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Abstrakt 

Hlavní náplní této bakalářské práce je charakteristika vybraných, 

v současnosti nejoblíbenějších, spořicích produktů a jejich užití v každodenním 

životě člověka. Práce je členěna na dvě části, přičemž první se zabývá především 

popisem jednotlivých spořicích produktů a vymezením jejich kladů a záporů 

z pohledu klienta i banky. Důležitými hledisky pro porovnání jednotlivých 

spořicích produktů jsou vzájemně propojené vrcholy investičního trojúhelníku, 

a sice riziko, likvidita a výnos. Druhá část práce je zaměřena prakticky a spočívá 

v představení dvou spořicích alternativ u třech sledovaných bankovních institucí, 

které se od sebe více či méně odlišují. V samotném závěru práce jsou spořicí 

produkty zhodnoceny a zrekapitulovány klíčové poznatky. 
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Abstract 

This bachelor’s thesis evaluates the currently most popular types of savings 

accounts and their characteristics of use in everyday life. The thesis is divided into 

two parts where the first part gives an account of various savings account types and 

elaborates on their pros and cons from the customer’s perspective. A very important 

factor for the comparison of different types of savings accounts is the 

interconnection of the three vertices of an investment triangle representing risk, 

liquidity and profit. The second part of the thesis is more practical and presents two 

types of savings accounts offered by three different financial institutions which 

more or less vary. The thesis then concludes by illustrating the differences between 

various types of savings accounts and summarizes the key findings. 
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Úvod 

Téměř každý se během svého života dostal do situace, kdy váhal nad tím, jak 

naložit se svými momentálně volnými finančními prostředky. 

V současné době existuje na tuzemském peněžním trhu značné množství 

spořicích bankovních produktů, které se od sebe více či méně odlišují. Pro většinu 

lidí není orientace v nabídce jednotlivých bankovních institucí vůbec snadná 

a velmi těžko se rozhodují, na jaký spořicí produkt své finanční prostředky uložit, 

aby byly co možná nejlépe zhodnoceny. Možná z tohoto důvodu a také kvůli 

nedostatečným znalostem o fungování jednotlivých spořicích produktů, nechává 

velké množství lidí peníze na běžných účtech, kde je úročení tak nízké, že sotva 

vystačí na pokrytí bankovních poplatků a inflace. 

K učinění rozhodnutí, který spořicí produkt zvolit, by mohla být nápomocna 

má bakalářská práce, jejímž cílem je charakterizovat vybrané spořicí produkty, jež 

patří v současné době mezi nejznámější a zároveň nejvyužívanější alternativy 

pro ukládání v danou chvíli nepotřebných financí. Jedná se především o spořicí 

účty, termínované vklady, stavební spoření a penzijní připojištění.  

Práce je členěna na dvě části. První je věnována nejen spoření obecně, ale 

i důvodům, které k němu vedou, dále literatuře zabývající se touto tématikou 

a následně především charakteristice zvolených spořicích produktů. U jednotlivých 

variant spoření jsou vymezeny základní znaky, jejich výhody a nevýhody a jsou 

porovnány z hlediska rizika, likvidity a výnosu. V neposlední řadě je u každého 

produktu provedeno mé vlastní zhodnocení.  

Spíše na praktické využití spořicích produktů v běžném životě člověka je 

zaměřena druhá část, v rámci níž je hledána nejvýhodnější varianta pro spoření 

a následně potencionálním klientům doporučena i bankovní instituce, ve které jsou 

nabízeny nejpřijatelnější podmínky pro zřízení daného produktu. 

Bakalářská práce by měla posloužit především těm, kteří se rozhodují, jak 

naložit s volnými finančními prostředky, a mají zájem inspirovat se v uceleném 

materiálu nabízejícím náhled na daný produkt očima klienta i banky. Poznatky 

uvedené v práci mohou využít také pedagogové působící v oblasti finančního 
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vzdělávání. Tématika spoření je totiž součástí Finanční gramotnosti, jež v současné 

době zaznamenává obrovský rozkvět.  
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1. Co je spoření a proč spořit? 

V současné době existuje velké množství lidí, kteří ze svých výplat nejsou 

schopni uspořit ani nepatrnou částku. Argumentují tím, že jejich příjmy jsou nízké 

a náklady na živobytí naopak vysoké. Velmi často se jednotlivci či celé rodiny 

dostávají do situace, kdy žijí takříkajíc z ruky do úst a jen pouhé pomyšlení 

na vyčlenění alespoň několika set korun na spoření je pro ně nepřijatelné. 

Samozřejmě najdeme v naší společnosti množství rodin, které si i třeba v důsledku 

ztráty zaměstnání spořit prostě dovolit nemohou. Dle mého názoru je ale více těch, 

co používají nedostatek finančních prostředků pouze jako výmluvu, spořit vlastně 

nechtějí a peníze raději vynaloží na koupi většinou zbytečných, nedůležitých 

a nepotřebných věcí.  

Dobře vystihl problematiku spoření Aleš Müller, který přispěl na internetový 

Finanční magazín článkem Kolik spořit? „Samotná existence úspor je podmíněna 

jen disciplínou a odpovědností střadatele. Teprve velikost úspor je závislá 

na velikosti příjmu. Z malého příjmu mohou být pouze malé úspory, z velkého 

příjmu by měly být velké úspory. Kdo říká, že nemůže spořit, ten většinou prostě 

spořit nechce. A taky nemusí! Jen ať si vezme úvěr. Zatíží své budoucí příjmy 

úroky a ty vytěsní jeho komfort v budoucnosti.“ 
1
 

Zkrátka a jednoduše, spoření je důležité. I rodiče učí malé děti, aby 

si ukládaly do svých pokladniček peníze od babiček či jiných příbuzných, které 

později mohou být využity na koupi nějaké dražší hračky. Podobně je tomu 

i u dospělých. Ti mají také své touhy a přání, jež si díky naspořeným penězům 

mohou poměrně snadno splnit, ať už jde o příjemný relaxační pobyt u moře či koupi 

nového osobního automobilu.  

Bezesporu nejdůležitějším cílem spoření je vytvoření tzv. bezpečné rezervy. 

U každé rodiny může snadno nastat situace, kdy se musí narychlo vypořádat 

s mimořádnými výdaji. V horším případě může jeden z manželů ztratit zaměstnání 

a přijít tak o pravidelný příjem, což výrazně naruší rodinný rozpočet. 

                                                           
1 MÜLLER, Aleš. Kolik spořit? Finmag. [online]. 2008 [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: 

http://www2.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/kolik 
sporit/http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/kolik-sporit 

http://www2.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/kolik%20sporit/
http://www2.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/kolik%20sporit/
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K řešení vzniklé situace by měla posloužit naspořená finanční rezerva, která by 

pomohla k překonání této nepříjemné události bez nutnosti půjček. 

Dalším důvodem, proč spořit, je určité zajištění do budoucnosti. Ačkoliv 

se může zdát, že do penze je ještě daleko, není tomu tak a se spořením na stáří by se 

rozhodně nemělo otálet.  

Argumentů proč spořit je tedy několik. Pomůže ke splnění přání a tužeb, 

finančně přilepší v budoucnosti, poslouží jako náplast na momentální výpadek 

pravidelných příjmů a v neposlední řadě se důležitost spoření projeví také ve stáří, 

pokud si ovšem budeme pravidelně na penzi určitou částku odkládat.  

Důležité je zmínit, že spořit lze pomocí bankovních produktů, jež finanční 

prostředky různě zhodnocují. Každý si může vybrat takový produkt, který bude 

právě pro něj tím nejvhodnějším. 

Z následujícího grafu lze snadno vyčíst frekvenci spoření, z tabulky poté 

jaké jsou nejčastější důvody pro spoření v České republice v porovnání s Evropou. 

Prezentovaná data byla sbírána v prosinci roku 2012 a vyplynula 

z internacionálního průzkumu ING Bank.  Mezinárodní studie na téma Spoření 

a výdaje poskytující srovnání ve 14 evropských zemích byla provedena 

na reprezentativním vzorku 1 000 obyvatel v každé ze sledovaných zemí. 
2
  

Z grafu je zřejmé, že 77% Čechů nějakým způsobem spoří, což je o 9% více 

než ve většině jiných zemí Evropy. Více než 53% Čechů spoří nepravidelně, 

zatímco 24 % lidí pravidelně každý měsíc. 
3    

 

 

 

 

                                                           
2
 Tisková zpráva: Češi spoří častěji než zbytek Evropy, přesto jsou se svými úsporami spokojeni 

méně než loni. ING Bank svět spoření [online]. 16.1.2013 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: 
http://www.ingbanksvetsporeni.cz/pro-media 
3
 TAMTÉŽ 
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Graf č. 1 Frekvence spoření  

Pramen: ING Bank Svět spoření, 2012 

Nejčastěji lidé jak v Čechách, tak i v Evropě, spoří za účelem tvorby finanční 

rezervy. Dalšími častými důvody pro spoření jsou pořízení nebo vylepšení bydlení, 

odkládání peněz na dovolenou, na koupi dražšího zboží, či úspory pro děti. 
4
 

Tabulka č. 1 Důvody pro spoření 

Pramen: ING Bank Svět spoření, 2012 

 

 

                                                           
4
 Tisková zpráva: Češi spoří častěji než zbytek Evropy, přesto jsou se svými úsporami spokojeni 

méně než loni. ING Bank svět spoření [online]. 16.1.2013 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: 
http://www.ingbanksvetsporeni.cz/pro-media 

 Česká republika Evropané celkem 

1. Finanční rezerva 51% Finanční rezerva 47% 

2. Bydlení 35% Dovolená 31% 

3. Dovolená 26% Drahé zboží 27% 

4. Drahé zboží 23% Bydlení 23% 

5. Děti 19 % / Běžné výdaje 18% Běžné výdaje 17% / Děti 16% 
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1.1 Finanční rezerva v českých domácnostech 

Jak bylo již výše zmíněno, jedním z nejčastějších důvodů spoření je 

vytvoření finanční rezervy. Následující data prezentovaná v této podkapitole 

pochází z průzkumu ING Bank, který byl prováděn od dubna do září roku 2012. 

Účastnilo se ho 1 500 respondentů z Čech a Moravy ve věku od 18 - 60 let. Dle 

průzkumu je zřejmé, že české domácnosti v posledním čtvrtletí roku 2012 zvýšily 

své úspory. Průměrná česká rodina má takové úspory, které by ji v případě výpadku 

příjmů, dokázaly zabezpečit na období tří měsíců. To je o sedm dní déle, než jak 

tomu bylo ve třetím čtvrtletí 2012, a dokonce o tři týdny déle než v posledním 

čtvrtletí roku 2011. Průzkumem bylo zjištěno, že Češi jsou schopni uspořit až 23 % 

svých příjmů.
5
 

Výše uvedené informace jsou znázorněny v následujícím grafu. 

Graf č. 2 ING Bank index úspor domácností 

Pramen: ING Bank svět spoření, 2012 

Z níže uvedeného grafu ING Bank porovnávajícího výši úspor v České 

republice a ostatních evropských zemí vyplývá, že 42 % českých domácností má 

                                                           
5
 Tisková zpráva: 42 % českých domácností má finanční rezervu, se kterou by vydržely tři měsíce. 

ING Bank svět spoření [online]. 16.1.2013 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: 
http://www.ingbanksvetsporeni.cz/pro-media/ 
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takovou finanční rezervu, z níž by v případě výrazně sníženého příjmu pokryla své 

potřeby po dobu alespoň tří měsíců. Za průměrem Evropy zaostáváme o 9%.
6
 

 

Graf č. 3 Podíl tříměsíční rezervy u evropských národů 

Má Vaše rodina vytvořenou dostatečnou finanční rezervu, která by pokryla náklady na 

domácnost při zachování současné úrovně po dobu alespoň tří měsíců? 

 

 

 

 

 

 

    

Pramen: ING Bank svět spoření, 2012 

Ještě je třeba zdůraznit, že schopnost pokrýt své výdaje v případě výpadku 

příjmů se odvíjí také od vzdělání. Stejně jako v předcházejících sledovaných 

obdobích by se svými úsporami nejdéle vydrželi vysokoškolsky vzdělaní lidé, 

a to téměř čtyři měsíce. Lidé se základním vzděláním by naopak dokázali pokrýt 

své základní výdaje jen po dobu mírně převyšující měsíc. 
7
 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 TAMTÉŽ 

7
 Tisková zpráva: 42 % českých domácností má finanční rezervu, se kterou by vydržely tři měsíce. 

ING Bank svět spoření [online]. 16.1.2013 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: 
http://www.ingbanksvetsporeni.cz/pro-media/ 
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2. Spoření versus investování 

Tato kapitola je věnována dvěma pojmům, které někteří autoři považují 

za synonyma, jiní v nich přece jen nějaký rozdíl vidí. Jedná se o pojmy spoření 

a investování. A ačkoliv tato hranice mezi spořením a investováním je jen nepatrná, 

je možné tyto dvě činnosti od sebe odlišit alespoň rámcově. 

Petr Syrový a Tomáš Tyl ve své publikaci Osobní finance charakterizují 

spoření jako činnost, při které jsou vkládány peníze do produktů s předem daným 

výnosem. Mezi spořicí alternativy jsou řazeny spořicí účty, termínované vklady, 

stavební spoření a další.
8
 

Podle Josefa Jandy je spoření pravidelné odkládání peněz, u kterého je 

předem známá úroková sazba za časovou jednotku. ,,Jedná se o nízkorizikový 

způsob, jak uchovat hodnotu peněz a ochránit je alespoň před inflací“.
9
 

Investování naopak představuje ukládání peněz do takových finančních 

nástrojů, které s sebou nesou riziko ztráty počáteční hodnoty investice, avšak 

výměnou za možnost získání vyššího výnosu, než který je u spoření.
10

  

Definice Podle Syrového a Tyla vymezuje investování jako vzdání se známé 

současné hodnoty finančních prostředků, abychom v budoucnu získali neznámou 

hodnotu prostředků.
11

 

V publikaci Osobní a rodinné finance a dále i v aktualizovaném vydání této 

knihy, Osobní finance, se setkáváme s názorem, že rozdíl mezi spořením 

a investováním ve skutečnosti vlastně neexistuje. ,,Uvědomíme – li si, že naše 

peníze podléhají inflaci (a tedy hodnota našich cílů se také zvyšuje neznámým 

způsobem), tak zjistíme, že ani u spoření budoucí reálnou hodnotu neznáme. Chtě 

nechtě tedy investujeme, i když myslíme, že jen spoříme.“
 12

  

 

 

                                                           
8
 SYROVÝ, Petr, TYL, Tomáš. Osobní finance, Praha: Grada Publishing, 2011, s. 53 

9
 JANDA, Josef. Spořit nebo investovat, Praha: Grada Publishing, 2011, s. 51 

10
 JANDA, Josef, Spořit nebo investovat, Praha: Grada Publishing, 2011, s. 12  

11
 SYROVÝ, Petr, TYL, Tomáš. Osobní finance, Praha: Grada Publishing, 2011, s. 53 

12
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3. Spořicí produkty v literatuře 

V současné době je prakticky každé naše rozhodnutí, počínání či chování 

ovlivněno finanční situací, ve které se momentálně nacházíme. Ať už chceme nebo 

ne, peníze zkrátka hýbou naší společností, což pro nás znamená jediné. Všichni 

bychom měli být schopni výhodně a efektivně nakládat se svými naspořenými 

finančními prostředky.  

Na základě této skutečnosti se na trhu v současné době objevuje velké 

množství publikací věnujících se výhradně charakteristice spořicích a investičních 

produktů.  Touto tematikou se celkem podrobně zabývají také publikace o finanční 

gramotnosti. Zmínky týkající se spořicích produktů najdeme i v odborné literatuře 

o bankovnictví, kde jde ale většinou pouze základní informace. 

Kromě knižních zdrojů jsou nám k dispozici také internetové stránky 

zaměřené na problematiku osobních a firemních financí. Výhodou těchto serverů je, 

že kromě poskytování aktuálních informací o finančních institucích a jejich 

produktech, nabízejí čtenářům také kurzovní lístky, finanční kalkulačky, přehled 

zákonů či adresář finančních institucí. Příkladem těchto portálů přinášejících 

odborné zpravodajství ze světa financí pro občany a podnikatele jsou Finance.cz, 

Měšec.cz nebo Investia.cz. Další zdroj představují samotné internetové stránky 

jednotlivých bankovních institucí, kde ale musíme být obzvlášť obezřetní, jelikož 

hlavním záměrem každé banky je své produkty prodat. Z tohoto důvodu vyzdvihují 

u nabízených produktů především jejich klady, ale o záporech se zmiňují jen zřídka.  

Informace na internetových finančních portálech se vesměs doslovně shodují 

s údaji ve finančně zaměřených publikacích. Hlavním důvodem je, že řada autorů 

působí zároveň jako šéfredaktoři některých ekonomických serverů či na 

ně přispívají svými odbornými články.  

Co se týká odborné literatury věnující se problematice spoření, vyzdvihla 

bych publikace Spořit nebo investovat 
13

  a Zajištění na stáří
14

, jejichž autorem 

je Josef Janda. První zmíněná kniha vyšla v roce 2011 v nakladatelství Grada. Autor 

čtenáře seznamuje se základními pojmy, jejichž znalost je nutná nejen pro správnou 

                                                           
13

 JANDA, Josef. Spořit nebo investovat, Praha: Grada Publishing, 2011 
14

 JANDA Josef. Zajištění na stáří, Praha: Grada Publishing, 2012 
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orientaci v knize, ale i obecně ve finanční oblasti. Jednotlivé spořicí produkty jsou 

v knize srozumitelně charakterizovány a kromě nich se autor věnuje i investování, 

pojištění a úvěrům. Publikace Zajištění na stáří byla vydána v roce 2012 

a je strukturována obdobně jako ta předchozí, jen je kladen větší důraz 

na problematiku důchodové reformy. Obě knihy jsou přehledné a doplněné 

tabulkami, grafy a názornými příklady. 

Zmínila bych také publikace od autorů Petra Syrového a Tomáše Tyla. Jedná 

se o Osobní a rodinné finance
15

z roku 2003 a Osobní finance
16

 vydané o 8 let 

později. Obě publikace pocházející z nakladatelství Grada považuji za velmi zdařilé 

a doporučila bych je každému, kdo se snaží získat informace, jak nejlépe zhodnotit 

vlastní finance. Jen je potřeba dát pozor na to, jestli data v publikaci z roku 2003 

jsou stále aktuální. 

Kvalitně zpracované je také první vydání Slabikáře finanční gramotnosti
17

, 

které se věnuje základním výkladům sociálně-psychologických aspektů 

ekonomického chování člověka a učí ho pohybovat se ve světě financí. Publikaci 

připravil začátkem roku 2009 kolektiv autorů pod odborným vedením 

prof. Ing. Zuzany Dvořákové, CSc. Na první vydání Slabikáře navázalo o dva roky 

později, v roce 2011, druhé aktualizované vydání.
18

 Stejně jako to předchozí je 

určeno nejen žákům, studentům, pedagogům, lektorům finanční gramotnosti, 

úředníkům, ale i všem ostatním, kteří se touto problematikou zabývají. Publikace 

vznikla díky kolektivu autorů pod odborným vedením Ing. Václava Vybíhala, CSc. 

Oba Slabikáře vyšly za finančního přispění ČSOB a vydalo je nakladatelství 

COFET. Hodnotím je velmi kladně a dokážu si představit, že by pro mě mohly být 

zdrojem informací ve výuce základů společenských věd v mé budoucí pedagogické 

praxi. 

Dalším odborným pramenem je  publikace Finanční gramotnost v kostce
19

 

od Heleny Kociánové, jež byla vydaná v roce 2012 nakladatelstvím ANAG. 

Autorka nerozebírá danou problematiku příliš do hloubky, ale jejím cílem 

                                                           
15

 SYROVÝ, Petr, TYL, Tomáš. Osobní finance, Praha: Grada Publishing, 2003 
16

 SYROVÝ, Petr, TYL, Tomáš. Osobní finance, Praha: Grada Publishing, 2011 
17

 Slabikář finanční gramotnosti, 1.vyd., Praha: Cofet, a.s., 2009 
18

 Slabikář finanční gramotnosti, 2.vyd., Praha: Cofet, a.s., 2011 
19

 KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, Olomouc: Anag, 2012 
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je přehledně charakterizovat základní finanční produkty a zmínit jejich výhody 

a nevýhody. Kromě toho autorka upozorňuje čtenáře na nekvalitní finanční poradce, 

kterým v žádném případě nejde o blaho klienta, spíše naopak.  

Problematiku spoření najdeme také v další odborné literatuře, mezi kterou 

patří Stavební spoření a stavební spořitelny
20

 (V. Lukáš, P. Kielar ,2007), 

Matematika stavebního spoření
21

 (P. Kielar, 2010), Kdy do důchodu a za kolik
22

 

(J. Přib, 2012), a mnoho dalších.  

Podle mého názoru chybí na českém knižním trhu publikace, která by 

teoreticky charakterizovala jednotlivé spořicí produkty a následně i vybrala takovou 

finanční instituci, u které by bylo pro klienta nejvýhodnější si daný produkt zřídit. 

Toto však není úplně jednoduché, protože se podmínky a nabídky u jednotlivých 

bank neustále mění. 

Co se týče penzijního připojištění, v současné době ještě nebyla vydána 

odborná literatura zabývající se změnami, ke kterým došlo počínaje lednem roku 

2013. Tato práce může tedy také posloužit těm, kteří se chtějí o této problematice 

něco dozvědět, aniž by museli listovat zákonem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 LUKÁŠ, Vojtěch, KIELAR, Petr. Stavební spoření a stavební spořitelny, Praha: Ekopress, 2007 
21

 KIELAR, Petr. Matematika stavebního spoření, Praha: Ekopress, 2010 
22

 PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik, Praha: Grada Publishing, 2012 
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4. Výnos, riziko a likvidita  

Při rozhodování, do jakého produktu uložit volné finanční prostředky, by 

měl být vždy brán v potaz tzv. investiční trojúhelník, podle něhož má každá 

investice tři vzájemně propojené vrcholy. Jedná se o výnos, riziko a likviditu.
23

 

 Riziko – V investičním prostředí je riziko chápáno jako nejistota budoucího 

výnosu a také jako míra pravděpodobnosti toho, že investice nedopadne 

úspěšně.  

 Výnos – Představuje příjem, čistý výnos, který investice přináší za určitou 

dobu. 

 Likvidita – Likvidita určuje, jak snadno, a jak rychle jsou k dispozici 

finanční prostředky bez nutnosti placení sankčních poplatků.
24

 Likvidita má 

několik stupňů. Může být vysoká (relativně rychlý zisk peněz), střední nebo 

nízká (relativně pomalý zisk peněz).
25

 

Ideální by bylo najít vysoce likvidní investici, která by za minimálního rizika 

přinesla vysoký výnos. Investice s těmito vlastnostmi ovšem prakticky neexistuje, 

jelikož by všichni vkládali finanční prostředky právě do ní a ostatní by byly 

bezvýznamné. Každý se tedy snaží najít investici s takovými vlastnostmi, které 

vyhovují jeho individuálním požadavkům.
26

  

Obr. č. 1 Magický trojúhelník investování 

 

 

 

 

 

Pramen: Investujme.cz 

                                                           
23

 ŠKVÁRA, Miroslav, Finanční gramotnost, Praha: Škvára, 2011, s. 166 
24

 SYROVÝ, P., NOVOTNÝ, M., Osobní a rodinné finance, Praha: Grada Publishing, 2003, s. 116 
25

 JANDA, Josef. Zajištění na stáří, Praha: Grada Publishing, 2012, s. 111 
26

 SYROVÝ, P., NOVOTNÝ, M., Osobní a rodinné finance, Praha: Grada Publishing, 2003, s. 110 
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5. Vybrané spořicí produkty a jejich charakteristika 

Většina z nás se již určitě nejednou pozastavila nad otázkou, jak naložit 

s momentálně volnou finanční hotovostí tak, aby došlo k jejímu zhodnocení. 

V současné době je k dispozici velké množství spořicích alternativ, přičemž 

orientace v nich nemusí být pro některé střadatele úplně jednoduchá. V této části mé 

práce se budu věnovat charakteristice nejoblíbenějších a nejčastěji využívaných 

spořicích produktů. Mezi takové patří spořicí účty, které přestože poskytují 

zajímavou úrokovou sazbu, umožňují klientovi snadné disponování s uloženými 

finančními prostředky. Mezi hojně využívané a bezpečné spořicí systémy je řazeno 

stavební spoření. Stejně tak penzijní připojištění a termínované vklady lze zařadit 

mezi způsoby, jak rozumně zhodnotit své peníze. Nemělo by se zapomínat ani 

na dříve tolik oblíbené vkladní knížky, které v současné době již ale neposkytují tak 

vysoké úrokové zvýhodnění jako v minulosti, proto nejsou již tolik žádané. Ve své 

práci se jimi nebudu zabývat. 

Jak je vidět v následujícím grafu č. 4, velké množství lidí nechává své 

finanční prostředky na běžných účtech, jejichž úroková míra ve většině případů 

nevystačí ani na pokrytí veškerých bankovních poplatků a inflace. Běžný účet by 

měl být používán zejména k  platebnímu styku a peníze by přes konto měly pouze 

protékat, nikoliv na něm zbytečně ležet. 

Na jaře v roce 2012 společnost TNS AISA oslovila 800 vybraných osob 

rozhodujících o financích v domácnosti, a to za účelem realizace průzkumu, který 

byl součástí projektu ING Bank Svět spoření. Z průzkumu vyplynulo, že většina 

(85%) respondentů ukládá své finanční prostředky na běžný účet. 79% 

dotazovaných si ponechává svou finanční rezervu doma v hotovosti.  Stavební 

spoření volí asi 63% lidí a spořicí účty si získaly oblibu u 52%  respondentů. 
27

 

 

 

 

                                                           
27

 Tisková zpráva: Výzkum ING BANK: Čtyři z pěti českých domácností mají úspory i doma v 
hotovosti. ING Bank Svět spoření [online]. 27.4.2012 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: 
http://www.ingbanksvetsporeni.cz/pro-media/ 
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Graf č. 4 Využití finančních produktů pro účely spoření 

 

 

 

  

 

 

Pramen: ING Bank Svět spoření, 2012 

5.1 Spořicí účet 

Spořicí účet můžeme v současné době označit jako jeden z nejvíce 

využívaných spořicích produktů, který nabízí téměř všechny banky a družstevní 

záložny. Jejich největší rozvoj nastal po roce 2000. Existuje velké množství 

spořicích účtu, což je na jednu stranu z hlediska konkurence pozitivní fakt, 

na druhou stranu orientace v nich stojí střadatele více úsilí a času.  

Nabídky tohoto produktu se liší v poplatcích za vedení účtu, v úrokové 

sazbě, případně v dalších podmínkách.
28

 

Spořicí účet by měl sloužit k uložení vkladů na méně než jeden rok, protože 

jeho úroková sazba není příliš vysoká a nevynáší tedy tolik, co jiné spořicí 

alternativy. Velkou výhodou těchto účtů je, že finanční prostředky jsou klientovi 

většinou k dispozici do dalšího pracovního dne, proto lze finance na nich uložené 

označit jako tzv. pohotovostní peníze, které jsou na spořicím účtu alespoň mírně 

ochráněny před inflací.  

Důležité je zmínit, že není účet jako účet. Existuje velké množství finančních 

produktů, které si na spořicí konto pouze hrají, a však ve skutečnosti mají vlastnosti 

termínovaných vkladů.  

                                                           
28

 Slabikář finanční gramotnosti, 2.vyd., Praha: Cofet, a.s., 2011, s. 170 
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Podle Josefa Jandy, který se v knize Zajištění na stáří věnuje mj. také 

spoření, je nutné mít povědomí a rozlišovat mezi tzv. pravým a falešným spořicím 

účtem. Pravým spořicím kontem se podle něj míní takový účet, jehož úroková sazba 

je vyšší než u klasických osobních účtů a po celou dobu uložení finančních 

prostředků platí stanovená úroková sazba. Kromě toho není účet vázaný žádnými 

výpovědními lhůtami. Falešné spořicí účty nemají s těmi pravými příliš shodného, 

snad jen vyšší úrokovou sazbu. Pásmovým úročením
29

 podle výše uloženého vkladu 

a délky jeho trvání se podobají spíše termínovaným vkladům. 
30

 

5.1.1 Zřízení spořicího účtu 

Jelikož ani samotný spořicí účet není nijak zvlášť složitý finanční produkt, 

není tedy ani jeho zřízení vůbec komplikované. Do banky nebo družstevní záložny, 

je nutné přinést pouze občanský průkaz a počítat s pár desítkami minut strávených 

na pobočce, které si založení spořicího účtu vyžádá. V současné době moderních 

technologií je již možné požádat o založení spořicího účtu po telefonu nebo 

prostřednictvím internetu. 

Je potřeba také počítat s tím, že u jednotlivých bankovních institucí se liší 

výše počátečního vkladu. U některých bank si klient musí připravit i několik set 

nebo tisíc korun, u jiných naopak není vyžadován žádný vklad. Stejná situace je 

i v případě minimálního zůstatku na spořicím účtu.
31

 

Při zřizování spořicího účtu se může klient v bance nebo družstevní záložně 

setkat s tím, že mu spořicí konto bude založeno pouze v případě, že má u dané 

finanční instituce veden i osobní účet. Toto je podle mého názoru velmi zbytečné 

omezení, díky kterému přichází banky o klienty.  

Naopak velmi lákavé jsou takové bankovní domy, které ke spořicímu účtu 

nabízejí osobní konto zcela zdarma. Pokud má klient spořicí i osobní účet u stejné 

                                                           
29

 Progresivní stanovení výše úroku v závislosti na objemu vkladu (z vyššího vkladu vyplácejí banky 
vyšší úrok) 
30

 JANDA, Josef. Zajištění na stáří, Praha: Grada Publishing, 2012, s. 84 
31

 Spořicí účet: Měšec.cz. [online]. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: 
http://www.mesec.cz/sporeni/sporici-ucty/pruvodce/ 
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banky, může využít funkce auto-sweep (autopilot).  Za tímto cizím názvem 

se skrývá velmi kvalitní služba.
32

 

Služba autopilot spočívá v tom, že se peníze přesouvají ze spořicího konta 

na osobní účet a opačně přesně tak, jak je nastaven limit, na jehož základě dochází 

k převodu volných finančních prostředků. Peníze převyšující danou hranici 

se automaticky přesunou na spořicí účet, kde jsou výhodněji úročené. Na osobním 

účtu zůstane k dispozici jen množství financí potřebné na pokrytí měsíčních výdajů. 

Jak již bylo uvedeno výše, tato služba funguje i naopak. Jestliže klient zjistí, že mu 

peníze na osobním účtu chybí, stačí je převést zpět ze spořicího účtu, případně 

upravit autopilota. Tato služba u nás zatím není příliš známá, tím pádem ani tolik 

rozšířená. Nabízí ji například Citibank, Československá obchodní banka nebo 

GE Money Bank.
33

 

5.1.2 Úroková sazba 

Při výběru spořicího účtu je důležitým kritériem výše úrokové sazby 

a způsob, jakým jsou úroky připisovány. Tuzemské banky uvádějí ve většině 

případů roční úrokovou sazbu (p.a.-per annum), kterou úročí vkladový či spořicí 

účet. Liší se ale tím, jak často vypočtený úrok klientovi na účet připíší. Buď denně, 

měsíčně, čtvrtletně či ročně. 
34

 

Jak je vidět v přiložené tabulce, platí, že čím častěji dochází k úročení, tím 

vyšší výnos klient získává. V současné době již existují na internetu kalkulačky, 

díky kterým si každý snadno spočítá efektivní úrokovou míru.
35

 Efektivní úrokovou 

mírou je označován užitečný ukazatel, který pomáhá srovnat výslednou úrokovou 

sazbu při rozdílných periodách úročení.
36

 

Úroková míra na spořicích účtech se pohybuje od 0,1 – 2,4% ročně, 

družstevní záložny lákají potencionální klienty na úroky až kolem 4%. 
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 JANDA, Josef. Spořit nebo investovat, Praha:Grada Publishing, s. 54 
33

 Spořicí autopilot: Investia.cz. [online]. 2012. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: 
http://www.investia.cz/sporici-autopilot 
34

 ČERMÁK, Petr. Vybíráte spořicí účet. In: Peníze.cz. [online]. 2009. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 
http://www.penize.cz/sporici-ucty/55326-vybirate-sporici-ucet-divejte-se-jak-casto-pripisuje-
uroky#efurok 
35

 Efektivní úroková míra pro spoření - Kalkulačka. Peníze.cz [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 
http://www.penize.cz/kalkulacky/efektivni-urokova-mira 
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Tabulka č. 2: Frekvence připisování úroků  

 

 

 

 

 

 

Pramen: Peníze.cz 

5.1.3 Jak vybrat spořicí účet 

Při zakládání účtu je také důležité zjistit, zda právě nabízené úroky neudávají 

banky a družstevní záložny jen v rámci probíhající marketingové akce. Dále je 

nutné věnovat zvýšenou pozornost případným poplatkům, které se vztahují 

k hospodaření s účtem. Zřízení a vedení většiny v současnosti nabízených spořicích 

kont bývá obvykle zdarma. Klient by mě popřemýšlet také o tom, jestli mu účet 

bude sloužit jen jako shromaždiště momentálně přebytečných finančních 

prostředků, nebo jestli bude mít zájem častěji využívat například internetové 

bankovnictví či platební kartu. Zapomenout by se nemělo ani na délku výpovědní 

lhůty, kterou mají ovšem pouze spořicí účty připomínající svými vlastnostmi 

termínované vklady. Kvalitní spořicí konto nemá žádná omezení pro nakládání 

s finančními prostředky, takže se klient k penězům dostane kdykoli a bez sankcí.
37

 

V neposlední řadě je ještě nutné zmínit, že úroky ze spořicích účtů jsou 

zdaněné srážkovou daní ve výši 15 %. Spořicí vklady jsou pro případ úpadku banky 

ze zákona pojištěny do výše 100 % hodnoty vkladu, maximálně však do částky 

odpovídající 100 000 eur.
38
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5.2 Termínované vklady 

Mezi další hojně využívané spořicí alternativy patří termínované vklady. 

Termínovaný vklad je poměrně výhodně úročený spořicí produkt, který by klient 

měl zvolit pouze tehdy, pokud si je jistý, že uložené finanční prostředky nebude 

po určitou závaznou dobu potřebovat.
39

 Jedná se o jednorázový bankovní produkt 

určený pro dlouhodobější spoření. 

V případě termínovaných vkladů jsou peníze zpravidla vázány výpovědní 

lhůtou a obecně platí, že čím déle jsou finanční prostředky ponechány 

na termínovaném vkladu, a čím vyšší je objem peněz, tím je zákonitě získán i vyšší 

výnos. Při sjednávání tohoto spořicího produktu je nutné dbát na to, aby nabízený 

úrok na termínovaném vkladu nebyl nakonec nižší než u spořicího konta, kde ale 

peníze většinou nejsou fixovány výpovědní lhůtou.
 40 

Termínované vklady jsou vhodné pro konzervativnější klienty, kteří chtějí 

mít bezpečně uložené finanční prostředky. Zajímavé zhodnocení na termínovaných 

vkladech najdeme kromě bank i u družstevních záložen, které často převyšují 

úrokovou nabídku bankovních domů.  

Podle Josefa Jandy je ale nevýhodou kampeliček to, že na přelomu 20. 

a 21. století ve velké míře krachovaly, což vyvolalo v lidech k družstevním 

záložnám nedůvěru. V současné době jsou kampeličky i banky pod dohledem České 

národní banky.
41

 

 Jak již bylo řečeno, pro termínovaný vklad je charakteristická výpovědní 

lhůta. Josef Janda nás ve své knize Zajištění na stáří seznamuje s tím, že existují ale 

i banky a záložny, které klientovi umožňují vybrat část vkladu ještě před uplynutím 

výpovědní lhůty, ačkoliv to není příliš častý jev.
42

 

Pro sjednání termínovaného vkladu je důležité brát v potaz především 

následující tři kritéria. Jedná se o výši termínovaného vkladu, délku fixace 
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a v neposlední řadě také úrokovou sazbu. Délku výpovědní lhůty je možné sjednat 

min. od čtrnácti dnů až po dobu max. pěti let.
43

 

Při zřizování termínovaného vkladu by si měl klient důkladně promyslet výši 

vkladu a dobu jeho trvání. Pokud bude totiž potřebovat s finančními prostředky 

uloženými na tomto účtu disponovat ještě před ukončením výpovědní lhůty, bude 

za to sankcionován obvykle v podobě snížení úrokové sazby nebo zaplacením 

jednotky procent z jistiny termínovaného vkladu.
44

 Jistinou se rozumí finanční 

částka, která byla předmětem půjčky nebo vkladu. V tomto případě tedy vkladu.  

Na termínované vklady, které jsou poskytovány jak fyzickým osobám, 

podnikatelům, tak i právnickým osobám, nelze ve většině případů ukládat zcela 

libovolné částky. Obvykle banky vyžadují vklad pohybující se od jednoho tisíce 

do sta tisíc korun českých. Výše vkladu je ale velmi individuální a záleží na bance. 

Otázkou také je, zda zvolit fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbu pro úročení 

termínovaného vkladu, jelikož tuto volbu již některé finanční instituce nabízejí. 

Fixní úroková sazba zůstává po celou dobu vkladu neměnná, zatímco pohyblivá 

(tzv. variabilní) úroková sazba se mění podle vyhlašovaných sazeb ČNB a aktuální 

situace na trhu. Pokud je očekáván pokles úrokových sazeb, doporučuje se zvolit 

fixní úrokovou sazbu a naopak.
 45 

5.2.1 Revolvingový termínovaný vklad 

Revolvingový termínovaný vklad je charakteristický tím, že po uplynutí 

předem dané doby je celý vklad úročen znovu podle dříve sjednaných smluvních 

podmínek. Jedná se o jakési automatické prodloužení, které je označováno jako 

revolving. Ještě před začátkem nového spořicího cyklu je možné po určitou dobu 

jakýmkoliv způsobem se vkladem manipulovat. V praxi to tedy znamená přidat 

na účet další finanční obnos, nebo naopak část jistiny vybrat.
46
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5.2.2 Modifikace termínovaných vkladů 

V současné době nabízejí banky nebo družstevní záložny širokou škálu 

termínovaných vkladů. Ať už jde o bonusové, strukturované, prémiové, garantované 

nebo kombinované vklady, mají vždy společného jmenovatele. Vztahuje 

se na ně pojištění vkladů a banka střadateli musí vyplatit nejméně tolik, kolik 

mu na začátku slíbila. Josef Janda rozlišuje následující varianty termínovaných 

vkladů.
47

 

 Bonusový termínovaný vklad – klienti jsou po určité době trvání vkladu 

odměněni vyplacením úroků nebo jeho části předem. 

 Strukturovaný termínovaný vklad – přijatý vklad banka rozdělí na dvě 

případně více částí, přičemž jedna část jistiny je úročena pevnou úrokovou 

sazbou, další část vkladu je investována do rizikovějších nástrojů peněžního 

trhu. Výhoda tohoto termínovaného vkladu je v tom, že klient může, 

ale nemusí, získat vyšší úrok. Každopádně však nemůže přijít o finanční 

prostředky, které na účet vložil. 

 Prémiový vklad – pokud se klient rozhodne uložit určitý finanční obnos 

do prémiového termínovaného vkladu, získává garanci vložených peněz. 

Otázkou však zůstává, jak vysoký bude výnos, který je vyplácen v podobě 

prémie závisející na konstrukci prémiového vkladu. 

 Garantovaný vklad – tato modifikace termínovaného vkladu se vyznačuje 

tím, že nabízí kromě vrácení celého vkladu po uplynutí výpovědní lhůty 

i garantovaný výnos. Garantované vklady jsou pojištěny a finance jsou 

investovány do takových nástrojů, které mohou přinést vyšší výnos. 
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5.2.3 Zhodnocení - spořicí účty versus termínované vklady 

V předchozích podkapitolách jsem charakterizovala dva spořicí produkty, 

a sice termínovaný vklad a spořicí účet. Teď se zaměřím na porovnání a zhodnocení 

těchto dvou alternativ sloužících k ukládání finančních prostředků. 

 Pro většinu klientů je při zakládání účtů rozhodující mj. časová náročnost 

a úsilí, které na tuto činnost musí vynaložit. Výhodou spořicích účtů 

i termínovaných vkladů je, že jsou sjednány rychle, dají se založit buď osobně, 

telefonicky či prostřednictvím internetu. Za zřízení a vedení kont si obvykle banky 

neúčtují žádné poplatky. Správa účtů je snadná a tyto produkty jsou dostupné 

prakticky v každé bance či družstevní záložně. 

Úroková sazba bývá na termínovaných vkladech zpravidla vyšší než 

na běžných i spořicích účtech, a to kvůli nižší likviditě. Výnosy z termínovaných 

vkladů jsou stejně jako na spořicích účtech zdaněny srážkovou 15% daní, kterou 

za klienta odvede banka nebo družstevní záložna. Klienti se nemusí obávat 

ani rizika, že by o své peníze přišli, neboť vklady na výše uvedených účtech jsou 

ze zákona pojištěny až do výše 100 tisíc eur. Co se týče výše minimálního vkladu, 

termínovaný účet je obvykle podmíněn vyšší vloženou částkou, než je tomu 

u spořicího účtu, u kterého ve většině případů není stanoven žádný počáteční vklad. 

Hlavní a zásadní rozdíl mezi spořicím účtem a termínovaným vkladem je 

v možnosti okamžitého výběru hotovosti, tedy v likviditě. Ta je u termínovaných 

vkladů nízká a u spořicích účtů vysoká, pokud se však nejedná o variantu tohoto 

produktu s výpovědní lhůtou. Zatímco s penězi na spořicím účtu můžeme 

disponovat, jak se nám zlíbí, termínované vklady toto nedovolují. Jedná 

se o tzv. délku fixace, během níž není možné s financemi na účtu volně nakládat, 

pokud nechceme být penalizováni. V současné době se již ale některé banky snaží 

přilákat nové klienty tím, že jim umožňují z termínovaného účtu získat část vkladu 

bez sankčních poplatků. S touto novinkou se můžeme setkat třeba u Raiffeisenbank 

nebo u UniCredit Bank.
48

 Termínované vklady nabízí zpravidla vyšší úroky 

než spořicí účty právě za cenu toho, že se svými penězi nesmí klient po určitou 

smluvní dobu manipulovat. 
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Spořicí účty jsou vhodné především pro krátkodobé spoření, zatímco 

termínované vklady pro spoření dlouhodobější. Po podrobném prostudování těchto 

dvou spořicích alternativ jsem dospěla k názoru, že je vhodné ponechat na spořicím 

účtu takovou finanční rezervu, která by pokryla nečekané výdaje nebo zajistila 

provoz domácnosti alespoň na 6 měsíců přesně tak, jak klientům radí nejen 

odborníci na osobní a rodinné finance, ale i řada finančních poradců. Zbylé finanční 

prostředky bych doporučila uložit na termínovaný vklad, kde obvykle bývají 

zhodnoceny vyšší úrokovou sazbou.  

Obecně lze ale jen těžko posoudit, zda je pro klienta výhodnější uložit peníze 

na termínovaný vklad nebo spořicí účet. Vždy je nutné vycházet z konkrétní situace 

klienta. Pro lepší orientaci ve výše uvedených shodách a rozdílech mezi spořicím 

účtem a termínovaným vkladem jsem zpracovala následující tabulku, do níž jsem 

zanesla jejich výhody i nevýhody. 

 Tabulka č. 3 Spořicí účet versus termínovaný vklad  

Pramen: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných na internetových stránkách jednotlivých 

bank. (Přesné bibliografické odkazy jsou uvedeny v seznamu použité literatury na str. 71) 

SLUŽBA SPOŘICÍ ÚČET TERMÍNOVANÝ VKLAD 

Dostupnost 

produktu 

ve většině bank či družstevních 

záložnách 

ve většině bank či družstevních 

záložnách 

Založení účtu snadné, rychlé, osobně, 

telefonicky či přes internet 

snadné, rychlé, osobně, 

telefonicky či přes internet 

Poplatek za vedení 

účtu 

 zdarma zdarma 

Minimální vklad nebývá, případně nízký ano, bývá vyšší, jeho výše se liší 

Dostupnost 

uložených peněz 

neustále k dispozici, pokud 

nejde o účet s výpověd.lhůtou 

po uplynutí výpovědní lhůty 

Předčasný výběr ano, sankce pouze u účtu 

s výpovědní lhůtou, méně 

obvyklé 

ano, ale klient je penalizován 

vysokými částkami 

Výnos pevný, většinou předem daný pevný, většinou předem daný, 

brát ale v potaz zda jde o fixní 

nebo variabilní úrokovou míru 

Úroková míra obvykle nižší obvykle vyšší 

Pojištění vkladů 100% , max do výše 100 tisíc 

eur 

100% , max do výše 100 tisíc eur 

Zdanění výnosů 15% 15% 
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Termínované vklady a spořicí účty představují pro banky zajímavý zdroj 

příjmů, neboť ony s financemi poté dále disponují a nakládají. Termínované vklady 

jsou pro bankovní domy ještě o něco výhodnější, jelikož klienti ukládají finance na 

delší dobu. Určitou nevýhodou pro bankovní instituce a družstevní záložny je 

skutečnost, že jsou ze zákona povinné odvádět do Fondu pojištění vkladů 

příspěvky, které jsou použity v případě, že Česká národní banka oznámí úpadek 

některé z těchto institucí.  

5.3 Stavební spoření 

Stavební spoření patří mezi nejoblíbenější spořicí produkty vůbec a hodí se, 

ať už chce klient peníze spořit či získat výhodný úvěr. Stavební spoření je řazeno, 

stejně jako penzijní připojištění a některé formy životního pojištění, mezi finanční 

produkty se státní podporou, která se ale za účelem zpomalení zadlužování České 

republiky neustále snižuje.  

Slabikář finanční gramotnosti definuje stavební spoření jako ,,Účelový druh 

spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky 

za účelem zajištění úspor primárně pro účely bydlení. V průběhu spoření může 

čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, 

nárok na úvěr ze stavebního spoření.“ 
49

 

5.3.1 Historie stavebního spoření 

Stavební spoření jako takové není výdobytkem moderní doby, nýbrž jeho 

tradice sahá až do konce 18. století, kdy bylo v anglickém Birminghamu založeno 

první sdružení nesoucí název Ketley´s Building Society. Základní myšlenkou 

pro jeho vznik byla většinou marná snaha jednotlivců pořídit si vlastní bydlení. 

Proto se utvořil spolek několika členů, kteří poskytovali každý měsíc do společného 

fondu určitý finanční obnos, dokud si všichni členové nepořídili vlastní bydlení. 

Finance byly jednou za rok přidělovány jednomu z nich na základě losu. 
50

 

Tento systém spoření se ukázal jako rozumný a začal se rozšiřovat 

i za hranice Anglie. Největšího rozmachu dosáhly stavební spořitelny v Německu, 

                                                           
49

 Slabikář finanční gramotnosti, 2.vyd., Praha: Cofet, a.s., 2011, s. 170 
50

 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Finanční vzdělávání pro střední školy, 1.vyd, Praha: Beck, 2011, s. 247 



31 
 

kde byl roku 1885 v Biefeldu založen spolek předznamenávající budoucí stavební 

spořitelny a fungující na principu kolektivního spoření. Jednalo se o sdružení 

,,Bausparkasse für Jedermann“ (Stavební spořitelna pro každého), jehož 

zakladatelem byl Friedrich von Bodelschingh. K obrovskému rozkvětu stavebních 

spořitelen dochází po 1. světové válce, kdy George Kropp založil roku 1921 

,,Spolek přátel“, v původním znění ,,Gemeinschaft der Freunde“, který je 

označován za vůbec první takto specializovanou finanční instituci. Hlavním 

důvodem pro vznik tohoto společenství bylo nashromáždění finančních prostředků, 

které se následně investovaly do bydlení v poválečném Německu. 
51

 

Ve 30. letech 20. století došlo v systému stavebního spoření k výrazné 

změně. Do té doby byly úvěry přidělovány losem, což se však ukázalo jako dále 

neudržitelné. Jediným východiskem z této situace bylo zavedení určitého kritéria, 

tzv. hodnotícího čísla. Na tomto principu funguje stavební spoření samozřejmě 

s určitými podstatnými změnami až dodnes. V Čechách se objevilo stavební spoření 

o něco později. První zákon, který se ho týkal, vešel v platnost v roce 1993, 

po vzniku samostatné České republiky. Tento spořicí produkt si získal mezi lidmi 

přízeň hlavně kvůli zajímavé státní podpoře a také díky důvěryhodnosti stavebních 

spořitelen, o kterou se zasloužili především zkušení zahraniční partneři, kteří 

se stávali podílníky v těchto finančních institucích.
52

 

5.3.2 Založení stavebního spoření 

Písemně doložená smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena 

s některou ze stavebních spořitelen působících na území České republiky. Tento 

finanční produkt si může uzavřít jak fyzická, tak i právnická osoba, ale s tím 

rozdílem, že při splnění daných podmínek má nárok na státní podporu pouze osoba 

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

příslušným orgánem ČR. Od té doby, co naše země vstoupila do Evropské unie, 

mohou získat státní podporu také její občané, kterým bylo kromě vydání povolení 

k pobytu na našem území přiděleno rodné číslo. Každý si může uzavřít libovolné 
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množství smluv, ale důležité je upozornit, že státní podpora bude vyplácena pouze 

na jednu z nich. 
53

 

Zmínila bych také, že založení stavebního spoření není nijak omezeno 

věkem, což v praxi znamená, že může být uzavřeno jak dospělým člověkem, 

tak dítětem v zastoupení svého zákonného zástupce. Při zakládání účtu je nutné 

stanovit výši cílové částky, které se ale ještě budu blíže věnovat v některé 

z následujících podkapitol. Smlouva o stavebním spoření by měla obsahovat 

mj. úrokovou sazbu vkladů i poskytnutého úvěru, podmínky k získání úvěru 

i způsob jeho splácení.
54

 

5.3.3 Stavební spořitelny v České republice 

Stavební spořitelny jsou definovány jako speciální banky, jejichž rozsah 

působnosti je přesně vymezený. Z finančních produktů nabízejí pouze stavební 

spoření a jsou oprávněny vykonávat jen činnosti s ním bezprostředně související. 

Tyto restrikce si kladou za cíl snížit možná rizika na minimum, jelikož stavební 

spořitelny disponují se značným množstvím státních prostředků, které se vyskytují 

právě v podobě vládní podpory. 
55

 

Jak jsem již uvedla v předchozí podkapitole, stavební spoření si může klient 

uzavřít u některé z pěti stavebních spořitelen, které působí v České republice. Jedná 

se o Českomoravskou stavební spořitelnu; Modrou pyramidu, stavební spořitelnu; 

Raiffeisen stavební spořitelnu; Stavební spořitelnu České spořitelny a Wüstenrot 

stavební spořitelnu. Tento finanční produkt lze sjednat také v bankách, jež mají 

stavební spořitelnu v rámci finanční skupiny. 
56

 

Ve stavebních spořitelnách působících na území České republiky mají své 

podíly zahraniční finanční instituce, čemuž je určena následující tabulka. 
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Tabulka č. 4 Přehled stavebních spořitelen v ČR a jejich hlavní akcionáři včetně podílů 

Pramen: KIELAR, Petr. Matematika stavebního spoření, Praha: Ekopress, 2010, s. 14 

5.3.4 Výše státní podpory 

 Výše státní podpory u stavebního spoření se neustále snižuje, přesto stále 

představuje v kombinaci s úroky poměrně zajímavý výnos, což potvrzuje i to, 

že na tento spořicí produkt ukládá peníze prakticky každá česká rodina. 

Na smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003, se vztahovala státní podpora ve výši 

25% z vložené částky. Pro získání maximální výše státní podpory 4 500 Kč, bylo 

nutné vložit částku 18 000 Kč. Vázací lhůta vložených peněz, během níž nebylo 

možné vybrat finance bez sankcí, byla stanovena na pět let. 
57

 

Od 1. 1. 2004 se podmínky stavebního spoření změnily a k tomu, aby klient 

získal nejvyšší možnou podporu ve výši 3 000 Kč, musel uspořit 20 000 Kč ročně, 

z čehož vyplývá, že státní podpora činila 15%. Doba, po kterou nebylo možné 

s uloženými financemi disponovat, se prodloužila o rok, a sice na šest let. 
58

  

O sedm let později došlo opět ke změnám a státní podpora se, počínaje 

rokem 2011, snížila na 10% z ročního vkladu. V současné době má klient možnost 
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 TAMTÉŽ, s. 65 

         STAVEBNÍ SPOŘITELNA   HLAVNÍ AKCIONÁŘI A JEJICH      

                           PODÍL 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 

(ČMSS) 

Československá obchodní spořitelna, a.s. 

(50%), Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

(45%) 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 

(MPSS)  

Komerční banka, a.s. (100%) 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (RSTS) Raiffeisen Bausparkasse Holding GmbH 

(90%) 

Raiffeisenbank, a.s. (10%) 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

(SSČS) 

Česká spořitelna, a.s. (95%) 

Bausparkasse der österreichischen 

Sparkassen AG (5%) 

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 

(Wüstenrot) 

Wüstenrot & Württembergische AG 

(55,92%) 

Wüstenrot Verwaltungs-und die 

Dienstleistungen GmbH (43,50%) 
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získat od státu nejvýše 2 000 Kč. Takže maximální částka, která se ročně vyplatí 

odeslat na stavební spoření, je 20 000 Kč.
59

 

Tabulka č. 5 Změny ve stavebním spoření (pro lepší přehlednost v tabulce) 

Pramen: Vlastní zpracování na základě převzatých údajů (JANDA, Josef. Spořit nebo investovat. 
Praha:Grada Publishing, 2011, s. 65) 

 

Kromě markantního snížení státní podpory přišli klienti také o jednu velkou 

výhodu, která činila ze stavebního spoření zajímavý bankovní produkt. Do té doby 

byly úroky z vkladů osvobozeny od daně z příjmu, což již neplatí a počínaje rokem 

2011 podléhají dani ve výši 15 %. 
60

 

Daň za klienta odvádí příslušná stavební spořitelna. Obdobně je tomu 

i v případě vyplácení státní podpory, o níž požádá souhrnně za všechny účastníky 

právě stavební spořitelna. Provede to formou písemné žádosti adresované 

Ministerstvu financí ČR vždy po uplynutí kalendářního roku. Pro výpočet výše 

státní podpory musí spořitelna znát, kolik vložil klient na účet za celý kalendářní 

rok.  
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Stavební spoření Smlouvy 

uzavřené do  

31. 12. 2003 

Smlouvy 

uzavřené od  

1. 1. 2004 

Smlouvy 

uzavřené od  

1. 1. 2011 

Výše státní 

podpory 

25% - max. 

4 500 Kč 

15% - max.  

3 000 Kč 

10% - max. 

2 000 Kč 

Výše vkladu pro 

získání maximální 

státní podpory  

18 000 Kč  20 000 Kč 20 000 Kč 

Vázací lhůta 

fin.prostředků 

5 let 6 let 6 let 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/chcete-koupit-nemovitost-obratte-se-na-nas/3431688?rtype=V&rmain=7846022&ritem=3431688&rclanek=12668005&rslovo=432574&showdirect=1
http://finance.idnes.cz/rok-2012-co-se-pro-vsechny-zmeni-ve-stavebnim-sporeni-f82-/spor.aspx?c=A111122_1688520_spor_sov
http://finance.idnes.cz/rok-2012-co-se-pro-vsechny-zmeni-ve-stavebnim-sporeni-f82-/spor.aspx?c=A111122_1688520_spor_sov
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5.3.5 Cílová částka 

Cílová částka představuje jednu z nejdůležitějších součástí stavebního 

spoření, jejíž výše musí být sjednána v každé jeho smlouvě. Cílovou částkou 

se rozumí nejen finanční obnos, který klient plánuje uložit na účet během spořicí 

fáze, ale i součet státní podpory, případného úvěru ze stavebního spoření a úroků 

z vkladů a státní podpory. 
61

 

Jinými slovy jde v podstatě o maximální částku, kterou je možné 

ze ,,stavebka“ získat, a to buď spořením, nebo úvěrem. V praxi to znamená, 

že pokud si klient stanoví cílovou částku na 200 000 Kč, může naspořit 80 000 Kč 

a na dalších 120 000 Kč si vzít úvěr. Další varianta může vypadat tak, že střadatel 

naopak naspoří celých 200 000 Kč, úvěr čerpat nebude a smlouvu ukončí. Také je 

možné naspořit například jen 100 000 Kč a smlouvu o stavebním spoření rovněž 

ukončit. Přespoření cílové částky není bez jejího navýšení možné.
62

 

Před uzavřením smlouvy by si měl klient důkladně rozmyslet, zda bude chtít 

čerpat ze stavebního spoření úvěr a také alespoň přibližně propočítat, kolik na účet 

během šestileté vázací lhůty naspoří. Od výše cílové částky se odvíjí vstupní 

poplatek za uzavření smlouvy, který je u většiny stavebních spořitelen stanoven 

na 1%. Z tohoto důvodu by neměla být příliš nízká, ale ani vysoká, aby klient 

neplatil zbytečně hodně. Finanční poradci doporučují volit cílovou částku ve výši 

asi 200 000 Kč. Ještě je nutné zmínit, že cílovou částku lze během spoření navýšit. 

Z částky, o kterou byla cílová částka zvýšena, si stavební spořitelna účtuje úhradu 

ve výši 1%.  

5.3.6 Dvě fáze stavebního spoření 

První etapa stavebního spoření je označována jako spořicí fáze, během níž 

střadatel uloží na svůj účet ideálně takovou sumu, která mu zajistí vyplacení 

nejvyšší možné státní podpory. Jedná se buď o pravidelné měsíční ukládání určité 

částky, nebo o jednorázový vklad, jenž je možný uskutečnit klidně v posledním dni 

kalendářního roku.
63
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Klient spoří po dobu šesti let a po skončení vázací lhůty se mu naskytne 

několik možností, jak s naspořenými prostředky dále naložit.
64

  

1. Navýší si cílovou částku a pokračuje ve spoření – stavební spořitelna 

si z tohoto navýšení účtuje poplatek 1% a v některých takto 

specializovaných finančních institucích dochází díky navýšení cílové částky 

automaticky k obnovení vázací lhůty po dobu dalších šesti let.  Není to však 

pravidlem, vždy záleží na všeobecných obchodních podmínkách konkrétní 

spořitelny. Některé z nich promíjí klientům v rámci různých bonusových 

akcí jak poplatek ve výši 1%, tak i dobu fixace.  

2. Cílovou částku nenavyšuje, ale peníze nechá dále zhodnocovat na účtu - 

V tomto případě je možné využít finance uložené na stavebním spoření jako 

tzv. finanční rezervu. Klient však musí počítat obvykle s tříměsíční 

výpovědní lhůtou a také s tím, že zhodnocení těchto peněžních prostředků 

nebude již nikterak závratné. Pokud však není navýšená cílová částka, 

dochází k tzv. přespoření a ze strany stavební spořitelny může na základě 

porušení všeobecných obchodních podmínek dojít k vypovězení smluvního 

vztahu. Ve většině nově uzavřených smluv již překročení cílové částky není 

možné. 

3. Vybrat naspořené finanční prostředky včetně státní podpory a použít je 

zcela libovolným způsobem – jedná se o další možnou variantu, jak naložit 

s penězi po uplynutí jejich vázací doby. Jiná situace by nastala v případě, že 

střadatel ukončí se stavební spořitelnou smlouvu ještě před uplynutím lhůty 

šesti let a nevyužije možnost úvěru, pak o státní podporu přijde a zároveň 

může být sankcionován za předčasné ukončení strhnutím určitého procenta 

z cílové částky.  

4. Založení nové smlouvy o stavebním spoření – je na ni samozřejmě možné 

převést peníze ze staré smlouvy. Opět je však potřeba počítat 

s jednoprocentním poplatkem, který se vypočítává z cílové částky. 

Druhá etapa stavebního spoření je označována jako fáze úvěrová. Tato fáze 

vzniká mezi klientem a stavební spořitelnou po uzavření úvěrové smlouvy 
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a přidělení cílové částky. K úvěrové fázi střadatel ale dospět vůbec nemusí. Je čistě 

na každém klientovi, zda se rozhodne v rámci stavebního spoření pouze spořit, nebo 

žádat i o úvěr.  

 Klient, který žádá o úvěr, musí splnit podmínky stanovené zákonem 

a stavební spořitelnou. 
65

 

 Dodržení minimální doby spoření – zákon o stavebním spoření stanovuje, 

že úvěr ze stavebního spoření může jeho účastník získat nejdříve za 24 

měsíců od uzavření smlouvy. 

 Naspoření minimální částky potřebné pro přidělení úvěru - její výši 

nestanovuje stát, ale určuje si ji sama stavební spořitelna. Obvykle je nutné 

naspořit 40% z cílové částky. 

 Dosažení stanoveného hodnotícího číslo – jedná se o bodové hodnocení, 

které poukazuje na způsob spoření jednotlivců.  

Úvěr ze stavebního spoření je klientům poskytován do výše rozdílu mezi 

cílovou částkou a částkou naspořenou ve fázi spoření. Je úročen pevnou úrokovou 

sazbou, jejíž výše je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Finance, které jsou 

získány z úvěru, je možné použít pouze na bytové účely, jež jsou definovány 

zákonem. 
66

 

Stavební spořitelny nabízejí svým klientům i tzv. překlenovací úvěry, také 

známé jako meziúvěry, které slouží k překonání doby mezi uzavřením smlouvy 

a přidělením cílové částky. Překlenovací úvěry umožňují klientovi rychle získat 

určitý objem finančních prostředků, jež potřebuje nutně v danou chvíli investovat 

do bydlení, ačkoliv ještě nesplnil podmínky pro získání řádného úvěru 

ze stavebního spoření.  Překlenovací úvěry bývají poskytovány ve výši cílové 

částky s tím, že klient hradí spořitelně pouze úroky. Tyto úvěry tedy nejsou 

spláceny postupně, ale jednorázově v okamžiku přidělení cílové částky. Úroky 

z úvěrů ze stavebního spoření bývají obvykle vysoké a lze je odečíst ze základu 

daně z příjmu fyzických osob. 
67
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5.3.7 Grafická znázornění týkající se stavebního spoření 

Pro zpracování následujících grafů byly použity údaje dostupné 

na internetových stránkách Ministerstva financí ČR. První čtyři z těchto grafických 

zpracování obsahují data od samotného počátku stavebního spoření v České 

republice, tedy od roku 1993, až dosud.  

Z následujícího grafu je patrné, že nejvyšší nárůst nově uzavřených smluv 

o stavebním spoření zaznamenaly stavební spořitelny v roce 2003. Hlavní důvod 

je zcela zřejmý. Lidé na poslední chvíli zřizovali stavební spoření, ke kterému 

se vztahovaly výhodnější podmínky, neboť počínaje rokem 2004 došlo u nových 

smluv k výraznému snížení státní podpory, a sice z 25% na 15%. V následujících 

letech je počet nových kontraktů o stavebním spoření více méně analogický, 

bez větších výkyvů. Od roku 2011 došlo pouze k mírnému poklesu nově založených 

smluv, protože začala platit nová pravidla, díky kterým přestal být tento spořicí 

produkt tolik zajímavý. O těchto změnách jsem se zmínila již v předchozích 

kapitolách. 

Graf č. 5 Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření 

    Pramen: Vlastní zpracování na základě převzatých údajů z MFČR, 2012 

Z níže uvedených grafů lze vypozorovat, že od roku 2010 dochází ke snížení 

počtu poskytnutých úvěrů, a tedy i k poklesu objemu vyplacených finančních 

prostředků. Tento úbytek podle výroční zprávy Asociace českých stavebních 

spořitel (AČSS) z roku 2011 z části zapříčinila nestabilita a nejistota naší 
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ekonomiky a účastníků stavebního spoření, kteří se obávají neustálých změn, jež 

jsou s tímto produktem spojené. Kromě toho se objevuje na finančním trhu 

množství jiných finančních institucí nabízejících úvěry na bydlení, čímž vzniká 

vcelku silná konkurence. 
68

 

Graf č. 6 Celkový počet úvěrů ze stavebního spoření včetně překlenovacích úvěrů 

 Pramen: Vlastní zpracování na základě údajů převzatých z MFČR, 2012 

 

Graf č. 7 Celkový objem poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření (mld. Kč) 

 Pramen:Vlastní zpracování na základě údajů převzatých z MFČR, 2012 

Poslední dva grafy mapující výši průměrné cílové částky a naspořené sumy 

začínají rokem 2002, jelikož data z předchozích let se mi nepodařilo zjistit.  
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Toto grafické zpracování prezentuje průměrnou výši cílové částky u nově 

založených smluv o stavebním spoření. Od roku 2002 až do současné doby 

se cílová částka neustále zvyšuje, výjimku zaznamenaly stavební spořitelny pouze 

v roce 2010, kdy došlo k jejímu nepatrnému snížení. 

Graf č. 8 Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření 

 Pramen: Vlastní zpracování na základě údajů převzatých z MFČR, 2012 

Graf č. 9 Vklady klientů ve stavebním spoření (mld. Kč) 

   Pramen: Vlastní zpracování na základě údajů převzatých z MFČR, 2012 

Ze znázorněného grafu je vidět každoroční, i když jen nepatrný nárůst 

částky, kterou mají lidé naspořenou ve stavebních spořitelnách, a to 

i přes dlouhodobý pokles počtu uzavřených smluv.   
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5.3.8 Perspektiva stavebního spoření v nadcházejících letech 

Podmínky tohoto spořicího produktu se neustále mění a ani v následujících 

letech tomu nebude jinak. Počínaje rokem 2011 došlo ke snížení státní podpory 

na 10% z ročního vkladu s tím, že pokud klient vloží 20 000 Kč, má od státu nárok 

na vyplacení maximální částky ve výši 2 000 Kč. Kromě toho byla zavedena také 

15% srážková daň z příjmů ze stavebního spoření.  

Účastníci stavebního spoření musí nejspíš již v příštím roce počítat s dalšími 

změnami. V nedávné době prošla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 

republiky prvním čtením novela zákona o stavebním spoření, která bude ještě 

posouzena Rozpočtovým a Hospodářským výborem. Nicméně tato novela zavádí 

od roku 2014 pro všechny účastníky stavebního spoření povinnost prokazovat 

účelové použití státního příspěvku, a to buď na bytové účely
69

, anebo zajištění 

na stáří formou převedení celé uspořené částky a připsaných záloh státní podpory 

do III. penzijního pilíře. Poslední možností k účelovému využití státního příspěvku 

je pokrytí výdajů za školné na vysokých školách. S touto možností se ovšem počítá 

až do budoucna, protože školné v současné době zavedeno není. 
70

 

Druhou zásadní změnou v zákoně o stavebním spoření, s níž tato novela 

přichází, je zvýšení konkurence na straně nabídky stavebního spoření tím 

způsobem, že tento bankovní produkt bude nabízen nejen stavebními spořitelnami, 

ale i univerzálními bankami. 
71

 

Je však nutné brát v potaz, že předložené informace se mohou ještě změnit, 

neboť novela zatím nebyla schválena. 
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 Bytové účely jsou definovány v ustanovení § 6 zákona o č. 96/1993 Sb. v platném znění o 
stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. 
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5.3.9 Zhodnocení stavebního spoření 

Stavební spoření patří v oblasti úvěrů i spoření stále mezi oblíbené spořicí 

produkty, i přestože neustále dochází k nejrůznějším změnám, které nejsou 

pro klienty příliš příznivé. Co se týká počtu nově uzavřených smluv, stavební 

spořitelny zaznamenaly v průběhu posledních let úpadek, ale ne až tak radikální, 

i přestože došlo ke snížení státní podpory a zavedení srážkové daně z výnosů.  

Stavební spoření je považováno za jistý a bezpečný produkt, u kterého je 

předem znám výnos. Riziko zde není téměř žádné, jelikož vklady jsou ze zákona 

pojištěny až do výše částky odpovídající 100 000 eur. Nevýhodou tohoto spořicího 

produktu je jeho nízká likvidita, jelikož klient nemůže s penězi uloženými na účtu 

po dobu šesti let volně disponovat. Při předčasném ukončení smlouvy by přišel 

o nárok na výplatu státní podporu, která činí stavební spoření zajímavým.  Naopak 

pro stavební spořitelny je tato šestiletá vázací lhůta podstatná, neboť právě ony 

mohou s těmito penězi libovolně nakládat. 

Efektivní úroková míra na stavebním spoření se pohybuje okolo 5%, 

což je jeden z nejdůležitějších důvodů, proč i přes velké množství nepopulárních 

změn zůstává tento spořicí produkt tak využívaný. Tohoto zhodnocení klient 

dosáhne, pokud spoří povinných šest let, s dalšími roky se průměrný roční výnos 

postupně snižuje. Výnos je v porovnání s ostatními spořicími produkty, kterým 

se v práci věnuji, vysoký.  

Lze jen těžko odhadovat, jak se změní obliba stavebního spoření mezi lidmi 

po roce 2014, kdy má dojít výhradně k  účelovému použití nejen úvěru 

ze stavebního spoření, ale i státní podpory. 
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5.4 Penzijní připojištění 

Penzijní připojištění spadá mezi tři bankovní produkty podporované státem, 

čímž se řadí mezi relativně výhodné spořicí a zároveň pojistné alternativy. 

Pro penzijní připojištění je charakteristická dlouhá doba spoření finančních 

prostředků, což je typické právě pro spořicí produkty. Na rozdíl od nich ale nejsou 

ze zákona pojištěny vklady, výnosy, státní příspěvky ani potencionální subvence 

od zaměstnavatele. Penzijní připojištění jsem do své bakalářské práce zařadila nejen 

kvůli výše uvedeným důvodům, ale také proto, že ve většině odborných publikací 

zabývajících se touto problematikou, jej najdeme právě mezi spořicími produkty. 

 Penzijní připojištění je součástí důchodové systému, ve kterém, počínaje 

lednem roku 2013, došlo k výrazným změnám. 

5.4.1 Důchodová reforma 

 V současné době se lidé dožívají, díky medicínskému pokroku, čím dál tím 

vyššího věku, čímž se prodlužuje i doba, po kterou jsou penzistům vypláceny 

důchody. Počet seniorů se neustále zvyšuje a naopak porodnost v průběhu 

posledních let klesá. To znamená jediné, a sice že ubývá těch, kteří na důchody 

přispívají. Vláda proto přišla s tzv. důchodovou reformou. Ta by měla zajistit, aby 

si lidé na penzi spořili, dokud jsou ještě ekonomicky aktivní a zajistili si tak další 

zdroj příjmů, který jim ve stáří výrazně přispěje k zachování alespoň standardní 

životní úrovně.
72

 Neustále zvyšující se střední délku dožití lidí je vidět 

na následujícím grafickém zpracování.  

Na začátku 20. století připadalo na jednoho důchodce až deset pracujících. 

Momentálně se jedná o dva pracující na jednoho penzistu a velmi rychle se blíží 

doba, kdy bude jednomu penzistovi odpovídat jeden pracující.
73

 

V této podkapitole tedy stručně nastíním, k jakým změnám v důchodové 

reformě došlo a zaměřím se především na třetí pilíř, který se týká spoření nejvíce. 

Od roku 2013 došlo k rozšíření počtu pilířů penzijního systému ze dvou na tři.   
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Graf č. 10 Střední délka života v letech 1985 - 2012 

 Pramen: Ministerstvo financí České republiky 

I. Pilíř 

Jedná se o tzv. průběžný důchodový systém, do kterého povinně přispívají 

všichni ekonomicky aktivní obyvatelé s tím, že nastřádané peníze jsou následně 

použity na vyplácení důchodů současným penzistům. Tento pilíř bývá označován 

zkratkou PAYG (pay as you go), což v českém překladu znamená, co je vybráno, 

je hned vyplaceno. Princip, na kterém první pilíř funguje, je stejný jako před 

reformou a i nadále je financován ze sociálního pojištění. Sazba, jež je odváděna 

do prvního pilíře, je stanovena na 28% z hrubé mzdy zaměstnance, přičemž 21,5% 

hradí zaměstnavatel a zbývajících 6,5% sám zaměstnanec. Peníze odvedené na účet 

sociálního pojištění nepodléhají dědickému řízení. 
74

 

První pilíř zůstává tedy v podstatě nezměněn. Pouze se zpřísnily podmínky 

pro odchod do důchodu, které spočívají především v prodloužení doby odchodu 

do penze, ve změnách výpočtů renty, ale i ve snížení vyplácené sumy 

u předčasných důchodů. 
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II. Pilíř   

Druhý pilíř je od 1. 1. 2013 vytvořen zcela nově a spočívá v tom, že 25% 

z hrubé mzdy zaměstnance je odváděno na účet sociálního pojištění a 3% se 

přesouvají na jeho individuální konto, které má zřízené u takového penzijního 

fondu, jehož finanční strategie mu nejvíce vyhovuje. Kromě těchto 28% musí 

klient, který se dobrovolně rozhodl vstoupit do druhého pilíře, vložit na účet ještě 

další 2% z vlastních prostředků. Dohromady tedy uloží do druhého pilíře 5% 

z vyměřovacího základu mzdy. 
75

 

Hlavním pozitivem zřízení tohoto pilíře je v tom, že se lidé mohou 

rozhodnout, v jakém z penzijních fondů budou své peníze zhodnocovat. Vybrat 

si mohou mezi následujícími čtyřmi fondy, a sice konzervativním, vyváženým, 

dynamickým a fondem státních dluhopisů. Záleží tedy na jednotlivci, zda je ochoten 

více riskovat a vložit peníze do dynamického fondu, kde sice hrozí vyšší riziko, ale 

výnos bývá vyšší, anebo finance směřovat do fondu konzervativního, kde nebezpečí 

ztráty peněz téměř nehrozí, avšak zhodnocení nebývá nijak závratné.  

Vstoupit do druhého pilíře může každý člověk zcela dobrovolně, ale poté 

co podepíše smlouvu, není již cesty zpět. Jedná se tedy o rozhodnutí konečné. 

Co ale změnit lze, je druh fondu a tedy i investiční strategie. Přistoupit na nové 

důchodové spoření je možné nejpozději v kalendářním roce, ve kterém klient dosáhl 

věku 35 let. Termín konce června 2013 stanovený pro vstup do druhého pilíře platí 

pouze pro ty, kterým 35 let bylo v roce 2012 a dříve. 
76

 

Peníze naspořené na individuálním účtu se stávají předmětem dědického 

řízení.  

III. Pilíř  

Obsahem třetího pilíře je stejně jako před reformou penzijní připojištění 

podporované státními příspěvky. Oproti dřívějšku se mírně změnily podmínky 

a penzijní připojištění se přejmenovalo na tzv. doplňkové penzijní připojištění. 
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V současné době již nelze uzavřít smlouvu o tomto produktu v takové podobě, jako 

existovala do konce roku 2012.  

V rámci třetího pilíře byly pod správou penzijních společností vytvořeny 

účastnické fondy, přičemž nutně musí fungovat fond konzervativní. Počet fondů 

ani jejich investiční strategie není stanovena zákonem, ale spořicí strategie každého 

fondu podléhá schválení u ČNB. 
77

 

 Všechny úspory klientů, kteří uzavřeli penzijní připojištění do 30. 11. 2012, 

byly převedeny do transformovaných fondů, kde platí podmínky starých smluv 

v podobě garantovaného nezáporného zhodnocení a nároku na výsluhovou penzi 

po 15 letech, což pro účastníky penzijního připojištění znamená možnost výběru 

až poloviny naspořených finančních prostředků. 
78

 

Dále se již budu věnovat zejména 3. pilíři, neboť se domnívám, 

že koresponduje s mou bakalářskou prací nejvíce. Všechny naspořené finanční 

prostředky v tomto pilíři podléhají dědickému řízení a patří svému majiteli. Oproti 

tomu z druhého pilíře odchází na individuální účet klienta pouze 5%. Pro lepší 

orientaci v penzijním systému je zde k dispozici následující grafické zpracování. 

Graf č. 11 Tři pilíře penzijního systému 

 Pramen: Penzijní fond české spořite 
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5.4.2 Zřízení doplňkového penzijního spoření 

Podle zákona vzniká doplňkové penzijní připojištění ,,na základě písemné 

smlouvy o doplňkovém penzijním spoření mezi účastníkem a penzijní společností 

dnem stanoveným v této smlouvě“. 
79

 

 Penzijní společnost se uzavřením smlouvy zavazuje shromažďovat 

a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více 

účastnických fondech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a sjednané 

strategie spoření a vyplácet mu dávky za podmínek a způsobem stanoveným 

zákonem a smlouvou. Účastník je povinen platit příspěvky v dohodnuté výši 

takovým způsobem, k jakému se zavázal. 
80

 

Doplňkové penzijní spoření, tedy třetí pilíř penzijního systému, si může 

uzavřít pouze fyzická osoba starší 18 let. Nárok na státní příspěvek má ovšem jen 

účastník s trvalým pobytem na území České republiky nebo bydlištěm na území 

členského státu EU, a je zároveň účastníkem zdravotního a důchodového pojištění 

v ČR nebo poživatelem důchodu. 
81

 

5.4.3 Penzijní společnosti místo penzijních fondů 

Penzijní připojištění je označováno jako specifické investiční konto, které 

před důchodovou reformou zřizovaly výhradně penzijní fondy, jelikož žádná jiná 

instituce k tomu neměla od státu oprávnění. Pro tyto fondy byla charakteristická 

konzervativní pravidla investování, která dosud přinášela všem klientům pouze 

nepatrný výnos. Od roku 2013 došlo ke změně a odvážnějším účastníkům 

penzijního připojištění je nově umožněno ukládat a zhodnocovat své finanční 

prostředky v některém z dynamičtějších účastnických fondů nabízejících různou 

investiční strategií. Účastnické i transformované fondy spadají pod správu 

penzijních společností.  

Pokud je však klient opatrnější a vyhovují mu konzervativní pravidla fondu, 

může zůstat u původního spoření a automaticky je přesunut 

do tzv. transformovaného penzijního fondu, kde se změní pouze podmínky 
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pro vyplácení státního příspěvku. V transformovaném fondu jsou zachovány 

veškeré podmínky, za kterých byla sjednána smlouva o penzijním připojištění. 

Jedná se především o garanci nezáporného zhodnocení vkladů a výsluhovou penzi, 

která umožňuje čerpání části naspořených prostředků po 15 letech. 
82

 

V nových účastnických fondech jsou peníze klientů a akcionářů důsledně 

odděleny a v případě zkrachování fondu budou klienti i se svými úsporami 

na základě rozhodnutí ČNB převedeni do jiné penzijní společnosti.
83

 

V současné době funguje podle MFČR jedenáct penzijních společností, 

kterým byla ČNB udělena licence.
 84

  

V rámci druhého pilíře lze však spořit pouze u šesti z nich, jelikož penzijní 

společnosti podléhají striktní zákonné regulaci a jsou stanoveny podmínky, 

za kterých je možno důchodové spoření nabízet. Jednotlivé společnosti musí 

mj. do svých fondů během poměrně krátké doby sehnat velký počet účastníků, 

což je především z marketingového hlediska velmi nákladné. Z tohoto důvodu 

několik fondů vzdalo svou účast ve druhém pilíři. Níže uvedený seznam shrnuje 

všechny penzijní společnosti, u nichž je možno spořit ve třetím pilíři a u šesti z nich 

zároveň i ve druhém pilíři. 

Penzijní společnosti  

 Aegon Penzijní společnost, a.s.  

 Allianz penzijní společnost, a.s. – II. pilíř  

 AXA penzijní společnost, a.s.  

 Conseq penzijní společnost, a.s. 

 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. – II. pilíř 

 Penzijní společnost České spořitelny, a.s. – II. pilíř 

 ČSOB Penzijní společnost, a.s. – II. pilíř 

 Generali Penzijní společnost, a.s. 
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http://www.penzijni-spolecnosti.cz/penzijni-reforma 
83
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 ING Penzijní společnost, a.s. 

 KB Penzijní společnost, a.s., (Komerční banka) – II. pilíř 

 Raiffeisen penzijní společnost, a.s. - II.pilíř 

Z následujícího grafu je patrné, že nejvíce klientů pro své účastnické fondy 

získala po třech měsících fungování třetího pilíře penzijního systému Penzijní 

společnost České pojišťovny. O dva tisíce klientů méně, tedy čtyři tisíce klientů, 

přilákala Penzijní společnost České spořitelny, kterou následuje KB Penzijní 

společnost. Pouze čtyři sta klientů se rozhodlo spořit u Raiffeisen penzijní 

společnosti, pro níž představuje třetí pilíř jen doplňkový produkt. Conseq penzijní 

společnost začala nabízet spoření v jejich účastnických fondech až v průběhu února, 

a proto zatím získala pouze okolo sta klientů. Penzijní společnost Generali jen 

udržuje své stávající penzijní připojištění
 

a Penzijní společnost Aegon čeká 

na udělení licence od České národní banky pro produkty ve III. pilíři, proto 

je nenajdeme v  grafu.
85

 

Graf č. 12 Počet klientů (III. pilíř) v penzijních společnostech během prvních tří měsíců 

roku 2013   

   Pramen: Penzijní společnosti 
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5.4.4 Příspěvky účastníka doplňkového penzijního spoření 

Účastník doplňkového penzijního spoření se ve smlouvě zavazuje k tomu, že 

bude každý měsíc do penzijního fondu odvádět stanovenou částku. Změna výše 

příspěvku je možná. V penzijním plánu či smlouvě může být však stanovena lhůta 

pro tuto změnu, která nesmí být delší než tři kalendářní měsíce ode dne doručení 

tohoto oznámení. Účastník může, s ohledem na svou aktuální finanční situaci, 

požádat o snížení, zvýšení, odklad či přerušení placení příspěvku.
86

  

Minimální částka pro spoření na penzi zůstává 100 Kč, avšak státní podpora 

je od roku 2013 připisována pouze klientům, kteří budou spořit alespoň 300 Kč 

měsíčně. Maximální výše příspěvku účastníka není stanovena. 

Za účastníka může příspěvky hradit i jeho zaměstnavatel, ale tuto skutečnost 

je třeba penzijní společnosti předem písemně oznámit. 

 Nárok na státní podporu střadatel získá pouze v případě, že je jeho 

příspěvek za daný kalendářní měsíc připsán na účet penzijního fondu včas. Pokud 

tomu tak nebude, nedojde k vyplacení příspěvku pramenícího ze státního 

rozpočtu.
87

 

5.4.5 Výše státní podpory ve třetím pilíři 

V rámci důchodové reformy došlo ke zvýšení státní podpory, což je ale 

podmíněno vyššími měsíčními úložkami klientů na doplňkové penzijní připojištění. 

Toto se týká také smluv uzavřených před koncem listopadu roku 2012, proto bylo 

i u nich nutné navýšit měsíční vklady, aby klient nepřišel o státní podporu.  

Stát se snaží stimulovat občany k tomu, aby spořili vyšší částky, za což je 

odmění zajímavějším příspěvek. Jak je vidět v následující tabulce, ukládat 

na důchodové penzijní připojištění méně než 600 Kč již není tak výhodné jako dřív. 

Naopak spořit si částku od 700 Kč do 1 000 Kč je oproti předchozím rokům 

výnosnější. Tento nový systém je výhodnější pro ty, kteří si v třetím důchodovém 
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pilíři ukládají výrazně více peněz, než jaký je momentálně průměr. Ten se nyní 

nachází někde mezi 400 a 500 korunami měsíčně.
88

 Výše státní podpory 

je stanovena tak, jak je vidět v tabulce. Je-li výše měsíčního příspěvku účastníka 

300 až 999 Kč, činí státní příspěvek 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč. 

Příspěvek přesahující 1 000 Kč, odpovídá měsíční státní podpoře ve výši 230 Kč. 

Tabulka č. 6 Výše státní podpory u doplňkového penzijního spoření 

Pramen: Vlastní zpracování na základě převzatých údajů z Podnikatel.cz 

5.4.6 Nárok na daňové úlevy účastníka doplňkového penzijního spoření 

I po důchodové reformě se nadále počítá s daňovým zvýhodněním 

penzijního spoření, ačkoliv se mírně změnily podmínky pro odpočty. Daňová úleva 

se vztahuje na měsíční vklady účastníka v rozmezí 1 000 až 2 000 Kč, přičemž 

z částky nad 1 000 Kč, kterou klient na penzijní spoření vloží, si může odečíst 

15% z daňového základu. Maximální daňový odpočet je stanoven stejně jako 

doposud na 12 000 Kč za rok a nejvyšší možné daňové úspory dosáhne účastník 

doplňkového důchodového připojištění při měsíční úložce 2 000 Kč. Ročně je tedy 
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Výše měsíční úložky Státní příspěvek do  

31. 12. 2012 

Státní příspěvek od  

1. 1. 2013 

100 Kč 50 Kč 0 Kč 

200 Kč 90 Kč 0 Kč 

300 Kč 120 Kč 90 Kč 

400 Kč 140 Kč 110 Kč 

500 Kč 150 Kč 130 Kč 

600 Kč 150 Kč 150 Kč 

700 Kč 150 Kč 170 Kč 

800 Kč 150 Kč 190 Kč 

900 Kč 150 Kč 210 Kč 

1 000 Kč 150 Kč 230 Kč 

1 500 – 2 000 Kč 150 Kč 230 Kč + odpočet 

z daňového základu za rok 
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nutné naspořit 24 000 Kč místo stávajících 18 000 Kč. V praxi to znamená, že takto 

je možno každý rok na daních ušetřit až 1 800 Kč. 
89 

5.4.7 Čerpání naspořených prostředků z doplňkového penzijního spoření 

Stejně jako před důchodovou reformou, tak i po ní, bude mít klient nadále 

možnost rozhodnout se, jaký typ dávek zvolí pro výplatu nastřádaných peněz 

z doplňkového penzijního spoření. Jedná se o následující možnosti.
90

 

a) starobní penze na určenou dobu – měsíční vyplácení na dobu, kterou 

si určí účastník doplňkového penzijního připojištění. Nárok na čerpání 

starobní penze vznikne min. 5 let před odchodem do starobního důchodu. 

Další podmínkou pro výplatu je spoření po dobu nejméně 60 kalendářních 

měsíců. 

b) invalidní penze na určenou dobu – nárok na výplatu je možný nejdříve 

po 36 měsících (ne déle jak 60 měsíců) spořící doby a klient musí současně 

pobírat invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. 

c) jednorázové vyrovnání – pokud účastník penzijního připojištění splnil 

podmínky pro čerpání starobního důchodu a spořil v doplňkovém penzijním 

spoření minimálně 60 kalendářních měsíců, může požádat o jednorázové 

vyrovnání 

d) odbytné – o odbytné lze požádat, pokud klient ukončí penzijní připojištění 

dohodou či výpovědí, spořil min. 24 měsíců a nepřevádí naspořené finanční 

prostředky do jiného penzijního fondu. Také pokud účastník zemřel 

a nevznikl mu nárok na jinou z dávek, náleží odbytné určené osobě. 

V případě, že není určena žádná osoba, stává se odbytné předmětem 

dědického řízení. Částka je ale vyplácena bez státních příspěvků. 

e) úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi 

f) úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu 

s přesně stanovenou výší důchodu. – tyto poslední dva body lze přirovnat 

ke starobní penzi, ale s tím rozdílem, že čerpání naspořené částky zajišťuje 

pojišťovna, kterou si účastník zvolí a uzavře s ní smlouvu. Podmínky 
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pro výplatu této dávky jsou však stejné jako v případě starobní penze. 

Účastník musí být min. 5 let před odchodem do starobního důchodu a trvání 

spořicí doby je stanoveno na nejméně 60 kalendářních měsíců. 

Oproti penzijnímu připojištění, které bylo sjednáváno do listopadu roku 

2012, zde chybí možnost zvolit si tzv. výsluhou penzi, jež účastníky opravňovala 

k čerpání až poloviny prostředků již po 15 letech spoření.  

5.4.8 Zhodnocení penzijního spoření 

Doplňkové penzijní spoření je jedním z produktů, ke kterému se při dodržení 

stanovených podmínek vztahuje státní příspěvek. I přesto ale není tato spořicí 

varianta vhodná univerzálně pro všechny účastníky. 

 Pro starší spoluobčany, kterým k odchodu do důchodu zbývá max. patnáct 

let, je tento spořicí produkt velmi výhodný. Vložené finanční prostředky jsou díky 

státní podpoře dobře zhodnoceny, a to s prakticky minimálním rizikem.  

Na druhou stranu se tento způsob zajištění na stáří příliš nevyplatí mladým 

lidem, protože s rostoucí sumou naspořených prostředků a prodlužující se dobou 

spoření, klesá celková míra zhodnocení. Kromě toho také není příliš rozumné, 

spoléhat se nato, že v horizontu příštích desítek let budou podmínky stejné jako 

doposud. Ve vyplácení státních příspěvků může kdykoliv dojít ke změně 

a efektivita tohoto produktu tak může radikálně poklesnout.  

Mladým lidem je doporučeno investovat své volné finanční prostředky spíše 

do takových produktů, u nichž je možné dosáhnout vyšších výnosů a nefixovat 

peníze na tak dlouhou dobu, jako je tomu v případě účastnických fondů 

doplňkového penzijního spoření. 

Co se týče penzijních společností, pro ně je výhodné právě to, co pro klienty 

nikoliv. Peníze, které účastníci na doplňkové penzijní připojištění vloží, jsou dále 

penzijní společností obhospodařovány a investovány. Pravidla investování určuje 

zákon a také podléhají státnímu dozoru.  

Jednotlivé účastnické fondy nabízejí v rámci doplňkového penzijního 

spoření rozdílné investiční strategie, jejichž rizikovost se odráží především 
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v odlišném úročení. U transformovaného, dále u konzervativního fondu a fondu 

státních dluhopisů se počítá s ročním zhodnocením okolo 2% p.a. Co se týká fondu 

vyváženého, roční zhodnocení by se mělo dlouhodobě pohybovat mezi 3 až 5 %. 

U dynamického účastnického fondu, který investuje především do akcií, by se měli 

klienti dočkat ročního zhodnocení až 5-7%, samozřejmě je ale potřeba počítat 

s případným rizikem.
91

 Vklady v penzijních fondech nejsou pojištěny a na smlouvy 

o doplňkovém penzijním spoření se již nevztahuje garance nezáporného hodnocení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91

 Nový penzijní systém: ani třetí pilíř není pro každého. Investiční web [online]. 7.1.2013 
[cit. 2013 04-13]. Dostupné z: http://www.investicniweb.cz/univerzita/finance/2013/1/7/novy-
penzijni-system-ani-treti-pilir-neni-pro-kazdeho/ 



55 
 

6. Využití spořicích bankovních produktů v běžném životě 

V současné době existuje na tuzemském finančním trhu velké množství 

bankovních domů nabízejících širokou škálu spořicích produktů.  Pro klienta bývá 

mnohdy velmi obtížné zorientovat se nejen ve spořicích alternativách, 

ale i ve výběru určité bankovní instituce, které bez obav svěří své finanční 

prostředky, a u níž zároveň získá co nejvyšší zhodnocení. Dosud jsem se v této 

práci věnovala spořicím produktům více méně pouze v teoretické rovině, teď 

se zaměřím na praktickou stránku věci.  

Tato část mé bakalářské práce tedy spočívá v porovnání třech mnou 

vybraných bankovních domů a dvou spořicích produktů, které jsou v nich klientům 

nabízeny. Měla bych dojít k závěru, v jaké bance je ten či onen produkt 

nejvýhodnější zřídit Věnovat se budu především spořicím účtům a termínovaným 

vkladům, jelikož tyto spořicí alternativy nabízejí téměř všechny bankovní domy, 

 na rozdíl třeba od stavebního spoření, které si klienti mohou uzavřít pouze 

u stavebních spořitelen. 

Nebudu se však již zabývat tím, zda vložit peníze na spořicí účet 

či termínovaný vklad, ani tím, jaké mají tyto spořicí produkty výhody 

nebo nevýhody, jelikož jsem se o tom zmiňovala v teoretické části mé práce. Zde 

budu klást důraz především na to, jak se odlišuje nabídka spořicích účtů 

a termínovaných vkladů ve sledovaných bankách. 

6.1 Výběr bankovních domů 

 Vybrala jsem si k porovnání následující tři bankovní domy, které se od sebe 

podle mého názoru odlišují. 

První bankovní institucí, jež jsem zařadila do svého porovnání, 

je Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB), která patří v České republice 

k velmi oblíbeným díky kvalitě nabízených služeb, ale i její historii a tradici sahající 

do 60. let minulého století, kdy byla na popud státu založena. V roce 1999 

se v rámci privatizace stala majoritním vlastníkem ČSOB belgická KBC Bank. 

Československá obchodní banka nabízí v současnosti velké množství finančních 
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produktů, které jsou určeny pro studenty, podnikatele, rodiny s dětmi či 

pro penzisty. 
92

 

Dále se zaměřím na služby bankovního domu UniCredit Bank působícího 

na českém trhu od roku 2007 pod názvem UniCredit Czech Republic, a.s, jenž 

vznikl spojením dvou bankovních institucí HVB Bank a Živnostenské banky. Jedná 

se o rychle rozvíjející se banku, která neustále zvyšuje svůj zisk a rok od roku 

stoupá počet klientů, jež využívají právě její služby. Momentálně je podle objemu 

aktiv považována za čtvrtou největší banku na tuzemském trhu. Do svého porovnání 

jsem ji zařadila z toho důvodu, že ačkoliv u nás nepůsobí příliš dlouho, má již velké 

množství spokojených zákazníků.
93

 

Třetí banka v mém porovnání, mBank, vstoupila na tuzemský trh 

v listopadu roku 2007. Obchodní strategie mBank byla postavena na tom, že jejími 

klienty budou především lidé, kterým nejvíce vyhovuje komunikace s bankou 

na základě nových technologických prostředků, tedy pomocí internetu či telefonu. 

Tato banka se od předchozích zmíněných odlišuje hlavně v tom, že má velmi málo 

klasických poboček, jež jsou označovány jako tzv. Finanční centra. Nacházejí 

se pouze v Brně, Praze, Hradci Králové, Liberci, Ostravě, Plzni a Zlíně. Dále jsou 

klientům k dispozici tzv. mKIOSKY situované do velkých obchodních center, 

na nichž je však možné zřídit pouze základní produkty. Jedná se tedy spíše 

o virtuální banku, i když její obchodní síť se neustále rozrůstá. Zvyšuje se i počet 

klientů, kteří svěří mBank své finance, v lednu letošního roku se jednalo přibližně 

o 450 tisíc. 
94

 

Češi smýšlí velmi konzervativně a bezmezně důvěřují velkým tradičním 

bankám, které ale důvěry klientů mírně zneužívají. Oproti konkurenci nenabízí 

ve většině případů nikterak zajímavé zhodnocení finančních prostředků. Mohou 

si to však dovolit. Obecně lze říci, že Češi nejsou příliš spokojeni se službami, které 

jim banka nabízí, ale přesto jí zůstávají věrní, a své peníze nepřesunují na účty 

jiných bankovních institucí, u nichž by dosáhly vyššího zhodnocení. ČSOB patří 
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spolu s Komerční bankou a Českou spořitelnou mezi tři největší a zároveň 

nejdůvěryhodnější bankovní domy v České republice. Klienti nešvary těchto 

velkých bank tolerují, protože je pro ně zkrátka a jednoduše nejdůležitější stabilita 

a tradice bankovních domů. Orientace v nabídkách nově vzniklých bank je také 

náročná na čas, který spousta lidí raději vynaloží jinak, což zavedeným bankovním 

domům nahrává do karet.   

Velké banky mají hodně klientů, a i když v současné době o značné 

množství z nich přicházejí kvůli nově vzniklým bankovním institucím pronikajícím 

na tuzemský trh, stejně je to nejspíš ani během následujících let nijak neohrozí. 

Mají svou klientelu jistou, díky čemuž si mohou dovolit nastavit vysoké poplatky 

za vedení účtů
95

 a uložené finance klientů zhodnocovat nízkou úrokovou sazbou.  

Tradiční české banky disponují, na rozdíl od těch nově zřízených, rozsáhlou 

obchodní sítí, která vyžaduje vynaložení značné sumy na provoz, což se také 

promítá do ceny za jednotlivé produkty.  

Momentálně se novým bankám začíná velmi dobře dařit, jelikož lákají své 

klienty právě na vysoké výnosy a nulové poplatky spojené s vedením účtů.  

Nově zřizované banky fungují spíše virtuálně a jsou založené 

na technologickém pokroku, který spočívá především v provádění většiny 

platebních transakcí prostřednictvím internetového bankovnictví či přes telefonní 

linku. Klientelu těchto bank tvoří především mladí, ale i starší, vzdělaní lidé, kterým 

vyhovuje více elektronická manipulace s jejich penězi než osobní styk 

na pobočkách, což jim mj. také ušetří spoustu času. Velkou výhodou těchto nových 

bank je fakt, že většinu služeb nabízejí zcela zdarma, čímž se snaží konkurovat 

tradičním českým bankovním domům.  
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6.2 Porovnání spořicích účtů a termínovaných vkladů u třech sledovaných 

bank 

Tabulka č. 7 Porovnání spořicích účtu u ČSOB, UniCredit Bank a mBank 

Pramen: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných na internetových stránkách jednotlivých 
bank. (Přesné bibliografické odkazy jsou uvedeny v seznamu internetových zdrojů na str. 71) 

*První podmínkou je v kalendářním měsíci zaplatit platebními kartami mBank u obchodníků nebo 

na internetu v celkovém objemu min. 4 000 Kč. Druhá podmínka stanovuje, že zůstatek spořicího 

účtu nesmí překročit 100 000 Kč. Pokud podmínky klient nesplní, úročí se sazbou 0,50 % p.a. 

Kritéria ČSOB – Spořicí 

účet s prémií 

pro klienty bez 

běžného účtu 

UniCredit – Spořicí 

účet Prima 

mBank – eMax Plus 

(s podmínkou*) 

Zřízení a vedení 

účtu 

zdarma zdarma zdarma 

Internetové 

bankovnictví, 

banka v mobilu 

ne /pouze pokud je 

zřízen i běžný účet 

ano ano 

Počáteční vklad 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

Minimální zůstatek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Roční úroková 

sazba 

0,20% 

0,50% s běžným 

účtem 

1,75% - do 

499 999 Kč 

1,00% - od 500 000 

Kč 

až 2,00 % - do 

100 000 Kč 

Způsob připisování 

úroků 

čtvrtletně čtvrtletně měsíčně 

Je podmínkou mít 

běžný účet? 

ne ne ano 

Pojištění vkladu ano ano ano 

Platební karta k 

účtu 

ne ne ne 

Příchozí platby zdarma zdarma zdarma 

Odchozí platby 3 zdarma/3 měsíce, 

každá další platba 

50 Kč 

2 zdarma/měsíc, 

každá další platba 

45 Kč 

1 zdarma, další 

zpoplatněny 
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Do výše uvedené tabulky jsem zaznamenala údaje týkající se spořicích účtů 

u třech vybraných bank, o kterých jsem se rozepisovala na začátku kapitoly. 

Důležité je zmínit, že banky nenabízí pouze jednu variantu spořicího účtu 

či termínovaného vkladu, ale ve většině případů více takto zaměřených kont. 

Stanovila jsem si kritéria, která jsou pro klienty při výběru spořicího účtu důležitá, 

a vzájemně jsem je porovnala. 

Z údajů zanesených do následující tabulky vyplývá zcela jasně, že ČSOB, 

jakožto zavedená banka s obrovským množstvím klientů, nabízí z mnou 

sledovaných bank nejnižší úrokovou sazbu. Jako jediná také vyžaduje počáteční 

vklad, a to ve výši 5 000 Kč. Určitou nevýhodou je, že klienti nemohou disponovat 

s financemi prostřednictvím internetu. Tuto možnost ČSOB nabízí pouze v případě 

založení zároveň běžného účtu. Spořicí účet lze obsluhovat pouze prostřednictvím 

pobočky, kterých se ale nachází na našem území velké množství. Peníze uložené 

na tomto účtu je možné převést pouze na klientův běžný účet, jenž je zřízen 

u ČSOB. Transakci ze spořicího účtu nelze uskutečnit na konto někoho jiného. 

Příchozí platby jsou v rámci tuzemského platebního styku stejně jako u mBank 

a UniCredit bank zdarma, rozdíl však najdeme u plateb odchozích. Československá 

obchodní banka, a.s. promíjí tři platby za čtvrt roku, přičemž další jsou 

zpoplatněny. 

Z nabídky internetové banky mBank jsem vybrala spořicí účet eMax Plus, 

jenž nabízí účastníkům tohoto spoření až 2% roční zhodnocení. Má to však háček 

v podobě podmínek, které pokud nejsou splněny, padá úroková sazba rázem 

na 0,5%. Znění podmínek jsem uvedla pod tabulku a vyplývá z nich, že spořicí účet 

eMax plus u mBank je vhodný pro klienty, kteří měsíčně provádějí větší množství 

platebních transakcí. Vyplatí se tedy mít u této banky zřízen nejen spořicí, 

ale zároveň i klasický běžný účet, protože uskutečněné převody na jednotlivých 

kontech mBank se sčítají. 

Spořicí účet u UniCredit bank je podle mého názoru taková zlatá střední 

cesta mezi tradičními ,,kamennými“ a nově zřízenými virtuálními bankami. 

V tomto případě tedy mezi ČSOB a mBank. Spořicí účet Prima přináší svým 

klientům roční zhodnocení 1,75% (po splnění daných podmínek) a umožňuje 

pohyby s financemi prostřednictvím internetového bankovnictví. Pokud však 
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zákazníkům tato možnost nevyhovuje, mohou navštívit některou z poboček, které 

jsou postupně zřizovány ve všech krajských i okresních městech.  

Tabulka č. 8 Porovnání termínovaných vkladů u ČSOB, UniCredit Bank a mBank 

Pramen: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných na internetových stránkách jednotlivých 
bank. (Přesné bibliografické odkazy jsou uvedeny v seznamu internetových zdrojů na str. 71) 

Do tabulky jsem zanesla údaje týkající se termínovaných vkladů u třech 

sledovaných bank. Tyto informace poskytují dané banky na svých internetových 

stránkách v sekci úrokové sazby a sazebníky pro fyzické občany. Jak je v tabulce 

vidět, každá z bank nabízí nejen jiné zhodnocení vložených finančních prostředků, 

ale i stanovuje různou výši počátečních vkladů, způsob připisování úroků a sankce 

za předčasný výběr naspořených peněz z termínovaného vkladu. Stejně jako 

v případě spořicích účtů, tak i zde je potřeba, aby klient vždy zvážil, jaké řešení 

pro něj bude tím nejlepším.  

Zřízení i vedení termínovaného vkladu nabízejí všechny sledované banky 

zdarma. Rozdíl je však ve výši počátečního vkladu, kdy nejnižší vyžaduje mBank, 

a sice 1 000 Kč, a naopak nejvyšší částku 30 000 Kč musí klienti uložit 

Kritéria ČSOB –

Termínovaný vklad 

Plus 

UniCredit Bank mBank – mVklad 

Zřízení a vedení 

účtu 

zdarma zdarma zdarma 

Počáteční vklad 5 000 Kč 30 000 Kč 1 000 Kč 

Roční úroková 

sazba /úroková 

míra 

2 roky – 0,70% 

3 roky - 0,85% / fixní 

2 roky – 0,80% 

3 roky – 0,90% 

5 let - 1,30% /fixní 

3 měsíce – 0,70 % 

6 měsíců – 0,90% 

1 rok - 1,00% /fixní 

Způsob připisování 

úroků 

ročně ročně na konci vkladu 

Předčasné ukončení 

vkladu 

do lim. 20% ze 

zůstatku na účtu 

zdarma, nad 

stanovený limit – 1,5 

% z vybírané částky 

nad stan.limit 

0,5 % z vybírané 

částky 

ztráta ½ úroků 

Pojištění vkladu ano ano ano 
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u UniCredit Bank. Jednotlivé banky se od sebe nejvíce odlišují roční úrokovou 

sazbou. Zde je nutné brát zřetel na to, jak dlouho musí být peníze na termínovaném 

vkladu fixovány. Na internetových portálech nabízejících srovnání termínovaných 

vkladů se ve většině případů objevují nejvyšší možné úrokové sazby, kterých lze ale 

dosáhnout až při fixaci peněz na několik let. O délce fixace se tam však autoři 

nezmiňují, proto mohou být údaje mírně zavádějící. Veškeré informace klient zjistí 

při podrobnějším prostudování produktu u dané banky.  

Potencionální klient by si měl velmi důkladně promyslet, na jak dlouho 

může své finance na termínovaný vklad uložit, od toho se právě odvíjí úroková 

sazba. Dle mého porovnání se v tomto ohledu nejlépe jeví termínovaný vklad 

u mBank, který nabízí výhodné zhodnocení, přestože nepožaduje v porovnání 

s ostatními sledovanými bankami délku fixace delší než jeden rok. UniCredit Bank 

poskytuje svým klientům při uložení peněz na pět let úrokovou sazbu ve výši 1,3%. 

ČSOB stejně jako v případě spořicích účtů nabízí úrokovou sazbu nejnižší.   

 Kromě výše úrokové sazby je nutné věnovat pozornost také sankcím 

za předčasný výběr naspořených prostředků. Opět každá z bank stanovuje jiné 

poplatky. Nejvíce si za dřívější ukončení vkladu účtuje ČSOB, což si ukážeme 

na jednoduchém příkladě. 

Tabulka č. 9 Sankce za předčasný výběr z termínovaného vkladu 

Pramen: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných na internetových stránkách jednotlivých 
bank. (Přesné bibliografické odkazy jsou uvedeny v seznamu internetových zdrojů na str. 71) 

 

Kritéria ČSOB UniCredit Bank mBank 

Předčasný výběr do lim. 20% ze 

zůstatku na účtu 

zdarma, 

nad stanovený limit – 

1,5 % z vybírané 

částky nad stan.limit 

0,5 % z vybírané 

částky 

ztráta ½ úroků 

Př. Sankce za výběr 

naspořené částky ve 

výši 

 100 000 Kč 

 

1 200 Kč 

(20 % ze zůstatku = 

20 000 zdarma, 1,5% 

z 80 000 = 1200) 

 

 

500 Kč 

(0,5% z 100 000 = 

500) 

 

500 Kč 

(záleží na době 

fixace, počítejme s 1 

rokem, úroková míra 

1% ze 100 000 = 

1000, ztráta ½ z 1000 

= 500) 
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6.3 Zhodnocení 

Cílem této praktické části bylo zhodnocení spořicích účtů a termínovaných 

vkladů u třech vybraných institucí a dojít k závěru, v jaké bance je ten či onen 

produkt nejvýhodnější zřídit. Na základě nasbíraných informací jsem však dospěla 

k tomu, že není možné univerzálně rozhodnout, která banka či družstevní záložna 

poskytuje klientům nejlepší služby, ani jednoznačně říci, v jaké z nich 

je nejvýhodnější si daný produkt sjednat. Důvod je prostý. Každý klient očekává 

něco jiného, má své individuální představy, potřeby a cíle týkající se zhodnocení 

jeho peněz. S tímto souvisí také tzv. Zlatý investiční trojúhelník, do kterého spadají 

tři základní znaky každé investice. Jedná se o riziko, likviditu a výnos, přičemž není 

možné najít investici, která by byla optimální ze všech tří pohledů. Každý klient 

staví do popředí jiný prvek tohoto trojúhelníku.  

Z tohoto důvodu jsem představila nabídku vybraných spořicích účtů 

a termínovaných vkladů u třech bank, které jsem si vybrala k porovnání 

a upozornila jsem na rozdíly mezi nimi.  

Československá obchodní banka, a.s. je řazena mezi tři největší české banky, 

má dostatečné množství klientů a na našem trhu je velmi dobře zavedená. Z tohoto 

důvodu nepřichází s nijak zajímavými službami a nabídkami, spíš naopak oproti 

nově zřizovaným bankám. Je určena spíše konzervativním klientům. 

UniCredit Bank je rychle se rozvíjející banka, která nepůsobí na našem trhu 

příliš dlouho. Přesto si již získala celou řadu klientů a nabízí spořicí produkty 

s výhodným úročením. S finančními prostředky uloženými na účtu této banky lze 

manipulovat prostřednictvím moderních technologií nebo je možné se osobně 

dostavit na některou z poboček. 

Zřízení spořicí produktů u finanční instituce mBank bych doporučila lidem, 

kteří se nebrání moderním technologiím a nebojí se je využívat pro správu svých 

peněz. Tato banka nabízí také zajímavé zhodnocení vložených finančních 

prostředků a do budoucna má vzhledem k době, ve které žijeme, potenciál neustále 

zvyšovat počet klientů. 

Čerpala jsem především z internetových stránek jednotlivých bank, ale 

 i z prospektů, které jsou ke spořicím produktům k dispozici téměř na každé 
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pobočce jakékoliv banky. V případě, že jsem některé informace nemohla najít, 

obracela jsem prostřednictvím e-mailů na klientská centra bank, která mi vyjma 

mBank obratem odpověděla. S mBank byla situace horší, ve většině případů jsem se 

odpovědi ani nedočkala, což mě zarazilo, vzhledem k tomu, že se jedná o virtuální 

banku založenou především na komunikaci přes internet.  
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7. Závěr 

Skutečnost, že spoření je velmi důležité, si uvědomují více než dvě třetiny 

Čechů. Mezi nejčastější důvody pro ukládání volných finančních prostředků patří 

bezesporu vytváření bezpečné rezervy, která pomůže k překlenutí nenadálé situace 

spojené na příklad s výpadkem pravidelných příjmů. K tematice spoření byla 

napsána celá řada kvalitních publikací, které se však věnují spořicím produktům 

buď z pohledu klienta, nebo banky. 

Spořit lze pomocí rozdílných produktů u různých bankovních institucí. Mezi 

nejvyužívanější spořicí alternativy patří spořicí účty, termínované vklady, stavební 

spoření a penzijní připojištění. Nejlépe lze jednotlivé produkty porovnat z hlediska 

likvidity, rizika a výnosnosti. 

Spořicí účty jsou určeny především pro krátkodobější spoření a slouží 

 k tomu, aby měl klient dostatečnou finanční rezervu stále k dispozici, neboť 

k převodu na běžný účet dojde zpravidla do dvou dnů. Existují však i banky, které 

mají ve své nabídce varianty spořicího účtu s výpovědní lhůtou, díky níž by klient 

za předčasný výběr platil sankční poplatky. Spořicí účet je považován za velmi 

dobře likviditní produkt a nazvala bych ho zlatou střední cestou mezi běžným účtem 

a termínovaným vkladem.  

Za nejvýnosnější produkt bych označila stavební spoření, přestože během 

posledních několika let došlo k výraznému snížení státní podpory. Jeho roční míra 

zhodnocení se včetně státní podpory pohybuje okolo 5%, což je v porovnání 

s ostatními spořicími alternativami stále nejvíce. Riziko u tohoto produktu, stejně 

jako v případě spořicích účtů či termínovaných vkladů, nehrozí téměř žádné. 

Vložené finanční prostředky jsou ze zákona pojištěny. Jedinou nevýhodou 

stavebního spoření je šestiletá vázací lhůta, po kterou účastník nesmí s financemi 

manipulovat. Výnosnost i obliba stavebního spoření se však může změnit poté, co 

vstoupí v platnost novela s dalšími pozměňujícími návrhy. 

Jako nejvíce rizikový spořicí produkt z těch, kterými jsem se ve své práci 

zabývala, bych označila penzijní připojištění. Penzijní připojištění je ve skutečnosti 

pojistný produkt se spořicím charakterem. Peníze jsou na něj ukládány obvykle 

na dlouhé časové období, avšak nepodléhají zákonnému pojištění. 
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Cílem této práce bylo kromě charakteristiky jednotlivých spořicích alternativ 

najít nejvýhodnější spořicí variantu a poté doporučit klientům takový bankovní 

ústav, který nabízí pro sjednání daného produktu nejlepší podmínky. Na základě 

zjištěných skutečností jsem však dospěla k závěru, že nelze univerzálně rozhodnout, 

který produkt je ten nejvhodnější. Každý klient má jiné představy o zhodnocení, 

disponuje různou sumou volných peněžních prostředků a především se nachází 

nejen v rozdílné finanční situaci, ale i v odlišné životní etapě. Spořicí produkt lze 

tedy doporučit pouze konkrétnímu klientovi, kdy jsme seznámeni s jeho potřebami, 

cíli a úmysly týkající se rizika, výnosu a likvidity.  

Pevně věřím, že tato práce bude přínosná pro všechny, kteří se chtějí 

zorientovat v široké škále spořicích produktů, a také pro ty, kteří se rozhodují, 

jak zhodnotit své finanční prostředky.  
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8. Dovětek 

Je třeba brát v úvahu, že veškeré údaje týkající se především jednotlivých 

spořicích produktů, které byly v této práci uvedeny, jsou aktuální ke dni 

12. 4. 2013.  
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