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Jednoduchý až minimalistický exteriér bez zby-
tečných výklenků a výstupků. Tak bychom mohli 
charakterizovat exteriér domu Dominik 23.

Stejně tak jednoduše – ale komfortně a s důra-
zem na praktický užitek – je navržen interiér. 
Dostatek logicky rozmístěných oken zaruču-
je přirozenou světelnou pohodu jednotlivých 
místností. 

Prostorný dům jistě zaujme všechny milovníky 
minimalistické architektury a nabídne pohodlné 
bydlení až čtyřčlenné rodině. Svým řešením je  
vhodný pro moderní příměstskou zástavbu.

Projekt ES Mladé oči, autor student architektury Bc. Patrik Janoušek

Víte, že…
…v programu Pohodová stavba se stěhujete jen jednou? 

…v programu Pohodová stavba stavíte rychle? 

Ano, a to rovnou do nového domu. Až potom můžete původní nemovitost 
prodat a z výnosu z prodeje zaplatit nový dům. Celá cena domu je totiž 
splatná až po jeho úplném dokončení a odevzdání.

Na rozdíl od bežného způsobu financování nebude plynulost stavby 
závislá na jednotlivých platbách banky. Garantujeme dokončení stavby 
do 6 měsíců od zahájení.
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Vážení klienti, milí čtenáři,

tentokrát mám pro vás jen jediné doporučení. Pokud uvažujete 
o stavbě nebo koupi bytu či domu, případně si chcete své bydlení 
zmodernizovat, neváhejte a pusťte se do toho co nejdříve. Tak dobré 
podmínky jako jsou nyní, nemusejí dlouho trvat a nemusejí se v do-
hledné době opakovat. Sazby hypoték se sice pohybují stále velice 
nízko, ale ceny nemovitostí začínají mírně stoupat. 

Obavy z růstu cen nemovitostí a z vyšších sazeb úvěrů zapříčinily 
historický rekord na trhu hypoték – letos v červnu byl zaznamenán 
největší zájem o půjčky na bydlení a to od roku 1995, kdy se u nás 
začaly hypotéky poskytovat. V červnu si lidé vzali tolik hypoték, kolik 
běžně za tři měsíce. Zaznamenáváme také růst průměrné výše hy-
poték, která se nyní pohybuje kolem 1,7 milionu korun. Znamená to, 
že lidé do svého bydlení investují víc peněz, víc staví rodinné domy 
a pořizují si byty v novostavbách. Realitní makléři hlásí, že díky 
nízkým cenám hypoték letos vypukl stavební boom. Je to pochopitel-
né, vždyť při nízkých úrokových sazbách dosáhnou lidé při stejném 
příjmu na vyšší částky. Když k tomu všemu připočteme pozitivní 
vývoj ekonomiky, prudce klesající nezaměstnanost a tedy větší jistotu 
do budoucna, není divu, že roste chuť investovat do bydlení.

V Modré pyramidě zaznamenáváme meziročně dokonce více 
než 40% nárůst objemu úvěrů na bydlení. Nejvíce vzrostl zájem 
o Hypoúvěry určené hlavně na pořízení bydlení, o Rychloúvěry, díky 
kterým si klienti vylepšují a modernizují bydlení, rekordní zájem je 
také o půjčky na renovace bytových, zejména panelových, domů. 

Chcete-li se inspirovat, doporučuji vám pročíst si toto vydání našeho 
magazínu, a jestli jste již rozhodnuti, neváhejte se obrátit na svého 
poradce Modré pyramidy, zdarma vám sestaví finanční plán a dopo-
ručí nejlepší variantu financování vašeho nového bydlení.

David Formánek
předseda představenstva
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Běželi jsme pro radost dětí

Cyklističtí nadšenci z Modré pyramidy 
se již potřetí zapojili do celorepubli-
kové soutěže Do práce na kole, kterou 
organizuje iniciativa Auto*Mat už od 
roku 2011. V rámci akce šlápla letos 
do pedálů celkem třicítka cyklistů, 
která během jednoho měsíce našlapala 
téměř 11 tisíc kilometrů. Nejenže tak 
spálili spoustu kalorií a šetřili životní 
prostředí, zároveň přitom pomohli 
prostřednictvím společnosti Černí koně 
handicapovaným cyklistům. Získali pro 
ně 22 tisíc korun, protože Modrá pyra-
mida se zavázala poslat Černým koním 
dvě koruny za každý ujetý kilometr.

Černí koně jsou nezisková organizace, 
která pořádá závody pro handicapované 
cyklisty v terénu i na silnici, bezplatně 
půjčuje lidem s pohybovým omezením 
speciály, jež jim kompenzují jízdu na 
kole, a zasazuje se o další projekty rozví-
jející cyklistiku handicapovaných od té 
rekreační až po výkonnostní. f

Divadelní 
představení 
pro předškoláky
Předškolní děti pozvala Modrá 
pyramida ve Frýdku-Místku na 
 divadelní představení O  Bacilínkovi 
a královně Špíně, která je hravou 
formou seznámila s tématem čis-
toty a zdraví. Děti si užívaly před-
stavení, rodiče se mezitím mohli 
seznámit s Modrou pyramidou 
– dozvěděli se, co vše klientům 
nabízí, a mohli si také rovnou do-
mluvit termín schůzky. Vydařenou 
akci zorganizovali poradci Denisa 
Burešová a Ivo Mičulka společně 
s oblastním ředitelem ve Frýdku- 
Místku Alešem Kocurem. 

Do práce na kole – už potřetí

Dvě štafety Modré pyramidy složené ze zaměstnanců a finančních poradců se zapojily do tradičního květnového 
Volkswagen Maratonu v Praze. Ale neběželi jen tak. Osmička statečných vytrvalců svým během podpořila společnost 
Zdravotní klaun, která rozdává radost nemocným dětem v nemocnicích prostřednictvím profesionálně vyškolených 
zdravotních klaunů. Na jejím účtu přibylo zásluhou „modrých štafet“ celkem 16 tisíc korun. f

MODRÁ PYRAMIDA 
POMÁHÁ SPOLEČNOSTI 

ZDRAVOTNÍ KLAUN 
JIŽ OD ROKU 2010.

WWW.ZDRAVOTNIKLAUN.CZ

AKTUALITY
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PŘEDSTAVUJEME ÚVĚROVOU NABÍDKU MODRÉ PYRAMIDY

ÚVĚRY NA BYDLENÍ: RŮZNÉ 
CESTY KE SPLNĚNÍ VAŠICH SNŮ
Můžete mít desítky různých plánů, jak naložit se svým bydlením. Můžete snít o stavbě nového domu, koupi bytu, 
kompletní rekonstrukci staršího rodinného domku, půdní vestavbě, nové koupelně či kuchyni, moderních 
spotřebičích… Ať už máte jakoukoli představu, díky pestrému portfoliu produktů Modré pyramidy ji můžete 
realizovat. Kromě Hypoúvěru či hypotečního úvěru se zajištěním nemovitosti můžete využít také Rychloúvěr bez 
zajištění nebo si při hledání nového bydlení vypomoci pohotovostním úvěrem. Inspirujte se příběhem klientů 
a domluvte si schůzku se svým finančním poradcem. 

Přemýšlíte o novém bydlení a hle-
dáte pro sebe ideální nemovitost? 
Nebo už ji máte a zvažujete rekon-
strukci, díky níž byste jí vtiskli své 
představy o domově? Ať už máte 
v souvislosti s bydlením v plá-
nu cokoli, jedno je jisté. Stojí to 
peníze. Často hodně peněz. Právě 
peníze bývají problémem už na 
začátku shánění bytu či domu. 
Většina prodávajících totiž dává 
přednost zájemcům, kteří dispo-
nují hotovostí. Pokud potřebný 
obnos nemáte, může vám vysněné 
bydlení snadno uniknout. 

Podobný problém řešili nedávno 
také manželé Procházkovi. S ma-
lou dcerou a dalším dítětem na 
cestě věděli, že chtějí nový a větší 
byt. Měl být ideálně nedaleko cen-
tra Prahy kvůli dobré dopravní 
dostupnosti. Když si konečně vy-
brali čtvrť plnou zeleně, dětských 
hřišť a možností ke sportovnímu 
vyžití, začali hledat i samotný byt 
v tamních činžácích. Ceny třípo-
kojových bytů ve vybrané lokalitě 
ale atakovaly hranici čtyř milionů 
korun, sami přitom měli na účtu 
jen zhruba třetinu požadova-
né sumy. 

Tehdy jim pomohli v Hypocent-
ru Modré pyramidy, kam se obrá-
tili z prostého důvodu – potřebo-
vali nejen hypotéku na nový byt, 
ale zároveň chtěli rychle prodat 
svůj stávající menší byt v jiné části 
Prahy. „Peníze za prodej starého 
bytu pro nás měly být základem 

při koupi toho nového. Zároveň 
jsme chtěli ze sumy získané 
prodejem financovat částečnou 
rekonstrukci bytu, který byl v pů-
vodním stavu přes dvacet let,“ líčí 
Jakub Procházka. 

Pomohl pohotovostní úvěr
V Modré pyramidě nabídli 
Procházkovým tzv. pohotovostní 

úvěr, jenž jim nakonec výrazně 
usnadnil koupi vysněného bytu. 
Pohotovostní forma zpracování 
Hypoúvěru, tedy úvěru na byd-
lení z nabídky Modré pyramidy, 
umožňuje klientům získat do-
předu schválený úvěrový rámec 
včetně úrokové sazby. Klienti tedy 
vědí, na jaké bydlení mohou do-
sáhnout a jaká bude po jeho koupi 
měsíční splátka. 

„O koupi bytu, ve kterém teď se-
díme, měli vážný zájem tři rodiny. 
Mezi námi a dvěma dalšími se roz-
hodovalo,“ říká Denisa Procház-
ková a rozhlíží se po prostorném 
obývacím pokoji s výhledem do 
zeleně. „Jedna z rodin dispono-
vala hotovostí, ti další ale neměli 
v ruce vůbec nic. V tom jsme měli 
výhodu, měli jsme sjednaný Poho-
tovostní Hypoúvěr v odpovídající 
výši. Rovněž díky tomu jsme se do-
stali do užšího výběru,“ doplňuje 
paní Procházková. 

Pohotovostní forma úvěru 
z Modré pyramidy se tak ukázala 
jako klíč k úspěchu. Tím dalším 
při rozhodování prodávajících 
bylo to, že si obě rodiny padly 
do oka. Doslova se adoptovaly 
navzájem. „Bývalí majitelé se po 
prodeji odstěhovali na chalupu do 
středních Čech, často se navštěvu-
jeme, fungují pro naše děti jako 
náhradní prarodiče,“ směje se 
Jakub Procházka. 

Vzhledem k tomu, že Hypoúvěr 
měli Procházkovi sjednaný p 

Většina prodávajících 
dává přednost 
zájemcům, kteří 
disponují hotovostí. 
Pokud potřebný obnos 
nemáte, může vám 
vysněné bydlení snadno 
uniknout.

1. Díky Hypoúvěru máme jistotu do budoucna
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předem, bylo pro ně zpracování 
zajištěného úvěru již spíše forma-
litou. V Hypocentru jim přitom 
pomohli i s velkou porcí papírová-
ní – především museli vše vyřešit 
na katastru nemovitostí a dalších 
úřadech. 

Oceňují větší jistotu
Hypoúvěr je podle Martina Sikory 
z marketingu Modré pyramidy 
vhodný nejen k financování 
nové nemovitosti či pozemku, ale 
třeba i ke stavbě nového domu či 
opravdu rozsáhlé rekonstrukce. 
„Hypoúvěr vhodně kombinuje vý-
hody hypotečního úvěru i úvěru 
ze stavebního spoření. Klienti tak 
mohou těžit z výhodné úrokové 
sazby, která je nyní od 2,09 % p.a., 
nízké měsíční splátky a možnost 
rozložit splácení až na třicet let 
klientům pak výrazně odlehčí 
v rámci rodinného rozpočtu,“ říká 
Martin Sikora. 

Procházkovi ze svého pohledu 
oceňují Hypoúvěr ve srovnání 
s klasickou hypotékou i v tom 
ohledu, že jim nabízí do budoucna 
větší jistotu. Zatímco běžné hypoté-
ky nabízejí fixní sazbu na několik 
let, a pak je potřeba řešit novou fi-

Vývoj hypotečních sazeb

První hypoteční banky fungovaly v České republice už v devatenáctém 
století, ale jejich rozvoj byl prakticky zlikvidován během protektorátu 
a následně v období socialismu. Znovu se tak začaly na trhu objevovat 
na počátku devadesátých let, ale první hypotéky našly své majitele až 
v roce 1995. Úrokové sazby byly tehdy mezi 11 a 12 procenty, k deseti 
procentům klesly v roce 1999. Po roce 2000 začal zájem o hypotéky mezi 
klienty růst, úrokové sazby pak tehdy klesly pod deset procent, v následu-
jících letech až k sedmi procentům. Před deseti lety už atakovaly hranici 
čtyř procent. V následujících letech pak dosahovaly historických minim, 
což  platí  dodnes.

xaci – buď ve stávající bance, nebo 
refinancováním v jiné – v případě 
Hypoúvěru je to jinak. 

„Máme fixaci na šest let. Po splně-
ní podmínek nastane tzv. přidělená 
fáze úvěru s předem odsouhlase-
nou maximální výší úroku až do 
konce splatnosti úvěru, která je 
daná smluvně. Máme tak mnohem 
větší jistotu, víme, co se odehraje po 
celou dobu splácení úvěru. Víme, 
jakou sazbu budeme mít, v případě 
hypotéky je to jasné vždy jen po 
dobu fixace,“ říkají Procházkovi. 

Mají pravdu. Ačkoliv nyní jsou 
úrokové sazby položeny rekord-

ně nízko a každý další měsíc se 
banky a další instituce přetahují 
o to, která stlačí sazbu ještě 
o nějakou tu setinku níže, v prů-
běhu dalších let se může situace 
výrazně proměnit a sazby mohou 
opět vyrůst. Koneckonců třeba 

v devadesátých letech se jejich 
minimální výše pohybovala mezi 
11 a 12 procenty, až na přelomu 
milénia se přiblížila k deseti 
procentům. Třeba ještě před 
deseti lety činily úroky zhruba 
pět procent. 

Přidělená fáze úvěru s předem 
smluvně stanovenou maximální 
výší úroku ale Procházkovy nijak 
nelimituje, aby v této fázi nevyuži-
li výhodnější podmínky, pokud 
budou na trhu k dispozici. „Ale 
jestliže jinde nic výhodnějšího 
neseženou, mají u nás zajištěno, 
že jim schválený úrok nezvýší-
me,“ říká Martin Sikora z Modré 
pyramidy. 

„Je dobré vědět, že si můžeme 
budoucnost plánovat. Že víme, co 
nás čeká,“ zakončuje Denisa Pro-
cházková a její manžel souhlasně 
přikyvuje.  f

2. Rychloúvěr pomůže s rekonstrukcí
Pokud už bydlení máte a řešíte spí-
še jeho proměnu do podoby, která 
by vám více vyhovovala, pak mů-
žete volit z nabídky Modré pyra-
midy. Ideální je Rychloúvěr, který 
můžete použít prakticky na cokoli 
co souvisí s bydlením.  Ovšem niko-
li jen na stavební úpravy v podobě 
rekonstrukce koupelny, dodělání 
podkroví a dalších věcí, ale třeba 
i na nákup zařízení, jako je myčka, 
pračka či například sedací soupra-
va do obývacího pokoje. Vedle toho 
je možné Rychloúvěr použít třeba 
i na dokoupení pozemku nebo 
pořízení bazénu. 

Splatnost Rychloúvěru je patnáct 
let a právě platná akční úroková 
sazba činí 4,99 procenta ročně. 
Díky zacílení na bydlení je mno-
hem lepší volbou než například 
klasický spotřebitelský úvěr. 
Většina spotřebitelských úvěrů má 
sazbu přes deset procent a splat-

nost pouhých šest let. Vysoké mě-
síční splátky pak výrazně zatěžují 
rodinný rozpočet. „Rychloúvěr 
využívají klienti hlavně při in-
vesticích kolem půl milionu. Jeho 
splatnost, tedy patnáct let, odpoví-
dá životnosti takové rekonstrukce 
nebo investice do bydlení. Díky 
nízké úrokové sazbě v kombi-
naci s patnáctiletou splatností je 
splátka úvěru nízká a nezatěžuje 
tak rodinný rozpočet,“ říká Martin 
Sikora z Modré pyramidy. 

Rychloúvěr nemusí být zajištěný 
nemovitostí či ručitelem, přitom 
se jeho výše může vyšplhat až 

k 700 tisícům korun. Jeho zpraco-
vání a vedení účtu překlenovací-
ho úvěru je zdarma.

Kromě Rychloúvěru lze na 
opravdu rozsáhlou rekonstrukci 
využít také Hypoúvěr. Ten se 
kvůli většímu papírování a délce 
vyřizování hodí podle expertů 
Modré pyramidy na rekonstrukce 
přesahující 700 000 korun. „Tedy 
v případě, že zdědíte po příbuzných 
starý rodinný dům v původním, 
nerekonstruovaném stavu. Jestliže 
se v něm rozhodnete bydlet, dají se 
očekávat velké investice například 
do zateplení, nové fasády, stře-
chy, výměny rozvodů a dalších 
nákladných záležitostí,“ konstatuje 
Martin Sikora. f

1 000 000 Kč splátka 3308 Kč/měsíc
2 000 000 Kč splátka 6731 Kč/měsíc

Modelové příklady Hypoúvěru se splatností 30 let

Malá modernizace (kuchyňská linka, sedací souprava)  100 000 Kč splátka  841 Kč/měsíc
Rekonstrukce koupelny a záchodu 300 000 Kč splátka  2464 Kč/měsíc
Větší rekonstrukce bytu 500 000 Kč splátka  4104 Kč/měsíc
Větší rekonstrukce bytu, včetně nákupu vybavení 700 000 Kč splátka  5768 Kč/měsíc

Modelové příklady Rychloúvěru se splatností 15 let

Rychloúvěr klienti 
nejčastěji využívají 
na modernizaci 
bydlení do půl 
milionu korun. 

Uvedené příklady jsou vypočítány se sazbou 2,09 % p.a. 
Hypoúvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Reprezentativní příklad financování najdete na straně 9.
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V Modré pyramidě je možné 
využít rovněž úvěr Garant, 
což je tzv. americká hypotéka, 
umožňující získat hotovost bez 
udání účelu, ovšem po zajištění 
nemovitostí. Splácení je možné 
rozložit až na dvacet let a úvěr 
lze bez sankcí kdykoli zcela nebo 
částečně splatit. Výše úvěru se 
přitom pohybuje od 200 tisíc až 
do deseti milionů korun, může 
dosáhnout až 70 procent obvyklé 
ceny nemovitosti. 

Ideální možností, jak díky 
Modré pyramidě dostat stáva-
jící spotřebitelské úvěry pod 
kontrolu, je Optimální půjčka, 
která shrne všechny vaše půjčky, 
ať už jde o spotřebitelské úvěry, 
kreditní karty či povolené debety, 
pod jednu střechu. Místo několi-
ka splátek budete platit jedinou, 
navíc ušetříte na poplatcích, 
které jsou s různými půjčkami 
spojeny. Bez zajištění je možné 
konsolidovat půjčky až do výše 
2,5 milionu korun a splátky roz-
ložit na šest let.  f

(poskytovatelem úvěru Garant 
a Optimální půjčky je Komerční 
banka, a.s.)

3. Jiné 
možnosti 
půjček

Tip na 
výběr úvěru
Délka splácení úvěru by měla vždy 
odpovídat délce užitkovosti/život-
nosti pořizované věci. V případě 
koupě bydlení tak není problém vzít 
si třicetiletý úvěr, rekonstruovaná 
koupelna zase vydrží odhadem 
15 let a vyplatí se tedy pořídit si její 
proměnu za těchto podmínek – 
např. namísto šestiletého spotřebi-
telského úvěru s vysokou splátkou. 
Naopak se rozhodně nevyplatí brát 
si drahý a dlouhý spotřebitelský 
úvěr třeba na čtrnáctidenní dovole-
nou u moře. 
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JAK NA NOVOU KUCHYŇ? 
HLAVNĚ RYCHLE! 
Omrzela vás stará kuchyň? Už se nechcete dívat na zašlé obklady a otlučená dvířka? S Rychloúvěrem si 
můžete pořídit novou rychlostí blesku a zároveň ji vybavit novými, ještě rychlejšími spotřebiči. Není na co čekat. 
Nemusíte se zdržovat hledáním ručitele. Stačí zajít s minimem potřebných dokladů do Modré pyramidy. 
Ti, kteří s „Modrou“ pravidelně spoří, mají navíc možnost získat úvěr i bez doložení příjmů.

RYCHLOÚVĚR

Jak ještě rychleji... 
vychladit víno 
k večeři? 
Chladicí taška UNO VINO vyrobená 
z odolného plastu je vynikající pro rychlé 
vychlazení bílého, růžového a šam-
paňského vína na ideální teplotu a její 
uchování během celého podávání. Je 
opatřena praktickým očkem na utěrku 
pro osušení láhve a stahovacím uzávě-
rem pro snadné přenášení. f 

Jak ještě rychleji... 
oloupat cibuli 
bez pláče? 
Nejdůležitější pomůckou při bezpečném 
a rychlém krájení cibule je ostrý nůž, 
který je třeba průběžně namáčet do 
studené vody. Pokud namočíte do stu-
dené vody i samotnou cibuli, půjde lépe 
oloupat a nebudou vás pálit oči. Kořen 
cibule před zpracováním neodstraňuj-
te, aby se cibule nerozpadla. Krájejte 
až těsně k němu, ale neporušte ho. 
Teprve až bude cibule nakrájená, kořen 
odřízněte. f 

Jak ještě rychleji... 
uvařit najednou celé 
menu?
S novou indukční varnou deskou Infinite Combi EHX8H10FBK od Electrolux 
ušetříte nejen čas, ale i peníze. Pomocí funkce posílení výkonu dosahuje deska 
okamžitě vysokých teplot, a umožňuje vám tak vařit rychleji. Deska je dále 
vybavena úsporným časovým spínačem, který šetří energii. Posledních několik 
minut před koncem vaření varnou desku vypne a k dokončení pokrmu využije 
zbytkové teplo. Unikátní kombinace speciálních varných zón FreeZone umož-
ňuje umístění hrnců a pánví kdekoli. Vařit tak můžete v několika nádobách na-
jednou, přičemž každou varnou zónu lze ovládat a programovat zvlášť. S hrnci 
a pánvemi můžete navíc volně pohybovat a každá varná zóna si bude pamatovat 
svou teplotu. f
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Celerový salát s jablky, ořechy a hrozny
Řapíkatý celer je vynikajícím zdrojem vitaminu C, 
obsahuje bílkoviny, vlákninu, vitaminy skupiny B 
a minerální látky. Díky velmi nízkému obsahu ener-
gie a vysokému obsahu výživných látek je výbornou 
dietní surovinou. Posiluje činnost ledvin a snižuje 
také množství stresových hormonů, takže uklidňuje 
nervový systém.

Ingredience:
• 1 řapíkatý celer
• 5 zelených jablek
• 100 g bílého hroznového vína bez pecek
• 2 hrsti vlašských ořechů
• 50 ml olivového oleje
• 75 ml jablečného octa
• 1 lžíce medu
• sůl

Příprava:
Jablka a řapíkatý celer nakrájejte na malé kousky, 
kuličky vína přepulte a vše smíchejte s ostatními su-
rovinami kromě soli. Nechte deset minut marinovat. 
Salát osolte a ozdobte najemno nasekanými lístky 
celeru. f

NOVOU 
KUCHYŇ V CENĚ 
100 000 KORUN 

MŮŽETE MÍT 
ZA 841 KČ 
MĚSÍČNĚ!

V nové kuchyni 
rychle... a navíc 
zdravě

Vezměte si Rychloúvěr Modré pyramidy! A proč?
Protože:
• Úroková sazba Rychloúvěru je 4,99 % p.a. 
• K Rychloúvěru není až do 700 000 Kč třeba zajištění (získáte jej bez ručitele a bez zástavy 
 nemovitosti)
• Zpracování úvěru je ZDARMA
• Splátky si můžete rozložit až na 15 let (=> nízká měsíční splátka)
• O zaplacené úroky z úvěru si můžete snížit daňový základ

Reprezentativní příklad financování: 
Výše úvěru je 100 000 Kč, splatnost 15 let, úroková sazba 4,99 % p. a., měsíční splátky: 
 1.–181. splátka: 841 Kč, 182. splátka: 780 Kč. RPSN je 5,14 % p. a. a celková částka splatná 
spotřebitelem je 152 609 Kč. Měsíční úhrada za vedení a správu účtu překlenovacího úvěru 
je 0 Kč. Úhrada za roční výpis z účtu překlenovacího úvěru je 25 Kč. Nabídka platí pro žádosti 
o Rychloúvěr podepsané v době od 21. 8.–30. 10. 2015 a zároveň doručené na centrálu 
Modré pyramidy nejpozději do 11. 11. 2015.

Jak ještě rychleji... zrekonstruovat kuchyň?

Jak se ještě rychleji... zbavit zápachu z vaření?
AEG digestoře Street a Backstein z kolekce Neue Kollektion disponují pokročilými funkcemi, které 
zajišťují sílu a kontrolu potřebnou pro optimální účinnost. Senzor ActiveHeat umožňuje pokrokové 
nastavení výkonu, takže digestoř vždy odstraní včas veškeré výpary z vaření. Díky technologii MaxiFlow 
s třífázovými motory pracují digestoře extrémně tiše a zároveň poskytují dostatečný výkon. f

Jak ještě rychleji... 
nakrájet ledový salát?
Nemusíte se obtěžovat postupným odlupováním listů. 
Zvedněte celou hlávku do úrovně očí a nasměrujte ji košťá-
lem dolů. Poté s hlávkou salátu udeřte prudkým pohybem 
o kuchyňskou linku. Listy se nepoškodí, zato košťál se utrh-
ne a zarazí do hlávky. Pak ho stačí jedním tahem vytáhnout 
a zbytek salátu nasekat ostrým nožem. f



Velkou část svého snu už si splnila, když si Žaneta Marková s přítelem pořídila malý domek za Jihlavou. 
„Když jsem obcházela banky sama, neuspěla jsem. Pomohla mi až finanční poradkyně Modré pyramidy, na níž jsem 
se na radu přátel obrátila,“ říká s tím, že pořízení domu je jen začátkem cesty. Nyní totiž pár čeká náročná rekonstrukce, 
do níž se pustil svépomocí. „Naštěstí nám pomáhají přátelé. Teď se nejvíc ze všeho těším na to, až bude hotovo
a já si budu moci dát na zahradě v klidu kávu,“ usmívá se. 

Společně s přítelem jste žili 
v pronájmu. Co vás přimělo, 
abyste si začali hledat vlastní 
bydlení? 
Spočítali jsme si, na kolik peněz 
nás vyjde pronájem každý rok. 
S hrůzou jsme zjistili, že je to po-
měrně velká suma, kterou přitom 
dáváme do kapsy cizímu člověku. 
Řekli jsme si, že by bylo lepší in-
vestovat ji do něčeho, co by patřilo 
nám, tedy do vlastního bydlení. 

Jak složité pro vás bylo hledání 
nového bydlení? 
Nebylo by to obtížné, pokud 

ček ocení, dispozice je pak 3+kk, 
což zase vyhovuje nám. Navíc do 
Bítovčic nám jezdí autobus i vlak 
z Jihlavy, dva kilometry od nás 
jsou pak Luka nad Jihlavou, kde 
je veškerá občanská vybavenost 
včetně obchodů, doktorů, škol 
i školek. 

Jak celá koupě domu 
probíhala? 
Díky naší finanční poradkyni Ritě 
Bednářové z Modré pyramidy to 
nebylo zase tak složité, jak jsme 
si mysleli. Byla za tím především 
spousta papírování, nicméně 
poradkyně za nás vše potřebné 
vyřídila a já jsem za ní jen chodila 
podepisovat dokumenty, smlouvu 
a doložila potvrzení o příjmech ze 
zaměstnání. 

Spoléhali jste se na pomoc 
finanční poradkyně už od začát-
ku hledání vlastního bydlení? 
Kdepak, zpočátku jsem se zkou-
šela poptávat v bance sama, ale 
nikdy jsem neuspěla. Známí mi 
ovšem poradili, abych si našla 
finanční poradkyni. Dala jsem na 
ně a dobře jsem udělala. Pomohla 

bychom měli dostatečný příjem 
ze zaměstnání. Právě nedosta-
tečná výše příjmů byla největší 
překážkou na cestě k vlastnímu 
bydlení. Přítel je totiž živnostník, 
já pracuji jako prodavačka v tra-
fice, proto to v našem případě 
bylo o něco složitější. Museli jsme 
vybírat lokalitu mimo Jihlavu, kde 
jsme do té doby bydleli v proná-
jmu a kde také oba pracujeme. 
Jenže dosáhnout na hypotéku na 
rodinný dům přímo v Jihlavě bylo 
nereálné. Museli jsme sáhnout 
po co nejlepší možné variantě, 
a tou jsou Bítovčice. Za prací do 

Finanční poradkyně 
nám pomohla s finan-
cováním koupě domu 
a následné rekonstruk-
ce i s pojištěním ne-
movitosti, domácnosti 
a dalšími důležitými 
kroky, které bylo potře-
ba udělat.
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NEJVÍCE SE TĚŠÍM, 
AŽ SI DÁM KÁVU NA SVÉ ZAHRADĚ

Jihlavy to z této vesnice není tak 
daleko a dům stál peníze, za které 
bychom si v Jihlavě mohli pořídit 
maximálně tak byt s dispozicí 1+1 
v paneláku. Místo toho máme ale 
krásný malý rodinný domek. 

Proč jste hledali dům? Nestačil 
by vám byt? 
Máme velkého psa, křížence 
bernského salašnického a ovčá-
ka. Také kvůli němu jsme chtěli 
dům se zahradou. Domek v Bítov-
čicích je pro něj i pro nás ideální 
– má velkou zahradu o výměře 
653 m2, což náš čtyřnohý mazlí-

PŘÍBĚH KLIENTA



Svým klientům vždy 
radím, aby šli do svého
Rita Bednářová patří k nejzkušenějším finančním 
poradkyním Modré pyramidy. Díky ní dosáhla Žaneta 
Marková na vysněný dům. 

Jak si vás klientka našla? 
Spolupracuji s paní Markovou od loňského prosince, kdy ke 
mně přišla na doporučení od svého kamaráda, jemuž jsem rov-
něž vyřizovala úvěry na odkup rodinného domu a na následnou 
rekonstrukci. Koupi vlastního bydlení jsem jí rozhodně dopo-
ručila, protože investice do pronájmu považuji za vyhozené 
peníze. Svým klientům proto vždy radím jít do svého. 

Jak náročné bylo najít pro klientku vysněný dům? 
Bylo to poměrně náročné, protože jsme potřebovali najít tako-
vou nemovitost, která by odpovídala příjmům klientky. Hledali 
jsme tedy domy v nižší cenové relaci, ale zároveň takové, které 
byly v relativně dobrém stavu, abychom měli dostatek pro-
středků na rekonstrukci. Jedna taková nemovitost, již si paní 
Marková vybrala, nám utekla dřív, než jsme stihli úvěr vyřídit. 
Na dům, který nakonec koupila, měl pak realitní makléř jiného 
kupce, jenž byl ochotný zaplatit v hotovosti, ale podařilo se 
mi makléře přesvědčit, že jde skutečně o spolehlivou a bonitní 
klientku, takže jí nakonec domeček podržel. 

Kolik času zabralo vyřízení celé koupě? 
Bylo to poměrně bezproblémové, trvalo to zhruba jeden 
měsíc. Odhad dopadl dobře, realitní makléř rovněž dobře 
spolu pracoval. 

Změnil se koupí domu a chystanou rekonstrukcí dosavadní 
finanční plán paní Markové? 
Pro Žanetu Markovou byla realizace vlastního bydlení prioritou 
od samého začátku spolupráce, takže jsme k dosažení tohoto 
cíle směřovali veškeré kroky. Finanční plán jsme tedy nemuseli 
nijak zásadně upravovat.

Do Modré pyramidy nastoupila Rita Bednářová v roce 1998. 
Byla tehdy ještě na rodičovské dovolené s nejmladší dcerou, 
které bylo osm měsíců. Chtěla uzavřít stavební spoření pro 
své děti a pomoci s financemi kamarádům a sousedům. Od 
té doby takto pomohla tisícům klientů. Vždy byla finanční 
poradkyní, nyní působí jako generální reprezentant. S klienty 
nejčastěji řeší financování vlastního bydlení. f

Budoucí terasa nabízí 
nádherný výhled 
do okolní krajiny

nám nejen s financováním koupě domu a následné 
rekonstrukce, ale třeba také s pojištěním nemovitos-
ti, domácnosti a dalšími důležitými kroky, které bylo 
potřeba udělat. 

Které úvěry z nabídky Modré pyramidy jste 
využili? 
Máme 85procentní hypoteční úvěr, který jsme 
použili na nákup domu. K tomu ještě úvěr ze 
stavebního spoření, z něhož budeme financovat 
rekonstrukci. Vyřízení úvěrů bylo rychlé a díky 
tomu jsme měli klíče od domu již za dva měsíce od 
složení rezervačního poplatku

Takže nyní vás čeká ještě rekonstrukce?
Ano, jsme vlastně pořád jenom na začátku. Práce 
na domě bude ještě dost, rekonstruujeme totiž své-
pomocí. Chystáme nové zdi, podlahy, odpady, vodu, 

topení. K tomu také kuchyni, 
koupelnu, elektřinu… Zkrátka 
všechno (smích). Naštěstí máme 
spoustu dobrých přátel, kteří nám 
s proměnou domu rádi pomáhají. 
Určitě to bude ještě náročné, ale 
o to víc to pro nás nakonec bude 
náš vysněný společný domov. 
Zatím bydlíme v pronájmu, ale už 
jen chvíli, a pak hurá do svého. 

Na co se těšíte nejvíc? 
Nejvíc na to, až celý dům zrekon-
struujeme a já si konečně budu 
moci dát kávu na zahradě. Budu 
si užívat klidu a pohody v Bítovči-
cích. Pro mě i přítele to bude náš 
domov až do konce života. f
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HYPOCENTRA

HYPOCENTRUM MODRÉ PYRAMIDY: 
VŠE PRO VAŠE BYDLENÍ

Komplexnost, flexibilita 
a spolehlivost
Unikátní projekt Hypocenter 
Modré pyramidy je díky kom-
plexnosti služeb, flexibilitě 
vůči klientům a profesionalitě 
specialistů na bydlení na Českém 
trhu výjimečný. Výhodou Hypo-
centra je především schopnost 
vyřešit kompletně opravdu vše, 
co klient potřebuje, a přitom 
reagovat rychle na jeho měnící se 
požadavky. 

Řešení na klíč
Kromě financování je to výběr 
nemovitosti, vyřízení stavebního 
povolení, doporučení firmy, která 
provede projektovou dokumen-
taci, doporučení stavební firmy 
a služby, jako je pojištění majetku 

a odpovědnosti nebo životní po-
jištění. Vedle komplexního řešení 
otázky bydlení je Hypocentrum 
otevřeno i těm, kteří mají nemovi-

tost již vybranou a potřebují najít 
způsob, jak ji zafinancovat. V tom 
případě se Hypocentrum spojí 
s realitní kanceláří, která nemo-

S hlavní myšlenkou komplexního řešení bydlení přišel v roce 2005 Jiří Lejnar, ředitel Hypocenter Modré pyramidy. 
Své největší Hypocentrum otevřela Modrá pyramida začátkem roku 2008 v centru Prahy v Jindřišské ulici 
a postupem času přibyla další po celé republice. Dnes mohou klienti řešit bydlení v Hypocentrech v Brně, Hradci 
Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Ostravě a Olomouci. 

vitost nabízí, získá potřebnou 
dokumentaci a vyřídí vše potřeb-
né včetně pojištění nemovitosti 
a dalších doplňkových služeb. f

V Hypocentru pomohou kli-
entům nejen s financováním 
bydlení, ale také s prodejem či 
koupí nemovitosti. Tyto služ-
by nabízí Hypocentrum díky 
exkluzivní spolupráci s realitní 
společností RSH a vyhoví 
i těm, kteří se rozhodnou 
do nemovitostí investo-
vat. Nejenže Hypocentrum 
vhodnou nemovitost vyhledá 
a vyřídí její zafinancování, 
také převezme odpovědnost 
za pronájem ve stabilní výši. 

Co vše pro klienty 
Hypocentrum 
udělá?
• Zařídí vhodný produkt pro 
 financování bydlení – Hypoúvěr 
 nebo hypoteční úvěr od Komerční 
 banky.
• Zařídí doplňkové finanční služby: 
 pojištění majetku, životní pojištění.
• Pomůže s koupí nové, i s prodejem
  stávající nemovitosti.
• Doporučí firmu pro zpracování 
 kompletní stavební dokumentace.
• Doporučí stavební firmu.
• Připraví klientovi výhodnější 
 podmínky pro refinancování.
 stávajícího úvěru. Zajistí právní 
 servis.
• Zpracuje daňové přiznání k dani  
 z převodu nemovitosti.Hypocentrum v Ústí nad Labem
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S Martinem Tučkem, manažerem Hypo-
centra Ústí nad Labem, jsme bilancovali 
startovací rok 2012, který tehdy sliboval 
pozitivní vývoj. Optimismus se potvrdil. 
Tři sezony po sobě se daří ústeckému 
Hypocentru předčít obchodní výsledky 
předchozího roku a letos je to patrné do-
konce již v polovině kalendářního roku. 

Připomeňme si, jak Hypocentrum 
v Ústí nad Labem začínalo...
Pobočku jsme otevřeli v březnu 2012, 
takříkajíc na zelené louce. V našem kraji 
nebylo v tomto ohledu na čem stavět. Od 
té doby jsme pro naše klienty k dispozici 
téměř nepřetržitě. Mimo stanovenou 
otevírací dobu je možné po dohodě s hy-
potečními specialisty domluvit jakýkoliv 
jiný termín, a výjimkou nejsou ani víken-
dy. V současné době máme na pobočce 
devět hypotečních poradců a jednoho 
týmového hypotečního specialistu. Já 
vše zastřešuji z pozice regionálního 
manažera.

Co stojí za takovým úspěchem vašeho 
Hypocentra? 
Naše výsledky jsou dány především 
usilovnou prací poradců na pobočce. 
A hlavně – klient je pro nás na prvním 
místě, a není to klišé. Poskytujeme 
 nadstandardní servis, který nikde 
v bance nedostane. Exkluzivně spolu-
pracujeme s realitní kanceláří RSH, která 
má v této lokalitě asi dvanáct realitních 
makléřů, ale také se stavebními firmami 
i projektanty.

Jaká specifika má v tomto 
ohledu Ústecký kraj? 
Ačkoliv nejvíce klientům pomáháme 
s nákupem nemovitostí od stávajících 
vlastníků, v poslední době se daří čím 
dál častěji realizovat v této lokalitě 
nákupy nových rodinných domů. 
Díky změně územního plánu v obcích 
a městech se vytvářejí nové plochy pro 
bydlení. Nahrávají tomu také relativně 
nízké ceny a nízké úrokové sazby. Byd-

lení od A do Z k nám nyní přichází řešit 
na třicet procent klientů. 

Jaký servis od vás může 
klient očekávat?
Zajišťujeme nejen nabídku nemovitostí 
a zpracování úvěru, ale i jednání s realit-
ními kancelářemi, vklady na katastr apod. 
Pokud klient přijde s tím, že hledá bydlení 
a  sdělí nám, jakou má představu, stačí, 
když doloží potvrzení o příjmu, a ostatní 
už řešíme za něj. Zjistíme, jaké jsou 
možnosti úvěru, zadáme jeho požadavky 
do poptávkového systému, ve spolupráci 
s realitními makléři mu pomůžeme vy-
hledat vhodnou nemovitost a pomůžeme 
mu najít nejvhodnější cestu financování. 
Unikátním produktem na trhu, který 
nabízíme, je tzv. pohotovostní úvěr. 
Klient podepíše úvěrovou smlouvu, kde je 
jednoznačně daná úroková sazba a výše 
splátek, a má rok na hledání nemovitosti, 
aniž by mu hrozilo to, že mezitím stoup-
ne úroková sazba. f

Martin Tuček, manažer Hypocentra Ústí nad Labem: 
„Za úspěchem stojí týmový duch centra.“

HYPOCENTRA 
MODRÉ PYRAMIDY 

NAJDETE NA:
WWW.HYPOCENTRUM.CZ

Pohotovostní 
úvěr 
a nadstandardní 
služby pomohou 
při výběru 
nemovitosti 

Pohotovostní forma úvěru umož-
ňuje jeho zpracování ve chvíli, kdy 
při uzavření smlouvy o úvěru klient 
nezná objekt a výši potřebných fi-
nančních prostředků. Před výběrem 
konkrétní nemovitosti má tedy 
schválený úvěrový rámec, smluvně 
sjednanou výši úrokové sazby a výši 
měsíční splátky. Jakmile si klient 
najde nemovitost nebo ji pro něj 
 vyhledá Hypocentrum, dodá základ-
ní dokumenty, jako napříkad kupní 
smlouvu k nemovitosti, a může 
čerpat. Před výběrem nemovitosti 
navíc Hypocentrum nabízí tyto služ-
by spojené s jejím nalezením:
• Nabídne klientovi na základě 
 jeho poptávky nemovitosti, které 
 se veřejně ani neinzerují.
• Pomůže se stavebním, technic-
 kým a ekonomickým rozborem 
 kupované nemovitosti.
• Pomůže klientovi sjednat 
 s prodávajícím nižší cenu odpoví-
 dající stavu nemovitosti.
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PŘEDSTAVUJEME FINANČNÍHO PORADCE

MONIKA NEUŽILOVÁ: 
MÁM RADOST, ŽE SE LIDÉ VRACEJÍ, 
PROTOŽE BYLI SPOKOJENÍ 
Mladou křehkou blondýnku Moniku Neužilovou můžete potkat v klientském centru centrály Modré pyramidy 
ve středu Prahy nebo na poradenských místech Prahy-západ, ale klidně se se svými klienty potká někde v kavárně. 
U Modré pyramidy pracuje již třetím rokem, současně studuje Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze. 
Pochází z krásné obce Hradištko v okrese Praha-západ a když odešla na studium vysoké školy, nechtěla být závislá 
na podpoře rodičů a předsevzala si, že se o sebe dokáže postarat sama. Nechtěla jít jen tak na brigádu, proto se 
rozhlížela po finančních institucích. Nejvíce ji zaujala nabídka Modré pyramidy. Navzdory svému mládí má velice 
jasnou představu o své budoucnosti, a ta s postupujícím časem nabývá stále konkrétnější podobu. Na pozici 
rodinného bankéře seniora ji dovedla píle a nadšení. 

Studujete a pracujete zároveň 
– ani jedno není právě jednodu-
ché, čemu dáváte přednost?
Studium i práci se snažím zvládat 
stejně. Protože studuji obor, ve 
kterém zároveň pracuji, tak je to 
jednodušší. Díky práci v Modré 
pyramidě chápu lépe věci ve 
škole a rozhodně jsem si rozšířila 
znalosti ve světě financí a uvědo-
mila jsem si, že finanční pláno-
vání je pro každého z nás velmi 
důležité. Musím se ale přiznat, že 
prioritou je pro mě práce, proto-
že mě živí a ráda bych si pořídila 
nové bydlení. 

Jak se vám podařilo v tak krát-
kém čase postoupit na pozici 
rodinného bankéře seniora?
Když jsem nastoupila, dostala 
jsem od Modré pyramidy určitý 
počet klientů, kterým jsem měla 
připravit finanční plán a starat 
se o ně. Po sedmi měsících bylo 
jasné, že jsem se osvědčila, a byl 
mi přidělen vlastní kmen klientů, 
kterým poskytuji rodinné finanč-
ní poradenství. Jejich počet se mi 
úspěšně rozrůstá. Mám radost, 
že se lidé vracejí, protože byli 
spokojení, a přivádějí další nové 
zájemce. Hlavně ty, kteří si chtějí 
pořídit byt nebo rodinný domek 
– zpracovávání úvěrů a hypoték 
mě baví nejvíc, když mám mož-
nost sledovat, jak vyrůstá nové 
bydlení. Vlastní klientský kmen 

byla velká deviza do začátku, 
protože jsem nemusela obcházet 
lidi a přesvědčovat je, aby se stali 
mými klienty. To ale neznamená, 
že byly začátky u Modré procház-
kou růžovým sadem.

S jakými těžkostmi jste se zpo-
čátku poradenství setkala? 
Především jsem si musela zvyk-
nout, že nechodím do klasického 

zaměstnání, ale musím si svůj čas 
co nejlépe zorganizovat sama. 
První rok byl opravdu intenzivní, 
seděla jsem v kanceláři poctivě 
každý den, ale investované úsilí 
se vyplatilo. Na začátku jsem 
měla například velký problém 
s telefonováním. Prostě se mi 
do toho často vůbec nechtělo. 
Nechuť se mi podařilo překo-
nat díky mé manažerce, která 

pravidelně docházela do práce 
a věnovala se mi. Vypsala mi na 
každý den drobné odměny za 
splnění cíle. 

Co pro vás bylo na začátku nej-
větším hnacím motorem? 
Nejzajímavější pro mě bylo asi to, 
že si můžu sama organizovat čas 
a hlavně vydělat si víc než jinde 
a že to záleží jen na mně. Hnacím 
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v polovině. Samozřejmostí je i sa-
mostudium. Občas si o víkendech 
pročtu metodiku na hypotéky, 
abych byla v obraze, musím si 
udržovat znalosti o produktech 
konkurence. f

„Jsem spořící typ, takže mě baví 
pomáhat lidem k úsporám. Rezervy 
jsou v dnešní době opravdu důležité.“

Na čem si ve vztahu 
ke klientovi zakládám? 
Zejména na osobním přístupu a důvěře. Snažím se říkat věci tak, jak jsou. My-
slím, že nejdůležitější je asi navázání kontaktu, aby se klient nebál říct mi de-
tailnější informace o jeho finanční situaci. Klienta rozhodně do ničeho nenutím 
a nechám ho, aby si celou věc dobře promyslel… Dělá mi větší radost, když na to 
řešení přijde sám a je si jistý tím, co jsme navrhli. Možná kvůli klidnému průbě-
hu přichází další doporučení. Je opravdu důležité mluvit o jeho potřebách, abych 
byla schopná nabídnout takový produkt, který mu bude nejvíce vyhovovat. 

motorem byly určitě i motivační 
akce, které nám vedení připravi-
lo. Vyhraný wellness byl pro mě 
opravdu motivací a následně pak 
zaslouženou odměnou. 

Jak jste se vlastně k práci fi-
nančního poradce dostala? 
Odpověděla jsem současně do ně-
kolika dalších finančních ústavů 
na inzerát. Modrá zvítězila vzhle-
dem k nabídnutým podmínkám: 
flexibilita a možnost vydělat si 
víc, ale hlavně mě přesvědčilo 
přátelské prostředí. Nábor pro-
běhl ve velmi pohodové atmo-
sféře. Když do dveří vstoupila 
moje pozdější manažerka, bylo 
rozhodnuto. 

Jaké další výhody má vaše po-
volání v porovnání se zaměst-
naneckým vztahem?
Dalším plusem je, že mi tento 
druh práce umožňuje pokračovat 
ve studiu. Letos bych měla školu 
dokončit a získat titul inženýr. 
Navíc každý den je jiný, protože 
přání a potřeby klientů jsou 
různé, takže mi nehrozí stereo-
typ. Nemusím sedět v práci osm 
hodin, ale můžu si podle potřeby 
zkrátit pracovní týden o jeden 
den nebo si udělat bez problé-
mu volno, když potřebuji něco 
vyřídit. Svoje klienty už dobře 
znám a mám radost, když jsou 
spokojení, tak na čas ani tolik 
nehledím. 

Co vás baví úplně nejvíc a jaké 
máte cíle? 
Jsem spořicí typ, takže mě baví 
pomáhat lidem k úsporám. 
Rezervy jsou v dnešní době 
opravdu důležité. Šetříme na by-
dlení, pro sebe, na miminko a na 
důchod. Další věc, která mě těší, 
jsou úvěry. Mám radost, když se 
úvěr podaří vyřídit, a mám mož-
nost sledovat, jak vyrůstá nové 
bydlení. Zatím jsem spokojená 
tam, kde jsem. V budoucnosti 
bych se chtěla věnovat hlavně 
hypotékám.

Jak se vzděláváte ve svém 
oboru? 
Mám výhodu, že studuji obor, 
který má k mé práci velmi blízko 
a už na začátku jsem tedy měla 

přehled o finančním trhu a fi-
nančních nástrojích. Další posun 
pro mě znamenala Akademie 
finančního poradenství Modré 
pyramidy. Má osm stupňů a já 
se nacházím v současné době 

Zeptali jsme se 
specialisty podpory 
interní sítě Modré 
pyramidy Davida 
Štádlíka: 
Čím to je, že se vám daří získávat 
tak kvalitní poradce, jako je Monika 
Neužilová? 
„Jednobarevnost“ Modré pyramidy, tedy 
to, že jsou všechny finanční produkty 
soustředěné takříkajíc pod jednou stře-
chou (v rámci Skupiny Komerční banky), 
může leckdo vnímat jako nevýhodu. 
Pro klienta, a tím pádem i pro poradce, 
je to však jednoznačně výhoda. Různé 
finanční poradenské společnosti slibují, 
že jsou klientovi schopny nabídnout 
„to nejvýhodnější“ z finančního trhu, 
ve skutečnosti ale není nikdo schop-
ný obsáhnout celou strukturu trhu, 
znát parametry stovek nejrůznějších 
produktů a udržovat si znalosti při každé 
aktualizaci. Tito poradci se sice tváří 
nezávisle, ale jejich aktivita se odvíjí od 
výše provize a od podmínek, které jim ten 
či onen finanční dům nabídne a zájem 
klienta nemusí být vždy na prvním místě. 
Poradci Modré pyramidy naproti tomu 
nemusejí přemýšlet nad ziskem, ale jsou 
vedeni výhradně zájmem klienta. Nejde 
o rychle jednorázově vydělané peníze, ale 
o dlouhodobost a trvalý servis. Spokojený 
klient zůstává, jeho potřeby se vyvíjejí, 
takže potřebuje další produkty a když je 
spokojený, tak se vrací a doporučuje další. 
Není výjimkou, že se z klientů a poradců 
stávají známí a přátelé. 

Co je v začátcích práce finančního 
poradce klíčové? 
Lidé k nám často přicházejí z běžného 
zaměstnaneckého vztahu a s náhlou 
volností v práci nedokážou naložit. 
Staráme se však o to, aby si nováčci hned 
na začátku osvojili principy a návyky 
obdobné jako v klasickém zaměstnání. 
Důležité je naučit se chodit každý den do 
práce, i když vás nikdo nekontroluje. 

Jakou roli hraje v rozvoji nováčka 
manažer? 
Nechceme přijmout nové lidi, hodit je do 
vody a čekat, jestli se sami naučí plavat. 
Manažer je někdo, kdo jim pomáhá 
a ukazuje jim směr. Každý nováček má 
„svého“ manažera, který ho vede a po-
máhá mu nastartovat kariéru. f 



OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jak se vyznat v úvěrech a jak vybrat ten správný? Stojí za to kontrolovat pojistky a hlí-
dat, zda jsou správně nastavené? Co je to pojistka „na blbost“? Poradci Modré pyramidy 
odpovídali na některé z vašich dotazů. Pokud jste mezi nimi nenašli ten svůj a potřebujete 
vyřešit cokoli spojeného s financemi, zavolejte na bezplatnou informační linku Modré 
pyramidy – 800 101 554.

Na co klást důraz při pojištění? V čem se nejčastěji chybuje? 

V České republice lidé stále více chrání svůj majetek, mnohem 
méně myslí na vlastní zdraví. Možná je důvodem bezplatné 
zdravotnictví, možná je příčina někde jinde. S nadsázkou říkám, 
že lidé si raději pojistí pár plechů, které za několik let nema-
jí žádnou hodnotu, než své zdraví. Například moje švagrová 
ochotně platí za povinné a havarijní pojištění vozu přibližně 
15 000 korun ročně. Životní pojištění je ovšem podle ní zbyteč-
ným vyhazováním peněz. Podstupuje ale nesmyslné riziko, pro-
tože je podnikatelka a jakákoli pracovní absence by se výrazně 
podepsala na jejím podnikání. Kdyby si cenila své zdraví alespoň 
na těch 200 000 korun, kolik stojí její auto, tak by ji pojištění pro 

případ smrti, trvalých následků a invalidity stálo pouhých 46 korun měsíčně. 
Ročně to vychází na 552 koruny. V porovnání s pojištěním vozidla to je podle mě 
 zanedbatelná částka.

Aleš Dvořák 
oblastní 

ředitel
Praha-střed

Je lepší bydlet v pronájmu, nebo si pořídit 
vlastní byt? 

Záleží na aktuální situaci 
každého klienta. Nicméně 
v současnosti, kdy si lze 
pořídit Hypoúvěr na dva 
miliony korun s měsíční 
splátkou jen 6731 korun, 
je taková volba většinou 
jasná: pořídit si vlastní 
bydlení! Pojďme počítat. 
V případě nájemního byd-
lení nebudete mít za dvacet 
třicet let nic. Probydleli jste 

spoustu peněz a nevlastníte přitom žádnou 
nemovitost. Pokud jste si ale pořídili vlastní 
bydlení na úvěr, jehož měsíční splátky 
mohou být s ohledem na lokalitu dokon-
ce i nižší než samotný nájem, získáte ve 
stejném časovém horizontu vlastní nemo-
vitost, která se navíc každým rokem dále 
zhodnocuje. Dalším zásadním aspektem 
hovořícím pro vlastní bydlení, který si dnes 
řada nájemníků neuvědomuje, je důchod. 
Moje rada zní: Berte úvěr na bydlení jako 
investici do spokojené penze, aby vás 
platba nájemného z důchodu nepřivedla do 
finanční nouze.

Proč je dobré zahrnout do životního pojištění také riziko 
invalidity?

Invalidita je tragédií, se kterou jsou spojeny i nema-
lé finanční náklady. Počítá se do nich hospitalizace, 
rehabilitace, zdravotní pomůcky, léky a mnoho 
dalšího. Finanční dopad je tedy velmi závažný. 
Přesto ale lidé, zejména mladí, důležitost pojištění 
proti invaliditě podceňují. Navzdory tomu, že ceny 
takového pojištění nejsou nijak vysoké.

V případě osmnáctiletého klienta stojí pojiště-
ní proti invaliditě 3. stupně na pojistnou částku 
1 000 000 korun jen 83 korun měsíčně, za pojištění 
invalidity 2. i 3. stupně by zaplatil jen 125 korun 

měsíčně. To jsou jednoznačně peníze, které se vyplatí do svého 
zajištění investovat. Proto doporučuji uzavřít Moudré pojištění 
a pojistit se proti invaliditě už v co nejnižším věku. 

Řada klientů má rovněž obavy z úrazových rizik, ale podceňují 
zároveň vznik invalidity následkem nemoci. Dle statistiky ČSSZ 
je přitom invalidita až v 96 procentech přiznána právě z důvodu 
nemoci. Je tedy důležité pojistit invaliditu z jakýchkoli příčin.
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Můžete mi říct, proč bych měl mít „finanční plán“? 

Odpovím příkladem z jiné oblasti. Před několika 
lety jsem rekonstruoval byt, ale nepustil jsem se do 
toho bez přípravy. Naopak jsem celému záměru vě-
noval hodně času. Kamarád mi zpracovával projek-
tovou dokumentaci, společně jsme přitom proseděli 
hodiny, abychom dali dohromady úpravy dispozice, 
ergonomické uspořádání kuchyně a kuchyňské lin-
ky, umístění zásuvek, vypínačů, osvětlení, přívodů 
vody a odpadů... Čas a energie investované do plá-
nování se mi bohatě vyplatily – samotná realizace 
proběhla bezchybně a bez dodatečných nákladů, 

navíc se nám nyní v bytě skvěle bydlí. Kamarád vycházel ve svých 
návrzích ze znalosti mé životní situace, pomohl mi ujasnit si před-
stavy o podobě a požadavcích na nové bydlení a upozornil mě na 
některé souvislosti, které by mě jako laika nikdy nenapadly. Díky 
němu tak např. v relativně malé koupelně neskáčeme přes pračku, 
nezakopáváme v obýváku o změť kabelů a v kuchyni můžeme po-
hodlně vařit. S plánováním v oblasti financí je to v podstatě stejné. 
Proto každému radím, aby se s řešením své finanční budoucnosti 
obrátil na odborníky. 

Petr Carvan
generální 

reprezentant 
Praha

Můžete mi vysvětlit, co je pojištění „na blbost“? Vyplatí se mi ho uzavřít? 
Co všechno bych měl před jeho sjednáním vědět? 

Tzv. pojištění „na blbost“ je pojištěním odpovědnosti za ne-
úmyslné škody způsobené v zaměstnání či běžném občanském 
životě. Pokud někomu poškodíte zdraví, majetek, či mu způ-
sobíte finanční újmu, může po vás požadovat náhradu škody. 
Přitom může jít o vašeho souseda, kterého vytopíte, spolužá-
ka dětí ze školy, s nímž se vaše ratolesti popraly, neznámého 
lyžaře, kterého srazíte na sjezdovce, nebo cizí paní, které váš 
pes roztrhl kabát. Výhodou je, že pojištění nechrání jen ty, kteří 
si pojistku sjednali, ale kryje i škody, které způsobí jejich děti, 
životní partner či domácí mazlíčci, a to minimálně po celé České 
republice. U některých pojistek se územní platnost rozšiřuje 
i na celou  Evropu. Rozhodně se tedy vyplatí pojištění uzavřít 

a mít klid. Navíc když je průměrná cena pojištění jen okolo pěti set korun ročně. 
Přesto na to ale lidé zatím neslyší – podle statistik má takové pojištění jen třetina 
Čechů. Pokud se ho rozhodnete uzavřít, je nejdůležitějším parametrem výše 
limitů pojistného plnění, které se uvádí zvlášť za škody na zdraví a na majetku. 
Ty se pohybují řádově v milionech korun a je rozhodně užitečné je před sjedná-
ním pečlivě zvážit. Pokud například bydlíte ve vyšších patrech bytového domu 
nebo máte v péči nezletilé děti, vlastníte zvířata či se aktivně věnujete různým 
sportům, lze vyšší limity doporučit. Výše limitu pojistného plnění má sice přímý 
vliv na cenu pojistného, ale není dobře řídit se vždy jen cenou. Nezanedbatelná 
je i maximální výše plnění v rámci pojistného období. Obvykle pojišťovny hradí 
všechny pojistné události, které nastanou během jednoho pojistného roku, v sou-
hrnu maximálně do výše dvojnásobku sjednaného limitu pojistného plnění.

Monika 
Syrová

specialistka 
finančního 
plánování
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V současné době je na trhu tolik různých typů úvěrů, podle 
čeho bych si měl vybrat ten nejvýhodnější? 

Abyste se vyhnuli případným problémům, dopo-
ručuji dodržovat tři základní pravidla. V první 
řadě je nezbytné určit výši půjčky a nastavení 
splátek podle vaší celkové finanční situace, abys-
te se neocitli ve finanční nouzi. Druhým krokem 
je výběr úvěrující společnosti, která by měla být 
důvěryhodná a stabilní. Zde bych chtěla důrazně 
varovat před podezřele výhodnými inzeráty, le-
táky na zastávkách nebo nabídkami na internetu 
od neznámých institucí. A za třetí – pojistěte se 
pro případ, že úvěr nebudete moci splácet.

Ohlídat veškerá úskalí u půjček, od úrokové 
sazby přes roční procentní sazby nákladů (RPSN) až po poplatky 
(i ty skryté) a sankce v případě prodlení splátek, je úkol pro sku-
tečného odborníka. Zatímco většina klientů řeší pořízení bydlení 
a s ním spojený úvěr jednou za život, odborník řeší i několik pří-
padů za týden. Proto se vyplatí obrátit se na některého z poradců 
Modré pyramidy. Věřte, že dobrá rada je v takových případech 
k nezaplacení.

Vím, že pojištění je potřeba. Nechci ale platit víc, 
než je nutné. Jak to mám udělat? 

Jestliže si nejste jistí, zda máte své 
pojistky dobře nastavené, v Modré 
pyramidě vám pomůžeme a zdarma 
všechny vaše pojistné smlouvy zkon-
trolujeme. Ověříme, zda například 
nemůžete platit méně za stejné 
pojistné krytí a zda vám pojišťovna 
v případě škody zaplatí skutečně to, 
na co si myslíte, že máte nárok. Loni 
jsem například jen revizí pojistných 
smluv ušetřila svým klientům v prů-
měru 8500 korun ročně.

Konkrétním příkladem citelné úspory bývají ha-
varijní pojistky na auto. Nejednou se stává, že klient 
platí několik let stejnou pojistku, kterou uzavřel 
na nový vůz. Čím je ale auto starší, tím je pojištění 
nižší. Je však jen na vás, zda požádáte každý rok 
pojišťovnu o snížení splátky. Pokud tak neučiníte, 
platíte dál zbytečně vysoké pojištění. 

Nejde ale jen o úspory při platbě pojistky, možná 
ještě důležitější je správné nastavení pojistného 
krytí. Třeba v případě pojištění nemovitosti by 
pojistka měla krýt minimálně pořízení nového byd-
lení, a to za aktuální ceny stavebních prací a mate-
riálů. Někteří lidé dokonce platí pojistku a přitom 
vůbec nevědí, co konkrétně mají pojištěno a kolik 
peněz by jim měla pojišťovna vyplatit při nečekané 
události – ať způsobené větrem, povodní, požárem 
nebo např. jen prasklým vodovodním potrubím. 
Přijďte se poradit, rádi vám pomůžeme nastavit 
pojištění efektivně.

Věra 
Salonová 

rodinný bankéř 
Hradec Králové 

a Dobruška 

Martina 
Pejlová 

generální 
reprezentant 

Sedlčany 

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ...
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Ještě před třemi roky mohl panelák s 32 bytovými 
jednotkami na rotavském sídlišti sloužit jako ukáz-
kový příklad domu ve špatném technickém stavu. 
„Troufám si dokonce říct, že byl v jednom z nejhor-
ších technických stavů, s jakými jsem se za celou 
svou praxi setkal,“ byl ještě o poznání kategoričtější 
ve svém hodnocení Pavel Zteiskar, obchodní ředitel 
společnosti DPU REVIT, která se opravami bytových 
domů zabývá. „Z domu odpadávaly kusy atik, prochá-
zet kolem bych označil za obrovské riziko. Typické 
byly i vysoké náklady na vytápění.“

Rekonstrukci bránil častý problém – nízké příspěv-
ky do fondu oprav. Původně příspěvky byly nastave-
ny na 10 Kč/m2, později zvýšeny na 15 Kč/m2. Mezi 
vlastníky nebyla žádná vůle ani možnost fond oprav 
dále navýšit, jak to vyžadovala většina bank. Obavy 
ze zadlužení byly veliké. Výbor domu přesto dále hle-
dal způsob, jak rekonstrukci domu financovat. Cestu 
našel v Modré pyramidě. 

„V Modré pyramidě jsme se hned zpočátku setkali 
s odlišným přístupem. Místo okamžitého zamítnutí 
jsme situaci našeho domu s jejími specialisty podrob-
ně rozebrali a hledali řešení, které by oběma stranám 
vyhovovalo,“ říká Jaroslava Přerovská ze společenství 
vlastníků rotavského domu.

„Situace domu nebyla v tomto ohledu výjimečná,“ 
doplňuje Lenka Dvořáková z Hypocentra Modré py-
ramidy, která společně s výborem domu financování 

REKONSTRUOVAT BYTOVÝ 
DŮM JE MOŽNÉ I S NÍZKÝMI 
PŘÍSPĚVKY DO FONDU OPRAV
Nevyhovující technický stav a vysoké účty za spotřebu tepla – to jsou hlavní důvody pro rekonstrukci bytového 
domu. Na druhou stranu častou příčinou toho, proč některé bytové domy rozhodnutí o rekonstrukci odkládají, jsou 
finance. Mezi vlastníky převládá obava ze zadlužení a neochota navýšení příspěvků do fondu oprav. Přesto je možné 
i s nízkým fondem oprav dům rekonstruovat a ušetřit díky tomu až polovinu nákladů na energie. 

TREND

Renoúvěr Multi 
– modelové příklady
Výše úvěru  Měsíční splátka 
1 000 000 Kč   5 10 1 Kč 
2 000 000 Kč  10 150 Kč 
3 000 000 Kč  15 200 Kč 
5 000 000 Kč  25 298 Kč 

rekonstrukce připravovala. „Vlast-
níci bytových jednotek ze všech 
stran slyší, že je pro rekonstrukci 
nutné navýšit fond oprav a že jiné 
řešení neexistuje. Postupně tuto 
myšlenku přijmou, a pokud nejsou 
schopni navýšení fondu oprav pro-
sadit, na rekonstrukci rezignují. Ve 
většině případů je přitom možné 
nalézt řešení, stejně jako v případě 
rotavského panelového domu.“

Rozhodlo vhodně 
zvolené financování
V Modré pyramidě navrhli Rotav-
ským řešení v podobě nižší měsíč-
ní splátky na prvních dvanáct let. 
Na to sdružení vlastníků jednotek 
bonitně stačilo a fond oprav neby-
lo třeba navyšovat. Na posledních 
osm let by se pak splátka zvýšila. 
„Vyšší splátku bude moci sdružení 
vlastníků jednotek splácet na 

základě rozhodnutí vlastníků o navyšování fondu 
oprav v následujících dvanácti letech o korunu 
na metr čtvereční,“ přiblížila financování Lenka 
Dvořáková. 

Citlivý přístup k dalšímu finančnímu zatížení oby-
vatel domu pomohl rozhodnutí o provedení rekon-
strukce. Výbor se pokoušel odhlasovat opravy domu 
pět let, ale až po takto nastaveném modelu financová-
ní se vlastníci rozhodli na rekonstrukci kývnout. Vý-
razně k tomu přispěla i zpracovaná studie energetic-
ké náročnosti, kterou provedla společnost DPU REVIT 
a která jasně a srozumitelně vyčíslila budoucí úspory 
v podobě nižších nákladů na vytápění. 

„Nejenže jsme zpracovali studii, ale rovněž jsme 
byli i na schůzi, kde se o rekonstrukci hlasovalo. 
Spolupracovali jsme při výběru optimální formy 
financování a výběru realizační společnosti s dlou-
holetou praxí v oblasti revitalizací bytových domů,“ 
hodnotí přípravné práce Pavel Zteiskar. Nekvalitní 
rekonstrukce totiž postrádá jakýkoli smysl. 

Rotavský panelák je nyní kompletně zateplen, dům 
má nová okna, opravena byla i střecha a osazena byla 
rovněž nová zábradlí na balkonech. Vše se stihlo ještě 
do podzimu roku 2013, na jaře následujícího roku 
byly navíc provedeny dokončovací práce na soklu 
a terénní úpravy okolo domu, ke kterým už nebylo 
nutné znovu stavět lešení a využívat velkou stavební 
techniku. 

Dům má vlastní plynovou kotelnu a v souvislosti se 
zateplením upravila firma parametry kotle pro nižší 
spotřebu tepla. Tím se zabránilo zbytečnému přetá-
pění a plýtvání drahým teplem. Bylo přesto v by-
tech příjemně? A výsledek po první zimní sezoně? 
„Pro objektivní hodnocení bude nutné vyčkat ještě 
minimálně na jednu další topnou sezonu, nicméně 
podle studie a rozsahu rekonstrukce lze předpokládat 
úspory kolem 35 až 45 procent,“ líčil Pavel Zteiskar.

Rekonstrukce splnila očekávání
Hodnota rekonstrukce po rozpočítání vycházela na 
160 000 Kč na jednu bytovou jednotku domu. Výsled-
kem je nesporně vyšší komfort bydlení v kvalitně 

Výsledkem 
rekonstrukce je
nesporně vyšší 
komfort bydlení 
v kvalitně rekon-
struovaném domě 
s téměř poloviční-
mi náklady na 
spotřebu energií.

Modelové příklady jsou počítány s orientační výší sazby 
2,09 % p.a. při splatnosti 20 let.
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Renoúvěr Multi 
vám pomůže 
zajistit
• úsporu nákladů na údržbu 
 a vytápění i v době rostoucích 
 cen energií 
• zvýšení celkové hodnoty 
 bytového domu i jednotlivých 
 bytů 
• prodloužení životnosti a zlepše-
 ní vzhledu domu 
• zvýšení pohodlí a komfortu 
 bydlení 

rekonstruovaném domě s téměř 
polovičními náklady na spotřebu 
energií. 

Rekonstrukce bytového domu 
v Rotavě je názorným příkladem 
toho, že i s nízkými příspěvky do 
fondu oprav je možné získat úvěr 
a změnit hodnotu svého bydlení. 
„Každé další odkládání oprav by 
znamenalo další a další prodra-
žování budoucí akce. Je přitom 
otázkou, jak dlouho by vůbec bylo 
ještě technicky možné rekonstruk-
ci odkládat. V každém případě 
bychom tedy zaplatili víc, a přitom 
bychom se každý rok zbavovali 
možnosti využívat úspor z niž-
ších nákladů na vytápění. Jsme 
rozhodně spokojeni a rádi budeme 
pro ostatní domy důkazem, že 
i nízkými příspěvky do fondu 
oprav je při správně zvoleném 
financování možné rekonstrukci 
domu realizovat,“ uvedla Jaroslava 
Přerovská. f

Panelový dům v Rotavě před a po rekonstrukci

Výhody 
Renoúvěru 
Multi
• příznivá úroková sazba 
• akontace od 0 % 
• minimální výše úvěru 
 500 000 Kč 
• úvěr bez zajištění až do výše 
 30 000 000 Kč 
• vedení a správa účtu překleno-
 vacího úvěru ZDARMA
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Právě ti by mohli nyní ocenit, že 
existuje možnost, jak dát koupel-
ně i toaletě novou tvář, aniž by 
bylo potřeba koupelnu „zbourat“ 
a postavit novou. Ústecká stavební 
společnost UL*KRAS přišla loni 
s unikátní formou přestavby 
starých umakartových koupelen 
s využitím speciálního vinylového 
materiálu. Proměna koupelny 
je díky ojedinělé metodě zvané 
AquaVinyl rychlá, ve většině 

KRÁSNÁ KOUPELNA 
BEZ BOURÁNÍ
Mnohé panelákové koupelny mají odslouženy už dlouhé desítky let. Některým majitelům s nimi již v uplynulých 
letech došla trpělivost a pustili se do náročných rekonstrukcí, během nichž měnili bytová jádra, posunovali 
příčky a upravovali dispozice bytu. Přesto se ale ještě najde poměrně velká skupina lidí, kteří s velkou investicí do 
přeměny koupelny, potažmo i toalety, otáleli. Nechtělo se jim bourat, zadlužovat se či měnit uspořádání 
koupelny, které jim třeba jen s drobnými výhradami vyhovovalo. 

případů zabere jen čtyři dny, 
dostupná, neboť stojí zhruba jen 
polovinu ceny běžné rekonstruk-
ce, a výhodná v tom, že se během 
ní není nutné přestěhovat jinam. 

Zatímco v bytové výstavbě je vi-
nylový materiál zajímavou novin-
kou, v případě velkých stavebních 
projektů je oblíbeným stan-
dardem. Stavební firmy ho vyu-
žívají třeba pro vybavení šaten 
a zázemí ve sportovních areálech, 

INSPIRACE

používá se také v  nemocnicích 
či třeba v obchodních domech. 
Jde tedy o prověřený a kvalitní 
materiál, který si dokáže poradit 
i s náročným provozem. 

„Dříve byl ovšem k dispozici 
pouze v obrovských rolích, nyní 
už je konečně také v menších ře-
zech, což nahrálo tomu, abychom 
ho začali využívat i pro rekon-
strukce bytových jader,“ přibližuje 
Pavel Žák z firmy UL*KRAS. 

Strop z transparentní fólie
Samotná rekonstrukce je po-
měrně jednoduchá. „Začneme 
tím, že kompletně vyjmeme celý 
vnitřek umakartového jádra 
včetně podlahy. Zůstanou tedy jen 
stěny a strop,“ vypráví Pavel Žák. 
„Stěny odmastíme, očistíme, po 
těch letech bývají v dost opotřebo-
vaném stavu, případně vyspra-
víme tak, aby byl jejich povrch 
znovu hladký. Pak je polepíme 

foto archiv UL*KRAS
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vinylovým materiálem, speciálně 
uzpůsobeným, aby dobře odolával 
vodě. Na podlahu dáváme rovněž 
vinylový materiál, ale s proti-
skluzovou úpravou, takže když 
lidé vylezou z vany s mokrýma 
nohama, neklouže jim to. Prostor 
pak vybavíme moderními zařizo-
vacími předměty, koupelna tedy 
ve výsledku opravdu výrazně 
prokoukne.“

Zajímavé je i řešení stropu. „Po 
obvodu místnosti připevníme 
na umakartové jádro hliníkové 
lišty, na ty nalepíme LED diodové 
pásky, a pak napínáme stropy 
z transparentní fólie,“ popisuje 
Pavel Žák. Funguje to tak, že se 
teplota vzduchu v místnosti za-
hřeje na zhruba 50 až 60 stupňů 
Celsia, díky čemuž se velikost 
transparentní fólie zvětší téměř 
o desetinu. „V tom okamžiku ji 
napneme do lišt, jakmile se ochla-
dí, dokonale se na stropě vypne,“ 
dodává Pavel Žák. 

Na stropě tak vznikne povrch, 
který je odolný vůči vodě a prů-
svitný, ale neprůhledný – propustí 

tedy světlo a skryje vady stávající-
ho stropu. Navíc rozptyluje světlo 
tak, že v místnosti nevznikají žád-
né stíny. To ocení zejména ženy 
při česání a líčení. „Nikde si totiž 
nestíní,“ usmívá se spolumajitel 
firmy UL*KRAS. Napínané stropy 
se přitom dají použít i v dalších 
místnostech. 

Až o polovinu levněji
Zákazníci si pochvalují také 
cenu, neboť tato forma rekon-
strukce jim výrazněji neprovětrá 
rodinný rozpočet. Zatímco běžná 
přestavba koupelny se pohy-
buje od 120 tisíc korun výše, 
za „aquavinylovou“ koupelnu 
zaplatí klienti necelých 50 tisíc 
korun. V případě, že kromě kou-
pelny obléknou do nového i toa-
letu, cena se vyšplhá o deset tisíc 
korun výše. Ušetří tedy minimál-
ně polovinu obvyklé sumy, což je 
výrazný argument zejména pro 
mladé rodiny a seniory. Právě ti 
mezi zákazníky převládají.

První koupelnu takto proměni-
la firma UL*KRAS zhruba před 

rokem a půl, od té doby má za 
sebou desítky úspěšných realiza-
cí, z nichž si dvě třetiny objednali 
právě starší lidé. Ocenili hlavně 
fakt, že se během rekonstrukce 
nemusejí nikam stěhovat a do 
pěti dnů je hotovo. „Líbí se jim, 
že jim v bytě nikdo nic nebourá 
a  jsou rádi, že nejde o  radikální 
změnu, přitom ale mají novou, 
čistou koupelnu, která se jim 
bude dobře udržovat,“ říká 
Pavel Žák. 

Mladí lidé sahají po „aqua-
vinylové“ metodě, protože se 
chtějí v koupelně cítit dobře, ale 
nechtějí investovat velkou část-
ku, neboť panelákový byt ne-
považují za své cílové bydlení. 
Mezi klienty se často objevují 
i ti, kteří si koupili byt či byty 
jako investici a před samotným 

TIP: 
REKONSTRUKCI 

KOUPELNY MŮŽETE
 FINANCOVAT 
NAPŘÍKLAD 

PROSTŘEDNICTVÍM 
RYCHLOÚVĚRU 

MODRÉ PYRAMIDY.

Podívejte se
Realizované rekonstrukce koupelen si můžete prohlédnout na webových 
stránkách www.aquavinyl.cz, kde se zároveň můžete podívat i na video, jak celá 
proměna probíhá a jaký je konečný výsledek. 

pronajmutím je chtějí uvést do 
slušného stavu. 

Ať už jsou důvody jakékoliv, 
zájemci o rekonstrukci koupelny 
i toalety mohou volit z pestré na-
bídky barevných kombinací stěn 
i podlah – k dispozici mají přes 
třicet různých variant stěn a více 
než čtyřicet barev podlah. Aby 
jim výběr ulehčili, sestavili ve 
firmě UL*KRAS kombinace stěn 
a podlah do sérií, které se drží 
pravidla „tón v tónu“. Samozřej-
mě je ale možné sáhnout po jaké-
koli barevné kombinaci a vzoru. 
„Dosud je nejčastější volbou vzor 
nepravidelných svislých pruhů, 
kterému přezdíváme zebra. Sám 
jsem ho na začátku považoval 
za nejodvážnější variantu, ale 
zákazníkům se evidentně líbí,“ 
líčí Pavel Žák. f
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V praxi by to mohlo znamenat 
třeba to, že lednička si pohlídá 
svůj obsah a v případě, že chybí 
potraviny, které v ní obvykle 
bývají, jednoduše je sama objed-
ná. Nebo vám nabídne recept 
na jídlo z ingrediencí, které v ní 
prokazatelně jsou. A co tako-
vá chytrá žárovka? Ta by zase 
mohla komunikovat s televizí 
a nastavit jas a barevnou teplotu 
světla podle obrazovky a zvýšit 
tak uživatelský komfort při sledo-
vání filmu či sportu. Podobných 
příkladů může být spousta.

Zní to jako sci-fi, ale o internetu 
věcí se v podstatě hovořilo už 
v minulém století. Koneckonců 
první toustovač připojený na 
internet se objevil už v roce 
1989. Tehdy vznikl ve společnosti 
Interop jako součást sázky. Nebyl 
bezdrátový, ale fungoval. O dva 
roky později ho výrobci dokonce 
doplnili o malý robotický jeřáb, 
jenž doplňoval do toustovače 
plátky chleba. Také ten šlo ovlá-
dat přes internet. 

Velkým trendem současnosti je 
nositelná elektronika. Spousta 
lidí nosí na zápěstí chytré náram-
ky či hodinky, které monitorují 
jejich aktivitu přes den a kvalitu 

CHYTRÝ 
DOMOV: 
ÚSPORY, 
POHODLÍ 
A BEZPEČÍ
V poslední době se často hovoří o tzv. internetu věcí. 
Tedy o kompletním a ideálně bezdrátovém propojení 
zařízení, které používáme v každodenním životě, 
s internetem. Internet věcí může výrazně proměnit 
způsob našeho života a samozřejmě i podobu 
a fungování našich domácností. 

spánku v noci, zaznamenávají 
spálené kalorie, nachozené kro-
ky, srdeční tep a spoustu dalších 
zdravotních údajů. To poskytuje 
uživatelům motivaci dostat se 
do formy. Navíc mnohé zaříze-
ní obsahují i tréninkové plány, 
které uživatele doslova vedou 
za  ručičku. 

Odtud už je jen krůček k tomu, 
aby chytré technologie začaly 
pronikat dál za dveře našich 
domů a bytů. Možností uplatnění 
je mnoho – ať už jde o šetření ná-
kladů na energie, automatizování 
některých úkonů nebo zvyšování 
bezpečí. Zkrátka – chytré systémy 
mohou dostat do formy nejen 
nás, ale i naše domovy. 

Stačí dotykový displej
Pro Ivana Šebka a jeho rodinu 
je chytrá domácnost napros-
tou samozřejmostí. Celý život 
pracuje s různými technolo-

Chytré 
technologie jsou  
ideální pro domy 
či velké byty.

INSPIRACE
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gickými vychytávkami a rád se 
jimi obklopuje i v soukromí. Asi 
nepřekvapí, že prakticky vše lze 
v domě ovládat prostřednictvím 
tabletu nebo chytrého telefonu. 
Vypínače světla prakticky nejsou 
nutné, stačí stisknout tlačítko na 
dotykovém displeji, stejně lze 
pustit televizi, zapnout topení či 
třeba vytáhnout nebo stáhnout 
žaluzie… 

Zatímco Ivan Šebek dokáže 
využívat všechny technické 
finesy svého domu, jeho žena 
a děti se zatím omezily spíše na 
možnosti, které chytrá domác-
nost přináší v oblasti zábavy. 
Doma mají propojené hudební 
přehrávače, DVD rekordéry, 
počítače i televizi – vše v jediné 
síti s jednoduchým dotykovým 
ovládáním. Mohou si tak v te-
levizi pustit filmy z centrálního 
úložiště dat, a to i na dálku. 
Stejně tak si pouštějí i hudbu, 
aniž by se museli prohrabávat 
hromadou cédéček. Dotykem 
lze spustit i pořad automaticky 
nahraný z televize.

Kromě toho ale řeší chytré by-
dlení i další věci, pro chod domu 
o poznání důležitější. Počítač se 
stará o ohřev vody i vytápění 
domu podle nastavené teploty, 
Ivan Šebek může z tabletu či 
mobilu spustit vyhřívání domu 
třeba ještě před cestou ze zimní 
dovolené. Jednoduše lze také na-
stavit vytápění na jinou teplotu 
v každé místnosti, aby v obýváku 
bylo po návratu z hor příjemně 
a v ložnici se dalo spát a nebylo 
tam teplo k zalknutí. 

Stejně tak lze naopak v létě 
nastavit ventilaci či klimatizaci. 
Za horkých, slunečných dnů 
se dům sám postará o to, aby 
se nepřehřál – na základě dat 
z meteostanice zkrátka zatáhne 
žaluzie. 

V chytrém domě Šebkových lze 
rovněž nastavovat osvětlení. A to 
nejen podle momentální nálady, 
ale i podle různých osvědčených 
světelných scénářů. V noci se tak 
svítí u pokoje dětí, aby se nebály, 
lehce osvětlená je i cesta z jejich 
pokoje či ložnice rodičů na zá-
chod, aby se nikdo nezranil. 

Ještě před probuzením se v ku-
chyni zapíná domácí pekárna, 
aby měli všichni ke snídani 
čerstvý chléb. Součástí chytré do-
mácnosti jsou i trouba a myčka, 
venku na zahradě pak zavlažo-
vací systém či poštovní schránka, 
jejíž čidlo zaznamená, zda přišla 
nějaká pošta, a zobrazí informaci 
na displeji. 

Vše se vypne a odpojí
Ani když v domě nikdo není, ne-
musejí se Šebkovi bát, že se něco 
stane. Stačí dům zakódovat a vše 
se automaticky vypne. Navíc se 
také zatáhnou rolety a zavřou 
okna, plyn se rovněž odpojí. 
Pokud čekají návštěvu příbuz-
ných či přátel, ale nestíhají se 
vrátit včas, mohou vše na dálku 
spustit a dům otevřít. Na kameře 
přitom vidí, jestli do něj opravdu 
míří známé tváře, nebo nějací 
nezvaní hosté. 

Chytré technologie jsou ideální 
pro domy či velké byty. Zatímco 

v menším bytě je vše takříkajíc 
po ruce, na velkém prostoru už 
to tak jednoduché není. Sprá-
va takového bydlení je pak při 
vybavení inteligentními systémy 
mnohem pohodlnější. Navíc 
chytré technologie jsou „chytré“ 
i co se týká samotné instalace. 
Při jejich zavádění totiž nemusejí 
být nutné stavební úpravy a řada 
funkcí se dá použít i v hotových 
domech či bytech, protože fun-
gují bezdrátově. Můžete o nich 
proto uvažovat i tehdy, když už 
dům či byt stojí. f

TIP: 
POMOCÍ 

CHYTRÉHO 
TELEFONU LZE 

OVLÁDAT ŘADU 
DOMÁCÍCH 

SPOTŘEBIČŮ.

Nová Zelená úsporám: ušetřete za energie

Vlastníci domů stále hledají cesty, 
jak snížit náklady na energie. Jednou 
z možností je dotace na rekonstrukci 
v rámci programu Nová Zelená úspo-

rám. Ten byl letos – kromě rodinných 
domů – otevřen i pro bytové domy 
v Praze (činžáky mimo Prahu mohou 
využít dotace z programu IROP). 

Zatímco po částce vyhrazené pro 
rodinné domy se rychle zaprášilo a le-
tošní příjem žádostí už skončil, suma 
pro bytové domy ještě dočerpaná není. 
Majitelé rodinných domů budou muset 
počkat na pokračování programu v příš-
tím roce, kdy by měly být podmínky 
podobné jako letos.

Ve srovnání s předchozími roky je 
Nová Zelená úsporám pro žadatele 

příznivější. Dříve totiž museli čekat, 
až ministerstvo životního prostředí 
vypíše konkrétní akci, a pak teprve bylo 
možné žádost podat, nyní lze žádat 
o peníze kdykoli. Jednodušší je i papí-
rování, žádat přitom lze o příspěvek na 
více věcí. Tak třeba – dosud dostávali 
příspěvky na nové kotle jen rodiny žijící 
v nejznečištěnějších krajích, nově je 
mohou získat lidé z celé republiky. Od 
příštího roku budou moci lidé žádat 
také o příspěvek na pořízení solárních 
panelů, pokud elektřinu využijí jen po 
vlastní potřebu.

MODROU PYRAMIDU 
NAJDETE TAKÉ NA 

FACEBOOKU:
WWW.FACEBOOK.COM/

MODRAPYRAMIDA
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Jak vznikl projekt 
FOREWEAR? 
V roce 2013 jsme se s kolegy přihlá-
sili s původním projektem „Výmě-
na oblečení“ do mezinárodní sou-
těže Social Impact Award, kterou 
organizoval tým coworkingo vého 
centra Impact Hub Praha, a dostali 
jsme se mezi výherce. Hub nám 
poskytl na určitou dobu pracovní 
prostor zdarma a naší povinností 
bylo vymyslet pro projekt udržitel-
ný byznysový model. 

Od čeho jste se odrazili? 
Od začátku jsem chtěla, aby měl 
projekt v rámci společenské odpo-
vědnosti obchodní potenciál, aby 
v něm vznikaly funkční, kvalitní 
věci, které nebudou vypadat jako 
„sešívané charitativní výrobky“. 
Odtud byl již jen krok k ideji sbě-

FOREWEAR ANEB TÉMĚŘ 
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 
STARÉHO OBLEČENÍ
Markéta Borecká, která je hlavou a duší projektu FOREWEAR, sama sebe charakterizuje jako cílevědomého 
člověka, který má rád, když se věci hýbou kupředu. Pod jejíma rukama tak vznikl projekt, který dává nový smysl již 
nepotřebnému oblečení. 

POMÁHÁME

ru a recyklace starého oblečení, 
na jejímž konci jsou recyklované, 
funkčně-designové obaly na mo-
bil, zápisníky s kapsami, obaly na 
knihy a na tablety.

Staré oblečení se tedy pro-
mění ve funkční předměty...
Ale ne všechno. Jde nám o to, aby 
se co nejvíc oblečení ze sbírek, kte-
ré pořádáme většinou ve firmách, 
využívalo a nosilo dál. Oblečení 
míří do charitativního secondhan-
du Koloběh (spadá pod Borůvku 
Praha o.p.s.), kde jsou zaměstnáni 

hendikepovaní. Dobré se prodá 
a horší jde na charitu k sestrám 
boromejkám. Naše výrobky 
vznikají z hadrů, které už opravdu 
nikdo nechce. Ty putují do továrny 
na zpracování textilu, kde jsou 
rozcupovány na vlákna. My poté 
využíváme vzniklou netkanou 
textilii – tmavou nebo světlou, na 
kterou vymýšlíme barevný potisk.

Jaká je další cesta recyklo-
vané textilie? 
Z materiálu v chráněné dílně 
v Chotěboři ušijí švadlenky 

podle naší střihové dokumenta-
ce výrobky, které využíváme na 
našich akcích a prodáváme na 
e-shopu, nebo vzniknou výrobky 
pro firmy. Spolupracujeme s fir-
mami, kde proběhne celé koleč-
ko, na jehož začátku je firemní 
sbírka oblečení a na konci sada 
korporátních předmětů s uni-
kátním potiskem vytvořeným 
dané firmě na míru, jako tomu 
bylo třeba v Modré pyramidě. 
Firmám slouží předměty jako 
dárky s příběhem pro zaměst-
nance, klienty a partnery. Celý 
proces od sbírky přes výrobu 
po předání hotových výrobků 
dokumentujeme a fotíme. Je to 
ucelený koncept CSR a příběh 
zápisníku nebo obalu na knihu 
si obdarovaný může přečíst také 
na přiložené visačce. f

FOREWEAR pro Modrou pyramidu vytvořil 
100 ks zápisníků v recyklovaném obalu a 200 ks 
obalů na mobil s originálním potiskem 
s motivem pyramidy.

FOREWEAR 
= WEAR 

FOREVER

Více informací o projektu: www.forewear.cz
Kontakt: Markéta Borecká, 603 226 420, marketa.borecka@forewear.cz
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Více informací na www.dotykacka.cz

O B C H O D U J T E  S   P Ř E H L E D E M

První 3 měsíce zdarma
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