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Úvod 

 

Žijeme v podmínkách tržní ekonomiky s poměrně rozvinutým finančním trhem a ze 

všech stran na nás útočí reklama finančních institucí informující nás o různých možnostech 

investování našich volných finančních prostředků. Jak si máme z té nepřeberné nabídky 

různých produktů vybrat pro nás ten nejlepší? Splní vybraný produkt naše očekávání? 

Přinese nám požadovaný výnos? Nepřijdu o svoje peníze? Tyto a řadu dalších otázek si 

klade každý člověk stojící před rozhodnutím, kam uložit své volné prostředky. Tato 

diplomová práce  se zaměřuje na finanční produkt, který je v České republice velmi 

populární a o kterém někdy slyšel určitě každý z nás. Jedná se o  stavební spoření, které 

zde bude rozebráno  jak z právního, tak ekonomického pohledu. Téma je velmi praktické, 

neboť většina lidí se setkává s tímto produktem v běžném životě; skoro každý druhý 

člověk v České republice má uzavřenu smlouvu o stavebním spoření. Přínosné je zejména 

pro mladou generaci, která po ukončení svých studií musí mimo jiné řešit svoji bytovou 

situaci, k čemuž potřebuje dostatek informací o jednotlivých možnostech, aby se mohla 

správně rozhodnout.  

 

Stavební spoření v současné podobě existuje v České republice již 16 let a za tu 

dobu se stalo velmi oblíbeným a rozšířeným produktem. Je založeno na vlastní iniciativě 

účastníků stavebního spoření, kterou podporuje stát. Jeho význam spočívá v tom, že je 

jedním z hlavním nástrojů financování vlastního bydlení. S příchodem tržní ekonomiky 

bylo nutné přijít s novým pojetím bytové politiky, která bude založena na posílení 

odpovědnosti občanů a která opustí systém péče státu o potřeby bydlení. Stavební spoření 

je dále výhodným finančním produktem ke zhodnocení volných finančních prostředků.  

 

Téma stavební spoření zasahuje jak do soukromého práva, tak veřejného. Vztah 

mezi stavební spořitelnou a jejím klientem je vztahem soukromoprávním. Přesto je ovšem 

výrazně ovlivněn ze strany veřejných institucí. Stavební spořitelna podléhá státnímu 

dozoru Ministerstva financí České republiky, dále má vztah k České národní bance jako 

orgánu dohledu nad finančním trhem.  

 

Tato práce je rozčleněna do sedmi kapitol. První kapitola se věnuje základní 

charakteristice stavebního spoření. Má za cíl nastínit stručnou historii tohoto institutu, 

představit právní předpisy, které ho upravují a objasnit pojem stavebního spoření a jeho 
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základní principy. Kapitola druhá je zaměřena na instituci stavební spořitelny. Seznámí nás 

s principy fungování stavebních spořitelen, s pravidly, které musejí při svém podnikání 

dodržovat. Dále se dozvíme základní informace o Asociaci českých stavebních spořitelen a 

stavebních spořitelnách, které v současné době nabízejí své služby na našem trhu. Třetí 

kapitola rozebírá účastníky stavebního spoření, čtvrtá smlouvu o stavebním spoření. 

Nezbytnou součástí smlouvy o stavebním spoření jsou Všeobecné obchodní podmínky. Co 

je jejich obsahem, jaké jsou rozdíly mezi nimi u jednotlivých stavebních spořitelen, nám 

nastíní kapitola čtvrtá, kde je provedena komparace obchodních podmínek jednotlivých 

stavebních spořitelen. Pátá kapitola rozebírá podporu stavebního spoření ze strany státu. 

Nejedná se jen o poskytování státní podpory, ale důležité jsou rovněž daňové aspekty. 

Stavební spoření má být především úvěrovým produktem, proto je v šesté kapitole 

věnována pozornost úvěrům, které můžeme získat ze stavebního spoření. Pro řešení 

konkrétní bytové potřeby je velmi důležité vědět o různých možnostech využití stavebního 

spoření ve spojení s dalšími produkty určenými pro financování bytových potřeb (např. 

hypotéční úvěry, podpora ze Státního fondu rozvoje bydlení). Poslední sedmá kapitola 

uvádí údaje charakterizují současný trh stavebního spoření a předpokládané trendy jeho 

dalšího vývoje.  

 

Cílem této práce není seznámit čtenáře se všemi skutečnostmi, které se váží ke 

stavebnímu spoření. To v předkládaném rozsahu ani není možné. Cílem je seznámit 

čtenáře s produktem stavebního spoření z různých úhlů pohledu, nastínit možné způsoby 

jeho využití, ale zároveň by bylo dobré čtenáře navést na další a další otázky týkající se 

tohoto produktu. Některé otázky a problémy stavebního spoření jsou pouze nastíněny a 

zasloužily by si hlubší analýzu.    

 

Ač stavební spoření má již v naší zemi určitou tradici, jeho právní úprava není 

dostatečně propracovaná a v některých oblastech vykazuje mezery, které by mohly být de 

lege ferenda odstraněny. Jednotlivé mezery budou nastíněny v příslušných kapitolách. 

Stále častěji se v současné době hovoří o dalším možném využití stavebního spoření – 

zejména na financování studia. I tato myšlenka bude v práci blíže rozebrána (konkrétně 

v sedmé kapitole). Při vypracování této diplomové práce jsem vycházela ze stavu právních 

předpisů a jiných právních pramenů k 31.12.2008.  
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1. Základní charakteristika stavebního spoření 

 

1.1 Historie stavebního spoření 
 

1.1.1  Počátky stavebního spoření ve světě 
 

Nejprve se institut podobný dnešnímu stavebnímu spoření objevil v anglosaských 

zemích. V Anglii bylo koncem 18. století stavebnictví postiženo nedostatkem úvěrů, což 

způsobilo rozsáhlou bytovou kalamitu. Díky těm, kteří si nemohli opatřit volné peněžní 

prostředky na peněžním trhu, začaly vznikat první anglické stavební spořitelny, které se 

nazývaly Building Societies.  Úplně první byla založena již v roce 1775 v Birminghamu. 

Až po 93 letech od založení první Building Societies byl přijat zákon, který reguloval 

pravidla podnikání v této oblasti, stanovil povinnost registrace pro nově vzniklé stavební 

spořitelny a zároveň přinesl řadu zákonných zvýhodnění pro nové stavební spořitelny. 

Zákon bývá označován jako Magna Charta anglického stavebního spořitelnictví a způsobil 

vznik zhruba 3 300 nových stavebních spořitelen. Mnoho z nich ovšem velmi rychle 

zaniklo. Vládní dozor nad činností stavebních spořitelen byl zaveden až zákonem z roku 

1894. Tato právní norma rovněž zpřísnila podmínky pro provoz a registraci stavebních 

spořitelen (např. zavedla povinnost schválení stanov a obchodních podmínek jako nutný 

předpoklad registrace).  

 

 Ve 30. letech 19. století se myšlenka stavebního spoření rozšířila prostřednictvím 

anglických přistěhovalců do Spojených států amerických, kde stavební spořitelny 

fungovaly pod názvem Building and Loan Associations. První byla založena v roce 1831 

ve Frankfordu, ve státě Pensylvánie. Propracovaný systém stavebního spořitelnictví 

umožnil, aby dvě třetiny obyvatelstva bydlely ve vlastních domech. První právní úprava se 

objevila až po dvaceti letech od vzniku první stavební spořitelny. Neexistuje jednotná 

zákonná úprava, nýbrž každý stát si upravuje otázku stavebního spořitelnictví podle svých 

lokálních potřeb. Zákony ve všech státech obsahují přinejmenším úpravu státního dozoru, 

registrace, schvalování stanov, ustanovení o minimálním počtu zakladatelů a nejnižší 

přípustné hodnotě základního kapitálu. Je snaha zabránit nekontrolovatelnému vzniku 

nových stavebních spořitelen, proto se zkoumá nejen právní nezávadnost nových 

spořitelen, ale také jejich skutečná potřebnost a účelnost.  



 

   V 

 V 19. století vznikaly po vzoru stavebního spořitelnictví v Anglii a USA stavební 

spořitelny také v Austrálii, na Novém Zélandu, v Jižní Africe, Brazílii a Kanadě.  

 

 Německo je zemí, která stavební spoření proslavila nejvíce. První spolek, který se 

podobal dnešním stavebním spořitelnám, byl založen již v roce 1885 v Bielefeldu. Nazýval 

se „Deutscher Verein Arbeiter-Heim“ („Německý spolek domov dělníků“) a jeho 

zakladatelem byl Friedrich von Bodelschwing. Po jeho smrti se spolek rozpadl.  

 

 Za zakladatele stavebního spoření v Německu je však považován spisovatel a 

nakladatel Georg Kropp. Myšlenkou stavebního spoření se zabýval poprvé již před 1. 

světovou válkou. Když chtěl v roce 1914 přistoupit k její realizaci, vypukla válka, která 

jeho plány znemožnila. Úspěšný byl až v roce 1921, kdy zakládá v malé württenberské 

vesničce Wüstenrotu u města Stuttgart první „Gemeinschaft der Freunde“ („Společenství 

přátel“), jehož hlavním úkolem bylo usnadnit řešení bytové situace v poválečném 

Německu. Základním mottem se stalo heslo „Pomoc svépomocí“. Vzorem se mu staly 

anglické Building Societies, proto i první německá Bausparkasse byla založena na principu 

úročení. Zpočátku se jednalo o lokální produkt, který popisoval na proslulém příkladu pěti 

sedláků. Pět sedláků si hodlalo pořídit novou chalupu, ale ani jeden z nich neměl 

k dispozici dostatek peněžních prostředků, aby si mohl pořídit chalupu hned jenom ze 

svých prostředků. Peníze na chalupu byl každý z nich schopen našetřit zhruba za pět let. 

Proto se dohodli, že se každý rok sejdou, dají dohromady našetřené peníze a vylosují 

jednoho z nich, který si pořídí za peníze všech tentýž rok svoji chalupu. Na základě této 

dohody na tom nikdo neprodělal, pouze jeden z nich bude ve stejné situaci, jako kdyby tuto 

dohodu mezi sebou neuzavřeli, tzn. pořídí si chalupu za pět let, tedy v době, kdy by si ji 

byl schopen zakoupit sám ze svých naspořených peněžních prostředků. Pokud bude tento 

princip řádně právně ošetřen, umožní čtyřem sedlákům si pořídit vlastní chalupu dříve, než 

by na ni dosáhli sami. Na této myšlence je založeno stavební spoření doposud.  

 

 V Německu také vznikla, jako první tohoto druhu na světě, stavební spořitelna 

založená na bezúročném principu. Jednalo se o „Bau- und Siedlungsgemeinschaft in 

Darmstadt“, která byla založena v dubnu roku 1925. Bezúročný princip ve stavebním 

spořitelnictví je čistě německý vynález a ihned vyvolal obrovskou kritiku. Mezi veřejností 

tato stavební spořitelna zaznamenala zpočátku velký úspěch, protože se vycházelo z úvahy, 

že pokud nejsou placeny úroky z vkladů, nemusí se vyžadovat ani úroky ze zápůjček. 
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Počáteční nadšení velmi rychle opadlo a většina prozíravých střadatelů dala přednost 

stavebnímu spoření založenému na principu úročení.  

 

 Obě tyto stavební spořitelny zaznamenaly v Německu obrovský úspěch, který byl 

zapříčiněn nedostatkem peněžních prostředků pro obnovu válkou zničeného bytového 

fondu. Začaly hojně vznikat desítky nových stavebních spořitelen. Během let 1925 – 1929 

jich bylo založeno 130. Když koncem roku 1929 byl zrušen depozitní zákon, který 

upravoval povolování stavebních spořitelen, mohl založit stavební spořitelnu kdokoli. 

Následky zrušení depozitního zákona byly katastrofální. Využilo toho mnoho podvodníků, 

což vedlo k založení dalších zhruba 300 nových bezúročných stavebních spořitelen. 

Několik pokusů o provedení právní regulace selhalo. Obrat nastal až koncem roku 1931, 

kdy byl přijat zákon o dohledu nad soukromými pojišťovnami a stavebními spořitelnami, 

který stanovil podmínky pro provádění státního dozoru a povolovací řízení. Rovněž bylo 

zakázáno zakládat stavební spořitelny ve formě družstva. V roce 1934 byla zavedena určitá 

forma státní podpory, kdy novela zákona o dani z příjmů umožnila daňovým poplatníkům 

snížit si základ daně o zaplacené vklady na stavební spoření. V současné době existují 

v Německu dva druhy stavebních spořitelen: 

• soukromé stavební spořitelny, 

• zemské veřejnoprávní stavební spořitelny.  

 

 V Rakousku se stavební spoření objevilo poprvé v roce 1926, kdy tam pronikla 

německá stavební spořitelna Gemeinschaft der Freunde. Tím byl položen základ pro vznik 

domácích stavebních spořitelen a zřizování dalších poboček říšskoněmeckých ústavů. 

Popularita stavebního spoření vzrostla zejména po roce 1975, kdy byla zavedena státní 

podpora ve formě přímého příspěvku. V současné době platí v Rakousku variabilní 

úrokové sazby jak pro vklady, tak i pro poskytované úvěry. Jsou vázány na indexy trhu a 

musí se pohybovat ve stanoveném rozpětí. Také výše státní podpory je variabilní a mění se 

podle vývoje úrokových sazeb na finančním trhu. Rakouský systém umožňuje využít od 

roku 2005 prostředky ze stavebního spoření i na jiné než bytové účely (např. vzdělání, péče 

o staré a nemocné občany).  

 

 Kolem roku 1930 byly založeny první stavební spořitelny také v Maďarsku, 

Jugoslávii a Polsku. Jednalo se především o pobočky rakouských či říšskoněmeckých 

stavebních spořitelen. V současné době je maďarský systém zajímavý možností vyplácení 
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státní podpory bytovým družstvům, a to v závislosti na počtu spravovaných bytů. 

V Maďarsku je vyplácena nejvyšší státní podpora ve srovnání s ostatními 

středoevropskými zeměmi.   

 

 Od devadesátých let 20. století se systém stavebního spoření rozšiřuje i na 

Slovensku, v Chorvatsku a Rumunsku. Zajímavostí v rumunském systému je variabilní 

výše státní podpory, která závisí na věku účastníka a počtu dětí. Zájem o stavební spoření 

projevily další země jako Bulharsko, Kazachstán a Rusko1. 

 

 Zpočátku se všechny země, kde se postupně stavební spořitelnictví rozvíjelo, 

vyznačovaly velkým počtem stavebních spořitelen. Poté, co proběhla počáteční vývojová 

fáze, docházelo k prosazování koncentračních tendencí. Výrazně klesl počet stavebních 

spořitelen (o více než 50 %), ale zároveň rychle rostl počet jejich členů a objem vkladů.  

Stavební spořitelny si postupně získávaly stále větší oblibu u lidí. Zájem lidí o stavební 

spoření vzrostl zejména poté, co státy začínají poskytovat stavebnímu spoření podporu. 

Výše i forma podpory je v jednotlivých zemích různá (např. v Německu začal stát 

poskytovat státní podporu stavebnímu spoření po druhé světové válce).    

 

 1.1.2 Historie stavebního spoření na našem území 
 

V Československu byl učiněn první pokus o zavedení stavebního spořitelnictví již 

v roce 1926, a to ve Falknově. Zakladatelé si vzali za vzor první bezúročnou stavební 

spořitelnu v Darmstadtu. Ve Falknově se jednalo o stavební spořitelnu místního významu, 

která propagovala svoji činnost pouze německy. Přesto byly její výsledky pozoruhodné; za 

pět let své existence přispěla k výstavbě 630 rodinných domků.  

 

První stavební spořitelna fungující na úrokovém principu byla založena v Praze 

v roce 1931. Nesla název Arkona. Posléze vznikaly další jak bezúročné, tak smíšené 

stavební spořitelny (např. Domorenta, Kolektiva, Stabilita). Byly zakládány především 

v pohraničí (např. v Karlových Varech, Žatci, Liberci, Chomutově, Brně, Zlíně). Na našem 

území zakládaly své pobočky také spořitelny z Německa.  

 

                                                 
1 Lukáš, V., Kielar, P.: Stavební spoření a stavební spořitelny, str. 35 
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Závažným problémem byla chybějící právní úprava, která by upravovala nejen 

stavební spoření, ale hlavně vznik stavebních střádalen, jak se dříve nazývaly stavební 

spořitelny. V důsledku chybějící právní úpravy mohly stavební střádalny vznikat ve formě 

společenstva, družstva, akciové společnosti, komanditní společnosti i společnosti s ručením 

omezeným. Vyústěním tohoto právního vakua byl nekontrolovatelný vznik nových 

střádalen. Dále na našem území působily i takové říšskoněmecké a rakouské střádalny, 

kterým v jejich mateřských zemích byla zakázána činnost. Ministerstvo sociální péče proto 

předložilo návrh nového bytového zákona, který se v oddílu XI měl zabývat zákonnou 

úpravou stavebního spoření. V této době (tj. kolem roku 1932) byl zdůrazňován především 

sociální, státotvorný a národohospodářský význam stavebního spoření. Sociální význam 

spočíval v nabádání ke stavbě vlastních rodinných domků, což bylo považováno za 

nejlepší způsob řešení bytové potřeby. Státotvorný význam lze spatřovat v přeměně 

putujících bezzemků v usedlé vlastníky nemovitostí. A konečně národohospodářský 

význam spočívá v tom, že stavební spořitelnictví povzbuzuje nejširší vrstvy společnosti ke 

spoření. Bytový zákon však nebyl přijat.  

 

V současném pojetí existuje institut stavebního spoření v České republice teprve 

šestnáct let – od roku 1993. Vznik stavebních spořitelen na našem území umožnil zákon č. 

96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona 

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

rady č. 35/1993 Sb. (dále jen „zákon o stavebním spoření“). Hned v roce 1993 u nás byly 

založeny první čtyři stavební spořitelny, následující rok se jejich počet zvýšil o další dvě. 

Akcionáři byly banky působící na českém trhu společně s německými stavebními 

spořitelnami a jednou rakouskou stavební spořitelnou. Šest stavebních spořitelen 

existovalo na našem území až do roku 2008, kdy se jejich počet o jednu snížil (více viz 

v kapitole 2).  

 

1. 2 Právní předpisy upravující stavební spoření 
 
Základním právním předpisem upravujícím stavební spoření je již zmíněný zákon o 

stavebním spoření (č. 96/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon byl připravován 

ve spolupráci Ministerstva financí ČR a České národní banky od roku 1991. Vycházelo se 

z poslaneckého návrhu skupiny poslanců kolem Josefa Holuba a snahou bylo využít 

v maximální možné míře zahraniční zkušenosti, zejména z Německa a Rakouska. Zákon o 
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stavebním spoření byl přijat 25.února 1993 a účinnosti nabyl 1. dubna 1993. K jeho 

provedení byla vydána vyhláška Ministerstva financí ČR č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny. Tato vyhláška je i v současné 

době součástí právního řádu České republiky, v praxi ale nenachází své uplatnění, neboť 

ustanovení zákona o stavebním spoření, které na ni odkazovalo, bylo zrušeno tzv. velkou 

novelou zákona o stavebním spoření2.    

 

Zákon o stavebním spoření znamenal první krok k moderní politice bydlení. Jedním 

z hlavních cílů zákona bylo postupně opustit státní paternalismus v této oblasti a posilovat 

odpovědnost občana za své záležitosti.  

 

Zákon upravuje činnost stavebních spořitelen, základní aspekty provozování 

stavebního spoření i podmínky pro poskytování státní podpory. Dále byla k zákonu vydána 

prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 236/2005 Sb., která upravuje proces 

uplatňování nároku na roční zálohy státní podpory ze strany stavebních spořitelen u 

ministerstva financí. Zákon o stavebním spoření byl doposud pětkrát novelizován.   

 

První novela zákona o stavebním spoření č. 83/1995 Sb. (označovaná jako „malá 

novela“) přinesla změny především v procesní oblasti. Významnou novinkou bylo 

zakotvení možnosti poskytovat překlenovací úvěry. Dále bylo stanoveno, že účastníkem 

stavebního spoření může být i právnická osoba se sídlem na území České republiky a 

identifikačním číslem organizace přiděleným příslušným orgánem České republiky; 

původní verze zákona považovala za účastníka pouze fyzickou osobu s trvalým pobytem 

na území České republiky. Pokud je účastníkem smlouvy o stavebním spoření právnická 

osoba, nemá nárok na státní podporu. Základním impulsem pro tuto změnu byla snaha 

podpořit bytová družstva v jejich činnosti rozvoje bytové výstavby. Zároveň bylo 

stanoveno omezení počtu smluv, které může stavební spořitelna uzavřít s právnickými 

osobami. Novela rovněž jednoznačně stanovila, že uspořenou částku nelze v době spoření 

převést na jiného účastníka. Další procesní změnou bylo zrušení zákazu účastníka uzavřít 

více smluv o stavebním spoření. Bylo konstatováno, že pokud účastník uzavřel více smluv, 

přísluší mu státní podpora jen na jednu z nich. Výše poskytnuté státní podpory nesmí 

překročit v daném roce 4 500 Kč.   

                                                 
2 Zákon č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění 
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 
83/1995 Sb.. 
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Nejvýraznější změnu zákona o stavebním spoření přinesla 2. novela č. 423/2003 Sb. 

(označovaná jako „velká novela“), jež nabyla účinnosti 1. ledna 2004. Důvodů pro přijetí 

této „velké novely“ bylo několik: 

• připravovaný vstup České republiky do Evropské unie a nutnost zajistit 

slučitelnost zákona s právem Evropských společenství, 

• na finančním trhu došlo k výraznému snížení úrokových sazeb a míry inflace 

(ve srovnání s rokem 1993); vklady na stavebním spoření přinášely 

účastníkům mnohem vyšší zhodnocení než klasické termínované vklady, 

čímž došlo k narušení konkurenčního prostředí, 

• hlavním účelem pro uzavření smlouvy o stavebním spoření nebylo již řešení  

bytové potřeby, nýbrž získání výhodného zhodnocení v podobě státního 

příspěvku, 

• neúměrný nárůst smluv o stavebním spoření představoval nárůst nároků na 

výdajovou stranu státního rozpočtu, což by se stalo v následujících pěti letech 

finančně neudržitelné.  

 

„Velká novela“ tedy upravila stávající právní úpravu v souvislosti se vstupem České 

republiky do Evropské unie, ale hlavně změnila výši státní podpory. Opět došlo ke změně 

v definici účastníků stavebního spoření. Podle této novely se účastníkem stavebního 

spoření může stát jakákoli fyzická či právnická osoba. Byl odstraněn požadavek trvalého 

pobytu v ČR a rodného čísla u fyzické osoby, sídla v ČR a přiděleného identifikačního 

čísla u právnické osoby. Vstup ČR do EU se projevil v zákoně v definici účastníka 

stavebního spoření, který má nárok na státní podporu. Může jim být i občan EU při splnění 

zákonem stanovených podmínek. Nové vymezení účastníků stavebního spoření a 

účastníků, kteří mají nárok na státní podporu, bylo podle mého názoru velmi pokrokové a 

zůstalo s jedinou malou změnou v platnosti až do dnešní doby. Důsledkem je, že 

účastníkem stavebního spoření se může stát kdokoli, akorát je omezen okruh osob, které 

mají nárok na zvýhodnění ze strany státu ve formě státní podpory. Do nabytí účinnosti této 

novely mohl účastník stavebního spoření získat státní podporu ve výši 25 % z ročně 

naspořené částky, maximálně však z částky 18 000 Kč.  Maximální výše státní podpory za 

rok mohla tak dosáhnout 4 500 Kč a vázací lhůta3 byla pět let. Nově byla výše státní 

podpory omezena částku 3 000 Kč ročně (tj. 15 % z ročně naspořené částky, maximálně 

z částky 20 000 Kč). Došlo k prodloužení vázací lhůty na šest let. Snížení státní podpory ze 

                                                 
3 Vázací lhůta je doba, po kterou účastník nesmí nakládat s vkladem, aniž by přišel o státní podporu.  
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4 500 Kč na 3 000 Kč se vztahovalo pouze na nově uzavřené smlouvy po 1. lednu 2004. 

Důvodem pro provedení redukce výše státní podpory byl výrazný pokles reálných výnosů 

z vkladů u bank, ke kterému došlo ve srovnání se situací v roce 1993. Dále byl do zákona 

zaveden nový paragraf 9a, který upravuje informační systém, § 16a a 16b, které umožňují 

uložit stavebním spořitelnám pokutu, pokud nedodrží podmínky nakládání s prostředky 

určenými na výplatu státních podpor. Tato ustanovení zavádějí do zákona pojem sankce. 

Důvodem je zpřísnění dohledu státu nad prostředky vydávanými na státní podporu a 

upevnění jeho pravomocí vůči stavebním spořitelnám při zjištění nedostatků.  

 

Třetí novela zákona o stavebním spoření č. 292/2005 Sb. zakotvila nové povinnosti 

pro stavební spořitelny; zejména povinnost deklarovat při uzavření smlouvy výši a způsob 

stanovení poplatků za vedení účtu stavebního spoření a za služby související s vedením 

tohoto účtu. Stavební spořitelny musí předem stanovit výši svých poplatků, kterou nesmějí 

po dobu trvání smlouvy o stavebním spoření (tj. po dobu šesti let) měnit. Tato novinka 

byla ze strany stavebních spořitelen velice kritizována, přičemž argumentovaly především 

tím, že jsou také bankami a pro „ostatní“ banky žádné takovéto omezení neplatí. Při 

hodnocení této změny je třeba vzít úvahu specifický charakter stavebního spoření, který se 

projevuje mimo jiné také fixací úrokové sazby z vkladů i z úvěrů po celou dobu trvání 

smlouvy. Proto se toto ustanovení nezdá diskriminující. Na druhé straně je ale nutno 

podotknout, že stavební spořitelny jsou sice bankami podle zákona o bankách, ale ve 

srovnání s nimi mají omezené možnosti při investování svých volných finančních 

prostředků. Dále nemohou reagovat na měnící se podmínky na finančním trhu změnou 

úrokových sazeb, které jsou fixovány po celou dobu platnosti smlouvy. Proto je příjem 

z poplatků za vedení účtu a za související služby jedním z mála nástrojů, kterým by mohly 

na změny reagovat. Podle Mgr. Kurta Matouscheka je tato změna reakcí na řízení Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže a také určitým způsobem ochrany spotřebitele. 

Matouschek dále podotýká, že skutečné úrokové rozpětí činí 1,5 % a méně (situace v roce 

2005), z čehož vyplývá, že musejí stavební spořitelny stále větší měrou vydělávat na své 

služby prostřednictvím poplatků, což jim bude touto novelou značně ztíženo. Tato novela 

dále stanovila povinnost úročit zálohu státní podpory ode dne následujícího po dni, kdy 

stavební spořitelna obdrží zálohu od ministerstva. Dřívější právní úprava dávala stavební 

spořitelně jeden měsíc na to, aby státní podporu připsala na účet účastníka stavebního 

spoření a úročení následovalo až ode dne připsání státní podpory na jeho účet. Touto 

novelou byla stavebním spořitelnám ponechána měsíční lhůta na technické provedení 
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zápisu státní podpory na účet účastníka stavebního spoření, ale úroky musejí být 

účastníkovi připsány zpětně ke dni následujícímu po dni, kdy stavební spořitelna podporu 

obdržela. V důsledku tohoto ustanovení dosáhli účastníci vyššího zhodnocení; 

v nejkrajnějším případě byla státní podpora úročena o měsíc déle. Tuto změnu vnímám 

jako správnou a spravedlivou, protože stavební spořitelna měla peněžní prostředky k 

dispozici ihned po obdržení od ministerstva a mohla je začít zhodnocovat; proto neexistuje 

jediný obhajitelný důvod pro to, aby úrok nepřipsala účastníkům také ihned.  

 

Čtvrtá novela4 přinesla změnu v definici účastníků, kteří nejsou občany České 

republiky. Pátá novela5 stanovila povinnost Ministerstva vnitra ČR poskytovat zákonem 

stanovené údaje nutné pro výkon státní kontroly ministerstvu financí z informačního 

systému evidence obyvatel.   

 

Dalším důležitým právním předpisem je zákon o bankách6. Zákon o stavebním 

spoření je speciálním předpisem ve vztahu k zákonu o bankách, což vyplývá z ustanovení 

§ 18 odst. 2 zákona o stavebním spoření. Stejné postavení jako zákon o bankách má rovněž 

zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

 

Z dalších zákonů, které se určitým způsobem dotýkají stavebního spoření, je třeba 

jmenovat následující:  

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., 

                                                 
4 Zákon č. 161/2006 Sb.   
5 Zákon č. 342/2006 Sb. 
6 Zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

1.3 Pojem a princip stavebního spoření 
 

Stavební spoření je účelové spoření, jehož hlavním posláním je přispět k řešení 

bytových potřeb účastníků poskytnutím úvěru. Je založeno na občanském principu, účast 

v něm je dobrovolná a zakládá se smluvně. Dává si za cíl zapojit do svého systému co 

nejširší veřejnost, tzn. i skupinu obyvatelstva s nižšími příjmy. Model českého systému 

stavebního spoření lze výstižně charakterizovat slovy: „Pomož si, snaž se a bude Ti 

pomoženo“7.  

 

Standardní průběh stavebního spoření je charakteristický dvěma fázemi: 

• fáze spoření, 

• fáze úvěrová. 

 

Fáze spoření se vyznačuje tím, že klient je povinen spořit pravidelně částku, kterou si 

sjednal ve smlouvě o stavebním spoření. Ukládané peněžní prostředky jsou úročeny a 

navíc je k nim připisována státní podpora. Po určité předem stanovené době získává klient 

nárok na přidělení cílové částky, což znamená vznik nároku na úvěr ze stavebního spoření. 

Účastník tak obdrží nejen prostředky ostatních účastníků ve formě úvěru, ale také své 

vlastní prostředky, které do té doby naspořil. V úvěrové fázi získává klient úvěr ze 

stavebního spoření za fixní úrokovou sazbu, která je uvedena ve smlouvě o stavebním 

spoření. Úvěrová fáze bývá zpravidla delší než fáze spoření.  

 

Výše popsaný průběh stavebního spoření se označuje za „standardní průběh 

stavebního spoření“. Vedle něj může stavební spoření poskytnout celou řadu jiných 

variant; např. účastník spoření získá tzv. překlenovací úvěr na řešení bytových potřeb 

ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření, poté co složí požadovaný vklad na účet 

stavebního spoření.  

                                                 
7 Prčík, T.: Stavební spoření v kostce, str. 1 
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Na počátku vývoje stavebního spoření existovala uzavřená skupina osob (kolektiv), 

která se sdružila za účelem znásobení možností jednotlivce. Kolektiv lidí měl společný cíl 

a jeho výhody pocítili všichni členové, pokud dodržovali stanovená pravidla. Základním 

pravidlem bylo pravidelné přispívání do společného fondu po předem definované období a 

také respektování toho, že po určitou dobu může využívat prostředky tohoto fondu jiný 

člen kolektivu. Základní filozofií stavebního spoření byla myšlenka spoření při nízkých 

úrokových sazbách a následném čerpání úvěru na řešení bytových potřeb při nižších 

sazbách než odpovídá sazbám komerčních úvěrů. Pokud by bylo stavební spoření 

provozováno v takto omezeném a relativně uzavřeném společenství, nebylo by dlouho 

funkční, protože čekací doby na poskytnutí úvěru by byly neúměrné dlouhé a naopak 

splatnost úvěru by byla velice krátká a často nesplnitelná ze strany účastníků. Velmi 

podobný princip funguje i v dnešních moderních systémech stavebního spoření. Hlavním 

rozdílem je otevřenost kolektivů, což znamená, že se do systému stavebního spoření může 

zapojit libovolný počet osob. Pravidla jsou mnohem propracovanější a spravedlivější než 

dřívější losování.  

 

Moderní systém stavebního spoření nemůže efektivně fungovat bez účasti určité 

skupiny tzv. přátelských účastníků. Jedná se o účastníky stavebního spoření, kteří po 

vázanou dobu spoří a nevyužijí možnosti čerpat úvěr. Tím vytvářejí potřebné zdroje pro 

úvěry poskytované ostatním účastníkům, které umožňují zkracovat čekací lhůty na 

poskytnutí úvěru a prodlužovat lhůty jeho splatnosti. I těmto přátelským účastníkům je 

poskytována státní podpora jako odměna za jejich solidární účast v systému. Přátelští 

účastníci po skončení spoření mohou využít naspořené finanční prostředky včetně úroků a 

státní podpory na libovolné účely. Systém stavebního spoření by bez přátelských účastníků 

nemohl existovat. Na Slovensku byl v roce 1997 přijat zákon, který stanovil povinnost 

dokládat účelovost všech prostředků. Státní podporu pak získali pouze ti účastníci, kteří 

použili nejen úvěr, ale i naspořené prostředky na bytové potřeby. Tento zákon prakticky 

vyloučil účast přátelských účastníků. Důsledkem byl dramatický pokles zájmu o stavební 

spoření (o téměř 70 %) a celému systému stavebního spoření hrozil kolaps. Proto došlo 

obratem ke zrušení tohoto zákona a znovu mají na Slovensku na státní podporu nárok i 

přátelští účastníci. 

 

V zákoně o stavebním spoření v § 1 je obsažena legální definice stavebního spoření: 

„Stavební spoření je účelové spoření spočívající  
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a). v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,     

b). v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření,     

c). v poskytování příspěvku fyzickým osobám (dále jen „státní podpora“) účastníkům 

stavebního spoření.“.  

 
Pod pojmem stavební spoření rozumíme tedy takový sběr vkladů a poskytování 

úvěrů, jehož účelem je zajistit peněžní prostředky k financování bytových potřeb. 

Označení „stavební spoření“ je možné používat jen pro formu spoření upravenou zákonem 

o stavebním spoření. Při definování pojmů vklad a úvěr vycházíme ze zákona o bankách8. 

Vkladem rozumíme svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli 

na jejich výplatu. Úvěr jsou dočasně poskytnuté peněžní prostředky v jakékoliv formě. 

 

V současné době základní princip stavebního spoření spočívá v tom, že stavební 

spořitelny shromažďují od svých klientů finanční prostředky, které zhodnocují 

prostřednictvím úroku a státní podpory. Tyto naspořené finanční prostředky jsou 

poskytovány podle předem definovaných pravidel na financování bytových potřeb klientů. 

Stavební spořitelny předem stanoví pravidla pro spoření, zhodnocení finančních 

prostředků, poskytování a splácení úvěrů.  

                                                 
8 § 1 odst. 2, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 
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2. Stavební spořitelna 
 

Ze zákona o stavebním spoření vyplývá9, že provozovatelem stavebního spoření je 

stavební spořitelna. Stavební spořitelnou může být v České republice výlučně speciální 

banka založená podle zákona o bankách. Musí se tedy jednat o právnickou osobu ve formě 

akciové společnosti se sídlem v České republice, jejíž činnost je orientována na podporu 

financování bytové výstavby. Označení „stavební spořitelna“, jejich překlady či slova od 

nich odvozená může používat ve své obchodní firmě pouze banka, která je provozovatelem 

stavebního spoření podle zákona o stavebním spoření.  

 

Stavební spořitelny mají v bankovní licenci přesně vymezený rozsah činností, které 

jsou oprávněny vykonávat.  Mohou nabízet pouze produkt stavebního spoření a provozovat 

další činnosti, které s ním souvisejí a jsou uvedeny v § 9 zákona o stavebním spoření, 

např.:  

• poskytovat úvěry osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny 

pro uspokojování bytových potřeb, 

• přijímat vklady od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, 

finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních 

finančních institucí, 

• poskytovat záruky za úvěry ze stavebního spoření, 

• obchodovat na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými 

produkty, vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj, s dluhopisy vydávanými Českou republikou či Českou 

národní bankou,  

• provádět platební styk a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební 

spořitelny, 

• poskytovat bankovní informace, 

• uzavírat obchody sloužící k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, 

• vykonávat finanční makléřství. 

Výčet uvedený v § 9 je taxativní a nelze jej rozšiřovat. Tyto další činnosti může stavební 

spořitelna vykonávat jen za předpokladu, že přednostně zabezpečí své závazky vyplývající 

z uzavřených smluv. V důsledku poskytování těchto dalších činností nesmí dojít ke 

                                                 
9 § 2 odst. 1 zákona o stavebním spoření 
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zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt 

na jejich poskytnutí.  

 

Hlavním důvodem tohoto omezení je minimalizace rizik a ochrana zájmů účastníků 

stavebního spoření. Je nutné vymezit možnosti podnikání bank v této oblasti a zajistit 

účelovost použití zdrojů získaných provozováním stavebního spoření. Levné zdroje 

získané spořením musí být využity v zásadě jen na poskytování úrokově zvýhodněných 

úvěrů. Stavební spořitelny spravují nejen nezanedbatelný objem peněžních prostředků 

veřejnosti, ale rovněž velký objem státních prostředků, které jsou vypláceny účastníkům 

stavebního spoření ve formě státní podpory. Zákon o stavebním spoření předepisuje přísná 

kritéria, jak smějí stavební spořitelny investovat prostředky účastníků stavebního spoření. 

Hlavním důvodem těchto přísných pravidel je zvýšit bezpečnost pro vkladatele a zvýšit 

finanční stabilitu. Stavební spořitelny proto smějí investovat jen do finančních nástrojů 

s velmi nízkou mírou rizika, jako jsou např.: 

• státní dluhopisy nebo dluhopisy, za něž převzal záruku stát, 

• pokladniční poukázky České národní banky, 

• hypoteční zástavní listy. 

 

Získané peněžní prostředky mohou stavební spořitelny také ukládat na účtech u bank 

se sídlem v České republice, poboček zahraničních bank působících na území České 

republiky nebo u zahraničních bank se sídlem na území členského státu Evropské unie. 

Stavební spořitelna může nabývat majetkové účasti v jiných právnických osobách za 

předpokladu, že se zabývají výstavbou bytů a rodinných domů nebo výrobou pro tyto 

účely, dále v podnicích pomocných bankovních služeb a v jiných stavebních spořitelnách. 

Pro nabývání těchto účastí platí další v zákoně stanovená omezení. Účast v právnické 

osobě nesmí přesáhnout jednu třetinu základního kapitálu právnické osoby a součet účastí 

v právnických osobách nesmí překročit 15 % základního kapitálu stavební spořitelny. Tato 

omezení se nevztahují na účasti nabyté v jiných stavebních spořitelnách a v podnicích 

pomocných bankovních služeb. Stavební spořitelna může nabývat i nemovitosti, ale pouze 

takové, kterými jsou zajištěny její pohledávky, nebo nemovitosti, které jsou určeny pro 

výkon činnosti stavební spořitelny.  

 

Chybějící peněžní prostředky může stavební spořitelna získat pouze od bank, 

zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních 
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finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí. Dalším možným zdrojem 

peněžních prostředků je vydání vlastních dluhopisů se splatností nejvýše deset let.  

 

Stavební spořitelny nesmějí provádět takové komerční aktivity jako spekulovat 

s akciemi na kapitálových trzích, vést běžné účty klientům nebo poskytovat spotřebitelské 

úvěry. Podnikatelské úvěry smějí stavební spořitelny poskytovat pouze ve velmi 

omezeném rozsahu a pouze podnikatelům, jejichž výrobky a služby slouží k uspokojování 

bytových potřeb. 

 

Podle mě je logické a správné, že stát klade určité požadavky na společnosti, které 

nabízejí a provozují státem podporovaný produkt. Stavební spořitelny podléhají v plném 

rozsahu zákonu o bankách a speciálnímu zákonu o stavebním spoření.  

 

Určitým specifikem stavebních spořitelen je skutečnost, že podléhají dohledu dvou 

subjektů zároveň. Protože všechny stavební spořitelny musí působit jako banky ve smyslu 

zákona o bankách, podléhají při své činnosti bankovnímu dohledu České národní banky, 

která je jediným orgánem provádějícím dohled nad celým finančním trhem v České 

republice. Vedle toho podléhají státnímu dozoru ministerstva financí. Úloha, kompetence, 

pravomoci a činnosti ministerstva v této oblasti jsou vymezeny v § 15 odst. 1 zákona o 

stavebním spoření. Náplní kontroly je nakládání s rozpočtovými prostředky, které jsou 

stavebním spořitelnám vypláceny jako státní podpora stavebního spoření. Vztahy založené 

mezi stavební spořitelnou a jejím klientem jsou obchodně závazkovými vztahy, do kterých 

nemůže ministerstvo vstupovat. Ministerstvo financí má v souvislosti s prováděním dozoru 

právo požádat stavební spořitelnu, aby mu poskytla údaje nutné ke kontrole, včetně 

informací o účastnících stavebního spoření a jejich účtech. Na poskytování těchto údajů 

ministerstvu financí se nevztahuje bankovní tajemství. 

 

Ministerstvo financí za účelem provádění tohoto dozoru provozuje informační 

systém10, jehož účelem je umožnit: 

• kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, 

• zpracování žádosti o roční zálohy státní podpory, jejich doplnění a změny, 

• vracení státní podpory stavebními spořitelnami ministerstvu, 

• změny údajů o účastnících. 
                                                 
10 podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 
517/2002 Sb.  
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V informačním systému se vedou o účastnících - fyzických osobách -  údaje uvedené 

v § 9a odst. 2 zákona o stavebním spoření. Požadované údaje, které obdrží ministerstvo od 

stavebních spořitelen,  je povinno zavést do informačního systému. Údaje vedené 

v informačním systému poskytuje ministerstvo financí stavebním spořitelnám, účastníkům, 

orgánům státní správy a orgánům pověřeným výkonem státní správy za podmínek 

stanovených v zákoně o stavebním spoření.  

  

Pokud ministerstvo financí zjistí porušení podmínek stanovených zákonem o 

stavebním spoření, uloží stavební spořitelně vrácení neoprávněně vyplacené části nebo celé 

státní podpory nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí ministerstva. Dále 

lze stavební spořitelně uložit peněžitou pokutu až do výše 50 % částky státní podpory, 

kterou je stavební spořitelna povinna vrátit (nejvýše však 5 000 000 Kč). Vrácení státní 

podpory a peněžité pokuty může být uloženo do jednoho roku od zjištění, že podmínky pro 

čerpání státní podpory byly porušeny, nejdéle však do pěti let od porušení těchto 

podmínek.  

 

Postavení stavební spořitelny jako banky má mimo jiné za následek získání větší 

důvěry u potenciálních klientů, než jaké by stavební spořitelna mohla dosáhnout, pokud by 

působila jako nebankovní subjekt. Vklady účastníků stavebního spoření jsou pojištěny. 

Podle zákona o bankách11 má stavební spořitelna povinnost stejně jako ostatní banky 

poskytovat roční příspěvek do Fondu pojištění vkladů, který byl zřízen zákonem o 

bankách. Výše příspěvku je stanovena jako 0,05 % z průměru objemu pojištěných 

pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků, na jejichž připsání vznikl účastníkovi 

stavebního spoření nárok v předchozím roce. Příspěvek musí stavební spořitelna zaplatit za 

předchozí kalendářní rok nejpozději do 31. ledna běžného roku v české měně. 

 

V prvních dvou letech platnosti zákona o stavebním spoření vzniklo na území České 

republiky šest stavebních spořitelen. Tento počet zůstal zachován až do roku 2008. 

V současné době existuje v České republice pět stavebních spořitelen, neboť k 31.10.2008 

došlo k fúzi sloučením Raiffeisen stavební spořitelny a HYPO stavební spořitelny, která 

byla zrušena bez likvidace. Přehled stavebních spořitelen působících v současné době 

v České republice uvádí následující tabulka:  

 

                                                 
11 § 41c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 
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Tabulka č. 1: Přehled existujících stavebních spořitelen v České republice k 1.2.2009 
 Zkratka názvu Slogan Symbol Internetová adresa 

Českomoravská 

stavební spořitelna, 

a.s. 

ČMSS Na těchto základech 

můžete stavět. 

liška www.cmss.cz 

Stavební spořitelna 

České spořitelny, a.s. 

SSČS Bydlení pro každého. buřinka www.burinka.cz 

Modrá pyramida 

stavební spořitelna, 

a.s. 

MPSS Na rodině nám záleží. modrá 

pyramida 

www.modrapyrami

da.cz 

Raiffeisen stavební 

spořitelna, a.s. 

RAIFFEISEN Specialisté na 

moderní bydlení. 

štítový kříž 

a specialista 

www.rsts.cz 

Wüstenrot – stavební 

spořitelna, a.s. 

WÜSTENROT Pro Váš lepší pocit. střecha www.wuestenrot.cz 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_stavebni_sporitelny.html; internetové stránky jednotlivých stavebních spořitelen 

 Dne 29. června 2000 byla založena Asociace českých stavebních spořitelen (dále jen 

„Asociace“). Hlavním důvodem jejího vzniku byla ochrana a podpora společných zájmů 

stavebních spořitelen působících v té době na českém finančním trhu. V Asociaci jsou 

sdruženy od počátku všechny stavební spořitelny působící na českém území (tj. v současné 

době má Asociace pět členů). Základním posláním je snaha vytvářet optimální zázemí 

systému stavebního spoření a upevňovat důvěru občanů v jeho spolehlivost, funkčnost, 

stabilitu a výkonnost. Velký důraz klade také na spolupráci s orgány státní správy, zejména 

v otázkách změn právní úpravy a dalšího rozvoje sektoru stavebního spoření. Zaměřuje se 

také na práci s veřejností a informuje veřejnost o sektoru stavebního spoření. Činí tak nejen 

na svých internetových stránkách, ale vydává rovněž odborné publikace12. Působení 

Asociace se neomezuje jen na území České republiky, nýbrž udržuje kontakty 

s partnerskými organizacemi v Evropě (zejména v Německu a Rakousku) a podílí se také 

na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen, jehož členem jsou všechny stavební 

spořitelny působící na našem území.  

 
 Asociace je v současné době moderní institucí, která má právní subjektivitu, sídlo a 

volené orgány. Tyto charakteristiky pro ní nebyly samozřejmé od počátku, protože byla 

založena jako sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a n. občanského zákoníku. 

V roce 2006 byla přeměněna na zájmové sdružení právnických osob podle § 20f a n. 

občanského zákoníku. V této formě je Asociace právnickou osobou, která má právní 

                                                 
12 Např. Ekopublikace – Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí.  



 

   XXI 

subjektivitu a za nesplnění svých povinností odpovídá svým majetkem. V prvních pěti 

letech svého fungování se členové Asociace (tzn. jednotlivé stavební spořitelny) střídali 

v předsednictví podle stanoveného pořadí; zpočátku po půl roce, později jednou ročně. Ke 

změně v organizační struktuře došlo v polovině roku 2005, kdy byl dosavadní systém 

nahrazen systémem volených orgánů. Asociace má prezidium, předsedu a dva 

místopředsedy, kteří jsou voleni členy prezidia na dva roky. Předseda i místopředsedové 

musejí být členy prezidia. Dále Asociace vytváří odborné komise. Může založit také stálé i 

dočasné pracovní skupiny, které vedou odborní garanti. Výkonnou agendu Asociace 

vykonává tajemník.  
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3. Účastník stavebního spoření 
 

 Účastníkem stavebního spoření může být podle současné platné právní úpravy jak 

fyzická, tak právnická osoba bez ohledu na to, kde má místo pobytu či sídlo. Za 

právnickou osobu uzavírají smlouvu osoby oprávněné za ni jednat (tj. statutární orgány). 

Právní význam nemá ani věk účastníka stavebního spoření. Způsobilost být účastníkem 

stavebního spoření je nutné posuzovat podle občanského zákoníku13, tzn. že způsobilost 

k právům a povinnostem (právní subjektivita) i pro účely stavebního spoření vzniká 

narozením a zaniká smrtí. To má význam nejen pro vznik a trvání stavebního spoření, ale i 

pro účely přechodu práv a povinností v důsledku smrti účastníka stavebního spoření.  

 

 Zákon o stavebním spoření v § 8 řeší vypořádání pohledávek ze stavebního spoření 

v případě smrti účastníka stavebního spoření. Zakotvený princip je odlišný od úpravy 

vypořádání dědických nároků, která je obsažena v občanském zákoníku, což vyvolává řadu 

právních i praktických problémů. Úprava dědění v zákoně o stavebním spoření je lex 

specialis k úpravě dědění v občanském zákoníku. Zásadním problémem je prolomení 

základních zásad a principů dědického práva. Poněvadž je hlavním účelem stavebního 

spoření financovat bytové potřeby, na prvním místě stojí manžel zemřelého účastníka 

stavebního spoření. Pokud účastník zemře a zanechal pozůstalého manžela, přecházejí 

práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na něj, tzn. nejsou předmětem dědění 

(včetně dědění ze závěti), jenom k nim soud v řízení o dědictví přihlédne. Protože přechod 

práv a povinností na pozůstalého manžela není děděním, není takto nabytý majetek 

předmětem daně dědické, nýbrž předmětem daně z příjmů fyzických osob. Ze stejného 

důvodu nemá na přechod práv a povinností ze stavebního spoření vliv odmítnutí dědictví14 

pozůstalým manželem. Práva a povinnosti ze stavebního spoření přecházejí na pozůstalého 

manžela okamžikem smrti účastníka stavebního spoření.  

 

 Existuje-li větší počet dědiců, bylo by převedení smlouvy o stavebním spoření 

obtížné a mnohdy nerealizovatelné, proto zákon obsahuje zvláštní úpravu. Pokud není 

pozůstalý manžel, stávají se práva a povinnosti předmětem dědění pouze za předpokladu, 

že se dědicové dohodnout v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze 

stavebního spoření převezme jeden z nich. V tomto případě pak může příslušný dědic 

                                                 
13 § 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
14 § 463 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
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pokračovat ve spoření i využít možnosti čerpání úvěru, tzn. vstupuje do všech práv a 

povinností zůstavitele. Dědic má nárok na státní podporu a to i v případě, kdy on sám má 

již svou vlastní smlouvu o stavebním spoření a pobírá v souvislosti s ní státní podporu.  

Pokud se dědicové nedohodnou, smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí 

zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úroků a 

poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka.   

 

 V souvislosti s úpravou přechodu práv a povinností v případě smrti účastníka 

stavebního spoření nechává zákon nezodpovězeno mnoho důležitých otázek. Není naprosto 

jasné, zda může zůstavitel pořídit závěť ohledně práv a povinností vyplývajících ze 

smlouvy; zda by mohl k dědění v závěti povolat právnickou osobu; jak vyřešit situaci, kdy 

zůstavitel čerpal úvěr ze stavebního spoření. Poněvadž není jednotný ani právní výklad 

k těmto skutečnost, ani praxe jednotlivých stavebních spořitelen, bylo by vhodné de lege 

ferenda  tuto úpravu konkretizovat, anebo zrušit, a postupovat v plném rozsahu podle 

úpravy obsažené v občanském zákoníku. Osobně bych se přiklonila vzhledem ke 

specifikům stavebního spoření k první variantě za předpokladu, že by právní úprava jasně a 

srozumitelně upravila všechny skutečnosti, které mohou v souvislosti se smrtí účastníka 

stavebního spoření nastat.  

 

 Věk účastníka stavebního spoření je rozhodující z hlediska způsobilosti uzavřít 

smlouvu o stavebním spoření. V zákoně o stavebním spoření chybí zvláštní právní úprava, 

proto se postupuje podle občanského zákoníku. Podle § 8 občanského zákoníku vzniká 

způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (tzv. 

způsobilost k právním úkonům) v plném rozsahu zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku 

nebo uzavřením manželství před dosažením tohoto věku. Nezletilí mají způsobilost jen 

k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní 

vyspělosti odpovídající jejich věku. Nabízí se otázka, zda má být rozpoznávací a určovací 

způsobilost nezletilých posuzována subjektivně in concreto (tzn. ve vztahu ke každému 

jednotlivci), nebo podle objektivního hlediska (tj. co podle obecných zkušeností odpovídá 

rozpoznávací a určovací schopnosti nezletilého určitého věku). Výkladem se dospěje spíše 

k druhému pojetí. Každá protistrana právního úkonu nezletilého může soudit na jeho 

psychickou vyspělost spíše z odhadu jeho věku a není schopna zkoumat jeho skutečnou 

vyspělost. Existuje názorová shoda v tom, že při posuzování právního úkonu nezletilého je 

třeba přihlédnout k povaze právního úkonu, druhu nabytého plnění a jeho hodnotě, 
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společenským a právním důsledkům nabytí takového plnění, ale rovněž i k výdělečným a 

majetkovým poměrům nezletilého, k hodnotě případného protiplnění nebo tomu, zda bylo 

něco plněno již při uzavření smlouvy. Z hlediska významu smlouvy o stavebním spoření, 

včetně povinností, které z ní pro účastníka od počátku vyplývají, je nutné vyžadovat 

k jejímu uzavření plnou způsobilost k právním úkonům. K tomuto výkladu se přiklonily i 

stavební spořitelny, které podmiňují uzavření smlouvy o stavebním spoření vlastním 

jménem dosažením věku 18. let. Je to podle mého názoru správný výklad a závěr, 

poněvadž prodejci stavebního spoření nejsou schopni přesně posoudit rozumovou a volní 

vyspělost nezletilého. Je také nezpochybnitelné, že smlouva o uzavření stavebního spoření 

představuje kontrakt dlouhodobější povahy, jehož všechny důsledky si není schopen 

nezletilý uvědomit. Do systému stavebního spoření mohou být tedy zapojeny i nezletilé 

děti za podmínky, že smlouvu za ně uzavřou jejich zákonní zástupci nebo zákonný 

zástupce. Podle zákona o rodině je zákonným zástupcem dítěte rodič. Poněvadž je každý 

z rodičů oprávněn zastupovat dítě samostatně, postačí, když smlouvu podepíše jeden z 

rodičů15. Rodiče nezletilého účastníka spoří na jeho účet, což je považováno za dar dítěti. 

Nezletilý účastník je způsobilý k přijetí tohoto daru. K uzavření smlouvy o stavebním 

spoření nebudou rodiče potřebovat schválení soudem, neboť se nejedná o dispozici 

s majetkem nezletilého dítěte.  

 

 Rodiče dítěte jsou povinni spravovat majetek nezletilce, kterým jsou i práva a 

povinnosti vyplývající ze stavebního spoření. Podle ustanovení § 28 občanského zákoníku 

jsou zákonní zástupci, pokud spravují majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou 

záležitost, povinni k nakládaní s tímto majetkem si vyžádat schválení soudu. Soud schválí 

právní úkon týkající se neběžné majetkové záležitosti jen tehdy, jestliže je to v zájmu 

zastoupeného. Co je neběžnou záležitostí, je třeba posuzovat vždy individuálně podle 

celkové povahy každého konkrétního případu. Toto ustanovení je potřeba vykládat 

v souvislosti s ustanovením § 37a zákona o rodině. Stanoví povinnost rodičů spravovat 

jmění dítěte s péčí řádného hospodáře a výnos z tohoto majetku použít nejprve pro vlastní 

výživu nezletilce a teprve potom přiměřeně i pro potřebu rodiny. Jakmile dítě dosáhne 

zletilosti, jsou povinni mu rodiče odevzdat jmění, které spravovali a podat vyúčtování o 

jeho správě. Domnívám se, že schválení soudem bude vyžadovat dispozice s naspořenou 

                                                 
15 § 36 zákona č. 94/1963 Sb. 



 

   XXV 

částkou či převzetí úvěru. Ke stejnému závěru došli i autoři komentáře občanského 

zákoníku16, kteří považují nakládání se stavebním spořením za neběžnou záležitost.  

 
 Účastníkem stavebního spoření může být i fyzická osoba, která je zbavena nebo 

omezena způsobilosti k právním úkonům. Za tuto osobu musí uzavřít smlouvu o stavebním 

spoření soudem ustanovený opatrovník, který je jejím zákonným zástupcem. Je nutné si 

uvědomit, že prostředky, které zasílá zákonný zástupce na účet stavebního spoření osoby 

s omezenou nebo zbavenou způsobilostí k právním úkonům, jsou ve vlastnictví této osoby, 

a zákonný zástupce je oprávněn je pouze spravovat. Pokud by došlo ke střetu zájmů 

zákonného zástupce a zastoupeného, ustanoví soud podle § 30 občanského zákoníku 

zvláštního zástupce - opatrovníka. K takové situaci může dojít např. při výběru prostředků 

z účtu nebo k uzavření smlouvy o úvěru.  

  

 Srovnáme-li postavení fyzických a právnických osob, nalezneme určité rozdíly. 

Nejvýznamnější odlišností je skutečnost, že právnická osoba nemá nárok na státní 

podporu. Podmínky pro přiznání státní podpory budou rozebrány dále. Zákon o stavebním 

spoření stanoví v § 9 odst. 3 další omezení týkající se právnických osob: „Podíl součtu 

cílových částek u smluv uzavřených stavební spořitelnou s právnickými osobami na součtu 

cílových částek u smluv, u nichž dosud nevznikl nárok na úvěr ze stavebního spoření, 

může činit nejvýše 15 %“.  

                                                 
16 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kolektiv: Občanský zákoník, komentář – 10. vydání, str. 214 



 

   XXVI 

4. Smlouva o stavebním spoření 
 

4.1 Uzavření smlouvy o stavebním spoření 
 

Stavební spoření je provozováno na smluvním základě, tzn. že smlouva o stavebním 

spoření zakládá účast na stavebním spoření. Osoba, která uzavře se stavební spořitelnou 

smlouvu o stavebním spoření (dále jen „smlouva“), se nazývá účastníkem. Smlouva se 

uzavírá podle občanského zákoníku; podmínkou jejího platného uzavření je písemná 

forma. Uzavření smlouvy se skládá ze dvou fází: 

• sepsání návrhu smlouvy, 

• jeho přijetí ze strany stavební spořitelny. 

Sepsání návrhu se provede vyplněním patřičného formuláře. Není nezbytnou podmínkou, 

aby smlouva byla na předtištěném tiskopisu; praxe však využívá jednoduché 

jednostránkové tzv. formulářové smlouvy (viz příloha č. 1). Návrh formulářové smlouvy 

musí být dostatečně obecný, aby mohl být využit pro různé typy účastníků. Formulářová 

smlouva neumožňuje druhé smluvní straně ovlivnit její obsah.  

 

Základní myšlenka procesu uzavírání smlouvy spočívá v tom, že navrhovatel 

(budoucí účastník) smlouvu navrhuje a stavební spořitelna ji přijímá. Stavební spořitelna 

není povinna návrh přijmout. Pokud se rozhodne ho přijmout, smlouva je uzavřena 

okamžikem podpisu tohoto návrhu zástupcem příslušné stavební spořitelny. Nevyžaduje 

se, aby podpisy účastníků byly na téže listině, v praxi to však bývá obvyklé. Smlouva se 

uzavírá na dobu neurčitou. Její trvání je omezeno tzv. cílovou částkou (viz dále). Po dobu 

stanovenou zákonem, tj. po dobu šesti let, je pod sankcí ztráty státní podpory zakázáno 

nakládat s vkladem na účtu stavebního spoření. Uplynutí šestileté lhůty neznamená 

automaticky zánik stavebního spoření.  

 

Uzavřením smlouvy vznikají oběma stranám určitá práva a povinnosti. Stavební 

spořitelna přebírá závazek zřídit a vést vkladový účet stavebního spoření, jehož číslo je 

shodné s číslem smlouvy o stavebním spoření, úročit zůstatek na účtu v souladu se 

smlouvou o stavebním spoření, zprostředkovat poskytnutí státní podpory za podmínek 

stanovených zákonem a poskytnout účastníkovi úvěr ze stavebního spoření při splnění 

předem stanovených podmínek. Účastník uzavřením smlouvy přebírá závazek zaplatit 
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úhradu za uzavření smlouvy ve sjednané lhůtě, ukládat na účet peněžité vklady ve sjednané 

výši a termínech a neprodleně písemně oznamovat stavební spořitelně všechny skutečnosti, 

které mají vliv na plnění podmínek stanovených tímto zákonem a všeobecnými 

obchodními podmínkami. Zejména musí účastník doložit stavební spořitelně použití úvěru 

na bytové potřeby.  

 

Kromě obecných náležitostí smlouvy (jako je zejména označení účastníků smlouvy) 

stanoví zákon o stavebním spoření další podstatné náležitosti, které musí smlouva povinně 

obsahovat, aby platně vznikla. Podle vlastního uvážení a vlastních potřeb může stavební 

spořitelna zapracovat do smlouvy další konkrétní ustanovení. 

 

Účastník se ve smlouvě zaváže ukládat u stavební spořitelny vklady v určité výši, 

jejichž stanovení je podstatnou náležitostí smlouvy. Výše spořené částky není omezena a 

záleží na dohodě smluvních stran. Ve smlouvě se stanoví minimální výše pravidelných 

vkladů, je možné však ukládat částky vyšší nebo nepravidelné úložky navíc. Smlouva 

zakotvuje nárok účastníka stavebního spoření na získání úvěru ze stavebního spoření, 

pokud splní předpoklady stanovené zákonem a příslušnou stavební spořitelnou. Pokud je 

účastníkem fyzická osoba, obsahuje smlouva její prohlášení, zda v rámci této smlouvy 

žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení může účastník v průběhu kalendářního 

roku jedenkrát změnit.  

 

Každá smlouva na stavební spoření zní na konkrétní cílovou částku. Cílovou částkou 

rozumíme součet vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a 

státní podpory, po odečtení daně z příjmů  z těchto úroků17. Jinými slovy jde o částku, 

kterou účastník obdrží od stavební spořitelny v okamžiku, kdy přechází z fáze spoření do 

fáze splácení. Cílová částka je základem pro výpočet výše měsíční úložky i výše měsíční 

splátky úvěru. Na cílové částce závisí také výše úhrady za uzavření smlouvy. Výše cílové 

částky se sjednává v celých tisících korun. 

 

Další podstatnou náležitostí smlouvy je výše úrokové sazby z vkladů a úrokové 

sazby z úvěru ze stavebního spoření. Výše úrokových sazeb závisí na dohodě účastníků, 

ale musí být splněna následující podmínka stanovená zákonem o stavebním spoření: 

„Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření 

                                                 
17 § 5 odst. 9 zákona o stavebním spoření 
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může činit nejvýše tři procentní body“18 (např. pokud je vklad úročen 2 %, úročení úvěru 

nesmí být vyšší než 5 %). Obě úrokové sazby jsou fixní (v současné době je úroková sazba 

z vkladů 2 %) a nemohou být jednostranně měněny ze strany stavební spořitelny. Z tohoto 

pravidla existuje jedna výjimka. Stavební spořitelna může jednostranně změnit úrokovou 

sazbu z vkladů, pokud účastník nepřijme nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního 

spoření a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně šest let. Další podmínkou je, že 

oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby je uveden ve smlouvě 

o stavebním spoření. V této souvislosti se nabízí otázka, zda může stavební spořitelna 

změnit i úrokovou sazbu z úvěru. Poněvadž zákon změnu úrokové sazby z vkladů výslovně 

zmiňuje, je možno dovodit, že zákon se změnou úrokové sazby z úvěru nepočítá. Přikláním 

se proto k názoru, že tato změna není možná a byla by v rozporu se zákonem. V případě 

tohoto výkladu, ale není stavební spořitelna schopna v případě změny úrokové sazby 

z vkladů splnit podmínku rozdílu tří procentních bodů mezi úrokovou sazbou z úvěru a 

z vkladů a bude tak porušovat zákon. Do této patové situace se může stavební spořitelna 

dostat jen v případě snížení úrokové sazby z vkladů, což je vzhledem k současné situaci na 

finančním trhu i běžnému podnikatelskému myšlení mnohem častější varianta. Ať se 

stavební spořitelna rozhodne jakkoli (tj. změní úrokovou sazbu z úvěru či nikoli), vždy 

poruší zákon o stavebním spoření. V případě novelizace zákona o stavebním spoření by 

bylo dobré na tuto mezeru v zákoně pamatovat a jednoznačně upravit řešení této situace. 

Přiklonila bych se k variantě možnosti úpravy úrokové sazby z úvěru v návaznosti na 

změnu úrokové sazby z vkladů.  

 

Důležitou náležitostí smlouvy je také stanovení výše úplaty nebo způsob stanovení 

výše úplaty za vedení účtu stavebního spoření a za služby nezbytně související s vedením 

tohoto účtu. Těmito službami rozumíme takové služby, jejichž poskytování ukládá 

stavební spořitelně obecně závazný právní předpis, nebo takové služby, jejichž poskytnutí 

nemůže účastník, který řádně plní závazky ze smlouvy, odmítnout bez toho, aby to pro něj 

mělo nepříznivý následek znamenající ztrátu nároku na státní podporu. Způsob stanovení 

výše úplaty nesmí být závislý jen na vůli stavební spořitelny. Ve smlouvě je dále dohodnut 

způsob placení pravidelných vkladů (buď z účtu, ze mzdy nebo poštovní poukázkou).  

 

Poté, co účastník splní podmínky zákona o stavebním spoření a všeobecné obchodní 

podmínky, má právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových 

                                                 
18 § 5 odst. 6 zákona o stavebním spoření 
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potřeb. Zejména musejí být splněny předpoklady zajištění návratnosti úvěru. Základní 

podmínkou pro poskytnutí úvěru je skutečnost, že bude použit pouze na financování 

bytových potřeb. Co se rozumí financováním bytových potřeb bude rozebráno dále. Úvěr 

může být využit i na financování bytových potřeb osob blízkých. Zákon o stavebním 

spoření používá vlastní definici osoby blízké, která je užší ve srovnání s vymezením 

obsaženém v občanském zákoníku. Za osobu blízkou se pro účely zákona o stavebním 

spoření považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.  

 

Za uzavření smlouvy si stavební spořitelny účtují poplatek, tzv. úhradu za uzavření 

smlouvy. Její výši stanoví stavební spořitelna v Sazebníku úhrad, který je zveřejňován 

v sídle stavební spořitelny, jejích obchodních místech a na internetových stránkách. 

Všechny stavební spořitelny existující na území České republiky si účtují úhradu ve výši 1 

% z cílové částky; stejná je úhrada i při navýšení cílové částky. Některé stavební spořitelny 

mají stanovenu maximální hodnotu poplatku. Bližší informace o platbách účtovaných 

jednotlivými stavebními spořitelnami jsou uvedeny v příloze č. 2.  

 

Každá fyzická i právnická osoba může současně uzavřít podle své úvahy a svých 

možností libovolný počet smluv o stavebním spoření u různých stavebních spořitelen. 

Státní podporu může čerpat také na více smluv o stavebním spoření, je však limitován 

maximální výší státní podpory. Výjimku představuje situace, kdy účastník má uzavřenu 

smlouvu o stavebním spoření a v důsledku smrti jiného účastníka dostává ještě jednu 

smlouvu s nárokem na státní podporu. V daném případě mu náleží státní podpora na obě 

dvě smlouvy.  

 

4.2 Všeobecné obchodní podmínky 
 

Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumějí pravidla stavebního spoření, 

která si sestavuje každá stavební spořitelna a uvádí v nich vlastní speciální nabídku a 

postupy volitelné v rámci zákona o stavebním spoření. Jsou povinnou součástí každé 

smlouvy o stavebním spoření. Stavební spořitelna je povinna je vypracovat a předložit ke 

schválení Ministerstvu financí České republiky, které je posuzuje ve správním řízení, jehož 

účastníky je pouze stavební spořitelna a ministerstvo. Jejich hlavním účelem je podrobně 

specifikovat veškerá ustanovení smlouvy o stavebním spoření. Stavební spořitelna je musí 
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vhodným způsobem uveřejnit. Co je vhodným způsobem, ovšem žádný právní předpis 

nestanoví. V současné době je všechny stavební spořitelny uveřejňují na svých 

internetových stránkách, dále jsou vyvěšovány na prodejních místech stavebních spořitelen 

a jsou samozřejmě připojovány k jednotlivým smlouvám o stavebním spoření. Zákon o 

stavebním spoření v § 7 odst. 3 stanoví, co musejí všeobecné obchodní podmínky nejméně 

obsahovat:  

• podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, 

změnách a ukončování, 

• podmínky a předpoklady pro získání úvěru ze stavebního spoření, 

• podmínky uzavírání smluv o úvěru ze stavebního spoření a postup stavební 

spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování, 

• postup při zániku stavební spořitelny nebo při odnětí bankovní licence. 

 

Vedle všeobecných obchodních podmínek vytvářejí stavební spořitelny také 

všeobecné úvěrové podmínky, které jsou součástí smlouvy o úvěru. Vycházejí 

z všeobecných obchodních podmínek, ale na rozdíl od nich nemusejí být schváleny 

ministerstvem financí.  

 

4.2.1 Všeobecné obchodní podmínky Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. 
 
 Nyní si podrobněji rozebereme obsah všeobecných obchodních podmínek Stavební 

spořitelny České spořitelny, a.s.. V další části pak bude upozorněno na hlavní odlišnosti 

všeobecných obchodních podmínek ostatních stavebních spořitelen. Všeobecné obchodní 

podmínky stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. jsou rozděleny do 

pěti částí: 

• I. Úvodní ustanovení, 

• II. Smlouva o stavebním spoření, 

• III. Úvěr ze stavebního spoření, 

• IV. Překlenovací úvěr,  

• V. Všeobecná a závěrečná ustanovení. 

  

 V Úvodních ustanoveních je obsažena definice stavebního spoření a výčet právních 

předpisů, kterými se řídí vztah účastníka stavebního spoření vůči stavební spořitelně.  
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 Část II. Smlouva o stavebním spoření rozebírá předmět a uzavření smlouvy o 

stavebním spoření, cílovou částku, variantu stavebního spoření, úhradu za uzavření 

smlouvy o stavebním spoření, účet účastníka, úročení, státní podporu a možné dispozice se 

smlouvou o stavebním spoření. Pokud je zájemcem o uzavření smlouvy o stavebním 

spoření právnická osoba nebo fyzická osoba, která není občanem České republiky, musí se 

návrh smlouvy předat do sídla stavební spořitelny, kde se rozhodne, zda se smlouva uzavře 

či nikoli. SSČS nabízí dvě základní varianty stavebního spoření (standardní a rychlou). 

Varianta ovlivňuje délku čekací doby na poskytnutí úvěru, výši splátek úvěru a dobu jeho 

splácení. Úroky z vkladů jsou účastníkovi připisovány na jeho účet pravidelně k 31.12. 

příslušného kalendářního roku. Důležitá je skutečnost, že se úroky účastníkovi samostatně 

nevyplácejí. Smlouva o stavebním spoření může být změněna na základě písemné dohody 

účastníka a SSČS. Strany se mohou dohodnout na těchto změnách: 

• zvýšení cílové částky, 

• snížení cílové částky, 

• změna varianty stavebního spoření, 

• změna výše měsíčního vkladu, 

• změna požadavku na státní podporu, 

• jiná změna. 

Zásadně nelze převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o stavebním spoření na 

jinou osobu. Jedinou výjimkou je převedení nároku na poskytnutí úvěru na osobu blízkou, 

která je také účastníkem. Je to možné provést jen s písemným souhlasem stavební 

spořitelny. Smlouva může být ukončena různými způsoby: splacením poskytnutého úvěru 

ze stavebního spoření, písemnou dohodou účastníka a stavební spořitelny, uplynutím 

výpovědní lhůty, odstoupením od smlouvy o poskytnutí úvěru, zánikem účastníka 

(právnické osoby), úmrtím účastníka (fyzické osoby). Účastník může smlouvu o stavebním 

spoření kdykoli vypovědět, pokud neuzavřel smlouvu o poskytnutí úvěru nebo o 

poskytnutí překlenovacího úvěru. Výpověď musí být podána na tiskopise SSČS, 

vlastnoručně podepsána účastníkem a musí být ověřena totožnost účastníka. Pokud 

účastník splnil podmínky pro výplatu státní podpory a nemá zájem o poskytnutí úvěru ze 

stavebního spoření, musí také podat výpověď. To je velmi praktické a řada lidí si nutnost 

této povinnosti neuvědomuje. Smlouvu může vypovědět i stavební spořitelna z důvodů 

uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách. Výpovědní lhůta činí tři kalendářní 

měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. Všechny stavební spořitelny mají délku výpovědní lhůty i 
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počátek jejího běhu upravenu stejně. Na základě výpovědi je účastníkovi vyplacen celý 

zůstatek na účtu, kterým se rozumí uspořená částka plus státní podpora.  

 

 Část III. Úvěr ze stavebního spoření rozebírá podmínky poskytnutí úvěru, jeho 

čerpání, zajištění, úročení a splácení. Každý měsíc provádí stavební spořitelna 

k poslednímu kalendářnímu dni (tzv. den hodnocení) hodnocení smluv. Z hodnocení 

vyplyne, zda má účastník nárok na poskytnutí úvěru či nikoliv. Pokud účastník splní 

stanovené podmínky, zašle mu stavební spořitelna písemné oznámení o možnosti 

poskytnutí úvěru. Pokud účastník ve stanovené lhůtě na oznámení nereaguje a nedoručí 

stavební spořitelně písemnou žádost o poskytnutí úvěru, jeho nárok na úvěr v nabízeném 

termínu zaniká. Účastník tím však neztrácí možnost kdykoli požádat stavební spořitelnu o 

poskytnutí úvěru. Konkrétní podmínky poskytnutí úvěru jsou uvedeny ve smlouvě o 

poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Účastník může zaplatit vedle minimálních 

měsíčních splátek i mimořádnou splátku úvěru podle podmínek stanovených ve smlouvě o 

poskytnutí úvěru. 

 

 V poslední V. části jsou uvedena pravidla týkající se komunikace a doručování 

písemností a pravidla pro vedení účtu. Písemná korespondence se považuje za doručenou, 

pokud byla odeslána na adresu, která byla účastníkem stavební spořitelně písemně 

oznámena jako poslední adresa pro doručování. Pokud se písemnost vrátí stavební 

spořitelně jako nedoručitelná, považuje se den jejího vrácení za doručení.  

 

4.2.2 Všeobecné obchodní podmínky ostatních stavebních spořitelen 
 

 Modrá pyramida stavební spořitelna (dále jen „MPSS“) má svoje všeobecné 

obchodní podmínky rozsahem velmi podobné podmínkách SSČS. Členěny jsou do devíti 

kapitol. Rozdíl je v minimální výši cílové částky, která je 50 000 Kč. MPSS připouští i 

cílovou částku v nižší hodnotě; musí to ovšem stavební spořitelna schválit. MPSS nabízí tři 

varianty stavebního spoření: rychlou, standardní a pomalou. Odlišně je upraven způsob 

uzavření smlouvy. Je konstatováno, že smlouva se uzavírá na návrh stavební spořitelny, 

který podává stavební spořitelna na svém formuláři. Účastník svým podpisem akceptuje 

návrh stavební spořitelny a zároveň vyjadřuje souhlas se všemi podmínkami stavebního 

spoření. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení do sídla MPSS. Spořitelna může 

stanovit případy, kdy bude smlouva uzavřena i na návrh účastníka. Jsou přípustné 
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mimořádné vklady. Pokud je ale účastník v prodlení s více než šesti minimálními 

měsíčními vklady i po zápočtu mimořádných vkladů, má MPSS možnost smlouvu 

vypovědět. MPSS pracuje ve svých všeobecných obchodních podmínkách s termínem 

Disponibilní zdroje, které jsou tvořeny přijatými vklady, úroky z vkladů a ze státní 

podpory, připsanými zálohami na státní podpory a splátkami přidělených úvěrů. Na 

základě disponibilních zdrojů stanoví MPSS pořadí účastníků, kterým vznikne nárok na 

přidělení cílové částky. Nárok vzniku na úvěr je zde nazýván Přidělením cílové částky. Na 

rozdíl od SSČS probíhá hodnocení čtvrtletně. MPSS oznámí účastníkovi přidělení cílové 

částky a uvede termín přidělení. Přidělení musí účastník přijmout do čtyř týdnů. Pokud 

účastník přidělení přijme, tak mu MPSS rezervuje příslušnou cílovou částku k vyplacení 

do doby, než předloží požadované podklady a zajištění. Pokud není dohodnuto jinak, může 

účastník zaplatit mimořádnou splátku úvěru. Stejně jako u SSČS je zde zakotvena možnost 

podmínit poskytnutí úvěru uzavřením životního pojištění nebo uzavřením smlouvy o 

pojištění majetku, který bude předmětem zástavního práva. Zajímavým ustanovením je čl. 

25 – Platnost listin, kde je mimo jiné uvedeno, že MPSS není povinna přezkoumávat 

platnost předložených dokladů.  

 

 Českomoravská stavební spořitelna (dále jen „ČMSS“) má všeobecné obchodní 

podmínky ve srovnání s ostatními stavebními spořitelnami nejrozsáhlejší (19 stránek). 

Rozčleněny jsou do sedmi článků. Návrh na uzavření smlouvy podává zájemce. Stavební 

spořitelna si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu. 

Zvláštností je zakotvení možnosti odstoupit od uzavření smlouvy. Může tak učinit jak 

stavební spořitelna, tak i účastník, a to do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy. Strany 

nemusejí udávat důvod odstoupení. Pokud dochází k odstoupení od smlouvy ze strany 

účastníka, vrátí mu spořitelna jeho neúročené vklady. Pokud však odstupuje od smlouvy 

stavební spořitelna, je povinna vrátit kromě neúročených vkladů i zaplacenou úhradu za 

uzavření smlouvy a úroky z vkladů. ČMSS nabízí možnost uzavřít smlouvu o stavebním 

spoření ve třech tarifech („INVEST“, „PERSPEKTIV“, „ATRAKTIV“). Jednotlivé tarify 

se od sebe odlišují: 

• úrokovou sazbou z vkladů, 

• úrokovou sazbou z úvěru, 

• minimálním procentem naspoření (neboli procentní částí cílové částky, která 

musí být naspořena, aby mohla být přidělena cílová částka). 
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 Tarif „INVEST“ a tarif „ATRAKTIV“ nabízí standardní a rychlou variantu, tarif 

„PERSPEKTIV“ pouze dlouhodobou variantu. ČMSS ve svých obchodních podmínkách 

upozorňuje na skutečnost, že zůstatek přesahující cílovou částku se neúročí. Co se týká 

jednostranné změny úrokové sazby z vkladů, je popsán ve všeobecných podmínkách 

postup jejího stanovení. Změněná úroková sazba bude stanovena ve výši 50 % z výše 

dvoutýdenní repo sazby České národní banky platné k 31.12. předcházejícího kalendářního 

roku. Takto vypočtená sazba se zaokrouhlí na jedno desetinné místo. Podobné ustanovení u 

jiných stavebních spořitelen ve všeobecných podmínkách nenajdeme. Stavební spořitelny 

si tím nechávají větší prostor pro případnou změnu úrokové sazby, což jim umožňuje lépe 

reagovat na konkrétní situaci na finančním trhu. Stejně jako u Stavební spořitelny České 

spořitelny dochází k měsíčnímu přidělování cílových částek. ČMSS připouští mimořádné 

splátky úvěru, dokonce může být splacen celý zbytek úvěru, pokud účastník oznámí tento 

svůj úmysl písemně stavební spořitelně nejméně jeden měsíc předem. Toto považuji za 

velmi vstříčný přístup. Navíc ve srovnání s hypotéčními bankami není tato možnost 

předčasného splacení úvěru zpoplatněna. Zajímavým ustanovením je možnost stavební 

spořitelny navýšit úrokovou sazbu z úvěru až o tři procentní body, pokud je účastník 

v prodlení se svými splátkami. Všeobecné obchodní podmínky ČMSS jsou propracovány 

do detailů. Obsahují rovněž ustanovení o nákladech, úhradách a poplatcích, kde je 

stanoven také vzorec pro výpočet maximální výše úhrady za vedení účtu.  

 

 Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisen stavební spořitelny a.s. jsou rozčleněny do 

pěti částí (Stavební spoření, Přidělení cílové částky, Úvěr ze stavebního spoření, Ostatní 

ustanovení, Závěrečná ustanovení). Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření 

podává zájemce o stavební spoření. Je třeba upozornit na ustanovení, se kterým se u žádné 

jiné stavební spořitelny nesetkáme a které říká, že návrh je neodvolatelný. Ostatní stavební 

spořitelny dále neumožňují povolit přerušení spoření na nezbytně nutnou dobu. To 

Raiffeisen stavební spořitelna povolí v odůvodněném případě a na podkladě písemné 

žádosti. Je to ustanovení, které v praxi nebývá často využíváno, ale považuji ho za 

zajímavé a využitelné v případě, kdy se účastník dostane do krátkodobé finanční tísně a 

nemá zájem smlouvu o stavebním spoření ihned zrušit. Všeobecné obchodní podmínky 

této stavební spořitelny jsou velmi propracované z hlediska potřeb účastníka stavebního 

spoření. Po skončení doby spoření může stavební spořitelna na základě písemné žádosti 

účastníka povolit převod práv a povinností na jiného účastníka, pokud je zároveň osobou 

blízkou. Tento převod jiné stavební spořitelny neumožňují. Stejně jako u ČMSS se zde 
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setkáváme s pojmem „Fond stavebního spoření“. Rozumí se jím pravidelné a mimořádné 

vklady účastníků, připsané úroky, státní podpory, splátky úvěru bez úroků z úvěrů a další 

zdroje přijaté stavební spořitelnou. Z prostředků Fondu stavebního spoření se měsíčně 

přidělují cílové částky. Raiffeisen stavební spořitelna požaduje, aby pro účely přidělení 

cílové částky uplynulo od data uzavření smlouvy o stavebním spoření alespoň 21 měsíců. 

Všechny stavební spořitelny (kromě Wüstenrotu) vyžadují uplynutí 24 měsíců.  

 

 Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. má ve srovnání s ostatními stavebními 

spořitelnami všeobecné obchodní podmínky nejstručnější. K uzavření smlouvy o 

stavebním spoření může dojít jak na návrh stavební spořitelny, tak na návrh účastníka. 

Rozdíl spočívá v názvu formuláře. Stavební spořitelna činí návrh na formuláři označeném 

„Smlouva“, účastník na formuláři nazvaném „Návrh“. Povinnou náležitostí smlouvy je 

volba jedné ze čtyř možných tarifních variant (Optimální kreditní, Optimální finanční, 

Optimální normální, Optimální speciální). Tarifní varianty se od sebe odlišují minimální 

výší uspořené částky potřebné pro přidělení, koeficientem ohodnocení a výší splátek úvěru 

ze stavebního spoření. Účastníci mohou v době spoření tarifní variantu změnit. Cílová 

částka musí být nejméně 20.000,- Kč. Je to nejmenší limit, se kterým se setkáme u 

stavebních spořitelen. Stejná částka je stanovena i pro případ zvýšení cílové částky. 

Vzhledem k dlouhodobosti stavebního spoření ho považuji za velmi nízký. Wüstenrot si 

zakotvuje možnost regulovat mimořádné úložky. Stavební spořitelna rovněž připouští 

mimořádné splátky úvěru, a to bez jakéhokoli omezení.  
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5. Podpora stavebního spoření ze strany státu 
 

Podpora ze strany státu činí ze stavebního spoření poměrně zajímavou a jistou 

dlouhodobou finanční investici, která umožňuje ve srovnání s ostatními finančními 

produkty dosáhnout dobrého zhodnocení uložených peněz. Stát podporuje stavební spoření 

několika způsoby, které budou rozebrány v následujících částech.  

5.1 Státní podpora  
 
 Státní podpora je přímou finanční podporou účastníků stavebního spoření. Jedná se o 

systém peněžitých příspěvků poskytovaných státem. Její výše ovlivňuje atraktivnost 

stavebního spoření a tím i zájem lidí o něj. Aby se do systému stavebního spoření zapojili i 

tzv. přátelští účastníci, je nezbytným předpokladem skutečnost, aby reálný výnos 

naspořených prostředků byl vyšší než u jiných finančních produktů. Vyššího reálného 

zhodnocení je dosahováno díky státní podpoře. Důležitou podmínkou je tedy skutečnost, 

že státní podpora je zákonem o stavebním spoření stanovena jednotně pro všechny 

účastníky bez ohledu na to, zda využijí možnosti čerpání úvěru či nikoliv. Nárok na státní 

podporu vzniká za příslušný kalendářní rok tehdy, pokud účastník splňoval alespoň jednu 

z níže uvedených podmínek po celý kalendářní rok19; tj. byl:  

• občanem České republiky,  

• občanem Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu 

na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České 

republiky, 

• fyzickou osobou s trvalým pobytem na území České republiky a rodným 

číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.  

Toto ustanovení bylo do zákona včleněno tzv. velkou novelou. Hlavním cílem bylo 

respektovat zásadu nediskriminace jako jednu z obecných právních zásad systému 

komunitárního práva Evropské unie. Nárok na státní podporu mají nejen fyzické osoby 

s trvalým pobytem na území České republiky, ale také všichni občané Evropské unie, kteří 

jsou na území České republiky pracovníky, osobami usazenými, nebo jim bylo vydáno 

povolení k pobytu na území České republiky. Současně je upravena i účast rodinných 

příslušníků těchto osob.  

 

                                                 
19 V kalendářním roce, kdy doba spoření začíná nebo končí, postačí, když účastník splňoval alespoň jednu z podmínek po dobu trvání 
doby spoření v dotčeném roce.  
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 Stát poskytováním státní podpory sleduje dva základní cíle. Prvním cílem je 

motivovat lidi k odložení současné spotřeby ve prospěch budoucí. Proto je státní podpora 

přiznána účastníkům v plné výši, pokud budou své volné peněžní prostředky ukládat po 

dobu šesti let. Po uplynutí této doby mohou se svými naspořenými prostředky naložit podle 

své úvahy (tzn. i je použít na nákup spotřebního zboží). Jedná se o protiinflační opatření, 

které spočívá v odložení použití peněz. Druhým základním cílem je rozvoj sociální a 

bytové politiky. Proto v zákoně máme vymezeny možnosti, jak použít peněžní prostředky 

získané z úvěru ze stavebního spoření (viz dále). Státní podpora umožňuje vytvořit 

výhodné podmínky pro financování bytových potřeb. Díky její existenci mohou stavební 

spořitelny poskytovat úvěry s pevnou a nízkou úrokovou sazbou. Státní podpora zvyšuje 

efektivní zhodnocení vkladů ve fázi spoření, čímž umožňuje stavební spořitelně úročit 

vklady účastníků nízkou úrokovou sazbou. I když je úroková sazba z vkladů nízká, zůstává 

stavební spoření právě díky státní podpoře zajímavé z hlediska výnosu. A stavební 

spořitelně tak vzniká levný zdroj peněžních prostředků, které může využít k poskytování 

úvěrů.  

  

 Státní podpora náleží tedy účastníkovi – fyzické osobě, pokud splní podmínky výše 

uvedené. Poskytuje se ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva 

financí formou ročních záloh. Podle současné platné právní úpravy činí 15 % z uspořené 

částky v příslušném kalendářním roce, maximálně z částky 20 000 Kč. Pokud má účastník 

uzavřeno více smluv o stavebním spoření, náleží mu státní podpora na ty, u kterých o její 

přiznání písemně požádal. Zálohy se poukazují postupně v pořadí od nejdříve uzavřených 

smluv. Maximální výše státní podpory poskytnutá na všechny smlouvy nesmí překročit 

limit 15 % z uspořené částky, tj. maximálně 3 000 Kč ročně. Jaká bude konkrétní výše 

připsané státní podpory, závisí na skutečně uspořené částce v příslušném kalendářním roce. 

Základem pro výpočet státní podpory je tzv. uspořená částka, která se skládá z vkladů 

účastníka za příslušný kalendářní rok a z úroků z vkladů i již připsané státní podpory 

v minulých letech. Pokud výše uspořené částky přesáhne za uplynulý kalendářní rok částku 

20 000 Kč, převede se z hlediska posuzování nároků na státní podporu do následujícího 

roku. Velmi praktické je vědět, že pro výši nároku na státní podporu není důležité, jak 

dlouho smlouva o stavebním spoření trvá v posledním roce. Pokud bude např. smlouva 

vypovězena během prvního pololetí kalendářního roku a bude naspořena částka ve výši 

20 000 Kč, má účastník nárok na státní podporu v plné výši.  
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 Zákon odlišuje poskytnutí státní podpory a výplatu státní podpory. V průběhu 

platnosti smlouvy o stavebním spoření jsou připsané zálohy státní podpory pouze 

evidovány na účtu účastníka a on s nimi nesmí nakládat. Důvodem je skutečnost, že během 

doby spoření ještě není známo, zda v době ukončení spoření splní účastník zákonné 

podmínky pro vyplacení státní podpory. Evidence záloh musí být průkazná, aby bylo 

možné kdykoli zjistit, jaká částka státní podpory je na daném účtu evidována. Je to nutné 

nejen z evidenčně kontrolních důvodů, ale i z důvodu případné potřeby vrátit danou část 

státní podpory ministerstvu. Na její výplatu bude mít účastník nárok jen, pokud dodrží tyto 

podmínky stanovené zákonem: 

• po dobu šesti let ode dne uzavření smlouvy nenakládá s uspořenou částkou 

(tzn. nevybere ji, „nepropadne“ jako zástava), nebo, 

• v období do šesti let ode dne uzavření smlouvy uzavře smlouvu o úvěru ze 

stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z úvěru a 

zálohy státní podpory na bytové potřeby.  

Pokud účastník nesplní jednu z těchto dvou podmínek, nemá nárok na vyplacení záloh 

státní podpory. Stavební spořitelna je povinna zálohy evidované na účtu účastníka vrátit 

ministerstvu, a to do dvou měsíců ode dne, kdy zjistí, že účastník ztratil nárok na výplatu. 

Tato lhůta je v zákoně stanovena proto, aby stavební spořitelna nezadržovala neoprávněně 

tyto prostředky a nezhodnocovala je na finančním trhu, když na ně ztratila nárok. Důležité 

je si uvědomit, že nárok na výplatu státní podpory vzniká jen za dobu spoření, tj. do 

okamžiku poskytnutí úvěru, do okamžiku vyplacení zůstatku spořícího účtu, výpovědi 

smlouvy, atd.. Zákon vylučuje smluvní volnost účastníků smlouvy sjednat úročení připsané 

státní podpory, neboť stanoví, že se připsaná státní podpora úročí stejnou sazbou jako 

pravidelné vklady účastníka. Pokud účastník nesplní podmínky pro vyplacení podpory, 

státní podpora mu vyplacena nebude, ale zůstanou mu úroky ze státní podpory. Je to forma 

odměny za to, že jeho vklad byl k dispozici ostatním účastníkům stavebního spoření. Jinak 

by musely být úroky ponechány buď stavební spořitelně, což by bylo neoprávněné 

zvýhodnění, nebo by musely být vráceny do státního rozpočtu.  

 

 Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje stavební spořitelna u 

ministerstva financí za všechny účastníky souhrnně. Žádost podává písemně vždy po 

uplynutí kalendářního roku, nejpozději do 20. února následujícího kalendářního roku. 

V žádosti stavební spořitelna uvede náležitosti uvedené v § 11 odst. 3 zákona o stavebním 

spoření; mimo jiné v ní vyčíslí celkově požadovanou výši zálohy. Povinnou přílohou 
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žádosti jsou údaje o účastnících stavebního spoření. Ministerstvo je povinno poukázat 

zálohy stavební spořitelně do dvou měsíců od doručení žádosti. Tato lhůta neběží po dobu, 

kdy je povinna stavební spořitelna doplnit neúplnou žádost nebo opravit nesprávné údaje. 

K vyplnění žádosti, jejímu doplnění či opravám se využívá informační systém, který byl 

popsán výše. Zákon o stavebním spoření zmocňuje ministerstvo financí k vydání vyhlášky, 

která upraví termín, způsob podání a náležitosti žádosti. Jedná se o vyhlášku č. 236/2005 

Sb., ze dne 2. června 2005.  

  

 Do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva je stavební spořitelna povinna  

ji připsat na účty účastníků. Záloha se však úročí ode dne následujícího po dni, kdy ji 

stavební spořitelna obdržela od ministerstva, což znamená, že je povinna připsat 

účastníkovi úroky zpětně. Stát poskytuje finanční podporu stavebnímu spoření 

prostřednictvím stavební spořitelny, proto ji v § 13 zákona o stavebním spoření dává 

oprávnění kontrolovat plnění podmínek pro poskytování státní podpory. Stavební 

spořitelna je povinna kontrolovat, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu, jež je 

evidována na jeho účtu. Pokud nárok zanikl, musí vrátit přijatou zálohu ministerstvu. 

Stavební spořitelna dále kontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní 

podpory. Jestliže účastník čerpal úvěr ze stavebního spoření a použil ho v rozporu 

s podmínkami stanovými v zákoně, je povinen ho vrátit ve lhůtě stanovené stavební 

spořitelnou a stavební spořitelna musí následně vrátit ministerstvu vyplacenou podporu, a 

to do dvou měsíců ode dne zjištění důvodů pro vrácení státní podpory na účet, který 

stanoví ministerstvo. Další povinnost stavební spořitelny se týká archivace všech dokladů 

týkajících se výplaty státní podpory. Musí je uschovat po dobu deseti let od ukončení 

smlouvy.  

 

 Ministerstvo financí uloží stavební spořitelně povinnost vrátit část nebo celkovou 

částku vyplacené státní podpory, pokud zjistí, že došlo k porušení podmínek stanovených 

zákonem o stavebním spoření. Stavební spořitelna ji musí vrátit nejpozději do dvou měsíců 

ode dne doručení rozhodnutí ministerstva. Ministerstvo může uložit stavební spořitelně 

toto opatření nejpozději do tří let od zjištění, že podmínky pro čerpání byly porušeny 

(subjektivní lhůta), nejdéle však do pěti let od porušení těchto podmínek (objektivní lhůta).  

  

 Pokud stavební spořitelna poruší povinnost kontrolovat, zda účastníci splňují 

podmínky pro přiznání státní podpory, a v důsledku toho dojde k neoprávněnému připsání 
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státní podpory, uloží ji ministerstvo pokutu do výše 50 % neoprávněně připsané státní 

podpory; maximálně do výše 5 000 000 Kč. Při určení konkrétní výše pokuty se přihlédne 

k závažnosti protiprávního jednání. To je charakterizováno především způsobem jeho 

spáchání, jeho následky a okolnostmi, za nichž bylo spácháno. V prvním stupni projednává 

protiprávní jednání spořitelny ministerstvo, které také vybírá a vymáhá uložené pokuty. Při 

vybírání a vymáhání pokut postupuje podle zákona o správě daní a poplatků20. Pokuty jsou 

příjmem státní rozpočtu.  

  

 Následující graf uvádí vývoj objemu záloh státní podpory, která byla připsána na účty 

účastníků stavebního spoření v letech 1997 – 2008. Změna trendu, kterou je možno na 

grafu pozorovat, byla způsobena změnou výše státní podpory, jež byla provedena tzv. 

velkou novelou. Novela nabyla účinnosti 1.1.2004 a díky obrovské medializaci měla za 

následek ke konci roku 2003 nárůst počtu nově uzavíraných smluv. V roce 2005 je tudíž 

ještě patrný nárůst objemu záloh státní podpory, i když tempo nárůstu se snižuje. Od roku 

2006 je možno pozorovat postupnou klesající tendenci, která je zapříčiněna snížením výše 

podpory (maximální výše klesla z 4 500 Kč na 3 000 Kč).   

 

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

 
 
 

                                                 
20 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
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5.2 Daňová zvýhodnění 
 
 Další podpora stavebního spoření ze strany státu se projevuje v oblasti daňové. 

Veškeré výnosy plynoucí ze stavebního spoření (tj. úroky z vkladů, úroky ze státní 

podpory i státní podpora) jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob21.  

 

 Novela zákona o daních z příjmů přijatá v roce 1997 přinesla další zvýhodnění pro 

stavební spoření. Účastník, který využije možnosti čerpat úvěr ze stavebního spoření (i tzv. 

překlenovací úvěr), si může o zaplacené úroky z úvěru snížit základ daně, jedná se o tzv. 

nezdanitelnou část základu daně. Účastník si může odečíst úroky zaplacené v příslušném 

zdaňovacím období. Nezbytnou podmínkou je, aby získaný úvěr byl použit na financování 

bytových potřeb. Nemůže se jednat o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby 

bytového domu nebo bytu prováděnou výhradně v rámci podnikatelské a jiné samostatné 

výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu. Zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 3 

definuje, co rozumí bytovými potřebami; výčet je taxativní. V porovnání s definicí bytové 

potřeby uvedené v zákoně o stavebním spoření, mohu konstatovat, že vymezení bytové 

potřeby v zákoně o daních z příjmů je stručnější. Z toho vyplývá, že pokud účastník splní 

podmínky zákona o stavebním spoření a získá úvěr, má zaručeno, že bude moci využít tuto 

nezdanitelnou část základu daně. V zákoně o daních z příjmů je precizněji definována 

pouze koupě pozemku, kde bude postaven bytový dům nebo rodinný dům. Abychom úvěr 

na financování koupě pozemku mohli považovat za financování bytových potřeb, musí být 

výstavba bytové potřeby zahájena na koupeném pozemku do čtyř let od okamžiku uzavření 

úvěrové smlouvy. Tento časový test v zákoně o stavebním spoření nenajdeme.  

 

 Odpočet úroků z úvěru může uplatnit jen zletilá osoba a pouze za předpokladu, že je 

účastníkem smlouvy o úvěru. Pokud smlouvu o úvěru uzavřelo více zletilých účastníků, 

může odpočet uplatnit buď jedna z nich, anebo každá rovným dílem. Kdo jsou účastníci 

smlouvy o úvěru, upřesňuje daňový pokyn D-300. Jsou to osoby, které jako dlužníci 

přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru, i osoby, které, i když nejsou 

uvedeny ve smlouvě o úvěru, převzaly závazek z úvěru nebo k závazku z úvěru přistoupily 

na základě následně uzavřené smlouvy o převzetí dluhu nebo o přistoupení k závazku. 

Nepatří sem ručitel ani zákonný zástupce nezletilého dlužníka. Pokud je na úvěrové 

smlouvě uveden jako dlužník se souhlasem opatrovnického soudu nezletilé dítě a matka je 

                                                 
21 § 4 odst. 1 písm. s zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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vedena pouze jako zákonný zástupce, nemůže matka uplatňovat úroky z takové smlouvy 

jako nezdanitelnou část.  

 

 Úhrnná částka úroků z úvěrů na financování bytových potřeb, o které se snižuje 

základ daně, nesmí překročit 300 000 Kč v jedné domácnosti. Vztahuje se to v rámci jedné 

domácnosti na všechny úvěry a na všechny účastníky smluv o úvěrech. Domácnost tvoří 

fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby22. Pokud 

se úroky platily pouze po část roku, nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu 

ze 300 000 Kč za každý měsíc placení úroků (tzn. měsíčně max. 25 000 Kč). Poplatník, 

který má příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků, může uplatňovat měsíčně 

zaplacené úroky z úvěru. Musí u svého zaměstnavatele podepsat Prohlášení k dani podle § 

38k odst. 4 zákona o daních z příjmů. Od základu daně mu zaměstnavatel odečte výši 1/12 

předpokládané úhrnné výše ročního úroku zaokrouhleného na celé stokoruny dolů. 

Důležitým předpokladem je skutečnost, že poplatník platí splátky úvěru ve výši stanovené 

stavební spořitelnou. Maximální měsíční limit je 25 000 Kč a vztahuje se opět na všechny 

úvěry v jedné domácnosti. Při výpočtu 1/12 vychází zaměstnavatel z potvrzení 

vystaveného příslušnou stavební spořitelnou o předpokládané částce úroků.  

 

 Tato nezdanitelná část se vztahuje i na zaplacené úroky z hypotéčních úvěrů 

poskytnutých bankou nebo pobočkou zahraniční banky anebo zahraniční bankou za splnění 

výše uvedených podmínek. Na rozdíl od úvěru ze stavebního spoření, kde se zaplacené 

úroky uplatňují v plné výši, se u hypotéčního úvěru zaplacené úroky sníží o státní 

příspěvek.  Stát touto úlevou, která je součástí státní bytové politiky, výrazně podporuje 

řešení bytových potřeb občanů.  

                                                 
22 § 115 občanského zákoníku 
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6. Úvěr ze stavebního spoření 
 

V devadesátých letech 20. století bylo hlavním motivem pro sjednání stavebního 

spoření především výhodné zhodnocení finančních prostředků. V současné době je stále 

častěji důvodem uzavření smlouvy získání výhodného úvěru pro financování bytových 

potřeb, což potvrzují následující údaje. Vývoj počtu úvěrů poskytnutých v letech 1997 – 

2008 uvádí  tabulka v příloze č. 3. V roce 2008 bylo poskytnuto 971 176 úvěrů, což je 

nejvíce v historii stavebního spoření. Objemově byla na úvěrech v roce 2008 půjčena 

částka 227,4 mld. Kč, jak uvádí následující graf.  

Objem poskytnutých úvěrů (v mld. Kč)
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Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/stavebni_sporeni.html 

 

Ze stavebního spoření jsou účastníkům poskytovány dva základní typy úvěrů – 

překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření; budou rozebrány dále. Pestrá nabídka 

úvěrových programů jednotlivých stavebních spořitelen budí dojem, že je poskytováno 

více různých typů, ale tak tomu není. Vždy se jedná o jeden z těchto dvou základních typů, 

které se odlišují nastavenými podmínkami. Aby mohl účastník získat úvěr, musí splnit 

podmínky uvedené v zákoně o stavebním spoření a ve všeobecných obchodních 

podmínkách dané stavební spořitelny. Základní charakteristikou obou úvěrů je jejich 

účelovost, což znamená, že získaný úvěr může být použit jen na financování bytových 

potřeb. Proto je důležité si vymezit, co je bytová potřeba.   
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6.1 Bytová potřeba 
 

Co rozumíme bytovými potřebami účastníka, nám definuje zákon o stavebním 

spoření v § 6. Aby bylo podpořeno fungování trhu s bytu, neomezuje se bytová potřeba jen 

na výstavbu nového bytu nebo domu. Důležitou podmínkou ovšem je, že se jedná o řešení 

vlastní bytové potřeby účastníka. Proto nemůže být úvěr poskytnut majitelům nájemních 

bytů, pokud byt neslouží k jejich vlastnímu bydlení. Současná právní úprava umožňuje 

poskytnout úvěr i na financování bytových potřeb osoby blízké. Pokud je účastníkem 

fyzická osoba, je bytovou potřebou např.: 

• výstavba bytového domu, rodinného domu, 

• změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt, 

• koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby, 

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

rodinného domu nebo bytu, 

• splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník 

členem nebo společníkem, 

• změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na bytovém domě, 

rodinném domě, bytu, 

• splacení úvěru použitého na financování bytových potřeb. 

Zákon o stavebním spoření také říká, co rozumí bytovou potřebou právnické osoby. 

Vymezení je užší ve srovnání s účastníkem – fyzickou osobou. Právnická osoba může 

použít prostředky z úvěru také na výstavbu sítí technického vybavení. To je výhodné 

zejména pro obce, které mohou ze stavebního spoření financovat zbudování inženýrských 

sítí na svém území nebo jeho části. Důležitou podmínkou je umístění bytové potřeby – 

musí se nacházet na území České republiky.  

 

Zákon o stavebním spoření rozlišuje pouze dva druhy účastníků – fyzické osoby a 

právnické osoby. Vůbec nepočítá s fyzickými osobami – podnikateli. Z vymezení 

podmínek pro získání státní podpory je jasné, že fyzická osoba podnikatel nemá na státní 

podporu nárok. Zůstává však otevřena otázka, zda se takováto osoba může vůbec stát 

účastníkem stavebního spoření a po splnění podmínek žádat poskytnutí úvěru. Zákon je 

v této oblasti mezerovitý. Domnívám se, že nelze učinit takový výklad, který by znemožnil 

uzavření smlouvy o stavebním spoření fyzické osobě – podnikateli. Byla by to 

diskriminace, která by měla za následek stanovení rozdílných podmínek pro podnikání 
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fyzických a právnických osob, což je vyloučeno Listinou základních práv a svobod23. 

Pokud dojdeme k závěru, že fyzická osoba – podnikatel může uzavřít smlouvu o stavebním 

spoření a čerpat úvěr, vzniká další problém spojený s chybějící právní úpravou. V zákoně 

nemáme vymezen pro takovouto osobu termín bytové potřeby. Přiklonila bych se k tomu, 

abychom aplikovali ustanovení o bytových potřebách právnických osob. 

 

6.2 Překlenovací úvěr 
 

 Překlenovací úvěr, nazývaný též meziúvěr nebo rychlá půjčka, je zvláštním typem 

úvěru, který může účastník získat v době, kdy ještě nemá nárok na získání řádného úvěru 

ze stavebního spoření. Tento typ úvěru je poskytován v souladu s § 5 odst. 5) zákona o 

stavebním spoření. Je účastníkovi poskytnut na dobu od jeho čerpání do okamžiku získání 

nároku na úvěr ze stavebního spoření.  

 

 Poskytnout tento typ úvěru je právem stavební spořitelny, nikoli její povinností. 

Účastník tedy na něj nemá právní nárok a stavební spořitelna ho může poskytnout po 

splnění stanovených podmínek a při zajištění jeho návratnosti. Překlenovací úvěr se 

poskytuje vždy ve výši celé cílové částky, proto je pro účastníka dražší, neboť musí hradit 

úroky z celé cílové částky, a nikoli pouze z částky skutečně vypůjčené. Úroky se hradí i „z 

vlastních peněz“, které účastník vložil na účet stavebního spoření. Je nutné si uvědomit, že 

vklad musí na účtu stavebního spoření ležet a kvůli státní podpoře s ním není možné 

nakládat. Úroková sazba u překlenovacího úvěru navíc bývá vyšší než u běžného úvěru ze 

stavebního spoření; je však až do přidělení cílové částky stejná.  

 

 Překlenovací úvěr je uvolňován podle potřeb klienta (zálohově, jednorázově, 

postupně). Zajímavostí u překlenovacího úvěru je skutečnost, že jeho splátky obsahují 

pouze platbu úroků. Ke splacení překlenovacího úvěru dojde po splnění všech podmínek 

pro získání úvěru ze stavebního spoření tak, že je překlenovací úvěr částečně splacen 

naspořenými prostředky účastníka a zbytková část úvěru se změní na standardní úvěr ze 

stavebního spoření.  

 

                                                 
23 čl. 26 Listiny základních práv a svobod 
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6.3 Úvěr ze stavebního spoření 
 

 Pro řešení bytové potřeby je nejvýznamnější možnost získat nízko úročený úvěr 

(nazývaný také jako přidělený úvěr či řádný úvěr). Konkrétní podmínky pro získání úvěru 

stanoví jednotlivé stavební spořitelny ve svých obchodních podmínkách. Obchodní 

podmínky musí být v souladu se zákonem o stavebním spoření, který v této souvislosti 

stanoví, že účastník má nárok na poskytnutí úvěru za předpokladu zajištění jeho 

návratnosti. Jedná se tedy o nárok podmíněný. Stavební spořitelna nemůže odmítnout 

poskytnutí úvěru účastníkovi stavebního spoření, na rozdíl od bank. Pokud jsou splněny 

zákonem stanovené podmínky, je nárok na poskytnutí úvěru soudně vymahatelný. 

Předpokladem úspěšnosti žaloby je průkaz návratnosti úvěru. Návratnost může být 

zajištěna různými způsoby:  

• z vlastních zdrojů účastníka stavebního spoření (např. dostatečný příjem plynoucí 

ze závislé činnosti, existence dobře zpeněžitelného majetku),  

• prostřednictví ručení třetí osoby podle občanského zákoníku, 

• zatížení majetku účastníka zástavním právem, 

• požadavek sjednání životního pojištění pro zabezpečení závazků vyplývajících ze 

smlouvy o stavebním spoření. 

Stavební spořitelna však může stanovit takové podmínky pro zajištění návratnosti úvěru, že 

je účastník nesplní, čímž nezíská nárok na poskytnutí úvěru. 

   

Ukážeme si konkrétní podmínky, které musí splnit účastník stavebního spoření u 

Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. Je potřeba, aby byly splněny současně: 

• od uzavření smlouvy uplynulo alespoň 24 měsíců, 

• ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní rok dosáhla uspořená částka spolu 

se zálohami státní podpory minimálně 40 % cílové částky, 

• bodové hodnocení smlouvy dosáhlo ke dni hodnocení výše, kterou stavební 

spořitelna stanovila ve sdělení pro období, do něhož den hodnocení spadá. 

Dnem hodnocení rozumíme poslední kalendářní den měsíce. Bodové hodnocení smlouvy 

se určí podle následujícího vzorce: 

BH = (UČ + SP + ÚF) / (0,004 * CČ) 

Vysvětlivky: 
BH = bodové hodnocení 
UČ = uspořená částka 
SP = zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka 
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ÚF = úrokový faktor 
CČ = cílová částka 
Úrokový faktor se vypočte jako násobek všech úroků z vkladů i ze státní podpory 

připsaných na účet účastníka ke dni hodnocení. Hodnota tohoto násobku je uvedena ve 

sdělení24.  

 

Pokud účastník splní všechny předepsané podmínky, zašle mu spořitelna písemné 

oznámení o možnosti poskytnutí úvěru. Má-li účastník zájem, uzavře se stavební 

spořitelnou smlouvu o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Smlouva je uzavřena poté, 

co účastník prokáže návratnost úvěru (tj. schopnost ho splatit ve sjednané lhůtě), zajištění a 

účelovost použití. Jestliže účastník všechny tyto podmínky splní, je stavební spořitelna 

povinna uzavřít s ním smlouvu o úvěru. Úvěr může být účastníkovi poskytnut maximálně 

ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu účastníka. Z dlužné částky se 

platí úroky ve výši roční úrokové sazby stanovené ve smlouvě o stavebním spoření. U 

většiny stavebních spořitelen není problém zaplatit mimořádnou splátku.  

 

Stavební spořitelna kontroluje, zda byl poskytnutý úvěr použit na bytové potřeby. 

Pokud stavební spořitelna zjistí, že vynaložené výdaje nebyly použity na financování 

vlastního bydlení, je oprávněna požadovat okamžité vrácení takto použité částky zpět.  

 

Úvěry ze stavebního spoření jsou úvěry s nízkým fixním úrokem, jehož výše je 

závislá na sazbě úroků z vkladů ze stavebního spoření. Tím se odlišují stavební spořitelny 

od hypotéčních bank, které svým klientům garantují úrokovou sazbu převážně po dobu pěti 

let. Další rozdíl mezi těmito dvěma subjekty spočívá v tom, že hypotéční banky se orientují 

na klienty, kteří potřebují vyšší úvěr na bydlení. Úvěry znějící na vyšší částku nemohou 

stavební spořitelny poskytovat neomezeně z důvodu toho, že by překročily limit tzv. 

předčasných úvěrů ze stavebního spoření. Oba produkty lze ovšem kombinovat.  

 

6.4 Úvěr ze stavebního spoření versus hypotéční úvěr 

 Velmi často jsou oba tyto produkty srovnávány, a to hlavně z důvodu jejich 

společného účelu, kterým je financování bydlení. Mít kde bydlet, je základní lidskou 

potřebou, kterou jednou řeší každý člověk. Důležitost bydlení vyjadřuje toto heslo: „Mít 

                                                 
24 U SSČS je to v současné době jednadvacetinásobek úroků.  
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střechu nad hlavou je nutností a nejde-li to jinak, je třeba se zadlužit“25.  Úvěry na bydlení 

jsou velmi důležitou investicí, která představuje zajištění většinou na celý zbytek života. 

Nemovitosti jsou navíc také dobrým způsobem uložení peněžních prostředků, protože 

v čase jejich hodnota neklesá. 

Pokud se člověk rozhodne pro pořízení vlastního bydlení, kromě výběru vhodné 

nemovitosti musí řešit hlavně otázku financování. Většina lidí nedisponuje takovou výší 

uspořených prostředků, aby jimi pokryla celou pořizovací cenu nemovitosti. Proto se začne 

zajímat o různé možnosti financování. Mezi dvě základní možnosti patří stavební spoření a 

hypotéční úvěr. Tyto produkty si navzájem konkurují, je ale možné a často výhodné využít 

jejich kombinace. Hlavním rozdílem mezi nimi je výše peněžních prostředků, kterou lze 

z každého produktu získat. Hypotéční úvěry jsou díky specifickému zajištění zástavním 

právem poskytovány v objemech statisíců až miliónů korun. Stavební spoření je naopak 

charakterické poskytováním velkého počtu úvěrů, proto se jejich výše pohybuje 

v desítkách až stovkách tisíc korun.  

 
 Při rozhodování, zda klientovi lépe poslouží hypotéka nebo úvěr ze stavebního 

spoření, se posuzují především celkové náklady spojené s konkrétní půjčkou. Záleží také 

na konkrétní částce, kterou si potřebuje klient tímto způsobem opatřit. Stále častěji v praxi 

dochází ke kombinaci obou produktů, která umožňuje získat všechny výhody, pomocí 

nichž lze dosáhnout výrazných úspor.  

 

První variantou takovéto kombinace je stavební spoření jako doplněk 

k hypotéčnímu úvěru. Klient si vezme hypotéku ve výši např. 70 % odhadní ceny 

nemovitosti a zbytek pokryje úvěrem ze stavebního spoření. U takovéto hypotéky dostane 

klient výhodnější úrok než u stoprocentní varianty. Zbytek odhadní ceny nemovitosti může 

pokrýt z úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru. Výhodou navíc je, že do 

částky 500 000 Kč není potřeba ve prospěch stavební spořitelny zastavovat nemovitost  a 

postačí jen ručení fyzické osoby. Nejvýhodnější pro účastníka je, pokud má smlouvu o 

stavebním spoření již určitou dobu uzavřenou a nemusí využít překlenovací úvěr, který je 

nákladnější.  

 

Další možností kombinace je využít úvěr ze stavebního spoření na pořízení 

vybavení domu či bytu, jež je jeho pevnou součástí (např. kuchyň, podlahy, okna, dveře, 

                                                 
25 Článek Dobré úvěry jsou jen ty na bydlení, dne 25.2.2008, Pražský deník 
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atd.). Je nutné si uvědomit, že není možné ovšem z úvěru ze stavebního spoření financovat 

nákup nábytku.  

 

Třetí možnou variantou kombinace je využití stavebního spoření na splácení 

hypotéčního úvěru. Pokud má klient hypotéční úvěr, může pravidelnými měsíčními 

splátkami hradit pouze úroky z úvěru a jistinu splácet jednorázově po určité době. Místo 

splátky jistiny, ukládá prostředky do stavebního spoření, kde dosáhne vysokého 

zhodnocení. Účet stavebního spoření je vinkulován ve prospěch hypotéční banky. Opět by 

bylo nejlepší, pokud by stavební spoření již po určitou dobu běželo. Pokud stavební 

spoření skončí, může být celá naspořená částka využita na splacení jistiny hypotéčního 

úvěru. Jestliže spoříme teprve kratší dobu, můžeme požádat o úvěr ze stavebního spoření, 

kterým splatíme část jistiny hypotéčního úvěru. Zpočátku bude celkové zatížení stejné. 

Poté, co splatíme část jistiny, podstatně nám klesnou úroky z hypotéčního úvěru. 

Použijeme-li na splacení jistiny úvěr ze stavebního spoření, musíme počítat po dobu jeho 

splácení s vyšším zatížením. Protože doba splácení úvěru ze stavebního spoření je ovšem o 

dost kratší, po jeho splacení se celkové zatížení podstatně sníží. Pokles v poslední fázi nám 

přináší nejvyšší úsporu. Úspora je dosažena díky výhodnosti stavebního spoření při spoření 

i při úvěru. Ve fázi spoření dosáhneme výnosu vyššího než zaplatíme bance za půjčení 

peněz. Výhoda spočívá i v úvěru ze stavebního spoření, který je úročen nižší úrokovou 

sazbou než hypotéční úvěr.  
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7. Současná situace na trhu stavebního spoření, předpokládané 
trendy vývoje 

  

 K 30. září 2008 existovalo celkem 5 593 743 platných smluv o stavebním spoření. 

Toto číslo je neuvěřitelné a znamená, že skoro každý druhý obyvatel České republiky má 

uzavřenu smlouvu o stavebním spoření. To svědčí o obrovské oblíbenosti tohoto produktu. 

V roce 2008 bylo uzavřeno 705 463 nových smluv o stavebním spoření s celkovou 

hodnotou cílové částky 218 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob činila 

303 000 Kč. Oproti roku 2007 narostl počet nově uzavřených smluv o  cca 125 tisíc, což je 

21 %. Meziročně také vzrostl počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, celkem 

tomu tak bylo u 336 000 smluv. V posledních letech je pozorovatelný trend poklesu smluv 

ve fázi spoření. Situace ale není dramatická, uvědomíme-li si, že stavební spořitelny 

evidují na účtech svých klientů vklady v celkové výši cca 400 mld. Kč. Úvěry spořitelny 

poskytly za 227,4 mld. Kč, což znamená, že stavební spořitelny mohou půjčit na 

financování bydlení ještě více než 150 mld. Kč.  

 

 Ke konci loňského roku, když propukla finanční krize, si mnoho lidí pokládalo 

otázku, co způsobí na trhu stavebního spoření a jestli i nadále zůstane stavební spoření 

bezpečným a finančně výnosným produktem. Asociace českých stavebních spořitelen na to 

reagovala vydáním stanoviska s názvem Finanční krize se klientů stavebních spořitelen 

NEDOKTNE! V roce 2008 půjčily stavební spořitelny na bydlení téměř 75 miliard korun, 

což představuje oproti roku 2007 nárůst o 1,5 %. Stavební spořitelny zaznamenaly i velký 

nárůst nově uzavřených smluv. Oproti hypotéčním bankám, které zaznamenaly stagnaci či 

dokonce pokles nových obchodů, se tento trend u stavebních spořitelen doposud 

neprojevil. Jak je možné tuto skutečnost odůvodnit? Podle místopředsedy představenstva 

Českomoravské stavební spořitelny Manfreda Kollera není stavební spoření závislé na 

mezibankovních sazbách. Spořitelny poskytují úvěry z vlastních zdrojů. „Když jsou sazby 

na trhu nízké, jsou na tom lépe hypotéky. Ve chvíli, kdy sazby stoupnou, výhodnější se 

stává stavební spoření“, vysvětlil. Podle Kollera i dalších analytiků se finanční krize na 

trhu stavebního spoření neprojeví. Naopak se dá očekávat, že lidé budou stále častěji 

přemýšlet o snížení energetické náročnosti svých domácností a toho hodlají stavební 

spořitelny využít. Na tuto skutečnost už zareagovala i Asociace českých stavebních 

spořitelen, která vydala Ekopublikaci, která nastiňuje možnosti úspor v oblasti energií. 
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Protože stavební spoření není závislé pouze na úvěrech na pořízení nových bytů či domů, 

ale orientuje se i na rekonstrukce a modernizace bytového fondu, neočekává se velký 

výkyv tohoto sektoru. Každý druhý úvěr poskytnutý stavebními spořitelnami směřuje na 

rekonstrukce či modernizace. Je to způsobeno tím, že hypotéční úvěry vyžadují zástavu 

nemovitosti a využívají se na pořízení bydlení. A spotřebitelské úvěry jsou dražší, protože 

mají vyšší úrokové sazby. Tuto mezeru mezi hypotékami a spotřebitelskými úvěry 

vyplňuje stavební spoření, které je stále častěji využíváno na financování rekonstrukcí a 

modernizací bytů a domů.  

 

 Stavební spořitelny očekávají, že finanční krize jim může naopak ještě pomoci. 

Přispěje k tomu právě nejistota na finančních trzích. Drobní střadatelé budou hledat záruku 

investice, která jim přinese aspoň nějaký výnos a zároveň pro ně bude znamenat co 

nejmenší riziko. Takovouto investicí je právě stavební spoření. Stavební spořitelny těmito 

vklady získávají levné zdroje, které mohou poskytovat prostřednictvím úvěrů dalším 

účastníkům.  

 

 Tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý hodnotí vývoj v roce 

2008 jako potěšení a důkaz stability celého systému stavebního spoření. Předpokládaný 

vývoj v roce 2009 se podle něj může ubírat dvěma směry. První varianta počítá s růstem 

zájmu o půjčky na bydlení a opravy díky stabilním úvěrovým podmínkám stavebních 

spořitelen a špatnému stavu bytového fondu, kdy řada rekonstrukcí již nesnese odkladu. 

Druhá pesimističtější varianta říká, že se úvěrové obchody nebudou dařit v důsledku menší 

ochoty a schopnosti obyvatelstva se zadlužovat. Tento vývoj může být podpořen stoupající 

nezaměstnaností, snížením důvěry ve finanční instituce a negativními scénáři vývoje 

ekonomiky. A pokud spotřebitelé podlehnou pesimismu, projeví se to i v sektoru 

stavebního spoření.  

 

 Podle mého názoru je v současné době zajímavá debata o možnosti rozšíření využití 

stavebního spoření směrem k financování studia. Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky schválila 17. února 2009 v prvním čtení návrh skupiny poslanců ČSSD na 

vydání zákona, kterým by se změnil současný zákon o stavebním spoření tak, aby bylo 

možno využít úvěry ze stavebního spoření i na jiné účely než jen bytové potřeby – právě 

např. na financování studia. Hlavním účelem této změny je pomoci rodinám, které chtějí 

svým dětem umožnit studium, ale zároveň se nacházejí v palčivé finanční situaci, která jim 



 

   LII 

to neumožňuje. Využívat stavební spoření i na jiné než bytové potřeby není žádnou 

převratnou novinkou, funguje to např. v Rakousku. Změna zákona by neznamenala 

finanční zatížení státního rozpočtu. Úvěr by byl určen pro studenty ve věkovém rozpětí 15 

až 26 let, kteří by si ročně mohli půjčit maximálně 36 000 Kč. Osoba, která chce čerpat 

úvěr pro studijní potřeby, musí mít ukončený alespoň první ročník na střední škole, vysoké 

škole, atd. a musí ve studiu pokračovat. Účelovost by se prokazovala velmi jednoduše – 

předložením potvrzení o studium. Tento jediný doklad by prokazoval použití úvěru, 

uspořené částky a státní podpory na studijní potřeby. Podle mého názoru se jedná o 

rozumnou  a racionální úpravu, která nebude zbytečně administrativně zatěžovat studenta, 

jeho rodiče ani stavební spořitelny. Úvěr by mohli čerpat až do ukončení studia, 

maximálně však rok po ukončení standardní délky studia v rámci studijního programu. 

Tím by se zamezilo zneužívání tzv. „věčnými studenty“. Stavební spořitelny s tímto 

návrhem souhlasí. Jak řekl předseda prezidia Asociace českých stavebních spořitelen 

Vojtěch Lukáš: „Vzdělání dětí je pro rodiny stejnou prioritou jako bydlení. Stát by touto 

formou významně podporoval i vzdělání a přitom by ho to nestálo ani korunu navíc“. 

Návrh zákona ovšem ještě nemá vyhráno, protože existuje celá řada jeho odpůrců. Podle 

ministra financí Miroslava Kalouska je nesystémový. Ministr školství Ondřej Liška s ním 

také nesouhlasí, protože jeho ministerstvo připravuje zákon o finanční podpoře studentů, 

který zahrnuje úpravu financování studia. Stanovisko vlády vyjádřilo s tímto návrhem 

nesouhlas. Toto řešení podpory vzdělávání považuje vláda za zcela nevhodné a 

nesystémové z věcných i legislativních důvodů. Ze systémového hlediska není tato úprava 

vhodná, protože vláda připravuje reformu terciálního vzdělávání, jejíž součástí má být 

zavedení spoření na vzdělání se státní podporou. Z věcného hlediska je vznesena námitka 

např. vůči podmínce jednoho roku setrvání na příslušné škole, vůči nastavenému 

maximálnímu limitu, atd. Rozpočtový výbor PSČR také doporučil návrh zamítnout, na 

rozdíl od Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který vyjádřil 

s návrhem souhlas. Asociace českých stavebních spořitelen návrh vítá. Jako výhodu 

zmiňuje skutečnost, že celý systém může díky existujícím vkladům ve stavebních 

spořitelnách začít fungovat prakticky ihned po schválení zákona. Budoucnost této úpravy 

je prozatím nejistá a bude zajímavé sledovat další vývoj legislativního procesu. 
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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.  
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   LX 

PŘÍLOHA 2 
 

Přehled některých poplatků účtovaných stavebními spořitelnami 
 

 SSČS ČMSS Raiffeisen Wüstenrot MPSS 
Úhrada za 
uzavření 
smlouvy 

1 % z cílové 
částky 

1 % z cílové 
částky (max. 
15 000,- Kč) 

1 % z cílové 
částky26 

1 % z cílové 
částky (max. 
30 000,- Kč) 

1 % z cílové 
částky (max. 

10 000,- Kč)27 

Úhrada za 
vedení 
vkladového 
účtu 

300,- Kč 
ročně28 

290,- Kč ročně 77,- Kč 
čtvrtletně nebo 
360,- Kč ročně 

(dle tarifu) 

250,- Kč ročně 300,- Kč ročně 

Roční výpis 
z vkladového 
účtu 

Obsaženo 
v předcházející 

položce. 

zdarma 23,- Kč nebo 
zdarma (dle 

tarifu) 

30,- Kč poštou; 
20,- Kč 

elektronicky 

zdarma 

Za 
vypovězení 
smlouvy do 
6 let 

0,5 % z cílové 
částky 

0,5 % z cílové 
částky 

0,5 % z cílové 
částky 

0,5 % z cílové 
částky 

0,5 % z cílové 
částky 

Úhrada za 
vedení 
úvěrového 
účtu 

300,- Kč ročně 290,- Kč ročně 77,- Kč 
čtvrtletně nebo 
360,- Kč ročně 

250,- Kč ročně 300,- Kč ročně 

Zdroj: internetové stránky jednotlivých stavebních spořitelen 

                                                 
26 Klienti do 25 let zaplatí 0,85 % z cílové částky.  
27 Modrá pyramida stavební spořitelna má zvýhodněnou úhradu za uzavření smlouvy pro klienty od 0-15 let a od 16-21 let.  
28 Tato výše je aplikována na smlouvu o stavebním spoření, kde je sjednána úroková sazba z vkladů ve výši 2 % p.a.  
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PŘÍLOHA 3 
 

Vývoj počtu poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření v jednotlivých letech 
 

Úvěry  

ze stavebního 
spoření 

překlenovací 
úvěr 

Úvěry 
celkem 

Přírůstek  
(v %) 

1997 
  21 554   60 316   81 870 x 

1998 
 70 377 116 868 187 245 128,7 

1999 
167 687 119 255 286 942 53,2 

2000 
262 259 111 204 373 463 30,2 

2001 
346 145 119 679 465 824 24,7 

2002 
420 929 147 991 568 920 22,1 

2003 
488 850 196 890 685 740 20,5 

2004 
549 698 236 785 786 483 14,7 

2005 
582 867 275 008 857 875 9,1 

2006 
587 501 313 152 900 653 5,0 

2007 
580 352 362 592 942 944 4,7 

2008 
569 870 401 306 971 176 3,0 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/stavebni_sporeni.html 
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Building savings – legal and economical issues 

Klíčová slova 
1.  stavební spoření   building savings 
2.  účastník     participant 
3.  všeobecné obchodní podmínky general sales conditions 
 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik des Bausparens. Der ganze Titel 

der Arbeit lautet Das Bausparen – Rechts- und Wirtschaftsproblematik. Die gegenwärtigen 

Finanzmärkten bieten viele Möglichkeiten an, wohin können wir unsere freien 

Finanzmittel investieren. Diese Arbeit widmet sich dem Finanzprodukt, der in der 

Tschechischen Republik sehr beliebt ist und den jeder von uns kennt. Dieses Thema gefällt 

mir, weil die Rechts- und Wirschaftsaspekten verbindet. Obwohl das Bausparen in 

unserem Lande bestimmte Tradition hat, bestehen in der rechtlichen Regelung die groβen 

Lücken, die es geeignet ist, auszufüllen. 

 

 Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln, wobei sich jedes Kapitel einem besonderem 

Aspekt des Bausparens widmet. Im ersten Kapitel wird eine allgemeine Einführung 

gegeben, wobei im Unterabschnitt 1 dieses Kapitels die Geschichte des Bausparens 

behandelt wird, während der Unterabschnitt 2 sich den Rechtsvorschriften widmet, die 

diesen Bereich regeln. Der dritte Unterabschnitt erklärt den Begriff des Bausparens und die 

Prinzipien, in denen das System des Bausparens bestehen. Das zweite Kapitel setzt sich 

mit den verschiedenen Aspekten das Bestehen der Bausparkassen auseinander. Weil sie 

mit dem groβen Umfang des Finanzmittels von der breite Öffentlichkeit umgehen, ist es 

nötig, die strengen und klaren Regeln festzulegen.  Das Bausparen wird vom Staat auch 

unterstützt, der das Interessen an die ordentliche und sichere Funktion hat.  

 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Teilnehmern des Bausparens, das vierte 

mit dem Vertrag von dem Bausparen. Der Bestandteil des Vertrags sind die Allgemeine 

Handelsbedingungen. Das vierte Kapitel enthält auch den Vergleich der 

Handelsbedingungen der einzelnen Bausparkassen. Das fünfte Kapitel geht auf das 

staatliche Unterstützung und das Steuernaspekten ein. Das folgende Kapitel befasst sich 

mit dem Darlehensgeschäft, weiter bietet den Vergleich des Bausparens zu den 

Hypothekardarlehen an. Es zeigt sich, dass vorteihalft ist, beide Produkte zu kombinieren. 

Das letzte Kapitel untersucht die Situation in dem Markt des Bausparens a im Anschluss 

daran erklärt die weiteren möglichen Entwicklungsrichtung.  


