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Pracují vaše úspory 
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Nechte své úspory vydělávat 
na spořicím účtu s výnosem 
1,1 % ročně. Přijďte na naši 
pobočku zjistit jaké další 
možnosti zhodnocení vám 
může Banka CREDITAS 
nabídnout.
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Veškeré údaje uvedené v tomto periodiku jsou 
informativní povahy, nejsou návrhem na uzavření 
smlouvy a negarantujeme jejich správnost a úpl-
nost.

Vážení čtenáři, 

držíte v rukou premiérové vydání časopisu C JOURNAL, 
který vychází u příležitosti startu nové banky na českém 
trhu – Banky CREDITAS. Ta je sice nejmladší tuzemskou 
bankou, ale na trhu působila dlouhá léta jako spořitelní 
družstvo. V úvodním čísle chceme tuto finanční instituci 
představit všem, kteří se s ní navzdory její dvacetileté his-
torii potkávají poprvé. 

Na následujících stránkách rovněž přinášíme sou-
hrnné informace o investiční skupině UNICAPITAL, která 
spolu s bankou tvoří smíšený holding. Také v příštích vy-
dáních C JOURNALU najdete články o aktuálním vývoji 
obou společností. 

Samotný název C JOURNAL odkazuje na nový fi-
remní design a logotyp, který jsme v souvislosti s trans-
formací na banku vytvořili. Chtěli jsme, aby lidé věděli, 
že Banka CREDITAS a skupina UNICAPITAL mají spo-
lečnou DNA. Změnili jsme také firemní design investiční 
skupiny UNICAPITAL. Obě společnosti nyní v  rámci je-
jich vizuální identity výrazně spojuje právě písmeno C 
s charakteristickou a nezaměnitelnou „V-drážkou“. Navíc 
C znázorňuje také těsné pouto mezi nimi.

Věřím, že vás podobně upoutá i C JOURNAL a že se 
pro vás stane zdrojem zajímavých informací nejen o pro-
duktech a službách nejmladší banky na trhu. 

Jiří Salajka
ředitel odboru marketingu 
a rozvoje produktů Banky CREDITAS 
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Nové investice, 
akvizice 

a produkty

Přehled aktuálního dění v investiční skupině 
UNICAPITAL a Bance CREDITAS.

Osm nových distribučních soustav
Skupina UNICAPITAL posilovala v energetickém sektoru. Nejnovějším 
přírůstkem v jejím portfoliu je společnost LUDS, provozující osm lokál-
ních distribučních soustav, díky nimž obhospodařuje téměř 900 od-
běrných míst pro velké odběratele energie (jedná se o administrativní 
budovy, logistické a  průmyslové areály i  rezidenční bytové komple-
xy). Akvizici uskutečnila UNICAPITAL ENERGY v srpnu 2016 jako další 
z plánovaných kroků při budování sítě distribučních soustav energie. 

Strategická investice do páteřní infrastruktury
Vydařený obchod uskutečnila skupina UNICAPITAL, když v září 2016 
získala téměř třetinový podíl ve společnosti ČD Telematika, vlastní-
cí druhou největší síť optických datových kabelů v Česku. Jedná se 
o velmi ceněnou, strategickou investici do páteřní infrastruktury za-
hrnující 3 500 kilometrů kabelů. UNICAPITAL uspěl v náročném ten-
dru, jehož se zúčastnily i České dráhy, když nabídl zhruba 500 milio-
nů korun. Podíl dosud držela firma Dial Telecom. Více si přečtěte na 
stranách 20 a 21. 

Čtvrtá farma v portfoliu
Zemědělství je jedním z pilířů skupiny UNICAPITAL. V září 2016 získala 
Agropodnik Dvorce, sídlící poblíž Bruntálu a hospodařící na 2 500 hek-
tarech. Společně s dalšími třemi farmami, které UNICAPITAL vlastní, to 
dělá více než 8 500 hektarů půdy, což skupinu řadí mezi největší hrá-
če v českém zemědělství. Nejen o samotné investici, ale také o dalších 
plánech v zemědělství se dozvíte na stranách 22 a 23.

Dluhopisy se zajímavým zhodnocením
Společnost UNICAPITAL Invest I připravila dluhopisový program, díky 
němuž mohou investoři dosáhnout na zajímavé zhodnocení svých fi-
nančních prostředků. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 4,7 % roč-
ně. Přečtěte si o nich více na stranách 24 a 25. 

Spořte s námi
Spolu se vznikem Banky CREDITAS se proměnilo nejen produktové port-
folio, ale i související služby. Podrobněji vám nové produkty představíme 
v dalších vydáních C JOURNALU, v  tom aktuálním se chceme zaměřit 
především na spořicí účet, který je vlajkovou lodí naší nabídky. 

Spořicí účet
Nabízí velmi atraktivní úrokovou sazbu ve výši 1,1 % ročně. Tvoří ji zá-
kladní úroková sazba 0,5 %, kterou banka garantuje až do konce roku 
2021 (úroky jsou u této sazby připisovány vždy poslední den v měsíci), 
a bonus 0,6 %, jenž náleží všem klientům, kteří ze svého spořicího účtu 
nevybírali v průběhu příslušného čtvrtletí (úrok se automaticky připíše 
po skončení daného čtvrtletí). Neomezujeme výši vašich vkladů – úro-
ková sazba platí pro jakékoliv množství finančních prostředků na spo-
řicím účtu. 

Základní karta zdarma
Rozšířili jsme nabídku platebních karet MasterCard – k běžným účtům 
tak kromě karty MasterCard Standard, která je zcela zdarma, nově vydá-
váme i MasterCard Gold a MasterCard Virtual. Totožnou nabídku karet 
máme i pro firemní klienty. Zatímco MasterCard Virtual je určena k pla-
cení na internetu, abyste on-line nákupy oddělili od ostatních transakcí 
provedených klasickou kartou, zbylé dvě karty v nabídce umožňují oblí-
bené bezkontaktní platby. 

Nové internetové a mobilní bankovnictví
Ruku v ruce s proměnou záložny na Banku CREDITAS jsme kompletně 
přebudovali i naše internetové bankovnictví a nově jsme navíc vytvořili 
i aplikaci pro mobilní bankovnictví, která je již dostupná pro obě populár-
ní platformy iOS a Android (více informací najdete na stranách 32 a 33). 

Web je také v novém
Lednový příchod nové banky znamenal i výrazné osvěžení webových 
stránek www.creditas.cz, které poskytují ucelenou prezentaci produktů. 
Na novém webu si ovšem můžete také sami spočítat, jak výhodné je být 
naším klientem, či si založit vybrané produkty na dálku – v současnos-
ti pouze korespondenční cestou, do budoucna však chystáme plnohod-
notné on-line řešení. Mysleli jsme samozřejmě i na nejnovější technolo-
gické trendy, a proto je web plně responzivní, díky čemuž se přizpůsobí 
vámi používanému zařízení a komfortně se zobrazí na různých typech 
chytrých telefonů i tabletů. 
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Otevřeli jsme již 7 poboček 
v novém designu

Nejmladší tuzemská banka si za-
slouží ty nejmodernější pobočky 
v Česku. Proto jsme se rozhodli 
dát našim stávajícím pobočkám 
nový design, jehož cílem bylo 
maximálně zvýšit komfort klien-
tů. Cílem změn bylo vytvořit pří-
jemnou domácí atmosféru. „Na 
rozdíl od některých jiných bank 
vídáme naše klienty na poboč-
kách rádi. Tomu jsme také při-
způsobili jejich koncept. Vznikly 

díky tomu opravdu unikátní po-
bočky, které mění zažitý ban-
kovní standard,“ říká předseda 
představenstva Banky CREDI-
TAS Vladimír Hořejší. 

Nového designu se dočkalo 
zatím prvních sedm poboček (Pl-
zeň, Liberec, Praha-Anděl, Pra-
ha-Florenc, Olomouc, Chotěboř, 
Ostrava – Nová Karolina), další 
budou následovat a do poloviny 
roku 2017 by jich mělo být v no-

vém celkem čtrnáct. Fotoreportáž 
z  proměněné pobočky v  Chotě-
boři si prohlédněte na stranách 
34 a 35. 

Jedna z prvních v Česku
Banka CREDITAS nabídne jako 
jedna z prvních na trhu elektro-
nické podpisy přímo na smlouvy. 
Jako klienti tak budete mít doko-
nalý digitální přehled o tom, co 
podepisujete.

Klient s pořadovým 
číslem 20 000

Na podzim 2016 jsme oslavili 
zdolání nové hranice – 20 000 
klientů. Jubilejního člena tehdejší 
Záložny CREDITAS jsme přivítali  
7. listopadu. V příštích třech letech 
by se podle plánů vedení Banky 
CREDITAS měl počet klientů rozší-
řit na více než 100 000. 

N o v á  p o d o b a 
p o b o č e k  m ě n í 

z a ž i t ý  b a n k o v n í 
s t a n d a r d .



Váš největší obchodní úspěch roku 2016 je beze-
sporu získání bankovní licence. Kdy ve vás uzrála 
myšlenka založit banku? 
Cesta k  Bance CREDITAS byla podobně dlouhá 
a postupně budovaná jako celá skupina UNICAPI-
TAL. Velmi zvolna jsem dospěl k tomu, že nastal čas 
postoupit ve finančních službách o pomyslné patro 
výš. Získání bankovní licence je završením několika 
let příprav a tvrdé práce a potvrzením dobrého hos-
podaření a  zdraví Záložny CREDITAS, kterou jsme 
transformovali na banku. 

Licenční proces je velmi náročný test toho, zda 
jste transparentní, stabilní a zda máte kvalitně po-
stavenou rozvojovou strategii. Podařilo se nám spl-
nit velmi náročné podmínky České národní banky 
a já jsem opravdu hrdý na to, že jsme to dokázali.

Jaká je ambice Banky CREDITAS v horizontu 
deseti let? 
CREDITAS jako synonymum pro stabilní a  důvěry-
hodnou banku, jejíž jméno bude ve finančním světě 
něco znamenat. Plánujeme pozvolný růst ve všech 
hlavních segmentech. Osobně vidím optimální bi-
lanční sumu od třiceti miliard korun. 

Jak dlouhá byla vaše cesta k založení investiční 
skupiny UNICAPITAL? 
S podnikáním jsem začal hned na začátku devade-
sátých let, šlo o klasický nákup a prodej spotřební-
ho zboží, kterého tady tehdy moc nebylo. Postupem 
času jsem se specializoval hlavně na obchod s ne-
movitostmi a pohledávkami. V roce 2002 jsem pak 
založil nebankovní úvěrovou společnost SMART Ca-
pital, kterou jsem v roce 2010 za velmi dobrých pod-
mínek prodal. O tři roky později jsem založil inves-
tiční skupinu UNICAPITAL. Ta dnes obhospodařuje 
relativně slušný majetek. 

Mezi prodejem SMART Capital a založením 
UNICAPITAL uběhly tři roky. Co jste dělal mezi 
tím?
Jsem konzervativní člověk a  rád o věcech důklad-
ně přemýšlím. Založit investiční skupinu s nějakým 
dlouhodobým cílem není jako udělat velký nákup 
na víkend. Ty tři roky navíc nebyly jen o přemýšle-
ní, ale o pečlivých přípravách, analýzách, vytváře-
ní strategie, shánění spolupracovníků a  podobně. 
Nejsem fanouškem spekulativních investic, proto se 
UNICAPITAL zaměřuje především na konzervativní 

Banka 
CREDITAS bude 

kombinovat 
konzervativní 

přístup a inovace

Sedmačtyřicetiletý finančník Pavel Hubáček 
investuje v rámci své skupiny UNICAPITAL hlavně do 

energetiky, zemědělství a realit. Nově navíc 
vstoupil i do bankovnictví jako majoritní vlastník Banky 

CREDITAS. V rozhovoru Pavel Hubáček prozradil své další 
investiční i bankovní plány. 
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ROZHOVOR

C h c e m e 
b e z p e č n ě 

z h o d n o c o v a t 
n a š e  a k t i v a .
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sektory. Cílem je kvalitně a bez-
pečně zhodnocovat naše aktiva. 

Můžete přiblížit, na jaké oblasti 
se UNICAPITAL soustřeďuje?
Zaměřujeme se hlavně na stra-
tegické akvizice. Páteří celé sku-
piny je určitě energetika, dalšími 
klíčovými oblastmi jsou zeměděl-
ství, development a  reality, vy-
hledávání investičních a  kapitá-
lových příležitostí na finančních 
trzích a  nově také oblast infra-
struktury. 

Co si můžeme ve vašem přípa-
dě představit pod energetikou?
Investovali jsme do desítek dis-
tribučních soustav, které zásobu-
jí energií tisíce odběrných míst. 
Jsou mezi nimi především průmy-
slové podniky, logistická centra, 
administrativní budovy, ale třeba 
i rezidenční čtvrti. V naší distribuci 
máme nyní 3 000 stálých odběra-
telů energie a jejich počet plánu-
jeme do konce roku 2018 zdvoj-
násobit. Malou část portfolia tvoří 
také obnovitelné zdroje, zejména 
fotovoltaické elektrárny. To je ale 
zcela zanedbatelné, náš podíl je 
pod 1 % českého trhu. Elektřinu vy-
rábí i naše zemědělská družstva, 
a to v bioplynových stanicích.

Investujete do energetiky jen 
v Česku, nebo také v zahraničí?
Jádro investic je jednoznačně 
v České republice. Máme malou 
akvizici v Bulharsku (FVE), ale to 
je spíše doplněk. Sledujeme sa-
mozřejmě i zahraniční trhy a mo-
nitorujeme několik zajímavých 
možných akvizic.

V posledním roce UNICAPITAL 
investoval značné finanční pro-
středky i do zemědělství… 
Do zemědělství investuji rád, je to 
stabilní obor a určitě si ho chce-
me držet. Obhospodařujeme ví-
ce než 8 500 hektarů půdy a vě-
řím, že to zdaleka není náš horní 
limit. Částečně jde o ornou půdu 
a částečně o trvalé travní prosto-
ry pro naše farmářské aktivity. 
Máme nyní v hledáčku další pří-
ležitosti, obvykle kombinaci rost-
linné a  živočišné výroby. Z  vel-
ké části v  oblasti Moravy. Chtěl 
bych vytvořit skupinu, která by 
v rámci rostlinné i živočišné prvo-
výroby těžila ze vzájemné sym-
biózy. Naše síla je ve zkušeném 
týmu a  dobré znalosti prostředí. 
V zemědělství musíte toto know-
-how mít, abyste našli příležitos-
ti a odhadli cenu a potenciál roz-
voje. 

Jaký potenciál vidíte 
v realitách?
Velký. V  oblasti developmentu 
a realit se soustředíme především 
na investice do obchodně-admi-
nistrativních a  rezidenčních pro-
jektů. Nevyhýbáme se ani již rea-  
lizovaným projektům, ve kterých 
vidíme potenciál dlouhodobého 
zhodnocování vložených finanč-

ních prostředků. Určitě chceme 
být více vidět i v této oblasti. 

Nedávno UNICAPITAL koupil 
podíl v ČD Telematice. Zapadá 
to do směřování skupiny 
UNICAPITAL?
V  oblasti infrastruktury jsme do-
sud aktivní nebyli, ovšem ČD Te-
lematika svým profilem splňuje 
parametry, které na naše aktiva 
klademe. Jde o  stabilní oblast 
s dobrým potenciálem. ČD Tele-
matika má významné postave-
ní na trhu i kvalitní management. 
Když se objevila příležitost získat 
v ní podíl, využili jsme ji. 

Jaký předpokládáte hospodář-
ský  výsledek skupiny za minu-
lý rok?
Rok 2016 byl velmi úspěšný. Oče-
kavaný zisk společnosti UNICAPI-
TAL N.V. je více než 1 miliarda ko-
run.

Jste jediným vlastníkem inves-
tiční skupiny UNICAPITAL. Zů-
stane to tak i nadále?
Zatím to neplánuji měnit. Má to 
totiž jednu nespornou výhodu – 
rychlé a  jasné rozhodovací pro-
cesy. To považuji za mimořádně 
důležité. Pečlivě si navíc vybírám 
nejbližší spolupracovníky, kteří 
mají mou plnou důvěru. Pak už je 
jen na nich, aby si našli svůj ideál-  
ní pracovní tým.

Dá se tedy říct, že jste ve svém 
podnikání dosáhl určité mety. 
Jaké máte další cíle?
Cíle jsou ve své podstatě pořád 
stejné. Chceme rozumně investo-
vat a  zhodnocovat naše aktiva, 
a  to především v  oblastech, kde 
se umíme velmi dobře pohybovat. 
Tedy v  energetice, zemědělství, 
developmentu, realitách a  v  in-
vesticích na finančních a kapitálo-
vých trzích. Nově také chceme pů-
sobit v bankovních službách.

Z čeho jste měl v poslední době 
největší radost?
Kromě získání bankovní licen-
ce mám velkou radost z toho, že 
se naší rodině podařilo koupit ar-
chitektonický skvost.  Je to vila 
z 20. let minulého století, kterou 
nechal postavit jako rodinné síd-
lo malíř Alfons Mucha. Má velmi 
zajímavou historii, která kopíruje 
dějiny 20. století. Teď pracuji s ar-
chitektem na tom, abychom ji cit-
livě zrekonstruovali. 
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ROZHOVOR

ROKY PŘÍPRAV

ZÍSKÁNÍ 
BANKOVNÍ 
LICENCE JE 

VYVRCHOLENÍM 
NĚKOLIKALETÝCH 
PŘÍPRAV A TVRDÉ 

PRÁCE

C h c i ,  a b y  C R E D I TA S 
b y l  s y n o n y m e m  p r o 

s t a b i l n í  a   d ů v ě r y h o d n o u 
b a n k u ,  j e j í ž  j m é n o  b u d e 
v e  f i n a n č n í m  s v ě t ě  n ě c o

 z n a m e n a t .
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Banka CREDITAS je součás-
tí skupiny smíšené holdingové 
osoby, která rovněž zahrnuje 
investiční skupinu UNICAPITAL, 
přičemž ovládající osobou skupi-
ny je investor a  finančník Pavel 
Hubáček. Tato skupina zároveň 
tvoří celek, který podléhá dohle-
du ČNB na konsolidovaném zá-
kladě.

Hlavní postava holdingu Pa-
vel Hubáček založil investiční 
skupinu UNICAPITAL v  polovi-
ně roku 2013 a o dva roky poz-
ději získal rovněž většinový po-
díl v  Záložně CREDITAS, která 
působí od ledna 2017 jako nej-
mladší česká banka. Pro dal-
ší rozvoj Banky CREDITAS na 
finančním trhu je zázemí v podo-
bě silného investora nezbytným 
předpokladem, aby mohla banka 
navyšovat svůj kapitál a poskyto-
vat úvěrové obchody, pracovat 

na svém image mezi klienty či 
posilovat své postavení vůči kon-
kurenci. Právě to Bance CREDI-
TAS spojení s Pavlem Hubáčkem 
umožňuje. 

Podnikatelské myšlení Pav-
la Hubáčka zároveň definuje i fi-
lozofii nové banky. „Jsem inves-

tor, který preferuje konzervativní, 
nespekulativní sektory s  nízkým 
rizikem. Takové by mělo být též 
klasické bankovnictví,“ říká. „Ban-
ka CREDITAS bude transparent-
ní, srozumitelná, spolehlivá a na-
bídne partnerský přístup. Lidem 
bezpečně zhodnotí jejich úspory 
a  firmám přinese úvěrové řeše-
ní na míru. Chceme kombinovat 
konzervativní přístup a inovace – 
konzervativní ve smyslu důvěry, 
poctivosti a  obezřetného úvěro-
vání, inovativní pak v moderních 
technologiích, díky nimž rychleji 
vyřídíme, co klient potřebuje,“ do-
dává Pavel Hubáček. 

Skupina UNICAPITAL se od 
svého vzniku zaměřuje přede-
vším na investice do tuzemských 
společností, které pomáhá dále 
rozvíjet. Na stejných principech 
stojí i  smíšený holding zahrnující 
Banku CREDITAS. 

UNICAPITAL a Banka 
CREDITAS tvoří silnou 

finanční skupinu

Mateřská UNICAPITAL 
N.V. sídlí v Nizozemsku

Zatímco ostatní společnosti ve 
skupině UNICAPITAL i  samot-
ná Banka CREDITAS mají sídlo 
v České republice, mateřská spo-
lečnost UNICAPITAL N.V., zastře-
šující od podzimu 2016 smíšený 
holding, sídlí v  Nizozemsku. To 
souvisí především s  možnou ex-
panzí skupiny na další evropské 
trhy. Nizozemsko je země se sta-
bilním podnikatelským prostře-
dím, pevným právním systémem, 
dobrou vymahatelností práva 
a  skvělými podmínkami pro me-
zinárodní investice. Proto si Nizo-
zemsko volí jako své sídlo i řada 
dalších investičních skupin. 

Pa v e l 
H u b á č e k

U N I CA P I TA L B a n k a  C R E D I TA S

BANKA 
CREDITAS JE 

SOUČÁSTÍ 
SKUPINY, KTERÁ 

ROVNĚŽ ZAHRNUJE 
INVESTIČNÍ 

SKUPINU
 UNICAPITAL
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Galerie Teplice
Spolehlivý 

partner 
v každé 

době

Skupina UNICAPITAL má za se-  
bou tři velmi úspěšné roky. 
Úspěšně investuje zejména 
v energetice, zemědělství, deve-
lopmentu a realitách.  
 
Červen 2013
• Vznik skupiny UNICAPITAL. 

Rok 2013
• Zemědělské akvizice Agro-

-Nova, Moravská zemědělská 
a Zemspol Studénka.

Rok 2014
• Otevření nákupního centra 

Galerie Teplice.
• Vstup do Českomoravské dis-

tribuce, spolupráce s energe-
tickou skupinou E.ON.

• Akvizice developerských pro-
jektů.
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Tři pilíře skupiny 
UNICAPITAL

Budoucnost v energetice

Energetika dlouhodobě roste. Regulace mírně 
brzdí její rozvoj, ale zároveň pomáhá snižovat 
možná rizika. 
Cíl investic? Především akvizice a  výstavba 
nových distribučních soustav energie v  rozví-
jejících se průmyslových zónách, administra-
tivních i rezidenčních projektech.
Plán? Další rozšiřování počtu distribučních 
soustav a  výrazný růst velkých odběratelů 
energie.

Jistota v zemědělství

Zemědělská půda je jedním z  nejbezpečněj-
ších nástrojů konzervace i  postupného zhod-
nocení vloženého kapitálu. Zemědělství není 
tak dynamické jako jiné obory, ale je dlouho-
době výnosné. 
Cíl investic? Akvizice společností hospodaří-
cích na více než 1 000 hektarech zemědělské 
půdy s rostlinnou a živočišnou produkcí.
Plán? Hospodařit na více než 20 000 hekta-
rech a  patřit mezi největší hráče na českém 
zemědělském trhu. 

Prosperita v realitách

Díky novým developerským projektům získá-
vají česká a moravská města novou tvář. Krok 
za krokem je pomáháme proměňovat. 
Cíl investic? Výstavba či akvizice již realizova-
ných komerčních a  rezidenčních nemovitostí 
v atraktivních lokalitách.
Plán? Investovat do projektů, které zhodnocují 
aktiva skupiny a zároveň zlepšují kvalitu živo-
ta lidí.

Rok 2015
• Koupě administrativní budovy 

S9 Florenc v Praze.
• Akvizice obch. domu OMMA 

ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
• První veřejná emise dluhopi-

sů společnosti UNICAPITAL 
ENERGY a.s.

• Koupě zemědělských pod-
niků.

• Akvizice rekonstruovaného 
administrativního centra na 
olomoucké třídě Svobody. 

• Výstavba nových lokálních 
distribučních soustav.

• Vstup do regionální distribuč-
ní soustavy LDS Sever. 

• Investice do obnovitelných 
zdrojů energie.

Rok 2016
• Ovládnutí Českomoravské 

distribuce, odkup zbývajícího 
50% podílu od skupiny E.ON. 

• Koupě zemědělských pod-
niků.

• Zahraniční akvizice v Bulhar-
sku – energetika.

• Investice do podílu v ČD Te-
lematice.

• Konsolidace skupiny pod 
společnost UNICAPITAL N.V.
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Ve svém energetickém portfo-
liu se skupina UNICAPITAL sou-
střeďuje zejména na distribuční 
soustavy energií. Kromě toho in-
vestuje rovněž do obnovitelných 
zdrojů energie v podobě fotovol-
taických elektráren. 

Českomoravská 
distribuce 
Společnost s dlouholetou zkuše-
ností na energetickém trhu, kte-
rá zajišťuje distribuci elektrické 
energie a plynu. Zaměřuje se ze-
jména na provoz lokálních dis-
tribučních soustav, jichž v Česku 
provozuje celkem 37 v  průmys-
lových a logistických zónách, ad-
ministrativních a obchodních are-
álech či bytových komplexech. 
Jedná se o  sítě, k  nimž je pro-
střednictvím jednoho bodu při-
pojeno víc koncových odběratelů 
elektřiny nebo plynu. Kromě to-
ho nabízí i  služby spojené s  do-
dávkami energií, jako jsou sys-
tém distribuce a  řízení spotřeby, 
úsporné a efektivní osvětlení, in-
stalace kogeneračních jednotek, 
optimalizace energetického hos-
podářství apod. 

Galerie Teplice

Energetické 
portfolio

Českomoravská 
energetika
Společnost s  ambicemi stát se 
jedním z  nejvýznamnějších dis-
tributorů elektřiny na území Čes-
ké republiky. Investuje do nových 
distribučních územních celků 
v tuzemsku, které slučuje do jed-
notlivých lokálních distribučních 
soustav. Vlastní 100% podíl ve 
společnosti LDS Sever (vlastník 
distribuční soustavy Sever v Cho-
mutově, která disponuje přeno-
sovou kapacitou 126 MW) a 50% 
podíl v  Ponavia Energy (plánuje 
provozovat distribuční soustavu 
pro zhruba 100 bytových jedno-
tek v blízkosti centra Brna). 

Fotovoltaické 
elektrárny v zahraničí 
Skupina UNICAPITAL investovala 
rovněž do bulharských fotovoltaic-
kých elektráren, jejichž celkový 
výkon je 5,6 MW. Větší z  nich – 
Solar-Haskovo v regionu Balakli –  
funguje od roku 2012 a má insta-
lovaný výkon 4,104 MW. Menší –  
Slantze-09 z regionu Momsko Ge-
ranche – pak má instalovaný vý-
kon 1,629 MW. 

Fotovoltaické elektrárny 
v České republice
V  portfoliu skupiny UNICAPITAL 
jsou rovněž tři tuzemské fotovol-
taické elektrárny o celkovém vý-
konu 3,26 MW. 

SPOLEČNOST 
POZEMKY 

UNICAPITAL MÁ NA 
STAROSTI NÁKUP 

POZEMKŮ 
V ZÁJMOVÝCH 

OBLASTECH

Zemědělství je od počátku jed-
ním z hlavním segmentů, do nichž 
skupina UNICAPITAL směřuje 
své investice s  cílem vybudovat 
portfolio farem hospodařících na 
celkové ploše alespoň 20 000 
hektarů. V  současnosti vlastní 
UNICAPITAL čtyři společnosti se 
zhruba 8 500 hektary. V  květnu 
letošního roku byla založena spo-
lečnost Pozemky UNICAPITAL, je-
jímž úkolem je nakupovat pozem-
ky v zájmových oblastech.

Zemspol Studénka
Společnost patří k  významným 
dodavatelům mléka v  regionu. 
Celková roční produkce mlé-
ka dosahuje téměř 7 milionů li-
trů. Podnik úspěšně hospodaří 
i v rostlinné výrobě na 2 300 hek-
tarech půdy. Kromě toho se za-
bývá rovněž výrobou elektrické 
energie pro ČEZ ve svých dvou 
bioplynových stanicích s  instalo-
vaným výkonem 1,6 MW.

Moravan
Farma sídlí v  Petřvaldu na se-
verní Moravě a  hospodaří na  
2 600 hektarech zemědělské pů-
dy – většinou orné. V  rostlinné 
výrobě společnost pěstuje hlav-
ně ozimou pšenici, ozimou řep- 
ku, kukuřici, cukrovou řepu, jarní 
a ozimý ječmen, v malé míře pak 
vojtěšku či trávy na semeno. V ži-
vočišné výrobě se podnik zamě-

řuje na smluvní odchov mléčné-
ho skotu.

Vsacko Hovězí
Farma hospodařící v lokalitě CHKO 
Beskydy na 1 030 hektarech ze-
mědělské půdy, z nichž 120 hekta-
rů tvoří orná půda a zbytek trvalé 
travní porosty. Vzhledem ke své lo-
kalitě v Beskydech je předurčena 
plnit roli „zahradníka“ na velké plo-
še – tomu odpovídá struktura vý-
nosů a  dotací, z  nichž významná 
část míří na údržbu pastvin a údrž-
bu travních porostů. Vsacko Hově-
zí se zaměřuje na chov skotu bez 
tržní produkce mléka. V  rostlinné 
výrobě pěstuje farma kukuřici na 
siláž, jarní a ozimou pšenici, seno 
a senáž. 

Agropodnik Dvorce
Nejnovější akvizice skupiny UNI-
CAPITAL. Podrobněji ji představu-
jeme na straně 22.

Zemědělské 
portfolio
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V oblasti developmentu a nemo-
vitostí se skupina UNICAPITAL 
zaměřuje na pestrou škálu pro-
jektů od bytových areálů až po 
administrativní a  obchodní kom-
plexy. 

Galerie Teplice
Nová nákupní galerie, která 
v centru Teplic nahradila původ-
ní obchodní dům Prior a změnila 
střed města k nepoznání. Nyní je 
Galerie Teplice novou městskou 
dominantou. Multifunkční objekt 
nabízí téměř 22 000 metrů čtve-
rečních obchodních ploch, což 
odpovídá zhruba stovce obcho-
dů a  provozoven. Zároveň zde 
vzniklo jedno z  nejmodernějších 
multikin v České republice – čtyř-
sálové kino má kapacitu 500 
míst a disponuje nejprogresivněj-
ší projekční technikou, co se týká 
zvuku a obrazu. 

S9 Florenc
Sedmipatrová administrativní bu-
dova, která je pražským sídlem 
Banky CREDITAS a skupiny UNI-
CAPITAL. Zbylá patra UNICAPI-
TAL pronajímá dalším nájemcům, 
mezi něž patří například společ-
nosti Tatra Trucks, J&T Bank či 
Excalibur Group. Budova stojí 
na jednom z  nejfrekventovaněj-
ších pražských míst – na Florenci, 
v  těsné blízkosti přestupní stani-
ce metra, tramvajových a  auto-

busových zastávek. Nedaleko se 
nachází také centrální autobuso-
vé nádraží. 

Třída Svobody
Nově zrekonstruovaná admini-
strativní budova v  samém srd-
ci historické Olomouce. Stojí 
v  těsné blízkosti tzv. červené-
ho kostela, což je jedna z domi-
nant města, sama přitom spadá 
do vnějšího ochranného pásma 
městské památkové rezervace. 
Nová podoba budovy přispívá 
k  estetice městského bulváru, 
jímž třída Svobody zcela jistě je. 
Má sedm podlaží, celková pod-
lahová plocha činí 3 385 metrů 
čtverečních, výrazným prvkem 
nové stavby je parkovací věž 
s automatickým parkovacím za-
kladačem. 

Rezidence U Parku
Bytový komplex se čtyřiceti by-
tovými jednotkami, koncipova-
ný v podobě dvou samostatných 
čtyřpodlažních domů stojících na 
korpusu podzemních garáží. Je-
ho hlavní předností je terasovité 
členění, které zajišťuje nájemní-
kům komfort i dostatek soukromí. 
Byty jsou nadstandardní a jejich 
celková plocha dosahuje téměř 
4 000 metrů čtverečních, plo-
cha teras a  předzahrádek kaž-  
dého z  nich je kolem 40 metrů 
čtverečních. 

Kromě investic do zemědělství, 
energetiky a realit investuje sku-
pina UNICAPITAL i do zajímavých 
technologických projektů, ino-
vačních start-upů s  vysokou při-
danou hodnotou a  potenciálem 
či společností se strategickou in-
frastrukturou. Skupina rovněž vy-
užívá možností na finančních tr-
zích a  investuje vlastní zdroje 
do krátkodobých až střednědo-
bých instrumentů finančního tr-
hu, kde se pracuje s  investičními 
instrumenty, především pak ter-
mínovými, korporátními či státní-
mi dluhopisy a  v  menší míře ta-
ké s bonitními akciemi, které jsou 
kotované na regulovaných světo-
vých burzách. 

Corinth
Inovativní firma využívající počí-
tačové technologie ve vzdělává-
ní. Její vzdělávací aplikace po-  
užívají desítky tisíc škol po celém 
světě, a v devíti zemích světa je 
jejich produkt Corinth Classroom 
dokonce součástí pilotního ná-
rodního vzdělávacího programu. 
Patří mezi globální top partne-
ry Microsoftu, spolupracuje rov-
něž se společnostmi Dell, Intel či 
zSpace, což je největší americký 
výrobce zařízení pro virtuální rea-
litu ve vzdělávání. Při výrobě ob-
sahu spolupracuje s významnými 
univerzitami (Stanford, University 
of California, Karlova univerzita). 

Takeplace
Společnost specializující se na 
vývoj a prodej mobilních a webo-
vých platforem. Dvěma jejími 
špičkovými produkty jsou apli-
kace Mobidi a  Takeplace. První 
z nich je určená firmám, které ma-
jí pracovníky v terénu, jimž pomá-
há plánovat práci podle aktuální 
situace. Zatímco lidem v  terénu 
umožňuje přístup k dokumentům 
na základně, centrále poskytu-
je analyzovatelná data z  teré-
nu. Takeplace je zase mobilní 
a  webová platforma pro pláno-
vání eventů a akcí, která propoju-
je jejich organizátory a účastníky. 

ČD Telematika
Skupina UNICAPITAL má téměř 
třetinový podíl ve firmě, jež je vý-
znamným poskytovatelem velko-
obchodních internetových, dato-  
vých a  hlasových služeb a  do-
davatelem služeb v oblasti sprá-
vy, údržby i  výstavby optických 
infrastruktur. Podrobněji píšeme 
o  nejnovější investici na straně 
20.

Realitní 
portfolio

Ostatní 
portfolio
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Galerie Teplice

Rozdělení 
investičního portfolia

2013 2014

2015 2016

 energetika  0,1 %
 zemědělství  51,4 %
 real-estate / development 46,8 %
 ostatní 1,8 %

 energetika  25,3 %
 zemědělství  20,0 %
 real-estate / development 29,4 %
 ostatní 25,3 %

 energetika  29,6 %
 zemědělství  21,1 %
 real-estate / development 42,1 %
 ostatní 7,2 %

 energetika  36,0 %
 zemědělství  13,9 %
 real-estate / development 28,1 %
 infrastruktura 18,8 %
 ostatní 3,1 %
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Banka CREDITAS:
Nová značka 

s 20letou tradicí

Banka CREDITAS je sice nejmladší českou bankou, ale na trhu 
fungovala dlouhá léta jako spořitelní družstvo. Původní záložna 

vznikla již v roce 1996 a z regionální společnosti s působností v okolí 
Třebíče a Chotěboře se proměnila ve finanční instituci 

s celorepublikovým rozsahem. V uplynulých dvaceti letech své 
existence pak krok za krokem získala pozici největší tuzemské 

záložny. Získání bankovní licence v říjnu 2016 jen potvrdilo 
její dobrou kondici. 



stěhovaly do nově zrekonstruo-
vané budovy na třídě Svobody 
v  Olomouci. Záložna CREDITAS 
díky tomu získala nový vzhled, 
moderní interiér i  technologické 
a  bezpečnostní prvky odpoví-
dající moderní finanční instituci. 
Proběhla optimalizace sítě stá-
vajících poboček a  počet členů 
záložny ke konci roku 2014 po-
vyrostl na 19 378.
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Kořeny společnosti jsou přitom 
dvojí – v roce 1996 byla totiž za-
ložena jak 1. Třebíčská záložna, 
tak i 1. úvěrní družstvo Chotěboř. 
Právě tyto dvě společnosti se 
o osm let později spojily a nová 
společnost se přejmenovala na  
1. TZ družstevní záložnu. Centrála 
vznikla v Třebíči, v Chotěboři pak 
byla pobočka nové záložny. 

Ke spojení došlo na základě 
regulatorních požadavků České 
národní banky, neboť centrální 
banka v té době převzala dohled 
na záložnami a navíc bylo nutné 
kvůli zpřísněné legislativě navý-
šit základní kapitál z 500 000 na 
35 milionů korun. 

Rok 2010: Změna 
názvu a expanze
Větší rozvoj záložny odstartovala 
na počátku roku 2010 její expan-
ze. Té samozřejmě předcháze-
la i  změna názvu záložny, který 
byl do té doby jednoznačně spjat 
s regionem. Jako Záložna CREDI-
TAS už se však mohlo spořitelní 
družstvo rozšířit do dalších míst 
po celé České republice. Spolu 
se změnou názvu došlo i  k  pře-
sunu centrály z  Třebíče do Olo-
mouce. 

V  témže roce se Záložna 
CREDITAS stala rovněž plno-
hodnotným účastníkem systému 
CERTIS, který byl určen pro zú-
čtování mezibankovního plateb-
ního styku v  systému České ná-
rodní banky. 

Výrazně rostl i  objem vkla-
dů – jen za rok 2010 si členové 
záložny uložili 1,65 miliardy ko-
run a  celkový objem vkladů tak 
vyšplhal na 1,85 miliardy korun. 
Narostl také základní kapitál zá-
ložny, a to o 210 milionů na cel-
kových 304 milionů korun. Cel-
kový objem aktiv pak činil 2,2 
miliardy korun. 

Rok 2011: Nejrychleji 
rostoucí záložna
Záložna CREDITAS patřila v roce 
2011 k  vůbec nejrychleji rostou-
cím záložnám na trhu. Napomoh-
la tomu reklamní kampaň, která 
zahrnovala většinu médií a  ne-
chyběly ani televizní spoty. Vel-
ký zájem střadatelů vedl rovněž 
k navýšení počtu poboček po ce-
lé České republice na celkových 

jedenáct. Počet členů již přesáhl 
hranici 8 000. 

Záložna v  průběhu celé-
ho roku přijala na vkladech cel-
kem 1,55 miliardy korun, celkový 
objem vkladů činil ke konci ro-
ku 3,3 miliardy korun. Výše zá-
kladního kapitálu ke konci roku 
2011 již přesáhla půl miliardy ko-
run, objem aktiv pak atakoval 
čtyřmiliardovou hranici. V  tomto 
roce se novým statutárním au-
ditorem Záložny CREDITAS sta-
la společnost Pricewaterhouse- 
Coopers Audit.

Rok 2012: Příliv 
nových členů
V  roce 2012 implementovala zá-
ložna nový bankovní systém Arbes 
OBS a  také zcela nové interneto-
vé bankovnictví. Zároveň se stala 
účastníkem SWIFT Alliance, díky 
čemuž mohla členům začít nabízet 
a  poskytovat služby cizoměnové-
ho platebního styku. 

Mimořádným úspěchem byl 
příliv nových členů, kterých za 
celý rok přibylo 5 470, celkem 
tak měla záložna již 13 821 čle-
nů. To samozřejmě způsobilo ma-
sivní nárůst objemu nových vkla-
dů. V  průběhu roku byly přijaty 
vklady v celkovém objemu 3,1 mi-  
liardy korun, objem aktiv ke kon-
ci roku dosáhl 7,2 miliardy korun. 
Základní kapitál záložny byl na-
výšen o  245 milionů korun a  ke 
konci roku činil celkových 764 
milionů korun. 

I  nadále také pokračoval 
rychlý rozvoj pobočkové sítě, 
když bylo otevřeno dalších 15 no-
vých poboček. Jejich celkový po-
čet se na konci roku zastavil na 
čísle 33. Pobočky tak v  té době 
stály již ve všech krajských a ta-
ké velkých okresních městech. 

Rok 2013: Dynamický 
růst pokračuje
Celkový objem aktiv záložny vy-
rostl již na 9,7 miliardy korun, což 
představovalo meziroční skok 
o celých 35,4 procenta. Šlo o po-
tvrzení trendu velmi dynamic-
kého růstu Záložny CREDITAS 
z  předchozích let. Ke konci roku 
2013 měla Záložna CREDITAS již 
18 194 členů.

Rok 2014: Nové 
produkty pro členy
Záložna CREDITAS nabídla vy-
braným členům nový Program 
péče o  významné členy, který 
byl obdobou privátního bankov-
nictví. Jeho cílem bylo poskyto-
vat klientům nadstandardní kom-
plexní péči. V  listopadu 2014 
zároveň přišla záložna s  novým 
produktem – Termínovaný vklad 
CREDITAS s dobou uložení vkla-
du na 7 nebo 10 let. Tento vklad 
nabízel zhodnocení až 4 procen-
ta ročně. Kromě toho rozšířila 
společnost své portfolio služeb 
také o směnu valut. 

Sídlo centrály a  olomoucká 
pobočka se v  tomtéž roce pře-

Ž á d o s t  o   b a n k o v n í 
l i c e n c i  p o d a l a  z á l o ž n a 

2 2 .  ř í j n a  2 0 1 5 .  N a  t e n t o 
k r o k  s e  p ř i t o m  p ř i p r a v o v a l a 

j i ž  o d  r o k u  2 0 1 2 .

Rok 2015: Pavel Hubáček 
získal majoritu
Finančník a  investor Pavel Hu-
báček, majitel investiční skupi-
ny UNICAPITAL, získal za téměř 
půl miliardy korun majoritní podíl 
v  záložně a  zároveň navýšil její 
základní kapitál celkem o 150 mi-
lionů korun. Tímto navýšením tak 
základní kapitál přesáhl hodnotu 
jedné miliardy korun. 

Objem vkladů (v mil. Kč)
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Nárůst počtu členů
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KLIENTŮ

PŘÍLIV KLIENTŮ
I NÁRŮST OBJEMU 

VKLADŮ BYL 
V PŘEDCHOZÍCH 

LETECH 
VÝRAZNÝ
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Z á l o ž n a  C R E D I TA S  v z n i k l a  n a 
Vy s o č i n ě .  Po s t u p n ě  s e  r o z š í ř i l a  d o 

v š e c h  č e s k ý c h  k r a j ů  a  n a k o n e c  s e 
p r o m ě n i l a  v  b a n k u
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PŘEDSTAVUJEME

Podle nové legislativy zača-
lo platit tzv. pravidlo 1 : 10, které 
upravilo vztah členského vkladu 
a úročeného depozita v záložně 
minimálně v poměru jedna ku de-
seti. 

V  září otevřela záložna již 
třetí pobočku v  Praze, tentokrát 
v nové administrativní budově S9 
Florenc, která poskytuje velkory-
sé zázemí se čtyřmi klientskými 
pracovišti. Do moderní budovy se 
přestěhovala i pražská část cent-
rály Záložny CREDITAS.

Záložna CREDITAS zároveň 
udělala oficiální krok k  trans-
formaci v banku – 22. října po-
dala žádost o  bankovní licen-
ci a současně žádost o udělení 
souhlasu se změnou právní for-
my. Tento krok byl logickým 
vyústěním stabilního hospoda-
ření. Záložna dosáhla čistého 
zisku po zdanění 22,2 milionu 
korun při celkovém bilančním 

První v historii
Banka CREDITAS již na svém 
startu drží jedno historické 
prvenství. Je totiž vůbec první 
a dosud jedinou záložnou, která 
se proměnila v banku. 

objemu zhruba 10,3 miliardy 
korun. 

Rok 2016: Vyřizování 
bankovní licence
Celý rok se nesl především ve 
znamení podávání doplňujících 
dokumentů, které bylo nutné do-
ložit České národní bance, aby 
záložna získala bankovní licen-
ci. Rovněž se připravovala řada 
věcí nutných pro operativní pře-
rod záložny na banku po obdrže-
ní potřebné licence. Celý nároč-
ný proces byl korunován 18. října, 
kdy Záložna CREDITAS skutečně 
bankovní licenci získala. Násled-
ně byl spuštěn proces samotné 
transformace. 

Rok 2017: Zrod 
nové banky
Prvního ledna vstoupila na trh 
zcela nová bankovní značka – 
Banka CREDITAS.

Základní kapitál (v mil. Kč)
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1996
založení společnosti pod názvem 
„1. Třebíčská záložna, spořitelní 
a úvěrní družstvo“ 

2010
změna názvu na 

Záložna CREDITAS 

2011
zdvojnásobení bilanční sumy 
na 4 miliardy korun 

2012
překročení počtu 10 000 

klientů, spuštění internetového 
bankovnictví a nabídka 
spotřebitelských úvěrů

2014
celková bilanční suma přesáhla 
10 miliard korun 

2015
majoritu získal investor 

a finančník Pavel Hubáček, 
záložna podala žádost 

o bankovní licenci

2016
udělení bankovní licence, 
klientů je již přes 20 000

2017
 vznik Banky 

CREDITAS

Co znamená získání 
bankovní licence
Služby pro všechny. 
Dosud mohla jako záložna poskytovat služby jen svým členům, nyní 
toto omezení padá. 

Bez 10% depozitu. Klienti již nebudou muset vkládat navíc 10% 
depozit do kapitálu, což byla v případě záložny nutnost vyplývající 
z nové legislativy. 

Investiční produkty. Po rozšíření licence bude moci banka nabízet 
klientům také investiční produkty. 

Širší škála, méně omezení. Nově může banka nabízet rovněž širší 
výběr cizoměnových produktů včetně termínových zajištění. Neplatí 
ani omezení bilance na úrovni 5 miliard korun, která se bude vztaho-
vat na záložny od roku 2018, stejně jako horní limit pro úvěry ve výši 
30 milionů korun. 
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Jak 
vznikalo 
logo 
Banky 
CREDITAS

Nejnovější banka na českém tr-
hu si zaslouží svěží vizuální iden-
titu. V  případě Banky CREDITAS 
se to povedlo beze zbytku. Už při 
pohledu na logo, které korunu-
je celý vizuální styl, je zřejmé, že 
banka prošla zásadní transforma-
cí z původní záložny. Spolu s  lo-
gem jsme přitom modernizovali 
kompletní prezentaci banky, jež 
nyní daleko více zdůrazňuje klí-
čové benefity a posiluje pozitivní 
image. 

Abyste si ale dokázali před-
stavit, co stojí za zrodem nového 
loga, což je sám o  sobě dlouhý 
a  náročný proces, připravili jsme 
pro vás průvodce touto promě-
nou.  

5. Výsledek

Zvolili jsme nové logo, které je v konkurenci ostatních tuzemských bank velmi výrazné. 
Prvek tzv. „V-drážky“ v písmenu C evokuje pevnost, konzervativnost a tradici a zcela jasně 
řadí Banku CREDITAS mezi stabilní a solidní finanční instituce. Zároveň však logu nechybí 
ani moderní šmrnc. 

1. Původní logo

Nové logo krok za krokem

2. Zaměnitelnost

Motiv, který byl součástí loga Záložny 
CREDITAS, se v různých obměnách vysky-
toval u řady nejen finančních institucí z ce-
lého světa. Unikátnost Banky CREDITAS by 
se z  něj tak vytrácela. Proto jsme museli 
položit nové základy. 

3. Naše vize a představa klientů

Zeptali jsme se našich klientů, jaká je jejich vysněná banka. Výsledkem bylo, že chtějí 
solidní a poctivou instituci, která umí kvalitně zhodnocovat jejich úspory při stabilním růs-
tu. Důraz kladli také na české vlastníky s konzervativním pohledem na bankovnictví. Ve 
výsledku tedy chtěli spolehlivou, proklientskou banku, která ovšem drží krok s dobou. To 
vše jsou klíčové prvky, na nichž jsme při budování Banky CREDITAS stavěli. A které musí 
zdůrazňovat i samotné logo. 

4. Redesign, nebo zcela nové logo?

„JSEM 
PŘESVĚDČENÝ, 
ŽE REBRANDING 
SE NÁM POVEDL. 
NOVÉ LOGO JE 
KONZERVATIVNÍ, 
PŮSOBÍ MOHUTNĚ 
A JAKO VYTESANÉ 
DO KAMENE. 
BUDÍ DÍKY TOMU 
DŮVĚRU. LIDÉ 
SICE NEMAJÍ 
ZMĚNY RÁDI, 
ALE TATO BYLA 
KU PROSPĚCHU 
BANKY.“ 
– VLADIMÍR 
HOŘEJŠÍ



20

AKVIZICE UNICAPITAL

Galerie Teplice UNICAPITAL 
získal třetinový podíl 

ve společnosti 
ČD Telematika

Investice do infrastruktury dobře doplňuje stávající 
strategické portfolio celé skupiny.



Největším akcionářem ČD 
Telematiky zůstávají České drá-
hy, které ve firmě drží zhruba 
69,2 procenta, minoritní podíl  
1,8 procenta pak má OHL ŽS, což 
je společnost zabývající se do-
pravními stavbami, jako jsou dál-
nice, železnice či mosty. Dial Te-
lecom vlastnil třetinový podíl od 
roku 2014, kdy ho koupil od fon-
dů Nyland a Titulus. 

Firma vlastní 3 500 km
optických kabelů
ČD Telematika vznikla v  roce 
1994 a během 22letého působe-
ní na trhu získala pozici jednoho 
z  největších dodavatelů velko-
obchodních telekomunikačních 
služeb. V  současnosti spravuje 
páteřní síť 3 500 kilometrů optic-
kých kabelů podél tuzemských 
železničních tras, jejich prostřed-
nictvím zajišťuje internetové, da-
tové a  hlasové služby jak pro 
státní firmy (jejími klíčovými zá-
kazníky jsou právě České drá-
hy či Správa železniční dopravní 
cesty), tak pro soukromé klienty. 

Páteřní síť, kterou ČD Te-
lematika disponuje, je v  sou-
časnosti velmi ceněným majet-
kem, neboť budování nových 
je spojeno s  řadou obtíží. K  to-
mu nabízí i služby a technologie 
v oblasti serverhousingu, telhou-
singu a  pronájmu prostor ve 
třech svých datových centrech 

s  vysokým stupněm zabezpeče-
ní. Geograficky nezávislá datová 
centra jsou pod permanentním 
dohledem 24 hodin denně a  7 
dnů v týdnu. Svá servisní a vývo-
jová pracoviště má ČD Telemati-
ka hned na 25 místech v zemi.

Společnost nabízí rovněž ře-
šení pro měření kvality dopravní 
cesty, propojující kolejová vozi-
dla a  vyspělou snímací techno-
logii. Podílí se na vybavování 
vozů Českých drah technologie-
mi, které vyžaduje Evropská unie 
s důrazem na větší bezpečnost ří-
zení vlakového provozu. Zajišťuje 
specializovaná softwarová řeše-
ní v  oblasti dopravní telematiky, 
datových skladů logistiky, nad-
staveb pro monitorovací a dohle-
dové systémy apod. a své aktivi-
ty má i v oblasti tzv. internetu věcí 
a chytrých měst. 
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Investiční skupině UNICAPITAL 
se za zhruba 500 milionů korun 
podařilo získat od Dial Teleco-
mu třetinový podíl ve společnosti  
ČD Telematika, která mimo jiné 
vlastní druhou největší síť optic-
kých datových kabelů v Česku. Ta 
vede zejména podél tuzemských 
železničních tratí. „Jako investič-
ní skupina se zaměřujeme pře-
devším na konzervativní oblasti, 
kam patří i  oblast infrastruktury. 
Tato investice tak velmi dobře do-
plňuje naše současné strategické 
portfolio, jehož jádro tvoří energe-
tika spolu se zemědělstvím, deve-
lopmentem a  realitami,“ zhodno-
til nákup Pavel Hubáček, majitel 
skupiny UNICAPITAL. 

„ČD Telematika je kvalitní 
firma se zkušeným managemen-
tem a může se pochlubit velmi so-
lidními finančními výsledky – jas-
ně to potvrzuje EBITDA (zisk před 
započtením úroků, daní a odpisů 

– pozn. red.) ve výši 250 milio-
nů korun. Vidíme tedy potenciál 
pro zajímavé zhodnocení naší in-
vestice,“ doplnil. A jaká byla dal-
ší loňská čísla této firmy? Celko-
vé tržby ČD Telematiky přesáhly  
1,5 miliardy korun, čistý zisk spo-
lečnosti s  více než 500 zaměst-
nanci pak byl 82,5 milionu korun. 

Podíl v ČD Telematice se sna-
žily získat i České dráhy, které dr-
ží ve společnosti majoritu a o tře-
tinu akcií se zajímaly už v  roce 
2014 – tehdy ale nestihly koupi 
vyjednat včas a předběhl je Dial 
Telecom. Také tentokrát vyšly na-
prázdno, stejně jako další zájemci 
z řad telekomunikačních a finanč-
ních firem. V zářijovém tendru or-
ganizovaném společnostmi Patria 
Corporate Finance a C Corporate 
Finance nabídl nejvíce UNICAPI-
TAL, pro nějž akvizici realizovala 
pro tuto transakci založená dceři-
ná společnost UNI Telematica. 

Po d í l  s e 
s n a ž i l y  z í s k a t 

t a k é  Č e s k é 
d r á h y.

KLÍČOVÍ 
ZÁKAZNÍCI

FIRMA 
OBSLUHUJE 
TAKÉ STÁTNÍ 

ČD NEBO 
SŽDC

Věděli jste, že…

Optická vlákna umožňují přenos dat na delší vzdálenosti a při vyšších 
přenosových rychlostech? Jejich výhodou je také to, že jsou ohebná 
a mohou být svázána do svazků jako kabely. Přestože jsou optické 
kabely ideální zejména na dlouhé vzdálenosti, hodí se i pro vytváře-
ní sítí v budovách, neboť šetří prostor v kabelovém vedení – jediné 
vlákno zvládne přenést výrazně více dat než elektrický kabel. Mohou 
být také používány tam, kde jsou výbušné výpary, nehrozí jim totiž 
nebezpečí vznícení. 

Informační revoluce, s níž se pojí historie optických kabelů, zača-
la v  roce 1988, kdy byl položen vůbec první transatlantický optický 
kabel. Po něm následovaly další nejen mořské, ale i pozemní kabely, 
které vytvořily tzv. informační dálnice, které nyní přenášejí informace 
v bitech rychlostí světla. Díky tomu můžeme používat televizi, mobily, 
internet a  další digitální prostředky. Právě optické kabely se starají 
o to, že můžete ze svého křesla bez čekání sledovat video v prvotřídní 
kvalitě přenášené z druhého konce zeměkoule. 

Možná vás překvapí, že v současnosti leží na mořském dně zhru-
ba 300 optických kabelů, které propojují svět. A stále přibývají další, 
zejména v Pacifiku. Nejdelší podmořský kabel nazvaný Sea-Me-We 3 
spojující 32 zemí měří 39 000 kilometrů. Evropu s USA pak pojí hned 
13 kabelů, využíváme přitom jen zhruba pětinu jejich kapacity. Jediný 
kontinent, který zatím na podmořský optický kabel čeká, je Antarktida –  
tam si musí vystačit se satelitním spojením. 



ného hovězího skotu,“ konstato-
vala Kamila Valštýnová, finanč-
ní ředitelka skupiny UNICAPITAL. 

Potvrdila přitom, že Dvorce 
nebudou poslední akvizicí v  ze-
mědělském sektoru. „I nadále bu-
deme vyhledávat zajímavé příle-
žitosti a růst v zemědělství, neboť 
je to obor z podstaty konzervativ-
ní, a velmi dobře tak zapadá do 
naší nastavené investiční strate-
gie,“ uvedla. 

UNICAPITAL míří 
k 10 000 hektarů
Rozhodně je přitom kam růst. Ze-
mědělskému trhu dominuje Ag-
rofert hospodařící na více než 
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AKVIZICE UNICAPITAL

Investiční skupina UNICAPITAL 
rozšířila své zemědělské portfo-
lio o  čtvrtou společnost. V  září 
2016 získala Agropodnik Dvorce, 
který sídlí poblíž Bruntálu a hos-
podaří na 2 500 hektarech. Dvor-
ce doplnily dosavadní akvizi-
ce Zemspol Studénka, Moravan 
a Vsacko Hovězí – všechny čty-
ři společnosti ze severní Moravy 
a Slezska souhrnně hospodaří na 
více než 8 500 hektarech půdy, 
díky čemuž UNICAPITAL atakuje 
první dvacítku největších hráčů 
v českém zemědělství. 

„Do akvizic v  tomto sektoru 
vstupujeme s tím, že v nich chce-
me působit středně- až dlouho-

době. Podobně jako naše před-
chozí zemědělské akvizice, také 

Další zemědělská 
akvizice: Agropodnik 

Dvorce

Věděli jste, že…

V  současnosti existuje zhruba 
450 plemen skotu, která se liší 
svým užitkovým zaměřením? 
V  Česku je dominantní dojený 
skot a jedná se především o hol-
štýnský a  český strakatý skot, 
mezi masnými plemeny bez tržní 
produkce mléka zase převažu-
jí charolais a  aberdeen angus. 
Masná plemena jsou v tuzemsku 
stále spíše minoritní a mají zhru-
ba čtvrtinový podíl. 

AKVIZICE 
NEKONČÍ

UNICAPITAL 
CHCE MEZI 

20 NEJVĚTŠÍCH 
ZEMĚDĚLCŮ

Agropodnik Dvorce kombinuje 
rostlinnou a  živočišnou výrobu, 
v rámci níž se věnuje chovu mas-



100 000 hektarech, s větším od-
stupem za ním je pak seřazeno 
hned několik společností, které 
mají k dispozici asi 20 000 hekta-
rů půdy. Hranice 10 000 hektarů 
půdy, k níž se UNICAPITAL přibli-
žuje, pak znamená vstup do elitní 
dvacítky tuzemských zemědělců. 

Plány jsou ale ještě o  po-
znání smělejší – UNICAPITAL 
usiluje o  vytvoření soběstačné-
ho uskupení společností působí-
cích v  zemědělství, přičemž ce-
lá zemědělská skupina by měla 
ve střednědobém horizontu ob-
hospodařovat až 20 000 hekta-
rů půdy. Proto lze očekávat další 
investice skupiny do zemědělské 
prvovýroby zaměřené na rostlin-
nou i živočišnou produkci. 

Druhý letošní nákup 
v zemědělství
Pro UNICAPITAL je ovládnutí Ag-
ropodniku Dvorce již druhým le-
tošním nákupem v  zemědělství. 
Na jaře získala skupina zeměděl-
ské družstvo Vsacko Hovězí, která 
chová na beskydských pastvinách 
skot na maso bez tržní produkce 
mléka. Zatímco v Evropě je takový 

Představení 
Agropodniku Dvorce

Farma leží poblíž obce Dvor-
ce u  Bruntálu. Z  2 500 hektarů 
zemědělské půdy, které má 
k  dispozici, tvoří vlastní zcelené 
pozemky zhruba 1 600 hektarů. 
V rámci živočišné výroby chovají 
ve Dvorcích přes tisíc kusů mas-
ného hovězího skotu. Rostlinná 
výroba je diferencovaná, neboť 
skladba plodin se musí každo-
ročně střídat v  tříletém cyklu. 
Valná část produkce podniku 
přitom probíhá v  ekologickém 
režimu.

Zajímavá plemena masného skotu

První stáda chovaná na maso vznikla v Česku až po roce 1990, kdy se pár chovatelů zaměřilo na produkci kvalitního hovězího masa. Později 
význam masného skotu narůstal, neboť napomáhal i při údržbě krajiny. Cílem tohoto chovu je totiž nejen kvalitní maso, ale také spásání a využití 
těžko přístupných pastvin či trvalých travních porostů. Mléko od krav nemíří na trh, ale konzumují ho telata, která mají volný a neomezený přístup 
ke své matce. 

Aberdeen angus 
Plemeno pochází ze severový-
chodu Skotska, má velmi kvalitní, 
šťavnaté a křehké maso s jem-
ným mramorováním. 

Charolais
Středofrancouzské plemeno vy-
značující se vysokou intenzitou 
růstu do vyšších porážkových 
hmotností a nízkým podílem 
tuku. 

Highland
Pochází ze severozápadního 
Skotska, je otužilé a odolné vůči 
tvrdým klimatickým podmínkám, 
díky čemuž může být po celý rok 
na pastvinách. 

Galloway
Pochází z jihozápadního Skot-
ska, takže také vydrží celoročně 
venku. Chová se zejména pro 
údržbu krajiny. 

Hereford
Nejstarší a nejrozšířenější pleme-
no na světě ze středoanglického 
hrabství Herefordshire. Do naší 
republiky se toto plemeno dosta-
lo v 70. letech z Kanady. 

Salers 
Salers je plemeno z Francouz-
ského středohoří, a je proto 
dostatečně odolné i v horském 
klimatu. Dobře snáší i tužší zimy. 

Gasconne
Další francouzské plemeno, 
které pochází z Pyrenejí, takže 
snáší tvrdé podmínky a zužitkuje 
i chudou vegetaci na horských 
stráních. 

Piemontese
Italské plemeno z podhůří Savoj-
ských Alp vyniká vysokou jateč-
nou výtěžností a kvalitou masa. 

pastevní chov krav „na maso“ vel-
mi stabilní, v Česku jde stále ještě 
o mladé odvětví. Ve srovnání s prů-
měrem Evropské unie Češi zaostá-
vají, celé odvětví se tedy bude vy-
víjet a  sázka na něj je tak velmi 
perspektivní strategií.

V květnu roku 2015 vstoupil 
UNICAPITAL do severomoravské 

farmy Moravan hospodařící na 
2 600 hektarech půdy, dva roky 
předtím koupil společnost Zem-
spol Studénka, která farmaří na  
2 300 hektarech a  patří k  vý-
znamným dodavatelům mléka 
v  regionu. Navíc provozuje také 
dvě bioplynové stanice s instalo-
vaným výkonem 1,6 MW.

UNICAPITAL už v  minulos-
ti dokázal, že v  zemědělství do-
káže své investice rovněž velmi 
dobře zhodnotit – v roce 2014 po 
zhruba roční restrukturalizaci se 
ziskem prodal táborskou Agro-
-Novu nebo přerovskou Morav-
skou zemědělskou. L i d é  z e  s k u p i n y 

U N I CA P I TA L  m a j í  n a 
v ý h o d n é  z e m ě d ě l s k é  i n v e s t i c e 

č i c h .  V   m i n u l o s t i  j i ž 
v ý r a z n ě  z h o d n o t i l i  f a r m y 
A g r o - N o v a  č i  Mo r a v s k á 

z e m ě d ě l s k á .
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PŘEDSTAVUJEME

Dluhopisy nabízí investorům spo-
lečnost UNICAPITAL Invest I. Emi-
se jsou rozděleny podle splat-
ností. Nejkratší dluhopisy mají 
splatnost tři roky a  jejich pevná 
úroková sazba činí 3,3 procenta, 
pětileté dluhopisy jsou úročeny  
4 procenty a  nejdelší sedmileté 
poskytují zhodnocení 4,7 procen-
ta ročně. 

Lhůta pro upisování pobě-
ží do 30. dubna 2017. Do konce 
dubna tak bude možnost nakou-
pit cenné papíry s  pravidelnými 
pevnými výnosy, které bude spo-
lečnost vyplácet investorům jed-
nou ročně. 

Získané zdroje půjdou 
na nové akvizice
Dá se očekávat, že se nabíze-
né dluhopisy stanou atraktivním 

Galerie Teplice

Společnost UNICAPITAL 
vydává nový dluhopisový 

program
cenným papírem a  příležitostí 
pro všechny investory z řad širo-
ké veřejnosti, kterým mohou při-
nést zajímavé finanční zhodnoce-
ní, neboť UNICAPITAL od svého 
založení v  roce 2013 potvrzuje 
dobrou ruku při výběru investic. 
Ostatně zdroje získané prodejem 
dluhopisů využije skupina na fi-
nancování dalších akvizic zejmé-
na v odvětvích, v nichž již aktivně 
a úspěšně působí – jedná se pře-
devším o odvětví distribuce ener-
gie, obnovitelných zdrojů a  ne-
movitostí.

„Hlavní důraz klademe na 
bezpečnost investovaných pro-
středků a návratnost kapitálu, to 
je pro nás na prvním místě. Než 
přistoupíme ke každé jednotlivé 
akvizici, absolvujeme zdlouha-
vý proces, v rámci něhož vyhod-

Fi n a n c e ,  z í s k a n é 
z   e m i s í ,  v y u ž i j e 

U N I CA P I TA L  n a  s v é 
d a l š í  a k v i z i c e  p ř e d e v š í m 

v   e n e r g e t i c e 
a   r e a l i t á c h .



nocujeme všechna možná rizika. 
A vyplácí se nám to – naše inves-
tice jsou maximálně bezpečné,“ 
říká výkonný ředitel skupiny Ro-
man Schindler. 

Dobrá zkušenost 
s dluhopisy
Skupina UNICAPITAL již dříve je-
den dluhopisový program reali-
zovala. Prostřednictvím dceřiné 
společnosti UNICAPITAL ENERGY 
nabízela od dubna 2015 do kon-
ce roku 2016 veřejné dluhopi-
sy v  několika emisích. A  velmi 
úspěšně. Finance z  těchto emisí 
použila firma na akvizice do celé-
ho spektra energetických projek-
tů, především však na rozvoj lo-
kálních distribučních soustav. 

„Prodejnost všech emisí 
UNICAPITAL ENERGY byla velmi 
dobrá, což je dáno silným záze-
mím skupiny a atraktivním portfo-
liem holdingu, které je rozloženo 

do perspektivních odvětví. A  sa-
mozřejmě velkou roli hrál i  zají-
mavý výnos pro investory,“ uvádí 
k prodejům předchozích dluhopi-
sů finanční ředitelka skupiny UNI-
CAPITAL Kamila Valštýnová. Po-
dobně úspěšné prodeje očekává 
UNICAPITAL i  od nově nabíze-
ných dluhopisů. 
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Kdo stojí za celým 
programem

Dluhopisy emituje společnost 
UNICAPITAL Invest I, která je 
akciovou společností založenou 
podle českého práva a  jejímž 
primárním účelem je emitování 
dluhových cenných papírů a po-
skytování financování v  rámci 
skupiny UNICAPITAL. Sto pro-
cent společnosti vlastní mateř-
ská UNICAPITAL N.V. 

Více informací 
o dluhopisech

Chcete-li získat detailnější infor-
mace o nabízených dluhopisech 
skupiny UNICAPITAL, kontaktuj-
te nás na bezplatné telefonní 
lince 800 919 293. Naši spolu-
pracovníci vám rádi odpoví vždy 
od pondělí do pátku v  době od 
8.30 do 17.00 hodin. 

Charakteristika dluhopisů

Emitent UNICAPITAL Invest I a.s.

3leté 5leté 7leté
Název emise UCINVI 1 3,3/20 UCINVI 2 4,0/22 UCINVI 3 4,7/24
Měna koruna česká (CZK)
Datum emise 1. 2. 2017
Datum splatnosti 1. 2. 2020 1. 2. 2022 1. 2. 2024
Lhůta pro upisování do 30. 4. 2017
Úroková sazba 3,3 % p. a. 4,0 % p. a. 4,7 % p. a.
Výplata výnosů jednou ročně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000  Kč
Podoba dluhopisu listinná/zaknihovaná
Forma dluhopisu na řad (listinné) / na doručitele (zaknihované)

Čím se liší jednotlivé 
dluhopisy?
UNICAPITAL nabízí dluhopisy v lis-
tinné a  zaknihované podobě. Za-
tímco v případě listinných cenných 
papírů jde o  skutečné listiny, kte-
ré ztělesňují samotný cenný papír 
a  jejich majitel je tak má fyzicky 
k dispozici, zaknihované cenné pa-
píry jsou nehmotné a existují jen ja-
ko zápis v evidenci Centrálního de-
pozitáře cenných papírů. 

Stejně tak se liší cenné papí-
ry na řad a na doručitele. Dluho-
pisy na řad obsahují vždy jméno 
oprávněné osoby a  je možné je 
převádět pomocí rubopisu na no-
vého majitele. Rubopisem se při-
tom rozumí vyznačení jména no-
vého majitele na rubu cenného 
papíru. U dluhopisů na doručitele 
mohou práva spojená s dluhopi-
sy vykonávat lidé, kteří je vlast-
ní – mohou je přitom převést pou-
hým předáním. 

UNICAPITAL 
KLADE HLAVNÍ 

DŮRAZ NA 
BEZPEČNOST 

INVESTOVANÝCH 
PROSTŘEDKŮ 

A NÁVRATNOST 
KAPITÁLU

Zajímavé zhodnocení

Nejvyšší úrok nabízejí sedmileté 
dluhopisy 
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Kolik sil vás stálo, abyste získali bankovní licenci? 
Myšlenku stát se bankou rozvíjíme již od roku 2012. 
Byl to tedy opravdu velmi dlouhý proces, během 
něhož jsme museli významně zapracovat na vnitř-
ních procesech společnosti, zvýšit bilanční sumu 
záložny, posílit jednotlivé týmy a zároveň přijmout 
nové lidi do managementu. Získání licence tak by-
lo završením několika let příprav a tvrdé práce, ale 
zároveň potvrzením dobré finanční kondice Zálož-
ny CREDITAS. Podařilo se nám splnit velmi nároč-
né podmínky České národní banky, které do detai-
lu prověřily naši transparentnost, stabilitu i kvalitní 
rozvojovou strategii. 

Co stálo za nápadem proměnit původní záložnu 
v Banku CREDITAS? 
Finálním impulzem bylo přijetí novely zákona 
o spořitelních a úvěrních družstvech, podle níž by-
chom museli od roku 2018 snížit naši bilanční su-
mu a přestat nabízet úvěry převyšující 30 milionů 
korun. Proto jsme se rozhodli postoupit zase o stu-
pínek výše. Naše filozofie ale zůstává stejná ja-
ko v případě Záložny CREDITAS. I nadále chceme 
nabízet klientům dobré úroky a  s  naším spořicím 
účtem se pohybovat na špici tuzemského trhu. 

Licenci jste získali v říjnu 2016. Jaké byly posled-
ní týdny roku? 
Velmi hektické. Museli jsme dotáhnout celý projekt 
transformace a na přelomu roku definitivně překlo-
pit záložnu v banku. S tím souvisela rovněž změna 
internetového a  mobilního bankovnictví či webo-
vých stránek, stejně jako proměna vnější a vnitřní 
podoby našich poboček. 

Jaké budou vaše další kroky? 
Jen tak se nezastavíme. Už nyní pracujeme na roz-
šíření naší činnosti. Chceme získat především licen-
ci obchodníka s cennými papíry, která nám umožní 
doplnit nabídku našich služeb. 

Co mohou klienti od Banky CREDITAS očekávat?
Stávajícími klienty jsou zejména vyzrálejší lidé, 
kteří v životě tvrdě pracují či pracovali, mají již ně-
co za sebou, investovali do rodiny i bydlení a ny-
ní si peníze spíše střádají. Jde tedy o  skupinu li-
dí, která příliš nečerpá úvěry a hypotéky, ale touží 
hlavně po jistotě a  slušném úročení, díky němuž 
může dále zhodnocovat své peníze. Takoví klien-
ti určitě ocení náš konzervativní přístup k bankov-
nictví. Chceme pro ně být především transparentní,  

Jsme bankou 
pro lidi, kteří 

chtějí jistotu a slušné 
zhodnocení

Nejnovější česká banka vznikla na počátku 
roku 2017 a hned přepsala historii, neboť byla vůbec první 

záložnou, která v tuzemsku podobnou transformaci 
dotáhla do úspěšného konce. Také další plány nové Banky 

CREDITAS jsou odvážné. „Do tří let chceme mít přes 
100 000 klientů. Nabídneme jim spořicí produkty 

s dlouhodobě velmi zajímavým úročením,“ říká v rozhovoru 
předseda představenstva banky Vladimír Hořejší.
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srozumitelnou a  spolehlivou in-
stitucí s partnerským přístupem. 

Kde všude vás klienti najdou?
Budeme průřezově zastoupeni 
ve všech krajích České repub-
liky. Chceme jít v  tomto ohledu 
proti trendu, který spočívá spíše 
v omezování pobočkové sítě. My 
ji naopak chceme postupně roz-
víjet. Momentálně máme čtrnáct 
poboček, v  průběhu roku 2017 
k nim přibudou další dvě (již dru-
há pobočka v  Ostravě a  nová 
v  Hradci Králové. V  dalších le-
tech se pak rozhodneme podle 
aktuálních potřeb banky. 

Čím se chcete na trhu prosa-
dit ve srovnání s již zavedenými 
bankami? 
Samozřejmě tím, že budeme nej-
lepší (úsměv). Nechceme však 
soupeřit s velkými bankami. Sta-
víme hlavně na vysoké míře zna-
losti našich klientů a naší schop-
nosti vytvářet pro ně řešení na 
míru. Víte, změnit banku je dnes 
celkem běžná věc, a  vždycky 

můžete nabídnout lepší a  pře-
hlednější služby s  výhodnějšími 
podmínkami pro drobné klienty, 
podnikatele i  investory. Když to 
zjednoduším, tak Banka CREDI-
TAS lidem bezpečně zhodnotí 
úspory a firmám přinese úvěrové 
řešení na míru. U nás bude platit, 
že klienti nám svěřují peníze, a za 
to od nás musejí něco dostávat, 
a nikoli jen platit. Chceme kombi-
novat konzervativní přístup a ino-
vace. Konzervativnost ve smyslu 
důvěry, poctivosti a obezřetného 
úvěrování. Inovace zase vidíme 
v  moderních technologiích, s  je-
jichž pomocí rychleji vyřídíme, co 
klient potřebuje. 

Kolik klientů nyní máte a k jaké-
mu počtu směřujete? 
Teď máme 20 000 klientů, kte-
ří oceňují náš přístup a  služby. 
Očekávám přitom rychlý nárůst 
o desítky tisíc klientů ročně. Jsem 
přesvědčený, že do tří let bude-
me mít už přes 100 000 klien-
tů. Rádi bychom přitom i  během 
tohoto rozvoje zachovali sou-

Galerie Teplice

S t a v í m e  h l a v n ě 
n a  v y s o k é  m í ř e  z n a l o s t i 

n a š i c h  k l i e n t ů  a   n a š í 
s c h o p n o s t i  v y t v á ř e t 

p r o  n ě   ř e š e n í  n a  m í r u .
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je potřeba sledovat trendy, a  to 
především za oceánem, kde 
jsou poněkud dále, než jsme my  
v Evropě. Právě v Americe začal 
rozvoj fintech firem, které inovu-
jí finanční byznys prostřednictvím 
různých technologií od sociál-
ních sítí přes mobily až po inter-
net a které se snaží ve spolupráci 
s bankami převzít pod svá křídla 
většinu běžných finančních trans-
akcí. Legislativa Evropské unie 
umožňuje těmto firmám od začát-
ku roku 2018 využívat infrastruk-
turu bank i u nás. Nutno říci, že to 
sice přináší jisté výhody pro klien-  
ty, ale ruku v ruce s nimi také ri-
zika. 

Jaká rizika to jsou? 
Spočívají v tom, že se firmy, kte-
ré mají poměrně krátkou histo-
rii a nízký kapitál, mohou dostat 
k  infrastruktuře, do níž banky 
dlouhodobě investovaly obrov-
ské peníze. Navíc když oddělíte 
nabídku služeb od toho, kdo dr-
ží hlavní riziko, může dojít k dal-
ším problémům – ten, kdo službu 
nabídne, neuvidí rizika spojená 
s  klientem a  bude pouze chtít 
uzavřít obchod. To může být ne-
bezpečné pro celý systém (v ne-
dávné historii jsme tato rizika 
všichni pocítili). Avšak domnívám 
se, že pokud nabídnete vysoce 

časnou strukturu našich klientů, 
kterou tvoří střadatelé a   malé 
a střední firmy většinou z České 
republiky. Jsme rádi, že jsme čes-
kou bankou s českými vlastníky, 
která může svým dílem podporo-
vat rozvoj naší ekonomiky. 

Dosud se všechny nové ban-
ky zprvu snažily odlišit vyššími 
úrokovými sazbami na spořicích 
účtech, ale dnes již sazby snižu-
jí. Půjdete stejnou cestou?
Na jednu stranu je tlak na úroko-
vé sazby v  současnosti opravdu 
enormní. Na druhou stranu je ov-
šem třeba také vidět to, že za je-
jich snižováním stojí často i zájmy 
vlastníků bank, tedy akcionářů, 
kteří pochopitelně sledují svoje 
zisky. Řada bank navíc „živí“ cel-
kem slušný aparát zaměstnanců 
a řadu nemovitostí. Naší výhodou 
naproti tomu mohou být relativ-
ně nízké náklady. I  proto může-
me nabídnout dlouhodobě zají-
mavý roční úrok v  rámci našeho 
spořicího účtu či jiných spořicích 
produktů. Když jsem říkal, že jde-
me proti trendu zmenšování po-
bočkové sítě, tak k tomu nyní ješ-
tě dodám, že se budeme snažit 
jít proti proudu i v tom, abychom 
se klientům nepodbízeli. Bankov-
nictví vnímáme jako konzervativní 
obor, jehož hlavním cílem je na-
bídnout lidem bezpečí pro jejich 
úspory. V  tomto duchu se také 
budeme prezentovat klientům.

Mnoho nových bank se také vy-
mezuje vůči bankovním poplat-
kům. Jaký je váš názor? 
I  my nabízíme vedení účtu a  řa-
du s  ním spojených služeb bez 
poplatku, nicméně osobně zastá-
vám názor, že některé poplatky 
jsou v  pořádku. Banky totiž mu-
sí budovat bezpečnou infrastruk-
turu a  zaměstnávají zkušené lidi, 
což jsou náklady, které se chtě 
nechtě promítnou i  do výsledné-
ho produktu. Dám vám jednodu-
chý příklad: Lidé často kritizují tře-
ba poplatek za vklad hotovosti na 
pobočce. A  přitom právě práce 
s hotovostí je podstatným rizikem 
v rámci banky. Nejenže musíte mít 
na pokladně lidskou sílu, ale mu-
síte rovněž zjistit, zda peníze ne-
jsou falešné apod. Mám za to, že 
je vždycky lepší vědět, že si díky 
poplatkům platím kvalitní službu. 
Je potřeba dodat, že postupné ru-
šení poplatků banky promítají do 
nabízených úrokových sazeb.

Mluvili jsme o extrémně nízkých 
úrokových sazbách, k tomu 
v tuzemsku sílí regulace a na-
víc je tu i riziko vstupu nových 
poskytovatelů služeb, tzv. fin-
tech firem, které mohou banky 
poslat do role pouhých dodava-
telů komodit bez větší přidané 
hodnoty. Neobáváte se výzev, 
které nyní před bankovním sek-
torem stojí?
Právě kvůli těm výzvám to pře-
ce člověk mimo jiné dělá. Vždy 

konkurenceschopnou službu pro 
běžné i  korporátní klienty, ne-
musíte se bát podřadné role bez 
přidané hodnoty.

A ta sílící regulace? 
Ta dnes obecně patří k našemu 
životu, a  to nejen v  bankovnic-
tví. Zvyšující se regulace záro-
veň snižuje ziskovost bank, které 
jsou zranitelnější. Při první vět-
ší krizi se pak může trh zhrou-
tit. Nicméně ČNB jako regulátor 
funguje dobře a  v  současnos-
ti je náš bankovní trh jako celek 
zdravý. 

Když to všechno sečteme 
a podtrhneme – kde byste rád 
viděl Banku CREDITAS v dlou-
hodobém horizontu? 
Naší hlavní vizí je vytvořit uce-
lenou nabídku služeb pro na-
še klienty. Chceme, aby běžní 
střadatelé u  nás mohli investo-
vat do cenných papírů, dluhopi-
sů a následně i podílových fon-
dů. Firmám a podnikatelům zase 
chceme nabízet zajišťovací ob-
chody, zajištění proti úrokovým 
změnám, zajištění proti měno-
vým výkyvům apod. V  součas-
nosti se proto naplno zaměří-
me na další rozvoj banky. To je 
dáno tím, že banka musí mít ur-
čitou velikost, aby byla dlouho-
době udržitelná. Bodem zlomu 
je přitom bilanční suma v hodno-
tě zhruba 20 miliard korun. To je 
meta, které chceme dosáhnout, 
a poté plánujeme pozvolný růst 
ve všech hlavních segmentech. 
Chceme jít až k 30 miliardám ko-
run, což vidím v  této chvíli jako 
optimální bilanční sumu pro náš 
způsob podnikání, a  tudíž i  pro 
naše klienty. Nejsou to malé cí-
le, ale jsme připraveni tvrdě pra-
covat a dokázat, že si důvěru in-
vestorů zasloužíme.

N a š í  v ý h o d o u  j s o u 
r e l a t i v n ě  n í z k é  n á k l a d y. 
M ů ž e m e  t a k  n a b í d n o u t 
z a j í m a v ý  ú r o k  v  r á m c i 

s p o ř i c í h o  ú č t u .

MOMENTÁLNĚ 
MÁME 

14 POBOČEK, 
V PRŮBĚHU 

ROKU 2017 K NIM 
PŘIBUDOU DALŠÍ 

DVĚ
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KLÍČOVÍ LIDÉ

Vladimír Hořejší 
(předseda představenstva 
a generální ředitel)

Od 1. ledna 2017 je předsedou 
představenstva a generálním ře-
ditelem Banky CREDITAS. Ve 
funkci člena představenstva Zá-
ložny CREDITAS působil od roku 
2012, jeho předsedou je od roku 
2013. Během své profesní dráhy 
zastával řadu vedoucích pozic, 
např. v  Konsolidační bance Pra-
ha, České konsolidační agentuře. 
Byl také náměstkem ministryně 
informatiky pro oblast e-govern-
ment.

Kamil Rataj 
(místopředseda představenstva)

Od 1. ledna 2017 je místopřed-
sedou představenstva Banky 
CREDITAS a  současně působí 
na pozici ředitele Úseku provo-
zu a ICT. Členem představenstva 
Záložny CREDITAS a  následně 
jeho místopředsedou je od roku 
2012. V bankovnictví se pohybu-
je již od roku 1999, kdy pracoval 
ve vedoucích pozicích v  eBance 
či Raiffeisenbank. Aktivně se za-
pojil do úspěšné fúze obou bank, 
řídil centralizaci významných čin-
ností back-office a  optimaliza-
ci vybraných pobočkových pro-
cesů. Během své profesní dráhy 
vedl řadu významných projektů 
v oblasti implementace a rozvoje 
bankovních systémů.

Klíčoví lidé 
Banky CREDITAS

V nejužším vedení Banky CREDITAS 
působí profesionálové s dlouholetými 
zkušenostmi z vrcholných 
pozic nejen v bankovním sektoru. 

„PROCES ZÍSKÁNÍ 
BANKOVNÍ LICENCE 
JE NÁROČNÝM TESTEM 
TOHO, ZDA JSTE 
TRANSPARENTNÍ, 
STABILNÍ A MÁTE 
KVALITNÍ ROZVOJOVOU 
STRATEGII. A MY 
JSME VŠECHNY VELMI 
NÁROČNÉ PODMÍNKY 
SPLNILI.“
– VLADIMÍR HOŘEJŠÍ



Radim Synek 
(člen představenstva)

Od 1. ledna 2017 je členem před-
stavenstva Banky CREDITAS 
a  současně působí na pozici ře-
ditele Úseku finančních trhů a re-
tailového bankovnictví. Ve funk-
ci člena představenstva Záložny 
CREDITAS působil od roku 2014. 
V  minulosti působil na pozici vi-
ceprezidenta Citibank a vedoucí-
ho obchodního oddělení obcho-
dování na mezibankovních trzích 
pro Českou a Slovenskou repub-
liku. V  letech 2007–2009 pra-
coval pro londýnskou Citibank, 
kde měl na starosti obchodování 
na mezibankovních trzích v Čes-
ku, Slovensku, Rumunsku, Hong- 
kongu, Islandu a v Srbsku.

Josef Holub 
(člen představenstva)

Od 1. ledna 2017 je členem před-
stavenstva Banky CREDITAS 
a  současně působí na pozici ře-
ditele Úseku financí, kterou za-
stával od nástupu do původní 
záložny CREDITAS v lednu 2012. 
V  letech 1992 až 1997 pracoval 
ve společnosti PriceWaterhouse, 
poté byl až do roku 2010 finanč-
ním ředitelem a  členem před-
stavenstva v  pojišťovně Aviva, 
následně působil jako nezávis-
lý konzultant. Je kvalifikovaným 
členem asociace certifikovaných 
účetních ACCA ve Velké Británii.

Miroslav Morháč 
(člen představenstva) 

Od 1. ledna 2017 je členem před-
stavenstva Banky CREDITAS 
a  současně působí na pozici ře-
ditele Úseku řízení rizik,  kterou 
zastával od nástupu do původní 
záložny CREDITAS v  říjnu 2014. 
Dříve působil v  různých funkcích 
v oblasti obchodování na finanč-
ních trzích ve Slovenské sporitel-
ně a Hypovereinsbank. Poté byl 
produktovým a projektovým ma-
nažerem Treasury Sales v Raiffei- 
senbank, následně odpovídal za 
celkový business design a vývoj 
bankovních systémů ve společ-
nosti Sunguard.
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„JAKO BANKA 
SE NEBUDEME 

PODBÍZET. 
BANKOVNICTVÍ 
VNÍMÁME JAKO 

KONZERVATIVNÍ 
PODNIKÁNÍ 

A CHCEME NABÍZET 
KLIENTŮM HLAVNĚ 

BEZPEČÍ PRO 
JEJICH ÚSPORY.“
– RADIM SYNEK
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PRAKTICKÉ RADY A NÁVODY

Nové internetové 
bankovnictví Banky 

CREDITAS se představuje

P ř i  t v o r b ě  i n t e r n e t o v é h o 
b a n k o v n i c t v í  p r o  n á s 
b y l a  n a  p r v n í m  m í s t ě 

j e d n o d u c h o s t ,  p ř e h l e d n o s t 
a  i n t u i t i v n o s t  ř e š e n í .

Prohlídka 
internetového 
bankovnictví

1. Vstupte, prosím…

Nebo si před prvním přihlášením pusťte 
krátký videonávod, kde vám ukážeme, 
jak internetové bankovnictví funguje. 

Přehled funkcí

Správa mých produktů 
odkudkoliv

Přehled o pohybech 
na účtech

Vytvoření domácí, zahraniční 
či hromadné platby

Nastavení trvalých 
příkazů a inkas 

Zprávy a důležité 
informace z banky

Maximální zabezpečení
 internetového 

i mobilního 
bankovnictví
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Mobilní bankovnictví
Uvítáte banku do kapsy?

Mobilní bankovnictví skvěle doplní to internetové ve chví-
li, kdy potřebujete opravdu rychlý přístup ke svým účtům.

Komplexní správa vašeho účtu, ať už jste kdekoliv. 
Takové bylo zadání, když jsme začali tvořit novou podobu internetového 

bankovnictví Banky CREDITAS. Ačkoliv vás samozřejmě vždy rádi 
uvítáme na našich pobočkách, chtěli jsme, abyste mohli řídit své finance 

v klidu domova, během vašich cest nebo třeba z kavárny. 
Rychle, snadno a pohodlně. 

2. Mějte přehled o svých produktech

Na domovské stránce najdete všechny své účty, termínované vklady, 
karty či úvěry. Díky tomu se ihned zorientujete v zůstatcích, zkontro-
lujete pohyby na účtech nebo zadáte platbu. 

3. Plaťte pohodlněji než kdy dříve

Platby přes internetové bankovnictví si zamilujete, protože se v nich 
vyzná opravdu každý. Pokročilé možnosti autorizace jsou uživatelsky 
příjemným bonusem.

Zdarma ke stažení v

NÁŠ TIP

Stáhněte si aplikaci

Během několika okamžiků můžete mít i ve svém mobilním 
zařízení. Aplikace ke stažení na App Store pro systém  
iOS a na Google Play pro systém Android.
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PŘEDSTAVUJEME

Galerie Teplice Přátelský koncept 
poboček 

Banky CREDITAS

První pobočka podle nového konceptu 
vznikla v Chotěboři. Prohlédněte si detaily jejího 

interiéru, který postupně převezmou všechny 
pobočky v naší síti.
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C í l e m  p r o m ě n y  n a š i c h  p o b o č e k 
b y l o  p ř e d e v š í m  t o ,  a b y  l i d é  c h o d i l i 
d o  B a n k y  C R E D I TA S  r á d i .  P r o t o 
j s m e  s e  p ř í p r a v o u  k o n c e p t u  v e l m i 
i n t e n z i v n ě  z a b ý v a l i .  Ve  d o b ě  f o c e n í 
r e p o r t á ž e  c h y b ě l a  n a  p o b o č k á c h  j i ž 
j e n  t e c h n i k a .

R e k o n s t r u k c í  p r o š l o  i   z á z e m í 
n a š i c h  p o b o č e k .

P ř i  h l e d á n í  v h o d n ý c h  d i s p o z i c 
j s m e  s e  s n a ž i l i  n a l é z t  ř e š e n í  n a -
b í z e j í c í  k o m f o r t  n e j e n o m  n a š i m 
k l i e n t ů m ,  a l e  i   j e j i c h  o b s l u z e . 
Vž d y ť  n a š i  b a n k é ř i  z d e  t r á v í  c e l ý 
p r a c o v n í  d e n .

Č e k á n í  n a  b a n k é ř e  s i  m o h o u 
k l i e n t i  z k r á t i t  d í k y  p ř i p r a v e n ý m 
t a b l e t ů m  s  p ř i p o j e n í m  k  i n t e r n e -
t u .  Ke  č t e n í  s i  n a v í c  m o h o u  d á t 
k á v u  n e b o  č a j . 

L o g o  B a n k y  C R E D I TA S  j s m e  s e 
s n a ž i l i  z a p r a c o v a t  d o  i n t e r i é r u 
p o b o č e k  c o  n e j d e c e n t n ě j i .  N a r a -
z í t e  n a  n ě j  j e n  z ř í d k a  –  o b j e v u j e 
s e  n a p ř.  v e  s p o j o v a c í m  o s t r ů v k u 
d v o u  p r a c o v i š ť . 



NAPSALI O NÁS

Česko má novou banku. 
Záložna CREDITAS 
dostala licenci od ČNB

19. 10. 2016
Česká národní banka povolila 
největší tuzemské družstevní Zá-
ložně CREDITAS transformaci na 
banku. Kampelička patří do in-
vestiční skupiny UNICAPITAL mi-
liardáře Pavla Hubáčka, který si 
splnil sen a ve své investiční sku-
pině má konečně vlastní banku. 
Družstevní záložna CREDITAS, 
jejímž je 47letý český finančník 
rozhodujícím vlastníkem, dosta-
la od České národní banky (ČNB) 
povolení k transformaci na plno-
hodnotný bankovní dům. 

V Česku přibude další 
banka. ČNB udělila 
licenci Záložně 
CREDITAS

19. 10. 2016
Největší tuzemská Záložna 
CREDITAS obdržela od České 
národní banky (ČNB) bankovní li-
cenci. Bankovní služby lidem i fir-
mám začne poskytovat od led-
na 2017, řekl ve středu předseda 
představenstva Záložny CREDI-
TAS Vladimír Hořejší. „Udělení 
licence vnímáme jako potvrzení 
našeho obezřetného hospoda-
ření a potvrzení správnosti naše-
ho přístupu. V  posledním obdo-
bí jsme se zaměřili především na 
posilování kapitálu a kvalitu úvě-
rového portfolia,“ řekl Hořejší.

Bankovní konkurence 
zostřuje. O klienty se 
bude prát i Záložna 
CREDITAS

19. 10. 2016
Česká národní banka udělila no-
vou bankovní licenci. Mezi ban-
ky se tak od ledna příštího roku 
zařadí i  největší tuzemská kam-
pelička CREDITAS. Bude posky-
tovat služby lidem i  firmám. Zá-
ložna se sídlem v Olomouci patří 
do investiční skupiny UNICAPI-
TAL miliardáře Pavla Hubáčka, 
která nedávno koupila i  podíl 
v polostátní ČD-Telematice.

Nová banka 
ovládla česká 

média

Nová banka sází na 
nejlepší spoření. Nabídne 
vyšší úrok a účet zdarma

26. 10. 2016
Největší tuzemská Záložna 
CREDITAS už má jasno, čím chce 
jako banka lákat nové klien-
ty. Nabídne jim nejlépe úroče-
ný spořicí účet na trhu s úrokem 
nad jedním procentem ročně. Dá-
le pak chce zaujmout termínova-
nými vklady s fixací až na 10 let 
a úrokem v rozpětí od jednoho do 
2,5 procenta. Lákat chce také na 
bezpoplatkový účet.

Nová banka chce mít 
nejlepší spořicí účet 
s garancí a bez 

27. 10. 2016
Od ledna vstoupí na trh další 
banka. Začne s  běžným, termí-
novaným a  spořicím účtem, kde 
chce garantovat nejlepší zhod-
nocení bez pásem. Úvěry při-
jdou na řadu během roku. Zálož-
na CREDITAS získala v  polovině 
října bankovní licenci a  od roku 
2017 začne nabízet služby jako 
banka. U  retailových klientů se 
chce prosadit hlavně depozitními 
produkty, u  firemních zase úvě-
rováním a  cizoměnovými opera-
cemi.

Bance CREDITAS patřily na podzim – krátce po získání 
bankovní licence – titulky tuzemských deníků i zpravodajských 
serverů. V nabité konkurenci se chce nová banka prosadit díky 

nejlépe úročnému spořicímu účtu na trhu, zajímavými 
termínovanými vklady s dlouhou fixací i běžným účtem 

bez poplatků, zdůraznili novináři.  
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Máme za sebou 
turbulentní rok. 

A ten letošní nebude jiný
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MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED

Nakolik ovlivnily ekonomiku události roku 2016? A co nás čeká 
v novém roce? Přinášíme pohled experta Banky CREDITAS. 



Brexit zároveň rozpoutal de-
batu o  tom, nakolik by se mě-
la reformovat samotná Evropská 
unie. Myslím si, že to nebude tak 
jednoduché. Pro EU bude velmi 
složité přenastavit stávající kom-
petence, zvlášť pokud by oprav-
du došlo ke změně ve Francii či 
Německu. Ke kulatému stolu by 
pak usedli noví lídři, kteří spolu 
budou muset nejdříve najít spo-
lečnou řeč. To by bohužel odsu-
nulo na vedlejší kolej případné 
jednání o  tom, zda se Evropská 
unie vrátí k základním principům, 
na kterých byla založena – tedy 
hlavně volný pohyb zboží a lidí. 

Americké překvapení
Podobným překvapením ja-
ko brexit bylo i  zvolení Donalda 
Trumpa. Zatímco brexit jsme vní-
mali jako něco, co nemůže na-
stat, v případě amerických voleb 

jsme v přímém přenosu sledovali, 
jak se jeho šance v průběhu sčí-
tání hlasů výrazně zvyšují. 

Finanční trhy následně na 
Trumpův úspěch v  bitvě o  Bí-
lý dům zareagovaly přehnaně 
a  přišlo prudké oslabení. To se 
ovšem dalo do jisté míry čekat, 
protože v  tu chvíli bylo 85 pro-
cent trhů zavřeno a byla na nich 
nízká likvidita. Odpoledne už by-
la nálada úplně opačná, ztráty 
byly nejen umazány, Wall Street 
dokonce výrazně rostla. I  to má 
jasný důvod – obchodníci na tr-
zích si oddechli, že předvolební 
kampaň konečně skončila a spo-
lu s ní i nejistota, co bude dál. 

Navíc i  Donald Trump přišel 
s  o  poznání mírnější rétorikou, 
která trhům pomohla k vytrvalé-
mu růstu. Dolar posiloval, stejně 
jako všechny hlavní americké in-
dexy. Ty dva měsíce před volba-
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V roce 2016 jsme byli svědky řa-
dy turbulencí na světové politic-
ké scéně, které se promítly samo-
zřejmě i do ekonomiky. Začalo to 
brexitem a  pokračovalo americ-
kými prezidentskými volbami, 
v nichž uspěl Donald Trump. Uká-
zalo se, že nikdo neví, co přesně 
se stane. V  roce 2017 se to pří-
liš nezmění. Znovu nás totiž če-
ká několik klíčových voleb – pře-
devším prezidentské ve Francii 
a parlamentní v Německu. 

Bude proto velmi zajímavé 
sledovat, zda a  jak to změní Ev-
ropskou unii. Z dnešního pohledu 
je těžké snažit se odhadnout, jak 
vůbec bude Evropská unie vypa-
dat za rok. Pomalu si zvykáme na 
to, že žijeme v nejisté době, kdy 
odhady a  analýzy vůbec nevy-
cházejí. Všechny průzkumy před 
brexitem i  volbami v  USA doko-
nale selhaly, nejspíše se o ně ne-

budeme moci opřít ani při blíží-
cím se volebním rozhodování ve 
Francii a  Německu. Reálně tak 
může dojít k zemětřesení i v dal-
ších velkých zemích, které přitom 
tvoří páteř celé Evropské unie. 

Měkký, nebo tvrdý brexit?
Už nyní se EU vydává na nepro-
bádané území, neboť bude muset 
začít řešit brexit. Odchod Velké 
Británie z Unie přitom může vyústit 
ve dva odlišné scénáře – tzv. tvrdý 
či měkký brexit. Část evropských 
politiků je pro mírnější varian-  
tu, což je logické s ohledem na to, 
že Velká Británie zůstává velkým 
obchodním partnerem pro řadu 
zemí EU. Na druhou stranu jsou 
zde i hlasy volající po tvrdé vari-
antě, která by vyslala jasný signál 
dalším členům Unie, aby se ne-
pouštěli ve stopách Britů na ten-
ký led. 

Galerie Teplice

Roman Koděra 

Před vstupem do Banky CREDI-
TAS pracoval Roman Koděra 
téměř 20 let v  investičním ban-
kovnictví, když začínal v pražské 
pobočce britské ING Barings 
a  následně ING Bank. V  roce 
2002 spojil svou kariéru se skupi-
nou Patria Finance a stal se hlav-
ním makléřem a  vedoucím ob-
chodování Patria Direct. Zde měl 
na starosti obchodování a inves-
tiční strategie pro privátní klien-  
ty. Též působil ve společnosti 
Wood & Company, kde se jako 
ředitel Private Client Group staral 
o investice privátních klientů.
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posilovací trend o  cca 50 halé-
řů ročně.

Nové cesty i uplatnění
V  roce 2016 se hodně hovořilo 
o čínských investicích. Zatím je to 
ale spíše jen hra s čísly a slovy, do 
ekonomiky se nijak výrazně ne-
promítly. Tyto investice totiž zatím 
nemíří do strojírenství či výstav-
by nějakých průmyslových cel-
ků, kde by peníze zvenčí pomáha-
ly vytvářet nová pracovní místa či 
přinášely nové technologie a po-
máhaly tak Česku zvyšovat jeho 
konkurenceschopnost. To ale ne-
znamená, že tento typ investic ješ-
tě nepřijde. Uvidíme. 

Česká ekonomika je nyní 
hodně soustředěná na západ-
ní Evropu, přivítal bych jakýko-
li zdravý návrat k  obchodová-
ní i s jinými zeměmi. Líbilo by se 
mi, kdyby naše firmy byly aktiv-
nější směrem na východ a snaži-
ly se pronikat i na území rostou-
cích asijských ekonomik, protože 
závislost na jednom partnerovi je 
vždy velmi nebezpečná. Navíc 
když situace v Evropské unii bu-
de v roce 2017 velmi turbulentní, 
o čemž už byla řeč. 

Důležité je, aby česká vládní 
garnitura hledala cesty, jak po-
moci navázat obchodní vztahy 
nejen s dalšími zeměmi, ale aby 
hledala i nová uplatnění. Momen-
tálně tvoří velkou část tuzemské 
ekonomiky automobilový sektor. 
Důležité je, aby se v  České re-
publice začaly vyrábět i  jiné vě-
ci. Myslím si ovšem, že můžeme 
být pyšní na to, jak si vedeme – 
třeba Avast nebo AVG jsou špič-
kové firmy v  oblasti počítačové 
bezpečnosti, které se dokázaly 
prosadit i v tvrdé globální konku-
renci. V České republice je tedy 
stále prostor pro to, abychom se 
prosazovali v  jiných než tradič-
ních oborech. 

mi stagnovaly, aby se po nich vy-
houply na historická maxima. To 
se předtím nestalo dlouhých se-
dmnáct let. 

Splnit předvolební 
sliby bude obtížné
Do budoucna bude záležet na 
tom, jaký tým okolo sebe Trump 
postaví. Je zřejmé, že to není po-
litik klasického střihu, proto mo-
hou být některé jeho výroky na 
trzích vnímány trochu citlivěji, re-
akce obchodníků je pak poněkud 
vyhrocenější. 

Uvidíme, co se bude dít 
dál, osobně si ale myslím, že 
Trump nebude schopen realizo-
vat všechny věci, o kterých mlu-
vil v kampani. Tempo, kterým se 
svět mění, je neskutečně rychlé. 
Přál bych si, abychom byli schop-
ni část věcí z minulosti vrátit zpát-
ky, ale svět už se opravdu posu-

nul jinam a  tradiční industriální 
oblasti, ať už v  USA nebo Evro-
pě, s  tím mají problém se vypo-
řádat. Není to jen americký pro-
blém, přesun kapacit proběhl na 
celém světě. 

Ani daňové zvýhodnění pro 
americké firmy nemusí Trumpo-
vi zajistit jejich návrat do USA. 
Výrobní procesy dnes probíha-
jí úplně jinak, návrat do starého 
nastavení je tak velice obtížný. 
Investice do modernizace často 
bývají mnohem vyšší než investi-
ce do výstavby na zelené louce… 

Co bude s korunou, 
až skončí intervence?
České ekonomice se v roce 2016 
poměrně dařilo. Tempo jejího růs-
tu splnilo očekávání a podle pre-
dikcí by se měl růst i nadále držet 
někde mezi dvěma až třemi pro-
centy. Co se týká roku 2017, vel-

kou roli bude hrát to, kdy Česká 
národní banka ukončí intervence, 
jimiž dlouhodobě udržuje slabší 
korunu. 

Zajímavou otázkou přitom je, 
co se bude po skončení interven-
cí dít. Na rozdíl od všeobecného 
očekávání, že koruna prudce po-
sílí, se osobně spíše obávám vý-
razného krátkodobého oslabení, 
které bude následovat po počá-
tečním optimismu. Důvod je jed-
noduchý – spekulanti. 

Ti v současné době nakoupili 
koruny za desítky miliard eur prá-
vě v očekávání výrazného posíle-
ní. Zatímco eura skončila v  devi-
zových rezervách ČNB, koruny ve 
velké míře zamířily do státních dlu-
hopisů. Likvidita devizového trhu 
je však velmi malá a větší částka 
se dá zobchodovat, pouze pokud 
chcete prodávat eura – tam je ne-
omezeně vykoupí ČNB. Kvůli tomu 
spekulativní pozice mnohonásob-
ně převyšují likviditu trhu. Pokud 
ale spekulanti začnou zavírat své 
pozice a  ČNB svá eura hned ne-
prodá, tak může nastat obrovská 
panika a vlna zavírání ztrát může 
krátkodobě vytlačit měnový pár 
na nevídané hodnoty. 

Navíc v  průběhu roku 2017 
můžeme s  největší pravděpo-
dobností očekávat vyšší inflaci 
a  s  tím spojený tlak na zvyšo-
vání úrokových sazeb (minimál-
ně v očekávání obchodníků), což 
může zapříčinit výprodej stát-
ních dluhopisů, neboť jejich dr-
žitelé poté budou chtít nakoupit 
svá eura zpět. Tato kombinace 
může být pro korunu krátkodo-
bě opravdu velmi nebezpečná. 
V  takovém případě pak neče-
kám, že by ČNB začala prodávat 
svá eura dříve než někde kolem 
29 až 30 korun za euro. Nicméně 
po odeznění těchto případných 
spekulativních vlivů by se koru-
na měla vrátit na svůj pozvolně 

B r e x i t  r o z p o u t a l 
d e b a t u  o   t o m , 

n a k o l i k  b y  s e  m ě l a 
E U  r e f o r m o v a t . 

N e b u d e  t o 
j e d n o d u c h ý 

p r o c e s .
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V sedmdesátých letech minulé-
ho století byla vaší diplomovou 
prací na AVU knižní ilustrace. 
Jak jste se dostal od ilustrací 
knih k malbě? 
Je pravda, že jako diplomovou 
práci v  ateliéru monumentál-
ní malby prof. Arnošta Paderlíka 
jsem dělal ilustrace, bylo to ov-
šem z donucení. Ve škole mi totiž 
doporučili něco jiného než malbu. 
Zvolil jsem tedy ilustraci, protože 
jsem se jí věnoval již v  průběhu 
studií. Můj otec je grafik a  kniž-
ní ilustrátor, a proto jsem měl ilu-
straci stále na očích a bavilo mě 
zkoušet to jinak, než to dělal tá-
ta. Ilustroval jsem si do šuplíku 
Borise Viana, Raye Bradburyho, 
Stanislawa Lema, Arthura Clarka, 
Johna Steinbecka a  další auto-
ry. Mojí doménou však byla vždy 
malba, ilustrace je pro mě pouhý 
doplněk tvorby. 

Pro vaši tvorbu, zvláště ranou, 
je typická lidská figura, vyjad-
řujete se však i abstrakcí. Podle 
jakého klíče volíte formu vyjá-
dření?
Je to vždy dané tématem malby. 
Před rokem 89 jsem silně vnímal, 
jak společenské zřízení decimu-
je lidskou osobnost a figura by-
la pro mne nejvhodnějším pro-
středkem k  vyjádření postavení 
jedince ve společnosti. Když ale 
delší dobu zpracováváte stejné 
téma, stáváte se vězněm vlast-
ního postoje a podléháte formál-
nímu zpracování obrazu. Proto 
jsem časem hledal nová téma-
ta, jiná východiska. Začal jsem 

cyklus kreseb a  obrazů Stavby 
a staveniště charakterizující stav 
společnosti, ve které jsem si při-
padal jako v  továrně na lidské 
prefabrikáty. Navázal jsem cyk-
lem kreseb, obrazů a  instalací. 
Vznikly instalace Zastižen minu-
lostí, Zastižen přítomností a  Za-
stižen. Těmito pracemi jsem vyja-
dřoval obavu o osud probíhající 
společenské změny. Ale stále to 
bylo vymezování se, a  já chtěl 
radikální změnu. Začal jsem hle-
dat inspiraci v rodině, v základu 
lidského společenství. Vznikla 
série obrazů Odpočinek s otcem 

Václav Bláha: 
Záleží na divákovi, zda 
najde klíč ke dveřím mé 

imaginární zahrady
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Václav Bláha o sobě říká, že je malířem okamžiku. 
Momenty, slova a struktury uložené v jeho paměti čekají, až 

nastane jejich čas a přijmou konkrétní nebo abstraktní podobu. 
Výklad díla nechává malíř na divákovi. 

zkoumat malbu jako takovou. 
Figuru jsem neopustil, jenom se 
stala, spolu s  textem, vzkazem, 
základní vrstvou malby, kterou 
jsem dalšími vrstvami malby pře-
krýval a  rozkládal, dokud nezů-
stala pouhá energie malby a ex-
prese barvy. 

Jak se do vašeho díla promítl 
zlom ve společenském uspořá-
dání po roce 1989? 
Velkou naději z počátku sameto-
vé revoluce vystřídalo rozčaro-
vání ze stavu společnosti. Ztra-
til se nepřítel a  já jsem ukončil 

a  Odpočinek s  matkou, které 
jsem komponoval na zeď ve vět-
ších celcích.

Na přelomu tisíciletí jste začal 
tvořit imaginární vzkazy. Čím 
byla motivovaná tvorba cyklů, 
které nazýváte Záznamy, Vzka-
zy a Příběhy?
Jednotlivé cykly byly dané stavem 
mysli. Záznamy byly návratem 
k  ohledávání vlastní zkušenosti. 
Je to série pěti obrazů inspirova-
ná strukturováním příběhu v čase. 
V  centru pozornosti je vzdálený, 
ovšem v  paměti přesně defino-
vaný příběh, který se přiblížením 
stává nejasným. Vzkazy byly in-
spirované okamžikem, třeba tex-
tem v knize nebo v novinách, svět-
lem, strukturou papíru, čímkoliv, 
co mě zaujalo. A také se blížil ko-
nec století a tisíciletí a já chtěl za-
nechat této době své vzkazy. Při-
pravil jsem do výstavní síně Mánes 
koncepční výstavu Vzkazy. Pro-
stor Mánesa jsem upravil pro 100 
prací na papíře datovaných dnem 
vzniku a  dva rozměrné obrazy  
350 × 600 cm a konfrontoval jsem 
je s uzavřeným vnitřním prostorem, 
do kterého se vcházelo úzkým 
průchodem z boku. Divák byl ne-
rušen, uzavřen před okolím pouze 
se Vzkazy. Cykly Příběhy a Křehké 
příběhy jsou obsahově esencí vše-
ho, o čem jsem se již zmínil. Obrazy 
v  těchto cyklech jsem maloval se 
záměrem komponovat je do cel-
ků 9 až 12 obrazů, které spolu ko-
munikují, a vytváří tak nový obraz, 
mozaiku drobných příběhů, ze kte-
rých je sestaven náš život.

N a s l o u c h á m  n e d o s t u p n é  k r a j i n ě  n a  d o s a h 
p ř e d e  m n o u ,  2 0 1 4 ,  a k r y l ,  p o p e l , 

p a s t e l  n a  p l á t n ě ,  1 5 0  ×  2 0 0  c m ,  s o u k r o m á  s b í r k a

f o t o  Ma g d a l e n a  B l á h o v á



větru dutá ocelová konstrukce 
hraje a  zvučí. Je to konfrontace 
lidské vůle a času. 

Politickým tématům se věnujete 
okrajově. Jak vznikla idea pro-
jektu na oslavu nedožitých na-
rozenin Václava Havla, který se 
ze své podstaty politiky nutně 
dotýká?
Politickým tématům definovaným 
jako jednotlivé události se oprav-
du věnuji okrajově. Ale politicko-
-společenská situace se v  mých 
dílech opakuje stále. Jenom se 
nevymezuji, neprotestuji, ale za-
jímám se o postavení jedince ve 
společnosti, které vnímám skrze 
sebe. 

V  roce 2012 mě oslovil sbě-
ratel umění, zda bych necharak-
terizoval v  sérii obrazů, vzkazů, 
dobu, ve které jsem žil, a zda by 
tématem mohl být Václav Havel 

jako reprezentant odporu a změn. 
Proběhla dlouhá diskuse o formě 
a  obsahu. Nutně jsem chtěl najít 
v díle Václava Havla téma, které 
zpracovávám i já, abych se nestal 
pouhým ilustrátorem Havlových 
myšlenek. Nakonec jsem rozdě-
lil celý cyklus 36 obrazů do čtyř 
období: Období, kdy jsem vnímal 
Václava Havla jako dramatika; 
etapy, kdy jsem ho vnímal jako di-
sidenta; období jeho politického 
počínání a období odcházení, kdy 
se mi ztrácel v  chaosu všedních 
dnů a zůstával pouze jeho odkaz. 

Projektu si všimla Dr. Dadja 
Altenburg Kohl, která se rozhodla 
vystavit ho v kontextu s mou dří-
vější tvorbou v Museu Montanelli, 
aby bylo zřejmé, že toto téma ne-
ní pro mne konjunkturální záleži-
tostí, ale má kontinuitu s mou do-
savadní prací a má v dnešní době 
opodstatnění. 
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V rozhovorech z posledních 
let o sobě mluvíte jako o malíři 
okamžiku. Co konkrétně si pod 
tím představit? 
Mně se slovní obrat „malíř oka-
mžiku“ moc líbí. V dnešní době se 
vkládá do obrazů, instalací a mul-
timediálního umění mnoho význa-
mů, které v  nich divák nenalézá. 
Být malířem okamžiku je přiměře-
nou fabulací. Okamžik, který za-
znamenám a  uložím si ho v  po-
známkách nebo ve své paměti, 
čeká na čas, kdy je opodstatně-
né ho použít a zpracovat. Okamži-
kem mám na mysli situaci, světlo, 
krajinnou strukturu, slovo, spole-
čenskou situaci, prostě vše, co mě 
zaujme a  inspiruje. Vnímám svět 
skrze vlastní zkušenost a ve svých 
dílech vyjadřuji postoj ke světu, 
ve kterém žiji. A když je toho moc, 
hledám intimní prostor a  energii 
v  abstraktním zpracování, které 
na diváka působí pouze barvou 
a dramatem struktury. Výklad díla 
je zcela svobodný. Nechávám di-
váka stát před uzamčenými dveř-
mi mé imaginární zahrady virtuál-
ního světa. Záleží na každém, zda 
najde klíč.

Jste autorem několika význam-
ných prostorových instalací. Co 
vás vede ke zpracování tématu 
touto formou? 
Některá témata jsou pro mě tak 
obsáhle společensky nebo politic-
ky strukturovaná, že nenacházím 
důvod nebo formu, jak je zpraco-
vat v obraze, který je pro mne in-
timním prostorem. Proto volím pro-
storovou instalaci, která nejlépe 
vystihuje komplikovanost sdělení. 
První politickou instalací byly mo-
hutné plechové figury, Monstra, 
z roku 1982, kterými jsem pohybo-
val v uzavřeném prostoru starého 
Mostu likvidovaného kvůli uhlí. Ná-
sledovaly další instalace reagující 
na společenské klima, jako Kaž- 
dodenně v  holešovických jatkách 
(1988) nebo Zastižen přítomností 
v  Galerii pod Vyšehradem (1992). 
Některé práce byly inspirovány 
i zahraniční politickou situací, jako 
instalace Attempt to Move Cent-
ral European Space to the USA 
na univerzitě v  Saratoga Springs, 
která reagovala na řešení konflik-
tů probíhajících v té době ve světě. 

Jednou z nejznámějších insta-
lací je obří obrácená pyrami-
da „Dům Evropa“ u německého 
města Eschlkam. Jak vznikla?
Realizace European House 
v  Eschlkamu je výpovědí o  mé 
pochybnosti, že lze Evropu s tak 
rozličnými národními identitami 
a  zkušenostmi svázat do jedno-
ho celku. „Dům Evropa“ je py-
ramida bez vrcholu otočená zá-
kladnou proti vesmíru, prostor 
pro malström evropské historie 
a  zkušenosti spoutaný ocelovou 
konstrukcí celoevropského řádu. 
Stěny pyramidy jsou pomalová-
ny dětskými a  mými vzkazy do 
budoucnosti. Divák projde bludi-
štěm konstrukce do středu, kde 
vzhlédne nad sebe do vymeze-
ného prostoru, ve kterém plynou 
pouze oblaka po obloze a za no-
ci je vidět výseč vesmíru. Za deš-
tě se prostorem valí voda a  ve  

Galerie Teplice

P r š í  m o d ř e ,  2 0 0 7,  a k r y l 
n a  p l á t n ě ,  2 0 5  ×  2 1 5  c m , 

s o u k r o m á  s b í r k a

. . .  o  m n ě  a  o  t o b ě  V I I I , 
2 0 0 5 ,  a k r y l  p a s t e l  n a 
p l á t n ě ,  1 3 0  ×  1 9 7  c m , 

s o u k r o m á  s b í r k a



Václav Bláha 

Narodil se 1. 4. 1949. V  letech 
1964–1968 studoval na Střední 
odborné škole výtvarné v  Praze, 
v  letech 1968–1974 na Akade-
mii výtvarných umění v  Praze 
v  ateliéru monumentální malby  
prof. Arnošta Paderlíka. Do čes-
kého výtvarného života vstoupil 
v  sedmdesátých letech. I  v  ne-
příznivé sociopolitické situaci si 
uchoval vnitřní integritu a rozvinul 
svůj zcela osobní způsob výtvar-
ného vyjadřování. V osmdesátých 
letech se stal spoluzakladatelem 
volného seskupení 12/15 Pozdě, 
ale přece a  v  devadesátých le-
tech vstoupil do spolku výtvar-
ných umělců Mánes. Od sklonku 
osmdesátých let až k  přelomu 
tisíciletí vstoupil svou tvorbou ně-
kolikrát do třetího rozměru a  vy-
tvořil v Čechách i v zahraničí řadu 
objektů a  instalací, obsahově 
a výtvarně velmi naléhavých. Už 
jeho malířská a  kreslířská tvorba 
osmdesátých let ukazovala vy-
hraněný smysl pro prostor. De-
vadesátá léta pak přinesla řadu 
instalací a v malbě zintenzivňující 
se smysl pro hmotu. Po uvolnění 
poměrů se Václav Bláha přiklání 
k  důvěrnějším tématům, aniž by 
ubral na výrazu.

Jeho díla jsou zastoupena ve 
sbírkách Národní galerie v Praze, 
v  regionálních galeriích v  Čes-
ké republice a  na Slovensku, 
v  pražském Museu Montanelli, 
ve sbírce Světové banky ve Wa-
shingtonu, České národní banky, 
Raiffeisenbank a UniCredit Bank 
v  Praze a  v  dalších soukromých 
sbírkách doma i v zahraničí.

Galerie Aspekt

Galerie Aspekt, sídlící v  letohrádku v  zahradách brněnského hradu 
Špilberk, prezentuje převážně moderní a  současné umění. Spodní 
prostory jsou určené k autorským výstavám, horní patro je věnová-
no soukromým sbírkám autorů, které galerie zastupuje. Václav Bláha 
zde v roce 2010 představil výstavu s názvem Průběžný stav mé duše. 
Od 1. prosince 2016 až do 2. února 2017 bude Galerie Aspekt hostit 
Bláhova nejnovější plátna, která reflektují jeho vztah k New York City 
a Praze (Dvě města) a téma života, jeho smyslu a konce. 

Po h y b  s v ě t l a ,  2 0 1 5 ,  a k r y l 
n a  p l á t n ě ,  1 0 5  ×  1 0 5  c m

V   z a h r a d ě  v z p o m í n e k , 
2 0 1 6 ,  p a s t e l ,  a k r y l  n a 
p l á t n ě ,  2 1 5  ×  2 0 5  c m

Vz k a z  I I ,  1 9 9 9 ,  a k r y l , 
p a s t e l  n a  p l á t n ě ,  3 5 0  ×  6 0 0  c m , 

s o u k r o m á  s b í r k a
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Dluhopisy 
UNICAPITAL Invest I
Investujte do tří, pěti či sedmiletých dluhopisů 
společnosti UNICAPITAL Invest I a.s. a počítejte 
s výnosem až 4,7 % ročně.

Nabídka dluhopisů se provádí výlučně na základě prospektu dluhopisů, tvořeného základním prospektem a emisním dodatkem. Prospekt je zdarma k dispozici 
v obvyklých úředních hodinách v sídle emitenta a je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.unicapital.cz v sekci „pro investory“.

www.unicapital.cz   |   800 91 92 93

Objevte kouzlo 
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