trvalých následků je mu 

zvýhodněna úroková sazba z úvěru o 0,1 % p.a.. Taktéţ lze úroky odečíst 

od daňového základu. Překlenovací úvěr můţe být také vyuţit k refinancování 

hypotečního úvěru. Pochopitelně i zde je nabízená klientská karta se slevami. 
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Spořitelna Raiffeisen nabízí tyto druhy překlenovacích úvěrů: 

 „HELIOS“ – úvěr výlučně pro financování fotovoltaického zařízení. Můţeme 

ho čerpat se spořím i úvěrovým tarifem. Vhodný i pro zpětné proplacení kritériím 

vyhovujícího projektu. Minimální výše je 300 000 Kč, nulová akontace, 

bez prokazování příjmů ţadatele. Pro úvěry zajištěné nemovitostí je nabízena 

úroková sazba 3,5 %. S kartou „Více domova“ autorizovaný projekt 

na fotovoltaického systému gratis. Splácení úvěru je moţno odloţit aţ do doby 

kolaudace systému, tedy do doby neţ mi bude projekt šetřit vynaloţené peníze 

za elektřinu, popř. vydělávat z prodeje přebytku elektrické energie. Výnos se 

započítává do prokazovaných příjmů klienta, tzv. zelený bonus. 

 „SPEKTRUM“ – u tohoto typu úvěru si lze výši měsíčních splátek zvolit 

libovolně dle svých moţností, úroková sazba jiţ od 6,20 % p.a.. Do 100 000 Kč 

moţno bez ručitele nebo zástavy nemovitosti, minimální částka je rovna 50 000 

Kč. Akontace od 10 %, délka čerpání aţ 2 roky. Poskytuje se z obou tarifů. 

 „BEZ ČEKÁNÍ“ – jak jiţ samotný název napovídá, úvěr lze získat dříve, neţ 

klient dosáhne na řádný úvěr ze stavebního spoření. Do 400 000 Kč bez zajištění, 

s úrokovou sazbou 4,40 % p.a.. Splacení bez poplatků, zaplacené úroky 

odpočitatelné od daňového základu. Čerpat můţeme z tarifu „S041“ i „S061“. 

 „HORIZONT“ – udělováno bez jakéhokoli vstupního vkladu. Nejniţší částka 

300 000 Kč, maximální doba čerpání je 2 roky, moţnost splácení dlouhodobě. 

K úvěru je poskytována klientská karta „Více domova“.  Úroky si majitel účtu můţe 

opět odečíst od základu daně. 

 „DOBRÝ ZNÁMÝ“ – vhodná alternativa, jak pokračovat ve spoření 

po uplynutí vázací doby, nebo pro získání dalších finančních prostředků 

prostřednictvím překlenovacího úvěru. Akontace od 0 %, úroková taxa od 5,40 % 

p.a., do 300 000 Kč bez zajištění, splacení před koncem bez sankcí, úroky 

odpočitatelné od základu daně, klientská karta „Více domova“. Tento produkt lze 

uzavřít z obou tarifů Raiffeisen. 
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3.5 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

Stavební spořitelna České spořitelny je akciovou společností s povolením 

působit jako banka v oblasti stavebního spoření. Den zápisu do obchodního 

rejstříku a zahájení své obchodní činnosti byl v polovině roku 1994 (22. Června). 

Akcionáři jsou Česká spořitelna a.s., která vlastní 95% hlasovacích práv a 

Bausparkasse der Oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft, jenţ vlastní 

zbylých 5%. Výše základního kapitulu zapsaná v obchodním rejstříku činila  

500 mil. Kč a v roce 1999 byla navýšena o 250 mil. Kč. [13] 

Tato stavební spořitelna nabízí podobně jako další stavební spořitelny 

bezplatné poradenství, moţnost mimořádných splátek úvěrů bez finančních 

postihů. Co se přísluší moţných změn smlouvy o stavebním spoření, tak je zde 

moţnost zvýšit, případně sníţit cílovou částku, změnit variantu (tarif) stavebního 

spoření, výši měsíčních vkladů, poţadavek na státní podporu a taktéţ podmínky 

úročení smlouvy o stavebním spoření. [13] 

(uvedené informace jsou převzaty z internetových stránek stavební spořitelny a 

propagačních letáků) 

Běţná úroková sazba z vkladů je rovna 2 % p.a..  Doporučený vklad 

na účet stavebního spoření za měsíc je 0,50 % z cílové částky. Uzavření smlouvy 

o stavebním spoření je zpoplatněno 0,50 % z cílové částky, nejvýše však 

7 500 Kč.  

o Překlenovací úvěry mohou být vyuţity jiţ do nulového zůstatku 

na účtu stavebního spoření. Uzavření smlouvy je postihnuto poplatkem ve výši  

1,00 % ze sjednané částky, nejméně 1500 Kč, nejvíce však 7 500 Kč. 

 „HYPO TREND“ – je překlenovací úvěr zajištěný zástavou nemovitosti. 

Při měsíční splátce 0,53 % z cílové částky bude úroková sazba 4,20 % p.a., sazba 

je variabilní, výše je vázána pouze po dobu 3 let, maximální doba splácení je 28 

let. U měsíční splátky v hodnotě 0,53 % z cílové částky, je úroková sazba 

stanovena pevně po celou dobu splácení na 4,70 % p.a., nejdelší moţná doba 

splácení poskytnutého úvěru je rovněţ 28 let. 
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 „TREND“ – tento druh překlenovacího úvěru je úročen 5,40 % p.a. 

při minimální měsíční splátce 0,73 % z cílové částky, úrok je vţdy pevně stanoven 

jen na 3 roky. Splatnost úvěru je aţ 18 let. Pakliţe bych chtěla úrokovou sazbu 

fixní po celou dobu splácení úvěru, byla by ve výši 5,90 % p.a. s nejniţší moţnou 

splátkou za jeden měsíc 0,78 % z cílové částky. Úvěr můţe být splácen taktéţ 

aţ po dubu 18 let. 

o Řádný úvěr lze sjednat se spořitelnou po 24 měsících od data 

uzavření smlouvy o stavebním spoření. Při podávání ţádosti o úvěr ze stavebního 

spoření by měl klient splňovat minimální hranici 220 bodů bodového hodnocení, a 

zůstatku na účtu nejméně 40 % z cílové částky, aby mohlo být ţádosti vyhověno. 

Rezervační doba je nejdéle 12 měsíců. Úvěry jsou obvykle úrokovány taxou 4,75 

%  p.a.. A nejniţší měsíční splátka poskytnutých prostředků je 0,55 % z cílové 

částky. 

Stavební spořitelna České spořitelny nabízí ke svým úvěrům pojištění 

pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, úmrtí a ztráty 

zaměstnání. Pojistit se dají aţ 2 osoby najednou, tedy dluţník a spoludluţník. 

Na výběr je ze 4 tarifů – A, AA, B, BB. Varianta A, B pouze pro dluţníka. Moţnost 

AA, BB pro obě osoby. Pojištění je uskutečňováno prostřednictvím Pojišťovny 

České spořitelny, a.s.. Podmínkou uzavření je věk do 60 let; lékařské potvrzení 

o tom, ţe je zdráv; aktivní pracovní poměr. Pojistná doba trvá po celou délku 

trvání úvěrové smlouvy. 

3.6 Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. 

Stavební spořitelna zastává svou činnost od listopadu roku 1993. Sídlo má 

Na Hřebenech II 1718/8 14023 Praha 4. Jejími hlavními akcionáři jsou Wüstenrot 

& Württembergishe AG, která vlastní 52,46 % hlasovacích práv, Wüstenrot 

Verwatungs und Dienstleistungen, GmbH s podílem 40,80 % a Kooperativa 

pojišťovna, a.s., která vlastní 6,74 %. [14] 

Spořitelna nabízí členství v Klubu Wüstenrot, prostřednictvím členství 

v tomto klubu můţeme vyuţívat výhod věrnostního programu a nabízí jim různé 
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slevy, jako příklad bych zde uvedla zvýhodnění při uzavření kaţdé další smlouvy 

o stavebním spoření, nebo při vyuţívání dalších produktů Wüstenrot. [14] 

Během spoření je moţné navýšit cílovou částku. On-line na jejich 

webových stránkách je moţné i uzavřít smlouvu o stavebním spoření a navíc je 

tato moţnost poskytována s 50% slevou z poplatku za uzavření smlouvy. 

U stavebního spoření KAMARÁD (pro děti do 18 let) je dokonce uzavření smlouvy 

o stavebním spoření on-line zdarma. [14] 

(veškerá data jsou převzata z internetových stránek stavební spořitelny a 

propagačních letáků) 

Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření máme na výběr ze 4 tarifních 

variant a dvou kombinací úrokových sazeb, buď 1,00 % p.a., nebo 2,20 % p.a.. 

Tarifní varianty jsou následující:   

 „OS“ ( optimální speciální) – nejrychlejší varianta, díky které budeme mít 

rychle nárok na úvěr ze stavebního spoření, brzy stanovena cílová částka. 

Minimálně 50 % úspory z cílové částky na účtu. 

 „ON“ (optimální finanční) – tato varianta poskytuje nejniţší splátky 

poskytnutých finančních prostředků. Úvěr poskytnut aţ do výše 50 % z cílové 

částky.  

 „OF“ (optimální normální) – varianta vhodná zejména pro překlenovací 

úvěry, nabízí moţnost vysokých úvěrů. Při nejméně 40 % zůstatku na účtu 

z cílové částky. 

 „OK“ (optimální kreditní) – spoření s velmi nízkou měsíční úloţkou, 

příhodná pro klienty, jeţ chtějí spořit po delší dobu a poţadují vysoký úvěr, 

resp. dlouhodobý překlenovací úrok. Udělení úvěru aţ do 70 % z cílové částky. 

Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření se odvíjí od zvolené úrokové 

sazby z vkladů. Při úročení vkladů 1,00 % je úvěr úročen taxou 3,70 % p.a.. 

U účtů, na kterých jsou vklady úročeny sazbou 2,20 %, úvěry podléhají úrokové 

výměře 4,90 % p.a.. 

V rámci vyuţití překlenovacího úvěru máme na výběr ze dvou modelů. 

 „PARTNER“ – pro klienty, kteří nemají nejméně jeden rok smlouvu 

o stavebním spoření u libovolné stavební spořitelny působící v České republice 
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nebo u nějaké společnosti ze skupiny Wüstenrot, ani jejich přímý příbuzní 

(manţel/ka, druh/druţka, nebo vlastní nezletilé dítě). Jestliţe je cílová částka 

v rozmezí 20 000 aţ 200 000 Kč, tak je úroková sazba z úvěru 6,80 % p.a. s tarifní 

variantou OF a zajištění je provedeno prostřednictvím zástavního práva 

na nemovitost, lze vyuţít uţ od 0% naspoření. Pokud je cílová částka do 20 000 

Kč, poté je úroková sazba 6,20 % p.a. a varianta tarifu také OF, úvěr je nabízen 

bez zajištění a bez minimální naspořené částky na účtu stavebního spoření. 

 „SUPERÚVĚR“ – pro ţadatele, jenţ mají sjednanou smlouvu o stavebním 

spoření v libovolné stavební spořitelně na českém trhu, nebo u jakékoliv 

ze společnosti Wüstenrot. Úvěr lze udělit i přímým příbuzným, jakoţ jsou 

manţel/ka, druh/druţka, nebo vlastní nezletilé dítě. 

Tab.1  Úvěrové nabídky Wüstenrot – stavební spořitelna  

 

*     úvěr poskytovaný na druţstevní bydlení nebo na nákup rodinného domu či 

bytu v rámci privatizace státních a obecních bytů 

**   úvěr pro ţadatele, jimţ byla přiřknuta státní podpora z programu Zelená 

úsporám 

***   v případě podání ţádosti o úvěr maximálně 6 měsíců před potenciálním 

přidělením cílové částky 

 „DRUŢSTEVNÍ BYT“ –  úvěr aţ 2 000 000 Kč, bez akontace, fixní splátka 

za měsíc po celou dobu splácení úvěru, splatit nejpozději do 25-ti let. Nutnost mít 

sjednané stavební spoření minimálně 1 rok (nemusí být Wüstenrot, dostačující je 

spoření přímého příbuzného), naspořeno nejméně 10 % z poţadované sumy. 
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 „RYCHLÝ ÚVĚR“ – jak uţ z názvu vyplývá, jedná se o zrychlené vyřízení 

překlenovacího úvěru. Ţádost je projednána jiţ do druhé dne od podání 

na centrále, je tedy nezbytné mít stavební spoření u Wüstenrot. Tato eventualita je 

určena jen pro zletilé občany České republiky. Úvěr lez vyuţít jen na koupi bytu či 

rodinného domu; modernizaci, rekonstrukci, adaptaci ; nebo na přepis členských 

povinností a práv v druţstvu. Nejvyšší moţná poţadovaná částka je 600 000 Kč. 

V kaţdém případě je však vyţadováno zajištění úvěru, ať uţ je to vystavením 

zástavního práva vůči pohledávce na vkladovém účtu, nebo sjednáním 

hromadného úvěrového pojištění na vrub Wüstenrot, či postoupením pohledávky 

z pojistného plnění z kapitálového (resp. ţivotního) pojištění, tzv. vinkulace, nebo 

prostřednictvím  ručení třetí osoby.  

 Mezi speciální nabídku se řadí: 

 „KAMARÁD+“ – limitovaná nabídka platná do konce letošního roku. 

Je určeno pro děti a mladistvé do věku 18-ti let. Spořit je moţno neomezeně 

dlouho, avšak po 6-ti letech lze naspořené finance vybrat a libovolně vyuţít. Cílová 

částka je v současné době nastavena na 300 000 Kč. Uzavření smlouvy 

o stavebním spoření je zvýhodněno 3 000 Kč bonusem, úroková sazba pro vklady 

je 2,20 % p.a., při 6-tiletém spoření výnos dosáhne aţ 5,22 % p.a.. Pochopitelně 

jde i cílová částka navýšit a zaţádat o překlenovací úvěr nebo řádný úvěr 

ze stavebního spoření. Po dovršení 18-zi let jsou klientovi dosavadní úspory 

vyplaceny, nebo můţe přejít na jednu z aktuálně nabízených tarifních variant. 

 „TEAM“ – časově omezená nabídka do konce srpna tohoto roku. Cílová 

částka musí být sjednána na minimálně 200 000 Kč. Průměrný výnos z vkladů činí 

aţ 5,54 % p.a., načeţ zaručený úrok z vkladů je 2,20 % p.a. Další zvýhodnění je 

při vloţení, během prvních 4 měsíců, 10 000 Kč na účet, poté je vklad mimořádně 

úročen taxou 20 %. 

 „VYCHYTANÉ SPOŘENÍ“ – pouze pro osoby mezi 18 – 30 lety. Úrok 

z vkladů je rovněţ 2,20 % p.a., samozřejmostí je i moţnost státní podpory. Navíc 

jestliţe si vkladatel poţádá o překlenovací úvěr do dovršení 30-ti let bude mu 

poplatek za vyřízení sníţen na polovinu. Je nutno podotknou, ţe některé typy 

překlenovacích úvěrů jsou současně i spotřebitelské úvěry.  
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4 VYHODNOCENÍ 

Jak jiţ bylo výše zmiňováno, tato kapitola se bude věnovat vyhodnocení 

marketingového průzkumu, který jsem provedla prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Graficky zde vyjádřím odpovědi na jednotlivé otázky a okomentuji  

Otázka č. 1: Uţ jste se někdy informoval/a o stavebním spoření? 

Graf 1  Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 1. 

 

Jak je z tohoto grafu patrné, tak více jak polovina dotazovaných se někdy 

informovala o nabídce stavebních spořitelen. 

Otázka č. 2: Máte nebo jste měl/a uzavřenou smlouvu o stavebním 

spoření? 

Graf 2  Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 2. 
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Z tohoto grafického vyjádření můţeme vyčíst, ţe 56 % respondentů někdy 

mělo, nebo v současné době má zaloţené stavební spoření. 

Otázka č. 3: Plánujete v nejbliţší době si zaloţit stavební spoření? 

Graf 3  Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 3. 

 

 Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří u předešlé 

odpovědi odpověděli „NE“. Bylo jich celkem 25, z toho 15 osob uvedlo, ţe 

v nejbliţší době nemají v plánu zakládat stavební spoření. 

Otázka č. 4: U jaké stavební spořitelny máte/měli jste, nebo si hodláte 

zřídit účet? 

Graf 4  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 4. 

 

Jak můţeme vidět, nejvíce uzavřených smluv mají, nebo měli dotazovaní 

u Modré pyramidy stavební spořitelny, její podíl je v porovnání s ostatními výrazně 

vyšší, tvoří celou jednu třetinu. Na druhém místě se umístila Českomoravská 
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stavební spořitelna. Pouze jeden z dotazovaných uvedl Wüstenrot – stavební 

spořitelna. Otázku zodpovídali jen ti, co ve druhé otázce odpověděli „ANO“ (mají, 

nebo měli stavební spoření) a ti, co ve třetí otázce odpověděli „ANO“ (uvaţují o 

sjednání stavebního spoření) – celkem jich bylo 42. 

Otázka č. 5: Budete, nebo si hradíte vklady na účet stavebního spoření 

sám/sama? 

Graf 5  Grafické vyjádření odpovědi na otázku č. 5. 

 

Odpovídajících bylo rovněţ 42, z toho 24, tj. 57 % uvedlo, ţe si vklady 

na účet stavebního spoření hradí, nebo po zaloţení hodlají hradit ze svých příjmů. 

Otázka č. 6: Chystáte se, nebo financujete za stavebního spoření vlastní 

bydlení? 

Graf 6  Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 6. 
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Jako u předešlé otázky na tuto odpovídali pouze ti, co mají/měli, nebo 

zvaţují zaloţení stavebního spoření. Zde stojí za povšimnutí, ţe téměř stejný 

počet dotazovaných odpovědělo „ANO“ nebo „NEVÍM“, rozdíl byl v 1 hlasu. 

Otázka č. 7: Vyuţili jste/byste moţnosti úvěru ze stavebního spoření? 

Graf 7  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 7. 

 

Rovněţ na tuto otázku byli dotazování jen ti, co mají/měli, nebo zvaţují 

zaloţení stavebního spoření, rovněţ vzorek tedy tvořil 42 osob. Opětovně jsou 

podíly odpovědí „ANO“ a „NEVÍM“ téměř totoţné, kaţdý tvoří větší třetinu celku. 

Otázka č. 8: Má u vás v rodině někdo zaloţené stavební spoření?  

Graf 8  Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 8. 

 

Na tuto otázku jiţ odpovídali všichni účastníci šetření. Z grafu vyplývá, ţe 

téměř celá polovina má někoho v rodině, který mí zaloţené stavební spoření. 

Pouze větší čtvrtina nemá nikoho v rodině, kdo by měl uzavřené stavební spoření. 
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Otázka č. 9: Věk  

Graf 9  Grafické vyjádření věkového rozložení respondentů 

 

Nejvíce dotazovaných bylo kolem věku 23 let, nejméně pak ve věkovém 

rozmezí mezi 18. aţ 20. rokem.  

Otázka č. 10: Pohlaví 

Ţeny tvořily 46 % tázaných, tj. 26 ţen. Muţů bylo 31, čili 54 %. 

Otázka č. 11: Pracovní aktivita 

Graf 10  Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 11. 

 

Markantní podíl tvořili studenti, druhou nejpočetnější skupinou pak byli 

pracující. Nejméně bylo nezaměstnaných, pouze 2 osoby. Na mateřské dovolené 

toho času byly 3 ţeny.  
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5 ZÁVĚR 

Tato práce si kladla za cíl zanalyzovat současný trh stavebního spoření 

v České republice. Jak nástroje jsem vyuţila marketingového průzkumu, 

konkrétně dotazníkového šetření.  

Šetření proběhlo na specifickém vzorku respondentů, neboli na mně 

nejbliţší věkové skupině. Tuto skupinu jsem volila vzhledem k dostupnosti 

respondentů. Volila jsem ji i proto, ţe se domnívám, ţe stavební spoření jako 

produkt, je pro tuto skupinu nejaktuálnější a nejţádanější. 

Dokazuje to i mé šetření, kdy z 57 dotazovaných 32 respondentů 

odpovědělo, ţe smlouvu o stavebním spoření má, mělo, nebo ji hodlají v nejbliţší 

době uzavřít. Z průzkumu dále vyplývá, ţe největší popularitě, se v této věkové 

kategorii těší Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.  Dokonce se na prvním 

místě umístila s velkým předstihem před další spořitelnou, kterou byla 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Na třetím místě se umístila Stavební 

spořitelna České spořitelny, a.s. Na posledním místě se umístila Wüstenrot – 

stavební spořitelna, a. s. Tuto spořitelnu si vybral pouze jeden z dotazovaných.  

Celkově z průzkumu vyplývá, ţe stavební spoření se v České republice 

stále jeví mnoha občanům i přes mnoho změn v legislativním rámci výhodné. 

Chápou jej jako vhodný prostředek pro zhodnocení vlastních financí. Řada z nich 

této výhodnosti vyuţívá namísto alternativních spořících produktů 

(např. termínované vklady). Navíc naprostá většina dotazovaných vyuţívá, nebo 

by vyuţila naspořených finančních prostředků k jinému účelu, neţ pro řešení 

vlastní bytové situace.  

Závěrem bych konstatovala, ţe trh se stavebních spořením v České 

republice je stabilní, dokladem tohoto tvrzení je existence všech 5 stavebních 

spořitelen jiţ od jejich zaloţení v roce 1993. Pouze jedna z původních, a to Hypo 

stavební spořitelna a. s., byla v roce 2008 odkoupena.  
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