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Jak drahý je úvěr ze stavebního spoření? 
 
Finanční poradci a bankéři se nás často ptají, jestli je pro financování nemovitosti lepší použít 
překlenovací úvěr nebo hypotéku. Který z těchto úvěrů je levnější? 
 
Při srovnávání hypotéky s úvěrem ze stavebního spoření poradci většinou srovnávají úrokovou 
sazbu hypotéky s úroky z překlenovacího úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. To je ale 
chyba: úroky ze stavebního spoření je potřeba nejprve upravit a spočítat efektivní úrok. Teprve 
ten je pak možné použít pro srovnání s hypotékou. 

 
Jak spočítat efektivní úrok? 
Pro výpočet efektivního úroku u úvěru ze stavebního spoření je možné využít kalkulačku 
KFP č. 19 - Efektivní úrok úvěru ze stavebního spoření. Nejprve je potřeba si zjistit vstupní 
údaje: kolik a kdy budeme platit. Tyto informace získáte ze simulací stavebních spořitelen 
(např. zde: http://www.cmss.cz/informace/spocitejte-si/stavebni-sporeni.html) 
 

Financovaná částka 1 000 000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy 10 000 Kč

Měsíční platba 8 583 Kč
Počet měsíců 82
Poplatky za vedení účtů 310 Kč
Poplatek za vyřízení

Splátka úvěru 6 000 Kč
Počet měsíců 117
Poplatek za vedení účtu 310 Kč
Poplatek za vyřízení

Počáteční podmínky

Překlenovací úvěr

Úvěr ze stavebního spoření

 
 
Pro tyto údaje vám kalkulačka vypočte efektivní úrok 
Efektivní úrok 5,32%  
 
Efektivní úrok je vyšší, než kolik je úrok z překlenovacího úvěru nebo z úvěru ze stavebního 
spoření. Pro někoho je to možná překvapivé, ale je to skutečně tak. Je to dáno tím, že 
překlenovací úvěry jsou velice složité a je potřeba si uvědomit, z čeho se úroky platí. 
U překlenovacího úvěru se totiž platí z celé půjčené částky. Proti tomu máme u stavební 
spořitelny vklad, který je sice také úročen, ale menším procentem. 
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Jak porovnat hypotéku a stavební spoření? 
 
Obě možnosti nejlépe porovnáte pomocí grafu: 
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Nakreslíte si, kolik budete platit v případě hypotéky a kolik budete platit v případě SS. U 
hypotéky si dejte pozor na to, aby splatnost hypotéky byla stejná jako splatnost úvěru ze SS. 
 
Na grafu je vidět, že zatížení v případě stavebního spoření je daleko vyšší než v případě 
hypotéky. Jakmile se splatí překlenovací úvěr, zatížení u SS je o kousek nižší než u HYPO. 
Celkově tak bude hypotéka levnější. O kolik to bude v tomto případě1? 
 
To zjistíme tak, že rozdíl splátek budeme spořit. Platba na SS je 8609 Kč, platba na HYPO je 
6459 Kč. Rozdíl je 2150 Kč měsíčně v prvních měsících. Kdybychom si tyto peníze ukládali a 
zhodnocovali úrokem 6 % ročně, měli bychom na konci 347 686 Kč. 
 
Oba úvěry budou splaceny za 17,0
Za tu dobu, budete mít naspořeno 347 686 Kč
Výhodnější je HÚ  
 
Výpočet nákladovosti úvěru nyní můžete použít jako jedno z kritérií, až se budete rozhodovat 
mezi hypotékou a stavebním spořením. 
 
Kalkulačku k tomuto článku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php 
 
Autor: Petr Syrový, KFP 
 
Upozornění: 

 Výpočty kalkulačky jsou pouze orientační. 
 Přesnost výsledků závisí na přesnosti vstupních údajů od stavební spořitelny. 
 Nezohledňujeme daňové odpočty. 
 Kalkulačka samozřejmě nepočítá s možností změny podmínek (např. změn úrokové sazby hypotéky). 

                                                
1 Mluvíme o tomto konkrétním případě a netvrdíme, že hypotéky jsou obecně levnější než stavební spoření. Vždy 
totiž záleží na konkrétní situaci. Levnější také automaticky neznamená lepší. 


