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Rekonstrukce dětského pokojíčku zpravidla stojí do 50 tisíc
Kč, na větší částky dobře slouží úvěr od stavební spořitelny
Praha, 9. srpna 2017
Na rekonstrukci dětského pokojíčku podle představ rodičů většinou stačí částka do 50 tisíc
korun. Takovou investici jsou schopni zvládnout z vlastních úspor. Pětina rodičů plánuje
dražší rekonstrukci, v takovém případě nejčastěji sáhnou po úvěru od stavební spořitelny,
vyplývá ze studie ČMSS.
Pro téměř čtyři pětiny rodičů je podle průzkumu Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS)
na rekonstrukci dětského pokojíčku dostačující částka 50 tisíc korun. V takovém případě jsou
schopni modernizaci pokrýt z vlastních úspor, často ze stavebního spoření. „Více jak 20 % rodin
předpokládá dražší rekonstrukci dětského bydlení. V takovém případě nejčastěji sáhnou po
úvěru od stavební spořitelny – ten je bez nutnosti ručení nemovitostí a výrazně levnější než
běžný spotřebitelský úvěr,“ vysvětluje předseda představenstva ČMSS Vladimír Staňura.
ČMSS se v průzkumu týkajícího se dětského bydlení ptala i na vybavení dětských pokojů.
Z odpovědí více než 1000 respondentů vyplynulo, že přes 70 % dětí má v pokojíčku tablet či
počítač, 57 % dětí má vlastní televizi, 11 % pak herní konzole. Čtvrtina dětí také má ve svém
pokoji domácího mazlíčka.
Více jak polovina dětí se přitom na rekonstrukci svého bydlení aktivně podílela. Velká část
rodin přitom kvůli dětem zvažuje změnu bydlení, přestěhování do prostornějšího bytu či domu
zvažují 31 % dotázaných.
„Dlouhodobě se nám potvrzuje, že v horizontu několika let chce rekonstruovat své bydlení
zhruba polovina českých domácností. To otevírá obrovský prostor pro další růst úvěrů
od stavebních spořitelen. Stavební spořitelny zvýšily objem poskytnutých úvěrů už tři roky po
sobě a letos počítáme s dalším poměrně silným růstem,“ uzavřel Vladimír Staňura. V prvním
pololetí vzrostl objem úvěrových obchodů stavebních spořitelen o více jak 30 procent.
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O ČMSS:
Českomoravská stavební spořitelna je největší českou stavební spořitelnou a největším
poskytovatelem úvěrů v České republice. Vznikla v roce 1993 a od té doby uzavřela více než
5,6 milionu smluv. ČMSS v roce 2015 jako první finanční instituce v ČR překonala hranici
1 000 000 poskytnutých úvěrů, téměř každý čtvrtý dům či byt v ČR byl postaven či
rekonstruován za pomoci peněz od Lišky. Aktuálně má ČMSS zhruba 1,3 milionu klientů.
Akcionáři ČMSS jsou ČSOB (55 %) a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %).

