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Vážení klienti, milí čtenáři,

představte si, že loni zažil změnu bydliště každý sedmý Čech, čtvr-
tina se přitom stěhovala do nového. Navíc každý osmý Čech své by-
dlení vylepšoval. Z toho je patrné, že si sen o vlastním bydlení plní 
stále více lidí a že nám na našich domovech opravdu velmi záleží. 

Velice zřetelně to vnímáme i v Modré pyramidě. Klienti si u nás 
v loňském roce půjčili o 45 procent více peněz než v roce přede-
šlém, což znamenalo 10 miliard korun investovaných do lepšího 
bydlení za jediný rok. Pro lepší představu – lidé, kterým jsme loni 
pomohli k bydlení, by naplnili město o velikosti Mladé Boleslavi. 
Celkem jsme pomohli vytvořit 11 600 spokojených domovů. 

Letos plánuje pořízení či vylepšení svého bydlení ještě více lidí. 
Tomu také odpovídá stále se zvyšující zájem o úvěry Modré pyrami-
dy. Například jen Hypoúvěrů jsme letos poskytli již přes 850 v ob-
jemu převyšujícím 1,5 miliardy korun, což je oproti loňsku nárůst 
dokonce o 240 procent! 

Těší mě také, že klienti využívají i dalších služeb, které jim nabí-
zíme – například možnost optimalizace spotřeby energií či důklad-
nou prověrku stavu nemovitosti, kterou chtějí koupit. Naši poradci 
jsou jim nablízku i v mnoha dalších oblastech. O šířce naší nabídky 
v souvislosti s bydlením se dočtete v tomto vydání Rádce na finan-
ce, ale samozřejmě ještě více informací a rad na vás čeká na webu 
www.radcenafinance.cz. 

Věřím, že rozšiřování našich produktů a služeb uvítáte a že nám 
dáte vědět, o které další služby související s bydlením a domovem 
bychom měli naši nabídku rozšířit.

David Formánek
předseda představenstva
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Na rozdíl od transformovaných 
fondů (penzijní připojištění) 
dosud u doplňkového penzijního 
spoření platilo, že k penězům se 
člověk dostane až v době, kdy 
mu vznikne nárok na starobní 
důchod od státu. Díky novelizaci 
se všichni klienti mohou hlásit 
o výplatu peněz ve chvíli, kdy 
oslaví šedesátku. 

Další dobrou zprávou je i změna 
ohledně zdanění úspor. Pokud si 
zvolíte dobu své penze od 10 let 
výše, nemusíte ji danit. Původní 
úprava zákona osvobozovala od 
daně pouze výběr úspor formou 
doživotní penze, při jiných va
riantách byl zisk z fondů zdaněn 
15 procenty.

Spoření nově i pro děti
Velkou novinkou je možnost 
uzavření penzijního spoření 
dětem, a to již od narození, což 
doposud zákony neumožňova-
ly. „Je to příležitost, jak spořit 
v dlouhodobém horizontu i po 
malých částkách a dosáhnout 
zajímavé výše úspor,“ říká Vojtěch 
Marhoul z Modré pyramidy. Na 
tyto smlouvy se rovněž vztahuje 
státní příspěvek ve výši 90–230 Kč 
měsíčně dle výše měsíčního pří-
spěvku účastníka. 

Váš potomek může penzijní 
spoření použít například na 
financování studií. Pokud bude 
v roce, kdy dosáhne 18 let, spořit 
minimálně 10 let, může si vybrat 

až jednu třetinu vlastních příspěv-
ků (bez státní podpory). Další pod-
mínkou je, že v posledních dvou 
letech spoření nezmění penzijní 
společnost. 

Daňové úlevy a víc peněz 
od zaměstnavatele
Od 1. ledna příštího roku čekají 
účastníky penzijního spoření také 
vyšší odpočty a úlevy na daních 
z příjmu. Maximální výše příspěv-
ků, kterou bude možné odečíst 
z daňového základu, se z 12 000 Kč 
ročně zvýší na dvoj násobek. 

Podobně skokově se zvýší i hra-
nice pro osvobození příspěvku 
zaměstnavatele od daně z příjmu 
a pojistného. V současné době 

může zaměstnavatel přispívat za-
městnanci na jeho smlouvu u pen-
zijní společnosti ročně 30 000 Kč, 
které se nedaní ani nezvyšují 
povinné pojistné. Od příštího roku 
to bude 50 000 Kč. 

Abyste získali maximální 
možnou státní podporu, ideální 
by tedy bylo přispívat si na pen-
zijní spoření 3 000 Kč měsíčně. 
K první tisícovce vám stát každý 
měsíc přihodí 230 Kč, za další 
dvě získáte daňový odpočet. 
V ročním horizontu tak získáte 
2 760 Kč na státním příspěvku 
(230 Kč × 12) a 3 600 Kč díky da-
ňovému odpočtu. Totéž platí i pro 
transformované fondy (penzijní 
připojištění). f

Doplňkové penzijní 
spoření v novém

AKTUALITY

Novela zákona změnila od začátku letošního roku systém soukromého spoření na penzi a přinesla nové výhody, 
například možnost čerpání peněz formou penze ještě před nástupem do důchodu nebo spoření dětem. Od příštího 
roku navíc také více ušetříte na daních.

 
NA TO, JAK SE 

BUDETE MÍT 
„NA PENZI“, 

MYSLETE UŽ 
V MLÁDÍ 
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Modrá pyramida podporuje 
Černé koně. Přidejte se
Zaměstnanci a finanční poradci Modré pyramidy každo
ročně podporují aktivity neziskové organizace Černí 
koně, jejímž cílem je sociální rehabilitace handicapova
ných a jejich opětovné zapojení do společnosti díky vol
nočasovým aktivitám. Letos se Černí koně snaží získat 
prostředky na pořízení handbiků pro děti s postižením. 

Lidé z Modré pyramidy se proto tradičně zapojí do 
celorepublikové akce Do práce na kole, po jejímž skon
čení posílá Modrá pyramida Černým koním dvě koruny 
za každý ujetý kilometr. Loni to bylo 22 000 korun za 
celkem 11 000 najetých kilometrů. Navíc se Modrá pyra
mida nově zúčastní i 1. ročníku běhu do schodů, v rámci 
něhož rovněž přispěje na činnost Černých koní. 

Pokud se chcete do sbírky pro Černé koně  
zapojit také, můžete přispět na sbírkový účet:  
264 550 436/0300 s variabilním symbolem 112. 

Od 6. dubna 2016 začala platit novela zákona o stavebním 
spoření, která změnila dosavadní praxi, podle níž museli rodiče 
žádat souhlas opatrovnického soudu, když chtěli ukončit 
smlouvu svého nezletilého potomka a žádat o vyplacení pro-
středků. Nově je takový krok považován za běžnou záležitost 
při správě jmění dítěte, musí však k němu dojít po uplynutí 
vázací doby smlouvy o stavebním spoření a zároveň s tímto 
úkonem vyjádří souhlas oba zákonní zástupci. Ve většině 
případů tak nyní k ukončení smlouvy nezletilého účastníka 
postačí souhlas a ověřené podpisy obou zákonných zástupců.

Pokud byste chtěli ukončit smlouvu před vázací lhůtou, mu-
síte i nadále dokládat souhlas opatrovnického soudu. To platí 
i tehdy, jestliže s ukončením smlouvy nesouhlasí všichni 
zákonní zástupci nezletilého (a to i po vázací lhůtě) nebo 
jsou jeden či oba zákonní zástupci v insolvenci.

Návod, jak postupovat v případě ukončení smlouvy se 
souhlasem opatrovnického soudu, najdete na webových 
stránkách Modré pyramidy: www.modrapyramida.cz f

Stavební spoření dětí 
už lze ukončit bez soudu

Stavební spoření 
je pro Čechy stále 
jedničkou
Češi nedají na stavební spoření dopus-
tit. Podle průzkumu Asociace českých 
stavebních spořitelen (AČSS) ho v prv-
ním čtvrtletí letošního roku preferovalo 
v rámci spořicích produktů 52 procent 
lidí. Další nástroje už více než padesáti
procentní oblibu nezískaly – druhý 
v žebříčku skončil spořicí účet se 
49  procenty, třetí bylo doplňkové pen-
zijní spoření se 46 procenty. Tisícovka 
respondentů odpovídala v průzkumu 

AČSS na otázku, kterou z možností uklá-
dání nebo spoření peněz považují nyní 
za obzvláště zajímavou bez ohledu na 
to, jak v současnosti sami spoří. Kromě 
finančních produktů se lidé vyjádřili 
i k ukládání peněz do nemovitostí či 
pozemků – to je zajímavé pro více než 
dvě třetiny dotázaných. „Dvě třetiny by 
chtěly mít peníze v pozemcích, v nemo-
vitostech pak 72 procent,“ říká tajemník 
AČSS Jiří Šedivý. f

Poradci Modré pyramidy zorganizovali 
na čtyřech moravskoslezských zimních 
stadionech ve Frýdku-Místku, Třinci, 
Karviné a Českém Těšíně bruslení 
s doprovodným programem. Lidé si na 
nich mohli nejen zabruslit, ale zároveň 
se také zapojit do ankety, zda a v čem 
by si nechali poradit v oblasti financí. 

Desítka vylosovaných účastníků 
vyhrála víkendový pobyt pro dva se 
vzdělávacím programem Hra života 
aneb Prožijte si 30 let za 3 hodiny 
času. Dalších deset vylosovaných 

získalo bezplatný vstup na tento vzdělávací program, a to společně s partnerem, přičemž součástí 
bezplatného vstupu byla i luxusní tříchodová večeře (platilo se symbolických 100 Kč za pár). Zájem lidí 
na Frýdeckomístecku o tento typ vzdělávacího programu stále stoupá. f

Vybruslete z finančních problémů
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INDEX BYDLENÍ MODRÉ PYRAMIDY

Přemýšlíte o novém bydlení 
a hledáte pro sebe ideální nemo-
vitost? Nebo už ji máte a zvažuje-
te rekonstrukci, díky níž byste jí 
vtiskli své představy o domově? 
Ať už máte v souvislosti s byd-
lením v plánu cokoli, jedno je 
jisté. Stojí to peníze. Často hodně 
peněz. A právě peníze bývají 

 problémem už na začátku sháně-
ní bytu či domu. 

V 9 u celkových 14 krajů je prů-
měrná výše nájmu jen nepatrně 
nižší, než je průměrná splátka úvě-
ru na vlastní domov (viz modře 

označené kraje v přiložené mapce 
ČR). Přitom v Praze, ve Zlínském 
kraji a kraji Vysočina jsou obě 
platby fakticky totožné – průměr-
ný nájem představuje 97 procent 
průměrné splátky úvěru. 

Metodika 
výpočtu Indexu 
bydlení Modré 
pyramidy
Index bydlení Modré pyramidy 
je vypočítáván zvlášť pro každý 
kraj na základě údajů o průměrné 
výši nájmu (poskytuje Asociace 
realitních kanceláří ČR) a průměrné 
splátce úvěru na bydlení od Modré 
pyramidy (průměrná splátka Hypo
úvěru v daném regionu s průměr
ným podílem výše úvěru k hodnotě 
nemovitosti  87 procent) při zohled
nění průměrné rozlohy bytu podle 
údajů ČSÚ. Index udává poměr 
mezi průměrnou výší měsíčního ná
jmu v daném regionu a průměrnou 
splátkou úvěru na bydlení v daném 
regionu. Výsledný index tedy 
udává, kolika procent z průměrné 
splátky úvěru dosahuje průměrná 
splátka nájmu, a to vždy zvlášť pro 
každý region. 

BYDLET VE VLASTNÍM, 
NEBO V NÁJMU? NOVÝ INDEX 
BYDLENÍ MODRÉ PYRAMIDY
PŘINÁŠÍ ODPOVĚĎ 
Možná jste si také položili otázku, zda je výhodnější platit nájem a bydlet v „cizím“, nebo se zadlužit na desítky let 
a splácet úvěr na svůj vlastní domov? Dosud neměl nikdo ucelenější představu, jaký je poměr mezi průměrným 
nájmem a průměrnou úvěrovou splátkou. Proto se Modrá pyramida společně s Asociací realitních kanceláří rozhodly 
ho vypočítat a vytvořily Index bydlení Modré pyramidy. Výsledek je překvapující.

Přechod z nájemního do vlast-
ního bydlení je z finančního 
pohledu velmi dostupný vedle 
výše uvedených tří regionů 
také pro občany v kraji Kar-
lovarském, Olomouckém, 

97 %

65 %

71 %

72 %

95 %

96 %

91 %

92 %

84 %

97 %

82 %

97 %

96 %

90 %

Index bydlení Modré pyramidy 

Index bydlení Modré pyramidy ukazuje, kolika procent z průměrné splátky úvěru na bydlení v daném kraji dosahuje 
průměrný nájem. Čím je tento ukazatel vyšší, tím výhodnější je pro občana přejít z nájemního bydlení do 
bydlení vlastního, financovaného úvěrem. 
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Poměr mezi výší nájemného a průměrnou splátkou za úvěr na bydlení je důležitým 
ukazatelem také při úvahách o koupi bytu jako investice.

Královehradeckém, Plzeňském, 
Středočeském a Jiho moravském. 
Měsíční nájemné v těchto regio
nech v průměru dosahuje více 
než 90 procent splátky úvěru 
na bydlení. Znamená to, že po-
kud se člověk rozhodne v těchto 
krajích usadit, založit rodinu 
nebo myslet na důchodový věk, 
nemá z finančního hlediska nad 
čím přemýšlet. 

Pouze ve třech krajích (Ústec-
kém, Libereckém a Moravskoslez-
ském) se nájem v porovnání se 
splátkou úvěru dostal pod 72 pro-
cent. Platit nájemní bydlení je tam 

tak relativně výhodnější, než je 
tomu v ostatních krajích. Přesto 
se i v těchto krajích dlouhodobě 
vyplatí vlastní bydlení.

Zda zvolit nájem nebo úvěr, 
to musí zvážit každý sám. Index, 
který připravila Modrá pyramida 
společně s Asociací realitních 
kanceláří, ukazuje, že platby 
nájmu a úvěru nejsou v současné 
době výrazně odlišné. Ovšem 
zatímco po ukončení nájemního 
bydlení nevlastníte nic, po splace-
ní úvěru na bydlení máte vlastní 
nemovitost, a tedy jistotu pro 
budoucnost.

„Náklady na zajištění bydlení 
tvoří významnou část rozpočtu 
českých domácností. A potřeby 
každého z nás se v této oblasti 
hodně liší. Roli nehrají jen příjmy, 
ale například i časový horizont 
života či dostupnost vlastnického 
bydlení v dané lokalitě. Rolí realit-
ních kanceláří je poradit obča-
nům, jak optimálně tuto základní 
životní potřebu řešit, a klidně 
i přesvědčit klienta o lepším řeše-
ní, než je plán, se kterým do rea
litní kanceláře přišel. Náš nový 
index může při plnění této role 
realitním kancelářím významně 

pomoci,“ uvádí Jaroslav Novotný, 
prezident Asociace realitních 
kanceláří ČR.

Poměr mezi výší nájemného 
a průměrnou splátkou za úvěr 
na bydlení je důležitým ukaza-
telem také při úvahách o koupi 
bytu jako investice. Pokud 
například uvažujete o investici 
do bytu pro další pronájem v Pra-
ze, můžete vhodně zapojit i cizí 
kapitál, inkasované nájemné totiž 
investici takřka pokryje. V re-
gionech s nižším poměrem ale 
musíte počítat s delší návratností 
své investice. f

 
ZATÍMCO 

PO UKONČENÍ 
NÁJEMNÍHO BYDLENÍ 

NEVLASTNÍTE NIC, 
PO SPLACENÍ ÚVĚRU 

NA BYDLENÍ MÁTE 
VLASTNÍ NEMOVITOST, 
A TEDY JISTOTU PRO 

BUDOUCNOST
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SPOŘÍME ENERGIE

UŠETŘETE ZA 
ELEKTŘINU, PLYN I VODU
Ekologie, úspory a smysluplné nakládání s penězi jsou velkým trendem poslední doby. Vzhledem k tomu, 
že ceny energií v posledních měsících stále klesají, nastal ideální čas uvažovat o získání výhodnějších podmínek. 
Díky energetickým aukcím loni ušetřila průměrná domácnost 6 874 Kč ročně. 

Snaha najít nejlepší cenu a ne-
zaplatit víc, než je nutné, je dnes 
již běžná. Přesto jsou oblasti 
v našem každodenním životě, 
kde to není tak jednoduché. Jedná 
se zejména o výdaje za vodu, 
elektřinu a plyn. Trh, na kterém 
je více než 200 dodavatelů a 900 
různých tarifů, působí velice 
neprůhledně. Upřímně, kdo se 
dokáže vyznat v každoročním 
vyúčtování spotřeby elektřiny 
a plynu? Mnoho lidí ani neví, jak 
je to s regulacemi, jestli je možné 
jednoduše změnit dodavatele 
a jakým způsobem. Tuto starost 
ovšem můžete přenechat nám, 
o všechno se postaráme. 

Úspora vody jako dárek 
pro naše klienty
V rámci služby Modré energie dostávají klienti Modré pyramidy jako dárek 
kvalitní spořiče a klíč Key One, se kterými je možné uspořit až 15 procent vody.

Jak na úspory

Voda
Voda za posledních 25 let zdražila 
více než stonásobně. Cena žádné 
další komodity od začátku 90. let 
tak výrazně nevzrostla. Víte ale, že 
existuje velmi účinný způsob, jak 
ušetřit na nákladech na vodu? Sta-
čí snížit její průtok. K tomu slouží 
spořiče vody, které jej dokážou 
zredukovat až o 50 procent. Jedná 
se o unikátní spořič AirForceOne 
(AFO) se speciální zúženou paten-
tovanou mřížkou. Ve spodní části 
dávkovače je mezera, kterou vniká 
do baterie tolik vzduchu, kolik 
vody z baterie vytéká. Zabudované 
zúžení v dávkovači reguluje prů-
tok vody, což garantuje nízkou spo-
třebu vody při zachování obvyk-
lého komfortu. Navíc k odvápnění 
dochází bez použití chemických 
přípravků díky speciální technolo-
gii klíče Key One. Tímto se spořiče 
AFO zásadně liší od podobných 
výrobků, které jsou k dostání ve 
velkých řetězcích. Ušetříte díky 
němu nejen na vodném a stočném, 
ale také na ohřevu vody, protože 
vodu, která neproteče, přece není 
třeba ohřívat.

Elektřina
Cena elektřiny se skládá ze dvou 
složek: 60 procent z ceny tvoří 
platba za distribuci elektřiny 
(je pevně stanovená Energetickým 
regulačním úřadem) a 40 procent 
je cena za silovou elektřinu, která 
je ovlivněná pouze konkurenčním 
prostředím a výběrem dodavate-
le. A tady se otevírá velký prostor 
k úsporám. Abychom pro vás zís-
kali co nejvýhodnější podmínky, 
oslovujeme vždy více dodavatelů. 
Hledíme přitom nejen na cenu, již 
nabízí, ale také na transparent-
nost a férovost všech podmínek. 
Hlídáme pečlivě každý detail.

Plyn
Cenu za plyn tvoří z 30 procent 
regulovaná část platby za dodávku 
plynu a zbylých 70 procent je 
cena zemního plynu, která je opět 
závislá na tržním prostředí a doda-
vateli. Možná úspora na plynu je 
tedy násobně vyšší než u elektřiny, 
princip soutěže je přitom totožný.

Pohled do historie
Od roku 2002 postupně proběhla 
liberalizace trhu s energiemi 
a každý odběratel elektřiny či 
plynu má právo si zvolit a bez-
platně změnit svého dodavatele 
a tím částečně ovlivnit výslednou 
cenu. Nežádoucím důsledkem 
liberalizace bylo bohužel také 
zahlcení trhu novými a nezná-
mými společnostmi. Některé 
z nich přitom využívaly praktiky 
na hraně společenské a právní 
přijatelnosti. To je také jedním 
z důvodů, proč začalo mezi lidmi 
ohledně energetiky kolovat mno-
ho zkreslených nebo nepravdi-
vých informací.
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Pokud máte zájem o vypracování 
nezávazné optimalizace spotřeby 
energií ve své domácnosti, 
kontaktujte svého finančního 
poradce. 

Modrá energie: změna bez starostí
Pro počáteční jednání o úsporách nám stačí smlouva 
s vaším stávajícím dodavatelem elektřiny a plynu 
(pokud vlastníte plynový kotel). Pro relevantní 
výpočet celkové optimalizace nákladů potřebujeme 
poslední vyúčtování za energie, ideálně i vyúčtování 
spotřeby vody. Vše naskenujeme a spolu se základ-
ními údaji o vás a vaší domácnosti pošleme našemu 
partnerovi.

Do 48 hodin již známe předběžný výsledek opti-
malizace – tedy cenu, které lze dosáhnout pouze 
srovnáním ceníkových cen a nalezením nejlepších 
podmínek pro konkrétního klienta. V případě, že 
máte zájem o změnu podmínek a cen, stačí podepsat 
přihlášku k elektronické aukci a plnou moc, která 
nás opravňuje k jednání s dodavateli. Se změnou 
nemáte žádné starosti, o všechno se postará náš 
partner, který má proces změny celou dobu pod 
kontrolou.

Terra Group spolupracuje pouze s dodavateli, kteří 
uspějí v náročném výběrovém řízení. Jeho součástí 
jsou například tyto podmínky: 
• garance ceny na dva roky
• kontrola licence dodavatelů k oprávnění 
 poskytovat služby na energetickém trhu
• kontrola návrhu závazné  smluvní dokumentace
• ve smluvní dokumentaci  o sdružených dodáv
 kách informujeme klienta o přesném datu připo
 jení OPM (odběrného a předávacího místa)
• ve smlouvě informujeme  klienta o výši vysoutě
 žené ceny za 1 MWh vč. výše vysoutěženého 
 měsíčního paušálního poplatku
• vyjednání změn a kontrola smluvních podmínek 
 dodavatele 

Díky spojení většího počtu domácností vznikne 
velkoobjemový balík, který vstupuje do hromadné 
elektronické aukce. Energetické společnosti pak 
soutěží o to, kdo nabídne nejnižší cenu za energie. 
Ceny padají hluboko pod standardní ceníkové tarify, 
obvyklá úspora u plynu je vyšší než 20 procent. 
Vítězný dodavatel pak garantuje tuto nejnižší cenu 
po dobu 24 měsíců od zahájení dodávky a zároveň 
zajistí férové smluvní podmínky. 

Klienti jsou o celém procesu změny průběžně 
informováni formou potvrzujících SMS.

Výsledek aukce se dozvíte během následujícího 
měsíce. Vaší jedinou starostí je přemýšlet o tom, 
co  uděláte s ušetřenými prostředky. f 



Když děti odrostou, začnou si někdy dospělí plnit své sny. Paní Hana Caltová vždycky toužila po tom mít 
svůj domek a kousek vlastní půdy, ale okolnosti jí to dosud nedovolily. Teprve když děti začaly samy dojíždět 
do školy, a rodina tak nebyla vázána na Sedlčany, rozhodla se paní Caltová, že opustí byt v nájemním domě 
a splní si sen o vlastním domečku.

Patří k nejzkušenějším finančním 
poradcům. Svým klientům věnuje 
 maximální péči a to se jí také vrací 
v podobě doporučení. A je to také 
pochopitelné, obětavý přístup poradce 
znamená vysoký komfort pro klienta 
při vyřizování všech záležitostí a s tím 
je spojena hlavně úspora času. 
To se dnes cení nejvíc.

Jak jste při plnění klientčiných plánů 
postupovali?
Vzhledem k tomu, že máme v Modré py
ramidě jedinečnou možnost nabídnout 

Co bylo impulzem ke koupi 
domku? 
Vždycky jsem chtěla mít něco 
vlastního a přizpůsobit si to 
svým představám. Teď, když děti 
odrostly, je nejlepší doba to celé 
zrealizovat. Věděli jsme, že chce-
me bydlet v domku se zahradou, 
ale neměli jsme na něj prostřed-
ky. Začala jsem tedy zjišťovat, 
která finanční instituce by nám 
mohla půjčit. Obcházela jsem 
banky a jiné společnosti a nechala 
jsem si vypracovat různé finanční 
analýzy. Nakonec mi kamarád 
doporučil Modrou pyramidu. To 
byla konečná zastávka, protože 
dál už nebylo třeba hledat.

Jak spolupráce s Modrou pyra-
midou probíhala? 
Zašli jsme do Modré pyramidy 
a popsali svoji situaci. Ujala se nás 
paní Pejlová, která nám všechno 
srozumitelně vysvětlila a vypraco-
vala nám plán na získání hypoté-
ky. K získání půjčky jsem musela 
kromě běžných dokladů doložit 
jenom roční příjem z podniku, 
ve kterém jsem pracovala. Žádné 
zásadní zádrhele nenastaly. Paní 
Pejlové jsem se mohla kdykoli na 

stačí. Kdybychom se v budoucnu 
rozhodli, že budeme něco pěsto-
vat, poohlédneme se po nějakém 
pozemku. 

Jak to bude s dojížděním za 
prací a do školy?
Domek stojí kousek od hlavní sil-
nice, autem to budu mít do práce 

cokoli zeptat, vždycky mi vyšla 
vstříc. Úvěr na domek jsme měli 
vyřízený a schválený dopředu, 
takže jsme měli dostatek času na 
hledání vhodného domu. Pak už 
zbývalo jen vyřešit koupi. 

Sháněli jste peníze už na 
konkrétní dům, který jste si 
vyhlédli?
Nejprve jsme získali půjčku 
a podle výše financí, na které 
jsme dosáhli, jsme potom vybírali 
nemovitost. Než si ale začneme 
domeček užívat, čeká nás ještě 
rozsáhlá rekonstrukce. 

Co všechno je třeba v domě 
opravit? 
Prakticky musíme provést celko-
vou rekonstrukci. Kromě střechy 
bude všechno nové, včetně stropů 
a podlah. Chceme také zrekon-
struovat patro, aby mělo každé 
dítě svůj pokoj. Je to vesnické 
stavení, takže bychom rádi zacho-
vali venkovský ráz domu. Topit 
budeme kotlem na dřevo a uhlí, 
ale kromě kotle jsem si prosadila 
i klasická kamna. Měla je doma 
moje maminka. Jako dítě jsem 
je nikdy neměla ráda, teprve 
později jsem zjistila, že mají něco 
do sebe. Plánuji, že jimi budeme 
nejen topit, ale že se na nich bude 
i vařit, a hlavně se u nich bude 
odpočívat! 

Na jaké další věci se v domečku 
těšíte? 
Uspořádání bytu, do kterého 
jsme se nastěhovali, když byly 
děti malé, nám vyhovuje, ale 
vím, že dnes bych spoustu věcí 
udělala jinak. Dohodli jsme se, 
že uděláme především větší 
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RADĚJI BUDU SPLÁCET VLASTNÍ 
BYDLENÍ NEŽ PLATIT NÁJEM

kuchyň, než máme teď. Přítel 
rád vaří a i děti si už občas uvaří 
něco, na co mají chuť. Děti už 
přesně vědí, jak si nechají vy-
malovat pokoje a jaký si do nich 
dají nábytek. Původně jsme si 
přáli větší zahradu, ale nakonec 
jsme si řekli, že na venčení psa 
a těch pár kytiček nám to bohatě 

PŘÍBĚH KLIENTA

I nájem musíte pravi
delně platit, aby vás 
nevyhodili z bytu. To už 
je výhodnější splácet 
si vlastní bydlení. Bez 
Modré pyramidy si to 
ale nedokážu předsta
vit. Skutečně oceňuji 
servis, který nám po
skytli.

Martina Pejlová, generální 
reprezentantka Modré pyramidy

klientům vyřízení tzv. Pohotovostního 
úvěru, mohli jsme zvolit tuto cestu. 
Znamená to, že jsme nejdříve spočítali, 
jakou výši úvěru si klientka může vzhle
dem k příjmům dovolit, a na tuto částku 
jsme vyřídili úvěr. Paní Caltová pak měla 
dostatek času na hledání vysněného 
domku.

Jak náročné to bylo?
Upřímně musím říct, že to právě ne
bylo jednoduché. Museli jsme hledat 
domy v nižší cenové relaci, ale záro
veň takové, aby splňovaly klientčiny 
představy. Ale výhodou určitě bylo 
to, že paní Caltová měla k dispo
zici finance, obdobně jako by měla 
hotovost, takže jí vybraná nemovitost 
nemohla utéct.

Co doporučujete svým klientům?
Vzhledem k tomu, že většinu klientů 
znám delší dobu a znám jejich finanční 
situaci i plány do budoucna, snažím se je 
vést k tomu, aby měli vždy dostatečnou 
finanční rezervu, tzv. na zadní vrátka, 
ale aby si dokázali splnit své plány a sny. 
Někdy to nejde třeba tak rychle, jak 
by si klient představoval, ale zpravidla 
najdeme řešení, se kterým je klient 
spokojený. f



www.ekonomicke-stavby.cz

Lukáš 17 4+KK

Objednávejte ZDARMA
KATALOG DOMŮ A SLUŽEB

+420 377 825 782

Dům, který pro 
Vás postavíme. Rodinný dům

tak deset kilometrů. Máme odsud 
také dobré autobusové spojení. 
To využijí děti na dojíždění do 
školy, kterou mají v Petrovicích 
u Sedlčan. 

Nemáte strach z budoucnosti? 
Hypotéka je přece jen závazek 
na několik let… 
Hypotéku nám v Modré pyramidě 
vypočetli na dvacet let. Dali jsme 
přednost tomu platit delší dobu po 
menších částkách. Jistotu nemáte 
nikdy. Nikdy nemůžete vědět, 
jestli nepřijdete zítra o práci nebo 
jestli se nestane něco jiného. Beru 
to tak, že i nájem musíte pravi-
delně platit, aby vás nevyhodili 
z bytu. To už je výhodnější splácet 
si vlastní bydlení. Bez Modré 
pyramidy si to ale nedokážu před-
stavit. Skutečně oceňuji servis, 
který nám poskytli. Důležité pro 
mě bylo to, že mi paní Pejlová 
vždycky vysvětlila krok po kroku, 
co se bude dít. Díky tomu jsem 
z hypotéky neměla obavy. 
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Caltovy čeká před stěhováním ještě rozsáhlá rekonstrukce 
domku, kterou budou provádět částečně svépomocí

Dokážete si představit, jak 
náročná bude 
přestavba? 
Finance máme vyřešené, takže to 
bude náročné spíše časově. Přítel 
pracoval třicet let ve stavebnictví, 

takže stavbu budeme provádět 
částečně svépomocí. Navíc máme 
v rodině i elektrikáře, instalaté-
ra a kolem sebe partu dobrých 
přátel, kteří nám určitě se vším 
pomůžou. f

Nedaleko domku Caltových 
stojí malebná kaplička
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PŘEDSTAVUJEME FINANČNÍHO PORADCE

JAROSLAV KOTHÁNEK: 
JEDNOBAREVNÁ NABÍDKA 
JE NAŠÍ VÝHODOU. 
NEZÁVISLOST JE MÝTUS
Finanční poradce Jaroslav Kothánek pracuje v Modré pyramidě již osmnáctým 
rokem. Za tu dobu se jeho práce hodně proměnila. „Když jsem nastupoval, měli jsme 
jen stavební spoření. Nic víc,“ usmívá se. Nyní nabízí klientům komplexní nabídku 
finančních produktů. „Firma je dynamická a v podstatě každé tři roky úplně jiná. 
Není to rutina, i proto mě práce pořád baví,“ dodává. 

Mění se kromě nabídky pro-
duktů i samotní klienti? Jsou 
jiní než dříve? 
Lidé jsou nyní otevřenější, dříve 
se bránili před námi odkrýt kar-
ty. Důvěra je přitom při vytváření 
finančního plánu a jeho naplňo-
vání klíčová. Také jsou mnohem 

opatrnější, neboť se potkali 
s řadou rádobyporadců, kvůli 
nimž se spálili. Přestože jsou 
poučenější, stále se potkáváme 
s některými mýty. Častý je třeba 
ten, že důležité je mít finančního 
poradce nezávislého na produk-
tech jedné značky.

Co na to odpovídáte? 
Nezávislost je hodně ošidná. Už 
jen zorientovat se v široké nabíd-
ce všech spořitelen, bank, pojiš-
ťoven a dalších institucí je nad 
lidské síly. Většinou to končí tak, 
že si „nezávislí poradci“ vytáhnou 
z celé té šíře jen několik produktů 

a ty pak klientům nabízejí. Svou 
roli v tom přitom hrají různé 
provize. A pak mám i další argu-
ment – například Modrá pyrami-
da, ale i některé další společnosti, 
s „nezávislými poradci“ vůbec 
nespolupracují. Takže v jejich 
portfoliu pak chybí minimálně 
produkty Modré pyramidy. Tak 
jak je to pak s tou nezávislostí… 

V čem je výhoda „jednobarev-
né“ nabídky? 
Především v tom, že máme 
velmi dobře zmapované vlastní 
produkty a dokážeme pro klienty 
zvolit takové, které opravdu po-
třebují. Nesnažíme se jim přitom 
„prodat“ všechno. Navíc klient 
celou dobu jedná jen s jedním 
člověkem, nemusí mít na každý 
produkt jiného zprostředkovate-
le. To věci významně usnadňuje. 
Nejvíce je to ale znát na důvěře 
samotných lidí, vždyť s někte-
rými klienty spolupracuji třeba 
i sedmnáct let. Za tu dobu je já 
velmi dobře znám, znám jejich 
finanční situaci a vím, jaké mají 
plány a sny. A oni také dobře 
vědí, že to u nás funguje dobře, 
že se na nás mohou spolehnout 
a doporučují nás dál. 

Který z vašich produktů máte 
nejraději? 
Pro mě je pořád jedničkou 
stavební spoření. Je to multi-
funkční nástroj, který vede lidi ke 
spoření, ale zároveň ho mohou 
využít i jako cestu k levnému 
úvěru. Žádný jiný produkt tak 
všestranný není – vždy si můžete 
buď jen spořit, nebo půjčit. A naši 
klienti si to už třeba i vyzkoušeli 
a právě díky úvěrům ze staveb-
ního spoření mají nové nebo 
zmodernizované bydlení. I proto 
se k němu vracejí lidé, i ti, kteří 
ho už považovali „za mrtvé“.

Na jaké produkty se nejvíce 
ptají samotní klienti?
Hodně lidí nyní řeší úvěry. Chtějí 
kupovat, stavět či rekonstruovat 
nemovitosti a doba jim přeje díky 
příznivým úrokovým sazbám. 
Například u našeho Hypoúvěru 
je nyní úroková sazba už dokon-
ce pod dvě procenta. Nepředpo-
kládám, že by měla dále klesat, 



spíše bude nějakou dobu stabilní a pak se 
zase zvedne, ale těžko odhadnout, kdy se 
tak stane. Situace na trhu nyní přeje těm, 
kdo si chtějí pořídit pěkné bydlení. To, na 
co se klienti ptají, do značné míry ovlivňuje 
sezonnost – třeba na konci roku poptávají 
stavební spoření kvůli státní podpoře. S blí-
žícím se jarem zase začínají řešit rekon-
strukce, aby se vše stihlo udělat do léta. 

S mnoha klienty spolupracujete řadu let. 
Jsou mezi vámi již přátelské vazby? 
Rozhodně! Osobnější vztahy mám se spous-
tou klientů. Cením si toho, že mi zavolají 
a ověřují si u mě třeba informace z médií, 
aby se nespálili. V mnoha rodinách už také 
dospěly děti a mají své děti a obracejí se na 
mě. Když vztah pokračuje dál, je to samo-
zřejmě velmi příjemné. 

V Modré pyramidě působíte osmnáct let. 
Jak jste se do ní tehdy dostal? 
V podstatě to byla shoda okolností. Původně 
jsem pracoval v úplně jiné branži, ale nebyl 
jsem tehdy dlouhodobě spokojený, protože 
firma vždy něco naslibovala, ale nikdy to 
nesplnila. Jednou jsem se definitivně naštval 
a začal procházet pracovní inzeráty. Chtěl 
jsem práci, v níž bych se mohl potkávat 
s lidmi. To se mi splnilo v České pojišťovně, 
která byla původně jedním z akcionářů 
Modré pyramidy a spousta tehdejších kolegů 
v ní pracovala. Tak jsem se také seznámil 
s její nabídkou. Práce v Modré pyramidě mi 
vždy připadala dynamičtější, zajímavější, na-
bídka pro klienty tam byla  propracovanější. 

Postupně jsem proto začal stále více a více 
pracovat pro Modrou pyramidu, až jsem v ní 
nakonec skončil nastálo. V květnu v ní budu 
již osmnáctým rokem. 

Co ve firmě nejvíce oceňujete? 
Především to, že se mohu společně s kolegy 
podílet na výsledné podobě firmy. Tomu, 
že s námi vedení komunikuje a diskutuje 
případné změny, osobně přikládám velkou 
váhu. Jsou firmy, kde vám naordinují změny 
shora a neřeší následky. U nás nic takového 
není – vše se probírá s obchodní sítí, s lidmi, 
kteří pracují v terénu, kteří se dennodenně 
potkávají s klienty. Než zavedeme novinky, 
musí projít jak diskusí, tak i testovacím 
programem, teprve když jsou odzkoušené, 
vyladěné a technicky zpracované, spouštějí 
se naostro. Navíc mě také těší, že jsme tech-
nologicky napřed a sledujeme trendy – na-
příklad máme jako jedna z mála finančních 
institucí biometrické podpisy smluv. Šetří to 
energii, peníze a čas. Náš i klientů. Ti ocení, 
když je vše rychle vyřízené. 

Najdete si také nějaký čas na odpočinek? 
Jak vůbec relaxujete? 
V rámci možností si nějaký čas vždy vy-
šetřím. Rád si chodím zaplavat, jezdím na 
bruslích, hraji stolní tenis nebo vyrážím na 
hory. Letní pobyty u moře mě moc nebaví. 
Nerad se válím někde na pláži, rychle se 
pak začnu nudit a raději vyrazím na nějaký 
výlet. Nejradši mám hory. Mám tři dcery, 
které naštěstí také rády lyžují, takže se jako 
rodina snažíme trávit čas aktivně. f

Jaroslav Kothánek s celou rodinou nejraději vyráží na hory

www.ekonomicke-stavby.cz

Objednávejte ZDARMA
KATALOG DOMŮ A SLUŽEB

+420 377 825 782

Dům, který jsme 
pro Vás postavili.

Ferdinand 5+1+2G

Rodinný dům
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HYPOCENTRA

ZA STEJNOU SPLÁTKU 
JE DNES MOŽNÉ MÍT DVAKRÁT 
DRAŽŠÍ NEMOVITOST

Při pohledu do statistik je zřej-
mé, že lidé si půjčují více pe-
něz. Například nyní je průměr-
ná výše Hypoúvěru 1,6 milionu 
korun oproti 1,2 milionu korun 
v roce 2014. Čím to je? 
Rozhodně tomu napomohly 
klesající sazby hypotečních úvě-
rů, neboť dnes vycházejí téměř 
poloviční splátky na stejnou výši 
úvěru, než byly před zhruba 
sedmi lety. Za stejnou splátku si 

tedy může klient pořídit dvakrát 
dražší nemovitost. Ale zároveň 
se o to přičinily i rostoucí ceny 
nemovitostí, protože byt stejné 
kategorie je nyní dražší, než byl 
například před třemi lety. 

Jaké nemovitosti si klienti nej-
častěji pořizují? 
Jednoznačně se zvýšila poptávka 
po bytech, která nyní na trhu 
výrazně převyšuje nabídku. Naši 

klienti navíc směřují svou pozor-
nost i na starší byty – ve starší 
zástavbě kupují 24krát více bytů 
než v novostavbách. 

Co byste doporučil těm, kdo če-
kají na zajímavou nemovitost? 
Zdůraznil bych dvě věci – mírně 
slevit z cenových nároků, protože 
představy o ceně kupujících 
a prodávajících se v průměru liší 
o 20 %, a pak také svěřit hledání 

Úrokové sazby hypotečních úvěrů padají na rekordní minima, a je možné je zafixovat dokonce pod hranicí 2 %. 
Naproti tomu ceny nemovitostí se po ekonomickém oživení vydaly opačným směrem a stále stoupají. 
I proto v posledních letech výrazně vzrostla výše úvěrů. „Ve srovnání s rokem 2014 činí tento nárůst 36 %,“ 
říká v rozhovoru Jiří Lejnar, ředitel Hypocenter Modré pyramidy. 

bydlení profesionálům, kteří do-
kážou vhodnou nemovitost nejen 
nalézt i v neveřejných nabídkách, 
ale také zajistit, aby vás nepřed-
běhli kupující, kteří rychleji 
zareagují na inzerát. V Hypocen-
trech nabízíme jako jedni z mála 
službu vyhledání nemovitosti 
právě i v neveřejných zakázkách, 
navíc pokud se v nabídce na trhu 
objeví jakákoli nemovitost, jsme 
schopni klienta s evidovanou 
poptávkou oslovit jako prvního 
a zajistit ještě lepší cenu, než za 
kterou se nemovitost inzeruje. 

Mění se pohled klientů na ne-
movitosti a jejich financování? 
Jsou každým rokem sofistiko-
vanější, a proto v současnosti 
nabídky bank či finančních 
poradců opravdu srovnávají. 
Ještě před několika lety by 
se přitom spokojili s jedinou 
nabídkou a věřili by tomu, že je 
pro ně nejvýhodnější. O to více 
mě těší, že přibývá klientů, kteří 
volí financování nemovitosti 
s Modrou pyramidou, a to i teh-
dy, když měli několik let své účty 
u konkurenčních bank. 

Sledujete i další trendy? 
Zvyšuje se zájem klientů o to, 
aby byli připraveni na nákup 
nemovitosti. Nechtějí řešit fi-
nancování až na poslední chvíli. 
Mnohem častěji si proto vyřizují 
náš Pohotovostní úvěr, díky 
němuž mají dopředu schválené 
financování, a vyvarují se tak 
řady rizik spojených s nákupem 
nemovitosti. fJiří Lejnar, ředitel Hypocenter Modré pyramidy
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V Plzeňském kraji zaregistrovali podle 
regionální manažerky Hypocentra 
Venduly Dumbsové výrazný nárůst 
počtu klientů, kteří kupují nemovitost 
jako investici, a to dokonce o 40 %. 
Větší zájem je také o nemovitosti 
v insolvenci či dražbě. „Naopak nižší 
zájem projevují klienti o menší bytové 
jednotky v rámci řešení svého bydlení. 
Ty si kupují lidé právě jako investici na 
pronájem,“ uvádí Vendula Dumbsová 
s tím, že jako své bydlení si klienti 
kupují spíše byty v novostavbách 
nebo se rovnou pouštějí do výstavby 
rodinných domů. 

„Nejžádanější lokalitou na prodej 
a pronájem bytů jsou nyní okrajové 
části Plzně. Klienti mají také zájem 
o stavbu rodinných domů v okolí 

Plzně, a to zhruba do 20 kilometrů. 
Novinkou je 4. etapa developerského 
projektu Valcha, což jsou byty a domy 
do 10 kilometrů od Plzně,“ říká Vendula 
Dumbsová, ale zdůrazňuje, že zájem 
lidí o nové byty je mnohem větší: „Nás 
a hlavně naše klienty by proto potěšilo 
zvýšení developerských aktivit v blíz-
kém okolí Plzně a více pozemků pro 
realizaci novostaveb.“ 

O tom svědčí i skutečnost, že 
zatímco dříve se nemovitost prodala 
za tři měsíce, dnes je to otázka maxi-
málně tří týdnů. Ačkoli Plzeňský kraj 
patří mezi jeden z nejdražších regionů 
v Česku, panuje v kraji vysoká poptávka 
po nemovitostech, naopak nabídka 
je naprosto nejnižší za posledních 
pět let. f

Plzeňsko: Hlad po nových nemovitostech je obrovský

POHLED DO REGIONŮ: 
PLZEŇSKO A OSTRAVSKO
Jaké jsou trendy při pořizování bydlení v jednotlivých regionech? Zeptali jsme se přímo odborníků 
z regionů, kteří mají o nabídce a poptávce na daném realitním trhu největší přehled.

Na Ostravsku se rozhýbal trh s nemo-
vitostmi poté, co Zdeněk Bakala prodal 
byty RPG. Nájemníci tak přišli o možnost 
byty odkoupit, navíc museli řešit zvýšení 
nájemného. 

„Došlo tedy k tomu, co klienti zvažova-
li již delší dobu – rozhodli se hledat byty 
v osobním vlastnictví,“ říká Kamila Krejčí, 
manažerka ostravského Hypocentra. 
„Nejenže se nám daří pro ně najít vlastní 
bydlení, navíc je to pro ně i finančně 
zajímavější – nájemné se totiž v součas-
nosti pohybuje mezi 8 000 a 12 000 ko-
runami, naproti tomu měsíční splátka 
bytu za milion korun je 4 000 a služby 
činí 2 000 korun. Je to tedy už výrazný 
rozdíl,“ doplňuje. 

Právě byty podle ní kupují lidé v regi-
onu nejčastěji, jejich podíl přitom činí 
asi 60 %. Rostou nicméně i prodeje po-
zemků a domů. I v tomto směru může 

ostravské Hypocentrum pomoci. „Velice 
rozumně konkurujeme stavebním fir-
mám v regionu, neboť dokážeme vyhle-
dat pozemek, vyřídit finance i stavební 
povolení a navíc samotná stavba v ceně 
zahrnuje i projekt a základovou desku, 
tedy vše, co je potřeba,“ vypočítává. 

Zmiňuje i developerský projekt na 297 
bytů ve Frýdku-Místku, kde se klientům 
otevírá velká příležitost jak pro vlastní 
bydlení, tak pro zajímavou investici. „Kro-
mě toho se chystá také prodej pozemků 
v samotném centru Jeseníků, ale mimo 
zónu CHKO Jeseníky. Ze 180 je jich 69 
již prodáno, nyní na jednom z pozemků 
vyroste vzorový rodinný dům se třemi by-
tovými jednotkami. To je rovněž jak velmi 
zajímavá investice, tak i šance pořídit si 
bydlení v oblasti s nejčistším ovzduším 
v Evropě, bezprostředně u Karlova a ne-
daleko Karlovy Studánky a Pradědu. Toto 

Ostravsko: Vlastní bydlení vyjde výhodněji než pronájem

Vendula Dumbsová, 
regionální manažerka 
Hypocentra Modré pyramidy

Kamila Krejčí, 
manažerka Hypocentra 
Modré pyramidy Ostrava

místo má do budoucna vysoký potenciál 
i díky významným investicím v okolí,“ 
konstatuje Kamila Krejčí. f

Pobočku Hypocentra 
Modré pyramidy v Plzni najdete 
na nám. T. G. Masaryka 6/422

Ostravská pobočka Hypocentra 
Modré pyramidy sídlí v ulici Reální 172/2
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Přitom právě technický stav domu 
či bytu může mít zásadní vliv na 
výslednou cenu. A ta se pohybu-
je přinejmenším ve statisících, 
mnohem častěji ale v milionech 
korun. Zatímco investici do 
mobilu či počítače by bez znalosti 
základních parametrů neudělal 
nikdo, nákup nemovitosti bez 
prozkoumání jejího stavu je na 
českém trhu stále běžnou praxí. 
„Málokdo si ovšem uvědomuje, že 
malý vlhký flíček v podkroví nebo 
drobná prasklina nad schodištěm 
má často cenu mnoha stovek tisíc 
nebo i milionů korun vydaných za 
následné opravy,“ varuje Radim 
Mařík, technický ředitel služby 
Nemopas. 

Nemopas spadá pod znalec-
ký ústav Dekprojekt a nabízí 
kupujícím i prodávajícím dů-
kladné inspekce nemovitostí, 
které jsou v zahraničí naprosto 

NEKUPUJTE ZAJÍCE 
V PYTLI. NECHTE SI DŮM 
ČI BYT ZKONTROLOVAT
Co uděláte, když si vybíráte nový mobil, televizi nebo třeba pračku? Zjistíte si a ověříte technické parametry, 
pročtete spousty recenzí, poptáte se známých na reference… Věnujete zkrátka spoustu času tomu, abyste si 
potvrdili správnost své volby. A to jde vesměs o věci za několik tisíc, maximálně pár desítek tisíc korun. Zvláštní je, 
že koupě nemovitosti probíhá v poněkud odlišném duchu. Kupující často vydají nejvíce energie na vyjednávání 
o ceně, ovšem naprosto opomíjejí technický stav nemovitosti. Ten je vůbec nejpodceňovanější částí celého procesu. 

INSPEKTOR STAVEB

potíží – nový občanský zákoník 
umožňuje kupujícím na základě 
skrytých vad, ať již skutečných či 
účelových, od smlouvy odstoupit či 
zpětně snížit kupní cenu.

Co inspektoři prověřují
Proto je vhodné inspekci nemovi-
tosti provést, ať už prodáváte, nebo 
kupujete. Inspektoři Nemopasu 
se při prohlídce domu opírají 

Inspekce 
nemovitosti přináší 
výhody nejen 
kupujícím, ale chrání 
i prodávající stranu.Větší právní 

ochrana kupujících
V novém občanském zákoníku, 
platném od roku 2014, je zvýrazněna 
právní ochrana kupujících, což se týká 
také nemovitostí. Prodávající jako 
předchozí majitel nemovitosti nese 
pětiletou zodpovědnost za skryté vady, 
tedy takové, které nelze při běžné pro
hlídce domu či bytu na první pohled 
zjistit a projeví se až později. Kupující 
díky tomu mají šanci se účinně bránit 
proti „neférovému“ prodeji. 

o propracovanou metodiku vy-
hledávání rizikových a vadných ře-
šení v osmi technických oborech, 
které významnou měrou ovlivňují 
bezpečnost a pohodu při užívání 
nemovitosti. Metodika prověřuje 
výskyt více než 100 různých vad 
a rizik budoucích vad v oblasti 
statiky, úniků tepla, izolací proti 
vodě, zvuku a hluku, technické-
ho zařízení budovy, bezpečnosti 
nemovitosti při užívání a požární 
bezpečnosti, zdravého bydlení 
a povrchu podlah a stěn. 

Po průzkumu nemovitosti připra-
ví certifikovaný inspektor do šesti 
dnů podrobnou zprávu o jejím sta-
vu a vypracuje technický průkaz 
nemovitosti, v němž jsou detailní 
informace o počtu nalezených 

 samozřejmým doplňkem realitní-
ho trhu a například v USA znalci 
prověřují nemovitosti ve více než 
90 procentech realitních obchodů. 
„Inspekce pomáhá kupujícím i pro-
dávajícím zjistit skutečný technický 
stav nemovitosti a snižuje rizika 
celé transakce. Provádí je certifi-
kovaný inspektor nemovitostí se 
vzděláním i praxí v oboru pozem-
ních staveb a jejich technického 
zařízení,“ říká Radim Mařík.

Inspekce nemovitosti přináší 
výhody nejen kupujícím, jejichž 
motivace nekoupit za značnou 
sumu „zajíce v pytli“ je zřejmá, ale 
chrání i prodávající stranu. Prodá-
vající by se totiž v případě poruchy 
v následujících pěti letech od 
obchodu mohl dostat do vážných 

Tým společnosti Nemopas
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Proč nechat 
prověřit 
nemovitost
Co získá kupující:
• poučení o skutečném stavu 
 pořizované nemovitosti
• představu o její budoucí finanční 
 náročnosti 
• podklad ke stanovení priorit 
 technických zásahů 
 do nemovitosti
• jistotu při rozhodování o životní 
 investici

Co získá prodávající:
• důvěryhodnost před zájemci 
 deklarováním nezávislého 
 prověření
• jistotu, že kupující po čase 
 nevytáhne nějakou „skrytou 
 technickou vadu“ a nebude chtít 
 měnit podmínky smlouvy
• včasnou informaci o skuteč
 ném stavu nemovitosti – 
 možnost přípravy na výtky 
 kupujícího
• podklad ke stanovení férové 
 prodejní ceny – dosažení 
 optimální doby prodeje

vad a rizikových řešeních, která 
mohou v budoucnu k vadám vést. 
Inspektor může také popsat postup 
a cenu sanace každé zjištěné vady 
či rizikového řešení. Součástí zprá-
vy je i výčet vad, které na nemovi-
tosti nenastanou. 

Každý zákazník má možnost zvo-
lit, zda chce kompletní prověrku 
nemovitosti v rámci všech zmíně-
ných oblastí nebo zda si vybere 
jen některé. Může přitom provést 
i vlastní inspekci s využitím kon-
trolního seznamu otázek z pub-
likace Encyklopedie vad, kterou 
připravili experti Nemopasu. 

Inspektoři mohou sloužit i jako 
odborný doprovod při převzetí 
bytu nebo domu – během prohlíd-
ky upozorní zákazníka na zjevné 
vady a rizika skrytých vad, posléze 
pomáhají s vyplněním předávací-
ho protokolu a kontrolou nasmlou-
vaného standardu provedení 
a vybavení nemovitosti. Prohlídka 
s inspektorem je ideálním řešením 
také pro případy, kdy si kupující 
vybírá z více nemovitostí. Už na 
první prohlídce domu nebo bytu 
se dozví, jak si nemovitost stojí po 
technické stránce a zda hrozí skry-
té vady, které by ho mohly později 
nepříjemně překvapit. f

Z výhodné 
koupě se stala 
noční můra
Nejlépe o tom vypovídají příběhy některých klientů, s nimiž se 
inspektoři Nemopasu potkali. Jeden z nich prožila paní Jana, která si 
koupila starší dům v obci za Prahou. Našla si ho v nabídce realit na 
internetu, obhlédla ho společně s kamarádemzedníkem a zamlou-
val se jí. Byl po rekonstrukci, navíc za výhodnou cenu. Rozhodla 
se proto, že ho koupí. Před nastěhováním pak chtěla provést jen 
několik menších úprav. 

Právě tehdy kontaktovala inspektory Nemopasu, aby věděla, 
co a jak nejlépe opravit. A začala noční můra. Inspektor byl po 
průzkumu objektu zděšený – dům byl v hrozném technickém stavu 
a řada poruch na domě byla skryta, či dokonce úmyslně zamas-
kována. Orientační náklady na rekonstrukci domu se kvůli tomu 
vyšplhaly k částce přes milion korun. 

Paní Jana si uvědomila, jak velkou chybu udělala. Rozhodla se 
bojovat a odstoupit od kupní smlouvy. Nyní se soudí, což je časově 
i finančně velmi náročné. Výsledek je přitom nejistý – pokud soud 
nevyhraje, dům jí zůstane a bude muset investovat nemalé prostřed-
ky do jeho rekonstrukce. f

Zjištěné vady na domě paní Jany
• významné trhliny v obvodovém zdivu skryté za sádrokartonovou 
 předstěnou, může být narušená statika celého objektu
• ztrouchnivělé stropní trámy kryté sádrokartonovým obkladem, statické 
 riziko pro celý objekt
• výrazně deformované části krovu kvůli neodborným zásahům, chybějící 
 ztužující železobetonové věnce nebo jiná opatření na zajištění stability 
 krovu
• chybějící hydroizolační vrstva v podlaze chránící před pronikáním vlhkosti 
 (a případně i radonu) z podloží
• svépomocí postavená veranda bez stavebního povolení i kolaudačního 
 souhlasu k přístavbě, nebyly doloženy ani dokumenty prokazující požární 
 odolnost přístavby

Inspektor staveb zhodnotí 
a zkontroluje celý dům či byt. 
Může ušetřit mnoho set tisíc 

až milionů korun vydaných 
za následné opravy



OTÁZKY A ODPOVĚDI
Proč mít životní pojištění, jak ho správně nastavit a na co si dát pozor? 
Vyplatí se uzavřít penzijní připojištění na vaše dítě? A je vhodné splatit úvěr za bydlení 
dříve a neplatit bance zbytečně úroky? Na tyto i další otázky odpovídali finanční poradci 
Modré pyramidy. Pokud mezi dotazy nenajdete to, co zajímá právě vás, a potřebujete 
vyřešit své finanční záležitosti co nejdříve, zavolejte na bezplatnou informační linku 
Modré pyramidy – 800 101 554.

Před třemi lety mi poradce – už ani nevím, 
z jaké společnosti – doporučil, abych si 
uzavřel investiční životní pojištění. Prý 
budu pojištěn a zároveň budu spořit. Nyní 
jsem zjistil, že naspořeno nemám skoro nic. 
Co s tím? 

To jsou bohužel časté praktiky 
tzv. nezávislých poradců, 
jejichž hlavní motivací je 
vlastní provize, nikoli zájem 
klienta. Většinu peněz v tako-
vém případě sebraly vstupní 
poplatky. Navíc mám za to, že 
zřejmě nejste ani dostatečně 
pojištěn, jelikož částka na 
úmrtí byla stanovena jako za-
nedbatelná. Pokud je smlouva 
uzavřena krátce, zhruba rok, 

nebo nebyla uplatňována na daňové odpočty, 
je nejmenším zlem ji definitivně zrušit. Pokud 
běží již několik let a uplatnili jste daňové 
odpočty, je vhodnější snížit pojistku na mi-
nimum dle podmínek dané pojišťovny nebo 
produktu, případně nechat pojištění spadnout 
do tzv. rezervy. Když přestanete pojištění 
platit, pojistka se technicky zmrazí a již 
nebudete dále pojištěn. Jelikož ale smlouva 
není vypovězena, tak nemusíte dodanit již 
uplatněné odpočty. Vypovědět ji pak můžete 
až po 60. roku života. 

Navrhuji místo toho uzavřít rizikové 
pojištění, které nevychází draze, přitom ale 
přehledně vidíte, jaké částky a za jaká rizika 
platíte. Lze do něj průběžně zasahovat a mě-
nit ho podle potřeb rodiny. Volné prostředky 
jako finanční rezervu je pak lepší použít 
na investice, u nichž nabízíme průhlednou 
a pro klientskou poplatkovou politiku. Pokud 
budete peníze potřebovat, jsou ze zákona 
k vyplacení do 15 dnů. Dokážeme to většinou 
vyřídit mnohem rychleji. 

Jaroslav 
Kothánek
generální 

reprezentant 
Praha

Doporučili byste mi penzijní připojištění na mé 
osmileté dítě? 

Potřebovala bych vědět mnohem 
více než jen stáří dítěte. Důle-
žitá je finanční situace zájemce 
o připojištění i to, jaké má plány, 
cíle a finanční rezervy. Teprve 
poté mohu něco kvalifikovaně 
doporučit. Ovšem platí, že vše, 
co podporuje stát, je většinou 
finančně zajímavé. V tomto 
případě to platí také – při úložce 
300 Kč měsíčně je státní podpora 

90 Kč. Za rok tak při úložce 3 600 Kč činí 1 080 Kč 
a za deset let jsou vklady 36 000 Kč a státní pod-
pora 10 800 Kč. To už bude vašemu dítěti osmnáct 
let a bude záležet na něm, co s penězi udělá. 
Může si třetinu prostředků vybrat a pokračovat 
dál ve spoření. 
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Chceme koupit byt, ale máme strach, že přijdeme o kauci 
složenou u realitní kanceláře, protože nám banka nepůjčí peníze 
včas. Co máme dělat? 

Někdy je to opravdu loterie – složíte kauci, a pak 
jen doufáte, že banka schválí úvěr v termínu a že 
vše půjde hladce. Svým klientům proto doporučuji 
vyřízení tzv. pohotovostního úvěru, který Modrá 
pyramida nabízí jako jedna z mála institucí na trhu. 
Díky tomu klienti vědí, na jakou výši úvěru dosáh-
nou a jaká bude měsíční splátka, a mají garanto-
vanou sazbu úvěru. Nyní to je 1,89 procenta ročně 
až na 90 procent ceny nemovitosti. Na vyhledání 
vhodného domova pak mají až 14 měsíců. Jejich 

pozice je díky pohotovostnímu úvěru mnohem lepší, protože pro-
dávající dá vždy přednost zájemci, který již má finance zajištěné. 
Navíc pro naše klienty hledají vhodnou nemovitost i naši bankovní 
specialisté, a pokud ji najdou, stačí jen podepsat doklady ke koupi, 
jež připravíme, a úvěr poté vyplatíme. 

Ivo Mičulka
rodinný 
bankéř

Eva 
Kreuzmannová 

finanční 
poradkyně 

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ...



Můžete mi vysvětlit, proč mít životní pojištění? A na co si dávat pozor? 

Proč? Je to jednoduché – o příjmy můžete přijít, ale výdaje vám zůstanou. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že se 
jim nikdy nic nestane. Ale i když lidé pojištěni jsou, většinou neznají detaily. Soustředí se jen na cenu, ta je 
však pouze jedním z technických parametrů smlouvy. Tím dalším – a podle mého důležitějším – je její rozsah, 
tedy jak moc skutečně řeší situace, které mohou nastat. 

Nastavení pojistných částek musí dávat nějaký smysl. Jsou rizika, s nimiž si poradíme sami. Pojistka má řešit 
hlavně velké průšvihy, aby případný náraz nebyl aspoň tak tvrdý. Nejsem proto zastánkyní toho, že je potřeba 
mít pojištěná všechna rizika, ale pouze ta, která klienta skutečně ohrožují. 

Často se setkávám s tím, že majetek a děti mají klienti pojištěné, ovšem sebe už ne. Přitom ochranou vlastní-
ho příjmu by se mělo začínat, a pak pokračovat dál. Platí přitom, že lidé, kteří jsou na tom finančně nejhůře, 
by měli být pojištěni ze všech nejvíce, protože jsou na svých pravidelných příjmech zcela závislí. 

Svým klientům kontroluji i jejich stávající smlouvy, dívám se, jaké mají pojistné krytí, a vypracuji doporu-
čení. Nechávám na nich, jak s mým doporučením naloží. Jedním z nejčastějších nedostatků u životních pojistek bývá, že je ve 
smlouvě smrt úrazem, ovšem už chybí smrt jakýmkoli způsobem. Klient je spokojený, že je pojištěn na vysokou částku za málo 
peněz, ale neuvědomuje si, že úrazem umírají pouhé tři procenta lidí. Rozsah jeho pojištění pak řeší opravdu velmi malou část 
toho, co by se mohlo přihodit. Není tedy cílem udělat jinou a dražší pojistku, ale odstranit zbytečná rizika a přidat tam, kde je 
to potřeba mnohem více.

Sama životní pojištění nemám. Jsem vdaná, mám dvě děti a vysokou hypotéku. Pojistku jsem sice nějakou dobu měla, ale 
vypověděla jsem ji. Pak přišly děti a s nimi nejen větší zodpovědnost, ale také zdravotní problémy. Když jsem šla zažádat 
o pojištění, byla jsem odmítnuta. Jsem nepojistitelná. Takže z toho plyne mé doporučení: Pojistěte se, dokud jste mladí a hlavně 
relativně zdraví.

www.kmbeta.cz    800 150 200

STØEŠNÍ 
KRYTINA

VÁPENOPÍSKOVÉ 
CIHLY

PÁLENÉ CIHLY
A STROPY

MALTOVÉ 
SMÌSI

S KM Betou je to hraèka!
Tašky, zdivo i malty už vyrábíme dlouho a poctivì. Proto jsme nejvìtší 
domácí výrobce stavebních materiálù. Obraťte se na nás a pøipravíme 
vám ucelenou nejvýhodnìjší nabídku materiálù pro hrubou stavbu 
od jednoho dodavatele. Vám pak zbude více èasu na hraní.

2160350_KMB_inzerce_je-to-hracka_210x128_01.indd   1 8.3.2016   10:07:43

Hana 
Ernestová

rodinná
bankéřka
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Kdy nastává ten správný 
okamžik pro oslovení bytového 
architekta? 
Lidé se na architekty obracejí 
často až v momentě, kdy je pro-
stor hotový. Ale jejich přítom-
nost má smysl už ve chvíli, kdy 
stavba nebo rekonstrukce ještě 
 nezačala. 

Konzultace s architektem má 
význam dokonce i v momen-
tě, kdy si byt teprve vybíráte. 
Uvedu příklad – mladí manželé 
se chystali koupit byt, ale nebyli 
si jistí, zda se do něj vejdou 
později i s dítětem. Přizvali si nás 
na prohlídku a my jsme je ujistili, 
že změnou dispozice pro ně bude 

PROČ SPOLUPRACOVAT 
S BYTOVÝM ARCHITEKTEM? 
ABY BYL VÝSLEDEK HEZKEY
Domov je místo, kde trávíme relativně hodně času. Chceme ho mít jistě spojené s příjemnými pocity a zážitky, 
které souvisejí i s tím, jak to u nás doma vypadá. Někdy je třeba změnit vše od základu, jindy sehraje roli 
pár zdánlivých drobností. Ne každý má však „talent na zařizování“. V tom případě se vyplatí oslovit kvalitního 
bytového architekta, který je schopen vystihnout potřeby a styl klienta a uspořádat prostor hezky a zároveň účelně. 
O úloze bytového architekta jsme mluvili s Pavlem Mrázkem, zakladatelem společnosti Hezkey, která se na 
bytový design specializuje. 

byt dostačující. Zároveň jsme je 
upozornili na možné skryté pro-
blémy, jejichž případné odstraně-
ní by se mohlo během rekon-
strukce prodražit. Díky tomu se 
problematické body zanesly i do 
kupní smlouvy. 

Designér tedy není někdo, kdo 
řeší pouze „image“ prostoru?
Narážíme na věčný problém, 
zda používat termín „designéři“ 

Věděli jste, že... 
Úvěrem od Modré 
pyramidy lze 
financovat 
i administrativní 
náklady spojené 
s rekonstrukcí bytu 
či domu, mezi které 
patří i honorář pro 
bytového architekta 
nebo plánovací 
a projekční práce?

INSPIRACE

nebo „bytoví architekti“. Jde jen 
o terminologii. Naši designéři 
jsou zároveň schopní vymyslet 
technicky celé konstrukční řešení 
projektu, znají stavební postupy, 
orientují se v technických para-
metrech interiéru. Design, který 
je vidět na povrchu, je pouze 
„tvář“ interiéru. Ale naši lidé jsou 
odborníci i na „střeva“ projektu. 
Umí funkčně vyřešit prostor a na-
víc mu vtisknout osobitý výraz. 

V čem je to výhodné, pokud 
se klient rozhodne dotáhnout 
s vámi projekt až do konce?
Jsme napojení na šikovné 
ověřené řemeslníky, kteří jsou 
vstřícní a zvyklí na dialog. Navíc 
s nimi máme vyjednané zajímavé 
slevy. Architekt je pak schopen 
zkoordinovat různé profese a do-
hlédnout na realizaci. Nemůže se 
pak stát, že výsledek nedopadne 
podle očekávání. f
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Pavel Mrázek
Založil společnost Hezkey (vyslovuje se 
„hezký“) na koci roku 2013 poté, co sám 
marně hledal na trhu podobnou službu, 
která by nabízela řešení interiéru na 
jednom místě, od návrhu využití pro
storu až po samotné zařízení konkrét
ními interiérovými prvky. Do podnikání 
se pustil s ideou ušetřit zákazníkovi 
čas, peníze i nervy spojené s obíháním 
studií, firem a obchodů. Rostoucí zájem 
o „hezkey“ interiéry potvrzuje, že čím 
dál tím více lidí dává přednost férovosti 
a jednoduchosti v jednání a nadčasové 
kvalitě v interiérech. f

Tipy
• Dávejte při zařizování bytu před
nost řešení na míru. Využijete tím 
prostor na maximum. Kvalitní prvky 
vyrobené na míru můžete doplnit 
levnějšími kusy z řetězců. 
• Zaměřte se i na zdánlivé detaily, 
jako je osvětlení, zásuvky nebo vy
pínače. V běžném provozu oceníte, 
když bude vše logicky po ruce. 
• Volte takové vybavení a barev
nost, které jsou nadčasové, a brzy 
se „neokoukají“.
• Přemýšlejte i nad vzájemnou 
kombinovatelností zařízení. Často 
se stává, že kousek, který zaujme 
v obchodě, do prostoru nezapadne. 
Je důležité zkombinovat vybavení 
interiéru tvarově, materiálově 
i barevně.
• Nebojte se do projektu přizvat 
architekta. Investované prostředky 
se vám v budoucnu mnohonásobně 
vrátí. 

VOLTE TAKOVÉ 
VYBAVENÍ 

A BAREVNOST, 
KTERÉ JSOU 
NADČASOVÉ 

A BRZY SE 
„NEOKOUKAJÍ“

Foto: společnost Hezkey
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Začněme třeba kuchyní, která pa-
tří mezi nejrušnější místa v domě 
či bytě. I proto je výběr vhodné ku-
chyňské podlahy náročný. Kromě 
odolnosti vůči velkému provozu je 
totiž potřeba počítat i s tím, že by 
měla odolávat skvrnám či mast-
notě, měla by se snadno  udržovat 

PODLAHA JE ZÁKLADEM 
INTERIÉRU. NEUSPĚCHEJTE 
JEJÍ VÝBĚR
Vybrat si do bytu nebo domu správnou podlahu není jen tak. Podlaha je totiž základem každého interiéru 
a vždy je nutné brát v úvahu nejen estetické, ale i praktické hledisko. Krásná podlaha, která je náročná na úklid 
a údržbu, se vám totiž bude brzy zajídat. Kromě materiálů a barev podlah, jichž je na trhu nepřeberné množství, 
je proto důležité vždy zvážit i to, kam budete podlahu pokládat. 

a nemělo by to na ní klouzat. V ku-
chyních tak v podstatě nikdy nena-
jdete koberce, a naopak nejčastěji 
je v ní dlažba – ideálně taková, 
která ladí s ostatními zařizovacími 
předměty. 

Dlažba snese výrazné zatížení, 
příjemně se uklízí i s pomocí 

INSPIRACE

vysavače, větší nečistoty snadno 
setřete a případné nehody, 
například spadlé sklenice, vázy 
či talíře, na kvalitních dlaždicích 
nezanechají stopy. Navíc je mož-
né volit z mnoha vzorů, velikostí 
i barev jednotlivých dlaždic. 
Pro trvanlivost dlažby je ovšem 

klíčová kvalita spárovací hmoty, 
která by měla odpuzovat vodu 
a v níž by se neměly usazovat 
různé nečistoty. 

Jedním z mála problémů dlažby 
je, že výrazně studí. Proto se 
vyplatí umístit pod ni podlahové 
topení. Temperovaná dlážděná 

 
VÝMĚNU PODLAHY 

MŮŽETE FINANCOVAT 
PROSTŘEDNICTVÍM 

RYCHLOÚVĚRU MODRÉ 
PYRAMIDY



podlaha se pak hodí i do jíde-
len, koupelen či toalet. 

Dřevo je krásné, 
ale náročnější na údržbu
Výbornou volbou pro hodně 
zatěžované povrchy nejfrek-
ventovanějších místností 
jsou i vinylové či kaučukové 
podlahy nebo linoleum. 
Krytiny z PVC jsou cenově 
dostupné, velmi odolné a do 
značné míry připomínají 
dražší přírodní materiály. 
Vinylové podlahy, linoleum či 
marmoleum vyžadují rovný 
podklad, na který se instalují. 
Jsou prodávány v jakékoli 
barvě či vzoru, a proto jsou 
praktickou krytinou do téměř 
každého interiéru. 

V případě podlah z PVC se 
vyplatí lehce navýšit rozpo-
čet, především ty nejlevnější 
podlahoviny totiž nemusí 
dlouho vydržet a hrozí rychlé 
ošoupání a ošlapání povrchu. 

Do dalších místností 
v domě, které již nejsou tak 
frekventované a které slouží 
spíše k odpočinku, už můžete 
volit i opravdové přírodní 
materiály, nikoli jen jejich 
imitace. Lidé, kteří mají blíz-
ko k přírodě, jistě ocení krásu 
dřevěné podlahy. Dřevo je 
materiál s ojedinělou kresbou 
a charakterem, je příjemné 
na dotek a navíc také teplé. 
Ovšem na druhou stranu 
údržba dřevěné podlahy je 
poněkud náročnější a její 
odolnost je nižší. 

Odolnost určuje tvrdost po-
užitého dřeva – čím je tvrdší, 

tím vydrží podlaha více. Mezi 
nejtvrdší dřeva patří napří-
klad eben cejlonský, duajak 
či další exotické dřeviny, 
velmi tvrdý je i dub, ořešák, 
buk, akát, dřín nebo habr. Na 
opačné straně spektra jsou 
měkká dřeva, jako jsou smrk, 
borovice, jedle, modřín, vrba, 
lípa, olše či třeba teak. 

Kromě volby samotného 
materiálu je klíčová i údržba. 
Pokud budete o dřevěnou 
podlahu správně pečovat, 
vydrží vám dlouhá léta, často 
i několik generací. Vyplatí 
se vždy ty nejtvrdší a nej-
odolnější laky s výbornou 
pružností, které mají proti-
skluzné vlastnosti. V případě, 
že najdete na podlaze drobné 
škrábance a povrchové 
poškození, obruste dřevo, 
odstraňte starý nátěr a zbavte 
povrch nečistot – čistý povrch 
pak znovu nalakujte. 

Laminát jako alternativa 
k dřevěným podlahám 
Dřevěné podlahy jsou sice 
krásné, ale opravdu mohou 
být náročné na údržbu. Proto 
řada lidí volí laminátové pod-
lahy, které dřevo poměrně 

zdařile napodobují. Údržba 
laminátu je jednoduchá, 
stačí k ní vlhký mop nebo 
hadr. Nicméně poškozenou 
laminátovou podlahu jen 
tak neopravíte – na rozdíl od 
skutečných dřevěných podlah 
ji nejde přebrousit a je nutné 
laminát vyměnit. Dobrá zprá-
va je, že to šikovní majitelé 
bytů či domů zvládnou sami. 

Zajímavým materiálem pro 
obytné prostory jsou také 
korkové podlahy. Nebojte, 
nevypadají ani zdaleka jako 
zátka od vína, jsou k dostání 
v mnoha barevných varian-
tách a mají různou strukturu. 

Korek je jako přírodní 
materiál výbornou volbou, 
protože umožňuje komfortní 
chůzi a odlehčuje zádům. Je 
totiž příjemně měkký a také 
teplý. Navíc velmi dobře 
zvukově izoluje a jeho údržba 
je rovněž snadná. Problém 
je, že je náchylnější k poško-
zení, rozsáhlejší trhliny na 
rozdíl od menších vad už 
nelze tak hladce opravit. Také 
se na něm mohou usazovat 
nečistoty, proto se nehodí do 
domácností se zvířaty či do 
exponovaných místností. f

Výběr podlahy, když máte doma zvíře
Pokud máte doma zvířecího mazlíčka, měli byste k výběru podlahy přistupovat obezřetněji a přizpůsobit 
ji nejen svým, ale i zvířecím potřebám. Hodí se rozhodně co nejkvalitnější a velmi odolný povrch, protože 
jinak hrozí poškrábání podlahy kočičími či psími drápky. Předejít tomu sice můžete pravidelným stříháním 
drápků, nicméně zvířecímu dovádění tak jako tak nezamezíte. 

Laminátové podlahy nebo koberce mohou utrpět loužičkami po štěňátcích či koťátkách, problematické je 
rovněž odstraňování chlupů z koberců. U pevné podlahy je to naopak bezproblémové. 

Pokud volíte dřevěnou podlahu, vybírejte raději tvrdší dřeviny, které se jen tak nepoškrábou. Laminátové 
podlahy jsou sice odolné, ale také docela hlučné a zvířata na nich mohou klouzat. Dobrým řešením jsou vi
nylové podlahy či krytiny z PVC, které jsou cenově výhodné, odolné a dobře se udržují. Navíc mají strukturu, 
na níž zanikají drobné škrábance po drápcích. Milovníci zvířat mohou zvolit i marmoleum nebo korkovou 
podlahu doplněnou o vinylovou fólii. 

Měla by vydržet dlouho
Podlaha navíc nepatří mezi chvilková povyražení. Zatímco okoukanou 
sedačku, stůl nebo křeslo můžete snadno vyměnit za nové, podlaha je 
součástí stavby a měla by vydržet velmi dlouhou dobu. Proto musí splňo
vat nároky, které na ni budou v dané místnosti kladeny. Jednotlivé druhy 
podlahových krytin mají svá pro a proti a v podstatě neexistuje univerzální 
podlaha, která by vyhovovala všem a hodila se všude. Je proto potřeba 
najít tu, která se co nejvíce přibližuje vašim požadavkům. f

Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP

MÁTE TO 
V KAPSE

VYUŽIJTE SUPER CENY 
NA KVALITNÍ STŘEŠNÍ TAŠKY 
BRAMAC PROTECTOR PLUS

SUPER 

SLEVA

Více na www.bramac.cz

 Hladký povrch
  Zvýšená ochrana před usazováním nečistot, 

mechů a řas
 Zvýšená ochrana před extrémními vlivy počasí
 Dlouhodobá ochrana původní barevnosti
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Co se u Černých koní za ty dva 
roky změnilo? 
Černí koně si dál žijí svým živo-
tem, jsou jako živý organizmus, 
který se stále rozvíjí. Letos oslaví 
již 8 let existence. Kromě toho, 
čemu se věnujeme průběžně, 
tedy pořádání sportovních akcí 
a provozování bezplatné půjčov-
ny speciálních kol, se chceme 
letos zaměřit na hendikepované 
děti.

Jaké možnosti mají v současné 
době hendikepované děti, které 
chtějí jezdit na kole? 
Záleží na tom, jaký hendikep 
dítě má. Pokud má pohyblivé 
nohy, může jezdit na tříkolce, 
které se říká tricykl. Ta ale 
není příliš stabilní. S jejím 

ZAKLADATEL ČERNÝCH KONÍ 
TOMÁŠ POUCH: O HENDIKEPU 
JE TŘEBA MLUVIT
Se zakladatelem Černých koní Tomášem Pouchem jsme mluvili naposledy před dvěma lety při příležitosti 
závodu na horských handbicích v jihočeské Kamenici. V závodních dresech tehdy nastupovali i zaměstnanci 
Modré pyramidy, kteří na závěr akce předávali speciály hendikepovaným. Agenda Černých koní se během té doby 
rozrostla natolik, že dnes společnost zaměstnává již čtyři hendikepované pracovníky. A úspěšná spolupráce 
Modré pyramidy a Černých koní pokračuje i nadále.

POMÁHÁME

 ovládáním mají potíže i dospě-
lí. Dítě, které má zdravé jen 
ruce, vlastně žádnou možnost 
projet se na kole nemá. Zatím 
jsou jediným řešením adaptéry 

k vozíčkům, což má ale k jízdě 
na kole daleko. Dětská speciální 
kola na trhu chybí. Našel jsem 
jediného výrobce dětských 
handbiků na Slovensku – jsou 
ovšem z levných materiálů, 
a tedy pro děti moc těžké. 
Zvažujeme, že bychom se pustili 
do výroby sami a zaměstnali 
bychom další hendikepované. 
Aktuálně zjišťuji, jaké máme 
možnosti sociálního podnikání. 

Zřídili byste tedy půjčovnu 
dětských kol, podobně jako pro 
dospělé?
Nejen to. Kromě toho, že bychom 
chtěli vyrábět nebo za pomoci 
sponzorů pořídit dětské hand-
biky a fungovat jako bezplatná 
půjčovna, chtěli bychom se pustit 

i do organizace závodů pro děti. 
Vybírali bychom atraktivní akce 
s velkou návštěvností, a na ty 
bychom napojili naše závody. Sa-
motná organizace závodu je totiž 
velmi náročná, i dospělí „Koně“ 
startují v rámci již existujících 
závodů. Určité zkušenosti s dětmi 
už jsme nasbírali. Již třetím 
rokem běží turné napříč repub-
likou nazvané Tour4Change, 
které startuje na Mezinárodním 
filmovém festivalu filmů pro děti 
a mládež ve Zlíně. Během turné 
se setkáváme s dětmi ze škol, 
pořádáme pro ně nejrůznější 
happeningy a nenásilnou formou 
je seznamujeme s hendikepem. 
Toto téma by nemělo být tabu. Je 
třeba o něm mluvit, vysvětlovat, 
věnovat se prevenci úrazů. 

Speciální kolo pro dítě 
vyjde zhruba na sedm
desát tisíc. Rodiče, kteří 
většinou veškerý čas 
a peníze věnují hendi
kepovanému dítěti, 
na něco takového pro
stě nemají. Naše snahy 
by proto byly bez spon
zorů nemyslitelné.
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Linda pro Dáju. 
Modrá pyramida 
pro Lindu
V minulém roce se Černí koně spojili, aby sehnali peníze na elek-
trické dvojkolo pro jedenáctiletou Dáju, která trpí myopatií. Vinou 
této nemoci se její zdravotní stav a hybnost neustále zhoršují. Dája 
jezdila s maminkou donedávna na tandemovém kole, které jim vě-
novala Modrá pyramida, ale postupně už nebyla schopná ani toho. 
Dája s maminkou potřebovaly elektrické dvojkolo, díky kterému 
by maminka „utáhla“ obě najednou, i kdyby Dája nemohla šlapat. 
Příběh Dáji oslovil paní Lindu Fajklovou, která sama nemá lehký 
osud. V dětství prodělala zápal mozkových blan, následkem něhož 
má narušené centrum rovnováhy. Sama si šetřila na tříkolové „le-
hokolo“. Když se dozvěděla o Dáje, usoudila, že má více času než 
dívenka s myopatií, a veškeré své skromné úspory jí poslala. 

Dája nakonec na vysněné kolo dosáhla a Linda dostala za svůj 
čin, kterým se nikde veřejně nechlubila, cenu Fair Play Černých 
koní. Ale tím to neskončilo. V rámci příprav na galavečer, na kterém 
měla být cena předána, se o příběhu dozvěděli představitelé Modré 
pyramidy a rozhodli se, že uspořádají sbírku na kolo pro Lindu. 
A výsledek? Linda šlápla vloni na Vánoce poprvé do šlapek svého 
nového tricyklu. V příběhu Lindy přitom nejde v první řadě o pe-
níze. Linda především „vyrostla“ jako člověk, když zjistila, že i ona 
ve své složité situaci může někomu pomoct. f

Kdo je Tomáš 
Pouch?
Zakladatel Černých koní, největší 
propagátor cyklistiky hendikepovaných 
v České republice, mozek celé organiza-
ce. Vede jednání se sponzory, organizuje 
akce, propaguje Černé koně. Je hlavním 
organizátorem Českého poháru MTB 
hendikepovaných cyklistů. Sám žije 
od dětství s podkolenní amputací. Je 
důkazem toho, že naplno žít, sportovat 
a navíc pomáhat ostatním se dá 
i s hendikepem. Snaží se co nejvíc pro-
pojit většinovou společnost se světem 
hendikepovaných. f

Hendikepované děti by měly 
jezdit několik závodů do roka, pří-
padně celoroční soutěž. Byl bych 
moc rád, kdyby se tyto akce nesly 
v duchu olympijského hesla „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 
Prohru by děti neměly brát jako 
selhání. Měly by mít radost z toho, 
že dokázaly překonat samy sebe, 
ne soupeře. Taky by se mi líbilo, 
kdyby na závodech zdravé děti 
doprovázely hendikepované jako 
asistenti dobrovolníci. Ale i kdyby 
všechny naše plány ohledně dět-
ských závodů nevyšly a podařilo 
by se nám „jenom“ sehnat nebo 
vyrobit dětská kola, nebyla by to 
marná investice. Kola by se roz-
místila do rehabilitačních center, 
kde by se zařadila do rehabilitač-
ního programu. 

Kolik takový dětský 
handbike stojí? 
Hodně. Speciální kolo pro dítě vy-
jde tak na sedmdesát tisíc. Rodiče, 
kteří většinou veškerý čas a peníze 
věnují hendikepovanému dítěti, na 
něco takového prostě nemají. A in-
formovanost ohledně cyklistiky 
dětí s hendikepem je u nás velmi 
nízká, takže není ani poptávka. 
Bez sponzorů by byly všechny 
naše snahy nemyslitelné. V tomhle 
směru nám Modrá pyramida moc 
pomáhá. Například vloni byla 
hlavním sponzorem benefice Čer-
ných koní v Litoměřicích, kde jsme 
organizovali mistrovství republiky 
v dětských závodech na kolech 
s doprovodným programem. f

Černí koně klušou dál

Nezisková organizace Černí koně usiluje o rozvoj cyklistiky hendikepovaných 
a její propojení s běžnou cyklistikou. Organizuje seriál prestižních závodů Českého 
poháru a mistrovství ČR pro hendikepované cyklisty v horské cyklistice a silnič-
ním handbiku, provozuje bezplatnou půjčovnu handbiků a pořádá společensko-
-sportovní akce. Kromě cyklistiky se Černí koně věnují také vzdělávání většinové 
společnosti v otázkách hendikepů a dobrovolnictví, pořádají semináře, besedy 
na školách a workshopy. V poslední době se zaměřují hlavně na děti, u kterých je 
změna myšlení ještě možná. f

POZNÁVACÍM 
ZNAKEM 

ČERNÝCH 
KONÍ JE DOBRÁ 

NÁLADA

Kdy by se tedy měla stáj 
Černých koní rozrůst o malé 
„koníky“? 
Během roku 2016 chceme zma-
povat situaci a uspořádat nějaký 
exhibiční závod, i se zdravými 
dětmi. V roce 2017 už bychom 
se do toho chtěli pustit naplno. 



 www.radcenafinance.cz

Nápady
Máme spoustu 

nápadů, jak vylepšit 
váš domov.

Příběhy
Mluvíme se 

zajímavými lidmi, 
kteří mají co říct.

Peníze
Nešetříme radami, 
které vám uspoří 

hodně peněz. 

Odpovědi
Známe odpovědi 
na vaše dotazy – 
už se nespálíte.

ČTĚTE NÁS I NA WEBU!

1 2 3 4

proč?

+ inspirativní 
  tipy najdete také 
na našem facebooku 



RONIN adventure

Expediční kolo od 29.990 Kč



PROMĚŇTE SVÉ BYDLENÍ 
S RYCHLOÚVĚREM
infolinka 800 101 554  www.modrapyramida.cz

100 000 Kč za 840 Kč měsíčně*

*Reklamní nabídka: 
Výše úvěru je 100 000 Kč, splatnost 15 let, úroková sazba 4,99 % p. a., měsíční splátky: 
1.-180. splátka 840 Kč, 181. splátka 829 Kč. RPSN je 5,06 % p. a. a celková částka splatná 
spotřebitelem je 151 646 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 4. 4. do 31. 5. 2016 a zároveň doručené 
do centrály Modré pyramidy nejpozději do 13. 6. 2016.
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