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Vážení klienti, milí čtenáři,
právě otevíráte další vydání magazínu Rádce na finance, ve kterém opět při-
nášíme spoustu informací a rad, ale také další příběh klientů o jejich cestě za 
novým domovem. Každý klient má unikátní příběh, a jak se dočtete i v naší 
reportáži, ocení, když má po boku spolehlivého rádce, který ho dlouho 
a dobře zná, sdílí s ním i složité situace, které život přináší, a umí mu poradit 
to, co v dané situaci potřebuje. Právě proto, že život je rozmanitý a přináší 
plno zvratů, je důležitý dlouhodobý vztah mezi klientem a poradcem, proto-
že většinou každý takový zvrat má vliv na finanční situaci.

Mohu se s vámi také podělit o jeden takový příběh. Můj kamarád z dět-
ství měl jasný názor, že si hypotéku po čtyřicítce bere jenom blázen, to on že 
by nikdy neudělal. Žili v domě, který manželka zdědila, a tak vlastně i mohl 
být takto zásadový. Ovšem s manželkou se rozešli a Martin se musel z domu 
odstěhovat. Když si našel novou přítelkyni, rozhodli se, že si splní společný 
sen a pořídí si nový dům… A to bez hypotéky nešlo. Takže i Martin zásadně 
přehodnotil své životní názory a začal hledat spolehlivého finančního part-
nera, který mu vyřídí hypotéku a také poradí s uspořádáním financí tak, aby 
s partnerkou zvládli nejen nový dům, ale i zařízení a pak splnění dalších snů 
a plánů, které před sebou mají.

Jistě se mnou budete souhlasit, že život není jednotvárný a všechno – 
jak problémy, tak plány či sny – se bez peněz zvládá těžko. Ten, kdo už má 
svého finančního rádce delší dobu, dobře ví, o čem mluvím. Ví, že nejde 
jen o jednorázové „sepsání smlouvy“, ale o podrobnou znalost klienta, jeho 
finanční i životní situace i jeho představ a plánů do budoucna. Takový dlou-
hodobý vztah musí být samozřejmě založený na vzájemné důvěře. A tu za 
jedno „sepsání smlouvy“ získat nelze.

Doporučuji vám pročíst si toto vydání Rádce na finance nebo ho pravi-
delně sledovat na stejnojmenném webu či na Facebooku. Věřím, že si i vy 
pak také vyhledáte kontakt na svého „rádce na finance“ stejně tak jako můj 
kamarád.

David Formánek
předseda představenstva
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LIDÉ STÁLE VĚŘÍ 
STAVEBNÍMU 
SPOŘENÍ

AKTUALITY

Daň z nabytí 
nemovitosti bude 
nově platit kupující
Zatímco dosud zákon umožňoval prodávajícímu 
a kupujícímu, aby se při transakci dohodli, kdo z nich 
zaplatí daň z nabytí nemovitosti, od podzimu se bude 
tato povinnost týkat výhradně kupujícího. Změnu 
zákona připravila vláda, která si od ní slibuje lepší 
výběr daní. 

Je to poměrně velká změna oproti stávajícímu 
stavu, kdy často daň platil prodávající a kupující byl 
v  roli ručitele. Institut ručení již nebude v  novém 
uspořádání nutný, v rámci novely tak byl zrušen. 

Ministerstvo financí uklidňuje zájemce o hypoté-
ku, jímž se tímto krokem navýší náklady nutné na po-
řízení nemovitosti, že banky na novou situaci rychle 
zareagují a přizpůsobí se jí – v rámci hypoték by tak 
měly klientům půjčovat nejen sumu nutnou pro po-
řízení bytu nebo domu, ale navíc i částku potřebnou 
pro zaplacení daně z nabytí nemovitosti. Poplatníci 
si přitom budou moci daň z nabytí odečíst od svého 
základu daně v daňovém přiznání, stejně jako to nyní 
dělají s úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního 
spoření. 

Novela přináší i  některé další změny – např. 
zjednodušuje určení základu daně v  případě smě-
ny nemovitých věcí a  upravuje osvobození prvního 
úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se 
osvobození týká jen dokončených a užívaných sta-
veb či jednotek, nikoli těch rozestavěných.  f

Modrá pyramida na Dnech Marianne
Jako každý rok, i letos se Modrá pyramida zapojila do Dnů Marianne. Finanční po-
radci v Praze oslovovali návštěvníky, kteří si přišli předplatit časopisy Marianne 
a Bydlení nebo si přišli vyzvednout dárek. Dámy oceňovaly hlavně Lady kartu  
Komerční banky a ruku v ruce s ní i nabídku účtu. Proběhla i malá analýza ohled-
ně bydlení spojená s vysvětlením možností financování. f

Kdyby si měli Češi vybrat, kam by 
nejraději uložili své peníze, zvolili 
by pořízení nemovitosti či pozem-
ku a hned za ním stavební spoření. 
Podle průzkumu agentury IBRS je to 
jediný finanční produkt, který prefe-
ruje více než polovina respondentů  
(59 procent). Až daleko za „staveb-
kem“ jsou penzijní připojištění, spoři-
cí konto či nejrůznější investice. 

Stavební spoření
59 %   Doplňkové 

penzijní spoření   
48 %

Drahé kovy 
(zlato, stříbro) 
44 %   

Spořicí konto    
44 %

Životní pojištění     
38 % Podílové fondy      

30 %
Akcie, obligace      

29 % Termínovaný 
vklad      
28 %

Spoření 
„do matrace“       

20 %

Stavebnímu 
spoření věří 

59 % dotázaných 
respondentů.
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Jak bydlí váš mazlíček? 
Teď už to víme 
Klienti Modré pyramidy milují své domovy a neustále je vylepšují. A bě-
hem prázdnin se ukázalo, že tvoří skvělé bydlení nejen pro sebe, ale i pro 
své čtyřnohé mazlíčky. Nejlépe o  tom vypovídala srpnová fotosoutěž, 
v rámci níž účastníci posílali fotografie pelíšků svých psů a koček na fa-
cebookový profil Rádce na finance. 

Sešla se spousta skvělých snímků, z nichž bylo obtížné vybrat jen tři 
nejlepší. Odměnu v podobě nového pelíšku od společnosti Cerino nakonec 
získali Naty Jindráková, Heřman Lička a Marcela Oertová. f

INOVOVANÁ 
APLIKACE 
MOBILNÍ BANKA 
UMOŽŇUJE 
PLATIT MOBILEM
Přímo s klienty spolupracovala Ko-
merční banka na přípravě a vývoji 
nové podoby aplikace Mobilní ban-
ka. Výsledkem je výjimečná aplikace 
s výrazně odlehčeným, velmi intuitiv-
ním prostředím a spoustou nových 
služeb, které klientům usnadní sprá-
vu jejich financí. 

Mezi nové funkce patří přede-
vším možnost bezkontaktní platby 
samotným mobilem, což ocení prak-
ticky všichni klienti – bezkontaktní 
platební terminál totiž už dnes mají 
více než dvě třetiny prodejců a jejich 
počet stále roste. Abyste zaplatili 
mobilem, stačí v něm mít operační 
systém Android 4.4 a novější, funkci 
NFC zajišťující bezkontaktní platby 
a novou virtuální debetní kartu VISA, 
která je navázána na konkrétní tele-
fon a nainstalovanou Mobilní banku. 
V obchodě pak už jen rozsvítíte dis-
plej telefonu, přiložíte ho k terminálu 
a máte zaplaceno. 

Kromě této unikátní funkce Mo-
bilní banka nově umožňuje také za-
dávání a úpravu trvalých příkazů, 
nastavování a úpravu povolených 
inkas, SEPA platby, sjednávání schů-
zek s bankovním poradcem či chyt-
rou správu platebních karet – od 
nastavování týdenních limitů přes 
povolování plateb na internetu až po 
jejich blokování. 

Bezpečnost na prvním místě
Komerční banka navíc výrazně za-
pracovala i na bezpečnosti aplika-
ce – kromě majitelů iPhonů se do ní 
mohou nově přihlašovat prostřed-
nictvím otisku prstu také klienti s An-
droidy (je ovšem nutné mít telefon se 
čtečkou otisků a systémem Android 
6.0 a novějším). Banka navíc zapra-
cuje do aplikace i sofistikovaný pro-
gram IBM Trusteer Rapport, což je 
nástroj zaměřený na ochranu proti 
specifickým hrozbám elektronické-
ho bankovnictví, jako jsou phishing 
(podvržení škodlivých stránek), mal-
ware (škodlivé programy) či keylog-
ger (pokusy o zjištění hesla). 

Potěší i skutečnost, že Mobilní 
banka bude fungovat na mobilech 
a tabletech všech oblíbených ope-
račních systémů – od srpnového 
spuštění běží na zařízeních s iOS 
a Android, na konci roku se navíc 
přidá ještě Windows Phone. Další ví-
tanou změnou je také skutečnost, že 
klienti nyní mohou aplikaci používat 
dokonce až na čtyřech spárovaných 
chytrých zařízeních, přičemž dosud 
byla obsluha bankovního účtu mož-
ná jen z jednoho přístroje. f

Putování za sovičkou ve Frýdku-Místku 
Dospělí běhali, děti plnily zábavné úkoly, hledaly maskota Modré pyramidy a po-
znávaly krásy řeky Morávky. Tak vypadala historicky první Cesta za sovičkou, 
kterou v polovině září uspořádali pro své klienty a další zájemce poradci Modré 
pyramidy ve Frýdku-Místku. 

Děti se na dvoukilometrové trase zabavily házením balónků na cíl, hledáním 
buráků v trávě, prošly se na speciálních chůdách Krtečkovým údolím, skákaly na 
konících po šachových polích a v cíli cesty na ně čekala sovička spolu se sladký-
mi odměnami, diplomy a dalšími hrami. Z těch nejvíce zaujal netradiční skákací 
hrad. Dospělí mezitím mohli poměřit své síly v běhu na 9 kilometrů. f



Vojtěch Marhoul 
Produktový 
manažer Modré 
pyramidy

Vojtěch Marhoul pracuje v  Modré py-
ramidě od roku 2010 na pozici pro-
duktového manažera. Dříve pracoval 
v  Raiffeisenbank a  Komerční bance 
na různých pozicích v  distribuční síti 
a v oblasti produktového, projektového 
a segmentového řízení.

V Modré pyramidě spadají do jeho 
kompetence finanční produkty v oblasti 
každodenního bankovnictví, pojištění, 
spoření a spotřebitelského financování, 
zejména od partnerů ze Skupiny KB 
(Komerční banka, Komerční pojišťovna, 
KB Penzijní společnost, ESSOX, Allianz). 

MojePojištění majetku sjednal Voj-
těch Marhoul i  pro svůj rodinný dům. 
Na tomto produktu oceňuje zejména 
rozsáhlé pojistné krytí, jednoduché sjed-
nání včetně vedlejších staveb a rozdílo-
vého krytí a pojištění odpovědnosti za-
hrnující jak občanskou odpovědnost, tak 
odpovědnost vlastníka nemovitosti. f
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MojePojištění majetku nabízí kromě 
pojištění nemovitosti také pojištění 
domácnosti a odpovědnosti. V tom 
se podobá ostatním majetkovým po-
jištěním na trhu. V čem je jiné, lepší, 
a dokonce jedinečné?

Odpadá riziko 
podpojištěnosti
Alfou a omegou pojištění nemovitosti 
je výše pojistné částky. Klienti často 
šetří na nepravém místě, podceňují 
rizika, a výše pojistné částky pak ne-
pokrývá v případě pojistné události 
skutečnou výši škody. Tomuto stavu 
se říká podpojištěnost. 

Vojtěch Marhoul uvádí příklad 
z praxe: Klienti nejmenované po-
jišťovny chtěli na pojištění ušetřit, 
a proto pojistili dům na jeden milion 
korun. Tržní hodnota domu v malé 
vesničce se špatným spojením do 
města tomu skutečně odpovídala. 
Když ale dům vyhořel, zjistili, že za 
milion, který dostali od pojišťovny, 
nový dům nepostaví. Náklady na 
stavbu by se vyšplhaly na dva mi-

liony, tedy na dvojnásobek částky, 
kterou dostali z pojistky. I kdyby kli-
enti měli to štěstí, že by potřebovali 
například jen opravit střechu, získali 
by od dané pojišťovny pouze polovi-
nu potřebné částky. Podpojištění se 
totiž promítá i do částečných oprav. 

Výše pojistné částky se u nemo-
vitosti nestanovuje 
A jak je to s novým pojištěním Moje-
Pojištění majetku? „U tohoto produk-
tu se pojistná částka v případě pojiš-
tění nemovitosti vůbec nestanovuje, 
a proto nebezpečí podpojištění zcela 
odpadá,“ vysvětluje Vojtěch Marhoul. 
Výše pojištění se odvíjí od počtu met-
rů čtverečních nemovitosti. Pokud se 
něco stane, nahradí pojišťovna v no-
vých cenách škodu do výše nákladů 
na opravu nemovitosti. To žádné jiné 
pojištění majetku na trhu nenabízí.

Pojištění nemovitosti není pojiš-
tění domácnosti
„Nezaměňujme pojištění nemovitosti 
a pojištění domácnosti,“ upozorňuje 

Vojtěch Marhoul. „Jsou to dva růz-
né produkty. Pojištění nemovitosti 
chrání samotnou stavbu, pojištění 
domácnosti movité vybavení domu 
nebo bytu. Výši pojistné částky si 
v případě pojištění domácnosti sta-
novuje klient ve spolupráci s porad-
cem.“
 
Plnění v nových cenách
„Plnění v nových, nikoliv časových 
cenách je velmi důležitým parame-
trem pojistky,“ říká Vojtěch Marhoul. 
„Znamená to, že za částku, kterou 
z pojistky získáte, uvedete poškoze-
nou nemovitost do původního stavu, 
v jakém byla před pojistnou událostí. 
Samozřejmě požadujeme při sjedná-
ní pojištění i v jeho průběhu, aby ne-
movitost byla v dobrém technickém 
stavu,“ dodává. 

Další výhody pojištění 
MojePojištění majetku 
• MojePojištění majetku kryje vel-
mi široké spektrum škod. Pojištění 
se vztahuje například na všechny 

S PRODUKTEM MOJEPOJIŠTĚNÍ 
MAJETKU SE VYHNETE 
PODPOJIŠTĚNÍ
Když vyhoří domek nebo byt „na totálku“, jak se říká v pojišťovacím slangu, může přijít ještě 
druhý šok. Peníze, které přijdou od pojišťovny, na stavbu nového domku nestačí. Že právě vy vyhořet 
nemůžete? Ale co kdyby... S novým pojištěním Modré pyramidy MojePojištění majetku se vám 
škody budou napravovat podstatně jednodušeji. Na výhody nového produktu jsme se zeptali 
produktového manažera Modré pyramidy Vojtěcha Marhoula.

Příklad 1  
Byt, Praha, 105 m2

Domácnost: 660 000 Kč / Odpovědnost: 2 mil. Kč  

   Klasik Komfort
Nemovitost  2 884 Kč 3 203 Kč
Domácnost  1 698 Kč 3 055 Kč
Nemovitost + domácnost 4 009 Kč 5 476 Kč
Nemovitost + domácnost  4 665 Kč 6 132 Kč
+ odpovědnost

Příklad 2  
Dům, Písek, 150 m2

Domácnost: 480 000 Kč / Odpovědnost: 2 mil. Kč   

   Klasik Komfort
Nemovitost  3 066 Kč 3 385 Kč
Domácnost  1 214 Kč 1 432 Kč
Nemovitost + domácnost 3 745 Kč 4 215 Kč
Nemovitost + domácnost  4 401 Kč 4 871 Kč
+ odpovědnost

PŘEDSTAVUJEME PRODUKTY MODRÉ PYRAMIDY



přírodní živly bez výjimky. U minima 
položek jsou pojistné limity omezené 
(například ztrátu vody hradí MojePo-
jištění do 150 000 Kč).
• K pojištění nemovitosti lze sjed-
nat i pojištění občanské odpověd-
nosti za újmy cizím osobám, které 

kryje klienta jako majitele nebo ná-
jemce nemovitosti i jako občana. 
Pojištění zahrnuje všechny členy 
domácnosti včetně domácích zvířat 
a je platné na území České repub-
liky i Evropy, například na dovolené 
u moře nebo v zimě na horách. 

• Klienti, kteří si sjednají k pojištění 
nemovitosti také pojištění domác-
nosti a odpovědnosti, dostávají slevu 
za propojištěnost. 
• MojePojištění majetku obsahu-
je zdarma nadstandardní asistenč-
ní služby dostupné 24 hodin 7 dní 

Zeptali jsme se Vojtěcha Marhoula, co dělat, když…

Chci hned uzavřít MojePojištění majetku, ale stále mi běží 
pojištění u  stávající pojišťovny. Co kdyby došlo ke škodě 
v době souběhu obou pojistek? 
O klienta je postaráno, i když mu dobíhá stará pojistka. Říká 
se tomu rozdílové krytí. 

Klient si sjedná MojePojištění majetku, které má zdarma 
až do výročního dne starého pojištění. Po dobu souběhu obou 
pojištění tak platí pouze za staré pojištění. Když nastane po-
jistná událost, u které by MojePojištění majetku plnilo vyšší 
částkou, doplatí nová pojišťovna rozdíl. Klient dostane zkrátka 
v součtu tolik peněz, kolik by získal z nového pojištění.  

Mám nemovitost na úvěr, která je po pojistné události ne- 
obyvatelná. Jak je to se splácením úvěru? 
Pojišťovna se stará o klienta i  po pojistné události. Pokud 
nemůže po pojistné události bydlet v nemovitosti, kterou si 

pořídil na úvěr, přebírá pojišťovna placení až 12 splátek úvě-
ru. Rovněž v případě, že si musí klient najít náhradní bydle-
ní, hradí mu pojišťovna po dobu rekonstrukce, nejvýše jeden 
rok, nájem do výše až 10 000 korun měsíčně.

Co mám dělat, když přistavím k  pojištěné nemovitosti 
novou vedlejší stavbu, například zahradní domek, bazén, 
pergolu apod.?
Na pojištění vedlejších staveb se ukazuje jednoduchost 
a přehlednost produktu. Když například klienti dobudují na 
svém pozemku bazén a zahradní domek, nahlásí jen pojiš-
ťovně, kolik metrů čtverečních stavby v součtu zabírají, aniž 
by to museli dále specifikovat. A pokud už mají sjednané při-
pojištění vedlejších staveb a nové stavby se vejdou do celko-
vé plochy vedlejších staveb (například do 100 m2) zvolené ve 
smlouvě, pak není vůbec potřeba změnu hlásit. f

v týdnu. Asistenční služby lze využít 
při zabouchnutí nebo zablokování 
dveří, ztrátě klíčů nebo havárii, poru-
še nebo jiné nouzové situaci souvise-
jící s pojištěním majetku. Náklady na 
opravu včetně drobného materiálu 
kryje do výše 10 000 Kč MojePojiště-
ní majetku, příjezd technika je zdar-
ma.
• MojePojištění pamatuje také na 
situace, kdy se klient kvůli pojistné 
události na pojištěné nemovitosti po-
třebuje vrátit předčasně z dovolené 
v zahraničí. V tomto případě zorga-
nizuje pojišťovna dopravní spojení 
a uhradí do  výše 20 000 Kč cestovní 
náklady. f

7

Co je co? 
Podpojištěnost
Pojistná částka by měla odpoví-
dat pojistné hodnotě věci – tedy 
částce, za kterou bychom pořídili 
novou věc v  současnosti. V  pří-
padě, že je pojistná částka nižší 
než pojistná hodnota věci, je kli-
ent podpojištěný, a pojišťovna při 
poškození nemovitosti neuhradí 
veškeré náklady, které vzniknou 
při uvedení nemovitosti do pů-
vodního stavu. U  produktu Moje 
Pojištění majetku se podpojištění 
neuplatňuje.

Rozdílové krytí
Klienti, kteří již pojištění majetku 
mají, ale chtěli by „přestoupit“ 
k  produktu MojePojištění majet-
ku, využívají v  případě pojistné 
události tzv. rozdílové krytí – po-
jišťovna doplatí rozdíl mezi sta-
rým a novým pojistným plněním, 
které je vyšší.

Plnění v nových cenách
Za novou cenou lze v  daném 
místě a  v  daném čase jako ná-
hradu za poškozenou věc pořídit 
věc stejnou nebo srovnatelnou. 
Musí se samozřejmě jednat o věc 
stejného druhu a účelu. U časové 
ceny se plnění snižuje o  opotře-
bení věci, a je tedy nižší. 
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Důkladná prověrka technického sta-
vu nemovitosti ještě před uzavřením 
obchodu je ale nesmírně důležitá. 
I drobná prasklinka vás totiž nakonec 
může stát spoustu peněz za opravy. 
Proto jsme pro vás připravili několik 
konkrétních rad, na co si dát při kou-
pi bytu či domu pozor. 

Vycházeli jsme z brožury vydané 
Znaleckým ústavem Dekprojekt, kte-
rý stojí za službou Nemopas, v rámci 
níž nabízí kupujícím i prodávajícím 
odborné inspekce nemovitostí.

Pronikání vody vstupem 
z terasy či balkonu
Oblíbenou a žádanou součástí bytu 
či domu bývají balkony nebo terasy. 
Ty jsou ale také zároveň častým zdro-
jem potíží a vyplatí se je proto dů-
kladně zkontrolovat. Pokud je terasa 
umístěna nad obývaným prostorem, 
je pod její podlahou nejspíše hyd-
roizolace. Hodně pak záleží na kva-
litě jejího napojení na výplň otvoru. 

Kvalita závisí mimo jiné na výš-
ce pruhu, v němž je hydroizolace 
z plochy zvednuta na rám dveří a na 
prostor, který měli izolatéři pro opra-
cování napojované hydroizolace. 
Zvláště tehdy, když je práh jen velmi 
nízko nad podlahou, řádně prověřte, 
zda se na okolních konstrukcích ne-
objevují problémy s vlhkostí. Jakmile 
voda pronikne pod podlahu pokoje, 
začne vzlínat do stěnových konstruk-
cí.

Co je riziko? Rizikové jsou balkonové 
dveře umístěné ve fasádě bez vy-
sazené konstrukce nad nimi – voda 
stéká po fasádě a dveřích a namáhá 
intenzivně práh dveří. Dále je proble-
matické umístění dveří na návětrné 
fasádě, chybné osazení dveří odvod-

KUPUJETE NEMOVITOST? 
ZKONTROLUJTE SI VANU I TERASU
Zatímco jinde nedají bez kontroly technického stavu domů a bytů prakticky ani ránu a třeba 
Američané prověřují přes 90 procent nemovitostí, Češi tento krok stále hodně opomíjejí a často 
kupují „zajíce v pytli“. A to i za několik milionů. 

ňovacími otvory pod úroveň povrchu 
terasy, nebo dokonce pod úroveň 
hydroizolace. 
Co hledat? Dívejte se po stopách 
a příznacích pronikání vody do stěn 
a do příček místností sousedících 
s terasou či do podhledů místností 
pod terasou. Často se také projevuje 
deformace parket a plesnivění po- 
dlahových krytin, a v krajním případě 

může voda pronikat i do bytu v niž-
ším podlaží. 
Kolik to bude stát? Náklady na od-
stranění takových problémů se pohy-
bují v desítkách tisíc korun. 

Mokro pod vanou
Jestliže je pod vanou vlhko, hrozí, 
že voda bude i ve vrstvách okolních 
podlah a v dolních částech stěn 

a příček. Častou příčinou je pronikání 
vody spárami mezi vanou a obklady 
přilehlých stěn, případně vody z roz-
vodů podlahy či stěn. 

Příčiny vlhka pod vanou, pokud 
jsou vázány na vanu nebo instalace, 
je poměrně snadné odstranit. O po-
znání horší je to s vodou, která již 
pronikla do podlahy nebo stěn a pří-
ček. Pak je potřeba provést sondy 

INSPEKTOR 
STAVEB ZKONTROLUJE 

A ZHODNOTÍ CELÝ 
DŮM ČI BYT. MŮŽE 
VÁM TAK UŠETŘIT 

VELKÉ VÝDAJE 
ZA NÁSLEDNÉ 

OPRAVY.
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a vyhodnotit vlhkostní stav daných 
míst. 

Co hledat? Zkontrolujte pečlivě 
prostor pod vanou, zvláště když se 
vám nebudou zdát spáry mezi va-
nou a obkladem stěn. Pokud je ne-
movitost delší dobu nepoužívaná, je 
dobré nějakou dobu před prohlíd-
kou polévat spáry vodou. Věřte, že 
tato kontrola prostoru pod vanou, 
která většinou nevyžaduje žádné 
zvláštní technické prostředky a je 
časově nenáročná, se vám rozhod-
ně vyplatí. 
Kolik to bude stát? Samotné odstra-
nění příčin je velmi levné, a pokud 
máte stejně v plánu rekonstrukci 
koupelny, je možné považovat cenu 
za nulovou. Nicméně horší je odstra-
ňování následků – cena pak závisí na 
druhu materiálů (především tepelně-
-izolačních) použitých ve vrstvách 
podlah a na času, který lze poskyt-
nout pro vysoušení vrstev. Pokud 
bude nutné demontovat původní 

vrstvy a položit nové, je řeč o deseti- 
tisících až statisících korun. 

Nízká povrchová 
teplota – výplně otvorů
Okna, dveře a další výplně otvorů 
jsou z hlediska tepelně-izolačních 
vlastností jedním z nejslabších člán-
ků obálky bytu či domu. Zpravidla 
vykazují vyšší tepelné ztráty než 
obvodové zdi, a proto je také jejich 
vnitřní povrch studenější než vnitřní 
povrch obvodových stěn. 

To vede ke zvýšenému riziku 
kondenzace vodních par – většinou 
v dolní části zasklení a na rámech – 
nebo k růstu plísní, pro které je vlhké 
prostředí živnou půdou. 

Nejproblematičtější bývají střeš-
ní okna. Pokud chybí radiátor pod 
střešním oknem v koupelně, počí-
tejte s podobným problémem zcela 
jistě. V ostatních případech je tvorba 
plísní dost pravděpodobná při vlh-
kosti vzduchu nad 50 procent a tep-
lotě pod 20 °C. 

ukážou optimální způsob opravy. 
Co s tím? Nejčastějším řešením je 
dodatečné zateplení okenního ostění 
z vnější strany, výměna okenních vý-
plní nebo výměna zasklení, instalace 
topného tělesa pod parapet okna 
apod. 
Kolik to stojí? V případě dodatečné-
ho zateplení konstrukčních detailů 
počítejte se 700 Kč na metr čtvereč-
ní, v případě výměny oken 6 000 Kč 
na metr čtvereční. 

Rozvody studené 
vody bez izolace
Je zřejmé, že pokud je rozvod bez 
izolace veden nevytápěnými pro-
story, hrozí při nízkých venkovních 
teplotách jeho zamrznutí až popras-
kání. I ve vytápěných prostorách ale 
má tepelná izolace svůj důvod – za-
mezuje totiž nadměrnému oteplo-
vání vody v rozvodu. Pokud je totiž 
studená voda delší dobu vystavena 
teplotám v rozmezí 25 až 55 stupňů 
Celsia, existuje značné riziko zvýšení 
koncentrace bakterií Legionella nad 
přípustné hodnoty. 

Co hledat? Prověřte si především, 
zda i zhruba třicet vteřin po odpuště-
ní vytéká stále vlažná až teplá voda. 
A následně proveďte vizuální kont-
rolu rozvodů pod stropem suterénu, 
v instalačním jádru apod.
Kolik to stojí? Doplnění izolace s pa-
rozábranou stojí několik set až něko-
lik tisíc korun. Náhrada poškozených 
rozvodů už může být v řádu desítek 
tisíc korun. f

 

Co způsobuje problémy? Nedodr-
žení zásad montáže oken, vysoká 
vlhkost vnitřního vzduchu kvůli ne-
dostatečnému větrání, chybějící to-
pení pod oknem, atypické umístění 
okenní výplně apod. 
Co hledat? Některé problémy se ne-
musí při prohlídce projevit a mohou 
se vyskytnout až později. Majitelé 
nemovitosti také mohou plísně apod. 
před prohlídkou zamaskovat. Zvláště 
v letních měsících je problematické 
závadu odhalit – proto se zaměřte 
alespoň na to, zda v okolí parape-
tu okna nejsou viditelné zaschlé 
„mapy“, tedy stopy po kondenzátu 
stékajícím po rámu okna. 

Nicméně k definitivnímu stano-
visku potřebujete odborníka. Hledání 
tepelných mostů a odhalování pří-
čin kondenzace vodních par a růstu 
plísní se provádí termovizní kamerou 
snímkováním z interiéru a exteriéru 
v kombinaci s matematickým mo-
delováním konstrukce a s výpočty 
v těchto modelech. Výpočty také 

Zkontrolujte 
pečlivě prostor 

pod vanou. Pokud je 
nemovitost delší dobu 
nepoužívaná, je dobré 
nějakou dobu před 
prohlídkou polévat 
spáry vodou.



PAVEL BENČO: SYSTÉM 
FINANČNÍHO PORADENSTVÍ 
JE JAKO ŠACHOVÁ PARTIE 
Ačkoliv to vypadalo, že jeho životním povoláním jsou šachy, vyměnil Pavel Benčo před rokem 
šachovnici za svět finančního poradenství. I když ne docela. Hra s bílými a černými figurkami zůstala 
i nadále jeho koníčkem a snaží se i nadále jako trenér rozvíjet intelekt mladých šachistů. 

Jaký jste měl v dětství vztah k finan-
cím? Dostával jste kapesné? Šetřil 
jste si peníze na něco konkrétního? 
Pravidelné kapesné jsem v dětství 
nedostával, občas na narozeniny, 
svátek nebo za nějakou domácí prá-
ci. Vím však, že jsem si od malička 
pořád na něco spořil, vlastně mi to 
vydrželo až dodnes. Kvůli své nekon-
fekční postavě jsem k tomu byl poz-
ději i částečně donucen. Mí rodiče mi 

odmítali kupovat padnoucí značkové 
oblečení, a proto jsem si začal pravi-
delně přivydělávat na brigádách.

Pamatujete si na svoje první vyděla-
né peníze? Za co jste je utratil? 
Začal jsem již v 15 letech pracovat o ví-
kendech v cukrárně. Je to neuvěřitel-
né, ale tu brigádu mi zařídil Aleš Kocur, 
který dnes v naší oblasti působí jako 
ředitel. Dodnes si pamatuju smlouvu, 

kde byla stanovena odměna 17 Kč  
za hodinu. Za první peníze jsem si 
koupil značkové rifle a squashovou 
raketu a připadal si jako král. Hlavně 
jsem si těchto věcí velmi vážil, protože 
jsem si je musel tvrdě odpracovat.

Kdy jste začal s hraním šachů? 
Začal jsem hrát šachy v šesti letech 
a brzy jsem objížděl turnaje po celé 
České republice a poté i v zahraničí. 

Řekl bych, že nejsem typický šachista 
s brýličkami, vždy jsem trávil mnoho 
času s kamarády na hřišti. Ale na dru-
hou stranu mě šachy uchvátily, mohl 
jsem si zkoušet na svých soupeřích 
různé strategie a navíc se mi naskyt-
la možnost cestování s šachovými 
kamarády. Zjistil jsem, že kombinace 
uvažování a sportu mi vyhovuje. Dle 
mého názoru to jsou spojené nádoby –  
někteří z mých šachových vrstevníků 

Ing. Pavel Benčo
Obchodní manažer Modré pyramidy se 
narodil ve Frýdku-Místku. V šesti letech 
se přihlásil do šachového kroužku, ša-
chy hrál závodně do 15 let. Poté začal 
pomáhat v šachové škole, organizačně 
i trenérsky. Vystudoval střední průmy-
slovou školu, obor technická administ-
rativa ve strojírenství, a pokračoval na 
Vysoké škole báňské – obor Průmys-
lová keramika a  žárovzdorné materi-
ály (absolvoval 2005). Ihned po studiu 
dostal nabídku pracovat jako profesi-
onální trenér šachu a  pět let působil 
jako trenér Beskydské šachové školy 
a současně jako reprezentační trenér, 
v  letech 2010–2015 zde působil jako 
ředitel. Ve Frýdku-Místku rozjel projekt 
Šachy ve školách, ve kterém není cílem 
trénovat výkonnostní šachisty, ale po-
mocí hry rozvíjet intelekt dětí. 

V  Modré pyramidě nastoupil Pa-
vel Benčo na pozici poradce v  roce 
2015 a hned v prosinci téhož roku se 
stal rodinným bankéřem. V únoru roku 
2016 byl oceněn jako nejlepší nováček 
v MPSS. Od března 2016 působí v Mod-
ré pyramidě jako obchodní manažer.

PŘEDSTAVUJEME FINANČNÍHO PORADCE
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rodinného bankéře po obchodního 
manažera. Líbí se mi právě ta dyna-
mika, co všechno Modrá pyramida 
poskytuje lidem za možnosti. Samo-
zřejmě jsem si stanovil na začátku cíl 
a postupně si za ním jdu. Nejvíce mě 
baví vedení lidí – snažím se jim po-
máhat, trénovat je, aby se zlepšovali 
v daných oblastech finančního pora-
denství, ale přitom aby zůstali sami 
sebou a nekopírovali své kolegy. To 
není podle mého názoru efektivní, 
člověk musí být v pohodě a pak se 
může posouvat dále, samozřejmě 
musí mít vnitřní motivaci. Vždy jsem 
se snažil, aby bylo v týmu co nejvíce 
osob, které budou pracovat v poho-
dové atmosféře.

Prozradíte něco ze svého soukromí? 
Celý svůj život jsem zatím prožil ve 
Frýdku-Místku, kde jsem si před de-
seti lety koupil byt a jsem zde velmi 
spokojený. Je tu klid, mám to kousek 
do hor, kde často trávím na túrách 
svůj volný čas. V posledních letech 
jsem propadl Beskydům natolik, že 
téměř každý týden chodím na Lysou 
horu či na jiný vrchol. K tomu jezdím 
na kole a občas si zahraju beach 
volejbal. V podstatě jakýkoliv sport 
mám rád na rekreační úrovni. V příš-
tím roce plánuji s přítelkyní Terezkou 
svatbu a také v budoucnu přestěho-
vání do většího bytu. f

to dotáhli ve vrcholovém sportu hod-
ně vysoko a říkají, že šachy jim při tom 
velmi pomohly.

Cestoval jste po světě za turnaji. 
Která země vás nejvíc oslovila?
Ano, navštívil jsem mnoho států, 
nejvíce mě uchvátila Brazílie, Sibiř 
a Dubaj. Vždy se snažím navštívit 
i odlehlejší místa, kde poznávám 
tradiční kulturu dané země. Láká mě 
vyzkoušet tradiční pokrmy a nápoje 
dané země. Třeba v Bělorusku jsem 
pil čerstvý břízový džus.

Věnoval jste se šachu dlouho, do-
konce profesionálně. Proč jste pře-
sedlal na finanční poradenství? 
Motto: „Učit se od nejlepších.“
Ano, hned po vysoké škole jsem do-
stal nabídku jako profesionální trenér 
šachu, tomu jsem se věnoval pět let. 
Byl jsem mnohokrát i reprezentač-
ním trenérem mládeže, a podíval se 
tak s nejlepšími hráči do mnoha zemí 
po celém světě a mohl se vzdělávat 
u nejlepších trenérů. Poté jsem byl 

pět let ředitelem šachové školy ve 
Frýdku-Místku. V posledním období 
jsem cítil, že potřebuji změnu a chci 
se dále vzdělávat a posouvat kupře-
du. Když přišla nabídka od mého 
dávného šachového přítele Aleše 
Kocura, a to na pozici poradce, dlou-
ho jsem neváhal. Navíc jsem se o fi-
nance zajímal několik let a využíval 
mnoho produktů Modré pyramidy.

Nacházíte styčné body mezi svou 
současnou prací a šachem?
Již dříve jsem viděl propojení, ale čím 
jsem u Modré pyramidy déle, tím více 
zjišťuji, jak moc jich je. Dnes mi při-
padá systém finančního poradenství 
jako šachová partie. Každý tah musí 
mít smysl a dá se konkrétně slovně 
popsat. Každá šachová partie má 
několik fází: zahájení = první schůz-
ka, střední hra = analýza, sběr dat, 
koncovka = prezentace finančního 
plánu a uzavření produktů. V každé 
části partie je dobré si zvolit plán po-
kračování, kde si vytyčím konkrétní 
cíl a kroky, které k němu povedou. 

Tento způsob myšlení jsem aplikoval 
do principu finančního poradenství.

Co všechno vás šachy naučily? 
Z každé prohrané partie se zpětnou 
analýzou zjišťuje, proč jsem nezví-
tězil a kde mohu v budoucnu zlep-
šit konkrétní činnost. Šachy vás učí 
předvídat nejlepší tahy i za soupeře, 
kdy vybíráte z několika možností. Ša-
chy také trénují koncentraci, protože 
stačí jedna chybička, a pětihodinová 
partie se otočí během jednoho tahu. 
Taktéž tomu bývá na schůzkách, 
snažím se být vždy 100% koncent-
rovaný na jednání s klientem. Abych 
to shrnul, šachy jsou úžasná hra, kde 
se rozvíjí intelekt jedince, jednoduše 
trénujete konkrétní sval – mozek. 

Co vás na současné práci 
nejvíc baví?
Motto: „Je lepší, aby mnoho lidí udě-
lalo málo práce, než málo lidí mnoho 
práce.“
Prošel jsem za poměrně krátkou 
dobu mnoho pozic, od poradce, 

„Už odmala mě bavily šachy. Každý tah musí mít smysl, 
stejně jako ve finančním poradenství.“

Pavel Benčo na šachovém turnaji v Drážďanech v roce 1993

Pavel Benčo s oblastním ředitelem  Alešem Kocurem na pobočce Modré pyramidy ve Frýdku-Místku
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cesta kolem světa 

nebo 
chata na Šumavě?  
Záleží jen na vás...

demoFINAL 210x265.indd   1 26.09.16   13:56



0

5

25

75

95

100

AU 210x265 CZ

pátek 29. července 2016 11:54:49



14

Brno: Byty se prodávají hned 
po první prohlídce

POHLED DO REGIONŮ: 
BRNĚNSKO A ČESKOBUDĚJOVICKO

Oživení na realitním trhu se promítá 
i do dění v Brně. Růst zájmu o byty je 
tam dokonce tak výrazný, že vůbec 
není výjimečné, když se prodej bytu 
realizuje ihned po první prohlídce ne-
movitosti. „Klienti si tak mnohem více 
uvědomují, že je potřeba jednat rychle, 
a chtějí na to být připraveni i z pohledu 
financování. Proto využívají náš poho-
tovostní úvěr,“ říká manažer brněnské-
ho Hypocentra Petr Říha. 

Poptávka přitom roste jak po 
menších, tak po větších bytech a prak-
ticky ve všech lokalitách. „Nejpopulár-
nější jsou lokality:  Černé Pole, Štýřice, 
Stránice, Veveří, Ponava, Staré Brno 
a  Brno-střed. Ovšem mohu říci, že 
dnes v Brně prakticky nenajdete čtvrť, 
kde by byla malá poptávka,“ usmívá se 
Petr Říha. 

Většina zákazníků hledá hlavně 
nové bydlení, proto stojí za zmínku 
výstavba bytů ve vyhledávané lokalitě 
širšího centra v  ulici Křenová (www.
byty-krenova.cz). „Projekt je zajímavý 
i díky poměrně příznivé ceně bytů, což 
je důvod, proč bylo při zahájení výstav-
by prodáno již přes 40 procent bytů,“ 
dodává manažer brněnského Hypo-
centra. 

Klienti řeší hlavně 
odhad nemovitosti
Co se týká rodinných domů, klienti hle-
dají vhodnou nemovitost do 30 kilome-
trů od Brna s dobrou dopravní dostup-

Petr Říha, manažer obchodního 
týmu Hypocentra v Brně

ností. Kromě toho roste poptávka i po 
rekreačních objektech uzpůsobených 
k trvalému bydlení. 

Když se rozhodnou ke koupi, řeší 
klienti v  brněnském Hypocentru nej-
častěji to, zda jim bude dobře vycházet 
odhad nemovitosti. „Vnímají totiž sou-
časný trend nárůstu cen nemovitostí, 
navíc nejvíce poptávají 90% financo-
vání s  desetinou vlastních prostředků 
– pokud by v takovém případě nevyšel 
odhad nemovitosti, výrazně by jim to 
zkomplikovalo situaci,“ uvádí Petr Říha. 

Financování přitom řeší i  klienti, 
kteří si pořizují nemovitost jako investi-
ci. „Díky současným nízkým úrokovým 
sazbám totiž nájem u většiny bytů po-
kryje splátku hypotéky,“ říká a doplňu-
je: „Nejlepší volbou je v takovém přípa-
dě byt o dispozici 1 či 2 + kk, po nichž 
je největší poptávka u pronájmů. Cena 
pronájmu bez služeb se pak pohybuje 
u  novostavby v  rozmezí 8 až 10 000 
korun měsíčně.“ f

HYPOCENTRA

Pro investici je 
nejlepší volbou byt 

o dispozici 1 či 2 + kk, 
po nich je největší 
poptávka u pronájmů.
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Liší se v  tuzemských regionech pohledy na pořízení vlastního bydlení? Zeptali jsme se těch, kteří mají 
nejlepší přehled o trendech na realitním trhu v jednotlivých krajích. V minulém vydání jsme se věnovali 
Plzeňsku a Ostravsku, tentokrát jsme se zaměřili na Brno a České Budějovice a jejich okolí.

Českobudějovicko: Lidé na jihu Čech hledají 
byty i pozemky pro dřevostavbu
Zvýšený zájem o  koupi nemovitosti 
zaznamenávají Hypocentra po celé 
republice. Výjimkou není ani to čes-
kobudějovické. „Lidé se u  nás za-
jímají především o  byty v  osobním 
vlastnictví s dispozicí 2 + 1 nebo 3  + 
+ 1. Pociťují ovšem nedostatek bytů 
na trhu,“ říká Josef Sládek, manažer 
Hypocentra v Českých Budějovicích. 

I  proto se klienti více než dříve 
spoléhají na pohotovostní úvěr – při 
jednání o  koupi nemovitosti je totiž 
důležitá rychlost, a  tudíž i  dopředu 
zajištěné financování. Výše průměr-
né hypotéky se na jihu Čech pohybuje 

okolo 1,4 milionu korun. V  českobu-
dějovickém Hypocentru se ovšem 
zároveň stále častěji objevují i klienti, 
kteří kupují nové bydlení za hotovost. 

V  Českých Budějovicích a  blíz-
kém okolí v  poslední době výrazněji 
roste také zájem o  pozemky s  ná-
slednou výstavbou dřevostavby. 
„V  takovém případě můžeme nabíd-
nout služby vlastní stavební firmy za-
měřené právě na dřevostavby. Posky-
tujeme kompletní servis od vyhledání 
vhodného pozemku přes financování 
jeho koupě a stavby domu až po zá-
pis do katastru nemovitostí. To jsme 

samozřejmě schopni nabídnout při 
každé realitní transakci,“ uvádí Josef 
Sládek. 

Mezi nejžádanější lokality v jiho-
české metropoli patří podle něj střed 
a stará zástavba, sídliště Vltava či Pl-
zeňské předměstí. „Lákavá je i neda-
leká Včelná, kde se staví nové bytové 
domy a zároveň jsou tam k mání po-
zemky pro výstavbu rodinných domů. 
V  nabídce máme i  cenově velmi za-
jímavé apartmány Kyselov na Lipně. 
Další výstavba se však po krizi teprve 
rozjíždí,“ upozorňuje manažer česko-
budějovického Hypocentra.  f

Josef Sládek, manažer 
obchodního týmu Hypocentra

 v Českých Budějovicích

MODRÁ PYRAMIDA  
MÁ 8 HYPOCENTER 

VE VELKÝCH 
MĚSTECH ČR. KONTAKTY 

NA NĚ NAJDETE NA  
WWW.HYPOCENTRUM.CZ

Mezi nejžádanější 
lokality v Českých 

Budějovicích patří 
střed města a stará 
zástavba, sídliště 
Vltava či Plzeňské 
předměstí.
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NA VLNĚ LEVNÝCH PENĚZ  
V POLOLETÍ O TŘETINU VÍCE ÚVĚRŮ, NEJVÍCE TRADIČNĚ 
V PRAZE A VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Aktuální úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou pro laiky i mnohé odborníky až neuvěřitelné. 
Ještě na počátku roku 2010, což není tak dávná historie, půjčovaly banky klientům na bydlení 
v průměru s úrokem 5,5 procenta ročně. Nyní jsou zcela běžné sazby hluboko pod hranicí dvou 
procent za rok. Na splátce dvoumilionové hypotéky s dvacetiletou splatností ušetří klienti 
více než 3 000 korun za měsíc. 

Díky spojení příznivých podmínek 
na finančních trzích a dlouhodobé-
mu kvalitnímu poradenství klientům 
poskytuje výrazně více úvěrů také 
Modrá pyramida. V období od led-
na do června letošního roku sjed-
nali poradci Modré pyramidy úvěry 
v celkovém objemu 5,7 miliardy 
korun, což je o 30 procent více než 
ve stejném období loňského roku. 
Razantně, až o 86 procent, přitom 
narostl objem úvěrů ve vazbě na 
stavební spoření, především Hypo-
úvěrů a Rychloúvěrů. Z regionální-
ho hlediska do značné míry kore-

INDEX BYDLENÍ

sponduje objem sjednaných úvěrů 
s ekonomickou sílou i počtem oby-
vatel v daném kraji. Tradičně nejvíce 
úvěrů si sjednali klienti v Praze a ve 
Středočeském kraji, ale velmi rychle 
rostl zájem o úvěry na bydlení také 
v Karlovarském kraji. 

Proč investovat do bydlení? 
Argumenty jsou nasnadě
Možná ještě před deseti lety byla 
hypotéka výsadou jen pro ty ma-
jetnější. Razantní snižování úroko-
vých sazeb, které přinesl vývoj na 
mezibankovních trzích, i značná 

konkurence mezi bankami však 
udělaly z úvěrů na bydlení pro-
dukt, který znají a používají všech-
ny vrstvy obyvatel. Je to dobře: 
Investovat do vlastního bydlení je 
z dlouhodobého hlediska lepší než 
platit nájem v pronajatém bytě. 
Koneckonců jde o majetek, který 
v drtivé většině případů neztrácí 
hodnotu, může posloužit jako za-
jištění na stáří či k předání majetku 
dalším generacím.

Kromě obecné rady, že lepší je 
investovat do vlastního než platit za 
pronájem, nabízí Modrá pyramida 

zcela konkrétní srovnání. Index by-
dlení, který připravuje Modrá pyra-
mida společně s Asociací realitních 
kanceláří, porovnává náklady na 
pronájem průměrného bytu s ná-
klady na splácení úvěru na pořízení 
průměrného bytu v jednotlivých kra-
jích České republiky. 

V devíti krajích z celkem 14 je 
průměrná splátka nájmu jen nepatr-
ně nižší než průměrná splátka úvěru 
na vlastní bydlení. V Praze, ve Zlín-
ském kraji a na Vysočině je přitom 
výše obou typů nákladů na bydlení 
takřka totožná. 



Index bydlení Modré pyramidy 

Mapa 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. f
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Srovnání poměru mezi výší ná-
jemného a průměrnou splátkou za 
úvěr na bydlení je důležitým uka-
zatelem také při úvahách o koupi 
bytu coby investice. V krajích, kde 
je poměr výše nájmu a splátky úvě-
ru na bydlení takřka vyrovnaný, po-
skytuje Index bydlení MP skvělou 
argumentaci pro zapojení cizího 
kapitálu. Jinými slovy, pro klienta je 
zde výhodné pořídit investiční byt 
na úvěr a vlastní prostředky inves-
tovat jinde, neboť příjem z pronájmu 
investičního bytu pokryje náklady na 
splácení úvěru. 

Chcete bydlet ve vlastním? 
Nechte si poradit!
Pořízení vlastního bydlení i jiné in-
vestice do nemovitostí bývají tím 
největším finančním závazkem, kte-
rý většina z nás ve svém soukromém 
životě přijme. Pokud nejste exper-
tem na finance a nechcete strávit 
mnoho večerů studováním všech 
pro a proti a konkrétních parametrů 
desítek typů úvěrů na bydlení, svěř-
te se do rukou kvalitního poradce.
Poradci Modré pyramidy dokážou 
zajistit takové financování vašeho 
záměru, které odpovídá optimálně 
vašim potřebám. Poradí se zdravým 
a dlouhodobě udržitelným zatíže-
ním rodinného rozpočtu, pomohou 
vybrat optimální typ úvěru či hypo-
téku. Doporučí vám, jak kombinovat 
vlastní zdroje a případně již existující 
smlouvu o stavebním spoření. Ob-
rovskou výhodou je i následná péče 
o klienta – například včasné upozor-
nění na blížící se konec fixace, kdy 
lze úvěr přefinancovat a získat tak 
opět ty nejvýhodnější podmínky na 
trhu. f

POKUD 
NEJSTE EXPERTEM 

NA FINANCE, 
OBRAŤTE SE NA 

KVALITNÍHO 
FINANČNÍHO

 PORADCE.
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Tam, kde je po-
měr výše nájmu 

a splátky úvěru na byd-
lení takřka vyrovnaný, je 
výhodné pořídit investič-
ní byt na úvěr a vlastní 
prostředky investovat 
jinde, neboť příjem 
z pronájmu investičního 
bytu pokryje náklady na 
splácení úvěru.
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UŠETŘIT ENERGIE 
MŮŽETE I V DRUŽSTEVNÍM 
ČI PRONAJATÉM BYTĚ
Jedním ze znaků dnešní doby je plíživé zdražování životních nákladů. Nejvyšší bývají v našem rozpočtu 
obvykle výdaje za bydlení, energie a vodu. A právě tady se dá poměrně jednoduše ušetřit. 

Zná to asi každý z nás. Pravidelně 
platíte zálohy za veškeré služby, kte-
ré s vaším bydlením souvisí. Přesto 
se při vyúčtování ukáže, že stejný styl 
života vás zase stojí více. Pořídíte si 
úsporné žárovky, pečlivě regulujete 
topení, koupání nahradíte sprchová-
ním. Vaše opatření přinese úsporu 
na pár měsíců, ale za rok, dva, v prů-
běhu kterých se ceny zvýší, jste zase 
tam, kde jste byli. Obrátíte se tedy na 
své poskytovatele energií. Získáte 
nabídku dle aktuálního ceníku s fixa-
cí smlouvy na určité období. Porov-
náte ji s jinými dodavateli, jejich ceny 
jsou obdobné. Stojí vás to spoustu 
času a papírování, a tak nakonec pro 
klid v duši podepíšete to nejjedno-
dušší. Tím máte pocit, že jste vyčer-
pali všechny možnosti. Je tomu ale 
opravdu tak?

Elektřina, plyn i voda – nechte 
dodavatele o vás soutěžit 
Ty tam jsou doby, kdy trhu s ener-
giemi vládlo jen pár dominantních 
společností, a odběratelům nezbylo 
než se spokojit s danými službami. 

SPOŘÍME ENERGIE

UŽ VÍTE, 
JAK NALOŽÍTE 

S PENĚZI, KTERÉ 
UŠETŘÍTE 

ZA ENERGIE?

Samotný proces 
cesty k levnějším 

energiím není nic 
složitého. Záleží pouze 
na tom, kdo je majitelem 
odběrného místa.
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To důležité, co potřebujete 
vědět na své cestě 
k úsporám za energie
• Změnou dodavatele ušetříte, ať už jste členem bytového družstva, 

majitelem bytu v osobním vlastnictví, bydlíte v pronájmu, nebo vlast-
níte novostavbu. Jedinou podmínkou je, aby na vás byl napsán elek-
troměr nebo plynoměr.

• Obracejte se na zprostředkovatele, kteří zastupují klienty, ne dodava-
tele. Zprostředkovatele, kteří mají letité zkušenosti, nabízejí vysoutě-
žení ceny ze široké škály nabídek spolu s energetickým poradenstvím 
a právním servisem. Zprostředkovatele, kteří garantují férové smluvní 
podmínky spolu s širokou škálou zajišťovaných služeb pro všechny 
bez rozdílu.

• Ujistěte se, že převod za vás zajistí kompletně a poskytnou vám do-
statečné zázemí pro dotazy i během dalších měsíců.

• Sledujte, kde vám nabídnou nejvíc. Se službou Modrá energie může-
te kromě výhodné ceny za 1 MWh získat také výhodnější paušální po-
platek za odběrné místo. V případě monopolních služeb, jako je vodné 
a stočné, kde dodavatele měnit nelze, dostanou klienti jako dárek kvalit-
ní spořiče a klíč Key One, se kterými mohou ušetřit až 50 % na vodném 
a stočném a až 30 % na ohřevu vody. Určitě nevyhazujte poslední vy-
účtování, budete ho pro své budoucí úspory potřebovat. f

Současný stav přináší opačný ex-
trém – možností je tolik, že se v nich 
snadno ztrácíme. Naštěstí existují 
společnosti, které díky energetickým 
soutěžím získají pro klienta nejen 
výhodné ceny energií včetně jejich 
garance, ale navíc dokážou  zajistit 
smluvní podmínky, které nejsou na 
trhu běžně k mání. Pro dodavatele, 
kteří díky velké konkurenci usilují 
o každého zákazníka, je tak výhodné 
skupině vybraných klientů v energe-
tické soutěži poskytnout nižší (nikoliv 
ceníkové) ceny a lepší smluvní pod-
mínky, než jaké by získal jednotlivec, 
který si výběr dodavatele řeší sám. 
V praxi to vypadá tak, že se stačí 
obrátit na specializovanou energe-
tickou společnost a ta za vás zajistí 
veškerou agendu. A vy ušetříte jak 
čas, tak především peníze.

Ušetřit můžete v jakémkoli bytě
Samotný proces cesty k levnějším 
energiím není nic složitého. „Neroz-
lišujeme, zda jste majiteli rodinného 
domu, chalupy, družstevního bytu, či 
bytu v osobním vlastnictví. Pro nás je 
důležité, kdo je majitelem odběrného 
místa – tedy na koho je napsán elek-
troměr nebo plynoměr,“ říká Jarmila 
Nebenführová ze společnosti Terra 
Group, která s Modrou pyramidou 
dlouhodobě spolupracuje. „Pokud 
má domácnost svůj elektroměr či 
plynoměr, řešíme změnu s klientem, 
na kterého jsou energie vedeny, 
a dokážeme mu k jeho spokojenosti 
pomoci – zastupujeme vždy klienta, 
nikoli  dodavatele. Obdobně je tomu 
u společenství vlastníků nebo byto-
vého družstva, kde se obvykle zlev-
ňují energie ve společných prosto-

rách bytového domu, které mají svůj 
elektroměr, popřípadě plynoměr. 
Zde jednáme o energiích s vedením 
SVJ nebo BD dle pravidel pro firemní 
obchod,“ dodává. 

Veškeré služby spojené se změ-
nami dodavatele, včetně právního 
servisu, mají domácnosti zdarma 
a každá nová smlouva od dodavate-
le je vystavena na vaše jméno. Stačí 
jediné – obrátit se na kteréhokoli fi-
nančního poradce v nejbližší poboč-
ce Modré pyramidy.

Modrá energie: 
výhoda zaručena
Měnit dodavatele energií je dnes již 
zcela běžná praxe, obzvlášť  pokud 

budete ušetřeni složité administra-
tivy, která bývá se změnou spojena. 

Na základě průzkumů a zájmu 
v řadách klientů Modré pyramidy, 
kteří chtějí dosáhnout na  výhodněj-
ší ceny za energie, připravila Terra 
Group zajímavou nabídku v podo-
bě Modré energie. Stačí mít doklad  
totožnosti a poslední kompletní vy-
účtování za energie (u novostaveb se 
smlouvou o distribučním připojení, 
popřípadě se smlouvou o  dodávce, 
pokud je již uzavřena). O víc se nemu-
síte starat. Ve společnosti Terra vám 
spočítají minimální možnou úsporu 
v energiích a v případě zájmu vás 
hned přihlásí do energetické soutě-
že. Po podpisu smluvních dokumen-
tů zajistí další náležitosti – prověření 
stávajícího závazku u dodavatele, 
připravení výpovědi a nové smlouvy 
tak, aby ke změnám došlo plynule 
a bez sankcí. Během celého procesu 
budete průběžně informováni telefo-
nicky či formou SMS zpráv.

Díky této službě se vám uvolní 
část finančních prostředků, které 
můžete využít např. na výhodné 
spoření či investování. f

Nechte si podle 
doporučení finanč-

ního poradce zpracovat 
optimalizaci spotřeby 
energie ve své domác-
nosti.



JAK POSTUPOVAT, KDYŽ...
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OTÁZKY 
A ODPOVĚDI

Chcete se co nejrychleji zbavit půjčky, abyste bance zbytečně neplatili úroky? A má to
smysl? Chcete modernizovat své bydlení, ale nevíte, jaký úvěr kromě hypotéky využít? Nejste 
si jisti, zda máte nemovitost správně pojištěnou? Na tyto i další otázky odpovídali finanční 
poradci Modré pyramidy. Pokud ale právě teď potřebujete vyřešit jinou finanční záležitost, 
zavolejte na bezplatnou linku Modré pyramidy – 800 101 554. 

V naší obci nedávno vyhořel dům a jeho majitele zklamalo, jak málo jim za to pojišťovna 
vyplatila. Jak se takové situaci vyhnout? 

To je důvod, proč jako poradci často klientům doporučujeme pravidelnou 
revizi stávajících smluv pojištění – ať už jde o pojištění nemovitosti, do-
mácnosti nebo třeba odpovědnosti. Revize pojistné smlouvy by přitom 
měla následovat po každé investici, takže i po rekonstrukci nemovitosti. 
Díky revizi provedené našimi zkušenými finančními poradci zjistíte, zda 
je vaše nemovitost podpojištěná, nebo jestli naopak neplatíte více kvůli 
přepojištění. Aniž bych chtěl strašit, statistiky jsou v tomto ohledu alar-
mující – až 80 procent tuzemských nemovitostí je totiž podpojištěných. 
Důsledkem je, že v případě pojistné události je pojistné kráceno. Často 
pak nestačí na uvedení nemovitosti do původního stavu. Pokud se tomu 
chcete vyhnout, doporučuji náš nový produkt MojePojištění, což je pojiš-
tění bez sjednané pojistné částky a bez rizika podpojištění. Nemovitost je 

tak vždy pojištěna na aktuální hodnotu platnou v době vzniku pojistné události. 

Aleš 
Dvořák 

oblastní 
ředitel 

Nechci zbytečně platit bance úroky. Má smysl splatit úvěr co 
nejrychleji?

Klientům doporučuji, aby si úvěr nastavili na 
co nejdelší dobu a co nejnižší splátky. Díky 
tomu získají prostor na tvorbu rezervy, která 
by měla pokrývat aspoň rok nutných výdajů. 
Pokud takovou rezervu již máte, pak můžete 
volné peníze zhodnotit jiným způsobem. 

Mějte také na mysli, že se vaše životní situ-
ace může proměnit. Například se vám prodraží 
rekonstrukce bytu nebo domu, případně vám 
doslouží auto a budete potřebovat nové. Pak 
oceníte, že si díky nízkým splátkám stávajícího 

úvěru budete moci dovolit další půjčku, kterou v danou chvíli 
nutně potřebujete. 

Eva 
Červenková 

rodinný 
bankéř
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Chceme modernizovat kuchyň, ale nechceme hy-
potéku a stavební spoření nemáme. Jaký úvěr mů-
žeme využít? 

Pokud řešíte jen modernizaci 
stávajícího bydlení, je ideální 
Rychloúvěr Modré pyramidy, 
který můžete použít jak na sta-
vební úpravy při rekonstrukci 
kuchyně, tak i na související 
nákup nábytku a zařízení, jako 
jsou myčka, pračka nebo třeba 
sedací souprava. Zatímco vět-
šina spotřebitelských úvěrů má 
úrokovou sazbu přes 10 procent 
a splatnost obvykle do 6 let, 

Rychloúvěr má splatnost až 15 let a výhodnou 
úrokovou sazbu. Díky tomu můžete mít poměrně 
nízkou splátku a nezatěžovat tak nadměrně rodin-
ný rozpočet. Navíc Rychloúvěr není zajištěný ne-
movitostí ani ručitelem, přičemž půjčit si můžete 
až 700 000 korun. Jeho zpracování i vedení účtu 
překlenovacího úvěru je zdarma. 

Lucie 
Cvičková 
obchodní 
manažer 

Bydlíme v bytovém domě a přemýšlíme o jeho mo-
dernizaci, abychom hlavně ušetřili za vytápění. Je 
možné využít úvěr ze stavebního spoření i na tako-
vou renovaci?

Modrá pyramida nabízí Renoúvěr 
Multi, což je komplexní a rych-
lé řešení, které umožňuje byto-
vým družstvům a společenstvím 
vlastníků jednotek získat výhod-
ný úvěr na opravy nebo rekon-
strukci domu. Předností úvěru 
je, že jej lze bez zajištění čerpat 
až do výše 30 milionů korun 
a s akontací od 0 %. Modernizaci 
vám rozhodně doporučuji, neboť 
tím zvýšíte nejen hodnotu domu, 
ale i jednotlivých bytů, navíc zvý-
šíte komfort bydlení a rozhodně 

ušetříte i za údržbu a vytápění. 

Zdeněk 
Tylka 

oblastní 
ředitel 

Plzeň – 
venkov 

Pořídili jsme si psa, který tu a tam udělá nějakou 
škodu. Bojím se, že by mohl něco provést souse-
dům – vztahuje se na to třeba pojištění odpověd-
nosti? 

Pojištění odpovědnosti je určeno 
právě pro takové případy a po-
skytne vám ochranu před pla-
cením vzniklé škody. Pojistka se 
přitom vztahuje na všechny čle-
ny žijící ve společné domácnosti 
včetně domácích zvířat. Důležité 
je zvolit správnou výši pojistné 
částky, s tím vám však určitě po-
může finanční poradce v rámci 
zpracování finančního plánu.
Pojištění odpovědnosti se ale 

hodí nejen majitelům psů a dalších zvířat, ale oce-
níte ho i v mnoha dalších případech – např. když 
vaše rozbitá pračka vytopí byt pod vámi, vaše dítě 
shodí v prodejně drahou vázu a rozbije ji nebo při 
fotbale trefí míčem okno, případně zaviní při cyklo-
výletu dopravní nehodu. 

Martina 
Pejlová 

generální 
reprezentant 



Paní Kateřina vidí ze zahrady v Odoleně Vodě na střechu svého prvního domu. Druhý dům postavila 
s manželem jen o pár ulic dál. Čerstvě pětičlenná rodina si nové bydlení bohužel příliš neužila. Manžel 
paní Kubíčkové krátce po dokončení stavby druhého domu tragicky zemřel. Rodina se naštěstí znovu 
nadechla a žije dnes spokojeně spolu s novým přítelem paní Kateřiny. Když se dvakrát do měsíce sejde 
v přízemním domku všech pět dětí najednou, je o zábavu postaráno. 

podzim 2004 jsme se nastěhovali 
a rok nato jsme měli svatbu. 

Po několika letech vám ale byl už 
domek o dispozici 4 + kk těsný…
Ano, měli jsme dvě dcery a třetí byla 
na cestě. V Odoleně Vodě jsme byli 
spokojení, tak jsme se rozhodli, že 
druhý dům postavíme jen o kousek 
dál. Stejně jako v případě prvního 
domku i u druhého nám s vyřizo-
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DŮM PRO TŘI VODNÍ VÍLY 
A JEJICH MAMINKU

Původně jste bydlela v Karlíně. Co 
vás přivedlo do Odoleny Vody? 
Manžel pracoval v Aeru Vodochody. 
Dozvěděl se o tom, že se v Odole-
ně Vodě prodávají parcely, a proto-
že jsme v té době hledali společné 
vlastní bydlení, rozhodli jsme se pro 
dům. Chtěli jsme jít do nového. Ne-
chtěli jsme se pouštět do nekoneč-
né rekonstrukce staré nemovitosti. 
Roku 2003 jsme začali stavět, na 

váním úvěru pomáhal náš soused 
„přes plot“, finanční poradce Modré 
pyramidy Stanislav Petříček. 

Dům jste prý postavili v rekordním 
čase. 
Všichni se smáli, když jsme říkali, že 
budeme mít za půl roku postaveno. 
V roce 2012 jsme se pustili do stav-
by a v témže roce už domek stál. 
Manžel byl moc šikovný a hrubou 

stavbu i vnitřek domu postavil sám. 
Dokonce domek sám i vyprojekto-
val. Jen na odborné práce jsme si 
najali firmy. 
 
Jednu stavbu už jste měli za sebou. 
Jaké změny jste udělali u druhého 
domku?
Předchozí zkušenost pro nás byla 
velkou výhodou. Druhý dům musel 
být vzhledem k dalšímu přírůstku 

Nový dům paní Kubíčkové má 205 m2 

VŠECHNY TŘI
DCERY MAJÍ 
U „MODRÉ“ 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
A DĚTSKÁ KONTA 

BERUŠKA.

PŘÍBĚH KLIENTA



Stanislav Petříček pracuje pro společ-
nost Modrá pyramida jako finanční po-
radce více než 15 let a jeho hlavním cí-
lem je, aby si klienti mohli splnit své sny 
díky dobrému plánování a hospodaření. 
V současné době je Generálním repre-
zentantem, který jako správce svěře-
ného portfolia klientů zprostředkovává 
úvěry, bankovní služby, pojištění, spoře-
ní, investice a pečuje o stávající klienty 
a  získává nové klienty. Jako generální 
reprezentant pro oblast Praha-sever je 
Stanislav Petříček v aktivním kontaktu 
s více než 1 200 klienty. Je čtyřnásob-
ným členem VIP klubu Modré pyramidy. 

jídelnou a ložnicí. Můžeme pozoro-
vat ryby od jídelního stolu i z poste-
le. S instalací akvária nám pomáhal 
i náš finanční poradce Stanislav se 
synem, a bylo to tehdy dost drama-
tické (směje se). 

Nebylo pro vás těžké zvyknout si na 
život v malém městě? 
Já už bych neměnila. V Odoleně 
Vodě žiji 11 let, mám tu přátele, teď 
už i rodiče, o pár ulic dál bydlí můj fi-
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Stanislav Petříček
Generální reprezentant Modré pyramidy 
pro oblast Praha-sever

Jak jste se s paní Kubíčkovou sezná-
mil?
Byla to náhoda. Žiji od malička v Odo-
leně Vodě. Před lety jsem si zde koupil 
parcelu, která sousedila s pozemkem 
paní Kateřiny a  jejího manžela, tehdy 
ještě přítele. Když jsme se blíže po-
znali a  vyšlo najevo moje povolání, 
pomohl jsem panu Kubíčkovi zajistit 
Hypoúvěr na 500 000 korun, aby moh-
li dokončit stavbu. V té době už měla 
paní Kateřina u Modré pyramidy úvěr 
na 400 000.  

Provázel jste je i na cestě do druhého 
domu?
Stavba druhého domu se financovala 
částečně z  prostředků, které získali 
manželé z prodeje starého domu, na 
zbytek jsem jim vyřídil u Modré pyra-
midy Hypoúvěr na částku 2 200 000 
korun. 

Jste s rodinou stále v kontaktu? 
Ano, spřátelili jsme se a  jsme spolu 
v kontaktu nejen ohledně financí. Sna-
žím se jim vždycky dobře poradit. Paní 
Kateřina ještě splácí poslední úvěr, 
dva předchozí už má splacené. Všech-
ny tři holky mají u  „Modré“ stavební 
spoření a dětská konta Beruška. f

nanční poradce (směje se). Odolena 
Voda má veškerou občanskou vyba-
venost, každých dvacet minut odjíž-
dí autobus do Prahy, není tu hustý 
provoz, takže děti mohou běhat ven-
ku a jezdit na kole, aniž bych se o ně 
musela bát. Dvě starší dcerky (10 
a 8 let) už chodí do školy, nejmladší 
(4) začala chodit do školky, všechno 
máme v dosahu pěší chůze. 

A co v domě nejvíc baví vaše tři hol-
čičky?  
Kromě vlastních pokojů si nejvíc uží-
vají bazén, který jsme s přítelem vy-
budovali na zahradě. Tam se s přá-
teli a rodinou moc rádi scházíme na 
společné grilování a pivko. Teď se 
chystáme pořídit pejska, pudlíka, 
tak holky nadšeně plánují, kde bude 
mít pelíšek a jak se bude pejsek jme-
novat. Zatím vede Maylie. f

do rodiny samozřejmě větší. Má 
celkem 205 m2, dispozičně 5 + kk, 
takže každá dcera má svůj vlastní 
pokoj. Dále jsem chtěla mít technic-
kou místnost, která v předchozím 
domě nebyla. Navazuje na koupel-
nu a mám v ní pračku a kotel. Určitě 
jsem chtěla kuchyňskou spíž, kte-
rá se mi v předchozím domě velmi 
osvědčila. Pochvalujeme si také, 
že ze vstupní chodby vedou jedny 
dveře přímo do garáže. A při hustém 
provozu jednou za čtrnáct dní jsme 

rádi, že kromě WC v koupelně máme 
ještě jeden samostatný záchod na-
víc. 

Je v domě něco, na čem jste trvala?
Kromě spižírny jsem chtěla, aby byla 
kuchyň s jídelnou oddělená od obý-
vacího pokoje malým schůdkem. 
Jinak je totiž dům prakticky bezba-
riérový. Manžel chtěl zase malou 
pracovní místnost a především vel-
ké akvárium, které jsme trochu ne-
tradičně zabudovali do stěny mezi 

S pořizováním 
prvního i druhého 

domu nám pomáhal 
náš soused „přes plot“, 
finanční poradce Modré 
pyramidy.
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Jak postupovat při rozvrhování pro-
storu kuchyně?  
Při plánování kuchyně je třeba vy-
cházet z toho, jak se postupuje při 
přípravě jídla. Pro praváky by v ide-
álním případě na sebe jednotlivé 
zóny měly navazovat zleva doprava 
takto: zóna skladování zásob (spíž, 
lednice), mycí zóna (dřez), příprav-
ná zóna (plocha na pracovní lince), 
zóna vaření (varná deska, trouba, 
sporák). 

„Vždy je dobré v jednotlivých 
zónách myslet na minimální odklá-
dací plochy, které by měly být i mezi 
spotřebiči alespoň 60 cm široké,“ 
upozorňuje Markéta Musilová z Hez-
key.cz. „Zároveň je užitečné promy-
slet si předem návaznost prostoru 

NEJLEPŠÍ NÁVRHY KUCHYNÍ 
VZNIKAJÍ ZE SPOLUPRÁCE 
ARCHITEKTA A TRUHLÁŘE
Kuchyně bývá srdcem celé domácnosti. Slouží k vaření i k setkávání rodiny a přátel, a proto by měla 
být nejen praktická a účelná, ale i příjemná na pohled. S otázkami, jak postupovat při jejím zařizování, 
jsme se obrátili na společnost Hezkey, za kterou stojí špičkoví interiéroví designéři a bytoví architekti.  

interiér. Počítejte ovšem s vyšším 
rozpočtem. 

Pro pracovní desky je klasickým 
řešením opět lamino. Vhodný může 
být i umělý kámen jako například 
Corian nebo Getacore. Výhodou 
těchto materiálů je především vyso-
ká odolnost a tvarovatelnost, která 
neubírá na pevnosti materiálu. Dal-
ším plusem je, že vyjde levněji než 
přírodní kámen.  

TIP: Při výběru pracovní desky se 
nemusíte bát tmavších barev. Nej-
praktičtější je žíhaná pracovní deska, 
na které nejsou vidět škrábance ani 
drobné nečistoty. 

VE VZTAHU 
K BARVÁM A TVARŮM 

PLATÍ, ŽE MÉNĚ JE 
VÍCE. VE VZTAHU 

K VNITŘNÍMU 
VYBAVENÍ V PODOBĚ 

INTEGROVANÝCH 
DOPLŇKŮ NAOPAK 

PLATÍ, ŽE ČÍM 
VÍCE, TÍM LÉPE. 

„Velký zájem je i o kompaktní desky. 
Výhodou těchto materiálů je vodě- 
odolnost, delší životnost a také mož-
nost montáže dřezu do roviny nebo 
ze spodu desky. Je to pohodlné pro 
úklid a vypadá to skvěle,“ doporu-
čuje Jaroslav Váňa ze společnosti 
Stylishrooms, která s Hezkey.cz spo-
lupracuje na realizaci truhlářských 
řešení na míru.

Je lepší nechat si vypracovat návrh 
v kuchyňském studiu, nebo se vy-
platí obrátit se na bytového archi-
tekta? 
V kuchyňském studiu je vše k vidění 
ihned na místě. Cena kuchyní je však 

INSPIRACE

TIPY 
truhláře
• Nepřehlcujte linku velkým po-
čtem malých skříněk. Proč platit 
za dvě menší skříňky, když může-
te mít jednu prostornou? Ideální 
šířka 800–1 200 mm. 
• Využívejte velké nosnos-
ti a  komfortnosti výsuvů. Je to 
nejpohodlnější a  nejpřehlednější 
úložný prostor.
• Nešetřete na kování. Kvalitní 
kování, materiál a  práce podtrh-
nou výsledek.

kuchyně na pohyb po celém bytě,“ 
dodává.

Jaké jsou nejoblíbenější materiály 
v kuchyni, jejich výhody a nevýho-
dy?
Nejoblíbenějším materiálem je stále 
lamino, které je nejen cenově výhod-
né, ale i odolné a dostupné v mnoha 
barevných variantách i povrchových 
úpravách. Zajímavou a levnou alter-
nativou je lamino imitující dřevo s 3D 
texturou.   

Pokud si chcete dopřát trochu 
luxusu v podobě přírodnějších povr-
chů, pak sáhněte po lakované dýze. 
Originalita její kresby krásně oživí 

Zdroj: archiv Hezkey.cz, Ivana Šustrová
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Foto: archiv Hezkey.cz, Markéta Musilová

často zbytečně vysoká a řešení ne-
musí být vždy na míru. Architekt je 
prodlouženou rukou klienta, a to i ve 
výběru dodavatele. Protože není vá-
zaný na určitého dodavatele jako ku-

chyňská studia, neprodává produkt, 
ale službu.

Architekt navrhuje kuchyň do da-
ného prostoru s ohledem na potřeby 
a osobnost klienta, což do budoucna 

zajistí výrazně vyšší komfort. Pokud 
chcete kuchyň sjednotit s ostatním 
interiérem a využít každý kousek 
prostoru, je ideální zvolit kombinaci 
architekta a truhláře. 

Co je třeba si při navrhování kuchy-
ně promyslet? 
• Připravenost prostoru: odpady, 

voda, elektrické vedení.
• Rozvržení přípravných zón. 
• Individuální ergonomické po-

žadavky: výška pracovní desky, 
umístění horních skříněk.

• Velikost potřebných úložných 
prostor v závislosti na množství 
kuchyňského vybavení. 

• Způsob využívání kuchyně: 
Jaké spotřebiče využíváte; jaké 
jsou naopak zbytečné; jak často 
doma vaříte; kolik lidí se v ku-
chyni pohybuje. f

Jaroslav Váňa
Spolumajitel společnosti Stylishro-
oms, která se specializuje na vesta-
věné skříně a  kuchyně. S  designér-
ským studiem Hezkey spolupracuje 
na realizaci truhlářských řešení na 
míru. Jaroslav Váňa je specialista na 
návrhy kuchyní na míru, za 7 let své 
práce jich navrhl už několik stovek. 
Na všech je patrná jeho závislost na 
designu a  krásných věcech, kterými 
se celoživotně rád obklopuje. Nesná-
ší nepořádek, což se odráží i v čistém 
stylu, který vyznává při kreslení ku-
chyní na míru. f

Markéta Musilová 
Markéta se v oboru interiérového de-
signu pohybuje už více než deset let. 
Po šestileté zkušenosti v interiérovém 
studiu se osamostatnila a několik let 
navrhuje rodinné bydlení a  nebytové 
interiéry. Markétu najdete v týmu de-
signérů společnosti Hezkey.cz. f

Foto: archiv Hezkey.cz, Ivana Šustrová

Co je IN?
• Ostrůvek s varnou plochou, 
který umožňuje kuchaři kon-
takt s  okolím. Ostrůvek se dá 
navíc využít jako multifunkční 
úložný prostor pro kuchyňské 
vybavení. 
• Bílá barva. Pokud ji navíc 
zkombinujete třeba s dřevem, do-
sáhnete nadčasového vzhledu. 
• Skleněné obložení, které na-
bízí širokou škálu barevnosti a je 
dobře udržovatelné.
• Integrovaná madla, která jsou 
elegantní a zabraňují „ohmatání“ 
dvířek. 
• Jednoduché linie a pohledové 
větší plochy.  

Co je OUT?
• Barové pulty, které v prostoru 
vytvářejí zbytečnou bariéru a v re-
álu jsou málo využívané k sezení.



26

BABIČKO, DĚDEČKU, 
POJĎME SI ČÍST!
Děti se na chodbě školky sbíhají kolem babičky a jedno přes druhé se ptají: Co budeme dneska číst? 
Přijdeš zase zítra? Jak to dopadne s tím zatoulaným pejskem? Babička si je odvádí do třídy a otevírá 
rozečtenou pohádkovou knihu. Děti čeká společné čtení, na které naváží večer doma s rodiči. 

běhy. Během půl roku se tak v jedné 
školce vystřídá čtyři až šest senio-
rů. „U dětí mají velký úspěch „kou-
zelné“ převleky předčítačů, vedou 
zvláště nejrůznější klobouky,“ směje 
se Helena Blažejová. 

Čtení za domácí úkol
Samotné čtení netrvá dlouho, při-
bližně deset minut, aby děti udržely 
pozornost. Předčítání provází po-
vídání a hry, na závěr návštěvy do-
stanou děti od babičky či dědečka 

krátkou pohádku, kterou si vlepí do 
svého pohádkového bloku. A to už je 
úkol pro rodiče, kteří mají dětem do-
nesený příběh přečíst před spaním. 
Děti ví, že se jich babička nebo dě-
deček následující den zeptají, o čem 
si s rodiči četly. Samy své rodiče 
motivují k večernímu předčítání.

A jaké knížky se ve školkách 
čtou? Většinou jsou to pohádky 
a příběhy českých autorů. Někteří 
dávají přednost „čtení na pokračo-
vání“ z jedné knihy, jiní si s dětmi 
čtou samostatné krátké příběhy. 

Projekt končí, 
návyky zůstávají
A jak je to dál? Děti si za půl roku 
zvyknou na pravidelné čtení ba-
biček a dědečků, senioři zase na 
kontakt s dětmi. „Po uplynutí čtyř 
měsíců, na které se vztahuje gran-
tová podpora v pilotní třídě, větši-
nou senioři v předčítání ve školkách 
pokračují a to je také jeden z našich 
cílů,“ říká Helena Blažejová. Projekt 
si tak vlastně žije svým vlastním ži-
votem. Pro společnost Celé Česko 
čte dětem® je důležitá zpětná vazba 
od rodičů. Z dotazníkových šetření 
vyplývá, že má projekt pozitivní vliv 
na pravidelný rituál společného čte-
ní v rodinách. Rodiče, kteří nejsou 
zvyklí dětem číst, ale jsou „přivede-
ni“ v rámci projektu k pravidelnému 
večernímu předčítání, v něm často 
pokračují i po skončení akce.  

Setkávání tří generací
Jak vznikl nápad zapojit do předčí-
tání právě seniory? Podle průzkumů 
je u nás v pravidelném kontaktu 
s prarodiči pouhých 10 % dětí. To je 
oproti státům jako například Španěl-
sko nebo Itálie třikrát méně. Projekt 
Babička a dědeček do školky je vý-

Nejen babičky, i dědečkové
Roku 2012 spustila obecně pro-
spěšná společnost Celé Česko čte 
dětem® ve Frýdku-Místku pilotní 
projekt pod názvem Babička do 
školky financovaný z grantu Nadač-
ního fondu Hyundai a Nadace Open 
Society Fund Praha. Předčítání ve 
školkách se setkalo s nadšeným při-
jetím, a proto se rozjelo i v okolních 
městech, Havířově, Českém Těšíně 
a Třinci, již pod současným názvem 
Babička a dědeček do školky. Uká-
zalo se totiž, že zájem o předčítání 
nemají jen babičky, jak se původně 
předpokládalo, ale i dědečkové. 
„Jsme za to moc rádi,“ říká kulturní 
referentka společnosti Helena Bla-
žejová, „protože mužský element je 
pro děti velmi důležitý.“

V letech 2014 a 2015 překročil 
projekt díky podpoře Nadace Ag-
rofert hranice Moravskoslezského 
kraje a rozšířil se i do Prahy, Brna, 
Ostravy a Zlína. V současné době se 
do něj zapojilo asi 200 školek v celé 
České republice a zhruba dalších 
200 si projekt zajišťuje samo, s me-
todickou podporou společnosti Celé 
Česko čte dětem®.

Zájem školek je veliký
Zájem školek je veliký, hlásí se 
samy. Babičky a dědečkové přichá-
zí po dobu jednoho týdne v měsíci 
v dopoledních hodinách do třídy 
a předčítají dětem pohádkové pří-

POMÁHÁME

Projekt Babička 
a dědeček do 

školky podporuje 
Nadace Jistota 
Komerční banky 
a Modrá pyramida.
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Pojď, budeme si číst
Francouzský pedagog Daniel Pennac zdůrazňuje, že sloveso „číst“ nestrpí roz-
kazovací způsob. Nemá smysl přikazovat dětem: „Jdi si číst“, byť by toho již byly 
schopné. Namísto toho je vyzývejme: „Pojď, budu ti číst.“ f

Helena
Blažejová

Helena Blažejová má na starosti admi-
nistrativu a produkci projektů v rámci 
kampaně Celé Česko čte dětem, které 
se realizují na území Prahy. f

jimečný tím, že propojuje tři genera- 
ce – děti, rodiče a seniory – a navíc 
posiluje rituál společného čtení, 
který z rodin pomalu vytlačuje všu-
dypřítomná elektronika. 

Proč číst dětem?
Společné čtení s dětmi je důležitěj-
ší, než by se mohlo zdát. Předčítá-
ní posiluje rodinné vazby, odtahuje 
jednotlivé členy od tabletů a počí-
tačů a umožňuje jim společně se 
ponořit do příběhu. Navíc výzkumy 
ukazují, že každodenní činnosti rodi-
čů, jako je právě čtení, hrají ve zdra-
vém vývoji dítěte klíčovou roli. Učí 
děti samostatnému myšlení, trénuje 
paměť, podporuje jejich psychický 
vývoj, zlepšuje soustředění, rozvíjí 
jazyk a slovní zásobu, dává svobodu 
ve vyjadřování.

Dvacet minut denně 
Rodiče by měli dětem předčítat ale-
spoň dvacet minut denně. „Mnozí 
rodiče si myslí, že u dětí, které již 
chodí do školy, to není nutné, proto-

že si mohou číst samy,“ říká Helena 
Blažejová. „Naším mottem je proto 
heslo, že Hrdinou kampaně Celé 
Česko čte dětem® je dítě, nikoliv 
kniha,“ vysvětluje. f

Foto: archiv Celé Česko® čte dětem

Celé Česko čte dětem®

Obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem® založila roku 2006 
její současná ředitelka Eva Katrušáková. Inspirovala se v sousedním Pol-
sku. Od začátku převzal nad projektem záštitu tehdejší prezident Václav 
Havel. K  dnešnímu dni se do kampaně aktivně zapojilo více než devět 
desítek známých osobností ze světa kultury, umění a sportu, mezi nimi 
například textař a publicista Michal Horáček, herečka Vanda Hybnerová, 
herec Arnošt Goldflam, zpěvačka Aneta Langerová a další.

Projekt Babička a  dědeček do školky je pouze jedním kamínkem 
z pestré mozaiky projektů, kterým se společnost věnuje. Mezi další ak-
tivity patří například čtení dětem v  nemocnicích po celé ČR, pořádání 
seminářů a konferencí, organizování čtenářských dílen a koutků pro ná-
vštěvníky knižních akcí a festivalů (např. Mezi ploty, Svět knihy, Colours of 
Ostrava, NGO Market). f
Více na http://celeceskoctedetem.cz 

Celé Česko čte dětem® 
v číslech  
• 10 let funguje v ČR projekt Celé Česko čte dětem®  
• 20 minut denně předčítejme dětem 
• 200 školek se zapojilo do projektu Babička a dědeček do školky 
• 800 seniorů předčítá dětem ve školkách
• 204 13 50 54/0300: Číslo konta obecně prospěšné společnosti Celé 

Česko čte dětem®, na toto číslo lze zasílat sponzorské dary. f

Čtenářská gramotnost souvisí i s finanční 
gramotností. U dětí, které jsou schopné 

samostatného kritického myšlení a orientace 
v textu, klesá pravděpodobnost neuvážených kroků 
a transakcí ve světě financí.  
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