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Výnosnost stavebního spoření 
Po změně podmínek stavebního spoření se objevují otázky poradců a klientů: „Je stavební 
spoření zajímavé?“ „Má cenu ho používat?“ Abychom mohli dát na tuto otázku lepší a 
přesnější odpověď, musíme si nejprve odpovědět na otázku: „Kolik stavební spoření vynáší?“ 
(Jaký je jeho efektivní úrok?) A přesně toto vám přináší naše dnešní kalkulačka. 
 

Efektivní úrok nové smlouvy 
Typická nová smlouva o stavebním spoření vynáší něco pod 4 % p.a. 
 
Kolik to je přesně, si můžeme spočítat na kalkulačce: 
Vstupní parametry smlouvy mohou vypadat třeba následovně: 
 
Typ smlouvy Nová

Datum založení SS 1.6.2011
Konec spoření 1.7.2017

Pravidelné vklady
Pravidelná úložka 1 600 Kč
Perioda Měsíčně
První pravidelná úložka 1.6.2011

Parametry a poplatky
Navýšení cílové částky 180 000 Kč
Poplatek z cílové částky 1,0%
Poplatek za vedení účtu 310 Kč
úrokoká sazba z vkladu 2,00%  
 
Pro toto konkrétní zadání dostaneme výsledek: 

 Naspořená částka je 133 018 Kč 
 Efektivní úrok je 3,83 % 

 
Zůstatek na SS na konci 133 018 Kč  

z toho
Počáteční zůstatek -  Kč         
Vklady 118 400 Kč  
podpora 11 982 Kč    
úroky (po odečtení daně) 6 451 Kč     
poplatky 3 815 Kč-     

Efektivní úrok 3,83%  
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Na čem efektivní úrok závisí? 
 
Efektivní úrok závisí samozřejmě na mnoha parametrech. Například: 

 Na periodě spoření. Není jedno, jestli budeme spořit 1000 Kč měsíčně nebo jestli 
vložíme 12 000 Kč na konci roku. 

 Na počtu státních podpor. Záleží, jestli použijeme „jen“ 6 státních podpor nebo jestli 
jich dokážeme získat 7 nebo dokonce 8. 

 Na poplatcích. Pokud uzavřeme smlouvu zdarma nebo s nižším poplatkem, promítne se 
nám to do efektivního úroku. 

 Stejně tak nám výnos ovlivní poplatky za vedení účtu, které nejsou moc vidět. 
 Podobně můžeme poplatky ovlivnit výší cílové částky. 
 Efektivní úrok navýší i úroková sazba. Ne všude je sazba 2 % p.a. 

 
Na všechny tyto otázky můžete získat odpověď díky naší kalkulačce č. 18: Výnosnost 
stavebního spoření (můžete získat na: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php). Zkuste změnit 
parametry a uvidíte. 
 

Jakou stavební spořitelnu použít? 
Jestli vás trápí otázka, jaká stavební spořitelna má lepší nabídku, můžete se rozhodnout pomocí 
naší kalkulačky. Zkuste si zadat, jestli je lepší vyšší úroková sazba nebo sleva na poplatku nebo 
sleva za vedení účtu. 
Díky kalkulačce zjistíte, že třeba odpuštění vstupního poplatku vám zvýší efektivní úrok o 0,5 
procentního bodu. 
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Kolik vynáší stará smlouva? 
Poradci také často řeší otázku, jestli je dobré pokračovat ve smlouvě o stavebním spoření i po 6 
letech nebo jestli je dobré smlouvu vypovědět. 
Někdo argumentuje tím, že i nadále dostáváme státní podporu 10 %, tak je to přece dobrá 
investice. Tento argument je ale úplně chybný. 
 
Pojďme se na jeden příklad podívat: 
Máme smlouvu, kde spoříme 6 let, máme naspořeno 120 000 Kč a rozhodujeme se, jestli 
budeme chtít s touto smlouvou ještě rok pokračovat. Kolik nám tato smlouva vynese? 
Typ smlouvy Stará
Aktuální zůstatek 120 000 Kč
Datum aktuálního zůstatku 1.4.2011
Konec spoření 1.4.2012

Pravidelné vklady
Pravidelná úložka 20 000 Kč
Perioda Ročně
První pravidelná úložka 1.5.2011

Parametry a poplatky
Navýšení cílové částky 0 Kč
Poplatek z cílové částky 1,0%
Poplatek za vedení účtu 310 Kč
úrokoká sazba z vkladu 2,00%  
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Na smlouvě po roce bude 143 943 Kč. Z toho 120 000 Kč je počáteční zůstatek, 20 000 Kč 
jsou naše další vklady a 3943 Kč je náš zisk. 
Na zisk necelých 4000 Kč jsme potřebovali asi 140 000 Kč našeho kapitálu. 
Výnosnost této smlouvy je 2,85 % p.a. 
 
Zůstatek na SS na konci 143 943 Kč  

z toho
Počáteční zůstatek 120 000 Kč  
Vklady 20 000 Kč    
podpora 2 104 Kč     
úroky (po odečtení daně) 2 356 Kč     
poplatky 517 Kč-        

Efektivní úrok 2,85%  
 
Možná nás hned napadne, že bychom mohli výnosnost této smlouvy ještě vylepšit. Na smlouvě 
čerpáme jen jednu státní podporu, protože vkládáme jen jednou 20 000 Kč. Máme možnost 
vložit dalších 20 000 Kč a tím pádem si zajistíme další státní podporu a výnosnost nám ještě 
naroste. 
Stačí do kalkulačky zadat mimořádný vklad: 
Mimořádné vklady
Datum Vklad

1.1.2012 20 000 Kč

 
Tímto postupem se dostaneme na efektivní úrok 
Efektivní úrok 4,14%  

 
Podobných příkladů si můžeme vyrobit nespočet. 
 
Kalkulačku k tomuto článku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php 
 
Autor: Petr Syrový, KFP 
 
 


