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Vážení čtenáři, život přináší paradoxní 

situace. V  roce 2007 se na trhu hypoték 

zrodily základy k  celosvětové ekonomické 

krizi. V  České republice se finanční krize 

ve stavebnictví zprvu neprojevila tak silně, 

mj. i  proto, že zde více než 15 let úspěšně 

fungoval finanční systém relativně nezávislý 

na situaci na trhu – stavební spoření. Obdobně se trh s bydlením udržel 

na solidní úrovni v  Německu nebo Rakousku, tedy zemích s  tradičně 

silným stavebním spořením. A ve stejné logice spadl na dno například 

v USA, Velké Británii či Španělsku. 

Po třech krizových letech můžeme počítat vítěze a poražené. Ve druhé 

skupině se z  určitého úhlu pohledu nachází, navzdory realitě čísel, 

české stavební spoření. Stát v  reakci na krizi preferoval úspory 

a  právě fungující stavební spoření zvolil jako jeden z  cílů. Vláda dala 

přednost zejména úsporám na výdajové straně státního rozpočtu před 

celkovým – jednoznačně pozitivním – saldem stavebního spoření. 

Nechci a  nebudu to kritizovat, neboť politika podpory bydlení je 

kompetencí vlády, pouze to připomínám. Naproti tomu v  kolébce 

hypoteční krize, ve Spojených státech amerických, se počítají ztráty 

na majetku v  řádu bilionů dolarů, ztráty pracovních míst na  miliony 

a náklady na sanaci bankovního systému v objemu mnoha set miliard 

dolarů. Není se tedy čemu divit, že Američané nyní sondují, zda by se jim 

nevyplatilo v nějaké formě zavést systém, který by nedopustil tak tvrdé 

dopady na obyvatelstvo, systém, světe, div se, stavebního spoření! 

Dovolím si tvrdit, že postup státu byl v  České republice velmi ostrý. 

Nepříznivý vývoj nebyl zdaleka tak vidět v  letech krize jako v  letech 

státních zásahů do systému. Nekritizuji snížení státní podpory, ale 

kritizuji komplex omezení, která byla již realizována, respektive se 

k realizaci připravují. V Německu, což je náš výrazně největší obchodní 

partner, šli jiným směrem – využili desítky let fungující systém stavebního 

spoření a zapojili ho s plnou vervou do penzijní reformy. 

Chci věřit tomu, že i česká vláda dá přednost využití stavebního spoření 

před jeho likvidací, neboť připravované zavedení univerzální licence 

poskytovat stavební spoření pro všechny banky bezesporu k  jeho 

likvidaci povede. Nehovořím zde pouze o likvidaci stavebních spořitelen 

jakožto specializovaných institucí poskytujících tento produkt, ale 

hovořím o  celém systému tradičního stavebního spoření! Chci věřit 

tomu, že návrhy na rozšíření účelovosti stavebního spoření ve smyslu 

tzv. „životního spoření“, které se na politické scéně začínají diskutovat, 

budou dovedeny do zdárného konce.

Ročenku, která vychází z  objektivních čísel vydaných ministerstvem 

financí, jsme zaměřili právě na krizové roky. Aktuální informace 

naleznete také na internetových stránkách Asociace. 

Přeji vám inspirativní čtení.

Vojtěch Lukáš, předseda AČSS

Úvodní slovo
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Smysl stavebního spoření spočívá ve schopnosti poskytovat 

peníze na bydlení co nejširšímu okruhu lidí, a to za podmínek, 

které jsou při porovnání produktů dostupných na trhu především 

stabilní a zároveň příznivé. Základem systému jsou úvěry, které 

jsou určeny výhradně na financování bytových potřeb. 

Z tohoto hlediska je 92 785 úvěrů v objemu téměř 48 miliard Kč 

v roce 2011 významným příspěvkem k lepšímu bydlení obyvatel 

České republiky. Meziročně však došlo k  poklesu objemu 

poskytnutých úvěrů o 16,9 %. 

Na tomto poklesu se podílela nejen nejistota celé ekonomiky 

a klientů stavebních spořitelen z neustálých změn, ale i výrazně 

přísnější legislativní podmínky pro poskytování spotřebitelských 

úvěrů, ke kterým se z  pohledu zákona řadí také úvěry na 

bydlení nezajištěné zástavním právem na nemovitost, a rovněž 

silná konkurence jiných druhů půjček na bydlení.

Za desítkami miliard korun, které svým klientům poskytly 

stavební spořitelny formou  úvěrů, musíme vidět především 

desítky tisíc lidí, kteří si díky půjčce vylepšili své bydlení, ať už 

v  podobě modernizace či pořízení nového bytu nebo domu. 

V roce 2011 jich bylo 92 785.

Úvěry

  Počet poskytnutých úvěrů
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  Objem poskytnutých úvěrů (v miliardách Kč)
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Úvěry od stavebních spořitelen jsou výhodné zejména na 

financování rekonstrukcí a  modernizací bydlení, neboť při 

úrokové sazbě, která je oproti srovnatelným úvěrům na 

trhu vysoce konkurenceschopná, vykazují i  optimální míru 

administrativního zatížení žadatele o  úvěr. Z  tohoto hlediska 

je stavební spoření nenahraditelným nástrojem obnovování 

a údržby po desetiletí podfinancovávaného a zanedbávaného 

bytového fondu. Na trhu neexistuje jiný úvěr, který by nebyl 

zajištěn nemovitostí a poskytl srovnatelné úročení i dostatečně 

dlouhou dobu, po kterou je možné ho splácet.

  Na co půjčily stavební spořitelny v roce 2011 (počty úvěrů)

Čísla však ukazují na důležitou vlastnost, kterou v sobě stavební 

spoření ukrývá. V  době, kdy se dalším trhům financování 

bydlení až tolik nedaří, můžeme vidět, že stavební spoření svůj 

výkon drží. Naopak, když se okolní a konkurenční trhy rozjíždějí, 

význam stability stavebního spoření je relativně slabší a produkt 

na okolní trhy tolik nezasahuje.

  Zůstatek na úvěrových účtech (v miliardách Kč)

Úvěry stabilizují vývoj ekonomiky
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Nové byty a rodinné domy 8 828 10 %

Koupě bytu nebo rodinného domu 24 888 27 %

Rekonstrukce a modernizace 41 373 45 %

Ostatní 17 696 19 %

Z  pohledu průměrné výše úvěru, která dosáhla 517 383 Kč, 

se preference klientů oproti roku 2010 prakticky nezměnily. 

Průměr kolem půl milionu také ilustruje, že stavební spořitelny 

poskytují jak vyšší částky na pořízení nového bydlení, tak menší 

půjčky v desítkách tisíc korun na drobná vylepšení bydlení. 

Největší podíl z  celkového počtu půjček stabilně připadá na 

rekonstrukce a modernizace. V uplynulém roce činil 45 %. 

Celková dlužná částka na úvěrových účtech klientů poprvé 

v celé historii českého stavebního spoření klesla. Nic samozřejmě 

nikdy neroste věčně a  změna trendu jednou přijít musela. 

Pokles celkového salda úvěrů na 293,1 mld. Kč nepředstavuje 

nic jiného než aktuální zastavení růstu. Teprve čas ukáže, zda 

půjde o krátkodobý výkyv, nebo skutečnou změnu trendu.



St
av

eb
ní

 s
po

ře
ní

 v
 r

oc
e 

20
11

4

Pozitivní vliv stavebního spoření na kvalitu bytového fondu 

je ještě výraznější v  kategorii úvěrů bez zástavy nemovitosti. 

Takové úvěry sice nedosahují závratných objemů, ale jsou 

zcela nezastupitelným nástrojem v  případě modernizace 

bytového fondu, a to zvlášť když stále přetrvávají důsledky jeho 

dlouhodobého zanedbávání a když je aktuálním požadavkem 

snižování energetické náročnosti bydlení. Jistě to znáte i  ze 

svého okolí. Kdo nebydlí v novém, musí čas od času vyměnit 

okna, střechu, pak zateplit nebo rekonstruovat elektroinstalaci, 

koupelnu a tak podobně. 

Ceny za takovou údržbu či modernizaci se počítají od 

desetitisíců po statisíce. Málokdo je v takovém případě ochoten 

či vůbec teoreticky schopen zastavit nemovitost. Uvažuje, zda 

zvolí stavební spoření, či spotřebitelský úvěr.

Z  hlediska nákladů jsou úvěry od stavebních spořitelen 

a  spotřebitelské úvěry prakticky nesrovnatelné, neboť sazby 

obvyklých spotřebitelských úvěrů jsou minimálně dvojnásobné. 

Klienti financující své bytové potřeby půjčkou obecně preferují 

úvěry s nízkou a pevnou úrokovou sazbou i stabilní a únosnou 

výší splátek. 

Do stavebních spořitelen chodí lidé také pro úvěry na pořízení 

družstevních či úpravy nájemních bytů. Jelikož takovým bytem 

nelze ručit bance za úvěr, je pro ně úvěr od stavební spořitelny 

jediným dostupným řešením. 

Úvěry bez zástav neumí nikdo lépe

29%

71%

41%

59%

29%

71%

41%

59%

  Srovnání podle počtu

Stavební spoření Hypotéky

Počet 92 785 (59 %) 65 608 (41 %)

Objem (mld. Kč) 48,0 (29 %) 117,0 (71 %)

Srovnání podle 
objemu

Hypotékám, které zdaleka nepokrývají a ani nemohou pokrýt 

celé spektrum investic do bydlení, se v roce 2011 dařilo i díky 

refinancování starších půjček. Stavební spoření je přesto 

nejčastěji využívaným produktem na financování bydlení v ČR. 

V  případě, že se v  roce 2011 lidé rozhodli použít na bytové 

potřeby úvěr, půjčili si podle statistik v  59  % případů 

u stavebních spořitelen. Vzhledem k tomu, že jde spíše o úvěry 

v  nižších částkách, připadá na stavební spoření z  hlediska 

objemu 29% podíl.
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czPoskytování úvěrů je podmíněno dostatečným přílivem peněz do 

systému. Aby mohl být garantován klíčový parametr produktu, 

tedy neměnná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 

od okamžiku podepsání smlouvy o  spoření, musí být systém 

oddělen od nepředvídatelného vývoje na finančním trhu.

Stavební spořitelny proto získávají peníze od jednotlivých klientů 

– drobných střadatelů, a  nikoliv půjčkami na trhu. Účastníci 

stavebního spoření jsou pak ke spoření motivováni takovými 

faktory, jakými jsou vysoká míra jistoty, možnost kumulace 

a  zhodnocení kapitálu s  perspektivou poskytnutí půjčky na 

bytové potřeby a existence státní podpory. 

Zdroje pro poskytování úvěrů

  Počet smluv ve fázi spoření (miliony kusů)   Vývoj klientských vkladů (v miliardách Kč)

Aktuálně systém eviduje zhruba 4,5 milionu smluv ve fázi 

spoření. Pozvolný úbytek není sice pozitivem, ale představuje 

normální reakci na snížení státní podpory jak v  roce 2004, 

tak v roce 2011 i věčné diskuse o změnách podmínek tohoto 

dlouhodobého produktu.

Samotný počet klientů neznamená ještě záruku vytvoření 

odolného fondu vkladů, ze kterého jsou úvěry poskytovány. 

Nutností je také, aby klienti dostatečně spořili a objem vkladů 

mohl pokrýt celkovou částku, kterou mají klienti od stavebních 

spořitelen vypůjčenou. A  samozřejmě pro rozšiřování úvěrové 

činnosti je nezbytné, aby vklady převyšovaly celkové pohledávky.
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Z tohoto hlediska mohou i další zájemci o úvěr s klidem očekávat, 

že i  jejich budoucí poptávku stavební spořitelna uspokojí. 
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  Vývoj počtu nově uzavřených smluv (včetně zvýšení)

Objem vkladů stále mírně roste a převyšuje objem existujících 

úvěrů. Prostor pro další úvěry zde proto dlouhodobě existuje. 

Krátkodobé pořizování peněz na mezibankovním trhu je pro 

poskytování úvěrů samozřejmě možné. Nemůže však jít o hlavní 

a dlouhodobý zdroj. Tím by byl jednak popřen smysl existence 

systému stavebního spoření, ale zejména by byla oslabena 

odolnost produktu vůči nežádoucím vlivům trhu.

Výsledky roku 2011 poznamenaly neklid a nejistota. Produkt, 

který se má právě o jistotu a stabilitu opírat, plnil stránky novin 

zprávami o  neustálých změnách a  nejasné budoucnosti. Do 

začátku roku vstupovalo stavební spoření se sníženou státní 

podporou a  mimořádnou 50% daní. V  dubnu následovalo 

rozhodnutí Ústavního soudu o okamžitém zrušení 50% daně. 

Podzim pak přinesl tahanice o podobu nového zákona. Snížení 

státní podpory na 2 000 Kč se nakonec potvrdilo. 

Za těchto podmínek lze jen těžko očekávat výrazné úspěchy. 

Celkově bylo uzavřeno 410 461 smluv. U  dalších 274 990 

kontraktů navýšili klienti cílovou částku, zpravidla z  důvodu 

vyšší potřeby financování svých bytových potřeb. 

V porovnání s předchozími roky jde o významný pokles, avšak 

jediné smysluplné srovnání poskytne rok 2004. Ten byl prvním 

Jedním z  měřítek efektivity systému je podíl objemu úvěrů 

na vkladech. Tento koeficient ukazuje, kolik uložených peněz 

půjčily stavební spořitelny klientům, neboli kolik peněz dokázalo 

stavební spoření přesměrovat do bytového fondu.

Podíl úvěrů na vkladech poprvé klesl

  Vývoj poměru úvěrů a vkladů (v procentech)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Počet* 862,0 1041,0 886,7 906,1 685,5

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Poměr 46,6 56,7 64,4 68,2 67,6

Přírůstek 8,9 10,1 7,7 3,8 - 0,6

v tisících ks

rokem se sníženou státní podporou, podobně jako rok 2011. 

V roce 2011 uzavřeli lidé téměř o 100 tisíc smluv více než v roce 

2004. I po započtení smluv, u nichž se zvyšovala cílová částka, 

zvítězil o několik tisíc smluv rok 2011. Můžeme tak soudit, že 

stále větší podíl zájemců uzavírá smlouvu o stavebním spoření 

s výhledem na dlouhodobé financování svých potřeb.

První historický pokles, který je z  matematického pohledu 

dán růstem jmenovatele, tedy úspor, naznačuje, že hlavním 

důvodem byla nižší poptávka po úvěrech. Narážíme tak na fakt, 

že stavební spoření v období levných peněz na trhu nedominuje, 

ale ke slovu přichází především v době, kdy se tržní podmínky 

zhorší. Stabilizační funkce, jako další nezastupitelný efekt 

stavebního spoření v ekonomice, se čísly dlouhodobě potvrzuje.
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•	Od	 prvního	 ledna	 byla	 snížena	 státní	
podpora	na	10	%	z maximálně	20 000	Kč	
ročně.

•	 Klienti	 čerpali	 92  785	 úvěrů	 v  celkové	
výši	 48	miliard	 Kč.	 Průměrná	 výše	 úvěru	
dosáhla	517	tisíc	korun.

•	 Z  celkového	 počtu	 úvěrů	 připadá	 45	%		
(tj.	41 373)	na	rekonstrukce	a modernizace	
bydlení.	

•	 Počet	 uzavíraných	 smluv	 meziročně	
poklesl,	avšak	ne	tolik	jako	při	posledním	
snížení	státní	podpory	v roce	2004.

•	 Poměr	objemu	úvěrů	k celkovým	vkladům	
poprvé	klesl	–	o 0,6 procentního	bodu	na	
67,6 %.

•	 Lidé,	kteří	financovali	své	bytové	potřeby	
úvěrem,	 využili	 v  59	%	případů	úvěr	od	
stavební	spořitelny.

Historický přínos stavebního spoření

Stavební spořitelny poskytly za 18 let své činnosti 1,93 milionu 

účelových úvěrů na bydlení v celkovém objemu 578,3 miliardy Kč. 

Nejčastěji byly úvěry využívány na rekonstrukce a modernizace 

bydlení, a to zhruba v 51 % případů.

Stavební spoření svými půjčkami na rekonstrukce dlouhodobě 

významně přispívá ke snížení energetické náročnosti budov. 

Investice do úspor, jejichž význam stále roste, jsou žádoucí jak 

pro lidi, tak pro stát. Ne nadarmo se říká, že nejefektivnější 

energie je ta, která se vůbec nemusí vyrobit. Stát tak napomáhá 

úspoře energie tím, že vytvořil fungující systém stavebního 

spoření a zpřístupnil jej širokým skupinám obyvatelstva.

Na vytvoření dostatečného fondu zdrojů pro úvěry klienti 

přispěli uzavřením 13,84 milionu smluv. U 27 % z nich zvyšovali 

v průběhu spoření cílovou částku, zpravidla aby získali vyšší úvěr 

na financování svých bytových potřeb.

Za posledních deset let využili lidé, kteří získali úvěr na bydlení, 

v 74 % případů stavební spořitelnu. Tyto relativně nižší úvěry 

poskytované i  bez zastavení nemovitosti znamenaly celkem 

38% podíl na trhu půjček na bydlení.
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Co bude dál?

Klíčová otázka, která se týká nejen stavebních spořitelen, 

odborníků, politiků, ale především široké veřejnosti, zní: Kam 

se bude stavební spoření do budoucna ubírat? Podpora byla 

snížena, padají návrhy na další úpravy systému, ministerstvo 

financí připravuje novelu zákona o stavebním spoření.

Předkladatel navrhuje:

• kromě prokazování účelovosti úvěrů zavést totéž i  u  státní 

podpory,

• rozšířit účelové použití produktu do dalších oblastí,

• umožnit univerzálním bankám, aby provozovaly stavební 

spoření, ale za zcela odlišných a volnějších podmínek, než by 

musely plnit stavební spořitelny.

Návrhy jsou to velmi rozporuplné s částečně pozitivním i velmi 

negativním dopadem jak na stát, tak na klienty. Každopádně 

žádným z těchto opatření stát významně neušetří.

Účelovost je letitým zaklínadlem, i když nedává smysl a logicky 

se musí projevit nižší mírou vstupu přátelských klientů do 

systému. Současně platí, že když bude někdo prokazovat 

účelové vynaložení 10 – 20 tisíc Kč na bydlení v  rozpětí šesti 

a  více let, nebude s  tím mít nepřekonatelný problém. Znáte 

snad někoho, kdo žije, bydlí a dva tisíce v průměru za rok na 

bydlení nepoužije? Tak absurdní princip přináší snaha zakázat 

klientům státní podporu na „nebytové“ účely.

Přitom je nutné připomenout, že tzv. přátelský klient financuje 

úvěry těm, kteří potřebují aktuálně na bydlení více, než 

dokázali naspořit. Když posuzujeme funkčnost systému, není 

podstatné, na co využije peníze ze stavebního spoření 

jednotlivec, ale je klíčové, kolik peněz ze systému se 

použije na financování bydlení.

Opatření je však třeba vidět jako ideový kompromis, který 

realizuje vůli navrhovatele a  současně umožní stavebnímu 

spoření dále fungovat. Primárně poškozeným je spořící klient, 

a  přeneseně pak i  daleko víc klient, který bude požadovat 

překlenovací úvěr, na který bude postupem času zbývat stále 

méně peněz.

Případný odliv klientů, kteří by hodnotili podmínky jako 

neakceptovatelné, by znamenal úspory výdajů státního 

rozpočtu. Současně ale ochabne úvěrování, což negativně ovlivní 

stavebnictví a přeneseně i trh práce, výběr daní a nakonec i zvýší 

potřebu výdajů na státní sociální pomoc. Efekt vytvořených 

nebo zachráněných pracovních míst má také obrovský význam 

pro jednotlivce, zejména v  případě drobných živnostníků 

a zaměstnanců ve stavebnictví či obchodu s realitami.

K oborům s nejvyšším multiplikačním efektem v ekonomice patří 

stavebnictví. Z pohledu státního rozpočtu je tak zcela zásadní 

otázkou, zda kvůli ušetřené podpoře nakonec na příjmové 

straně neprodělá více, než ušetří na výdajích. Z činností, které 

jsou financovány prostřednictvím úvěrů stavebních spořitelen, 
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  Výše přiznané státní podpory (v miliardách Kč)

2007 2008 2009 2010 2011

Přiznaná 
státní 
podpora

14,98 14,22 13,26 11,74 10,73

růst / 
pokles 
(%)

-5,0 -5,0 -6,7 -11,4 -8,6

  Podíl výdaje na státní podporu stavebního spoření 

na celkových výdajích státního rozpočtu ČR

plynou do státního rozpočtu nemalé daňové příjmy*. Ty jsou 

několikanásobně vyšší než výdaje na podporu, a  stavební 

spoření je tak pro státní rozpočet jako celek výrazně ziskové. 

Samotné výdaje na státní podporu setrvale klesají a dělo by se 

tak i bez jejího snížení. Úprava z roku 2011 se ve výdajích státu 

na podporu poprvé projeví v roce 2012. Z počtu klientů a jejich 

vkladů ke konci roku 2011 lze již nyní odhadnout zhruba 

poloviční pokles.

Tvrzení vychází ze studie Vývoj stavebnictví do roku 2012 (2010, Deloitte Česká 
republika, SPS, URS Praha), která uvádí, že 1 mil. Kč investovaný do stavebnictví 
generuje potřebu 3,2 – 3,5 pracovníků a  každých 100 mil. Kč vložených do 
stavebních investic generuje daňové a  ostatní přínosy do veřejných rozpočtů  
cca 55,5 mil. Kč.

1,19
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Stavební spoření za vývoj deficitů státního rozpočtu nemůže, 

to je z čísel vidět na první pohled. Za posledních pět let klesly 

výdaje státu na stavební spoření zhruba o třetinu. Kdyby se tak 

choval celý státní rozpočet, byl by každý ministr financí jistě 

spokojen. Ostatně i míra zatížení rozpočtu klesá a v současnosti 

je pod úrovní roku 1998. V  roce 2012 pak klesne zhruba na 

úroveň 0,45 %, což je méně než v roce 1996, kdy se stavební 

spoření prakticky stále ještě rozjíždělo a mělo zhruba 1,5 milionu 

účastníků.
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Těsnou souvislost s  prokazováním účelového užití státní 

podpory má i další opatření, které jde naopak klientům vstříc. 

Možnost využití stavebního spoření nejen na bydlení, ale i na 

financování studia a  spoření na stáří není rozhodně špatná. 

V zemích s podstatně delší historií stavebního spoření již tyto 

účely mají a celý systém tam dobře funguje. Rozhodně neplatí 

občas slýchaná úvaha, že již z podstaty názvu stavební spoření 

je dán účel použití pouze na bydlení. Jenže v  tomto případě 

jde o  historickou záležitost, kdy systém vznikl jako kolektivní 

spoření s poskytováním půjček. Lidé tak dosáhli svého cíle dříve 

a nikdo nebyl znevýhodněn. Komoditou, o kterou před více než 

sto lety šlo, bylo bydlení. Odtud tedy název stavební spoření. 

Ale osvědčený princip je možné využít pro jakoukoliv činnost, 

pro kterou se najde dostatek zájemců. Moderní evropský stát 

definuje řadu činností, které uznává a financuje. Řada z nich 

má charakter jednorázové potřeby většího objemu peněz, 

například bydlení, studium, stáří, nemoc, narození dítěte. Spořit 

na takové situace se rozhodně vyplatí, to nerozporuje nikdo. 

Stavební spoření má přitom oproti čistě státnímu financování 

nespornou výhodu. Lidé jsou daleko více zainteresovaní, a tím 

se posiluje jejich vlastní odpovědnost za své životní situace. 

Zaryté odpůrce spojování stavebního spoření s  nestavebními 

účely může přesvědčit jednoduchá změna. Už teď mnoho lidí 

využívá tento produkt pro financování studia, zajištění na stáří 

a pro další životní situace, v principu tedy jako životní spoření.

Rušení specializace = rušení stavebního spoření

Nejkontroverznějším tématem je rozšíření licence pro 

provozování stavebního spoření i  do běžných bank. Návrh 

novely zákona počítá s  principem, že stavební spořitelny 

zůstanou relativně striktně omezeny v  nakládání s  penězi 

střadatelů, ale banky nikoliv. Přitom cíle investičního omezení 

jsou, aby prostředky klientů, které jsou shromažďovány 

s  podporou státu, byly v  bezpečí a sloužily svému hlavnímu 

účelu. Stavební spořitelny na prvním místě poskytují úvěry na 

bydlení. Za zbývající volné prostředky mohou pořizovat velmi 

bezpečné cenné papíry jako státní dluhopisy nebo hypoteční 

zástavní listy. Obecně jde o  investice málo rizikové i  málo 

výnosné. 

Naopak banky by podle předloženého návrhu zákona mohly 

nakládat s úsporami klientů libovolně. Samozřejmě by musely 

dodržovat smluvní podmínky, ale co to ve svém důsledku 

znamená? Banky poskytnou klientům povinné úvěry ze 

stavebního spoření a  u  ostatních vkladů na stavební spoření 

budou zvažovat, jak s  nimi ve svůj prospěch nejlépe naložit. 

Vědí, že bez investičních omezení mají řadu výnosnějších 

možností, kam peníze umístit. 

Stavební spořitelna obecně vzato poskytne úvěry ze stavebního 

spoření, na které mají klienti ze zákona nárok. Následně se 

rozhoduje, jakým způsobem použije zbylé prostředky. Volí 

mezi poskytnutím překlenovacích úvěrů a  nákupem státních 

dluhopisů.
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V  současné době, kdy se roční výnosy z  dluhopisů pohybují 

kolem 2 % a z překlenovacích úvěrů mezi 5 až 6 %, je volba 

vcelku jasná. Stavební spořitelny se snaží maximalizovat nabídku 

úvěrů na bydlení, ať standardních nebo překlenovacích. Ostatní 

(omezené) možnosti, kam peníze umístit, jsou výrazně méně 

atraktivní.

Univerzální banka bude díky odlišným podmínkám postupovat 

jinak. Také poskytne „nárokovatelné“ úvěry ze stavebního 

spoření a následně se rozhoduje, co s nepůjčenými penězi. Volí 

ovšem z celé škály nabídky produktů kapitálového trhu. Může 

samozřejmě poskytnout překlenovací úvěry, může nakoupit 

státní dluhopisy, ale také může poskytnout spotřebitelské 

a  podnikatelské úvěry nebo koupit akcie či jiné kapitálové 

podíly. 

Nezbytný je přitom pohled na výnosy, které bankám tyto 

instrumenty nabízejí. Například spotřebitelské úvěry dnes 

banky půjčují téměř za 14 %. Bude tedy banka raději půjčovat 

překlenovací úvěry za 6 % tak jako stavební spořitelna, nebo 

spotřebitelský úvěr za 14 %? A rozdíl v přístupu určuje právě 

omezení investiční činnosti. 

Univerzální banky budou proto využívat stavební spoření jako 

velmi výhodný, státem dotovaný sběr vkladů, které budou 

„jisté“ po dobu minimálně 6 let. Zdroje použijí na refinancování 

jiných produktů, včetně vysoce rizikových, stejně tak na možné 

půjčky v rámci nadnárodní finanční skupiny apod. 

Klientům budou nabízet financování bytových potřeb svými 

tradičními produkty – mj. tak ušetří i  za vývoj specifického 

software, jaký je pro agendu financování bytových potřeb 

v  oboru stavebního spoření standardně nutností. Konkrétním 

důsledkem bude, že z  trhu budou vytlačeny relativně levné 

úvěry na rekonstrukce a  modernizace (tak, jak je nabízejí 

stávající stavební spořitelny) v  nižších objemech a  budou 

nahrazeny drahými spotřebitelskými úvěry.

Útlum poskytování překlenovacích úvěrů by měl zásadní 

dopad na financování bydlení. Češi se sice naučili spořit, ale 

ukládají si mnohem méně, než ve skutečnosti potřebují. Když 

stavební spořitelnu žádají o  úvěr, většinou nemají naspořeno 

dost, aby získali úvěr ze stavebního spoření. Jediným řešením je 

překlenovací úvěr. Čísla toto tvrzení ilustrují více než dostatečně. 

Jen 15 % klientů spoří tak, že si svými vklady vytvoří nárok 

na řádný úvěr včas a teprve poté financují své bytové potřeby 

naspořenými prostředky a  úvěrem. U  ostatních je potřeba 

financovat bydlení akutnější. Vznik nároku na řádný úvěr by 

mohli urychlit jen vyššími vklady. Nebo jim stavební spořitelna 

může poskytnout překlenovací úvěr, což se děje právě v oněch 

zbývajících 85 % případů. Z  hlediska objemu je situace ještě 

výraznější. Pouhých 3,7 % peněz, které si klienti půjčí, se 

poskytne v  podobě úvěru ze stavebního spoření, kterému 

nepředchází překlenovací úvěr!

Překlenovací úvěry jsou tedy zásadním nosným pilířem 

financování bytových potřeb prostřednictvím stavebního 

spoření. Jejich potlačení, ke kterému by nevyhnutelně nové 

podmínky navržené regulátorem vedly, je pro obyvatelstvo 

velmi negativní zprávou.
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Existence státní podpory, která v případě stavebních spořitelen 

zajistí přesměrování klientských úspor do bydlení, ztrácí 

v  univerzálních bankách svůj význam. Dotovat ze státního 

rozpočtu běžné bankovní produkty, které nefinancují bydlení, 

nemá opodstatnění. 

Vedle toho jsou půjčky od stavebních spořitelen v kategorii úvěrů 

bez zajištění nemovitostí nenahraditelné. Možná právě proto 

nalézáme v  odůvodnění nových podmínek zmínky o  tom, že 

systém, který bude v univerzálních bankách, ustojí do budoucna 

i  snížení, případně zrušení státní podpory. Snížit podporu 

v bankách, které neposkytují úvěry na bydlení tak masivně jako 

stavební spořitelny, by bohužel skutečně dávalo smysl.

Nalézáme i  další argumenty, které není možné ignorovat. 

Tvrzení, které je podloženo pouze pocity, že stavební spoření 

nabízí málo poskytovatelů, neobstojí. V Rakousku, kde systém 

funguje desítky let, jsou stavební spořitelny čtyři a na Slovensku 

tři. V České republice samozřejmě může získat i dnes licenci za 

podmínek jako dnešní stavební spořitelny kdokoliv. 

Podle dlouhodobých zkušeností německých stavebních 

spořitelen je pro zachování odolnosti a  relativní nezávislosti 

na turbulentním vývoji ekonomiky a  trhu potřeba tvorby 

robustního klientského kmene v rozsahu asi 100 000 klientů. Je 

otázkou, zda noví poskytovatelé budou vždy schopni tak velký 

a stabilní klientský kmen vybudovat.

Stavební spoření nefunguje prakticky nikde na světě v  rámci 

univerzálních bank, jak navrhují jeho domácí oponenti. Výjimku 

tvoří specifický případ německých zemských bank, které 

stavební spořitelnu mají, avšak s absolutně odděleným účetním 

okruhem a za stejných podmínek, za jakých fungují samostatné 

stavební spořitelny.

Velmi dobře patrné je také narušení hospodářské soutěže. 

Stejně nazvaný produkt je tvořen jinými institucemi, jiným 

způsobem a  za zcela odlišných rizik. Jeden poskytovatel je 

omezen ve využívání vkladů, druhý není. Vysvětlování není 

třeba ani k tvrzení o evidentním klamání spotřebitele. Klientům 

je nabízen produkt, který se vyznačuje jiným způsobem tvorby 

i rizikem, ale měl by nést stejný název. Navíc název, který je již 

na trhu běžný a je s ním tradičně spojován vysoký standard.

Je toto zdravá reforma? Spíše to připomíná hon na instituce, 

které se někomu nelíbí jenom proto, že poskytují produkty, 

které by bez existence státní podpory nemohly plnit své původní 

poslání. Právě pro tuto specifickou činnost jsou vyčleněny do 

specializovaného sektoru a jsou omezeny ve svých činnostech. 

Stavební spořitelny se principem svého fungování podobají spíš 

pojišťovnám. Těm také platí celý kolektiv pojištěnců a pojistné 

plnění se vyplácí jen potřebným. Nikdo nezpochybňuje, 

že pojišťovny jsou specializované a  mají pojištění životní 

a  neživotní. Nikdo se rovněž nepozastavuje nad působením 

penzijních fondů ve specializovaném sektoru.

Platí samozřejmě poučka, že růst konkurence tlačí hráče 

k  intenzivnějšímu boji. Nesmíme ale zapomínat, že existují 

i  důležitější pravidla, třeba o  samotném fungování produktu, 

jeho schopnosti úvěrovat bydlení velkému počtu lidí za poloviční 

ceny, než jsou běžné na finančním trhu. Na změnách by navíc 

nikdo neušetřil. Naopak by nároky na státní rozpočet vzrostly.



w
w

w
.a

cs
s.

cz

Asociace	českých	stavebních	spořitelen
Adresa: Vodičkova	30,	110	00	Praha	1
Telefon: +420	224	422	093
E-mail: tajemnik@acss.cz
Internet: www.acss.cz

Adresa: Vinohradská	3218/169,	100	17	Praha	10
Telefon: +420	225	221	111
Fax: +420	225	225	999
E-mail: info@cmss.cz
Internet: www.cmss.cz

Adresa: Vinohradská	180/1632,	130	11	Praha	3
Telefon: +420	224	309	111
Fax: +420	224	309	112
E-mail: burinka@burinka.cz
Internet: www.burinka.cz

Adresa: Bělehradská	128,	120	21	Praha	2
Telefon: +420	222	824	111
Fax: +420	222	824	113
E-mail: info@mpss.cz
Internet: www.modrapyramida.cz

Adresa: Koněvova	2747/99,	130	45	Praha	3
Telefon: +420	271	031	111
Fax: +420	222	581	156
E-mail: rsts@rsts.cz
Internet: www.rsts.cz

Adresa: Na	Hřebenech	II	1718/8,	140	23	Praha	4
Telefon: +420	257	092	200
Fax: +420	257	092	149
E-mail: kontakt@wuestenrot.cz
Internet: www.wustenrot.cz



Adresa: Vodičkova 30, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 422 093
GSM: +420 607 912 574
E-mail: tajemnik@acss.cz
Internet: www.acss.cz

Stavební spoření má prakticky 
každá česká rodina

Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební 
spoření

v roce 2011


