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Někteří ze starších chomutovských pamětníků si možná pamatují, že na náměstí v budově 
vedle staré radnice býval kdysi fotograf a vojenská správa. Časy se však mění a od roku 
2001 sídlí v budově pobočka jedné z největších českých bank - ČSOB. V měsíci listopadu 
proběhla velká modernizace celého vnitřního interiéru a současně i vchodu do pobočky. 
Proto jsme se zeptali jejího ředitele Ing. Jana Fischera na záměry těchto stavebních úprav 
a především co přinesou klientům a návštěvníkům banky.

Proč jste se rozhodli uskutečnit takto výraznou změnu uspořádání 
Vaší pobočky?

Hlavním cílem modernizace bylo zkvalitnit služby klientům a zpříjemnit 
pro ně celkové vnitřní prostředí pobočky. Pro zajištění větší bezpečnosti 
a soukromí klientů byl přemístěn bankomat z boční strany budovy do 
chráněného prostoru u vchodu. Tím se uvnitř zvětšil prostor pro klienty 
v hale a vytvořilo se diskrétnější prostředí pro obsluhu u přepážek poboč-
ky. Zcela nově je koncipována takzvaná rychlá zóna obsluhy klientů, která 

je vybavena moderní bankovní technikou a dovoluje zrychlit jednotlivé operace, včetně ho-
tovostních transakcí. V prvním patře pobočky byla vybudována druhá obslužná hala, která 
spolu se zasedací místností vytváří velmi pěkné a příjemné prostředí pro vyřízení všech 
bankovních služeb, které nabízíme soukromé a firemní klientele.

Proč byl přestavěn i vchod do pobočky?
Ano, byl přestavěn, neboť jsme se aktivně připojili k výzvě města Chomutov, které se 

snaží vytvářet velmi vstřícné prostředí zejména v centru města pro handicapované občany. 
Proto jsme v rámci modernizace postavili pro handicapované občany speciální bezbariérový 
přístup s nájezdovou rampou. Mohou tak bez problému navštěvovat banku nebo používat 
bankomat, který je k dispozici po celých 24 hodin denně. Určitě úpravu vstupu ocení i 
maminky s kočárky. Pro nevidomé občany je dokonce vstup vybaven i zvukovou navigační 
signalizací. 

Probíhala modernizace pobočky hladce 
nebo jste museli řešit nějaké problémy?

Veškeré práce proběhly za plného pro-
vozu pobočky, proto nebylo jednoduché 
zajistit, aby nedošlo k výraznému snížení 
úrovně obsluhy našich klientů. Díky úsilí 
našich zaměstnanců však nebyly nijak 
omezeny žádné služby a věřím, že dopad na 
klienty byl minimální. Naopak nové vnitřní 
dispozice pobočky jim přinášejí podstatně 
větší komfort. Otevírací doba pobočky zů-
stává zatím beze změny, a to bez přestávky 
od 8 hodin ráno do 17 hodin odpoledne po 
celý pracovní týden.

O jaké bankovní produkty je v současnosti 
největší zájem? Přichystali jste pro klien-
ty nějaké zajímavé novinky?

V poslední době zaznamenáváme velkou 
poptávku po úvěrech na bydlení, ať již 
se jedná o financování pořízení vlastního 
bydlení či modernizace stávajícího. ČSOB 
nabízí pro tyto účely různé typy hypoték 
s výhodnými podmínkami. Od října nově 
poskytujeme i hypotéku, u které nemusí 

žadatel dokládat své příjmy. Pro klienty, kteří nechtějí nebo nemohou využít hypotéční 
úvěr, máme připravenu Půjčku na lepší bydlení. Tuto půjčku je možné použít téměř na 
všechny druhy investic spojených s bydlením a navíc nyní všem zájemcům garantujeme 
roční úrokovou sazbu ve výši pouze 5,9 %. S blížícími se Vánoci se také stává aktuální 
otázka financování nákupu dárků pro naše blízké. Pro tento účel jsme připravili nabídku 
Půjčky na cokoliv se zvýhodněnou sazbou a Kreditní karty, které poskytují jejím držitelům 
až 45denní bezúročné období.

To jsou úvěrové produkty, co však můžete nabídnout klientům, kteří řeší problém, jak 
nejlépe zhodnotit své úspory?

Kromě standardních depozitních produktů u nás zájemci o vyšší výnosy naleznou široké 
spektrum podílových fondů a investičních životních pojištění. Z této nabídky si vyberou 
i konzervativní klienti, kteří nechtějí příliš riskovat. ČSOB Zajištěné fondy jim garantují vlo-
žené prostředky i minimální výši zhodnocení. Díky těmto produktům je možné své úspory 
bezpečně investovat a získat jistotu vyššího výnosu než poskytují běžné termínované vkla-
dy. Naši pracovníci každému s výběrem konkrétního fondu či pojištění ochotně poradí.

Vaše pobočka obsluhuje i firemní zákazníky. Jaké služby máte připraveny pro ně?
Podnikatelům, malým a středním firmám poskytujeme plný rozsah finančních produktů 

a služeb, od bankovních účtů, platebního styku a devizových operací, až po všechny typy 
úvěrů. Jejich obsluhu mají na starosti specializování firemní bankéři, kteří jsou schopni 
uspokojit jakékoliv potřeby klientů v oblasti financí. Specializovaný program nabízíme i měs-
tům a jimi zřizovaným organizacím. Jsme schopni nabídnout jim velmi výhodné podmínky, 
jak v oblasti depozit, tak i v oblasti financování. 

Jak návštěvníci reagují na novou podobu pobočky, naplnila se Vaše očekávání?
Musím podotknout, že nejdříve byli klienti překvapeni, protože v pobočce je nové dis-

poziční řešení a tím i „zasedací pořádek“, na který si klienti jistě již po pár dnech provozu 
v novém zvykli. Zaznamenali jsme i některé ne zcela pozitivní reakce hlavně u řidičů, kteří 

si dříve mohli vybrat peníze z bankomatu 
takříkajíc z okénka svého auta. Nyní musí 
zaparkovat, přičemž střed města je pro 
parkování podle městské vyhlášky zpoplat-
něn, a dojít do vestibulu banky. Pokusím 
se proto znovu jednáním s městem zajistit 
několik parkovacích míst před pobočkou. 

Někteří klienti také zmiňují, že utrácí-
me peníze, které jsme od nich získali na 
poplatcích, což je dnes mediálně aktuální 
téma. Každé zařízení však někdy doslouží 
a je nutno je obměnit, ať už je to nábytek 
nebo bankovní technika. Věřte mi, že 
banka přitom velmi pečlivě váží veškeré 
náklady. 

Většinou jsou ale reakce velmi 
pozitivní, a proto myslím, že se nám 
podařilo naše záměry na výrazné 
zkvalitnění prostředí pobočky dosáh-
nout. Jsem přesvědčen, že se klientům 
u nás bude velice líbit, a že budou ČSOB 
vyhledávat pro její vysokou spolehlivost a 
vysoký standard služeb.

Děkujeme za rozhovor

Rozhovor s ředitelem pobočky ČSOB v Chomutově

„Časy se mění i v ČSOB“

Současná podoba vchodu do ČSOB s nájezdovou rampou pro vozíčkáře.

ProdejProdej
• Prodám starožitný sekretář Prodám starožitný sekretář z roku 

1920. Leštěný dub masiv prokládaný ka-
nadskou břízou. Tel. 737 726 794.

• Prodám kočárek zn. DeltimProdám kočárek zn. Deltim, 3komb., 
100% stav, sv. + tm. šedý, nafuk. kola, 2x 
náhradní duše, nová rychlozavinovačka, 
pláštěnka, síťka na hmyz, taška, krásný. 
Cena 3 800 Kč. Tel. 776 039 380.

• Prodám Hondu Prodám Hondu CRX 1.6DOHC, 130K, 
r. v. 1988, kulatý model, stř. metal., 
150 000 km, rádio + CD, el. okna, alarm, 
L+Z pneu včetně disků, mnoho ND. Mírná 
koroze lemů, jinak velmi zachov., bez 
tuning., 6 l/100 km. Cena 65 000 Kč (do-
hoda). Tel. 606 389 978.

• Prodám pětiramenný lustrProdám pětiramenný lustr, kombi-
nace dřevo/sklo a stojací lampu s bež. 
stínidlem, noha dřevo. Vše zánovní, cena 
dohodou – levně. Tel. 777 779 937.

• Prodám nákladní vozík Prodám nákladní vozík za OA, větší 
nosnost, cena 4 500 Kč. Tel. 602 536 043.

• Prodám 12 až 15 kg draného husího Prodám 12 až 15 kg draného husího 
peří peří na nové deky nebo polštáře. Cena 
1 000 Kč. Tel. 607 650 766.

• Prodám kufříkový šicí Prodám kufříkový šicí stroj po GO 
v perf. stavu za 1 500 Kč. Tel. 607 650 766.

• Prodám vodní dýmkuProdám vodní dýmku. Nová, 65 cm 
výška + tabák + podpalovač. Cena 800 Kč. 
Tel. 732 483 234.

• Prodám Renault 19DProdám Renault 19D. Nový model, 
super stav, s dobrou výbavou, r. v. 1992. 
Cena 45 000 Kč. Tel. 605 161 727.

BytyByty
• Prodám byt 2+1 velký Prodám byt 2+1 velký v os. vlastnic-

tví v centru Chomutova, 57 m2, možnost 
úpravy na 3+1, 1. patro, výtah, kočárkár-
na, velký sklep, čistý, zamykat. vchod. 
Slušní lidé, bus, trolej, soud, školka, ško-
la, bazén, sport. hala, zeleň. Cena 310 000 
Kč. Tel. 606 398 978.

KoupěKoupě
• Koupím garážKoupím garáž. Tel. 604 526 399. 

OstatníOstatní
• Pronajmu garáž v ul. LipskéPronajmu garáž v ul. Lipské, cena 

700 Kč měsíčně. Tel. 604 938 016.

Provedu zednické 
obkladačské práce. 

Cena dohodou. Tel.: 604 641 959

Omlouváme se všem, jejichž inzeráty 
se do tohoto vydání nevešly, zveřejníme 
je příště. Řádkovou inzerci pro tentokrát 
přijímáme v jakékoliv psané formě.

Uzávěrka příjmu inzerce do dalšího Uzávěrka příjmu inzerce do dalšího 
čísla CHN je ve středu 21. 12. 2005.čísla CHN je ve středu 21. 12. 2005.
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