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Závěr 
  

Zavedení stavebního spoření bylo nejúspěšnějším krokem bytové politiky v České 

republice po roce 1989. Hlavní přínos tohoto produktu spočívá v tom, že se jedná o způsob 

financování bytových potřeb, který je finančně dostupný širokým vrstvám obyvatelstva. Ač 

zpočátku bylo stavební spoření spíše institutem, jak výhodně uložit své volné finanční 

prostředky, stále více se stává nástrojem, jak získat vlastní střechu nad hlavou. Zvyšuje 

nejen zájem o výstavbu nových bytů a rodinných domů, ale také o provádění modernizací 

a rekonstrukcí, což je velmi důležité pro náš zastaralý bytový fond. Investice do bydlení, 

které stavební spoření podporuje, pozitivně ovlivní stavební výrobu a jak víme, vývoj 

stavební výroby je indikátorem pro vývoj ostatních sektorů ekonomiky. Pokud bude 

stavební výroba růst, dá se očekávat růst celé ekonomiky, a to je to, co si v době 

ekonomické krize všichni přejí.  

 

V současné době můžeme hovořit o velkém úspěchu stavebního spoření. Souvisí to 

s tím, že v době, kdy byl tento produkt uváděn na trh, sliboval nejen zajímavé výnosy, ale 

také stabilitu a bezpečné ukládání úspor. K oblíbenosti tohoto produktu přispěl také stát, 

který v rámci aktivní bytové politiky podpořil jeho rozvoj poskytováním optimální výše 

státní podpory. Významnou roli také sehrála skutečnost, že občané byli nekompromisně 

konfrontování s dříve neobvyklou nutností rozhodovat o svých bytových potřebách a 

zajišťovat je vlastními silami a na vlastní náklady.  

 

Hlavním účelem při vzniku stavebního spoření bylo získat peněžní prostředky 

potřebné pro financování vlastního bydlení. Protože je k financování vlastního bydlení 

potřeba vyšší peněžní částky, využívají lidé jak vlastní, tak cizí zdroje. Stavební spoření je 

produktem, který oba tyto zdroje spojuje a využívá všech výhod, které z tohoto spojení 

plynou. Od doby, kdy tento produkt vznikl, uběhla již dlouhá doba, přesto stavební spoření 

sehrává stále významnou roli v rámci bytové politiky. Investice do vlastního bydlení 

představuje pro většinu obyvatelstva největší investici v jejich životě. Konstrukce 

stavebního spoření umožňuje získat občanům přístup k dlouhodobému financování. 

Stavební spoření si získalo u klientů velkou popularitu nejen díky státní podpoře, ale i díky 

své spolehlivosti a bezpečnosti. Devadesátá léta byla v České republice charakteristická 

řadou problémů bank. Stavební spořitelny byly v té době stabilizujícím prvkem, jehož 
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důvěryhodnost nebyla nikdy zpochybněna. Největší oblíbenosti dosahuje v dobách, kdy je 

na trhu nedostatek dlouhodobého kapitálu nebo kdy jsou nízké úrokové sazby z vkladů.   

 

  

Na závěr si uvedeme některé výhody a nevýhody stavebního spoření. Mezi výhody 

patří:  

• možnost získání úvěru na bytové potřeby s úrokovou sazbou nižší než u 

hypotéčních úvěrů, 

• dostupnost úvěrů pro velkou část obyvatel s průměrnými a podprůměrnými 

příjmy, 

• daňové zvýhodnění úvěrů, 

• garance stabilní úrokové sazby z úvěrů po celou dobu jeho splatnosti, 

• možnost zajištění úvěru jiným způsobem než zástavním právem 

k nemovitosti, 

• poskytování státní podpory, 

• dosažení velmi výhodného zhodnocení úspor, 

• daňové zvýhodnění spoření, 

• vysoká bezpečnost systému. 

Nevýhodou stavebního spoření je jeho malá likvidita. S jinými investicemi můžeme 

zpravidla disponovat dříve než za šest let. Pokud tak učiníme se stavebním spoření, 

připravíme se o možnost čerpat státní podporu, čímž se nám výnosnost této investice 

podstatně sníží. V případě čerpání úvěru je nevýhodou jeho kratší splatnost.  

 

  


