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Založte si
online stavebko
a VYHRAJTE
SOUTĚŽ
o
10x iPhone

MÁME KLÍČ K ZÍSKÁNÍ
BYDLENÍ
Založte si online stavebko do 30. 6. 2021 a zařaďte se
do slosování o 10x iPhone 11.
Poskytovatelem stavebního spoření a pořadatelem soutěže je
ČSOB Stavební spořitelna, a.s. Soutěž probíhá v termínu od 22. 5. do 30. 6. 2021
včetně. Úplné podmínky a pravidla soutěže si přečtěte zde. Provozovatel si
vyhrazuje právo na změnu termínu konání soutěže. Tento dokument má
pouze informativní charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku.
www.csobstavebni.cz
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Milí čtenáři,
vítáme vás u nového čísla magazínu
Liška, poprvé pod záštitou
ČSOB Stavební spořitelny. Máme
za sebou půl rok plný výzev. Událo
se toho hodně. I přes všechny vnější
okolnosti se nám podařilo rebrandovat
ČMSS na ČSOB Stavební spořitelnu,
„přebarvit“ poradenská míst, web,
zaměstnance, i samotný magazín
a webový blog Tadyjemoje.cz. Dobrá
práce, kolegové!
Naše ratolesti za sebou mají několik
měsíců domácí výuky, předškolákům
jsme hledali zábavu doma, kde se jen
dalo, proto bylo jasné, že dětské pokoje
budou tvořit velké téma i v našem
magazínu. Inspirujte se, jak rychle

a jednoduše můžete oživit dětský pokoj
nebo jak připravit byt na příchod nového člena domácnosti. Omezené
cestování nás žene na chaty a chalupy,
a tak přinášíme tip na využití lodních
kontejnerů, které ve finále poslouží
třeba i k celoročnímu bydlení. A pokud
již nějakou nemovitost máte, rekonstruujete nebo stavíte, určitě si prostudujte,
jaké jsou možnosti státních dotací.
Přečtěte si, zda nás čeká rok plný
rekordů, nebo jakou produktovou
novinku pro vás chystáme. Přejeme
příjemné a slunné dny plné optimismu.
Martina Nováková
Marketing ČSOB Stavební spořitelna
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V případě, že si již nepřejete, aby vám byl magazín Liška zasílán, sdělte nám tento požadavek buď písemně
na adresu ČSOB Stavební spořitelny, nebo info@csobstavebni.cz.
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IDEÁLNÍ ČAS PRO OŽIVENÍ DĚTSKÉHO POKOJE
Všechny druhy prolézaček a schovávaček jsou vítaným zpestřením. Málo invence a nekonečné
množství dětské radosti.

TIP
A pokud by dětský pokoj snesl rozsáhlejší
přestavbu či rekonstrukci, je tady úvěr bez
zajištění nemovitosti.
Pokud si půjčíte 150 000 Kč, vaše měsíční splátka
nepřesáhne 1 300 Kč. Spočítejte si to!

Nemusí jít přitom jen o úkryt před povinnostmi,
školou a dospělými. Přidejte pár světel, měkkých polštářů
a vytvoříte perfektní čtecí koutek, ve kterém knížku do
čtenářského deníku přelouská školák raz dva. Dětský pokoj
dovedete k dokonalosti, pokud stěnu za postelí oživíte
malůvkou horského panoramatu.
Proměna pokoje za pár korun
Občas stačí přidat jeden zábavný prvek a snadno proměníte
dětský pokojíček v místo, kde se vaše malé já nechá unášet
na vlnách fantazie. Inspirujte se našimi malými proměnami,
které zvládnete realizovat, než se vaše dítě vrátí ze školky.

Místo na čtení i dobrodružné výpravy

Místo pro hry i na spaní
Domečková postel je perlou každého dětského pokoje. Přes
den slouží na hradní, večer zase ukolébá k sladkému spánku.
Doplňte ji o závěsné lampiony, spoustu polštářů, a máte-li
doma malého strašpytla, přidejte pár závěsů, které vytvoří
dokonalý pocit bezpečí.

Domečky, stany, bunkry a nejrůznější schovky. Každé dítě je miluje,
jen málokteré má ale takovou parádu ve svém malém království.

Jak proměnit dětský pokojíček k nepoznání za jedno odpoledne? Inspirujte se nápadem kodaňského designéra Maria
Willumsena. Stačila jen trocha barev, pár tahů štětcem
a běžné IKEA komody proměnil v originální kousky, které

budou dětskému pokoji dělat parádu léta. Vedle kreseb domku se
na dětském nábytku báječně vyjímají třeba i motivy z říše hmyzu,
safari a podobně.
Místo pro zábavu hraje v dětském pokoji hlavní roli.
Děti se potřebují rozvíjet, fantazírovat a naplno se projevovat.
Skvělou ukázkou, jak takové místo vytvořit za pár
minut, je nápad švédského designéra
Magnuse Josefssona. Prázdný a nevyužitý kout s regály proměnil v domeček na hraní pomocí pár metrů
černé washi pásky.
Japonské dekorační pásky ale
můžete v dětském
pokoji využít na tisíc
a jeden způsobů, ať už
na vyzdobení nábytku,
nebo prázdných zdí.
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DÍTĚ NA CESTĚ?
6 TIPŮ, JAK MALÝ BYT
PŘIPRAVIT NA PŘÍCHOD
NOVÉHO ČLENA RODINY

JAK USPOŘÁDAT POSTELE
V DĚTSKÝCH POKOJÍCH
V dětském pokoji musíte většinou bojovat
o každý centimetr. Zvláště pak, když máte více
ratolestí a tím pádem i více postelí. Podívejte se
na pár nápadů, jak takové postele uspořádat,
aby vám doma zabíraly co nejméně místa.

V malých bytech je třeba přemýšlet nad každým centimetrem
čtverečním. A s novým členem rodiny to platí dvojnásob.
Útulný a maximálně funkční prostor pro vaše malé já ale
s trochou šikovnosti vytvoříte i v garsonce. Inspirujte se našimi tipy
a vytvořte doma prostor pro všední život s dítětem, kde budete mít
prostor na všechny věci, které máte rádi.
Buďte minimalisté
Přebalovací pult ukousne pěkný kus drahocenného místa.
Zkuste se proto poohlédnout po modernější a prostorově
úspornější alternativě. Řešením můžete být nástěnný přebalovací
pult nebo speciální nástavce, které obyčejnou komodu rázem
promění na plnohodnotný přebalovací pultík.
Jako na obláčku
Víte, že v prvním roce života miminka prospí v průměru
15 hodin denně? Místo na spaní by tak vaše malé já mělo mít
nejen v ložnici, ale také v obývacím pokoji. A protože postýlka
zabere notnou část prostoru, poohlédněte se po netradičních
řešeních. Oblíbené jsou například závěsné houpací kolébky
Hojdavak, které miminka uklidní a ukolébají do světa snů. Jestli
hledáte nějaké mobilnější řešení, vsaďte na takzvaná hnízdečka.
Jsou přenosná a zajistí dítěti maximální pohodlí a bezpečí jak
v postýlce, tak na pohovce nebo manželské posteli.
Dva pokoje v jednom
To, že máte malý byt, neznamená, že v něm není místo pro dětský
pokojíček. V ložnici snadno vytvoříte samostatnou dětskou část
a není přitom třeba žádných příček ani stavebních úprav.
Bohatě si vystačíte s kolejnicí a závěsem. Možná vás překvapí,
jak obyčejná látka s dětským motivem prostor nenásilně
vizuálně oddělí a zároveň vytvoří malý dětský pokojíček uvnitř
vaší ložnice. Snažte se dětský koutek vyšperkovat barvami,
které budou ladit se zbytkem vaší ložnice. Levným a rychlým
řešením jsou nástěnné samolepky plné barev, vzorů a motivů,
které ve finále udělají největší radost rodičům.

Jedna skříň, dvojnásobek prostoru
Miminka potřebují spoustu péče, lásky a pozornosti, jejich
nároky na úložné prostory v šatníku jsou ale minimální.
A vzhledem k tomu, že oblečení pro miminka měří sotva pár
desítek centimetrů, nabízí se jedno mazané řešení – přidejte do
své skříně šatní tyč navíc. Zdvojnásobíte tím kapacitu šatníku,
navíc oblečení pro batolata je tak maličké, že ho ve skříni ani
nepostřehnete.
Myslete vertikálně
Kočárek, vanička, pleny nebo ohřívačka. To je jen desetina věcí,
která vám zahltí domov s příchodem miminka. Připravte se tak
na to, že budete potřebovat spoustu polic, skříní a boxů. Pokud
máte doma úložného prostoru zoufale málo, buďte kreativní
a využijte do posledního centimetru volné místo na zdech.
Nástěnné skříňky a police jsou pro domácnost s dítětem
bezpečné, nechají dostatek prostoru na zemi pro první krůčky,
ale zároveň poskytnou spoustu úložného prostoru.
Bílý šum: tajemství spokojeně spícího miminka
Bílý šum dětským uším připomíná zvuky z mateřského lůna,
což vede k delšímu a klidnějšímu spánku. Tenhle elektronický
zázrak má ale ještě jednu výhodu – parádně tlumí okolní hluky
v domácnosti. Ať už je to mytí nádobí, hovor, krájení zeleniny
nebo ostatní zvuky každodenního života. Jakmile tenhle generátor
bílého šumu zapnete, jako by se kolem dítěte vytvořila neviditelná
bublina, ve které bude nerušeně spát, a vy se obejdete bez
šeptání a plížení po špičkách.
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Nestárnoucí klasika
Když je dětí hodně a prostoru málo, poslouží nejlépe klasické
palandy. A pokud vedle nich máte dost místa, můžete k nim
udělat bytelné schody s úložným prostorem vevnitř.
Cik cak trojice
Tři postele se nad sebe pohodlně vejdou i v bytech bez
vysokých stropů a stačí je přitom spojit jediným žebříkem jako
palandy. A nevypadá to přitom vůbec špatně.
Vestavěné patro
Pokud chcete mít co největší možnou plochu podlahy pro další
nábytek, nejjednodušší bude si do pokoje trochu podlahy
přidat. S vestavěným patrem získáte pod ním místo pro skříně,
komody či psací stoly.
Palanda ve stěně
A jestliže vaše děti mají koníčky, na které je potřeba co nejvíce
místa, zkuste jim zařídit sklápěcí postele. Během chvilky bude
i malý pokoj prostorný.
Postel ve skříni
Máte-li v pokoji dost hlubokou skříňovou stěnu, zakomponujte postel do ní. Máte tak postel i veškeré úložné prostory na jedné
straně a v pokoji zbude spousta místa.
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Domy za milion

Domy za milion
Blokki je vlastní severský styl a minimalistický design

DOMY ZA MILION:
KOUZLO OBYTNÝCH KONTEJNERŮ
Alternativní a udržitelná řešení, to je naše. Zvlášť pokud jde o bydlení. Tentokrát jsme si posvítili
na projekt Blokki, který vyrábí domy z vyřazených lodních kontejnerů. Může být kontejnerový
domek plnohodnotným obydlím? A jaké jsou jeho výhody? I to se v článku dočtete.
Do hlubokého lesa, k vodě nebo na louku – kam si takový dům
postavíte, je jen na vás.
Říká se, že Češi jsou národem chatařů a chalupářů. O jedné
takové chatě, která by sloužila jako útočiště před životem
v rušném městě, snila výtvarnice Karolína Stryková se svojí
matkou Zdenou Zlatovou. Svoji vizi originálního, nenáročného
a ekologického domku přetavily do projektu Blokki.
„Jako rodina jsme měli ke stavbám různého charakteru vždycky
blízko, rozhodly jsme se tedy na stavbě naší vlastní chaty vyzkoušet všechny možné aspekty, které kontejnerové stavby přinášejí,“
popisuje začátky Zdena Zlatová. Inspiraci čerpaly například
v Japonsku nebo Skandinávii.
Lego pro dospělé
Slovo kontejner mnohým z nás nemusí znít dvakrát honosně,

než dva až tři měsíce. Za zmínku stojí také ekologická stránka
věci. Tím, že si necháte postavit domek z vyřazených lodních
kontejnerů, zbavujete planetu přebytečného odpadu. Domy
jsou navíc nízkoenergetické.
Když to shrneme, Blokki a obecně obytné kontejnery
představují stylový a dostupný příbytek nenáročný na údržbu.
Přidanou hodnotou je také to, že v případě potřeby je možné
dům rozmontovat a převézt na jiné místo.
Lesní chata na Vysočině

Domov i za tři čtvrtě milionu
Pořizovací cena je největší výhodou, oproti klasickým stavbám
je opravdu nízká. Částka se logicky odvíjí od velikosti a typu
provedení. Jednoduchý domek o ploše 30 m² tvořený jedním
blokem vyjde na něco přes půl milionu korun. Za milion a čtvrt
si pořídíte třeba základní variantu 2blokki home Z, C nebo S.
Dispozicemi odpovídá 3kk a rozkládá se na ploše 60 m².
Díky dřevěným obkladům byste nepoznali, že se původně
jedná o přepravní kontejner.
Kontejnerové domky nejsou ve světě žádnou novinkou
a i poptávka u nás roste. Není divu, trh s nemovitostmi
(nejenom) mladým lidem v současné době zrovna nepřeje.
A tak mnohdy nezbývá než se vydat jinou cestou. I když
původní záměr byl realizace pohodlných a jednoduchých chat,
kontejnerový domek může bez problému sloužit k trvalému
bydlení.

pravdou ale je, že z jednotlivých modulů lze sestavit útulné
a estetické domky. Ostatně právě Blokki je důkazem, že takové
bydlení může být moderní, stylové a zároveň plně funkční.
„Vizuální stránka je pro nás hodně důležitá. Každý má ale vizuální
nároky jiné, a pokud se ty jeho výrazně liší od těch našich, většinou
se na spolupráci nedohodneme. V tom nechceme dělat kompromisy. Snažíme se stavět tak, aby se výsledek líbil nejenom
zákazníkovi, ale i nám. Je to naše vizitka.“
Základem stavby je ocelová konstrukce dvanáct metrů dlouhého
přepravního kontejneru. Představte si stavbu jako lego – vhodným
poskládáním opracovaných modulů vzniknou obyvatelné
domy, jejichž podklad tvoří betonové patky. Je na vás, jestli si
vyberete jeden, dva nebo tři. Na webu Blokki nabízí cca dvanáct variant, zákazník ale může samozřejmě přijít s vlastní představou. A pokud se vaše rodina rozroste, není problém připojit
další moduly k původní stavbě.
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Navštivte Blokki i vy
Chcete vidět Blokki naživo? Navštívit můžete třeba referenční
stavbu v Chotuticích. Současná majitelka domek čas od času
na víkend pronajímá. Další možností je návštěva vzorové stavby
na Vysočině. Domek je umístěn v lese v rekreační oblasti, kde
už třetí rok slouží jako chata. Na Vysočině se rovněž nachází
výrobna Blokki, kde vás po předchozí domluvě uvítá třeba
Zdena Zlatová: „Nepořádáme klasické dny otevřených dveří,
každá návštěva je individuální. Zájemcům se snažíme poradit,
jak na takovou stavbu, jak je to s povoleními, jak vybrat vhodný
pozemek a podobně.“

TIP
Na takový styl bydlení vám půjčí i některé banky. Například
u ČSOB Stavební spořitelny si můžete vybrat několik druhů
financování. Žít třeba v obytném kontejneru můžete klidně za
méně než 2000 Kč měsíčně.

Rychle, levně a ekologicky
Kromě již zmíněné finanční stránky a variability mezi hlavní výhody
bezesporu patří rychlost realizace. Stavba obvykle netrvá déle

Než k realizaci takového typu obydlí přistoupíte, je dobré vědět,
že pro legalizaci domku z dílny Blokki stačí stavební ohlášení na
příslušném úřadě. Nutno také zdůraznit, že i obytný
kontejner lze financovat pomocí klasické hypotéky.

Foto: Blokki, Teodorik Menšl
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Úsporný rodinný dům

ČESKÝ SOBĚSTAČNÝ DŮM FINIŠUJE.
DVEŘE OTEVŘE V LÉTĚ
O projektu Český soběstačný dům jsme psali na blogu tadyjemoje.cz, když se stavěl.
Nyní už je skoro hotový a nás zajímalo, jak se projekt vyvíjí, jak technologie fungují
v praxi nebo kdy otevře dveře veřejnosti.

ízí.
To nejlepší, co české udržitelné stavitelství nab
Koncept domu závislého pouze na zdrojích, které si sám
vyrobí, se začal rýsovat zhruba před čtyřmi lety. Nápad stojí
na myšlence souladu s přírodou, výrobě vlastních zdrojů
a chytrém hospodaření s vodou a energií. Žádné inženýrské
sítě, žádné plýtvání.

Jasné obrysy dostal na podzim roku 2019, kdy byla zahájena
stavba v roztroušené zástavbě Hodslavského potoka u Lipna
nad Vltavou. A i když ještě není zcela hotovo, dnes už si
domek v jižních Čechách sám vyrábí a ukládá elektřinu.
„Akorát jsme dobílili podkroví a zapojili radiátory Laurens.
Stavba se pomalu začíná podobat domovu,“ uvádí Karolína
Podruhová.
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Před více než rokem byla zahájena stavba
soběstačného domu u Lipna.
Posouvání hranic technologií
Technologie jsou základním stavebním kamenem jedinečného
domu. Jejich využití je pro soběstačnost budovy nezbytné.
Cílem projektu není jen samotná stavba energeticky nezávislého domu, ale především posouvat hranice výrobních
postupů a energetiky, objevovat nové vychytávky a urychlit
nástup technologií do našich domovů.
„Nejzajímavější na celém procesu byl vývoj technologií. Pořád
nás něco překvapovalo, pozitivně i negativně. Ale to nás na
tom bavilo nejvíc. Náš dům je vlastně taková zimní expedice,
blížíme se k vrcholu, ale chvilku nám po cestě mrzly palce
u nohou,“ popisuje Karolína, která je součástí projektu od
úplného začátku.

Soběstačnost v praxi
„Co se technologické stránky týče, máme zapojené solární panely s řídicím rozvaděčem, střídači a bateriemi. Naše malá solární elektrárna funguje a my každý den přes aplikaci
kontrolujeme, kolik vyrábíme. Je vzrušující si rozsvítit večer
světlo a vědět, že všechna energie je jen ze sluníčka. Máme
také čerstvě finálně připojenou vodu z vrtu a dešťové nádrže,
včetně veškeré filtrace. Pánové z ENVI-PUR odvedli skutečně
skvělou práci.“
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A jak je to s financováním celého projektu?
„Většinu peněz jsme si našetřili a také použili.
Zároveň jsme měli štěstí
a nadchli do společné práce velkou řadu
technologických firem, bez kterých by to nešlo.
Dokázali jsme tak i něco ušetřit. Je to vlastně
takový crowdsourcingový projekt, a tak bude
vlastně v budoucnu i fungovat.“
V roce 2017 se hlavním partnerem Českého
soběstačného domu stala Hypoteční banka. Díky
tomu bylo možné například rozšířit soutěž a zvýšit odměny studentům.

Nové nápady, moderní materiály,
inovativní technologie.
Zapojit chybí už jen kotel. Na ten by mělo dojít v nejbližších
dnech. „Veškeré topné prvky včetně akumulační nádrže jsme
využili od české firmy Regulus. Brzy už tedy začneme topit
a budeme se věnovat interiéru. Jak moc je vše v praxi funkční,
se dozvíme hned vzápětí, ale v tuto chvíli to vypadá vše dost
slibně,“ dodává. Stavba je tak připravena na zimu, která je
kvůli nedostatku slunce pro provoz domu přece jen náročnější.
Vytvořit novou generaci
Inovativní a komplexní koncept, jakým Český soběstačný dům je, vyžaduje špičkové profesionály, ale
i neotřelé nápady a mladé talenty. Podle zakladatelů
je také potřeba vytvořit generaci lidí, kteří budou se
zdroji nakládat jinak, lépe. Proto již v roce 2016
byla vyhlášena soutěž pro studenty architektury.
Od té doby se akce každý rok s různými
zadáními opakuje a jedná se o největší studentskou architektonickou soutěž svého druhu v ČR.
Návrhy účastníků jsou poté zdarma poskytnuty
veřejnosti.

Cílem je, aby měl ze stavby užitek maximální
počet lidí.
Hlavní architekt a projektant Vojtěch Lichý.

Ukázat, že to jde
„Říká se ‚nikdy neříkej nikdy‘, ale v tento moment neplánujeme
stavět soběstačné domy,“ odpovídá Karolína na otázku ohledně
plánů do budoucna. „Chtěli jsme ukázat, že to jde a že dům
může fungovat naprosto soběstačně bez velkých újem na komfortu,
na který jsme už dnes zvyklí a nechceme se ho vzdát. Po otestování
domu a vychytání chyb zveřejníme celý projekt a jeho fungování
zcela zdarma na našem webu.
Může si ho replikovat, nebo se alespoň částečně inspirovat,
kdokoli bude chtít.”
Na jaře dům ještě čekají menší dodělávky jako fasáda, zahrada
nebo terasa. Covidová situace stavbu trochu pozdržela, ale v létě
2021 by měla přivítat první návštěvníky. Aktuality můžete sledovat
na Facebooku nebo na Instagramu.

Foto: Karolína Podruhová
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JAK ZÍSKAT STÁTNÍ DOTACE
NA ZELENÉ BYDLENÍ
O pohodlném zázemí vlastního domu se zahradou na klidném místě uprostřed přírody sní mnoho lidí.
Z vlastní zkušenosti víme, že spokojenost s bydlením je do značné míry ovlivněna dobrým plánováním
a objektivním zhodnocením vlastních potřeb a možností. Následující články chtějí ukázat, že úsporná
řešení jsou dnes dostupná všem a dlouhodobě se rozhodně vyplatí. Ať už plánujete stavbu nového
domu, rekonstrukci, nebo jen chcete vyměnit starý kotel, ukážeme vám, jak a kam směrovat své
investice, aby se vám ve vašem domě žilo úsporněji a lépe.
Téma nákladů na bydlení v rodinném domě
a možných úspor je aktuální v každé
době, v té stávající možná o trochu
víc. Od nepaměti se hledala rovnováha
mezi formou a kvalitou bydlení
a financemi potřebnými na jeho
pořízení a provoz. Nové technologie, jejichž kvalita v čase
roste a ceny klesají, jsou nyní
dostupné pro většinu domácností. Společně s rostoucími
cenami energií vedou k mnohem
vyššímu zájmu o úspornější
bydlení. Častěji než kdy dříve
se mluví o úsporách energií,
udržitelnosti, soběstačnosti
a celkově odpovědnějším přístupu
k životnímu prostředí a životu
samému. Úsporný dům dokáže
nabídnout vysoký standard bydlení,
zdraví prospěšné prostředí i trvale nízké
účty za energie. Navíc nižší spotřebou a užitím
obnovitelných zdrojů energie dokáže snížit závislost
na vnějších dodávkách paliv a energií.
Stát nabízí pomoc při snižování energetické náročnosti
nových i dříve postavených domů, ale také při hledání
nových, ekologičtějších cest od výroby elektrické energie až
po zadržování a využívání dešťové vody. Podporu pro
výstavbu nových nebo změnu hotových domů a budov
zajišťují Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo
průmyslu a obchodu (MPO). Nejznámějším podpůrným

finančním nástrojem realizace domů s nízkou spotřebou energie
je program Nová zelená úsporám (NZÚ). V jeho rámci mohou
domácnosti až do konce roku 2021 žádat o příspěvek třeba na
zateplení domu, instalaci solárních panelů, zelené střechy nebo
stavbu nového domu v pasivním standardu. Zároveň je otevřena
výzva pro majitele rodinných domů, kteří chtějí začít efektivněji
využívat dešťovou nebo tzv. šedou vodu z koupelny. Předpokládá
se, že na současné podmínky kontinuálně navážou další obdobné
programy i po roce 2021.
Nová zelená úsporám – oblast podpory B na výstavbu domu
v pasivním standardu. Pro nové rodinné domy je v NZÚ určena
kategorie B – výstavba a nákup. Cílovou skupinou jsou stavebníci
i zájemci o koupi developerské výstavby rodinných domů
s velmi nízkou potřebou energie. Nejvyšší podpora pro pořízení
nového rodinného domu může činit 450 000 Kč. Domy s velmi
nízkou potřebou energie vybízejí k realizaci dalších opatření
směřujících k ochraně klimatu ( jako např. realizace zelených
střech či využití tepla z odpadních vod), která jsou další podporou
této kategorie.
Nová zelená úsporám – oblast podpory C na obnovitelné
zdroje energie. Domácnosti mohou z tohoto programu získat
jednorázové dotace:
35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
35 000 až 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání
se zpětným získáváním tepla,
25 000 až 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
až 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod,
až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Státní podpora na úsporné bydlení
Program EFEKT
Největší vliv na spotřebu energie mají domy a budovy, které
byly postaveny v minulosti. MPO v programu EFEKT umožňuje
čerpat podporu na financování posouzení a potřebné přípravy
realizace energeticky úsporných opatření i u stávajících
rodinných domů (do výše 30 000 Kč).
Nová zelená úsporám – oblast podpory A pro stávající
domy na zateplení
Samotná realizace úsporných opatření pak může být součástí
podpory z programu NZÚ v kategorii A, určeného i pro rodinné
domy. Nejvyšší míra dotace vedoucí ke snížení potřeby energie
může u rodinného domu činit až 550 000 Kč.
Užitečné legislativní odkazy, pokyny a informace
Stavební zákon – upravuje územní plánování, povolování
staveb a jejich změn nebo podmínky pro projektovou činnost
a provádění staveb.

Požární ochrana budov – shrnuje základní technické podmínky
pro navrhování, provádění a užívání stavby s ohledem na požární
pravidla a ochranu.
Zastavěné plochy – obecné požadavky na využívání území při
vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich
využití a umisťování staveb na ně.
Stavební spoření – znění zákona o stavebním spoření a státní
podpoře stavebního spoření včetně přijímání vkladů a poskytování
úvěrů.
Pokyny – praktický souhrn kroků, jak správně postupovat a získat
dotaci z programu Nová zelená úsporám na nový nízkoenergetický
dům nebo jeho rekonstrukci.
Rodinné domy – souhrn informací o dotacích z programu Nová
zelená úsporám, včetně postupu pro žadatele, krajských kontaktů
a detailních oblastí podpory.
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Závan
exotiky
Že tapety do
koupelny
nepatří?
Ale kdepak.
Ve světě interiérového designu se
poslední dobou skloňují ve všech pádech
a není divu. Dokonce i ty
nejšedivější koupelny totiž
vyšperkují k nepoznání. Divoký motiv
džungle, stylové marocké obklady nebo dřevo.
Pokud řeknete tapetám v koupelně ano, pak nic není
nemožné. Voděodolným koupelnovým tapetám nevadí
vlhkost, a můžete je dokonce nalepit i na starou dlažbu nebo
umakart.

Modrá je dobrá
Někdy stačí jeden nápaditý prvek a na první pohled obyčejná
koupelna se promění v neotřelou místnost. V tomto případě si
střihla hlavní roli barevná dlažba, která vypadá v kombinaci
s jednoduchým koupelnovým nábytkem ze dřeva parádně.
Modrá sice většinou v interiéru působí studeně, v koupelně je
tomu ale přesně naopak. Je svěží, uklidňující a vytváří dojem
vodní hladiny.

BAREVNÁ SMRŠŤ PRO KAŽDOU KOUPELNU
Koupelna je jednou z nejvytíženějších místností každé domácnosti. Nemusí však plnit jen praktickou
funkci. Ať už ji rekonstruujete, nebo zařizujete od úplných základů, berte to jako perfektní příležitost,
jak ji udělat originální a pestrobarevnou.
Všechny barvy duhy
Pohled na takové obklady vám vykouzlí úsměv na tváři, ať už
ráno vstanete z postele jakoukoliv nohou. Zbytek koupelny je
zařízen jednoduše a výhradně v bílém odstínu. Díky tomu
pastelové odstíny nepůsobí křiklavě ani kýčovitě. Pokud si
chcete pohrát s dlaždicemi v podobném duchu, využijte
k tomu některý z online generátorů barevných palet, které
vám nabídnou stovky kombinací.
Živá a zářivá
Říká se, že v jednoduchosti je krása, ale neotřelé barevné
kombinace nás nikdy nepřestanou bavit. Posuďte sami:
Sprchový kout vyšperkovaný mozaikovým obkladem
v barvách smaragdu, růžová dlažba s červeným vzorem, a to
vše doladěné jednoduchým bambusovým nábytkem.
Tahle koupelna zkrátka hýří temperamentem a zdánlivě
nekombinovatelné odstíny spolu tvoří luxusní a nápaditý celek.
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Nuda při čištění zubů v téhle koupelně
určitě nehrozí.

V objetí džungle
Kde jinde se po náročném dni skvěle zrelaxovat než v horké vaně a s výhledem
do zeleně? Jakmile má milovník rostlin v koupelně alespoň jedno okno, pak jsou
pokojovky jako dekorace jasná volba. Vypadá to, že v tomto případě bylo
v koupelně místa více než dost a výsledek vypadá naprosto parádně.

Skvěle vyšperkovaná
místnost.
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NERUŠIT, TADY JE KNIHOVNA!

I TOHLE MŮŽE BÝT VÁŠ BALKON

Každá knihovna je jedinečná. Jako otisk prstů. Některé jsou plné napětí, jiné velké lásky nebo příběhů
ze světa fantazie. Všechny ale mají jedno společné: jsou nápadité a už jen pohled na ně nenechá žádného milovníka knih chladným. Inspirujte se těmi nejkrásnějšími knihomolskými koutky a vneste svěží
vítr i do své knihovny.

Balkony bývají často šedivou a nevyužitou částí našeho domova. I ten nejmenší koutek nebo malé
venkovní odkladiště přitom snadno proměníte v útulné místo, kde si hezké počasí vychutnáte plnými
doušky. Stačí troška citu, pár zajímavých doplňků a špetka inspirace, kterou jsme pro vás dali
dohromady.
Ať už máte malý balkon, nebo rozměrnou terasu, i ve městě můžete sklízet, co
jste si zaseli. A to doslova. V květináčích
vám vesele porostou rozmanité bylinky,
cherry rajčátka, sladké jahody, kanadské
borůvky nebo chilli papričky. Nezapomeňte však na samozavlažovací květináče a častější hnojení, v květináči půda
velmi rychle zchudne na živiny.

Skvělá volba pro ty, kteří nechtějí kvůli klasickému řazení knih přijít
o svou oblíbenou obálku. Je to vlastně taková knižní galerie, kterou můžete přetvářet každý den.
Používejte věci, které vám dělají radost, jako dekoraci. Jestli se na
své oblíbené knížky nemůžete vynadívat, vyšperkujte si s nimi rovnou celou stěnu. Podobnou působivou knihovnu zvládnete s trochou šikovnosti vyrobit i svépomocí z palet nebo dřevěných latěk,
které vám v některých hobbymarketech nařežou přímo na míru.

Tahle knihovna stojí za tisíc slov. Má totiž všechno, co každý náruživý čtenář potřebuje. Útulný koutek plný polštářů pro pohodlné
čtení, dostatek světla a zásobu příběhů hned po ruce. Ať už za
okny zuří vánice, nebo je léto v plném proudu, tady budete mít
dokonalý klid na čtení.

Využijte prostor na maximum
Máte balkon tak maličký, že se na něm skoro ani neotočíte?
S trochou šikovnosti si snídani můžete vychutnat i na malém
plácku. Zapojte fantazii a nahraďte běžný zahradní nábytek vychytávkami, které vám ušetří místo. Místo židlí mějte polštářky,
stolek vyměňte za skládací stoličkou nebo rostliny pěstujte
vertikálně.
Na slunných balkonech se daří hlavně jahodám a rajčatům
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Když bytu sluší sytě zelená
Samotné patro na spaní se rozkládá nad koupelnou a kuchyní
a vyhlíží do obytné části bytu. Odtud se leze nahoru do mezipatra po černém kovovém žebříku. Mezanin je vybaven sníženým dvoulůžkem, dvěma nočními stolky a vzrostlými
rostlinami. Prostor definuje sytá lahvově zelená barva, která
se následně přelévá i do zbytku interiéru v podobě masivního
pruhu u stropu.
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Odvaha sáhnout po netradičních barevných
kombinacích se vyplatila.

Tmavý zelený odstín se v bytě opakuje i na mnoha dalších
místech. V hlavním obytném prostoru se nedá přehlédnout
třeba na dvoukřídlých vstupních dveřích nebo na pohovce.
Společenská zóna je jinak zařízená střídmě a nechává vyniknout výrazné dekorace, jako jsou polštářky, sošky na parapetu
okna, kusový koberec a samozřejmě obrazy.

MINIBYT VE STARÉM ČINŽÁKU SE INSPIROVAL
ESTETIKOU HIERONYMA BOSCHE
Interiérový design bytečku o velikosti 30 m² se inspiroval netradičním námětem. Vychází totiž ze
znepokojujících výjevů znázorněných na obrazech renesančního umělce Hieronyma Bosche, který
nechával na svých plátnech ožít nejtemnější stránky lidské povahy. Prvoplánově líbivý motiv to určitě
není, ale ve starém činžovním domě s vysokými stropy funguje velmi dobře a bez pochyby tu vytváří
neotřelou atmosféru.
Starý byt dostal nový kabát
Projekt s názvem Oh my Bosch! vznikl v roce 2017 u našich
polských sousedů. Pro jeden menší městský byt v centru
Lublinu ho navrhlo architektonické studio Home and Wood.
Jeho vedoucí architektka Justyna Wasiluk se specializuje
na zařizování malometrážních interiérů a pro tento projekt se
doslova nadchla.
Jeden chytrý krok zvětšil ložnici, kuchyň i koupelnu
Před architektčiným zásahem se bytové studio rozkládalo pouze
na jednom podlaží. Dispozice 1 + kk zůstaly zachované, ale vysoké stropy činžáku z 16. století jako bonus dovolily, aby se při
úpravách přistavělo mezipatro, které skvěle slouží místo ložnice.
Na nově zbudovaném mezaninu vzniklo jednak klidnější místo
pro noční odpočinek a zároveň se tím uvolnil prostor pod ním,
takže si byt mohl dovolit rozšíření kuchyně i koupelny.

...
Jako vylézt z vody na souš

Dekorace, od kterých neodtrhnete oči
Vstupní část bytu patří zádveří, které se skládá jen ze zavěšeného štendru na oblečení. Vchod pak plynule navazuje na
obytný prostor, kde se nachází pohovka, konferenční stolek,
krbová kamna a designový odkládací stoleček ve tvaru malého prasátka.

Z maličkého 1kk se stal o dost velkorysejší prostor.
Kuchyně, která něco skrývá a hodně odhaluje
V zadní části bytu leží kuchyňský kout s jídelním zákoutím.
Kuchyně se drží čistých linií, nikde nic nevyčnívá. Dokonce i spotřebiče jsou vestavěné a skryté. Horní skříňky díky
světlému odstínu odlehčují
prostor, spodní úložné
prostory jsou vyvedeny
v dekoru světlého
dřeva. Ladí tak
s podlahou, kterou
pokrývají světlé
parkety.
Mramorová
deska za pracovní
linkou opakuje
mramor použitý
na barovém stolku,
který zastupuje
jídelní koutek.

Na koupelně se nešetřilo
Z kuchyně se posuvnými dveřmi vchází do koupelny s velkým
sprchovým koutem. Dlažba ve sprše opět vsadila na zelenou
barvu, umyvadlová skříňka zase kopíruje mramor použitý
v kuchyni a zeď za toaletou zdobí obklad ze světlého dřeva.
Interiér koupelny zpříjemňuje velké kulaté zrcadlo doplněné
o minimalistickou vodovodní baterii a originální závěsné světlo.

Lahvově zelená nás nemine ani v koupelně.
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Blog předsedy představenstva

PŘIPRAVUJEME REVOLUČNÍ PRODUKTOVOU
NOVINKU
Vlastimil Nigrin je novým členem představenstva ČSOB Stavební spořitelny zodpovědným za obchod
a marketing. V květnu přebral štafetu po Jochenu Maierovi, kterého si možná pamatujete z předešlých
čísel našeho magazínu. Jaké novinky chystá, co ho v práci baví a jak relaxuje?
Vlastimile, minulé týdny a měsíce jste se online setkal s našimi
poradci ve všech regionech. Nyní se poprvé představujete
našim klientům. Jak byste chtěl, aby vás vnímali?
Stejně jako našim lidem i našim klientům chci naslouchat. Chci se
zasazovat o rozhodnutí, která budou v jejich prospěch, a pokud
taková nebudou možná, chci jim to vždy férově říct. Chci, aby se
na nás naši poradci i naši klienti mohli spolehnout.

Zkrátka děláme vše pro to, abychom našim klientům zjednodušili
cestu k vysněnému bydlení.
V čem myslíte, že je největší síla naší poradenské sítě?
Naše síla je v soudržnosti a velikosti. Nesmíme se ale dívat dozadu
na to, co jsme dokázali, ale dopředu na to, co chceme a musíme
zvládnout v příštích letech.

Když jsme v dubnu vyhodnocovali rekordní čtvrtletní výsledky, netušili jsme, že
další rekordy přijdou tak záhy. Přetrvá enormní zájem o úvěry i v příštích měsících?
Naše spořitelna vznikla v roce 1993, od té doby jsme svým klientům měrná výše nových úvěrů, pak v květnu
poskytli úvěry v hodnotě 500 miliard korun. V kolika domovech se překročíme magickou hranici 4 miliard v úvěrech
teď asi spokojeně bydlí díky Lišce? Věříme, že i v tom vašem.
za jediný měsíc. To se dosud žádné stavební
spořitelně nepodařilo.
Dosáhnout tohoto historického milníku nám pomohla i současná situace. Chuť pořídit si vlastní byt či dům nebo vylepšit ten Jsou to skvělá čísla, která nám dělají velkou radost a pomáhají nám
stávající v posledním roce ještě vzrostla. Roste ale i zájem o inves- ještě vylepšovat pozici jedničky na trhu. Je za nimi ale také velké úsilí
tice do nemovitostí jako do bezpečného uchovatele hodnoty.
všech, kdo se na každém jednotlivém úvěru podílejí. Přes nebývalý
Peníze z úvěru ze stavebního spoření putují nejčastěji na koupi
nápor děláme vše pro to, abyste co nejdříve mohli využít potřebné
nemovitostí, financování rekonstrukcí nebo úprav domácností.
prostředky a těšit ze svých nových nebo vylepšených domovů.
Rekordní rok financování bydlení
Úroky na trhu pomalu rostou. Předpokládám, že spolu s nimi
začnou mírně klesat i objemy nově poskytnutých úvěrů. I tak si
troufám říct, že letošní rok bude s velkou pravděpodobností
rekordní jak pro celý trh financování bydlení, tak i pro skupinu ČSOB
a pro naši stavební spořitelnu.

Magická hranice na dosah
V březnu tohoto roku jsme sjednali úvěry za více než 3,5 miliardy, Věřím, že nám vy, naši klienti, zůstanete věrni a že tento rekordní rok
to je téměř dvakrát více než vloni. Pokud se udrží současná prů- opět zakončíme jako jednička v oblasti stavebního spoření.

Poptávka po našich úvěrech je v posledních měsících navíc rekordní, takže máme plné ruce práce. I tak se samozřejmě stále
posouváme kupředu, jsme stále více „digitální“, abychom pro
naše klienty byli jednoduše na dosah.
Připravujeme také revoluční produktovou novinku, říkáme jí
Stavebko bez limitů. Zatím nemůžu prozradit víc, ale věřím, že
o ni bude velký zájem. Ostatně už brzy se jí všichni dočkáme.
Na léto plánujeme velkou kampaň.

LETOŠNÍ ROK JE PLNÝ REKORDŮ

Zdražování nemovitostí i snižující se sazby u jiných depozitních produktů s fixním výnosem nahrávají také zvýšenému zájmu o stavební
spoření. To opakovaně potvrzuje svůj význam právě v nejistých dobách. Stavebko může sloužit jako dobrý základ pro pořízení nového
bydlení, ale i jako výhodné spoření se státní podporou.

S čím do Lišky přicházíte? Máte v plánu nějaké zásadní změny?
Máme kvalitní síť finančních poradců a není třeba dělat revoluční
strukturální změny. V jiných oblastech už jsme ale letos několik zásadních změn udělali. Prošli jsme rebrandingem z ČMSS na
ČSOB Stavební spořitelnu, a ještě více tak zdůraznili naše propojení se skupinou ČSOB. Díky spolupráci s kolegy ze skupiny můžeme našim klientům nabídnout vše, co s bydlením souvisí, pod
jednou střechou.
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Kdo je Jiří Feix?
Proč jste si vybral právě obchod, co vás na něm baví?
To je výborná otázka, protože já byl dříve šéf velkého bankovního
provozu. Diář jsem mohl mít prázdný, a přesto jsem se celé dny
nezastavil, protože v provozu se zkrátka řeší to, co zrovna „hoří“.
Úplně jsem se ale přepnul a z nějakého důvodu miluji ten adrenalin plnit ambiciózní cíle a být lepší než konkurence.
Co vás v práci motivuje?
Lidé. Mě vážně baví sledovat, a pokud možno pomáhat lidem
kolem sebe, aby ve svých kariérách rostli.
Co děláte rád ve volném čase, jak relaxujete?
Sportuji podle toho, jaká je zrovna sezóna. Běžkařské hole jsem
na jaře vyměnil za golfové a úplně nejvíc mě baví posezení s našimi dětmi, které už jsou dospělé a je to s nimi víc partnerské než
rodičovské. Jsou úžasné.

Od ledna 2021 je předsedou představenstva ČSOB Stavební spořitelny.
Svoji bankovní kariéru zahájil v roce 1995 v ČSOB, kam nastoupil hned po
ukončení ČVUT v Praze. Jak sám říká, na bankovní kariéru jako vystudovaný
elektrotechnik ani nepomyslel: „Bankéře jsme v rodině neměli a před
nástupem do ČSOB jsem živého bankéře asi ani neviděl. Zájem o ekonomii
u mě během studia na elektrotechnické fakultě rostl čím dál víc hlavně kvůli
tomu, jak přicházely reformy a ekonomika se měnila na tržní, a tak jsem
se nakonec po studiu rozhodl nastoupit do banky,“ říká Jiří Feix. S ČSOB toho
zažil opravdu mnoho, přes její privatizaci a fúzi s IPB po změny s příchodem
KBC. Získal bohaté zkušenosti z různých sfér bankovního sektoru, několik
měsíců strávil v reprezentačních kancelářích ČSOB v Chicagu a Londýně.
V květnu 2017 se mu naskytla příležitost převzít funkci generálního ředitele
a předsedy představenstva Hypoteční banky. Pod jeho vedením Hypoteční
banka získala hypoteční jedničku již po dvanácté v řadě. Je ženatý a má čtyři
děti. Mezi jeho záliby patří sport a pohyb, rád se věnuje plavání a cyklistice.
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MODRÁ LIŠCE SLUŠÍ ANEB VŠE
O BYDLENÍ POD JEDNOU STŘECHOU
Dne 12. 3. 2021 se Českomoravská stavební spořitelna plně začlenila do rodiny ČSOB a nese nové
jméno ČSOB Stavební spořitelna. Poradenská místa po celé republice teď máme v novém modrém
kabátě, ale stále je poznáte podle našeho maskota lišáka.
“Převlékání“ poradenských míst bylo velkou výzvou, ale nakonec
se nám to na všech 250 místech napříč celou republikou povedlo.
Běžte se i vy podívat, jak to Lišce sluší, a vyhrajte dárkové předměty.
SOUTĚŽ:
Tipněte si kolik poradenských míst ČSOB Stavební spořitelny
máme.! Váš odhad pošlete mailem na marketing@csobstavebni.cz,
do předmětu uveďte "V modré nám to sluší" a 20 nejpřesnějších
tipů, které vylosujeme, odměníme balíčkem dárkových předmětů.
Nezapomeňte nám v mailu uvést i svou adresu
pro případné zaslání výhry. Své odpovědi posílejte
do 30. 6. 2021. Podrobná pravidla soutěže
najdete na webu.
I přesto, že máme nové logo, nový název,
modrá poradenská místa, i modrý web, pro
vás jako naše klienty se však vůbec nic
nemění. Všechny smlouvy, tedy ty spořící
i ty úvěrové, zůstávají v platnosti a vaši
finanční poradci jsou vám i nadále plně
k dispozici, stejně jako naše infolinka.

Skupina ČSOB je největším poskytovatelem úvěrů na bydlení
v České republice. Naší vizí je poskytnout klientům veškeré služby
spojené s bydlením. Tedy nejen spoření a úvěry ze stavebního
spoření, účty od ČSOB, ale i hypotéky od Hypoteční banky nebo
pojištění od ČSOB Pojišťovny. Díky tomu mají (klienti) všechny
služby pod jednou střechou. Nebo ještě lépe v internetovém
bankovnictví, kde o nich budou mít okamžitý přehled.

Věděli jste, že:
ČSOB banka má více než 4 milióny klientů v České republice, má 212 poboček a více než 2 500 obchodních míst
České pošty ČSOB v číslech

Logo ČSOB zobrazuje závodního plavce
a prvně bylo použito v roce 2000

Ptáte se

V ČSOB Myslíme zeleně: nabízíme zelené produkty,
nepoužíváme papírové smlouvy a můžete mít i vlastní
Eko-kartu

Musím jako klient něco řešit?
Ne, změna názvu nemá na klienty žádný dopad. Veškeré smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemusejí být podepisovány či
jakkoli upravovány. Veškerá práva a povinnosti ČMSS přecházejí na ČSOB Stavební spořitelnu. Nadále se o vás bude starat
váš stávající poradce.
Jaký bude osud maskota ČMSS, Lišky?
Liška je již od 90. let vnímána jako symbol stavebního spoření v ČR. Klienti často nemluví o ČMSS, ale o Lišce.
Proto počítáme s tím, že symbol Lišky bude s nově přejmenovanou ČSOB Stavební spořitelnou dále úzce spojen.
Proč se mění zavedený název ČMSS?
ČMSS je od roku 2019 100% dceřinou společností ČSOB. Přejmenování umožní lepší vnímání propojení ČMSS a ČSOB.
Můžete tak získat vše potřebné pod jednou střechou a jednou souhrnnou značkou ČSOB.
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POMÁHÁME ČECHŮM K VLASTNÍMU BYDLENÍ
ČSOB Stavební spořitelna překonala historický milník a svým klientům poskytla úvěry za více než
500 miliard korun. K rekordům ji dopomohla dlouhodobě vysoká poptávka Čechů po vlastním
bydlení i oblíbenost stavebního spoření jako bezpečného spořícího produktu. Pokud stojíte na prahu
rozhodnutí – ať už jde o rekonstrukci, modernizaci, nebo pořízení nového bydlení – obraťte se na svého
finančního poradce ČSOB Stavební spořitelny. Řešení najdeme společně.
Drobnější investice do bydlení
vyřídíte s úvěrem bez nutnosti zajištění nemovitosti.
Vhodný pro financování rekonstrukce nebo pořízení bydlení, kde
nechcete, nebo nemůžete ručit nemovitostí.
Co vám úvěr bez zajištění nabízí?
Výši úvěru bez zajištění nemovitostí až 1 000 000 Kč.
Roční úrokovou sazbu 4,9 %*, která se nikdy nezvýší.
Zpracování žádosti o poskytnutí úvěru zdarma.
Snížit si základ daně o zaplacené úroky z úvěru.
Možnost refinancovat za zvýhodněných podmínek také úvěr
na bydlení od jiné finanční instituce.

S větším projektem
vám pomůže úvěr se zajištěním nemovitostí.
Protože, pokud vás čekají větší plány na pořízení bydlení, zeptejte
se svého finančního poradce na možnosti úvěru se zajištěním
nemovitostí. Půjčit vám můžeme až 10 000 000 Kč.

Potřebujete vyšší částku na realizaci vašich snů o bydlení, ale
podmínky pro získání řádného úvěru ještě nesplňujete? Nevadí
i v tomto případě si sjednejte MEZIÚVĚR SE ZAJIŠTĚNÍM
nemovitostí a zrealizujte tak své plány o bydlení dříve.
Výhody meziúvěru se zajištěním nemovitostí:
základní roční úroková sazby 2,79 %**
Doba splácení, a tím i výše měsíčních splátek dle vašich možností.
Čerpání finančních prostředků okamžitě, bez předchozího
spoření na smlouvě o stavebním spoření.
Státní podpora až 2000 Kč na stavební spoření související
s vaším meziúvěrem.
Zaplacené úroky pomůžou snížit daň z příjmu .
Na výběr mezi úrokovou sazbou fixovanou na 3, 6, 10 let

** Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření se zajištěním nemovitostí
Při výši průměrného úvěru 1 300 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 3,6 % budete splácet měsíční splátku ve výši 14 400 Kč po dobu 108 měsíců. Celkem zaplatíte za
takový průměrný úvěr 1 553 398 Kč a jeho RPSN bude činit 4,15 % a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně, náklad na pojištění
zastavované nemovitosti v průměrné výši 2860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2000 Kč.
Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační.
Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní
parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.

Co vám hypotéka nabízí?
Sjednání i odhad nemovitosti zdarma.
Správa hypotéky online.
Administrativu vyřídíme za vás - zajistíme výpis z katastru, vklad
zástavního práva i odhad nemovitosti.
Nové bydlení si s hypotékou i vybavíte - až 30 % můžete použít
třeba na zařízení domácnosti.
Když bude potřeba, splátky si snížíte až o 30 % - už po šesti
měsících řádného splácení.

Obraťte se na svého finančního poradce, nebo nám zanechte své
kontaktní údaje na našem webu www.csobstavebni.cz a my se
vám nezávazně ozveme.

Věděli jste, že…
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Předpoklad pro čerpání mezi/úvěru je uzavřená
smlouva o stavebním spoření.
MEZIÚVĚR ZE STAVEBKA
Meziúvěr slouží k překlenutí doby do získání nároku na řádný úvěr. Umožňuje čerpat úvěr i pro
klienty, kteří nemají dostatek naspořeno na stavebku, či zcela novým klientům.

*Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí
Při výši průměrného meziúvěru 500 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 4,9 % budete splácet měsíční splátku úroků 2 042 Kč a zároveň dospořovat 1 558 Kč po dobu do
přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 119 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou
částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 301 746 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,6% a budete jej splácet
98 měsíčními splátkami ve výši 3 600 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 777 494 Kč a jeho celková RPSN bude činit 5,39 %
a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí
meziúvěru ve výši 0 Kč.

U nás si sjednáte hypotéku roku 2020
Další způsob, jak získat finance na své bydlení je hypoteční úvěr.
Jsme jedničky v bydlení. Půjčíme vám až 90 % z hodnoty nemovitosti, kterou jste se rozhodli pořídit. Zbývající částku můžete naspořit třeba na stavebku.

Poskytovatelem produktu je Hypoteční banka, a. s.

Co vám úvěr se zajištěním nabízí?
Zafinancovat můžete vaše plány o bydlení až do výše 10 000 000 Kč.
Roční úrokovou sazbu již od 3,6 %**, která je pevně daná a tak
se plátky vašeho úvěru v průběhu času nezvýší.
Zaplacené úroky z úvěru vám pomohu snížit daň z příjmu.

A NĚCO NAVÍC…
Ke všem úvěrům od ČSOB Stavební spořitelny získáte výhody
Věrnostního programu. Můžete se těšit
na nejrůznější slevy u našich obchodních partnerů.
https://www.najdetesevevlastnim.cz/vyhody
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ŘÁDNÝ ÚVĚR ZE STAVEBKA
Řádný úvěr klient získá při splnění předem daných
podmínek (spoření na stavebku min. 2 roky, naspoření 35 % cílové částky, dosažení stanovené
výše hodnotícího čísla a úvěruschopnost).
HYPOTÉKA
Hypotéční úvěr získáte zpravidla až do výše 90 %
hodnoty zastavěné nemovitosti. Zbývajících 10 %
je potřebný základ, který můžete naspořit na stavebku.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM
ČSOB Stavební spořitelny

Vítejte doma 28

Jaro je již v plném proudu a nabídka slev pro váš útulnější domov také.
Na webu www.najdetesevevlastnim.cz/vyhody si jistě vybere každý.
Čerpejte, nakupujte a užívejte si výhod.
Pro slevový kód se přihlaste na www.najdetesevevlastnim.cz.

SLEVA NA NÁBYTEK
OD SCONTO

KOUPELNY
A KUCHYNĚ

SLEVA NA NÁDOBÍ OD
TESCOMY

35 %

10 %

20 %

Platnost do 30. 6. 2021.

Slevy se počítají z běžných cen a lze je využít pouze u zboží,
pro které byla stanovena klubová SCONTO cena. Akce se
nevztahuje na služby, zboží z aktuálního reklamního letáku,
cenové hity, kuchyňské spotřebiče, dřezy, vodovodní
baterie a již zlevněné zboží. Slevy nelze sčítat.

Platnost do 30. 6. 2021.

Slevu lze uplatnit na kuchyně Naturel Classic a Naturel
EASY a na nákup koupelnového sortimentu. Kód je unikátní
a jednorázový. Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami,
akcemi a akční nabídkou. Akce platí v celé prodejní síti SIKO.

Platnost do 31. 8. 2021.

Sleva se nevztahuje na akční (již zlevněné) zboží a dárkové
poukazy. Vztahuje se pouze na kategorii Nádobí. Slevový
kód lze uplatnit pouze ve značkovém eshopu TESCOMA na
stránce www.eshop.tescoma.cz a není jej možné využít pro
rezervaci zboží na prodejnu.

SNADNÝ ÚKLID
S KÄRCHER

VYBRANÉ DOMÁCÍ
SPOTŘEBIČE

PÉČE O DOMOV
S PRODUKTY LEIFHEIT

20 %

10 %

20 %

Platnost do 30. 6. 2021.

Slevu nelze uplatnit na již zlevněné zboží, nebo zboží v akci.
Slevy se nesčítají.

Platnost do 30. 6. 2021.

Sleva se odečte v košíku z aktuálních cen produktů.
Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi a VIP účtem.

Platnost do 30. 6. 2021.

Slevu lze uplatnit i na již zlevněné zboží.

DOMÁCÍ
SPOTŘEBICE ETA

SLEVA NA NÁKUP
V PRODEJNÁCH BRENO

ZAHRADNÍ
NÁŘADÍ FISKARS

15 %

až 15 %

40 %

Platnost do 30. 6. 2021.

Slevy nelze sčítat ani kombinovat s dalšími speciálními
slevami a neplatí na již zlevněné, akční zboží a kuchyňské
roboty ETA.

Platnost do 30. 6. 2021.

Slevový kupón nelze uplatnit zpětně ani nelze kombinovat
s ostatními slevami. Sleva se nevztahuje na akční či jinak
zlevněné zboží. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

Platnost do 30. 6. 2021.

Slevu nelze uplatnit na již zlevněné zboží, nebo zboží v akci.
Slevy se nesčítají.

Více informací se dozvíte na najdetesevevlastnim.cz.

