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Tématem mé bakalá ské práce je „Analýza stavebního spo ení“. Ve své práci se 
snažím p iblížit a popsat bankovní produkt, který zatím nabízí pouze stavební spo itelny, a 
to „Stavebním spo ením“ a produktem s ním bezprost edn  souvisejícím „Úv rem ze 
stavebního spo ení“. Ve své práci vycházím jak z historie, tak ze sou asného stavu, ke 
kterému stavební spo ení dosp lo po devatenáctiletém p sobení v eské republice.  

Výsledkem této práce je podrobný popis stavebního spo ení, vysv tlení 
nejd ležit jších pojm , p iblížení zm n a v poslední ad  analýza i porovnání produkt  u 
jednotlivých stavebních spo itelen. Upozor uji také na to, za jakých podmínek si lze 
stavební spo ení u jednotlivých stavebních spo itelen uzav ít. 

Klí ová slova: 

Stavební spo ení, stavební spo itelna, smlouva o stavebním spo ení, cílová ástka, 
úroková míra, státní podpora, úv r ze stavebního spo ení, p eklenovací úv r, zajišt ní 
úv ru, splácení úv ru, bonita ú astníka. 

The theme of my thesis is „A Building Savings Analysis“. I try to approach and 
describe the banking product which currently offers only building savings companies 
"Building savings" and the product immediately associated with it „Building savings 
credit“ in my task. In my thesis I draw from the historical experiences and current state of 
the building savings which has reached during nineteen - years activities in the Czech 
Republic. 

The result of this work is detailed descriptions of building savings, explanations of 
key terms; approach the changes and finally analysis and product comparison of individual 
building savings companies. I also refer what conditions are possible to enter building 
savings contract for each building saving company. 
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Obsahem této práce je jeden z nejoblíben jších produkt  na finan ním trhu – 
stavební spo ení. B hem své doby p sobnosti na eském trhu se stavební spo ení rozší ilo 
mezi široké spektrum lidí v nejr zn jších p íjmových kategoriích. Umož uje i nep íliš 
majetným rodinám uskute nit sv j sen o vlastním bydlení. Stavební spo ení bylo a zatím 
po ád je v eském prost edí fenomén doby. Pat í po ád k jednomu z nej ast ji uzavíraných 
produkt . Uzavírají si ho mladí i sta í lidé. Mladí zejména proto, jelikož eší otázku 
vhodného bydlení a s tím spojený levný úv r ze stavebního spo ení a starší zejména proto, 
aby si n co naspo ili.  

K vlastnímu bydlení i spo ení vede mnoho cest. Ne ovšem všechny jsou tak 
výnosné a výhodné a zárove  dostupné všem. U stavebního spo ení ješt  po ád p ispívá 
stát tzv. „dotací“, která od roku 2011 iní 10 % p.a. z naspo ené ástky, avšak maximáln  
z 20 000 K . Když se k tomu ješt  p ipo ítá úro ení samostatnou bankou, vyjde docela 
sympatický úrok. 

Cílem mé práce bude popsat sou asný stav stavebního spo ení. Ve své práci 
vycházím z historie. Popisuji zde nejen vývoj v tehdejším eskoslovensku, ale p edevším 
v Anglii a N mecku. Práv  n meckým modelem byl inspirován eský systém stavebního 
spo ení. V další kapitole bude vysv tlen vývoj stavebního spo ení a popsán jeho pr b h od 
založení smlouvy až po její zánik. Také budu chtít poukázat na novelu zákona o stavebním 
spo ení 348/2010 Sb., která je ú inná od 1. ledna 2011. Tato novela vznikla v d sledku 
šet ení státního rozpo tu, ale pocítíme ji až letos p i zhlédnutí výpisu ze stavebního 
spo ení. 

Poslední kapitola se zabývá analýzou stavebního spo ení. V této ásti budou 
p edstaveny produkty stavebních spo itelen. Budou zde také vyhodnoceny jednotlivé 
nabídky stavebních spo itelen, což m že sloužit i jako rada, u které stavební spo itelny si 
uzav ít nejvýhodn jší stavební spo ení p i samostatném spo ení, ale také kde je možné 
uzav ít stavební spo ení, když budeme chtít využít nejlevn jšího ádného úv ru ze 
stavebního spo ení. 



Prvotní historie stavebních spo itelen se píše již 236 let a pomohla zajistit nejen 
bydlení, ale nap íklad i dovolenou, rekonstrukci bytu i nové auto nebo peníze do 
budoucna mnoha milion m lidí v celé Evrop . 

2.1 Po átky stavebního spo ení v Anglii 

Tato základní myšlenka stavebního spo ení vznikla už 18. století v Anglii.  
Myšlenka plyne  asto z marné snahy pr m rn  žijících jednotlivc  osamostatnit se a 
následn  si po ídit samostatn  vlastní st echu nad hlavou. Již v roce 1775 se datuje 
založení historicky první stavební spo itelny v anglickém Birminghamu, která nesla název 
Kettley’s Building Society. Za otev ení této instituce stáli ovšem nep íliš bohatí ob ané, 
kte í však m li jedno - chu  samostatn  bydlet. Tento spolek m l asi 50 len , kte í se 
rozhodli poskytovat vklady do fondu, dokud si všichni lenové nepostavili vlastní bydlení 
[1]. 

Jeden z nej ast ji používaných princip  byl tento. Na své vlastní bydlení by jeden 
len spolku pot eboval naspo it tisíc zlatých, což by mu zhruba trvalo 10 let. Pokud se 

ovšem sejde deset jedinc  se stejným zám rem, kte í naspo í, neboli ušet í sto zlatých 
ro n , je z toho daných tisíc zlatých na stavbu jednoho domu. Kte í lenové d m jako 
první dostanou, se ešilo losováním. Každý rok se tato situace opakovala. Každý donesl sto 
zlatých, ale i ten, který m l d m již postaven. Losovalo se znovu. Ovšem ne již z deseti, 
ale jen z devíti jedinc , protože jeden d m už majitele m l. Po 10 letech byla uspokojena 
poptávka po bydlení u všech len  spolku. Díky tomuto principu bydlelo 9 z 10 jedinc  
d ív, než kdyby si šet ili samostatn . A ani ten 10. len si nijak nepohoršil. M l totiž  
10 jedinc , kte í p ed ním již d m postavili. To mu pomohlo získat cenné zkušenosti. M l 
proto d m postaven za co nejkratší možnou dobu a zárove  povinnost ro n  ušet it a 
nepromrhat sto zlatých. To se poda ilo jen málokomu. Museli ovšem všichni zanedbat 
možné úro ení na stran  jedné a inflaci na stran  druhé. Tímto jednoduchým zp sobem se 
zkrátila ekací doba pro získání nového bydlení z 10 na 5,5 roku [2]. 

 

 

 

 

Spolky se postupem asu m nily. Již je nezakládali pouze ú astníci, kte í po 
napln ní pot eby všech spolek zrušili, ale za aly být využívány i leny, vkládající své 
peníze za ú elem investice. Již v roce 1836 vznikl v Anglii první zákon o stavebním 



spo ení. Vznikl za podpory vlády, respektive ministerstva financí, která cht la stavební 
spo ení podpo it (úroková míra v té tob  byla 4,5 % p.a.). Taktéž se m nil i p íd l pen z. 
Nefungoval již na principu náhodného losu, ale na metod  matematického výpo tu, který 
byl používán a slouží nám dodnes [1]. 

2.2 N mecko 

Nejvýznamn jším produktem se stalo stavební spo ení v N mecku. První stavební 
spo itelnu zde založil již v roce 1855 pastor von Bondeschwingh. Byla založena v m st  
Bielefeldu pod názvem Bausparkasse für Jedermann neboli Stavební spo itelna pro 
každého. Nešlo ovšem o stavební spo itelnu, jak název nazna oval, ale spíše o uv rový 
spolek, který byl podobný mnoha ostatním spolk m té doby. Vznikl a zanikl po uspokojení 
pot eby bydlení [3]. 

Velký rozvoj stavebního spo ení nastal po první sv tové válce, kdy byl kritický 
nedostatek soukromého kapitálu i bytového fondu. V té dob  vznikl spolek Gemeinschaft 
der Freunde neboli spolek p átel, založený v roce 1921 Georgem Kroppem v n meckém 
Wüstenrotu. Tento spolek byl považován za první n meckou i evropskou stavební 
spo itelnu. Uznáván byl proto, že na rozdíl od d ív jších spolk  byl více podnikem 
s profesionálním managementem a správním aparátem než sdružení, kde se znal každý s 
každým. Na tomto principu za ala vznikat další sdružení, která fungovala na kolektivním 
spo ení, zam ená na financování bydlení. Tím byl vlastn  položen základní kámen 
stavebního spo ení, na jehož principu fungují stavební spo itelny i nyní [2]. 

Koncem 30. let 20. století došlo ke zm n  p íd lu pen žních p ísp vk  na bydlení. 
Dosavadní podmínky pro p id lení pen žních prost edk  v rámci stavebního spo ení 
závisely pouze na losu. Nové podmínky byly založeny podobn  jako v Anglii - na tzv. 
hodnotícím ísle. 

Druhá vlna bytového rozvoje a masového využívání stavebního spo ení nastala po 
2. sv tové válce. Na jedné stran  kv li nedostatku byt  a soukromého kapitálu a na stran  
druhé kv li velmi dobré zkušenosti lidí s tímto typem spo ení. Navíc stavební spo ení bylo 
rozší eno v roce 1952 o státní podporu ve výši 35 % p.a. Z tohoto d vodu se také stalo 
stavební spo ení v N mecku neodmyslitelnou sou ástí finan ního trhu i po postupném 
snižování státní podpory na dnešní úrove  [2], [5]. 

Stavební spo ení je v N mecku velmi oblíbené i dnes. P sobí zde bezmála 30 
stavebních spo itelen. Smlouvu o stavebním spo ení má uzav enou p ibližn  36 % 
obyvatel, což je zhruba 30 milion  smluv o stavebním spo ení. Díky tomuto po tu 
N mecko vede v absolutním po tu smluv o stavebním spo ení. Systém je zde však 
relativn  složitý. Klasická podpora tu dnes iní 8,8 % p.a., maximáln  ale z 512 eur, to je 
cca 45 eur. Podmínkou je ro ní p íjem klienta nižší než 25 600 eur, p i emž pro manžele 
platí dvojnásobek této ástky. Krom  klasické podpory existuje také možnost p ispívání 



zam stnavatele na smlouvu, na což je navázána další podpora ve výši 9 % p.a., maximáln  
ale 43 eur, ale i v tomto p ípad  se bere v úvahu výše p íjmu. Ke stavebnímu spo ení 
mohou obyvatelé N mecka využít také p ísp vek na spo ení k zajišt ní na stá í (max. 154 
eur). Stavební spo ení je zde totiž v tomto ohledu na stejné úrovni jako penzijní 
p ipojišt ní v eské republice [4].  

 Tento systém není, jak již ísla napovídají, p íliš št drý k movit jším ob an m. 
Povinná doba spo ení je zde nejmén  sedm let a úroky z úv ru není možné ode ítat ze 
základu dan  z p íjmu. Navíc na státní podporu mají nárok lidé od 16 let a úrokové výnosy 
podléhají dani z p íjmu. Z toho samoz ejm  vyplývá, že systém stavebního spo ení je v 
N mecku mén  št drý než v eské republice [6]. 

2.3 Ostatní zem  

V Rakousku má stavební spo ení také svou dlouhou tradici. Rozvíjet se za alo 
koncem 20. let 20. století a od té doby si taktéž získalo velkou popularitu. Zde je stavební 
spo ení jedením z nejoblíben jší bankovních produkt . Z evropských zemí je dokonce na 
prvním míst  v pokrytí trhu. Je to celých 67 %, to znamená 5,6 milion  smluv o stavebním 
spo ení. V Rakousku mají ty i stavební spo itelny. Podpora stavebního spo ení je zde 
variabilní a závisí na pr m rných výnosech státních dluhopis  na sekundárním trhu. Státní 
podpora pro rok 2011 byla 3 % p.a. z ro ního vkladu, maximáln  36 eur. A pro rok 2012 
není o ekávána žádná zm na [4]. 

Na Slovensku má stavební spo ení o n co málo delší historii než u nás. Už v roce 
1992 zde byla založena první stavební spo itelna. Byla zárove  první stavební spo itelnou 
v zemích bývalého sov tského bloku. Také podle toho nesla název - Prvá stavebná 
sporite a (PSS). Rok na to se zde objevila druhá stavební spo itelna, která pat ila 
n mecko-rakouské finan ní skupin  Wüstenrot. Nese název Wüstenrot stavebná sporite a 
(WSS).  Až v roce 2000 p ichází na trh t etí a zárove  poslední stavební spo itelna pod 
názvem SOB stavebná sporite a. Jak již název napovídá, je 100% dce inou spole ností 

eskoslovenské obchodní banky. Slovenský systém se od eského n jak moc výrazn  
neliší. Za zmínku by stálo, že se vypo ítává z nižšího základu a má možnost v tší 
flexibility. Slovensko má trh pokrytý 20 % s po tem 1,1 milionu existujících smluv o 
stavebním spo ení. Procentueln  je zde státní podpora pro rok 2012 stejná, jako má být i u 
nás, tedy 10 % p.a., ovšem maximáln  66 eur [7]. 

Dnes má stavební spo ení pevnou pozici už i v Chorvatsku (od roku 1998) a také 
v Rumunsku. Zde je kupodivu státní podpora stavebního spo ení velmi vysoká – celá 
tvrtina ro ního vkladu, maximáln  však z 1000 eur. Ú astník stavebního spo ení tak za 

rok m že získat až 250 euro [8]. 

Z toho lze vid t, že stavební spo ení v eské republice pat í v porovnání s ostatními 
sousedícími státy k t m nejšt d ejším. 



Za zmínku také stojí, že stavební spo ení za íná získávat na oblib  i v ín , a to 
pod záštitou eskomoravské Stavební Spo itelny [8]. 

2.4 eská republika 

První stavební spo itelny na území eské republiky vznikly již v roce 1927. Tyto 
spo itelny se nechaly inspirovat n meckým systémem. Tehdy ovšem nedocházelo k 
žádnému masovému rozší ení, pon vadž uvedený zp sob spo ení nebyl eskoslovenskou 
vládou nijak podporován. V p edvále ném období tudíž nedošlo ke skoro žádnému 
využívání tohoto zp sobu spo ení. Po druhé sv tové válce dochází v eské republice k 
p echodu na socialistický model, který už v bec nepodporovalo takové spo ení. Ke 
znovuzavedení myšlenky stavebního spo ení na eský trh došla vláda až po politických 
zm nách roku 1989 z d vodu nedosta ujícího bytového fondu [9].  

Teprve v roce 1993 bylo stavební spo ení uvedeno na finan ní trh a to schválením 
zákona . 96/1993 Sb. o stavebním spo ení a státní podpo e stavebního spo ení, které 
nabylo ú innosti dnem 1. dubna 1993. Stavební spo ení zde bylo zavedeno s úmyslem 
zvýšit zájem ob an  o vlastní bydlení. Snažilo se motivovat ob any ke spo ení a 
následnému využití t chto prost edk  k po ízení bytu, oprav  i jeho vylepšení. A koli 
stavební spo ení v eské republice pat í k t m nejmladším bankovním produkt m, 
vydobylo si na trhu finan ních instrument  již od po átku své existence nezastupitelné 
místo. Dnes má smlouvu o stavebním spo ení tém  každý druhý ob an. Prvotní silnou 
motivací byla št drá státní podpora, která zvýšila zájem pro vstup nových ú astník  [5]. 

2.4.1 P ehled stavebních spo itelen v R 

Stavební spo itelna m že být pouze banka, které byla ud lena bankovní licence dle 
zákona . 21/1992 Sb., o bankách, který povoluje pouze výkon inností, kterými jsou 
stavební spo ení a další innosti upravené zákonem o stavebním spo ení. 

Od roku 1994 p sobilo na našem území šest stavebních spo itelen. Dnes je jich na 
eském trhu pouze p t, nebo  v roce 2008 došlo ke slou ení Raiffeisen stavební spo itelny 

a  Hypo stavební spo itelny, ímž tento obchodní název zanikl a veškeré smluvní závazky 
p ešly pod již zmín nou Raiffeisen stavební spo itelnu. Tímto slou ením dvou velmi 
silných spo itelen došlo k vytvo ení t etí nejsiln jší stavební spo itelny na našem trhu s 
více než milionem klient . Spojením si spole nosti slibovaly lepší finan ní zázemí a více 
konkurenceschopných produkt . Takže ke dni 31. 10. 2008 byla Spo itelna Hypo bez 
likvidace zrušena, tj. vymazána z obchodního rejst íku, v d sledku svého slou ení s 
Raiffeisen stavební spo itelnou a.s., která se stala jejím univerzálním nástupcem [11]. 

  



Následující tabulka obsahuje p ehled stavebních spo itelen, nabízejících své služby v roce 
2012. 
 

Tabulka . 1: Stavební spo itelny na eském trhu v roce 2012 

Zdroj: [27, 28, 29, 30, 31 + vlastní zpracování] 

 

Podnikání t chto bank je od samého po átku p sobení na trhu regulováno 
striktními pravidly, která omezují veškeré rizikové a obchodní aktivity. Jejich výte né 
fungování potvrzuje i skute nost, že za dobu své existence stavebního spo ení v eské 
republice se žádná ze stavebních spo itelen nedostala do potíží [2]. 

O p sobení t chto stavebních spo itelen a jejich vybraných produkt  bude 
hovo eno v kapitole . 4. 

Název Zkratka Slogan Znak 
Zahájení 

innosti 

eskomoravská 
stavební 

spo itelna 
a.s. 

 
MSS 

„Na t chto  
základech m žete 

stav t.“  

 
8. zá í 1993 

Stavební 
spo itelna 

eské spo itelny 
a.s. 

 
SS M 

„Bydlení 
pro  

každého.“ 
 

 
1. ervence 

1994 

Modrá pyramida 
stavební 

spo itelny 
a.s. 

 
MPSS 

„Abyste 
rychleji 

bydleli lépe.“  

 
9. prosince 

2003 

Raiffeisen 
stavební 

spo itelna 
a.s 

 
RSTS 

„Specialista 
na stavební 
spo ení.“  

 
7. zá í 1993 

Wüstenrot – 
stavební 

Spo itelna 
a.s. 

 
Wüstenrot 
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Celé stavební spo ení je upraveno zákonem . 96/1993 Sb., o stavebním spo ení a 
státní podpo e. Zárove  je dopln no zákonem eské národní rady . 586/1992 Sb., o 
daních z p íjm , ve zn ní zákona eské národní rady . 35/1993 Sb. plus provedené zm ny 
zákonem . 83/1995 Sb., a 423/2003 Sb., a zákonem . 292/2005 Sb., a také nov  novelou 
zákona o stavebním spo ení 348/2010 Sb. - ú inná od 1. ledna 2011 [11]. 

Stavební spo ení je vlastn  systém ukládání pen z, na jehož výnosech se p ímo 
podílí stát v podob  státní podpory. Stavební spo ení vzniklo jako jeden z produkt  pro 
získání levného úv ru na bydlení. Je založeno p edevším na bázi p ijímání vklad  od 
ú astník  a následné poskytování úv r  ú astník m, p i emž úv ry jsou poskytnuty pouze 
ú astník m, kte í splnili p edem stanovené podmínky. 

3.1 Smlouva o stavebním spo ení 

Tato smlouva (viz. P íloha . 1) se uzavírá mezi ú astníkem stavebního spo ení a 
stavební spo itelnou a obsahuje n kolik d ležitých náležitostí: 

• cílovou ástku; 

• úrokovou sazbu vklad  i poskytovaného úv ru; 

• podmínky, které musí ú astník splnit, aby mohl získat úv r za stavebního 
spo ení; 

• zp sob splácení úv ru. 

Ú astníkem stavebního spo ení m že být fyzická nebo právnická osoba, která 
uzav ela smlouvu o stavebním spo ení. Za nezletilé ú astníky uzavírá smlouvu zákonný 
zástupce a stvrzuje ji svým podpisem. Za uzav ení smlouvy o stavebním spo ení si 
stavební spo itelny samoz ejm  ú tují poplatek, který se pohybuje kolem 1 % z cílové 
ástky s tím, že n které stavební spo itelny nabízí slevy i dárky nebo po ur ité dob  

spo ení ú astníkovi ást vstupní úhrady vrátí. Po zaplacení vstupní úhrady m že klient 
za ít spo it. Jednotlivé platby je možné poukázat všemi možnými zp soby; nap íklad 
bankovním p evodem, trvalým p íkazem i osobn  na pobo ce [12]. 

Jakou ástku má lov k za rok naspo it, je jeho osobní v c. Není zde stanovena 
žádná maximální i minimální ástka, každý zde dává podle svých možností. Pokud ale 
chcete dostat od státu maximum, doporu uje se naspo it ro n  alespo  20 000 K . S touto 
ástkou má klient nárok na plnou státní podporu, která je od roku 2011 ve výši 10 % 

z ro n  uspo ené ástky a to maximáln  2 000 K .  Ješt  v roce 2010 tato ástka inila 
15 % p.a. z 20 000 K , což bylo 3 000 K . Nejvýhodn jší podmínky byly u smluv 
uzav ených p ed rokem 2003, tehdy sta ilo našet it ro n  pouze 18 000 K  a státní 
podpora byla ve výši 25 % za rok, což d lalo maximáln  4 500 K . Tyto výhodné 
podmínky roku 2010 skon ily, jelikož si vláda slibovala ušet ení p ti až šesti miliard korun 
ro n  ze státního rozpo tu. V sou asné dob  stát p ispívá jak u smluv nových, tak i starých 



stejn . Nezáleží, kdy byla smlouva uzav ena, státní podpora bude pouze ve výši 10 % 
z ro n  naspo ené ástky, maximáln  však 2 000 K . Jelikož se státní podpora vyplácí až 
následný rok, první výplatu státní podpory ve výši 2 000 K  dostaneme letos v dubnu 2012 
poprvé [13]. 

Nárok na státní podporu vzniká pouze p i dodržení vázací doby 6 let, tzn., že klient 
peníze nem že vybrat d íve jak za 6 let. Toto platí pro smlouvy uzav ené po 1. lednu 2004. 
U smluv uzav ených p ed tímto datem byla vázací doba 5 let. 

Na státní podporu nemají nárok právnické osoby. Státní podpora se p ipisuje na 
rodné íslo, takže 1 osoba nem že pobírat více než 2 000 K  ro n , ale uzav ených smluv 
m že mít více. 

Vklady i se státní podporou jsou úro eny, zde ovšem už záleží na jednotlivé 
spo iteln . Úroky se pohybují v rozmezí od 1 – 3 % p. a., dle smlouvy o stavebním spo ení. 

Od roku 2011 sou asn  skon ilo dosavadní osvobození úrok  od dan  z p íjm , nov  
jsou zdan ny b žnou 15 % sazbou stejn  jako úroky v bance [26]. 

Každá smlouva má svou cílovou ástku. Tu si ú astník stanoví podle svých cíl  a 
možností. Cílová ástka je rovna sou tu vklad , státní podpory, úv ru ze stavebního 
spo ení a úrok  z vklad  a státní podpory, po ode tení dan  z p íjm  z t chto úrok . Cílová 
ástka se dá v rámci vázací doby spo ení kdykoli navýšit i snížit. M že nastat situace, že 

již po 3. roce spo ení budeme mít cílovou ástku naspo enou. Zvýšíme-li si ji, prodloužíme 
si i možnost spo ení se státní podporou. Z rozdílu staré a nové cílové ástky v p ípad  
zvýšení však op t zaplatíme poplatek pohybující se kolem 1 %.  

Možné riziko zde ovšem nastává v p ípad , kdy jsme si uzav eli smlouvu s vyššími 
úrokovými sazbami. Tyto ástky jsou vždy napsané ve smlouv  a v pr b hu fungování 
smlouvy se nem ní, pokud ovšem nedojde k zvýšení i snížení cílové ástky. Tím se 
ovšem vystavujeme riziku, že se nám daný úrok, který jsme m li ve smlouv  p i podpisu, 
m že snížit na ten, co je práv  nyní. Navíc spo iteln  zaplatíme ješt  n jaké procento 
z úrok , které nám již p ipsány byly. Tyto podmínky a následné sankce si však každá 
spo itelna ur uje sama. V žádném p ípad  to ovšem neplatí naopak. 

3.2 Úv r ze stavebního spo ení 

A koli je pro mnohé obyvatele eské republiky prvotním a také tím nejlákav jším 
motivem pro sjednání stavebního spo ení velmi výhodné zhodnocení volných finan ních 
prost edk , je také pro mnohé ú astníky stále ast jším cílem, jak získat levný úv r p i 
financování nebo rekonstrukci svého bydlení.  

Zejména úv r ze stavebního spo ení je pro financování menších investic (okolo 
500 000 K ) do rekonstrukce a bydlení bezpochyby nejlevn jším a nejdostupn jším 
úv rovým nástrojem. Nezastupitelná úloha úv ru ze stavebního spo ení pramení zejména 
z faktu, že je schopen poskytnout úv r z hlediska finan ních nárok  i zajišt ní širokým 



vrstvám obyvatel s pr m rnými i podpr m rnými p íjmy. Je však zde jedno omezení. 
Úv ry ze stavebního spo ení jsou p ísn  ú elové. Úv rové prost edky lze použít pouze na 
bytové pot eby stanovené zákonem. Ú elovost využití úv rových prost edk  (viz. P íloha 
. 2) je nutné dokládat [14]. 

Jestliže se tedy ú astník pro možnost poskytnutí úv ru ze spo ení rozhodne, uzav e 
s ním stavební spo itelna samostatnou smlouvu o úv ru ze stavebního spo ení. (viz. 
P íloha . 3) 

3.3 Typy úv r  v rámci stavebního spo ení 

P estože p sobí nabídka úv r  poskytovaných v rámci stavebního spo ení velmi 
r znorod , skrývají se za rozmanitostí názv  pouze dva základní typy úv r , které eské 
stavební spo itelny ú astník m poskytují. Jde o úv r ze stavebního spo ení, neboli jak taky 
spíše nazývám „úv r ádný“ a jako druhý úv r p eklenovací nebo také „meziúv r“. 

3.3.1 Úv r ze stavebního spo ení – ádný úv r 

Hlavní podstatou stavebního spo ení je levný úv r, neboli ádný úv r, na který má 
klient ze zákona nárok p i spln ní podmínek daných zákonem o stavebním spo ení 
. 423/2003 Sb. a Všeobecnými obchodními podmínkami a Všeobecnými úv rovými 

podmínkami. Jak pr b h takového ádného úv ru vypadá, ukazuje obrázek . 1: 

Obrázek . 1: Pr b h stavebního spo ení v p ípad  erpání ádného úv ru. 

Zdroj: [2 + vlastní zpracování] 



Spo ící fáze - klient si spo í a jeho vklady jsou úro eny. Každý rok se k jeho vkladu 
p ipisuje státní podpora. Po ur ité dob  klient získává nárok na p id lení cílové ástky, což 
je vlastn  nárok na úv r ze stavebního spo ení [2]. 

P id lení cílové ástky - p id lení je okamžik, kdy dochází k ukon ení fáze spo ící a 
za íná fáze úv rová. Tímto okamžikem získává klient nárok na vyplacení celé cílové 
ástky (tj. vlastní naspo ené prost edky a úv r). Naspo enou ástku lze vyplatit okamžit , 

prost edky úv ru lze erpat v souladu s úv rovou smlouvou [2].  

K p id lení úv ru dochází ovšem pouze p i spln ní zákonem a stavební spo itelnou 
ur ených podmínek:  

1. dodržení minimální doby spo ení;  
2. naspo ení minimální ástky; 
3. dosažení stanoveného hodnotícího ísla.  

Úv r ze stavebního spo ení lze dle zákona o stavebním spo ení získat nejd íve po dvou 
letech spo ení. Tato podmínka je jako jediná dána zákonem. Minimální naspo ená ástka je 
už stanovena spo itelnou. Pro p id lení musí klient naspo it ur ité procento z cílové ástky, 
kterou stanovuje spo itelna. Procento naspo ení se liší dle ur ené tarifní varianty [16].  

Poslední podmínka pro p id lení je taktéž stanovena stavební spo itelnou. Jedná se o 
hodnotící íslo, které se odvíjí od toho, kolik a jak asto klient spo í, a zárove  spln ním 
naspo eného ur itého procenta z cílové ástky (kolem 40 %). Klient musí také splnit 
schopnost splácet úv r, tedy tzv. bonitu a dostate né zajišt ní, které si ur uje každá 
spo itelna sama. V tomto p ípad  v tšinou závisí na výši a typu úv ru [17]. 

Klient podává žádost o úv r ze stavebního spo ení, následn  je jeho žádost 
vyhodnocena na úv rovém odd lení. Stavební spo itelna musí mít zajišt nu návratnost 
p j ených prost edk , proto bude po klientovi chtít spln ní t chto podmínek:  

• ú elové využití poskytnutých prost edk ; 

• prokázání schopnosti splácet úv r; 

• zajišt ní úv ru (ru itelé, zástava nemovitosti) [12].  

Úv rová fáze - po p id lení cílové ástky je možné uzav ít úv rovou smlouvu a erpat 
tak úv r ze stavebního spo ení do výše rozdílu mezi cílovou a naspo enou ástkou. Úv r je 
úro en pevnou úrokovou sazbou, která nám byla stanovena ve všeobecných podmínkách 
p i podpisu smlouvy o stavebním spo ení. Poskytnutá ástka m že být erpána 
jednorázov , postupn  i zálohov . Vše závisí na ú elu, ke kterému budeme chtít peníze 
z úv ru použít. Úv r je splácen zpravidla pravidelnými m sí ními splátkami, které jsou 
stanovené jako procentní podíl z cílové ástky. Jejich výše závisí na zvolené variant  
spo ení. Velkou výhodou stavebního spo ení je možnost splatit kdykoliv ást úv ru 
(p ípadn  celý úv r) prost ednictvím mimo ádné splátky bez jakýchkoliv sank ních 



poplatk . V tomto p ípad  m že klient požádat o pom rné snížení splátek p i sou asném 
zachování doby splatnosti, nebo m že jednoduše úv r splatit d íve [18]. 

3.3.2 P eklenovací úv r - meziúv r 

Pokud však klient pot ebuje finan ní prost edky na financování bydlení d íve, než 
splní dané podmínky dané státem a bankou, m že požádat o p eklenovací úv r (také 
nazýván meziúv r). Ten m že být p id len prakticky ihned po založení smlouvy a slouží 
k p eklenutí doby do p id lení ádného úv ru. Nicmén  na poskytnutí p eklenovacího 
úv ru neexistuje žádný právní nárok, vše v tomto p ípad  závisí na spo iteln . Klient musí 
pro jeho získání splnit podmínky stanovené spo itelnou [5]. 

Nej ast jší podmínky pro získání p eklenovacího úv ru: 

• prokázat svou bonitu; 

• prokázat dostate né zajišt ní úv ru; 

• prokázat ú elovost použití úv ru, tzn. využití úv ru na bytové pot eby; 

• p ípadn  na ú et stavebního spo ení vložit požadované procento cílové ástky. 

Jak pr b h p eklenovacího úv ru vypadá, lze ukázat v obrázku . 2: 

Obrázek . 2: Pr b h stavebního spo ení v p ípad  erpání p eklenovacího úv ru. 

Zdroj: [2 + vlastní zpracování]  



P eklenovací úv r slouží p edevším k rychlému získání finan ních prost edk  a 
k p ekonání doby mezi uzav ením smlouvy a získáním nároku na ádný úv r ze stavebního 
spo ení. Úroková sazba u tohoto druhu úv ru je však vyšší, než u klasického úv ru ze 
stavebního spo ení. 

U p eklenovacího úv ru se stavební spo ení rozd lí na dv  paraleln  probíhající ásti. 

V „ ásti spo ení“ bude muset klient i nadále spo it, tzn. vkládat smluvené ástky 
na spo icí ú et a zvyšovat tak hodnotící íslo, aby m l nárok na poskytnutí ádného úv ru 
ze stavebního spo ení [19]. 

V „ ásti p eklenovacího úv ru“ bude klientovi p id lena celková požadovaná 
ástka, tzn. úv r již nebude p edstavovat pouze rozdíl mezi naspo enými prost edky a 

cílovou ástkou, jako je tomu u ádného úv ru, ale musejí se zde splácet úroky z celkového 
objemu t chto pen z. Paradoxn  tedy i z toho, co bylo zatím naspo eno na spo icím ú tu 
[19]. 

V rámci splátek z p eklenovacího úv ru se tedy nesplácí žádná jistina. To znamená, 
že na rozdíl od splátek klasického úv ru ze stavebního spo ení nebo hypotéky se úroky 
v ase nezmenšují, stejn  jako se nesnižuje dlužná ástka. P eklenovací úv r je splacen až 
p id lením klasického úv ru ze stavebního spo ení. Klient m že vyššími úložkami tuto 
dobu ovlivnit (zkrátit). Teprve potom se za íná splácet jistina, te  už ovšem ádného úv ru 
ze stavebního spo ení a úroky se v ase snižují. P eklenovací úv r m že být stejn  jako 
úv r ze stavebního spo ení erpán zálohov , jednorázov  i postupn  a m že být použit 
pouze na ešení bytových pot eb ú astníka spo ení. Výhodou je, že úroky z úv r  i hypoték 
lze ode ítat od da ového základu až do výše 300 000 K  na rodinu ro n . Od roku 2013 to 
bude maximáln  jen 80 tisíc korun [20]. 

3.4 Bonita klienta 

P ed p id lením úv ru ze stavebního spo ení si každá stavební spo itelna ov uje, 
zda je klient schopen požadovaný úv r splácet i nikoli. Tím si prov uje takzvan  bonitu 
klienta. 

Hodnocení bonity klienta se týká p edevším p eklenovacích úv r . ádné úv ry 
jsou p id lovány na základ  p edem daných podmínek daných bankou a státem. V ur itých 
p ípadech spo itelna prokázání bonity nevyžaduje. Zp sob hodnocení bonity vychází  
z rozdílu p íjm  a výdaj  klientovy domácnosti. K hodnocení je tedy nezbytné doložit 
p íjmy, jsou li dostate né. Klient, který je zam stnancem, musí p edložit potvrzení 
zam stnavatele o výši p íjm  za posledních 12 až 6 m síc  - dle požadavk  spo itelny. 
Podnikatelé jsou povinni p edložit stavební spo iteln  kopie da ového p iznání za poslední 
2 roky. Banka dále sleduje v k klienta a zárove  požaduje, aby úv r byl schopen splatit ve 
svém produktivním v ku, což je mezi 65 až 70 -ti lety života. Stavební spo itelny v tšinou 



požadují, aby klient m l na obživu 1,5 násobek životního minima a zárove  byl schopný 
splácet ostatní závazky a splátky poskytnutého úv ru [21]. 

3.5 Zajišt ní úv ru  

Úv r musí mít zpravidla tzv. pojistku, ze které by byl splacen. V p ípad , že by 
klient p išel o zam stnání, nebo kdyby zem el, musí mít stavební spo itelna stanovený 
zp sob, jak získat svoje peníze zp t. K tomu jsou zpravidla vyhrazeny následující druhy 
zajišt ní: 

• ru ení 3. osobou (ru itelský závazek);  

• zástavní právo k nemovitosti;  

• zástavní právo k pohledávce – zajišt né vklady (termínované vklady, vkladní 
knížky); 

• bankovní záruka – úv rové pojišt ní (životní pojišt ní, pojišt ní proti neschopnosti 
splácet atd.) [21]. 

V p ípadech menších úv r  ze stavebního spo ení je možné vyhnout se zajišt ní 
nemovitostí i ru ení 3. osobou, avšak hodnota t chto úv r  se pohybuje ádov  ve 
statisících K  [22]. 

3.6 Ukon ení stavebního spo ení 

Smlouva o stavebním spo ení m že být ukon ena n kolika zp soby: 

• uplynutím výpov dní lh ty; 

• písemnou dohodou ú astníka a stavební spo itelny; 

• odstoupením od smlouvy o stavebním spo ení; 

• splacením poskytnutého úv ru ze stavebního spo ení; 

• odstoupením od smlouvy o poskytnutí úv ru ze stavebního spo ení; 

• úmrtím ú astníka (fyzické osoby), pokud zákon nestanoví jinak; 

• zánikem ú astníka (právnické osoby); 

• na základ  dalších skute ností vyplývajících z právních p edpis  [24]. 

Ob  smluvní strany, ú astník (viz. P íloha . 4) i stavební spo itelna, mohou smlouvu o 
stavebním spo ení vypov d t. 

Po uplynutí vázací doby si klient m že peníze vybrat kdykoliv a nakládat s nimi dle 
vlastního uvážení. Toto už však nebude trvat dlouho. Od roku 2013 vláda plánuje 
omezení státní podpory jen na financování vlastního bydlení. Podporu má získat pouze 
ten, kdo ji použije na bydlení. Vše se bude zp tn  dokládat pomocí faktur nebo si ke 
stejnému ú elu vezme úv r od stavební spo itelny. Takzvané ú elové vázání by se týkalo 



státní podpory, na kterou vznikne nárok po plánovaném nabytí ú innosti zákona, tedy od 
roku 2013. Zm na by se však týkala nejen nových, ale i d íve uzav ených smluv o 
stavebním spo ení [13].  

Spo itelny standardn  využívají t ím sí ní výpov dní lh tu pro ob  strany. Ta 
po íná b žet prvním dnem následujícího m síce po obdržení výpov di. V praxi to 
znamená, že pokud stavební spo itelna dostane od klienta výpov  nap íklad 23. íjna, 
výpov dní lh ta b ží t i m síce tj. od 1. listopadu a ú et je zrušen k 31. lednu. Následn  
1. února stavební spo itelna posílá peníze na ú et klienta. Pokud se klient pot ebuje dostat 
ke svým pen z m d íve než za t i m síce, musí se p izp sobit podmínkám spo itelen, které 
mu získání pen z trochu znep íjemní. Spo itelny si v tšinou ú tují poplatek, nebo d ív jší 
výplatu podmíní p elitím daného obnosu pen z z rušeného spo ení do jiných produkt . 
Smlouva kon í uplynutím výpov dní lh ty [23]. 

3.7 P ed asný výb r finan ních prost edk  

Pokud si klient nutn  pot ebuje vybrat peníze p ed vázací dobou, lze to také. 
Ovšem p i nedržení vázací doby bude klientovi státní podpora odebraná zp t a vyplaceny 
mu budou pouze naspo ené peníze s daným ro ním zhodnocením. Navíc mu bude ú tován 
sank ní poplatek. Tyto poplatky se vypo ítávají z cílové ástky, kterou si p i uzavírání 
smlouvy stanovil. Vzhledem k tomu, že pr m rné cílové ástky dosahují výše 300 tisíc 
korun, spo itelny tak klient m mnohdy strhnou i tisíce korun, takže v kone né fázi bude 
klient na tom ješt  h , než kdyby si našet ené peníze nechal doma. Z tohoto d vodu se 
ú astník m stavebního spo ení ur it  více vyplatí vzít si úv r ze stavebního spo ení [23]. 

Stavební spo itelna je oprávn na od smlouvy ze stavebního spo ení odstoupit, 
pokud ú astník ve stanovené lh t  neuhradí poplatek za uzav ení smlouvy v plné výši. 
Odstoupením se smlouva od po átku ruší. Vložené prost edky se zpravidla nevrací a 
z stávají spo iteln . 

Od úv rové smlouvy m že stavební spo itelna odstoupit a požadovat okamžité 
splacení v p ípad , že je ú astník v prodlení se splátkami nebo nemá dostate né zajišt ní 
úv ru (z d vodu snížení hodnoty zástavy), anebo v d sledku úmrtí spoludlužníka nebo 
ru itele1 [25]. 

 

1 Spoludlužník je osoba, která je na základ  ur itého právního titulu povinna splatit stavební spo iteln  dluh 

spolu s dlužníkem. Spoludlužníkem je nap . manžel nebo manželka dlužníka.  

Ru itel je osoba, která se zavazuje písemným prohlášením uspokojit pohledávku v itele, jestliže ji 

neuspokojí dlužník. (Zdroj: http://www.acss.cz) 



V rámci této kapitoly, kterou je možné považovat za st žejní zákad mé práce, budu 
provád t rozbor podmínek stavebního spo ení a následného poskytnutí úv ru (jak ádného 
tak p eklenovacího) u jednotlivých tavebních spo itelen p sobících v eské republice. 

4.1 Raiffeisen stavební spo itelna, a.s. 

Raiffeisen stavební spo itelna zahájila svou innost na eském trhu již roku 1993. 
Na eský trh se dostala jako první ze všech stavebních spo itelen, tehdy ješt  pod názvem 
AR stavební spo itelna, a.s. Jejími zakladateli tehdy byly Agrobanka Praha, a.s. 
a Raiffeisen Bausparkasse GmbH (Rakousko). 

P elomovým rokem se pro stavební spo itelnu stal rok 1998, kdy došlo ke krachu 
Agrobanky Praha, a.s. Tehdejší akcioná  Raiffeisen Bausparkasse GmbH tím pádem 
navýšil sv j podíl ve stavební spo iteln  na 75 % všech akcií a zbývajících 25 % akcií 
p evzal Raiffeisenbank, a.s. V souvislosti s touto restrukturalizací zm nila AR stavební 
spo itelna své obchodní jméno na Raiffeisen stavební spo itelna, a.s. V roce 2008 se 
k Raiffeisen stavební spo iteln  p idala Hypo stavební spo itelna, a.s. v podob  fúze.  
Nyn jší podíl Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH v Raiffeisen stavební spo iteln , 
a.s. nyní iní 90 % a podíl Raiffeisenbank, a.s. je pouhých 10 % [27]. 

Raiffeisen stavební spo itelna se ozna uje jako Specialista na bydlení. Jejím 
hlavním cílem je nalézat ešení pro každého. 

Raiffeisen stavební spo itelna má v sou asné dob  dva možné tarify spo ení. Pokud 
budeme chtít p edevším spo it a dosáhnout tak nadpr m rného zhodnocení vklad , bude 
pro nás ideální volbou spo icí tarif S041. Pokud ovšem budeme pot ebovat úv r ze 
stavebního spo ení a víme to p edem, bude pro nás nejvýhodn jší volbou pro získání úv ru 
úv rový tarif S061 ze stavebního spo ení. Ze spo ícího tarifu m žeme na uv rový p ejít 
kdykoliv, ale zaplatíme poplatek 1/2 z p ipsaných úrok  ke dni zm ny. 

ádný úv r se stavebního spo ení lze získat standardn  až za 2 roky. Úv r bez 
zajišt ní nemovitosti lze erpat až do výše 500 000 K . Klient si zde m že stanovit výši 
splátek (v rozmezí 0,5 až 0,7 % m sí n  z cílové ástky), a tím ovlivní i dobu splácení 
úv ru. Úv r m že postoupit i osob  blízké. Máme zde možnost úv r kdykoliv p ed asn  
zcela nebo áste n  splatit bez jakýchkoliv sankcí. Výhodu zde mají klienti Raiffeisen 
stavební spo itelny, ti nemusí prokazovat své p íjmy. 

 

 

 



Tabulka . 2: Tarifní varianty stavebního spo ení a úv r  od Raiffeisen stavební spo itelny. 

[27] 

Základní ukazatele Spo ící tarif S041 Úv rový tarif S061 

Poplatek za uzav ení 
smlouvy 

1 % 1 % 

Poplatek za vedení ú tu 316 K  316 K  

Poplatek za zvýšení C. . 1 % 1 % 

ádný úv r - min. naspo ená 
ástka 

40 % 40 % 

ádný úv r - vedení ú tu 360 K  360 K  

ádný úv r - poplatek za 
poskytnutí 

Zdarma Zdarma 

ádný úv r - úroková sazba 4,9 % 3,5 % 

Sankce za p ed asnou 
výpov  smlouvy 

0,5 % 0,5 % 

Úroková sazba z vklad  2 % 1 % 

Následující tabulka obsahuje výpo et splátek ádného úv ru ze stavebního spo ení 
p i tarifu S061, který nabízí stavební spo itelna klient m, kte í si cht jí vzít výhodný úv r. 

Tabulka . 3: P íklad ádného úv ru ze stavebního spo ení p i tarifu S061. [27] 

Výše úv ru 120 000 K  

Cílová ástka 200 000 K  

Úroková sazba 3,5 % 

Celková doba trvání úv ru 101 m síc  

Pot ebný z statek na ú tu stavebního spo ení min. 40% 80 000 K  

M sí ní splátka úv ru ze stavebního spo ení   1 400 K  

Úhrady celkem (= úhrada za vedení úv rového ú tu, za smlouvu o úv ru, za 
výpis z ú tu) 

3 220 K  

Platby celkem 144 620 K  

RPSN 4,15 % 



Hyposplátka - je speciálním úv rem, jimž m že klient financovat nejen po ízení 
nového domu, nebo bytu, ale také rozsáhlejší rekonstrukci. Pro svou dlouhou dobu 
splácení, kterou lze rozložit až na 30 let, je oblíbenou alternativou klasické hypotéky. 
M že zde financovat své bydlení rychle, s akontací již od 0 %. Výše p eklenovacího úv ru 
je již od 3,7 % p.a. ím vyšší bude m sí ní splátka, tím se zajistí kratší doba splatnosti 
a celkov  nižší náklady na úv r. 

REKOp j ka - s tímto p eklenovacím úv rem je nejvýhodn jší financovat menší 
rekonstrukci nebo modernizaci domova. S tímto úv rem lze flexibiln  m nit výši splátek 
podle pot eby, bez  nutnosti uspo ených vlastních prost edk . Úroková sazba je již 
od 4,7 % ro n  s možností až do výše 400 000 K  bez zajišt ní [27]. 

4.2 eskomoravská stavební spo itelna, a.s. 

eskomoravská stavební spo itelna zahájila svou innost dne 8. zá í 1993. Tím si 
zajistila druhé místo na eském trhu hned za Raiffeisen stavební spo itelnou, která svou 
innost zahájila o pár dn  d íve. 

eskomoravská stavební spo itelna byla založena jako dce iná spole nost n mecké 
Stavební spo itelny Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, která je nejv tší stavební 
spo itelnou v N mecku, a dnes již neexistující Investi ní a Poštovní bankou, a.s. 

Již od za átku svého p sobení lze považovat eskomoravskou stavební spo itelnu 
za nejpr bojn jší stavební spo itelnu na eském trhu. Je podporována širokou obchodí sítí 
a spoluprací s eskou poštou a eskoslovenskou obchodní bankou, na jejichž pobo kách 
lze uzavírat smlouvy o stavebním spo ení. Zpo átku se specializovala pouze na stavební 
spo ení a s ním související úv ry na bydlení. Postupn  své portfolio, díky spolupráci  
s eskoslovenskou obchodní bankou, rozší ila. Mezi tyto produkty lze za adit nap . 
penzijní pojišt ní, postžirové ú ty, podílové fondy nebo životní pojišt ní [28]. 

Její obchodní model je postaven obzvlášt  na pevných základech, na osobním 
poradenství široké sít  externích spolupracovník , protože jenom na pevných základech 
mohou klienti stav t. 

Akcioná i eskomoravské stavební spo itelny, a. s., jsou nyní eskoslovenská 
obchodní banka, a.s., která vlastní 55 % všech akcií, a zbytek 45 % akcií vlastní 
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. 

Tarifní varianty stavebního spo ení - variantu stavebního spo ení si m žeme 
vybrat podle toho, zda chceme výhodn  spo it, nebo plánujeme v budoucnu využít 
výhodný úv r ze stavebního spo ení. Vybírat zde m žeme ze t ech tarif  (Invest, 
Perspektiv, Atraktiv). Tarif Invest a Perspektiv nabízejí úro ení vklad  2 % p.a. a stejnou 
úrokovou sazbu z úv ru 4,8 % p.a. K rozdílu zde pouze dochází v minimální výši cílové 
ástky, p i požádání o ádný úv r, a v minimální naspo ené ástce. Tarif Atraktiv je 



výhodný zejména pro klienty, kte í si cht jí do budoucna zajistit výhodnou úrokovou sazbu 
z úv ru 3,7 % p.a. pro po ízení nebo úpravu bydlení [28]. 

 

Tabulka . 4: Tarifní varianty stavebního spo ení a úv r  od eskomoravské stavební 

spo itelny. [28] 

Základní ukazatele 
Tarif 

 INVEST 
Tarif 

 PERSPEKTIV 
Tarif 

AKRAKTIV 

Poplatek za uzav ení 
smlouvy 

1 % 1 % 1 % 

Minimální výše C. . 40 000 K  150 000 K  40 000 K  

Poplatek za vedení ú tu 330 K  330 K  330 K  

Poplatek za zvýšení C. . 1 % 1 % 1 % 

ádný úv r - vedení ú tu 330 K  330 K  330 K  

ádný úv r - min. naspo ená 
ástka 

40 % 35 % 38 % 

ádný úv r - poplatek za 
poskytnutí 

zdarma zdarma zdarma 

ádný úv r - úroková sazba 4,80 % 4,80 % 3,70 % 

Sankce za p ed asnou 
výpov  smlouvy 

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

Úroková sazba 2 % 2 % 1 % 

 

 

 



Následující tabulka obsahuje výpo et splátek ádného úv ru ze stavebního spo ení 
p i tarifu Atraktiv, který nabízí stavební spo itelna klient m, kte í si cht jí vzít výhodný 
úv r. 

Tabulka . 5: P íklad ádného úv ru ze stavebního spo ení p i tarifu Atraktiv. [28] 

Výše úv ru 220 100 K  

Cílová ástka 355 000 K  

Úroková sazba 3,7 % 

Celková doba trvání úv ru 89 m síc  

Pot ebný z statek na ú tu stavebního spo ení min. 38% 134 900 K  

M sí ní splátka úv ru ze stavebního spo ení   2 850 K  

Úhrady celkem (= úhrada za vedení úv rového ú tu, za smlouvu o úv ru, za 
výpis z ú tu) 

2 565 K  

Platby celkem 256 215 K  

RPSN 3,63 % 

 

eskomoravská stavební spo itelna nabízí i krom  ádných úv r  ze stavebního 
spo ení úv ry p eklenovací.  P eklenovacích úv r  má eskomoravská stavební spo itelna 
v sou asné dob  p t: Kredit Standard, Kredit 90, Topkredit, Topkredit plus a Tophypo. 
Jednotlivé tarify jsou r zné a dají se použít pouze pro ur itý tarif stavebního spo ení. Liší 
se zejména úrokovými sazbami, a také minimálním procentem naspo ené cílové ástky. 
Jednotlivé sazby t chto p eklenovacích úv r  lze nalézt v p íloze . 5. 

4.3 Wüstenrot stavební spo itelna, a.s. 

Wüstenrot stavební spo itelna, a.s. jako t etí stavební spo itelna zahájila svou 
innost na eském trhu na podzim roku 1993. Její ko eny sahají až do roku 1921, do 

n meckého m ste ka Wüstenrot, odtud pramení její název.  

V nyn jší dob  je to dce ina spole nost n mecké a rakouské banky Wüstenrot. 
Vstup na eský trh pro stavební spo itelnu Wüstenrot byl velice úsp šný. V nyn jší dob  
moc významný podíl na eském trhu ovšem nemá. Jako hlavní p í ina se uvádí, že v této 
stavební spo iteln  nemá podíl žádná velká eská banka. Obchodní sí  je tvo ena 
obchodními zástupci a externími prodejci, se kterými jsou uzavírány smlouvy o spolupráci. 
Stavební spo ení je možné uzav ít nap íklad na pobo kách Bawag Bank CZ, a.s., Oberbank 
AG a v síti OVB Allfinanz Praha. 

 



V sou asné dob  je Wüstenrot finan ní skupinou, kterou tvo í ty i spole nosti:  

1. Wüstenrot - stavební spo itelna, a.s. 

2. Wüstenrot - hypote ní banky, a.s. 

3. Wüstenrot - životní pojiš ovny, a.s. 

4. Wüstenrot - pojiš ovna, a.s. 

Ú elem vzniku tohoto sdružení je zajišt ní ucelené nabídky finan ních produkt  
pod jednou st echou. U Wüstenrotu má navíc každý klient svého osobního poradce, takže 
všechny pot ebné služby jsou snadno a rychle dostupné. 

Akcioná i Wüstenrot - stavební spo itelny, a.s. jsou: Wüstenrot & Württembergische AG 
a.s., Wüstenrot Verwaltungs - und Dienstleistungen GmbH s.r.o., Svaz eských a 
moravských bytových družstev, SBD Hradec Králové [29]. 

Wüstenrot stavební spo itelna nabízí svým klient m 4 tarifní varianty a 2 úrokové 
varianty. 

Tarifní varianta Optimální normální (ON) - tato varianta je vhodná pro klienty, 
kte í nemají p íliš vysoké p íjmy a požadují co nejnižší možné m sí ní splátky. V této 
variant  se splácí m sí n  jen 0,5 % cílové ástky. Tyto nízké splátky úv ru jsou spojeny  
s jejich rozložením na delší asové období, aby p íliš nezat žovaly m sí ní rozpo et 
žadatele o úv r. 

Tarifní varianta optimální speciální (OS) - tato varianta je výhodná pro ty, kte í 
mají v plánu erpat úv r a zárove  ho pot ebují co nejrychleji dostat. P i této variant  
klient nejrychleji dosp je k poskytnutí úv ru ze stavebního spo ení. 

Tarifní varianta optimální kreditní (OK) - tato varianta spo ení je vhodná 
p edevším pro ty, kte í cht jí dlouho spo it a pot ebují vysoký úv r, pop ípad  dlouhodobý 
p eklenovací úv r. Umož uje totiž spo ení s co nejnižší m sí ní úložkou. Minimální 
naspo ená ástka pro získání úv ru ze stavebního spo ení je 30 % cílové ástky. 

Tarifní varianta optimální finan ní (OF) - Tato varianta je vhodná pro ty, kte í 
pot ebují vyšší úv r, než mají momentáln  naspo eno. U této varianty sta í mít naspo eno 
40 % cílové ástky a m žeme požádat o úv r ve výši 60 % cílové ástky; také je vhodná 
p í použití p eklenovacích úv r . 

Úrokové varianty - jestliže p i podpisu smlouvy uzav eme úrok z úspor na  
1,0 % p.a., pak budeme mít úrok z úv ru ze stavebního spo ení ve výši 3,7 % p.a. Ovšem 
chceme-li získat úrok z úspor ve výši 2,2 % p.a., pak budeme mít úrok z úv ru ze 
stavebního spo ení ve výši 4,9 % p.a. Tyto úrokové varianty lze zvolit ke všem tarifním 
variantám [29]. 

 



Tabulka . 6: Tarifní varianty stavebního spo ení a úv r  od Wüstenrot stavební 

spo itelny. [29] 

 

Základní 
ukazatele 

Optimální 
finan ní 

Optimální 
normální 

optimální 
kreditní 

Optimální 
speciální 

Poplatek za 
uzav ení 
smlouvy 

1 % 1 % 1 % 1 % 

Poplatek za 
vedení ú tu 

240 K  240 K  240 K  240 K  

Poplatek za 
zvýšení C. . 

1 % 1 % 1 % 1 % 

Poplatek za 
snížení C. . 

0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 

ádný úv r - 
min. naspo ená 

ástka 
40 % 50 % 30 % 50 % 

ádný úv r - 
vedení ú tu 

300 K  300 K  300 K  300 K  

ádný úv r - 
poplatek za 
poskytnutí 

zdarma zdarma zdarma zdarma 

ádný úv r - 
úroková sazba 

3,7 % / 4,9 % 3,7 % / 4,9 % 3,7 % / 4,9 % 3,7 % / 4,9 % 

Sankce za 
p ed asnou 
výpov  
smlouvy 

0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 

Úroková sazba 
z vklad  

1 % / 2,2 % 1 % / 2,2 % 1 % / 2,2 % 1 % / 2,2 % 

 

 

Následující tabulka . 7 obsahuje výpo et splátek ádného úv ru ze stavebního 
spo ení p i tarifní variant  optimální finan ní, který nabízí stavební spo itelna klient m, 
kte í si cht jí vzít výhodný úv r. 

  



Tabulka . 7: P íklad ádného úv ru ze stavebního spo ení p i tarifní variant  optimální 

finan ní. [29] 

Výše úv ru 180 000 K  

Cílová ástka 300 000 K  

Úroková sazba 3,7 % 

Celková doba trvání úv ru 102 m síc  

Pot ebný z statek na ú tu stavebního spo ení min. 40% 120 000 K  

M sí ní splátka úv ru ze stavebního spo ení   2 100 K  

Úhrady celkem (= úhrada za vedení úv rového ú tu, za smlouvu o úv ru, za 
výpis z ú tu) 

2 970 K  

Platby celkem 217 170 K  

RPSN 4,30 % 

 

Stavební spo itelna Wüstenrot pamatuje na své klienty i v neo ekávaných situacích, 
jako je nap íklad bezodkladná oprava domu, i senza ní nabídka ke koupi bytu. V tomto 
p ípad , pokud samoz ejm  nemáme nárok na ádný úv r ze stavebního spo ení, je 
nejsnazším ešením jeden z mnoha p eklenovacích úv r . Wüstenrot jich nabízí hned 
n kolik: 

Super úv r - tento p eklenovací úv r nabízí stavební spo itelna Wüstenrot všem, 
kte í jsou alespo  12 m síc  klienty n které ze stavebních spo itelen, to znamená i cizím 
klient m. Tato podmínka se pokládá za spln nou i v p ípad , když má smlouvu uzav enou 
alespo  1 rok blízký p íslušník žadatele o úv r (manžel, manželka, nezletilé d ti). Úv r lze 
získat bez akontace, a to až ve výši 400 000 K  bez zajišt ní zástavním právem. Úroková 
sazba z tohoto p eklenovacího úv ru je ve výši 2,5 - 5,9 % p.a. dle výše po áte ního 
vkladu a tarifní varianty spo ení. 

Úv r partner - tento úv r je klientovi poskytován bez akontace, úroková sazba iní 
od 5,5 % p.a. P i tomto úroku však úv r musí být zajišt n zástavou nemovitosti. Minimální 
ástka úv ru je od 20 tis. do 200 tis. K . Úv r lze získat i bez jakéhokoli zajišt ní do 

50 tis. K  a do 200 tis. K  bez zajišt ní zástavním právem k nemovitosti; ovšem zde se už 
úroková míra pohybuje až na 6,8 % p.a. 

Úv r družstevní byt - družstevním bytem nelze ru it a jeho po ízení nelze 
financovat klasickou hypotékou. Spo itelna Wüstenrot to eší tímto p eklenovacím úv rem. 
Klient m že získat až 2 mil. K  bez po áte ního vkladu a úroková sazbu od 5,8 % p i 



cílové ástce do 400 tis. K  a 6,5 % p i cílová ástce od 400 tis. do 2 mil. K . Doba 
splatnosti toho úv ru m že být až 25 let. 

Rychlý úv r - Tento úv r nabízí stavební spo itelna s ozna ením RU. Tato zkratka 
znamená rychlý zp sob zpracování. O jeho schválení i neschválení je rozhodnuto do 
druhého dne po p edložení žádosti na centrálu. Úv r lze uzav ít pouze k existující smlouv  
o stavebním spo ení do výše 600 000 K  s úrokovou sazbou od 5 - 6,2 % p.a., dle výše 
po áte ního vkladu, tarifní varianty spo ení a možností zajišt ní [29]. 

4.4 Modrá pyramida stavební spo itelna, a.s. 

Jako tvrtá stavební spo itelna vstoupila na eský trh Všeobecná stavební spo itelna 
Komer ní banky, a.s. Stavební spo itelna byla založena Komer ní bankou, a.s., n meckou 
BHW Holding AG a eskou pojiš ovnou, a.s., p i emž až do roku 2006 m la n mecká 
banka i eská pojiš ovna sv j podíl akcií. V roce 2006 však Komer ní banka, a.s. 
odkoupila veškeré akcie od  BHW Holding AG a eské pojiš ovny a stavební spo itelna se 
stala 100% dce inou spole ností Komer ní banky [30]. 

Nyní už pod názvem Modrá pyramida krá í moderní dynamická spole nost 
zam ující se na budování vztahu mezi klientem a finan ním poradcem, která vedle 
tradi ního stavebního spo ení a úv r  na bydlení nabízí mnoho dalších bankovních 
a pojiš ovacích produkt . Finan ní poradci Modré pyramidy sídlí ve 255 poradenských 
centrech po celé eské republice. Modrá pyramida je také jedním z p edních inovátor  
finan ních produkt  a v dob  vládních úsporných opat ení p ináší výhodné ešení pro 
každého.  

Modrá pyramida také nabízí r zné tarify stavebního spo ení. Jedno z prvních, které 
je ur eno zejména pro nové klienty, se nazývá Moudré stavební spo ení. Moudré zejména 
proto, že ke klasickému úroku 2 % p.a., bude po dobu 1 roku navýšen úrok na spo icím 
ú tu o 1 % p.a. To ovšem platí pouze pro vklad, který klient vloží b hem prvních 4 m síc . 
Musí být minimáln  10 000 K . Modrá pyramida nezapomíná ani na své dlouholeté klienty 
se staršími tarify Profit nebo Kredit. Ti si mají možnost prodloužit stavební spo ení za 
velice výhodných podmínek, nebo si všechny své peníze vybrat a uzav ít nové - ješt  
atraktivn jší Moudré stavební spo ení. 

Dalším lákadlem krom  tohoto tarifu je spo ení pro d ti s názvem Mopísek, které je 
ur ené d tem do 10 let a uzavírá se na cílovou ástku 150 000 K . Jeho výhodou je, že za 
uzav ení smlouvy se neplatí žádný poplatek. Tato smlouva je zdarma. Dalším spo ením pro 
mladé je Spo ení Mopy Junior. Ten je ur en pro všechny mezi 11 až 21 roky. Výhodou 
tohoto spo ení je snížený poplatek za uzav ení smlouvy na 0,5 % s cílovou ástkou 
150 000 K . Modrá pyramida nezapomn la ani na staré lidi. Zde pro n  p ipravila produkt 
s názvem Spo ení t etího v ku. Tento produkt je ur en pro lidi ve v ku od 55 let a jedinou 
výhodou je možnost ukon ení smlouvy bez jakýchkoli poplatk  po 3 letech, ovšem se 



ztrátou státní podpory. Dalším typem je Maxi spo ení na penzi, kde jde jen o kombinaci 
stavebního spo ení a penzijního pojišt ní [30]. 

Modrá pyramida nabízí 2 typy úv ru: 

Úv r ze stavebního spo ení - v tomto p ípad  jde o klasický ádný úv r. Tento 
úv r m žeme získat již po dvou letech, kdy jsme naspo ili minimáln  40 % cílové ástky. 
Úroky se zde pohybují od 3 % do 5 % p.a. Tyto úroky, respektive jejich variantu si 
stanovujeme sami p i podpisu slovy a lze je použít ke všem variantám stavebního spo ení. 
Od zvolené uv rové varianty - rychlé, standardní, pomalé a úrokové sazby z úv ru - se pak 
odvíjí výše splátky úv ru v rozmezí 0,45 až 0,9 % m sí n . ím je nižší úrok z úv ru, tím 
je vyšší splátka úv ru. Úroková sazba je závislá na úv rové variant  stavebního spo ení a 
zárove  na výši splátky p id leného úv ru. 

Rychloúv r - tento p eklenovací úv r, je ur en p edevším stávajícím klient m, 
kterým nabízí rychlé a jednoduché ešení b žných modernizací a rekonstrukcí bydlení do 
800 000 K  p i úrokové sazb  od 6,29 % p.a. ro n  (p i naspo ení min. 20 % cílové ástky) 
a 6,49 % p.a. bez akontace. Navíc s možností p j it si do 500 000 K  i bez ru itele. 

 

Tabulka . 8: Tarifní varianty stavebního spo ení a úv r  od Modré pyramidy. [30] 

Základní 
ukazatele 

Moudré 
stavební 
spo ení 

Mopísek 
Mopy 
Junior 

Spo ení 
t etího v ku 

Maxi 
spo ení 

Poplatek za 
uzav ení 
smlouvy 

1 % zdarma 0,5 % 1 % 1 % 

Poplatek za 
vedení ú tu 

300 K  300 K  300 K  300 K  300 K  

Poplatek za 
zvýšení C. . 

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Úhrada za 
zm nu tarifu 

1/3  
z doposud 
p ipsaných 

úrok  

1/3  
z doposud 
p ipsaných 

úrok  

1/3  
z doposud 
p ipsaných 

úrok  

1/3  
z doposud 
p ipsaných 

úrok  

1/3  
z doposud 
p ipsaných 

úrok  

ádný úv r - 
min. 

naspo ená 
ástka 

40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

ádný úv r - 
vedení ú tu 

300 K  300 K  300 K  300 K  300 K  



ádný úv r - 
poplatek za 
poskytnutí 

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 

ádný úv r - 
úroková 

sazba 
3-5 % 3-5 % 3-5 % 3-5 % 3-5 % 

Sankce za 
p ed asnou 
výpov  
smlouvy 

1 % 1 % 1 % 
po 3 roce 
zdarma, 

jinak 1 % 
1 % 

Úroková 
sazba  

z vklad  
2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

 

Následující tabulka obsahuje výpo et splátek ádného úv ru ze stavebního spo ení 
p i tarifu profit k Moudrému stavebnímu spo ení, který nabízí stavební spo itelna 
klient m, kte í si cht jí vzít výhodný úv r. 

 

Tabulka . 9: P íklad ádného úv ru ze stavebního spo ení p i tarifu profit k Moudrému 

stavebnímu spo ení - varianta st ední. [30] 

Výše úv ru 176 778 K  

Cílová ástka 294 630 K  

Úroková sazba 4,99 % 

Celková doba trvání úv ru 104 m síc  

Pot ebný z statek na ú tu stavebního spo ení min. 40% 117 852 K  

M sí ní splátka úv ru ze stavebního spo ení   2 130 K  

Úhrady celkem (= úhrada za vedení úv rového ú tu, za smlouvu o úv ru, za 
výpis z ú tu) 

2 600 K  

Platby celkem 224 120 K  

RPSN 5,57 % 



4.5 Stavební spo itelna eské spo itelny, a.s. 

Jako pátá a zárove  poslední stavební spo itelna zahájila svou innost za átkem 
ervence roku 1994 eská spo itelna – stavební spo itelny, a.s.  P estože na eský 

bankovní trh vstoupila se skoro ro ním zpožd ním od po átku p sobení první stavební 
spo itelny, vyrostla v renomovanou spole nost a zaujala p ední pozice na eském trhu. 
K tomu jí samoz ejm  pomohla i hustá sí  mate ských pobo ek eské spo itelny, které 
nalezneme tém  v každém m st  eské republiky. Díky tomu pat í i stavební spo itelna 

eské spo itelny do jednoho z kapitálov  nejsiln jších seskupení na tuzemském 
trhu finan ní skupiny eské spo itelny a p edstavuje tak silnou, flexibilní a finan n  
zdravou banku, která garantuje svým klient m spolehlivost, jistotu a d v ryhodnost. Jejími 
akcioná i jsou eská spo itelna, a. s. s 95 % akcií a Bausparkasse der österreichischen 
Sparkassen AG  s 5 % akcií [31]. 

eskou spo itelnu prezentuje už od prvopo átku známá Bu inka, která má v rámci 
všech stavebních spo itelen pouze jedno stavební spo ení s jednou úrokovou sazbou a 
taktéž jeden ádný úv r. Pro poskytnutí tohoto ádného úv ru ze stavebního spo ení 
musíme mít na ú tu stavebního spo ení minimální z statek ve výši 40 % z cílové ástky. 
Úv ry ze stavebního spo ení mají nastavenu úrokovou sazbu na 4,75 % ro n . M sí ní 
splátky poskytnutého úv ru jsou minimáln  0,55 % z cílové ástky. Bu inka nabízí nízkou 
sazbu za uzav ení smlouvy o stavebním spo ení ve výši 0,5 % z cílové ástky. Minimální 
cílová ástka pro uzav ení smlouvy je 40 000 K . Dále uzav ení smlouvy o poskytnutí 
úv ru ze stavebního spo ení nabízí zcela zdarma. 

eská spo itelna dále samoz ejm  nabízí i p eklenovací úv ry a to dva: HYPO 
TREND a TREND. 

HYPO TREND - je vlastn  p eklenovací úv r, který pokryje naši finan ní pot ebu 
až na 100 %. Lze si ho vzít bez nutnosti p edem naspo ených prost edk  a použít 
k refinancování stávajících úv r , nebo je vhodný pro koupi družstevního bytu s p evodem 
do osobního vlastnictví. Tento úv r je možný se zajišt ním nemovitostí. Jeho výhodou je 
rychlé vy ízení a velice lákavá úroková sazba. Sazba je bu  od 3,55 % p.a., která je pevná 
na 3 roky, a dále pak je tato sazba variabilní, nebo sazba 4,10 % p.a., která je pevná po 
celou dobu splatnosti, a m že být až 28 let. 

TREND - je taktéž p eklenovací úv r, avšak není zde pot eba ru it nemovitostí. 
Nabízí nám v tší i menší investice do bydlení. Je to jednoduché a rychlé ešení pro 
modernizaci koupelny, kuchyn , vým nu oken nebo zateplení domu i bytu.  Úroková 
sazba je zde od 5,40 % p.a. a je taktéž pevná na 3 roky, dále pak je tato sazba variabilní, 
nebo sazba 5,90 % p.a., která je pevná po celou dobu splatnosti a m že být až 18 let [31]. 



Tabulka . 10: Tarifní varianta stavebního spo ení a úv r  od eské stavební spo itelny. 

[31] 

 

Základní ukazatele Tarif Standard 

Poplatek za uzav ení smlouvy 0,5 % 

Poplatek za vedení ú tu 310 K  

Poplatek za zvýšení C. . 0,5 % 

Poplatek za snížení C. . zdarma 

ádný úv r - min. naspo ená ástka 40 % 

ádný úv r - uzav ení smlouvy zdarma 

ádný úv r - vedení ú tu 310 K  

ádný úv r - úroková sazba 4,75 % 

Poplatek za prominutí 3 m sí ní 
výpov dní doby 

0,5 % 

Sankce za p ed asnou výpov  
smlouvy 

zdarma 

Úroková sazba z vklad  2 % 

 

 

Následující tabulka . 11 obsahuje výpo et splátek ádného úv ru ze stavebního 
spo ení, který nabízí stavební spo itelna všem klient m, kte í si cht jí vzít úv r. 

  



Tabulka . 11: P íklad ádného úv ru ze stavebního spo ení od stavební spo itelny eské 

spo itelny. [31] 

Výše úv ru 120 000 K  

Cílová ástka 200 000 K  

Úroková sazba 4,75 % 

Celková doba trvání úv ru 145 m síc  

Pot ebný z statek na ú tu stavebního spo ení min. 40% 80 000 K  

M sí ní splátka úv ru ze stavebního spo ení 1 100 K  

Úhrady celkem (= úhrada za vedení úv rového ú tu, za smlouvu o úv ru, za 
výpis z ú tu) 

3 720 K  

Platby celkem 163 220 K  

RPSN 5,44 % 

4.6 Zhodnocení produkt  stavebních spo itelen 

Na základ  analýzy stavebních spo itelen a p edstavení jednotlivých produkt  a 
podmínek, za kterých je dané spo itelny v sou asné dob  nabízí, jsem dosp l k jednotlivým 
záv r m. 

Na prvním místo bych umístil stavební spo itelnu s názvem Modrá pyramida, 
která se svými tarify a sazbami vybere skute n  ešení pro každého. Uspokojení zde 
najdou klienti, kte í cht jí výhodn  spo it, a naopak i lidé, kte í spo í pomalu v d sledku 
malých p íjm . Ti mají dokonce u této spo itelny v tší šanci dostat úv r ze stavebního 
spo ení, který jim stavební spo itelna nabízí již od 3 % p.a. Novorozenci a d ti do 10 let 
mají poplatek za uzav ení smlouvy zdarma. Stavební spo itelna pamatuje i na starší 
ob any, kte í si své úspory mohou vybrat již po 3. roce spo ení. Jediná nevýhoda této 
spo itelny je v tom, že její nabídka je až p íliš pestrá a mnohdy t žko pochopitelná. M že 
se stát, že n které p ípadné klienty spíše odradí, než p itáhne. 

Druhé místo si u mne získala stavební spo itelna Wüstenrot, která nabízí 
nejvyšší úrokovou sazbu po dobu 6 let z vkladu t m, kte í cht jí jenom spo it, a to ve výši 
2,2 % p.a. K t m, co by si p áli úv r ze stavebního spo ení, už tak št drá není. Tito lidé 
dostanou úrokovou sazbu z vkladu pouze ve výši 1% p.a., ale na druhou stranu dostanou 
úv r s úrokovou sazbou 3,7 % p.a.. Za zmínku by ješt  stálo, že jako jediná banka nabízí 
vedení stavebního spo ení pod 300 K , a to jen za 240 K  za rok. Veliká nevýhoda této 
stavební spo itelny je v tom, že ji nezastupuje žádná v tší banka, ale její sí  tvo í zejména 
obchodní zástupci a externí poradci. 



Stavební spo itelnu Raiffeisen jsem umístil na místo t etí. Tato spo itelna nabízí 
svým klient m bu  spo ící tarif, kde je úroková sazba z vkladu ve výši 2 % p.a., nebo 
uv rový tarif, kde je úroková sazba z vkladu ve výší 1 % p.a. Úrok z ádného úv ru iní 
3,5 % p.a. 

Dále je tu pak Stavební spo itelna eské spo itelny. Tato spo itelna má velikou 
výhodu, že její pobo ky jsou doslova rozsety po celé eské republice. eská spo itelna má 
velice jednoduché stavební spo ení. Každý klient zaplatí poplatek pouze 0,5 % z cílové 
ástky za uzav ení smlouvy o stavebním spo ení. Všechny smlouvy mají stanovenou 

úrokovou sazbu z vkladu ve výši 2 % p.a. a úv r ze stavebního spo ení je úro en  4,75 %. 

Za zmínku také stojí, že v sou asnosti jako jediná stavební spo itelna nabízí možnost 
ukon ení stavebního spo ení p ed 6. rokem zcela zdarma. 

Jako poslední z stává eskomoravská stavební spo itelna. Ta nabízí svým 
klient m, kte í cht jí spo it, úrokovou sazbu z vkladu ve výši 2 % p.a. Ti, kte í mají zájem 
o úv r, mají stanovenou úrokovou sazbu z vkladu ve výši 1 % p.a. a úv r ve výši 
3,7 % p.a. 

Následující graf obsahuje celkové zhodnocení a porovnání úrokových sazeb  
z vklad  u jednotlivých stavebních spo itelen, které v sou asné dob  spo itelny nabízejí. 

Graf . 1: Sazby vybraných úrokových sazeb u jednotlivých stavebních spo itelen 
p sobících v eské republice. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Z tohoto grafu vyplývá, že úrokové sazby z vkladu se u jednotlivých spo itelen 
nijak moc neliší. Pouze stavební spo itelna Wüstenrot p ipravila pro své nové klienty úrok 
ve výši 2,2 % p.a. a stavební spo itelna Modrá pyramida nabízí novým klient m ro ní 
zhodnocení vkladu ve výši 3 %, ale jen pro vklad, který vloží b hem prvních 4 m síc  od 
uzav ení smlouvy. Jeho ástka musí být minimáln  10 000 K . 

Následující graf obsahuje celkové zhodnocení a porovnání nejvýhodn jších 
ádných úv ru u jednotlivých stavebních spo itelen, které v sou asné dob  spo itelny 

nabízejí. 

Graf . 2: Sazby vybraných ádných úv r  u jednotlivých stavebních spo itelen p sobících 
v eské republice. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tohoto grafu jasn  vyplývá, že v sou asnosti p i erpání ádného úv ru ze 
stavebního spo ení je „nejlevn jší“ stavební spo itelna Modrá Pyramida a jako „nejdražší“ 
se jeví Stavební spo itelna eské spo itelny.  



Ve své bakalá ské práci jsem se zabýval specifickým bankovním produktem, který 
zatím nabízejí pouze stavební spo itelny, a to stavebním spo ením a produktem s ním 
bezprost edn  souvisejícím - úv rem ze stavebního spo ení. Mým cílem bylo popsat tento 
produkt, p edstavit ho, analyzovat a porovnat nabídky jednotlivých stavebních spo itelen 
v roce 2012. 

Již 19 let lze využívat výhod stavebních spo itelen a jejich produkt . ada lidí si 
b hem této doby tyto spo itelny velmi oblíbila, p edevším kv li možnosti výhodného 
uložení úspor. Kdo stavební spo ení využil již v d ív jších letech, m l doslova „úrokové 
žn “. Komu by se nelíbila státní podpora ve výši 4 500 K  a navíc si svoje vložené úspory 
nechat úro it úrokovou mírou, která se v za átcích pohybovala kolem 4 % p.a. To se 
ovšem nelíbilo našim zákonodárc m, jímž neustále vadí, že ze státního rozpo tu uniká moc 
pen z, a tak se snaží t mto velkým ztrátám zabránit. Proto ani stavební spo ení nevyvázlo 
bez poskvrny. 

Ovšem stavební spo ení i dnes nabízí nezanedbatelnou státní podporu ve výši  
2 000 K  a úrokové zhodnocení, které se pohybuje kolem 2% p.a. Je to stále víc, než co 
nabízí n které ist  spo icí ú ty v bankách. Zárove  je díky pojišt ní vklad  bezpe ným 
produktem. Stavební spo ení již není pouze využíváno jako spo ící produkt, ale klienti 
stavebních spo itelen využívají možnosti úv r , které jim stavební spo itelna nabízí, a to a  
již samostatn  jako úv r ze stavebního spo ení, tak i v kombinaci s hypote ními úv ry, což 
lidem umožní ješt  rychleji po ídit si vlastní st echu nad hlavou. Zejména z tohoto d vodu 
jsem se ve své práci zam il také na produkty stavebních spo itelen a pokusil se je 
p edstavit a uvést k nim alespo  základní údaje tak, aby jednotlivé produkty mohly být 
porovnány mezi sebou. 

Po zhodnocení jednotlivých spo ících produkt , které nabízí jakákoli banka 
v eské republice, jsem dosp l k záv ru, že i po zm n  legislativních podmínek je stavební 
spo ení p i konzervativním investování pen z jedním z nejvýnosn jších produkt  v eské 
republice a jist  se mu nedá up ít funkce akumulace volných finan ních prost edk . Také 
úv ry jsou pom rn  výhodné, tedy výhodn jší než konkuren ní produkty, které nabízejí 
jednotlivé banky. I p i sou asném nastavení parametr  stavebního spo ení by m l tento 
produkt využívat každý, kdo je schopen ušet it n co ze svého p íjmu. 
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