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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti 

stavebního spoření. Cílem této práce je identifikovat dopad stavebního spoření na 

českou ekonomiku. V první části jsou popsány obecné informace o stavebním spoření, 

jeho historie, základní charakteristika tohoto finančního produktu a jeho vývoj v ČR. 

Dále se práce zaměřuje na úrokové sazby a porovnání stavebního spoření a hypotéky. 

Druhá praktická část se zabývá vlivem stavebního spoření na zaměstnanost a výběr 

daní. V této části jsou sepsány přínosy stavebního spoření do státního rozpočtu. 

 

Klíčová slova 

 

Stavební spoření, státní podpora, zaměstnanost, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu. 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis deals with explains basic concepts concerning the contractual 

savings for housing. The aim of this work is to identify the impact of contractual 

savings for housing on the Czech economy. The first part describes general information 

on contractual savings for housing, its history, basic characteristic of this financial 

product and its further development in Czech Republic. Following topic this thesis 

focuses on are interest rates and comparison contractual savings for housing and 

mortgages. The second part of thesis is practical and deals with the impact of 

contractual savings for housing on employment and tax collecting. Benefits of 

contractual savings for housing to the state budget are described in this section. 

 

Keywords 

 

Contractual savings for housing, state aid, employment, value added tax, income tax. 
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ÚVOD 

Stavební spoření bylo od počátku koncipováno jako uzavřený systém, 

který slouží především k financování bydlení. Stavební spoření je finanční produkt, 

který umožňuje občanům řešit jejich bytové potřeby a zvyšuje tím zájem o modernizaci 

bydlení. Nejvíce se stavební spoření využívá na rekonstrukce a modernizace, 

avšak nejmenší využití má tento prostředek v oblasti nové výstavby bytů a domů. Tato 

skutečnost má za následek rozvoj nejen stavební výroby, ale i dalších odvětví národního 

hospodářství v ČR. 

 

Stavební spoření s sebou nese jak náklady, které jsou s tímto produktem spojené, 

tak i značné výnosy pro státní rozpočet. Náklady na stavební spoření se vztahují 

k vyplácení státní podpory, kterou stát poskytuje spořitelům za určitých podmínek 

a v určité výši dané Zákonem číslo 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře 

stavebního spoření. Na druhou stranu vyšší objem stavební výroby a jiných odvětví 

ovlivňuje zaměstnanost v České republice i výši příjmů občanů. Růst příjmů má 

za následek zvýšení daní z příjmů fyzických osob a dále se také zvyšují odvody 

za zdravotní a sociální pojištění. Stavební spoření také podléhá dani z přidané hodnoty, 

což pro stát představuje další výnos. 

 

Cílem této bakalářské práce je identifikovat dopad stavebního spoření na českou 

ekonomiku. Nejprve popíši základní charakteristiku stavebního spoření a jeho význam 

pro národní hospodářství. V další části práce se budu zabývat vlivem stavebního spoření 

a bytové výstavby na ostatní odvětví české ekonomiky. Stavební spoření má vliv na 

zaměstnanost a výběr daní, proto budu toto téma ve své práci také hodnotit a popisovat. 

Na závěr zhodnotím celkový vliv stavebního spoření na českou ekonomiku. 

 

Bakalářská práce bude rozdělena do dvou základních částí. V první části bude 

vymezen teoretický rámec v oblasti stavebního spoření. V této části se nejprve budu 

věnovat obecným informacím o tomto produktu a způsobu jeho využití. Dále se budu 

zabývat jeho historií, která měla značný vliv na vývoj stavebního spoření do podoby, 

kterou má dnes. V další kapitole bude obsažena základní charakteristika, která umožní 

lépe proniknout do problematiky stavebního spoření. Budou zde popsány fáze spoření, 

http://www.acss.cz/cz/prakticke/legislativa/
http://www.acss.cz/cz/prakticke/legislativa/
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způsob a podmínky přidělení cílové částky, úvěrová fáze a možnost překlenovacího 

úvěru. Dále se práce zaměří na vznik a vývoj stavebního spoření v ČR. V této kapitole 

bude sledován legislativní rámec, vývoj trhu stavebního spoření v ČR, úrokové sazby 

spojené s tímto tématem a jen okrajově bude zobrazeno porovnání stavebního spoření a 

hypotéky. 

 

Druhá část práce bude praktická a zaměřím se na vliv stavebního spoření na 

různá odvětví v roce 2011. V této části nejprve porovnám efektivnost tvorby pracovních 

míst jak v oblasti stavební výroby, tak v jiných odvětvích národního hospodářství. Dále 

se budu zabývat vlivem na zaměstnanost. Tato kapitola bude obsahovat výpočet 

nákladů státu na nezaměstnaného občana v oblasti stavebnictví. V následující kapitole 

se budu věnovat přínosům stavebního spoření pro národní hospodářství. Patří sem DPH, 

daň z příjmu a odvody z mezd pracovníků na zdravotní a sociální pojištění. Poslední 

kapitola poskytne přehled všech přínosů stavebního spoření, které mají vliv na státní 

rozpočet. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Stavební spoření v České republice vzniklo již v roce 1993. V tomto roce 

vstoupil v platnost zákon o stavebním spoření (Zákona číslo 96/1993 Sb., o stavebním 

spoření a státní podpoře stavebního spoření). Při přípravě stavebního spoření bylo 

v maximální možné míře využito zahraničních zkušeností, kdy ve spolupráci 

s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou byla připravována příslušná 

legislativní opatření. Ještě v tomto roce vznikly první stavební spořitelny. Celkem to 

byly čtyři spořitelny a v roce následujícím se jejich počet zvýšil o další dvě. Mezi 

stavební spořitelny v ČR patří Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Modrá pyramida 

stavební spořitelna, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot – stavební 

spořitelna a.s. a Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 

 

Stavební spoření se v ČR stalo velmi oblíbeným způsobem uložení finančních 

prostředků, což s sebou přináší velice vysoké nároky na státní rozpočet. Velkou roli 

sehrává stát, který v rámci aktivní bytové politiky podpořil rozvoj produktu 

poskytováním optimální výše státní podpory. Významnou roli sehrála i skutečnost, 

že občané začali být nekompromisně stavěni proti dříve neobvyklé nutnosti rozhodovat 

o svých bytových potřebách a zajišťovat je vlastními silami a na vlastní náklady. [2] [4]
 

 

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě 

ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní 

podporu a po jeho skončení získá nárok na úvěr ze stavebního spoření. Spojuje v jeden 

kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Ten je charakterizován nízkými 

a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení. Ve své podstatě je stavební 

spoření uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu. Účastníkem 

stavebního spoření může být: 

o fyzická osoba 

o právnická osoba 

 

Zatímco právnická osoba státní podporu získat nemůže, fyzická osoba ano. 

Státní podporu může získat: 

o občan České republiky 

http://www.acss.cz/cz/prakticke/legislativa/
http://www.acss.cz/cz/prakticke/legislativa/
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o občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území 

České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České 

republiky (až po vstupu ČR do EU, tj. od 1. 5. 2004) 

o fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným 

číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky [11] 

 

2. HISTORIE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

Založení první instituce, která připomínala pozdější stavební spořitelny, se 

datuje do roku 1775 do Birminghamu v Anglii a nesla název Building Society. Později 

se začaly vytvářet desítky podobných institucí. Oproti dnešnímu stavu si tyto „stavební 

spořitelny“ kladly za cíl získat prostředky pro omezený kruh střadatelů a po splnění 

tohoto cíle zanikly. V 19. století začaly vznikat stavební spořitelny i v Austrálii, 

na Novém Zélandu, v jižní Africe, Brazílii, USA a Kanadě. 

 

Nejvíce rozšířené jsou stavební spořitelny v Německu. První spolek, 

který předcházel stavebním spořitelnám, založil pastor von Bondeschwingh roku 1885 

v Bielefeldu. Tento spolek fungoval na principu společného spoření a byl známí jako 

Stavební spořitelna pro každého. Opravdový rozkvět stavebního spoření v Německu byl 

však až během poválečné rekonstrukce v letech 1924 – 1929. O rozvoj tohoto produktu 

se tehdy zasadil především Georg Kropp, který založil první stavební spořitelnu 

na podnikatelském principu pod názvem „Společenství přátel Wüstenrot“. Silným 

impulzem, který podnítil bouřlivý rozvoj stavebního spoření, se stala potřeba prostředků 

pro obnovu bytového fondu zničeného válkou. Na konci 30. let došlo v systému k první 

zásadní změně. Zavedlo se kritérium pro získání úvěru, tzv. hodnotící číslo, 

které funguje dodnes. Do té doby byl systém založen na losování úvěrů. 

 

Druhá vlna bouřlivého rozvoje v Německu nastala po měnové reformě v roce 

1948. V tomto roce odstartovalo období „hospodářského zázraku“, které mělo 

významný vliv na další intenzivní rozvoj stavebního spoření. V té době chybělo 

v Německu asi 5 – 6 milionů bytů, a tak byla po stavebním spoření obrovská poptávka. 

V letech 1948 – 1971 došlo k enormnímu nárůstu počtu uzavřených smluv. Zatímco 
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na počátku zmíněného období jich bylo jen lehce přes 300 tisíc, na konci období jejich 

počet převýšil 12 milionů. 

 

V první polovině 90. let se stavební spoření začalo rozvíjet i ve východní 

Evropě, zejména v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Pozitivní zkušenosti 

s fungováním systému v těchto zemích vedly k zájmu dalších států o jeho zavedení. 

Ačkoli je stavební spoření v České republice jedním z nejmladších bankovních 

produktů, vydobylo si na trhu finančních instrumentů již od počátku své existence 

nezastupitelné místo. Dnes má stavební spoření pevnou pozici už i v Chorvatsku 

a Rumunsku a pomalu začíná získávat na oblibě i v Číně. [2] [5]
 

 

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Stavební spoření vzniklo jako produkt, který je určený pro získání prostředků 

potřebných pro financování bydlení. Od doby, kdy tento produkt vznikl, se situace 

na trhu finančních služeb změnila od základu. Investice do bydlení je pro drtivou 

většinu obyvatel největší životní investicí. Stavební spoření je konstruováno tak, 

aby zajistilo přístup k dlouhodobému financování pro co nejširší skupinu možných 

klientů. Díky své stabilitě se význam stavebního spoření zvyšuje v době, kdy je na trhu 

nedostatek dlouhodobého kapitálu, který je nezbytný pro financování bydlení, a také 

v době, kdy jsou vysoké úrokové sazby. 

 

Pro financování bydlení se zpravidla využívá vlastních i cizích zdrojů – tedy 

úspor klienta a poté získání úvěru. Stavební spoření spojuje tyto dva zdroje do jednoho 

produktu a využívá všech výhod, které z tohoto spojení vyplívají. Navíc stát podporuje 

motivaci ke spoření poskytováním určité podpory. Prostředky vyplacené formou státní 

podpory dnes tvoří největší podíl z celkového objemu přímých státních výdajů, 

které jsou v oblasti bydlení. Základní milníky tohoto procesu v rámci systému 

stavebního spoření jsou: 

 

o Fáze spoření 

- klient spoří a jeho vklady jsou úročeny 

- ke vkladu je připisována státní podpora 
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- klient získává nárok na přidělení cílové částky (nárok na úvěr 

ze stavebního spoření) 

o Přidělení cílové částky 

- předěl mezi fází spoření a úvěrovou fází 

- klient přijímá přidělení cílové částky – jsou mu vyplaceny 

uspořené prostředky zhodnocené o státní podporu a úroky 

a získává nárok na úvěr 

o Fáze úvěrová 

- klient získává úvěr ze stavebního spoření za úrokovou sazbu 

uvedenou ve smlouvě o stavebním spoření 

- úvěr je pravidelně splácen až do konečného splacení formou 

anuitních splátek [2] [4] 

 

Obr. 3.1 – Modelový vývoj zůstatku na účtu stavebního spoření 

(Zdroj: http://www.golemfinance.cz/cz/radny-uver) 
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3.1. Fáze spoření 

3.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření 

Fáze spoření začíná uzavřením smlouvy o stavebním spoření. Ve smlouvě si 

klient stanoví cílovou částku, kterou chce pomocí stavebního spoření získat. 

Ve smlouvě je sledována jak úroková sazba, kterou se budou úspory klienta úročit, tak 

úroková sazba úvěru, který mu bude poskytnut. Obě úrokové sazby jsou dány pevně 

zákonem a jejich rozdíl nesmí přesáhnout tři procentní body. Výjimka je pouze 

v případě, kdy po šesti letech spoření a získání nároku na přidělení cílové částky klient 

toto přidělení odmítne. Pak má stavební spořitelna možnost úrokovou sazbu z vkladů 

upravit. 

 

Ve smlouvě je dále sjednána výše měsíčních úložek, které bude klient na účet 

stavebního spoření ukládat a prohlášení klienta, jestli na tuto smlouvu o stavebním 

spoření žádá o státní podporu. Součástí smlouvy jsou také všeobecné obchodní 

podmínky (VOP) dané stavební spořitelny. Ty stanovují podmínky pro poskytnutí úvěru 

ze stavebního spoření, výši splátek a další podmínky produktu. Každá stavební 

spořitelna obvykle nabízí několik variant stavebního spoření tzv. tarifů. Jednotlivé tarify 

se liší především tím, jak rychle může klient získat úvěr ze stavebního spoření, ale také 

výší úrokových sazeb.
 

 

3.1.2. Průběh spoření 

V průběhu fáze spoření klient měsíčně ukládá na svůj účet domluvenou částku. 

Pravidelné měsíční spoření je sice obvyklé, ale existují i další jiné možnosti. Klient 

může například každoročně ukládat dvanáctinásobek měsíčního vkladu nebo může 

vkládat prostředky nad sjednaný rámec. Vklady jsou omezené pouze tím, že naspořená 

částka nesmí převýšit cílovou částku. Způsob spoření je důležitý pro klienty, kteří mají 

zájem o získání úvěru ze stavebního spoření. Intenzivnějším spořením, tedy ukládáním 

vyšších částek, mohou klienti docílit rychlejšího splnění podmínek potřebných 

pro přidělení cílové částky, a tím i získání úvěru. 

 

Spořitelna vklady úročí, a pokud klient ve smlouvě žádal o poskytování státní 

podpory, stavební spořitelna nárokuje na Ministerstvu financí ČR příslušnou částku. 
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Státní podpora bude připsána klientovi na účet ve formě zálohy. Pokud klient splní 

podmínky dané zákonem, bude mu státní podpora vyplacena po ukončení fáze spoření. 

 

3.1.3. Ukončení fáze spoření 

Spořící fáze končí buď výpovědí smlouvy o stavebním spoření, nebo přidělením 

cílové částky. Délka této fáze je důležitá pro nárok klienta na státní podporu. Pokud 

skončí po uplynutí tzv. vázací lhůty (podle zákona 6 let), stavební spořitelna klientovi 

vyplatí uspořenou částku i státní podporu a klient může tyto prostředky využít 

libovolným způsobem. Pokud ale fáze spoření skončí před uplynutím vázací lhůty, je 

klientovi zachován nárok na státní podporu pouze v případě, že získá úvěr a použije ho 

spolu s naspořenou částkou na financování bytových potřeb v souladu se zákonem. 

Pokud klient vypoví smlouvu před uplynutím vázací lhůty (nečerpá úvěr), ztrácí 

na státní podporu nárok a stavební spořitelna vrátí zálohu státní podpory zpět 

ministerstvu financí. [2] 

 

3.2. Přidělení cílové částky 

Přidělením cílové částky končí fáze spoření a začíná fáze úvěrová. Přidělením 

získává klient nárok na vyplacení cílové částky (naspořenou částku a úvěr). Obvykle je 

okamžitě vyplacena naspořená částka a úvěr je čerpán v souladu s úvěrovou smlouvou. 

K přidělení cílové částky dojde po splnění podmínek, které jsou stanoveny zákonem 

a stavební spořitelnou.  

 

Podmínky jsou obvykle tyto: 

o dodržení minimální doby spoření 

o naspoření minimální částky potřebné pro přidělení 

o dosažení stanoveného hodnotícího čísla  

 

3.2.1. Minimální doba spoření 

Podle zákona může účastník stavebního spoření získat úvěr ze stavebního 

spoření nejdříve po 2 letech spoření. Tato podmínka je jako jediná ze tří výše 

uvedených stanovena zákonem.  
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3.2.2. Naspoření minimální částky potřebné pro přidělení 

Stavební spořitelna stanovuje, jakou část má klient z cílové částky naspořit, 

aby mohlo dojít k přidělení. Obvykle je nutno naspořit 40% cílové částky. To znamená, 

že klient pak získává nárok na úvěr, který je ve výši 60% cílové částky. 

 

3.2.3. Dosažení stanoveného hodnotícího čísla 

Hodnotící číslo je parametr, který ohodnocuje délku a intenzitu spoření. 

Stavební spořitelny používají různé konstrukce tohoto parametru a liší se i jejich 

pojmenování (ohodnocovaní číslo, parametr ohodnocení apod.).
 

 

Všechny tyto tři podmínky slouží k řízení stability stavebního spoření. Splněním 

těchto podmínek vzniká klientovi možnost získat přidělení. Přidělení samotné následuje 

až poté, kdy s ním klient vyjádří souhlas. Pokud chce prostředky čerpat později, a ne 

bezprostředně po splnění podmínek pro přidělení, může i nadále pokračovat ve spoření 

a souhlas s přidělením podá ve vhodném termínu. Klienti, kteří nemají o úvěr zájem, 

nedávají souhlas s přidělením vůbec a smlouvu o stavebním spoření ukončují sami, dle 

vlastního uvážení. [2] 

 

3.3. Fáze úvěrová 

Po uzavření úvěrové smlouvy a přidělení cílové částky může klient čerpat úvěr 

až do výše rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Úvěr je úročen 

úrokovou sazbou, která je pevná a je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Jelikož 

je ve smlouvě sjednána i výše měsíční splátky úvěru, zná klient s velkým předstihem 

jasné a pevné podmínky, za kterých bude úvěr splácet. Doba splatnosti poskytnutého 

úvěru sjednána není, závisí na výši poskytnutého úvěru. Jestliže klient ve fázi spoření 

naspoří vyšší částku, než je požadováno, získá nižší úvěr, který i rychleji splatí. Zároveň 

však některé stavební spořitelny svým klientům umožňují v takových případech sjednat 

nižší měsíční splátku tak, aby doba splatnosti úvěru zůstala zachována. Úvěry 

ze stavebního spoření jsou přísně účelové. Klient je smí použít pouze na bytové potřeby 

stanovené zákonem. [2]
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3.4. Překlenovací úvěr 

Mohou nastat situace, kdy klient potřebuje řešit svoji bytovou potřebu mnohem 

dříve, než mu vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Takové situace může 

stavební spořitelna řešit pomocí překlenovacího úvěru, pro který je v české terminologii 

určen pojem meziúvěr. Jedná se o speciální úvěr, který poskytují spořitelny. Je vázán 

ke konkrétnímu účtu a je určený na překlenutí období do přidělení cílové částky. 

Překlenovací úvěr je zpravidla poskytován ve výši cílové částky, může být i nižší, 

ale nikdy ne vyšší. Klientovi poskytuje stejný objem zdrojů, jaký by měl klient 

k dispozici po přidělení cílové částky, ale mnohem dříve a bez ohledu na splnění 

podmínek pro přidělení cílové částky – je tedy poskytován ve fázi spoření. 

 

Doba trvání překlenovacího úvěru se tedy může pohybovat od několika dnů až 

po celou dobu fáze spoření. První případ se vyskytuje u klientů, kteří potřebují 

prostředky o několik dnů nebo týdnů dříve, než získají přidělení cílové částky. Opačný 

případ se týká klientů, kteří potřebují financovat své bytové potřeby a nemají dosud 

uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Ti pak uzavírají smlouvu o překlenovacím 

úvěru současně se smlouvou o stavebním spoření. 
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Obr. 3.2 – Model překlenovacího úvěru 

(Zdroj: http://www.golemfinance.cz/cz/preklenovaci-uver) 

 

Překlenovací úvěr má své specifické vlastnosti. Nesplácí se postupně, 

ale jednorázově v okamžiku přidělení cílové částky. Po dobu jeho trvání klient hradí 

pouze úroky z tohoto úvěru. Při přidělení se celá cílová částka použije na splacení 

překlenovacího úvěru. 

 

V některých zemích, které mají fungující systém stavebního spoření, je běžné, 

že překlenovací úvěry poskytují klientům kromě stavebních spořitelen i jiné banky. 

Situace v ČR je ale odlišná. Překlenovací úvěry poskytují jen stavební spořitelny 

a drtivá většina úvěrů stavebních spořitelen je dnes poskytována formou překlenovacích 

úvěrů, které jsou po splnění podmínek pro přidělení převedeny na úvěry ze stavebního 

spoření. [2] 
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4. VZNIK A VÝVOJ V ČR 

4.1. Legislativní rámec 

Stavební spořitelny v České republice jsou speciální banky, které mají přesně 

vymezený rozsah činnosti. Mohou nabízet pouze produkt stavebního spoření 

a provozovat činnost spojenou s tímto produktem. Hlavním důvodem pro toto omezení 

je minimalizace rizik, jelikož stavební spořitelny spravují nezanedbatelný objem 

státních prostředků ve formě státní podpory. Je pochopitelné, že stát klade určité 

požadavky na společnosti, které nabízejí státem podporovaný produkt. Stavební 

spořitelny tak podléhají v plném rozsahu zákonu o bankách a navíc také speciálnímu 

zákonu o stavebním spoření. 

 

Zákon o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. upravuje činnosti stavebních 

spořitelen, ale i podmínky pro poskytování státní podpory. Ta se připisuje na účet 

stavebního spoření zálohově a klientovi je vyplacena po ukončení fáze spoření pouze 

pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem. V opačném případě se státní 

podpora nevyplácí a vrací se zpět do státního rozpočtu. 

 

Podle zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 

spoření má každý klient právo získat státní podporu ve výši 10% z ročně naspořené 

částky, avšak maximálně z částky 20 000 Kč. Vázací lhůta je doba, po kterou účastník 

nesmí nakládat se vkladem, aniž by přišel o státní podporu. Tato doba byla stanovena 

na 6 let. Státní podpora je klientovi připisována na účet každý rok ve formě záloh. Počet 

let, po která může klient čerpat státní podporu na jednu smlouvu, není nijak omezen 

zákonem. [2] [11] 

 

4.2. Vývoj trhu stavebního spoření v ČR 

V roce 1993 byl na základě iniciativy několika poslanců přijat Zákon 

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. V následujících dvou letech 

bylo založeno celkem 6 stavebních spořitelen. Jejichž akcionáři byly banky působící 

na českém trhu společně s německými a v jednom případě rakouskou stavební 

spořitelnou. Nový a v České republice do té doby neznámý produkt zaujal velmi rychle 

významné místo na trhu. Stavební spoření si získalo popularitu u klientů nejen díky 
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státní podpoře, ale díky své spolehlivosti a bezpečnosti. V 90. letech, které byly 

poznamenány problémy řady bank, byly stavební spořitelny stabilizujícím prvkem, 

jehož důvěryhodnost nebyla nikdy zpochybněna. Je třeba podotknout, že zpočátku 

klienti chápali stavební spoření zejména jako výhodnou formu ukládání peněz. Teprve 

později se začala prosazovat základní myšlenka stavebního spoření. Je jí financování 

bydlení – pořízení vlastního bytu, domu nebo také rekonstrukce a renovace stávajícího. 

[2] 

 

4.3. Vklady a úvěry poskytované stavebními spořitelnami 

Stavební spoření postupem času začalo získávat na popularitě a oblíbenosti, což 

se projevilo rychlým růstem nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet rok 

od roku narůstal a v období let 2000 – 2002 se stabilizoval na hodnotě 1,3 milionu 

nových smluv za rok. 

Obr. 3.1 – Počet nově uzavřených smluv 

(Zdroj: http://acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/grafy-stavebniho-sporeni/) 

 

V roce 2003 byla přijata novela zákona o stavebním spoření, která snížila výši 

státní podpory pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004. Tyto změny, které snižovaly 
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výhodnost spořící fáze, se nevztahovaly na smlouvy uzavřené před vstoupením novely 

v platnost, ale pouze na nově uzavřené smlouvy. Toho využilo velké množství klientů, 

kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření ještě před změnou zákona, a tím si zajistili 

výši státní podpory podle starých a výhodnějších pravidel. Důsledkem byl vysoký 

nárůst nových smluv v roce 2003, který se vyšplhal na 2 097 338. V následujícím roce 

byl zaznamenán výrazný pokles na 314 650 nově uzavřených smluv. Od roku 2004 

počet nově uzavřených smluv začal narůstat a v roce 2006 se dostal na úroveň v letech 

1997 – 1998. 

 

Prudké výkyvy, jako byl například tento, mají negativní dopad i na řízení 

likvidity stavebních spořitelen. Vysoký počet klientů, kteří uzavřeli smlouvu v roce 

2003, zajišťuje po několik dalších let silný růst objemu vkladů, který však ustane 

v okamžiku, kdy tito klienti ukončí fázi spoření. Následně došlo k výraznému poklesu, 

protože výrazně menší počet klientů z roku 2004 a let následujících nestačil odliv 

vkladů kompenzovat. 

Obr. 3.2 – Počet poskytnutých úvěrů 

(Zdroj: http://acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/grafy-stavebniho-sporeni/) 
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Vývoj nových úvěrů, které stavební spořitelny poskytují, je vyrovnanější. Jejich 

počet se od roku 2003 víceméně ustálil okolo hodnoty 160 000 nových úvěrových 

smluv za rok. Díky stálému růstu průměrné výše poskytovaných úvěrů však objem 

ročně poskytnutých úvěrů až do roku 2008 stále rostl. 

Obr. 3.3 – Objem nových úvěrů 

(Zdroj: http://acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/grafy-stavebniho-sporeni/) 

 

Rozkolísání trhu na přelomu let 2003/2004, které se projevilo u nových smluv, 

není u úvěrových smluv nijak patrné. Dá se však předpokládat, že určitá část klientů, 

kteří uzavřeli smlouvu na konci roku 2003, využije možnosti přidělení cílové částky 

a získání úvěru ze stavebního spoření. 

 

Dostatečný růst vkladů byl způsoben mimořádným zájmem klientů o stavební 

spoření v roce 2003. Rozdíl mezi vklady a úvěry se však postupně zmenšuje, 

protože doba splatnosti úvěrů převyšuje délku fáze spoření a dynamika růstu objemu 

nově poskytnutých úvěrů je vyšší než u nově uzavřených smluv. Tento trend je patrný 

i z poměru mezi poskytnutými úvěry a vklady klientů, který díky rychlému růstu vkladů 
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účastníků poměrně dlouho dobu stagnoval. Od roku 2002 byl však zřetelný růst, 

který v dalších letech pokračoval. 

 

Pro stavební spořitelny má poměr mezi vklady a úvěry vysokou důležitost. 

Nerovnováha mezi vklady a úvěry je spojena s úrokovým rizikem pro stavební 

spořitelny. Je tedy žádoucí, aby se objem vkladů blížil objemu poskytnutých úvěrů. 

V takovéto situaci jsou vklady cíleně využívány na bytové potřeby, a zároveň je tak 

nejlépe zajištěn stabilní a vyrovnaný chod stavební spořitelny. [2]
 

 

4.4. Úrokové sazby 

V roce 1993, kdy vznikly čtyři stavební spořitelny, byly úrokové sazby všech 

nových stavebních spořitelen shodné. Vklady byly úročeny 3% p. a. a úvěry 

ze stavebního spoření 6% p. a. V té době byla výše státní podpory 25%, takže výsledná 

efektivní sazba pro zhodnocování prostředků stavebním spořením byla srovnatelná 

s trhem. Pokles úrokových sazeb na finančním trhu koncem 90. let znamenal 

pro stavební spoření zvýšený zájem klientů, ale také nutnost reagovat na měnící se 

situaci. V tomto období nebyly ještě standardně zpracovávány statistiky úrokových 

sazeb pro segment stavebních spořitelen. 

 

Zatímco v roce 1993 všechny stavební spořitelny využívaly maximální zákonem 

povolený limit 3%, dnes se rozdíl mezi úrokovou sazbou úvěru a vkladů pohybuje 

nejčastěji mezi 2,5% - 2,7%. Od roku 2004 jsou k dispozici údaje ČNB o úrokových 

sazbách nově poskytnutých úvěrů. V tomto období byly tržní úrokové sazby v ČR 

velice nízké a díky tomu jsou úrokové sazby hypotečních úvěrů nižší než u úvěrů 

stavebního spoření. Ale i přesto je o úvěry stavebních spořitelen i v této situaci velký 

zájem. U stavebních spořitelen je totiž valná většina poskytnutých úvěrů iniciována 

překlenovacím úvěrem. Klienti, kteří čerpají překlenovací úvěr, mají se stavební 

spořitelnou sjednáno, že po přidělení cílové částky jim bude část úvěru splacena 

uspořenou částkou a zbývající část překlenovacího úvěru převedena na úvěr 

ze stavebního spoření, jehož úroková sazba je nejen pevná, ale zpravidla i nižší než 

úroková sazba počátečního překlenovacího úvěru. 
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Nezanedbatelná část úvěrů, které poskytují stavební spořitelny, je srovnatelná 

spíše se spotřebitelskými úvěry než s úvěry hypotečními (malý objem, nízká míra 

zajištění). I přesto je úroková sazba úvěrů stavebních spořitelen blíže sazbám 

hypotečních úvěrů a s ohledem na probíhající růst tržních úrokových sazeb je 

pravděpodobné, že stavební spořitelny budou v blízké budoucnosti poskytovat vůbec 

nejlevnější úvěry na českém trhu. [2]
 

 

4.5. Zájem o stavební spoření 

Stavební spoření si získalo velkou popularitu do roku 1993. Ke konci roku 2006 

vykazovaly stavební spořitelny více než 5 milionů platných smluv o stavebním spoření, 

tzn., že přibližně každý druhý občan ČR je klientem některé ze stavebních spořitelen. 

Vysokou oblíbenost dokládá i skutečnost, že vklady ze stavebního spoření tvoří téměř 

čtvrtinu finančních aktiv domácností. Vysoký objem zdrojů umožňuje rozvíjet úvěrovou 

činnost ve stavebních spořitelnách. Přestože doménou stavebních spořitelen jsou 

především úvěry na rekonstrukce a modernizace, jsou úvěry poskytované stavebními 

spořitelnami využívány i pro stavby nových objektů. Při stavbě nového bydlení obvykle 

úvěr poskytnutý stavební spořitelnou není jediným zdrojem financování, ale je doplněn 

o vlastní prostředky investora nebo hypotéku. Za přispění stavebního spoření tak vzniká 

přibližně každé druhé bydlení. [2] 

 

4.6. Stavební spoření a hypotéky 

Úvěry, které poskytují stavební spořitelny, jsou často srovnávány s úvěry 

hypotečními. To je motivováno především společným účelem, kterým je financování 

bydlení. U stavebního spoření je to dáno zákonem, u hypotečních úvěrů se jedná o účel 

převažující.  

 

Hypoteční úvěry jsou díky svému specifickému zajištění zástavním právem 

poskytovány v objemech statisíců až milionů korun. Hypoteční úvěry představují 

zřejmě nejčastější způsob financování výstavby nebo koupě domu či bytu. V ČR byla 

legislativní podmínka pro fungování tohoto finančního produktu vytvořena v roce 1995. 

Podle naší právní úpravy je hypoteční úvěr charakterizován jako „úvěr“, který se 

poskytuje na investice do nemovitostí na území ČR, nebo na její výstavbu či pořízení. 
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Splácení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti 

na území ČR. 

 

U stavebních spoření je spektrum možného zajištění úvěrů mnohem pestřejší, a 

s tím koresponduje i široký rozsah poskytovaných úvěrů, který sahá od několika desítek 

tisíc až po několik milionů. Těmto rozdílům odpovídají čísla o úvěrech poskytovaných 

stavebními spořitelnami a hypotečních úvěrech.  

 

Zatímco stavební spořitelny jednoznačně dominovaly v počtu úvěrů 

poskytnutých na bydlení, z pohledu objemu je poměr naopak. Stavební spořitelny 

poskytují velké množství úvěrů o relativně malých objemech. Úvěrů poskytovaných 

hypotečními bankami je poskytováno méně, ale jejich objem je podstatně vyšší. Je 

patrné, že mezi stavebními spořitelnami a hypotečními bankami na českém trhu není 

přímá konkurence. Oba druhy těchto finančních institucí sehrávají svoji velmi důležitou 

roli a na trhu se navzájem doplňují. Segment, ve kterém se překrývají, je velmi úzký, 

přičemž velmi časté je financování bytových potřeb a využitím obou těchto produktů. 

[2] [4] 

 

5. POROVNÁNÍ EFEKTIVNOSTI TVORBY PRACOVNÍCH MÍST 

Stát podporuje stavební spoření prostřednictvím státní podpory. Státní podpora 

představuje procentuální podíl z ročního naspořeného vkladu spořitele a výpočet tohoto 

procenta je stanovený zákonem o stavebním spoření. Maximální absolutní suma státní 

podpory na jednoho spořitele je stanovená zákonem. [1] [3] 

 

Státní podporu může získat: 

o občan České republiky 

o občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území 

České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České 

republiky (až po vstupu ČR do EU, tj. od 1. 5. 2004) 

o fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným 

číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky [11] 
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Velká část stavební podpory ke stavebnímu spoření byla pravděpodobně použita 

v jiných oblastech spotřeby, než je bydlení. To vedlo k úpravě podmínek stavebního 

spoření (zejména snížení výše státní podpory a prodloužení celkové doby spoření, 

po kterou účastníci stavebního spoření nesní nakládat se svými vklady, aby získali 

nárok na vyplacení státního příspěvku). [4] 

 

Průměrná roční výška celkové státní podpory poskytnuté na účely stavebního 

spoření za roky 2009 až 2012 představuje 10,256 mld. Kč při průměrném ročním počtu 

4 659 742 uzavřených smluv. [9] 

 

Tab. 5.1 – Počet uzavřených smluv a výška státní podpory v letech 2009 – 2012 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Počet uzavřených smluv 4 926 183 4 845 319 4 550 468 4 316 999 

Státní podpora v mld. Kč 13,262 11,743 10,729 5,290 

(Zdroj:Ministerstvo financí ČR, vlastní zpracování) 

 

Obr. 5.1 – Počet nových smluv k 31. 12. 2011 

(Zdroj: http://www.penize.cz/stavebni-sporitelny, vlastní zpracování) 

http://www.penize.cz/stavebni-sporitelny
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Obr. 5.2 – Počet uzavřených smluv celkem k 31. 12. 2011 

(Zdroj: http://www.penize.cz/stavebni-sporitelny, vlastní zpracování) 

 

Pro expertní analýzu byl použitý referenční rok 2011. 

 

V roce 2011 byly ze všech spořitelen poskytnuty investice ve výši 48 mld. Kč v 

92 785 úvěrech, z toho 39,36 mld. Kč do bydlení (rekonstrukce, koupě, nová výstavba) 

a 8,64 mld. Kč pro jiné účely. Výše investic směřujících do bydlení v tomto roce činila 

82% podíl všech poskytnutých finančních prostředků. [6] 

 

Tab. 5.2 – Na co půjčují stavební spořitelny (počty úvěrů) 

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% 

(Zdroj: http://acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/vyrocni-zpravy-acss/vyrocni-zprava-2011/, vlastní 

zpracování) 

 

http://www.penize.cz/stavebni-sporitelny
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Obr. 5.3 – Na co půjčují stavební spořitelny 

(Zdroj: http://acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/vyrocni-zpravy-acss/vyrocni-zprava-2011/, vlastní 

zpracování) 

 

Celkový roční objem poskytnutých úvěrů ve výši 39,36 mld. Kč představuje 

při průměrné roční pracovní produkci, která v roce 2011 byla 1 706 000 Kč 

na pracovníka ve stavebním odvětví, vytvoření 21 313 částečných pracovních 

příležitostí v odvětví stavebnictví prostřednictvím přímých investic uvolněných 

ze stavebního spoření. Z toho vyplývá, že při roční státní podpoře stavebního spoření, 

která byla vyplacena v roce 2011 ve výši 10,729 mld. Kč, je dotace státu na jedno 

pracovní místo ve stavebnictví 503 402 Kč. [1] [3] [6] [7] 

 

5.1. Metodika výpočtu 

Při výpočtu se vycházelo z následujících údajů: 

Celková stavební produkce v roce 2011 uvedená ČSÚ byla 737,216 mld. Kč. Český 

statistický úřad dále udává produktivitu práce ve stavebnictví na 1 zaměstnance, 

která byla 1706 000 Kč. Z těchto dvou údajů můžeme vypočítat zaměstnanost v odvětví 

stavebnictví a ověřit ji s údajem, který nabízí Český statistický úřad = 391 741 

zaměstnanců. [1] [8] 
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Všeobecné odvození vzorce: 

 Z = CP / PP  (1) 

Z - celková zaměstnanost v odvětví 

CP - celková produkce v odvětví za časovou jednotku 

PP - produktivita práce za časovou jednotku 

 

Konkrétny výpočet: 

Z = 737 216 000 000 / 1 706 000 

Z= 432 131 pracovních míst 

I přesto, že Český statistický úřad udává zaměstnanost v odvětví stavebnictví 

391 741 zaměstnanců, můžeme konstatovat, že na základě odlišnosti zdrojů dat 

a použitých metod výpočtu dochází při výpočtu k různým statistickým odchylkám.
 

 

Podle údajů ze stavebních spořitelen činil celkový objem investic uvolněných 

ze stavebního spoření do sektoru bydlení, tedy do odvětví stavebnictví, 39,36 mld. Kč. 

Tyto investice považujeme za součást celkové stavební produkce v roce 2011. 

V procentuálním vyjádření představují investice ze stavebních spořitelen na celkové 

stavební produkci 5,34% podíl. 

 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že pokud celková stavební produkce 

(737,216 mld. Kč) vytvoří ve stavebnictví 432 131 pracovních míst, pak kolik 

pracovních míst (X) vytvoří investice ze stavebních spořitelen, pokud jejich objem činí 

39,36 mld. Kč?
 

 

Všeobecné vyjádření: 

 Z / CP = X / I  (2) 

Z - celková zaměstnanost v odvětví 

CP - celková produkce v odvětví za časovou jednotku 

X - pracovní místa vytvořená na základě toku finančních investic do stavebného odvětví 

I - objem investic ze stavebných spořitelen směřující do sektoru bydlení 
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Konkrétní výpočet: 

432 131 / 737 216 000 000 = X / 39 360 000 000  

X = 23 071 pracovních míst 

V případě, že ve výpočtu uvažujeme s celkovou zaměstnaností ve stavebním 

odvětví udávanou ČSÚ za rok 2011 (391 741), výpočet bude následující: 

391 741 / 737 216 000 000 = X / 39 360 000 000  

X = 20 915 pracovních míst 

I přesto jak již bylo konstatováno - prostřednictvím odlišnosti zdrojů dat 

a použitých metod výpočtu dochází při výpočtu k různým statistickým odchylkám -

 můžeme na základě výše uvedeného výpočtu říct, že objem investic uvolňovaných 

každoročně do odvětví stavebnictví prostřednictví stavebního spoření má výrazný vliv 

na tvorbu pracovních míst v tomto konkrétním odvětví. [1] [3] [6] [8] [9]
 

 

5.2. Multiplikační efekt 

V ekonomii je to pojem vyjadřující vlivy působení investic, výroby 

a zaměstnanosti. Pokud vzroste (poklesne) poptávka po investicích, dochází k růstu 

(poklesu) výroby a zaměstnanosti. V závislosti na tom rostou (klesají) důchody, 

které vedou k dalšímu růstu (poklesu) spotřeby. Růst nebo pokles spotřeby vyvolá další 

růst (pokles) výroby a zaměstnanosti a z toho vyplývající růst (pokles) důchodů. Tím se 

vyvolají další investice. 

 

Stavebnictví jako jedno z odvětví národního hospodářství prostřednictvím 

multiplikačního efektu ovlivňuje produkci téměř ve všech ostatních odvětvích. Má 

výrazný vliv na zaměstnanost nejen v primárním (stavebním) odvětví 

ale i na zaměstnanost v celém hospodářství.  

 

Koeficient multiplikačního efektu různých stavebních činností ve světě se 

pohybuje od 1,8 do 3,5, zatímco v oblasti bytové výstavby je obecně vyšší. Například 

v letech 1977 – 1993 se multiplikační efekt bytové výstavby v Polsku pohyboval od 2,4 

do 2,7. To znamená, že zvýšení zaměstnanosti ve stavebním odvětví vedlo k 1,4 až 1,7x 
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větší zaměstnanosti v jiných odvětvích národního hospodářství. V České republice 

dosáhl tento koeficient v roce 2000 hodnoty 2,6. [1] [3]
 

 

5.3. Investiční multiplikátor [m] 

Je to koeficient, který vyjadřuje, kolikrát se zvýší výstup ekonomiky, když se 

investice zvýší o 1 jednotku. Může přinést několika násobně vyšší efekt v podobě 

přírůstku HDP. 

 

Platí zde: Čím méně domácností spoří, tím je multiplikační efekt investic větší; 

vyjádřené ze vztahu m = 1 / MPS. Přírůstek investic v praxi znamená zvýšení objemu 

výroby v podnicích vyrábějících investiční statky. Toto zvýšení výroby vyžaduje 

zaměstnat dodatečné pracovní síly. Tyto nákupy vyvolají růst agregátní poptávky, 

na základě které výrobci opět rozšíří výrobu po požadovaných výrobcích a zaměstnají 

další pracovníky. Na tento přírůstek výroby opět zareagují výrobci spotřebního zboží, 

zaměstnají dodatečné pracovníky a celý proces tvorby přírůstků důchodů, agregátní 

poptávky a HDP se několikrát opakuje. Multiplikační efekt investic se vyčerpá, 

když částka dosažených úspor se bude rovnat výši přírůstku investic, který tento celý 

multiplikační řetězec vyvolal. Toto celé funguje pod podmínkou, že výrobci mají volné 

výrobní kapacity a mohou získat nové pracovní síly. 

 

Investiční multiplikátor je vyjádřen vztahem: 

 m = 1 / MPS  (3) 

kde: 

MPS - je hraniční sklon k úsporám. Vyjadřuje, o kolik se změní úspory (S) pokud 

důchod vzroste nebo klesne o 1 peněžní jednotku. 

 MPS = S / DI  (4) 

S - úspory. Představují tu část disponibilních příjmů, které domácnosti nespotřebují, 

ale odloží je pro budoucí použití tzv. budoucí spotřebu.  

DI - disponibilní příjem. Pro makroekonomické potřeby se mění přístup ke zkoumání 

spotřeby i úspor v tom smyslu, že sledujeme závislost celkové úrovně spotřeby 

nebo úspor v národním hospodářství od velikosti vyprodukovaného HDP, a nikoliv 
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od celkové výše DI. Pro výpočet hraničních veličin používáme přírůstky spotřeby 

a úspor ve vztahu k přírůstku HDP. 

 

Výpočet multiplikačního efektu je velice složitý. Pro názornou ukázku je použita 

hodnota multiplikačního efektu z jiné literatury. 

Investiční multiplikátor m = 2,6 

Pokud bude provedeno působení tohoto multiplikátoru na objem investic 

směřujících ze stavebního spoření do odvětví stavebnictví v roce 2011, jejichž objem 

byl 39,36 mld. Kč, pak efekt v podobě přírůstku na HDP bude vynásobený hodnotou 

investičního multiplikátoru. 

 

Pokud chceme vyjádřit, jaký tento efekt bude mít vliv na zaměstnanost 

v odvětvích národního hospodářství, pokračujeme výpočtem pracovních míst 

prostřednictvím průměrné roční produktivity na zaměstnance v národním hospodářství, 

která v roce 2011 byla 785 500 Kč. 

počet pracovních míst v ostatních odvětvích národního hospodářství 

=  

investice se zohledněním přírůstku prostřednictvím multiplik. efektu (102,3 mld. Kč) 

 

průměrná roční produktivita na zaměstnance v národním hospodářství (785 500 Kč) 

počet pracovních míst v ostatních odvětvích národního hospodářství = 50 108 

 

Prostřednictvím výše uvedené metodiky výpočtu můžeme konstatovat, 

že celkové investice ze stavebního spoření směřujících do odvětví stavebnictví vytvoří 

určitý počet pracovních míst (X) v tomto odvětví a následně prostřednictvím vlivu 

multiplikačního efektu vytvoří dalších přibližně 2,6x více pracovních míst v ostatních 

odvětvích národního hospodářství. [1] [6] [8] 
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6. STAVEBNÍ SPOŘENÍ A NEZAMĚSTNANOST 

V této části se vyčíslí náklady na nezaměstnanou osobu, které státu vznikají 

z hlediska této problematiky. Nezaměstnaní občané neplatí daně z příjmu a navíc 

vytvářejí výdaje státu ve formě dávek a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. Růst 

nezaměstnanosti vytváří velmi silný tlak na veřejné finance. V této kapitole jsou 

vypočteny náklady na nezaměstnanou osobu, které vznikly státu v případě vytvoření 

pracovních míst prostřednictvím stavebního spoření. [1] [3] 

 

6.1. Cena 1 nezaměstnaného 

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní 

sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání 

zjištěn. Uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů 

o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví procentní sazbou 

z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní 

měsíc.  

 

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 

65%, další 2 měsíce 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního 

čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Vypočtená výše podpory 

v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 

kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. 

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním 

hospodářství. 

 

Délka podpůrčí doby, tedy doby, po kterou je vyplácena podpora 

v nezaměstnanosti, je závislá na věku žadatele: 

o do 50 let věku uchazeče o zaměstnání - 5 měsíců 

o od 50 do 55 let - 8 měsíců 

o více než 55 let - 11 měsíců 
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Podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje. Zatímco v roce 2011 mohl uchazeč 

o zaměstnání dostat maximálně 13 528 Kč za měsíc a v případě rekvalifikace pak 

15 161 Kč, od ledna 2013 to je maximálně 14 157 Kč a při rekvalifikaci pak 15 866 Kč. 

[10] 

 

V roce 2011 stát vyplatil za dobu podpory 8 měsíců: 

o průměrná měsíční dávka 5 595 Kč  

o odvody zdravotní pojišťovně 723 Kč  

o odvody sociální pojišťovně – stát neplatí 

o daň ze mzdy – stát neplatí 

Celkově stát přijde o 50 544 Kč za rok. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě ztráty přibližně 71 000 pracovních míst 

(21 000 + 50 000) vytvořených prostřednictvím investic ze stavebního spoření 

do odvětví stavebnictví, by celkové výdaje státu spočívaly v množství financí 

směřujících do podpory v nezaměstnanosti a v platbě zdravotního pojištění, zároveň ve 

ztrátě příjmů do rozpočtu v podobě daní ze mzdy a odvodů do pojišťoven.  

 

Konkrétní výdaje jsou vyčíslené následovně: 

50 544 * 71 000 = 3 588 624 000 Kč 

Celkové výdaje státu na nezaměstnanost ve stavebnictví a v jiných odvětvích 

ovlivněných prostřednictvím multiplikačního efektu v roce 2011 byly 

3 588 624 000 Kč. [1] [3] [12]  

 

7. PŘÍNOSY PRO NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Hrubý domácí produkt (HDP) je klíčovým ukazatelem výkonnosti ekonomiky. 

Vývoj HDP se podle spotřební metody vypočítá součtem investic, spotřeby, vládních 

výdajů a čistého exportu. Systém stavebního spoření ovlivňuje spotřebu a investice 

a tím i HDP. 

 

Mezi nejdůležitější přínosy stavebního spoření patří: 

o příjem do státního rozpočtu z DPH 



37 

 

o příjem do státního rozpočtu z daně ze mzdy 

o odvody ze mzdy do zdravotního a sociálního pojištění 

 

Daně jsou nejdůležitější příjmovou položkou státního rozpočtu, které slouží 

na úhradu rozpočtových výdajů státu. Daňová soustava je souhrn daní, které se vybírají 

na území státu v určitém období. Jejím úkolem je zajištění příjmů na krytí všech 

potřebných výdajů státu. Daňová soustava ČR se skládá z přímých daní (platí subjekty 

za sebe ze svého příjmu nebo majetku a odvádějí je přímo) a nepřímých daní (platí 

subjekty v ceně výrobků či služeb, ale odvádějí je prostřednictvím jiné osoby tj. 

nepřímo). 

 

Následující analýza byla vypracována za referenční rok 2011. V tomto roce byla 

průměrná hrubá mzda zaměstnance v odvětví stavebnictví 22 267 Kč. [1] [3] [8] 

 

7.1. DPH 

Daň z přidané hodnoty patří mezi nepřímé daně. V roce 2011 měla sazba DPH 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dvě hodnoty. Základní a sníženou. 

Základní sazba byla 20 %, snížená 10 %. Stavební spořitelny poskytly klientům 

48 mld. Kč (bez DPH) v podobě účelových úvěrů, z toho 39,36 mld. Kč do bydlení. Bez 

ohledu na to, zda byly poskytnuté finanční prostředky použity na rekonstrukci bydlení, 

stavbu domu, koupi bytu, koupi automobilu či dovolené, musely být tyto peníze 

zdaněny daní z přidané hodnoty. 

DPH = (48 000 000 000/1,2) * 0,2 

Z uvedeného výpočtu tedy vyplývá, že DPH, které směřovalo do státního 

rozpočtu, bylo ve výši 8 mld. Kč. [1] [3] [9]
 

 

7.2. Daň z příjmu 

Daň z příjmů patří mezi přímé daně. V roce 2011 bylo daňové zatížení mzdy 

15%. Při průměrné hrubé mzdě pracovníka ve stavebnictví 22 267 Kč byla odvedena 

daň ze mzdy ve výši 16 440 Kč. Analýza příjmů do státního rozpočtu vyplývajících 

ze zdanění mzdy je však komplikovanější, protože odváděná částka se může značně 

lišit. Jednotlivé případy, které mohou nastat, jsou zobrazeny v tabulce. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/
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V případě, že je zaměstnanec svobodný a bezdětný, odvádí daň ze mzdy 

22 267 Kč ve výši 16 440 Kč za rok. Stejnou daň zaplatí zaměstnanec, je - li ženatý 

(vdaná) a parter pracuje, přičemž jeho roční mzda je minimálně 68 000 Kč.  

 

Tab. 7.1 – Různé případy zdanění mzdy 

Výpočet daňové povinnosti v Kč Svobodný, bezdětný 

roční základ daně 267 204 

zaokrouhlený základ daně 267 200 

daň před slevami 40 080 

sleva na poplatníka 23 640 

sleva na manželku/manžela   

daň po uplatnění slev 16 440 

sleva na děti (daňový bonus)   

výsledná daňová povinnost 16 440 

(Zdroj:vlastní výpočty) 

 

V případě, že zaměstnanec má manžela/ku, jehož roční příjmy nejsou vyšší než 

68 000 Kč, uplatní si slevu na dani ve výši 24 840 Kč. Výsledná daňová povinnost 

v tomto případě bude 0 Kč.  

 

Tab. 7.2 – Různé případy zdanění mzdy 

Výpočet daňové povinnosti v Kč 
Ženatý, žena nepracuje nebo její roční 

příjem nepřesáhne 68 000 Kč 

roční základ daně 267 204 

zaokrouhlený základ daně 267 200 

daň před slevami 40 080 

sleva na poplatníka 23 640 

sleva na manželku/manžela 24 840 

daň po uplatnění slev -8 400 

sleva na děti (daňový bonus)   

výsledná daňová povinnost 0 

(Zdroj:vlastní výpočty) 
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Pokud bude zaměstnanec ženatý, ale bez možnosti odpočtu slevy na manžela/ku 

a bude mít jedno dítě, uplatní si slevu na dítě ve výši 11 604 Kč. Výsledná daňová 

povinnost v tomto případě bude 4 836 Kč. Pokud by daň po uplatnění slev byla nižší 

než slevy na děti, vznikl by místo daňové povinnosti daňový bonus. [1] [3] [8] [13] 

 

Tab. 7.3 – Různé případy zdanění mzdy 

Výpočet daňové povinnosti v Kč 
Ženatý, manželka pracuje a ročně vydělává 

více než 68 000 Kč, 1 dítě 

roční základ daně 267 204 

zaokrouhlený základ daně 267 200 

daň před slevami 40 080 

sleva na poplatníka 23 640 

sleva na manželku/manžela   

daň po uplatnění slev 16 440 

sleva na děti (daňový bonus) 11 604 

výsledná daňová povinnost 4 836 

(Zdroj:vlastní výpočty) 

 

Vyhodnotit příjem do státního rozpočtu je z důvodů různorodosti možných 

případů odvodů daně ze mzdy značně komplikované. 

 

Tab. 7.4 – Daně ze mzdy za pracovníky ve stavebním odvětví 

Daně ze mzdy   

Počet vytvořených pracovních míst 21 313 

Průměrné daně pracovníka, pokud partner pracuje a jeho roční 

příjem byl minimálně 68 000 Kč 
4 836 Kč 

Průměrná hrubá mzda pracovníka v roce 2011 22 267 Kč 

Daň ze mzdy celkem (rok) 103 069 668 Kč 

(Zdroj:vlastní výpočty) 

 

V ideálním případě, kdy každý pracovník na nově vytvořeném pracovním místě 

ve stavebnictví byl součástí domácnosti, v které manžel/ka dostává roční příjem více 

než 68 000 Kč, by příjem do státního rozpočtu ze zdanění mzdy pracovníků byl 
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103 069 668 Kč. Pokud manžel/ka pracuje, pak poplatník odvádí daň ze mzdy ve výši 

4 836 Kč. Pokud manžel/ka nepracuje, odvádí daň ve výši 0 Kč. Hypoteticky je možné 

vyjádřit příjem z daně ze mzdy jako průměr mezi těmito dvěma stavy. [1] [3] [8] 

 

Příjem do státního rozpočtu z daně ze mzdy pracovníků ve stavebnictví potom 

vypočítáme: 

21 313 * 2 418 = 51 534 834 Kč 

 

7.2.1. Multiplikační efekt 

Investice uvolněné ze stavebního spoření na bydlení ve výši 39,36 mld. Kč 

vytvářejí vlivem multiplikátoru m = 2,6 produkci o objemu 102,3 mld. Kč. V roce 2011 

byla produktivita práce v hospodářství 785 500 Kč. Pracovní místa, která byla 

vytvořena investicemi ze stavebního spoření prostřednictvím multiplikačního efektu 

v jiných odvětvích hospodářství, vypočítáme: 

102 336 000 000 / 785 500 = 50 108 

Porovnáním vzniklých pracovních míst ve stavebnictví 21 313 s počtem 

vzniklých pracovních míst v hospodářství 50 108 můžeme konstatovat, že v roce 2011 

každé nové pracovní místo ve stavebnictví multiplikativně vytvořilo přibližně dvě 

pracovní místa v hospodářství. V roce 2011 byla průměrná mzda v ČR 23 628 Kč. 

Příjem z daní ze mzdy je uvedený v tabulce. 

 

Tab. 7.5 – Daně ze mzdy za pracovníky v jiných odvětvích 

Daně ze mzdy   

Počet vytvořených pracovních míst 50 108 

Průměrné daně pracovníka, pokud partner pracuje a jeho roční 

příjem byl minimálně 68 000 Kč 
7 281 Kč 

Průměrná hrubá mzda pracovníka v roce 2011 23 628 Kč 

Daň ze mzdy celkem (rok) 364 836 348 Kč 

(Zdroj:vlastní výpočty) 

 

Podobně jako bylo popsáno výše v ideálním případě, pokud by každý pracovník 

na nově vytvořeném pracovním místě v hospodářství byl součástí domácnosti, 
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ve které manžel/ka dostává roční příjem více než 68 000 Kč, potom by příjem 

do státního rozpočtu ze zdanění mzdy pracovníka byl 364 836 348 Kč. Pokud 

manžel/ka pracuje, potom poplatník odvádí daň ze mzdy ve výši 7 281 Kč. Pokud 

manžel/ka nepracuje, odvádí daň ve výši 0 Kč. Hypoteticky je možné vyjádřit příjem 

z daně ze mzdy jako průměr mezi těmito dvěma stavy. 

 

Příjem do státního rozpočtu z daně ze mzdy pracovníků hospodářství, 

který vznikl prostřednictvím multiplikačního efektu, vypočítáme: 

50 108 * 3 640,50 = 182 418 174 Kč 

Investice vytvořené stavebním spořením stimulují vznik nových pracovních míst 

ve stavebnictví a následně multiplikačním efektem vytváří nová pracovní místa 

v ostatních odvětvích hospodářství. [1] [8] [13] 

 

Celkové příjmy do státního rozpočtu, které vyplývají ze zdanění mezd 

pracovníků, jsou ve výši:  

51 534 834 + 182 418 174 = 233 953 008 Kč 

 

7.3. Odvody ze mzdy 

Důležitým přínosem pro hospodářství jsou odvody ze mzdy pracovníků 

ve stavebnictví. Odvody můžeme rozdělit do dvou skupin: 

o zdravotní odvody 

o sociální odvody (nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti) 

 

V roce 2011 byla průměrná mzda pracovníka ve stavebním odvětví 22 267 Kč. 

Ze mzdy odvádí zaměstnanec daň a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Taktéž 

zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na zdravotní a sociální pojištění. 

 

Zaměstnanec odváděl měsíčně v roce 2011 z průměrné mzdy ve stavebnictví 

na zdravotní pojištění 4,5%, což představuje 1 003 Kč, na nemocenské pojištění 0%, 

což představuje 0 Kč, na důchodové pojištění 6,5%, což představuje 1 448 Kč, 
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a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0% což představuje 0 Kč. Zaměstnanec tak 

celkem za měsíc zaplatil ve formě odvodů 2 451 Kč. 

 

Zaměstnavatel odváděl měsíčně v roce 2011 za zaměstnance ze mzdy 22 267 Kč 

na zdravotní pojištění 9%, což představuje 2 005 Kč, na nemocenské pojištění 2,3%, 

což představuje 513 Kč, na důchodové pojištění starobní 21,5%, což představuje 

4 787 Kč, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2% což představuje 267 Kč. 

Zaměstnavatel tak za svého zaměstnanec zaplatil měsíčně 7 572 Kč. 

 

Tab. 7.6 – Odvody celkem za zaměstnance a zaměstnavatele ve stavebním odvětví 

Odvody zaměstnanci + zaměstnavatelé 

Pojištění Celkem Kč 

Zdravotní 64 109 504 

Nemocenské 10 933 569 

Důchodové 132 886 555 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5 690 571 

Celkem za měsíc 213 620 199 

Celkem za rok 2 563 442 388 

(Zdroj:vlastní výpočty) 
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Obr. 7.1 – Procentuální diferenciace odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele  

(Zdroj: vlastní výpočty) 

 

V roce 2011 vytvořilo stavební spoření investice ve výši 48 mld. Kč, z toho 

39,36 mld. Kč bylo použito na bydlení a 8,64 mld. Kč pro jiné účely. Pokud se celkové 

investice do bydlení 39,36 mld. Kč podělí produktivitou práce ve stavebnictví, 

která v roce 2011 byla 1 706 000 Kč, dostáváme počet vytvořených pracovních 

příležitostí. Stavební spoření v roce 2011 tedy generovalo 21 313 pracovních 

příležitostí. 

 

Zaměstnanec odváděl v roce 2011 za jeden měsíc 2 451 Kč. Po vynásobení 

počtem pracovních míst 21 313 dostáváme, že všichni zaměstnanci odvedli společně 

za jeden měsíc 52 238 163 Kč.  

 

Zaměstnavatelé zaplatili za 21 313 zaměstnanců za jeden měsíc 161 382 036 Kč. 

Spolu zaměstnanci a zaměstnavatelé zaplatili 213 620 199 Kč za jeden měsíc. Celkové 

roční odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů byly ve výši 213 620 199 Kč * 12 měsíců 

= 2 563 442 388 Kč. Přičemž zdravotní odvody za 12 měsíců byly 769 314 048 Kč, což 

představuje 30% z celkových odvodů a sociální odvody byly 1 794 128 340 Kč, což 

představuje 70% z celkových odvodů. 
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Obr. 7.2 – Podíl zdravotních a sociálních odvodů na celkových odvodech 

(Zdroj: vlastní výpočty) 

 

Z analýzy vyplývá, že pokud stavební spoření prostřednictvím investic 

generovalo 21 313 pracovních míst a průměrná hrubá mzda na pracovníka stavebního 

odvětví v roce 2011 byla 22 267 Kč, tak odvody celkem byly ve výši 2 563 442 388 Kč. 

[1] [10] [12] 

 

7.3.1. Multiplikační efekt 

Podobně jako při zdanění mzdy pracovníků byl aplikován multiplikační efekt 

i při analýze odvodů. Každé pracovní místo ve stavebnictví v roce 2011 vytvořilo 2,6 

pracovních míst v jiných odvětvích hospodářství. Počet pracovních míst vytvořených 

multiplikační efektem vlivem stavebního spoření potom byl 50 108. V roce 2011 

průměrná mzda v ČR byla 23 628 Kč. Procentuální odvody ze mzdy jsou zmíněny výše. 

Celkové odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů jsou uvedeny v tabulce. 
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Tab. 7.7 – Odvody celkem za zaměstnance a zaměstnavatele v jiných odvětvích 

Odvody zaměstnanci + zaměstnavatelé 

Pojištění Celkem Kč 

Zdravotní 150 724 864 

Nemocenské 25 705 404 

Důchodové 312 423 380 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 13 378 836 

Celkem za měsíc 502 232 484 

Celkem za rok 6 026 789 808 

(Zdroj:vlastní výpočty) 

 

Roční odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů byly ve výši 6 026 789 808 Kč. 

Přičemž zdravotní odvody za 12 měsíců byly 1 808 698 368 Kč, což představuje 30% 

z celkových odvodů a sociální odvody byly 4 218 091 440 Kč, což představuje 70% 

z celkových odvodů.  

 

Po implementaci multiplikačního efektu byly celkové roční odvody zaměstnanců 

a zaměstnavatelů ve stavebnictví a jiných odvětvích ve výši 8 590 232 196 Kč. [1] [10] 

[12] 

2 563 442 388 + 6 026 789 808 = 8 590 232 196 Kč 

 

8. SOUHRN PŘÍNOSŮ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 

Za rok 2011, který podléhal analýze, se do státního rozpočtu dostalo vlivem 

stavebního spoření přibližně 27,2 mld. Kč.  

 

Největším příjmem státu je DPH, která v tomto roce byla 20% (základní sazba). 

Stavební spořitelny poskytly klientům 48 mld. Kč v podobě úvěrů. Tato částka musí 

podléhat dani z přidané hodnoty. DPH, které směřovalo do státního rozpočtu, bylo 

ve výši 8 mld. Kč.  

 

Dalším významným příjmem státní pokladny jsou odvody zaměstnanců 

a zaměstnavatelů ve formě zdravotního a sociálního pojištění. Průměrná mzda 

pracovníka ve stavebním odvětví byla 22 267 Kč. Zdravotní pojištění za zaměstnance 
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bylo 4,5% a sociální pojištění 6,5%. Zaměstnavatelé odvedli zdravotní pojištění 9% 

a sociální pojištění 25%. Zaměstnanci a zaměstnavatelé ve stavebnictví zaplatili 

na zdravotních a sociálních odvodech celkem 2 563 442 388 Kč. V jiných odvětvích 

národního hospodářství byla za tyto pojištění odvedena částka 6 026 789 808 Kč. 

Celkem stát na odvodech získal 8 590 232 196 Kč. 

 

Posledním příjmem státu pro rok 2011 je daň ze mzdy a to jak ve stavebnictví, 

tak v jiných odvětvích hospodářství. Daň ze mzdy za všechny pracovníky, kteří jsou 

zaměstnaní v odvětví stavebnictví, má hodnotu 51 534 834 Kč. Daňová povinnost 

pracovníků z jiných odvětví pro zkoumaný rok je 182 418 174 Kč. Celkem stát získal 

na daních z příjmu 233 953 008 Kč. 

 

Součtem veškerých příjmů státního rozpočtu dostaneme, že stavebnictví přineslo 

v roce 2011 do státní pokladny celkem 16 824 185 204 Kč. 

 

Tab. 8.1 – Přínosy do státního rozpočtu za rok 2011 

Přínosy za rok 2011 

DPH - ze stavebního spoření 8 mld. Kč 

  

Odvody zaměstnavatelů a zaměstnavatelů - ve stavebnictví 2 563 442 388 Kč 

Odvody zaměstnavatelů a zaměstnavatelů- v jiných odvětvích 6 026 789 808 Kč 

celkem odvody 8 590 232 196 Kč 

  

Daň ze mzdy - ve stavebnictví 51 534 834 Kč 

Daň ze mzdy - v jiných odvětvích 182 418 174 Kč 

celkem daň ze mzdy 233 953 008 Kč 

  

Celkem 16 824 185 204 Kč 

(Zdroj:vlastní výpočty) 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo identifikovat některé vlivy stavebního spoření 

na českou ekonomiku a zhodnotit jejich dopad na státní rozpočet. Celá analýza byla 

provedena pro rok 2011, který jsem si zvolila jako rok vhodný pro expertízu. Veškeré 

výpočty jsou pouze orientační. Použity jsou zjednodušené metody, které měly pouze 

nastínit vliv stavebního spoření na stavební výrobu a jiná odvětví národního 

hospodářství. Pro přesnější výpočty by bylo potřeba mnohem více detailních informací, 

které jsou velice těžko dostupné a samotná metodika výpočtů je velmi náročná a složitá. 

Informace pro své výpočty jsem čerpala zejména z Českého statistického úřadu, 

Ministerstva financí ČR a Asociace českých stavebních spořitelen. 

 

V České republice je nejvíce oblíbená Českomoravská stavební spořitelna, 

která v roce 2011 zaznamenala největší počet nově uzavřených smluv a to 2x  větší než 

v ostatních stavebních spořitelnách. V tomto roce byla většina úvěrů poskytnuta 

na účely rekonstrukce a modernizace bydlení. Nejméně se stavební spoření použilo 

na nákup nových bytů a rodinných domů. 

 

Stavebnictví má výrazný vliv na produkci ve všech ostatních odvětvích vlivem 

multiplikačního efektu. Podstatně tedy ovlivňuje zaměstnanost nejen v odvětví stavební 

výroby, ale i v celém národním hospodářství. Stát má pak určité náklady 

na nezaměstnané osoby. Podle metodických postupů z jiné literatury jsem vypočítala 

roční náklady státu na nezaměstnaného člověka ve stavebním odvětví. Stát musel za rok 

2011 zaplatit necelé 3,6 mld. Kč za nezaměstnané. 

 

Stavební spoření ale také slouží jako výnosová položka státního rozpočtu. 

Vzhledem k tomu, že je to finanční produkt, musí z něho být každoročně odvedena daň 

z přidané hodnoty, která pro sledovaný rok byla 8 mld. Kč. Dalším přínosem státu je 

daň z příjmu fyzických osob, kterou musí každý stavební podnik za své zaměstnance 

odvádět. Je zde opět promítnut multiplikační efekt, díky kterému jde do státní pokladny, 

více peněz než ze samotného stavebnictví. Posledním sledovaným přínosem jsou 

odvody do zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance ve stavebnictví a jiných 
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odvětvích národního hospodářství, které musí odvádět jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel. 

 

V poslední kapitole je uveden souhrn všech přínosů stavebního spoření pro stát. 

Ve sledovaném roce, který podléhal analýze, se do státního rozpočtu dostalo vlivem 

stavebního spoření necelých 17 mld. Kč. Z celé analýzy vyplývá, že stavebnictví jako 

takové, má výrazný vliv na celé národní hospodářství. 
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