
J O U R N A L
N O  2  /  2 0 1 7

Radim 
Synek

Pro převody 
a platby v cizích  
měnách  
jsme nejlepší  
na trhu 

Tomáš 
Novák

Chceme se stát 
nejvýznamnějším 

alternativním  
distributorem  
energie v ČR

ww
w.

c-
jo

ur
na

l.c
z

Č a s o p i s  o   č e s k é m  b u s i n e s s u

Grandhotel 
Pupp patří 

do skupiny 
UNICAPITAL



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 
energetiky

UC-Inzerat-220x320.indd   1 05.12.16   9:35



3

ÚVODEM

Tiráž

C JOURNAL
Ročník 1. | Číslo 2/2017 vychází 10. 5. 2017
Periodicita 4× ročně

Vydavatel: Corporate Publishing,
U Golfu 565, 109 00 Praha 10
www.copu.cz

Jazykové korektury: www.proofreading.cz
Foto: Vojtěch Vlk, Igor Zehl, archiv pana Žáčka,
archiv, Shutterstock
MK ČR E 22733

Veškeré údaje uvedené v tomto periodiku jsou
informativní povahy, nejsou návrhem na uzavření
smlouvy a negarantujeme jejich správnost 
a úplnost.

Vážení čtenáři, 

uplynulé čtyři měsíce byly pro smíšený holding Banky 
CREDITAS a investiční skupiny UNICAPITAL opravdu ruš-
né. O ty nejvýznamnější události se s vámi chceme podělit 
ve druhém letošním vydání časopisu C JOURNAL.

Banka CREDITAS za sebou má bez nadsázky velmi 
úspěšný start. Od začátku roku jsme zdvojnásobili počet 
klientů na aktuálních 37 000. Bilanční suma vzrostla o více 
než 15 miliard korun a klienti si u nás založili přes 40 000 
nových produktů. Pro banku tak bylo uplynulé období vý-
razně růstové, a to ve všech parametrech. 

O tom, že i dění ve skupině UNICAPITAL bylo podobně 
dynamické, vás přesvědčí například rozhovor s Tomášem 
Novákem, který vám blíže představí divizi distribuce ener-
gie, v níž je výkonným ředitelem. A pak je tu jedna velmi 
atraktivní akvizice, kterou bude alespoň z doslechu znát 
snad každý. Tou je vstup skupiny UNICAPITAL do jedno-
ho z nejslavnějších evropských hotelů – do karlovarského 
Grandhotelu Pupp. 

Závěrem bych chtěl jménem pracovníků Banky 
CREDITAS poděkovat všem našim klientům za projevenou 
důvěru, které si opravdu velmi vážíme. Věříme, že nám 
i nadále zachováte svou přízeň. 

Jiří Salajka
ředitel odboru marketingu 
a rozvoje produktů Banky CREDITAS
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Grandhotel Pupp patří do skupiny UNICAPITAL

Přes tři staletí slavné historie, vý-
jimečných hostů a  prvotřídních 
služeb dělá z Grandhotelu Pupp 
jedinečný hotel v celosvětovém 
měřítku. Jeden z nejstarších tra-

dičních hotelů v  Evropě má od 
března 2017 nového vlastníka. 
Jediným akcionářem Grandho-
telu Pupp se stala společnost 
GHPCZ INVEST LIMITED, která je 

součástí investiční skupiny UNI-
CAPITAL. Ta se chystá do hote-
lu investovat desítky milionů ko-
run. Více o akvizici na stranách 
16 až 18.

A r e á l  S t o d ů l k y 
P r o p e r t y  Pa r k 

m á  r o z l o h u  v í c e  n e ž 
5 , 5  h e k t a r u

UNICAPITAL 
DISTRIBUCE zásobuje 
energií areál TATRY 
Kopřivnice

UNICAPITAL DISTRIBUCE dodává 
od začátku roku 2017 elektrickou 
energii do průmyslového areálu 
TATRA Kopřivnice v  Moravsko-
slezském kraji. Kopřivnická au-
tomobilka, známá pod značkou 
TATRA, se řadí mezi nejstarší 
automobilky světa a  svou více 
než 116letou nepřetržitou činností 
značným způsobem ovlivnila au-
tomobilový průmysl v České re-
publice i v zahraničí. LDS TATRA 
zásobuje energií areál o rozloze 
185 ha, přenosová kapacita je 
24 MW, napěťová kapacita 22 kV, 
délka kabelového rozvodu čítá 
téměř 30 kilometrů. TATRU Kop-
řivnice obsluhuje celkem 28 tra-
fostanic. Více o aktivitách v oblas-
ti distribuce energie na stranách 
20 až 23.

Novou akvizicí je 
multifunkční areál 
Stodůlky Property Park

Do seznamu akvizic si společnost 
UNICAPITAL přidala multifunkč-
ní areál Stodůlky Property Park 
na strategickém místě v Praze 5. 
Areál je mixem nemovitostí v ob-
lasti retailu, office a industrial a má 
rozlohu cca 60 000 m2. Na lukra-
tivních pozemcích stojí například 
obchodní dům Sconto, prodejna 
koberců Breno, prodejna autodílů 
Elit, administrativní budovy a skla-
dovací haly. Součástí areálu jsou 
také rozsáhlé parkovací plochy, 
které poskytují dostatečnou kapa-
citu parkovacích míst pro všechny 
nájemce areálu. 

UNICAPITAL se dlouhodobě za-
bývá investicemi v  oblasti realit 
a  developmentu. Zatím jsme se 
soustředili především na výstavbu 
a akvizice komerčních a rezidenč-
ních nemovitostí. Chceme rozšířit 
náš obchodní model a diverzifiko-
vat své portfolio. Velký potenciál 
vidíme z  hlediska dlouhodobých 

investic v nájemních bytových do-
mech, a  proto jsme založili spo-
lečnost Nemovitosti nájemního 
bydlení. Ta buduje po celé Čes-
ké republice byty určené k  pro-
nájmu. Nájemní bydlení je popu-
lární především v západní Evropě. 
V zemích s rozvinutým sociálním 
systémem, jakými jsou například 

Německo a  Rakousko, žije v  ná-
jemních bytech zhruba polovina 
domácností, ve Švýcarsku dokon-
ce 60 % lidí. Jsme přesvědčeni, že 
v době rostoucích úrokových sa-
zeb u hypoték a vyšponovaných 
cen bytů bude nájemní bydlení 
i v Česku stále oblíbenější a zhod-
notí aktiva skupiny UNICAPITAL.

Vidíme potenciál v nájemním bydlení
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Banka CREDITAS má za sebou 
úspěšný rozjezd. Za první tři měsí-
ce fungování na trhu vzrostl počet 
klientů z 20 000 na bezmála dvoj-
násobek. Od začátku roku přiby-

lo téměř 17 000 nových klientů, 
které zaujala naše nabídka spo-
řicích i  běžných účtů. Naším tři-
cetitisícím klientem se stala paní 
Kateřina, která mimo jiné ocenila 

výhodné kurzy, které jsou spoje-
ny s platbami naší kartou v zahra-
ničí. Kolegové z pražské pobočky 
klientce pogratulovali a  předali 
drobné dárky.

K l i e n t ů m ,  k t e ř í 
s i  z a l o ž i l i  s p o ř i c í 

ú č t y  d o  3 1 .  b ř e z n a , 
s e  ú r o k y  n e m ě n í

Banka CREDITAS zdvojnásobila počet klientů 

Sponzorujeme fotbalový klub SK Sigma Olomouc

Banka CREDITAS fandí také spor-
tu. Jak jste si možná všimli na dre-
sech hráčů SK Sigmy Olomouc, 

jsme novým hlavním partnerem to-
hoto fotbalového klubu. Doufáme, 
že se fotbalistům s naší značkou 

na hrudi bude v jarní části sezony 
dařit a povede se jim zamýšlený 
postup do první ligy.

Podporujeme mobilní 
hospic „Nejste sami“

Není nám lhostejný osud jiných 
lidí, podporujeme proto nezisko-
vou organizaci, která poskytuje 
mobilní hospicovou péči. Mobilní 
hospic „Nejste sami“ pomáhá do-
spělým i dětem a jejich rodinám 
a  blízkým v  nejtěžších chvílích 
jejich života. Snaží se usnadnit 
jim finální stadia těžkých, nevy-
léčitelných onemocnění a  zlep-
šit kvalitu jejich života v  domá-
cím, rodinném prostředí. Více na 
straně 37.

Upravujeme 
úrokové sazby

Po třech měsících jsme od 1. dub-
na přistoupili ke snížení úroko-
vých sazeb u spořicích účtů. Od 
dubna založené spořicí účty tak 
budou úročeny základní sazbou 
0,1 % p. a. a čtvrtletním bonusem 
ve výši 0,2 % p. a. Celkové úročení 
0,3 % p. a. klient získá v případě, 
že z účtu neodešla v předchozím 
čtvrtletí žádná platba. Důvodem 
snížení úrokových sazeb je zod-
povědný přístup k  hospodaření. 
Vzhledem k  enormnímu zájmu 
klientů se nám již podařilo spl-
nit cíle v oblasti nárůstu depozit, 
nyní se chceme soustředit na 
úvěrovou stranu bilance a  peč-
livě rozložit vložené prostředky. 
Zároveň ale chceme být féroví ke 
klientům, kteří si spořicí účty zalo-
žili do 31. března. Těm proto úro-
ky neměníme. Základní úroková 
sazba 0,5 % p. a. a bonusový úrok 
0,6 % p. a. jim zůstávají zachová-
ny. Úrokové sazby jsme snížili 
i u některých termínovaných vkla-
dů. Více na našich internetových 
stránkách www.creditas.cz.

NOVINKY BANKY CREDITAS
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Od ledna, kdy Banka CREDITAS vstoupila na ban-
kovní trh, jste představili řadu nových produktů 
a služeb. O jaké se jedná? 
Retailové klientele nabízíme hlavně bezpečné a vý-
hodné zhodnocení peněz a také běžný účet pro stan-
dardní pravidelné platby, výběry hotovosti, platby 
kartou. Na druhé straně jsou služby a produkty pro 
firmy. To je především projektové financování pro 
malé a  střední firmy a  pak cizoměnové operace. 
V tom jsme historicky velmi silní a zkušení, a chce-
me na tom dál stavět. Já si ale myslím, že vůbec nej-
lepším naším produktem nejen pro běžného občana 
jsou debetní karty.

Debetní karty a běžný účet má každá banka 
a mnohé z nich jej nabízí i zdarma. Je to opravdu 
až tak výrazná záležitost? 
Základem je, že vedení účtu a nejběžnější transak-
ce jsou zdarma. Tuzemské platby, SIPO a trvalé pří-
kazy, vedení platebních karet… K  tomu samozřej-
mě moderní a přehledné obslužné kanály, jako je 
internetové a  mobilní bankovnictví. Máte pravdu, 

že tenhle základ byste našli ve více institucích. My 
ale nabízíme klientům zajímavé výhody. Třeba to, 
že k účtu můžete mít zdarma tolik platebních karet 
MasterCard Standard, kolik potřebujete mít dispo-
nentů. To může být atraktivní pro rodiny i pro firmy. 
A pak vzhledem k tomu, že naším cílem není budo-
vat síť vlastních bankomatů, samozřejmostí je pět 
výběrů v měsíci z bankomatů v ČR zdarma. Zásad-
ním rozdílem mezi námi a ostatními bankami jsou 
ovšem operace v cizí měně a používání karty v za-
hraničí. Troufám si říct, že v tom jsme nejlepší. Nabí-
zíme nejvýhodnější kurzy pro měnové konverze. Za 
výběr z bankomatu v zahraničí zaplatíte jen 30 ko-
run, což znamená pouze přeúčtování nákladů třetích 
stran. Na trhu přitom není výjimkou, že klient platí 
několikanásobně víc, a k tomu navíc ještě procenta 
z vybrané částky.

Je kurz pro převody a pro platby kartou opravdu 
až tak zásadní? 
Ano je, protože právě tady se obvykle skrývají pro 
klienta největší náklady, o kterých přitom spousta 

Radim Synek: 
Pro převody a platby 

v cizích měnách 
jsme nejlepší na trhu – 

pro retailové 
i firemní klienty

Člen představenstva a ředitel úseku finančních 
trhů a retailového bankovnictví Radim Synek chce, aby 
Banka CREDITAS byla první volbou pro platby v cizích 

měnách, směnu a používání karet v zahraničí. 
Jak bude konkurovat českým bankovním kolosům? 

A proč by si měli klienti vybrat právě Banku CREDITAS?
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ROZHOVOR

N a š í m  t r u m f e m 
j s o u  n í z k é  p o p l a t k y 
a   k u rz y  p r o  p ř e v o d y 

č i  p l a t b y



lidí ani neví. V principu to funguje 
tak, že pokud je transakce v eu-
rech, tak se aplikuje kurz banky 
deviza prodej. 

Uvedu příklad. Pro CZK/EUR 
měla Banka CREDITAS kurz 27,139 
(k  datu 20. 4. 2017). A  kurz jed-
né nejmenované konkurence je 
27,578. V tabulce, kterou mi kole-
gové z produktového oddělení při-
pravili, je vidět, že celkový rozdíl 
při směně částky ve výši 200 eur 
může činit až 165 korun. U tisíce 
eur by to pak bylo až 500 korun! 
A to už je citelný rozdíl.

A to hovoříme jen o eurech… 
Jakmile zaplatíte nebo vyberete 
z  bankomatu jinou měnu, třeba 
americký dolar (nebo například 
chorvatskou kunu), standardně 
se nejprve přepočítává z dolaru 
na eura (kurzem VISA nebo Mas-
terCard) a poté vlastním kurzem, 
přičemž za převalutování můžete 
u některých konkurentů zaplatit 
až 5 % z objemu transakce. U nás 
ovšem neúčtujeme vůbec nic na-
víc. O kurzu se tedy rozhodně vy-
platí přemýšlet i lidem, kteří jedou 
jednou za čas na dovolenou ne-
bo nárazově zaplatí v  zahranič-

ním  e-shopu. U těch, kdo cestují 
častěji, už se mohou rozdíly pohy-
bovat v tisícovkách korun za rok. 
A u firem se snadno vyšplhají až 
na desítky, nebo dokonce stovky 
tisíc. Vezměte si jen běžnou slu-
žební cestu: výběr hotovosti, plat-
ba za hotel, za jídlo, za taxi… S ná-
mi nemusíte chodit do směnárny 
a řešit hotovost.

Tohle se týká jen fyzických 
osob, nebo i firem? 
U  nás je to jednoduché – pod-
mínky pro firemní účet jsou prak-
ticky stejné jako u účtu pro fyzické 
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ROZHOVOR

O KURZU PRO 
PŘEVODY A PLATBY 
KARTOU SE VYPLATÍ 
PŘEMÝŠLET, I KDYŽ 

JEDETE JEN JEDNOU 
ZA ČAS NA 

DOVOLENOU NEBO 
OBČAS NAKUPUJETE 

V ZAHRANIČNÍM 
E-SHOPU

Výhody platební karty při použití v zahraničí

• nejlepší směnné kurzy na českém trhu 
• výběr z bankomatu v zahraničí jen za 30 korun
• klient Banky CREDITAS může na jediné platbě či výběru oproti 

konkurenci ušetřit i několik stovek korun 

Devizové konverze a zahraniční platby 
v Bance CREDITAS

• klient u nás nemusí mít běžný účet, stačí rámcová smlouva, pak lze 
zadávat pokyny telefonicky

• nízké poplatky za zahraniční platby, při platbě nad 5 000 eur navíc 
zcela zdarma (při konverzi v Bance CREDITAS)

• nejlepší standardní i individuální směnné kurzy na trhu
• směny jsou realizovatelné ve všech hlavních měnách a  nad 

500 000 korun i v dalších volně směnitelných měnách
• okamžité vypořádání ihned po přijetí prostředků na účet v rámci 

českých bank, v rámci zahraničních finančních ústavů do druhé-
ho dne



P ř i  d e v i z o v ý c h 
k o n v e rz í c h 

d o k á ž e m e  k l i e n t ů m
n a b í d n o u t  i n d i v i d u á l n í 

k u rz y,  k t e r é  j s o u 
n e j l e p š í  n a  t r h u
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osoby. Nízké poplatky a kurzy pro 
převody a platby tak samozřejmě 
využívají i firmy. Pro firemní klien-
telu je výhodou, že od objemu 
odpovídajícímu 5 000 eur jsou 
přeshraniční platby úplně bez po-
platku, pokud si měnu koupili od 
nás. A to už se dostáváme k další 
zásadní oblasti, kterou jsou devi-
zové konverze. 

Radim Synek 

Člen představenstva Banky 
CREDITAS a ředitel úseku finanč-
ních trhů a retailového bankovnic-
tví. V minulosti působil na pozici 
viceprezidenta Citibank, kde řídil 
obchodování na mezibankovních 
trzích pro Českou republiku a Slo-
vensko. V letech 2007–2009 pra-
coval pro londýnskou Citibank, 
kde měl na starosti obchodování 
na mezibankovních trzích v Čes-
ké republice, na Slovensku, v Ru-
munsku, Hongkongu, na Islandu 
a v Srbsku.

Poplatky za výběr z bankomatu v zahraničí

Poplatek Použitý kurz
 deviza prodej 

k 7. 3. 

Celková 
platba 

za výběr 
200 eur

O kolik 
přeplatíte 

oproti Bance 
CREDITAS

velká banka 1 100 Kč 27,489 5 597,80 Kč 140 Kč
velká banka 2 99 Kč 27,551 5 609,20 Kč 151,40 Kč
velká banka 3 125 Kč 27,491 5 623,20 Kč 165,40 Kč
nová banka 1 25 Kč v EU 27,530 5 531,00 Kč 73,20 Kč
nová banka 2 9 Kč 27,384 5 485,80 Kč 28 Kč
nová banka 3 0,5 % + 80 Kč  27,578 5 623,18 Kč 165,38 Kč

Banka CREDITAS 30 Kč 27,139 5 457,80 Kč

Předpokládám, že i v devizo-
vých konverzích chce mít Banka 
CREDITAS významnou pozici… 
Rozhodně ano! Konverze měn 
jsou dlouhodobě naší silnou 
stránkou. Jsme vysoce efektivní, 
takže dokážeme nabídnout indi-
viduální kurzy, které jsou – od-
vážím se tvrdit – nejlepší na trhu. 
Během posledních let vzniklo na 
českém trhu několik nebankov-
ních subjektů, které klientům po-
dobné služby nabízejí. Využily 
toho, že banky si účtovaly vel-
ké kurzové marže a poměrně vy-
soké poplatky. Banka CREDITAS 
ale tento prostor zaplnila a nevi-
díme důvod, proč by klienti ne-
měli v cizoměnových konverzích 
využívat služeb kvalitní regulo-
vané banky, když u  nás dosta-
nou srovnatelné, nebo dokonce 
lepší podmínky. Pro klienta je to 
přitom velmi jednoduché. Přesto-
že většina klientů, kteří využíva-
jí naše cizoměnové služby, u nás 
má i účet, není to povinnost. Sta-
čí uzavřít rámcovou smlouvu, kte-
rá je bezplatná a  naprosto ne-
závazná. 

Pokyny bankovnímu dealingu 
dávají klienti po telefonu. Zavolá, 

oznámí objem transakce a měnu 
a okamžitě zná kurz. Pokud se mu 
kurz líbí a má u nás současně běž-
ný účet, dostane na něj peníze 
okamžitě. V případě, že má účet 
ve většině z  tuzemských bank, 
provedeme vypořádání nejpoz-
ději do dvou hodin. Cizí měnu pak 
pošleme klientovi na požadovaný 
účet v  jeho bance nebo rovnou 
zaplatíme jeho dodavateli. Klient 
se ale také může rozhodnout, že 
chce transakci udělat k určitému 
datu a hodině. Může také dát po-
kyn, abychom transakci realizo-
vali, až bude na trhu kurz, který si 
určí, třeba euro za 26,90 Kč. Tohle 
lze udělat i nezávazně – hlídáme 
trh 24 hodin denně. Jakmile na-
stane zadaná situace, zavoláme 
mu, zda chce transakci zrealizo-
vat. Ušetří tak hned dvakrát: jak 
na výhodném kurzu, tak na po-
platcích.

Čekají klienty v téhle oblasti 
i nějaké novinky? 
V  únoru jsme požádali o  rozší-
ření naší stávající bankovní li-
cence, abychom mohli klientům 
nabídnout možnost zajištění kur-
zových a úrokových rizik. Předpo-

kládáme, že zájem o tyto služby, 
vzhledem ke konci intervencí ČNB 
a kolísání měny, poroste.

Věřím, že naši tržní pozici ješ-
tě posílíme. Už proto, že na čes-
kém trhu je odhadem přes čtyřicet 
tisíc firem, které aktivně realizu-
jí zahraniční platební styk a kte-
rým dokážeme nabídnout skvělé 
podmínky. Část jsou samozřej-
mě zahraniční firmy, které mnoh-
dy mají pro FX svoji domovskou 
banku. Ovšem zejména české fir-
my a jejich majitele a finanční ře-
ditele bude nepochybně zajímat, 
jak v této oblasti snížit náklady. 
V současné době máme více než 
dvě tisícovky klientů, kteří využí-
vají služby Banky CREDITAS. Za 
loňský rok jsme pro ně realizo-
vali FX transakce v objemu přes 
30 miliard korun. Díky nám uše-
třili minimálně 30 milionů. Denně 
klientům posíláme stručné a pře-
hledné ranní shrnutí, které mapu-
je vývoj na cizoměnových trzích 
a  je také k  dispozici na našich 
webových stránkách. 

Přestože jsme zmínili, že s na-
šimi debetními kartami už nemu-
síte měnit velké sumy ve směnár-
nách, pro ty, kdo jsou na hotovost 
zvyklí nebo chtějí alespoň menší 
částku na cestu a drobné výdaje, 
rozjíždíme na našich pobočkách 
směnárny. Skvělý kurz je i  tady 
samozřejmostí.

Chceme zkrátka přicházet na 
trh s produkty a službami, které 
budou patřit k  nejvýhodnějším 
na trhu.

S r o v n á n í  n e j v ý z n a m n ě j š í c h  č e s k ý c h  b a n k  a  n e j b l i ž š í  k o n k u r e n c e
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BANKA CREDITAS

Nové služby 
Banky CREDITAS vám 

usnadní život
V  Bance CREDITAS už od jejího 
startu na začátku letošního ro-
ku najdete širokou nabídku stan-
dardních bankovních produktů. 
Od běžných a spořicích účtů až po 
termínované vklady, platební kar-
ty či směnárenskou činnost na vy-
braných pobočkách. Nová banka 
se nyní zaměřuje na rozvoj služeb, 
které slouží jako doplněk portfolia 
a zároveň usnadňují klientům ži-
vot – jde například o jednoduché 
provedení změny banky (tzv. mo-
bilita klientů), jistotní účet nebo zá-
kladní platební účet. 

Soustřeďuje se rovněž na 
další rozvoj nástrojů sloužících ke 
snazší obsluze a zakládání účtů. 
Kromě rozšiřování internetové-
ho bankovnictví jde o řadu drob-
ných vylepšení, především o mož-

nost zakládat nové produkty bez 
nutnosti návštěvy pobočky. Více 
o zakládání produktů se dočtete 
na straně 15 tohoto časopisu.

Mobilita: 
z banky do banky
Přechod z jedné banky do druhé 
může být nepříjemná a zdlouha-
vá záležitost. Banka CREDITAS 
klientům změnu usnadňuje díky 
tzv. mobilitě. Princip je prostý – při 
využití této služby provede naše 
banka celý přestup za klienta sa-
ma. A navíc zdarma. 

Jakmile se tedy klient roz-
hodne pro změnu banky, založí si 
u nás účet a vyplní žádost o změ-
nu banky. Naši osobní bankéři na 
pobočkách se již postarají o pře-
vod trvalých příkazů a  zároveň 

o  jejich zrušení v  původní ban-
ce. Naše banka se rovněž posta-
rá o výpověď smlouvy o běžném 
účtu u původní finanční instituce.

Něco ale přece jen nejde 
v  rámci mobility úplně snadno 
převést z  původní banky. Žád-
ná banka totiž nemůže za klienta 
změnit inkasa. Naši bankéři vám 
sice mohou být nápomocní, ale 
ideální je, když kontaktujete da-
né společnosti s  novým číslem 
účtu sami. Nezapomeňte rovněž, 
že nové číslo účtu musíte nahlásit 
i příslušným institucím, např. Čes-
ké správě sociálního zabezpeče-
ní, zaměstnavateli, poskytovate-
lům energií či telekomunikačních 
služeb apod. 

Službu mobility a  převodu 
platebního účtu mohou využít ne-

jen fyzické osoby, ale také pod-
nikatelé a společnosti s firemními 
účty. Pro všechny je přitom pře-
chod z jedné banky do druhé bez-
platný – stávající banka musí veš-
keré informace ohledně trvalých 
příkazů, inkas apod. poskytnout 
zdarma. 

Základní platební účet
Banka CREDITAS poskytuje rov-
něž tzv. základní platební účet, 
což je služba pro klienty, kteří 
nemají vedený účet u žádné jiné 
banky. Banka nemůže rozhod-
nout, zda klientovi zřídí účet, či ni-
koliv – pokud o něj požádá, jsme 
povinni ho založit. Produktově se 
základní platební účet nijak neli-
ší od běžného účtu, je tedy mož-
né přes něj provádět všechny zá-
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kladní platební operace, patří 
k němu rovněž platební karta a je 
možné využívat také internetové 
bankovnictví. 

Jistotní účet
Pokud prodáváte nebo kupuje-
te nemovitost či třeba automobil, 
potřebujete mít jistotu, že obdrží-
te domluvený obnos, případně že 
vaše peníze zamíří do správných 
rukou, a že řádně nabudete ku-
povanou věc do svého vlastnic-
tví. K řádnému vypořádání kupní 
ceny slouží tzv. jistotní (vázaný) 
účet. Zřizují ho u banky právě pro-
dávající a kupující – na něm je pak 
dohodnutá kupní cena vázána až 
do doby splnění předem stano-
vených podmínek. Jejich splnění 
přitom posoudí banka jako pro-
středník. 

Obecně se dá jistotní účet vy-
užít vždy, když k dané věci existu-
je nějaký rejstřík vlastnictví – od 
katastru nemovitostí přes rejstřík 
vozidel, obchodní a  letecký rej-
střík až třeba po ústřední eviden-
ci koní. A samozřejmě také tehdy, 
když dochází ke koupi drahých 
movitých věcí převodem kupní 
ceny na účet oproti předávacímu 
protokolu. Koneckonců ze záko-
na je nutné platit bezhotovostně 
v případech, kdy částka převyšuje 
270 000 korun. 

Lidé nejčastěji využívají jistotní 
účet v následujících případech: 
• převod vlastnického práva 

k nemovitosti
• převod vlastnického práva 

k  movité věci (např. auto-
mobil)

• převod práv a  povinností 
spojených s členstvím v by-
tovém družstvu

Jistotní účet přitom mohou využít 
i firmy. Jedná se nejčastěji o: 
• nákup, prodej nebo převod 

obchodního podílu společ-
nosti

• nákup a prodej investičních 
cenných papírů

• převod vlastnického práva 
k nemovitosti

• převod vlastnického práva 
k movité věci

Jak postupovat 
při změně banky
Pobočka 
Abyste mohli požádat o změnu platebního účtu s vy-
užitím kodexu mobility, je potřeba zajít osobně na 
kteroukoliv pobočku Banky CREDITAS. 

Doklady
K podání žádosti a odstartování přestupu je nutné 
předložit platný doklad totožnosti, tedy občanský 
průkaz nebo cestovní pas. Druhý doklad není po-
třeba, nemusíte s sebou brát ani další dokumenty či 
podklady, protože Banka CREDITAS si vše potřebné 
vyžádá u původní banky. 

Žádost
Vyplnit potřebný formulář s žádostí o převod plateb-
ního účtu můžete sami, případně vám rádi pomohou 
bankéři na pobočce. 

Lhůta
Ačkoliv účet vám v Bance CREDITAS založíme oka-
mžitě při podání žádosti o změnu banky a stejně 
jako internetové či mobilní bankovnictví bude ihned 
aktivní, dokončení celého procesu trvá déle. Pře-
vedení trvalých plateb a zůstatku na účtu je dáno 
zákonem a zabere až 13 pracovních dní od podání 
žádosti. Ještě dříve vám tedy přijde platební karta – 
tu vydáváme do 10 dní. 

Výpověď
O záměru změnit účet nemusíte svou původní ban-
ku informovat, zařídíme to za vás. Součástí žádosti 
je totiž i podání výpovědi stávající bance, kterou jí 
doručíme spolu s ostatními požadavky na převede-
ní účtu. 

Specifikace
Přímo v žádosti o převedení platebního styku si mů-
žete určit, které trvalé platby chcete převést. Může-
te si vybrat všechny, nebo jen některé. 

Produkty
Další produkty, které jsou smluvně vázány na váš 
účet u původní banky, musíte vypořádat v souladu 
s danými podmínkami. Zvažte proto, jaké produkty 
se k účtu vážou a zda bude možné ho vůbec zrušit. 
Jedná se například o účty založené v  souvislosti 
s poskytnutím hypotéky apod. 
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BANKA CREDITAS

Nové pobočky Banky 
CREDITAS nabízejí 

příjemnou atmosféru
a nadčasový design 

Banka chce 
zmodernizovat všech 
svých 16 poboček
V  průběhu roku 2017 se chystá 
banka dokončit rekonstrukci a re-
design všech 16 poboček, kte-
ré se budou nacházet ve většině 
krajských měst včetně Prahy. Ně-
které z dosavadních poboček se 
přemístí do větších a atraktivněj-
ších prostor. Již nyní najdou klien-
ti svou pobočku v novém kabátě 
například v Olomouci, v Praze na 
Florenci, na Andělu a v Opletalo-
vě ulici, v Plzni, v Liberci, v Ost-
ravě v  Nové Karolině, Ostravě-
-Porubě, v Chotěboři a v Třebíči. 

V současné době probíhá rekon-
strukce pobočky ve Zlíně a připra-
vuje se otevření šestnácté poboč-
ky v Hradci Králové. Nové lokality 
a nového designu se dočkají po-
bočky v Pardubicích a v Ústí nad 
Labem. V  Českých Budějovi-
cích a v Brně se aktuálně hledají 
vhodné lokality, které by splňova-
ly všechny požadavky na moder-
ní prostory vhodné pro náročné 
klienty. 

Návštěva banky 
jako pozitivní zážitek 
Impulzem pro nový vizuální kon-
cept poboček je snaha vystoupit 

z  šedi současného bankovního 
prostředí. Hlavním cílem je vytvo-
řit pro klienty přátelské prostředí 
s nadčasovým designem, ve kte-
rém se budou cítit uvolněně a té-
měř „jako doma“. Na nové podo-
bě poboček pracovala celá řada 
lidí. Výsledek je ovlivněn jak za-
dáním, které vzešlo z  interních 
požadavků banky, tak zkuše-
nostmi dodavatele, společnosti 
MORIS design, která je zodpo-
vědná za návrhy designu a rov-
něž za finální realizaci. Koncept 
MORIS design vychází z propo-
jení lidských hodnot se součas-
nými trendy v  bankovnictví ve 

funkčním, moderním prostředí 
přizpůsobeném lokálně regionu 
či městu, ve kterém se nachází. 
Co je nejdůležitější ideou pře-
stavby? Návštěva banky by mě-
la být pro klienta vždy pozitivním 
zážitkem. 

Nová tvář poboček 
Jak konkrétně pobočky vypada-
jí? Prostor je přehledně rozčle-
něn, jeho příjemnou atmosféru 
umocňují materiály jako dřevo 
a  textilie. Světlé barvy a  desig-
nová „levitující“ svítidla přispívají 
k  tomu, že místnosti jsou vzduš-
né. Klienti mohou využít odpo-

O l o m o u c k á  p o b o č k a  B a n k y  C R E D I TA S  s e  n a c h á z í  p ř í m o  v  s r d c i  m ě s t a
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činkovou zónu s  pohodlnými 
křesly, kde si mohou případné 
čekání zpříjemnit občerstvením. 
„Zaměřujeme se především na 
příjemnou atmosféru a  komfort. 
K dispozici budou také moderní 
technologie v  podobě tabletů, 
na kterých si klienti budou moci 
vyhledat informace nejen o pro-
duktové nabídce banky,“ dodá-
vá ředitel úseku provozu a IT Ka-
mil Rataj.

Méně „papírování“
Banka hodlá v brzké budoucnosti 
omezit také zbytečné „papírová-
ní“. Pracovník vytiskne jen pod-

klady, které si klient bude chtít 
odnést v  papírové podobě, za-
tímco ostatní dokumenty obdrží 

elektronicky. „Na tomto projek-
tu se již nějakou dobu intenziv-
ně pracuje. Věřím, že  klienti ten-

NÁVŠTĚVA 
BANKY BY MĚLA 

BÝT PRO KLIENTA 
VŽDY POZITIVNÍM 

ZÁŽITKEM

V bance se nemusíte cítit jako na úřadě. Mnohé finanční instituce 
si dnes uvědomují, že spokojenost zákazníka se odvíjí také od prostředí, 

ve kterém se setkává se svým bankéřem. Také Banka CREDITAS 
sleduje tento trend, a proto se rozhodla pro kompletní redesign poboček, 

který nabízí klientům maximální komfort a příjemnou atmosféru.

to krok vstřícný k přírodě ocení,“ 
říká Věra Pavlišová, ředitelka 
odboru retailu Banky CREDITAS. 
S  tím pak přímo souvisí mož-
nost digitálního podepisování 
bankovních dokumentů, čtečky 
osobních dokladů a  nově vyví-
jený front-end pobočkového sy-
stému, který zpříjemní a zjedno-
duší práci také pracovníkům na 
pobočkách. 

Příjemné prostředí 
i pro zaměstnance 
Při redesignu poboček se neza-
pomíná ani na zaměstnance, kte-
ří tráví v práci mnoho času. Banka 

Co dělat, když je 
pobočka v rekonstrukci?  

Banka CREDITAS se maximálně 
snaží, aby se rekonstrukce co 
nejméně dotkly pohodlí klientů. 
V  těchto případech otevírá ná-
hradní pobočky v  prostorách, 
které se nacházejí co nejblíže pů-
vodním pobočkám. Klienty o změ-
nách informuje na webových 
stránkách a  současně vyvěšuje 
informace o adresách náhradních 
prostor také na rekonstruovaných 
pobočkách.

Po b o č k a  P r a h a  F l o r e n c ,  S o k o l o v s k á  u l i c e Po b o č k a  P r a h a  A n d ě l ,  u l i c e  Ka r l a  E n g l i š e
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Ing. Věra Pavlišová

Je ředitelkou odboru Retailu 
v Bance CREDITAS, předtím pět 
let zastávala pozici regionální 
manažerky oblasti Retailu. V ban-
kovnictví působí 22 let na různých 
manažerských pozicích nejprve 
v GE Capital Bank, později v Čes-
ké spořitelně, kde se věnovala 
budování a řízení externí prodejní 
sítě a následně i pobočkové sítě. 
V  Bance CREDITAS zodpovídá 
za řízení pobočkové sítě a za roz-
voj, vedení a motivaci manažerů 
poboček k plnění obchodních cílů.

se snaží vytvořit příjemné pracov-
ní prostředí poskytující optimální 
podmínky jak pro jednání s  kli-
enty, tak pro práci, která je očím 
klientů většinou skrytá. „Jsem to-
ho názoru, že spokojený zaměst-
nanec je základem pro vstřícné 
a ochotné jednání s klienty,“ vy-
světluje Věra Pavlišová. 

Vlna zájmu předčila 
očekávání 
Banka samozřejmě počítala s ná-
růstem zájmu spojeným se vstu-
pem na trh i s novými produkty. 
Konec minulého roku se proto 
nesl ve znamení školení poboč-
kových pracovníků. Bylo třeba je 
zasvětit do nových produktových 
podmínek, aby zvládli efektivně 
obsloužit výrazně větší množ-
ství nových klientů. Skutečnost 
 ovšem předčila veškerá očekává-
ní. Od prvního dne se zdvihla ob-
rovská vlna zájmu, která polevila 
až se snížením sazeb od dubna. 
Pro banku to byla nová situace, 
kterou v  minulosti nikdy neza-
znamenala. Na některých poboč-
kách proto dokonce zavedla ob-
jednávkový systém. Nakonec se 
bankéři s náporem klientů vypo-
řádali dobře. 

„Zaznamenali jsme pozitiv-
ní odezvu na novou podobu po-
boček i na vstřícný přístup našich 
osobních bankéřů ke klientům,“ 
doplňuje Věra Pavlišová.

Tý m  o l o m o u c k é  p o b o č k y  s  Vě r o u  Pa v l i š o v o u  ( u p r o s t ř e d ) ,  k t e r á  z o d p o v í d á  z a  ř í z e n í  p o b o č k o v é  s í t ě

Po b o č k a  v  O l o m o u c i

O l o m o u c k o u  p o b o č k u  n a j d e t e  n a  t ř.  S v o b o d y

BANKA CREDITAS
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INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ

Novinky v internetovém 
bankovnictví: Založte 

a spravujte vše on-line
Internetové bankovnictví Ban-
ky CREDITAS se neustále vyví-
jí a  přichází s  novými možnost-
mi pro klienty. Naposledy byla 
aplikace rozšířena o  dvě nové 
funkce, které klientům výrazně 
usnadní správu bankovních slu-
žeb. Stávající klienti mají mož-
nost on-line zakládat a spravo-
vat jednotlivé bankovní produkty, 
noví klienti si zase mohou pro-
střednictvím internetu jednodu-
še zřídit běžný účet, aniž by mu-
seli chodit na pobočku. 

Otevřít si běžný či spořicí 
účet, termínovaný vklad nebo 
třeba požádat o  platební kartu 
je pro klienty Banky CREDITAS, 
kteří využívají její internetové 
bankovnictví, opravdu jednodu-
chou záležitostí. Stačí několik 
kliknutí a vyberou si měnu, zvo-
lí si četnost výpisů a  formu je-
jich zasílání, v případě termíno-
vaného vkladu navíc ještě dobu 
trvání vkladu a u platebních ka-
ret jejich typ (MasterCard Stan-
dard, Gold či Virtual) a případně 
také pojištění (cestovní pojištění 
Family, pojištění zneužití Basic či 
Classic). 

Jakmile jsou s  nastavením 
spokojení a seznámeni s přísluš-
nými dokumenty, jde se na re-
kapitulaci a podpis smluvní do-
kumentace SMS kódem. Banka 
následně účty nebo vklad nej-
později do druhého dne zprovoz-
ní, přičemž platební karta dora-
zí na adresu zadanou v žádosti 
zhruba do týdne. 

Snadné založení 
běžného účtu
Stejně snadné je i  on-line za-
ložení běžného účtu pro nové 
klien ty. Na internetové adrese 
https://ib.creditas.cz/web/zalo-
zeni-bezneho-uctu je celý proces 
rozdělen do několika kroků, díky 
čemuž si s ním poradí i  technic-

Co je pro on-line 
založení účtu potřeba

• být občanem České repub-
liky starším 18 let

• trvalý pobyt v ČR
• dva doklady totožnosti, 

 například občanský prů-
kaz, cestovní pas či řidič-
ský průkaz (ideálně oba 
naskenované ještě před 
žádostí o založení účtu)

• mít existující bankovní 
účet vedený v českých 
korunách u banky sídlící 
na území ČR (nutné doložit 
výpisem)

ky méně zdatní klienti. Účet lze 
přitom zprovoznit již do druhé-
ho dne. 

Stačí vyplnit osobní a  kon-
taktní údaje, zvolit měnu, čet-
nost a  formu výpisů a  nakonec 
také zadat své přihlašovací úda-
je do internetového bankovnictví. 
V  tom se na závěr ještě digitál-

ně „podepisují“ smlouvy (formou 
SMS kódu) a nahrávají se do něj 
potřebné dokumenty. Jakmi-
le  klient pošle aktivační platbu 
z  jiného svého bankovního účtu 
a účet u Banky CREDITAS je zpro-
vozněn, může si začít v interneto-
vém bankovnictví zařizovat veš-
keré další bankovní produkty. 

S p o ř i c í  ú č e t  z a l o ž í t e  n ě k o l i k a 
k l i k n u t í m i ,  p o t v rz e n í  s m l o u v y 
o b s t a r á  d i g i t á l n í  p o d p i s

P ř i  z a k l á d á n í  p l a t e b n í  k a r t y  s i  r o v n o u 
m ů ž e t e  z v o l i t  d o p l ň k o v é  p o j i š t ě n í . 
Ja k m i l e  k a r t a  d o r a z í ,  a k t i v u j e t e  j i 
p ř í m o  v  n a š e m  b a n k o v n i c t v í
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Grandhotel Pupp: 
Jedinečný hotel 

se zajímavou historií

Přes tři staletí slavné historie, výjimečných hostů a prvotřídních 
služeb dělá z Grandhotelu Pupp jedinečný hotel v celosvětovém 
měřítku. Grandhotel Pupp se řadí mezi nejstarší tradiční hotely 

v Evropě. Od března letošního roku má v tomto slavném 
hotelu svůj podíl i skupina UNICAPITAL. 
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Pětihvězdičkový Grandhotel 
Pupp patří mezi dominanty svě-
tově proslulého lázeňského 
města Karlovy Vary. Návštěvní-
ci v něm najdou vše, co k poby-
tu a relaxaci potřebují. Samozřej-
mostí jsou komfortní ubytování 
a  gastronomické zážitky v  ně-
kolika restaurantech a  barech. 
Hosté si mohou odpočinout 
ve wellness centru s  bazénem 
a  saunami. V  Pupp Royal Spa 
jsou lázeňským hostům k dispo-
zici tradiční i  moderní léčebně 
rehabilitační procedury. Součás-
tí hotelu je butiková zóna nebo 
Casino Pupp. Grandhotel Pupp je 
celosvětově proslulý hlavně díky 
mezinárodnímu filmovému festi-
valu, který zde každoročně pro-
bíhá. Ubytování v něm totiž pra-
videlně vyhledávají nejslavnější 
světoví herci, významní umělci, 
sportovci i politici. 

Grandhotel Pupp 
v průběhu staletí
První z budov Grandhotelu Pupp, 
zvaná „Saský sál“, byla posta-

Pupp. V témže roce rozbíhá svůj 
podnik. Mimo jiné dal vysadit 
před Českým sálem stromovou 
alej z dvanácti řad lip, které poz-
ději potomci vyměnili za kaštany. 
Vznikla tak věhlasná alej své do-
by, která dostala jméno Puppovy 
aleje. V 60. letech 20. století by-
la alej zrušena a nahradilo ji par-
koviště. 

vena na objednávku tehdejšího 
starosty města Deimla již v roce 
1701. Sálem byly položeny zákla-
dy k řadě pozdějších hotelových 
staveb. 

V době stoupající slávy Sas-
kého sálu vládl na karlovarské 
radnici další starosta – Andreas 
Becher. Ten také vlastnil pozem-
ky v nivě za ohybem říčky a roz-
hodl se vystavět svůj „Lusthaus“ 
v  pravém úhlu k  Saskému sálu, 
zhruba v místech dnešního Zrca-
dlového sálu a restaurace Gran-
drestaurant Pupp. Hned od začát-
ku se mu začalo říkat Český sál. 

V roce 1760 přichází do Kar-
lových Varů Jan Jiří Pop, rodák 
z Veltrus, který do té doby působil 
jako cukrář hraběte Rudolfa Chot-
ka. Pop nastoupil na místo u zdej-
šího cukráře Mitterbacha. Roku 
1775 se oženil s Mitterbachovou 
dcerou Františkou, která koupila 
od vdovy po starostu Becherovi 
třetinu Českého sálu. Další části 
manželé Popovi odkoupili v roce 
1776, to už se Jan Jiří Pop začal 
podepisovat jako Johann Georg 

Během 19. století se firma 
úspěšně rozvíjela a v roce 1890 
rodina Puppů získala do vlast-
nictví i původní Saský sál. Téhož 
roku byla založena rodinná ak-
ciová společnost. Šest let poté 
předává firma vídeňským archi-
tektům Fellnerovi a  Helmerovi 
takzvaný „Etablissement Pupp“ 
a  požaduje, aby byl tento sou-
bor jednotlivých budov v  roce 
1907 s konečnou platností scelen 
v novobarokně pojatý „Grandho-
tel Pupp“.

V letech 1922 až 1923 vrcho-
lí přestavba a také modernizace 
celého hotelu. Každý pokoj má 
vlastní koupelnu s teplou a stude-
nou vodou. Za největší úspěch byl 
pokládán fakt, že před začátkem 
druhé světové války se Puppům 
konečně podařilo koupit posled-
ní ze žádaných budov „Dům Boží 
oko“, dnes Café Pupp.

V roce 1951 bylo jméno hote-
lu změněno na Grandhotel Mos-
kva. Ke svému původnímu jménu 
a  tradici se vše navrátilo teprve 
po roce 1989.

Důležitá data

• 1701 byl postaven Saský sál
• 1728 přistavěn Český sál, který se stal  

nejoblíbenějším společenským centrem šlechty v Karlových 
Varech

• 1775 se do Karlových Varů přiženil cukrář Johann Georg Pupp
• 1786 koupil Český sál a rodina Puppů proměnila Český sál  

během několika generací na velkohotel
• 1905–1907 proběhla jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí,  

díky které vznikla současná neobarokní podoba hotelu 
• 1951 – hotel znárodněn a přejmenován na Grandhotel Moskva
• 1990 – návrat k původnímu názvu Grandhotel Pupp
• 2017 – vzniká společnost GHPCZ, která kupuje Grandhotel 

Pupp, a ten se stává součástí skupiny UNICAPITAL

V ROCE 1951 
BYLO JMÉNO 

HOTELU ZMĚNĚNO 
NA GRANDHOTEL 

MOSKVA, 
K PŮVODNÍMU 

JMÉNU A TRADICI 
SE VŠE NAVRÁTILO 
TEPRVE PO ROCE 

1989
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Balneocentrum bylo pro 
Pupp trefou do černého

Karlovarskému Grandhotelu Pupp se daří. Loni zaznamenal téměř 62 000 
noclehů, o dva tisíce více než v předchozím roce, napsal deník Právo. 
Největší skupinu hostů přitom tvořili Češi – ti si ve slavném hotelu, jenž 
se jako jeden z mála v tuzemsku pyšní označením 5 superior, objednali 
11 350 přenocování. 

V počtu hostů hned za Čechy následují návštěvníci z Tchaj-wanu s té-
měř 10 000 noclehy, dále Němci a turisté z arabských zemí a Středního 
východu. V posledních měsících roste zájem lidí ze Skandinávie. Příliv 
zahraničních návštěvníků by mohla posílit i nová pravidelná letecká linka 
z německého Düsseldorfu do Karlových Varů. 

Grandhotel Pupp boduje u klientů především komplexními lázeňský-
mi službami v balneocentru, které je v provozu už čtvrtým rokem. „Zá-
jem je zejména o víkendové relaxační pobyty, hlavně mezi manželskými 
páry,“ řekla deníku Právo generální ředitelka Andrea Pfeffer-Ferklová. 

Celkové náklady na výstavbu balneocentra činily 200 milionů korun, 
což je vůbec největší investice Grandhotelu Pupp v jeho novodobé historii. 
Ukázalo se, že to byla správná strategie. „Hosté nemusí z Puppu mířit za 
procedurami do specializovaných lázeňských domů, veškerý servis mají 
u nás pod jednou střechou,“ uvedla ředitelka hotelu. Balneoprovoz loni 
získal dokonce ocenění Best Luxury Wellness & Medical Spa pro nejlepší 
hotelové lázeňské centrum v celé republice. 

Puppu vychází i zaměření na kongresovou turistiku a nabídku firem-
ních akcí mimo hlavní turistickou sezonu. „Na celkovém obratu se kon-
gresová turistika již nyní podílí téměř z jedné poloviny,“ doplnila Andrea 
Pfeffer-Ferklová.

Významní hosté
V Grandhotelu Pupp za jeho dlou-
hou historii bydlely tisíce zná-
mých osobností. Z panovníků to 
byli například ruský car Petr Veli-
ký, rakouská císařovna Marie Te-
rezie, anglický král Edward VII., 
dále Otto von Bismarck, Napo-
leon Bonaparte, španělský král 
Juan Carlos nebo norský král 
Harald V. Hotel byl oblíbený ta-
ké u umělců. Mezi jeho hosty pa-
třili například Franz Kafka nebo 

hudební skladatelé Johann Se-
bastian Bach, Ludwig van Beetho-
ven či Richard Wagner. Postel si 
v Puppu vyzkoušel i známý svůd-
ník Giacomo Casanova. A výhled 

z oken hotelu obdivovali také Ka-
rel Marx nebo Jurij Gagarin. Díky 
mezinárodnímu filmovému fes-
tivalu bydlely v  hotelu desítky 
hvězd stříbrného plátna  – herci 
Michael Douglas, Ornella  Muti, 
Claudia Cardinale, Danny De-
Vito, Antonio Banderas, Renée 
Zellweger, John Malkovich, John 
Travolta a řada dalších.

Hotel jako filmová kulisa
V  roce 1984 spolupracovali za-
městnanci jako konzultanti při se-
riálu nazvaném Rozpaky kuchaře 
Svatopluka. V Grandhotelu Pupp 
se v  roce 2006 natáčely scény 
dokonce hned pro dva úspěš-
né filmy, a  to pro film Poslední 
prázdniny (Last Holiday) v hlavní 
roli s Queen Latifah a Gérardem 
Depardieu a pro bondovku Casi-
no Royale, kde Grandhotel Pupp 
vystupoval jako hotel Splendide 
v Černé Hoře.

Další zde natáčené filmy: 
Prsten – Nastassja Kinski 
a Michael York
Šanghajští rytíři – Jackie Chan 
a Owen Wilson
La Vie en Rose
Seriály: Philanthropist nebo 
Missing 

N e j v ě t š í  i n v e s t i c í 
G r a n d h o t e l u  P u p p  v   j e h o 

n o v o d o b é  h i s t o r i i  b y l o 
v y b u d o v á n í  b a l n e o c e n t r a , 

k t e r é  j e  m e z i  h o t e l o v ý m i  
h o s t y  v e l i c e  o b l í b e n é

NEJVĚTŠÍ 
SKUPINU HOSTŮ 
V GRANDHOTELU 
PUPP TVOŘÍ ČEŠI, 

NÁSLEDOVÁNI 
NÁVŠTĚVNÍKY 

Z ASIE

Ho t e l  j e  n e z a m ě n i t e l n o u  i k o n o u  m e z i n á r o d n í h o  f i l m o v é h o  f e s t i v a l u
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UNICAPITAL má za 
sebou úspěšný rok

Investiční skupině UNICAPITAL se v roce 2016 dařilo, 
zkonsolidovala se pod společnost UNICAPITAL N.V. 

a podle předběžných výsledků si připsala 
čistý zisk ve výši 1,6 miliardy korun. 

Na dobrých hospodářských vý-
sledcích skupiny UNICAPITAL 
se podílely především úspěšné 
investice v energetice. Zejména 
pak úplné ovládnutí Českomo-
ravské distribuce s.r.o. odkou-
pením zbývajícího 50% podílu 
od  skupiny E.ON. Českomorav-
ská distribuce je licencovaným 
distributorem elektrické energie 
a  provozuje desítky distribuč-
ních soustav pro průmyslové, 
logistické, administrativní i  rezi-
denční odběratele po celé Čes-
ké republice. UNICAPITAL se stal 
vloni také vlastníkem společnosti 
LUDS, která provozuje osm lokál-
ních distribučních soustav. „Kou-
pí Českomoravské distribuce 
a LUDS jsme výrazně posílili na-
ši pozici na trhu distributorů elek-
trické energie. V současné době 
tak máme přes 60 distribučních 
soustav a více než 3 500 stálých 
odběratelů energie,“ upřesňuje 
výkonný ředitel divize UNICAPI-
TAL  DISTRIBUCE Tomáš Novák. 

V roce 2016 se napříč všemi 
sektory trhu dařilo nemovitos-
tem. Nezanedbatelnou měrou se 
na výsledku hospodaření skupi-
ny projevila například výkonnost 
investice do  nákupního centra 
Galerie Teplice. 

Skupina investuje rovněž do 
zajímavých technologických pro-
jektů, inovačních start-upů či dal-
ších odvětví, která mají potenci-
ál zajímavého zhodnocení. Nejen 
mediálně hojně sledovanou akvi-
zicí byla vloni na podzim koupě ce-
něného 29% podílu významného 
poskytovatele velkoobchodních 
internetových, datových a hlaso-
vých služeb – společnosti ČD Te-
lematika. Vzhledem k tomu, že ta-
to akvizice byla realizována až 

ve čtvrtém čtvrtletí, je zatím její vliv 
na výsledky skupiny  minimální. 

O  tom, že v nastoleném dy-
namickém tempu hodlá skupina 
UNICAPITAL i  nadále pokračo-
vat, svědčí i nové akvizice z první-
ho kvartálu letošního roku (např. 
Grandhotel Pupp, multifunkční 
areál Stodůlky Property Park). 

„S výsledky za rok 2016 jsme 
velmi spokojeni, skupina si opro-
ti předchozím letům připsala vyšší 
zisk. Věříme, že letošní rok bude 

ještě lepší, kromě jiného chystá-
me například rozsáhlejší investice 
do zdravotnictví,“ říká vlastník sku-
piny  UNICAPITAL Pavel Hubáček.

Společnost UNICAPITAL N.V. sesta-
vuje finanční výkazy podle meziná-
rodních účetních standardů a audi-
tované finanční výkazy za rok 2016 
budou dokončeny během násle-
dujících týdnů. Auditorem je spo-
lečnost Pricewaterhouse Coopers 
Accountants N.V.

I VELMI 
KONZERVATIVNÍ 

INVESTOVÁNÍ 
SE VYPLÁCÍ, 

JAK POTVRZUJE 
CELKOVÝ PODÍL 

INVESTIC DO 
ZEMĚDĚLSTVÍ 

NA KONEČNÉM 
HOSPODÁŘSKÉM 

VÝSLEDKU

Podíl na výsledcích 
skupiny dle jednotlivých oblastí  

70 %
Energetika

14 %
Zemědělství

16 %
Reality / development



Jaký je v současnosti váš tržní podíl mezi lokál-
ními distribučními soustavami (LDS)?
To je velmi obtížné měřit. V  byznysu jako tako-
vém jsou k dispozici statistická data, a  tržní po-
díly sledují agentury. V oblasti distribuce energií 
bychom mohli měřit množství přepravené elektři-
ny nebo připojených zákazníků, popřípadě příkon 
atd. Jenže v první vrstvě jsou ze zákona regionální 
distributoři ČEZ, E.ON, PRE a naše společnost LDS 
Sever, kteří pokrývají celou republiku. A potom lo-
kální distributoři, takzvané LDS, a ty fakticky žádné 
speciální statistiky nevykazují. Mohu ale říct, že na 
trhu v současnosti nevidíme žádného srovnatelně 
velkého hráče. Nezaregistrovali jsme nikoho, kdo 
by investoval tolik jako my a měl stejně masivní 
byznysplán.

Proč je pro velké odběratele energie výhodné 
využívat LDS skupiny UNICAPITAL?
Předně je třeba připomenout, že energetický zákon 
nezná pojem lokální distributor – prakticky všech-
ny distributory staví na stejnou úroveň. Abychom 
tedy zákazníka přesvědčili, že má distribuci svěřit 
nám, musíme vždycky nabídnout něco navíc. Obec-
ně platí, že zákazník vždy potřebuje masivně inves-
tovat do své energetické infrastruktury tak, aby byla 
připravená na rozvoj jeho podnikatelských aktivit. 

A to je situace, kdy můžeme uplatnit své know-how 
a svoji schopnost investovat. V souladu s  tím, jak 
zákazník například doplňuje svou technologii, rozši-
řuje areály nebo upravuje výrobní program, přizpů-
sobujeme parametry sítě jeho potřebě. To je samo-
zřejmě pro velkého zákazníka, který dokáže určitou 
část svých povinností přenechat specialistovi, vel-
mi komfortní. 

Co dalšího klientům nabízíte?
Energetická legislativa je v oblasti distribuce velmi 
komplikovaná, a tak je i pro zkušené manažery regi-
onálních společností často obtížné problém vyhod-
notit a správně k němu přistoupit. A to je naše další 
výhoda a přidaná hodnota. Musíme s nadřazeným 
distributorem vyjednat podmínky připojení pro nás, 
jsme tedy nuceni si dostatečně jasně a precizně vy-
mezit svoji pozici v rámci zákona a zároveň zákaz-
níkovi nabídnout všechny možné varianty, aby pro 
něj změna byla co nejkomfortnější a co nejlépe spl-
nila jeho očekávání.   

Jaký je stav decentralizace české energetiky?
Decentralizace není prázdný pojem, naopak se to 
skutečně děje. Je to podobné jako například u elek-
tromobilů, které jsme si ještě před několika lety 
dokázali jen obtížně představit, ale dnes už jsou  

Tomáš Novák: 
Chceme se stát 

nejvýznamnějším 
alternativním 
distributorem  
energie v ČR

Budujeme legislativně a technicky perfektní 
distribuční soustavy, které zákazníkům poskytnou 

ekonomicky i provozně optimální dodávku 
elektřiny, říká výkonný ředitel divize UNICAPITAL 

DISTRIBUCE Tomáš Novák. 
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UNICAPITAL DISTRIBUCE

naprosto běžné. Obdobné je to 
s decentralizací energetiky. Prá-
vě vznik takzvaných vnořených 
distribučních soustav je přesně 
tím krokem, který ji podporuje.

Všichni hovoří o  tom, že je 
logické elektřinu spotřebovat co 
nejblíže místu, kde byla vyrobe-
na, bez obrovských přetoků na-
příč republikou. Česko také ma-
sivně investuje do zařízení, jež 
na hranicích zabraňují přetokům 
a přetížení přenosové soustavy. 
Z hlediska menšího měřítka je to 
instalace zdrojů a  jejich využití, 
může to být fotovoltaika, koge-
nerační jednotky, spalovací tur-
bíny a další, které již naši zákaz-
níci mají připojené. Díky tomu 

jsou schopni efektivně pracovat 
s elektřinou, která se u nich vy-
robí a zároveň spotřebuje. A to je 
směr, kterým míří moderní ener-
getika a který je navíc podpoře-
ný záměry regulátora. 

Často se mluví o energetické 
náročnosti českého průmyslu, 
úspory jsou nepochybně hod-
ně skloňovaným tématem. Jak 
v této oblasti můžete svým kli-
entům pomoci?
Není to tak jednoduché. Český 
průmysl je postaven na těžších 
provozech, tím pádem je vyš-
ší spotřeba a poměr mezi vlast-
ní výrobou a přidanými službami 
je jiný než jinde v Evropě. To je 

N a š í m  c í l e m  j e
 v y b u d o v a t  l e g i s l a t i v n ě 

a   t e c h n i c k y  p e rf e k t n í 
d i s t r i b u č n í  s o u s t a v y, 

k t e r é  z á k a z n í k ů m  p o s k y t n o u 
z   j e j i c h  p o h l e d u  e k o n o m i c k y 

i   p r o v o z n ě  o p t i m á l n í 
d o d á v k u  e l e k t ř i n y

Co je lokální 
distribuční soustava

Lokální distribuční soustava je síť 
pro distribuci elektrické energie. 
Prostřednictvím jednoho připo-
jovacího bodu (transformátoru) 
je k  nadřazené distribuční sou-
stavě připojeno více koncových 
odběratelů elektřiny. Dobrý 
provozovatel lokální distribuč-
ní soustavy dokáže nabídnout 
svým odběratelům za distribuci 
elektřiny optimalizovanou cenu 
a nijak přitom neomezuje právo 
koncového uživatele zvolit si 
libovolného dodavatele silové 
elektřiny. V tom je hlavní rozdíl 
proti jiným variantám připojení 
k elektrizační soustavě.
Zdroj: 
www.unicapital-distribuce.cz

 ovšem historická zkušenost, ze 
které ČR těží. Území jako napří-
klad areál Tatry v Kopřivnici jsou 
díky své vybavenosti, infrastruk-
tuře a lidským zdrojům připrave-
na na další, dodatečné výrobní 
programy. To ale neznamená, že 
naši zákazníci v  těchto územích 
nemodernizují, neinvestují do 
svých technologií a neoptimali-
zují v oblasti energetické nároč-
nosti. V každém případě ve všech 
sítích registrujeme nárůst odběr-
ných míst i spotřeby. Příčinou je 
především rostoucí produkce na-
šich zákazníků. A jistě mohu říct, 
že i spolupráce s námi umožňu-
je našim zákazníkům efektivněji 
provozovat svůj  byznys.

Začínají se už projevovat po-
zitiva změny způsobu place-
ní příspěvku na podporu OZE, 
které platí od začátku roku?
Z hlediska zákazníka je to motiva-
ce omezit špičky, které v energe-
tické síti fakticky vždy způsobují 
problém. Tato motivace spočívá 
kromě ceny za distribuci ještě 
v dodatečně ušetřeném poplat-
ku za obnovitelné zdroje. Pozitiv-
ní dopady tohoto opatření se již 
v  našich sítích projevují, zákaz-
níci ho často využívají. A my jim 
to také doporučujeme a konzul-
tujeme s nimi, jak opatření udě-
lat, aby dokázali svůj poplatek na 
obnovitelné zdroje optimalizovat.  

Jaké jsou plány divize 
UNICAPITAL DISTRIBUCE?
Když jsme v  roce 2015 projekt 
zahájili, shodli jsme se na výraz-

né preferenci tohoto segmentu 
v  rámci naší investiční skupiny. 
Nastavili jsme tříletý plán, kte-
rý obsahoval faktickou restruk-
turalizaci celé skupiny a  imple-
mentaci jednotného způsobu 
provozování všech distribučních 
soustav, akviziční politiky, sběru 
dat a reportování příslušným úřa-
dům státní správy včetně operá-
tora trhu s elektřinou a Energetic-
kého regulačního úřadu. Naším 
cílem je vybudovat legislativně 
a technicky perfektní distribuční 
soustavy, které zákazníkům po-
skytnou dodávku elektřiny, jež je 
z jejich pohledu optimální ekono-
micky i provozně. 

V  rámci strategie jsme jed-
nak integrovali naše stávající 
projekty, například portfolio ni-
zozemského developera CTP, 
a  jednak jsme již byli úspěš-
ní i na nových územích. Jedním 
z  posledních příkladů je areál 
Tatry Kopřivnice. Naším hlavním 
cílem je stát se nejvýznamněj-
ším českým alternativním distri-
butorem.

Čím se zabýváte ve chvílích, 
kdy neřešíte energetiku?
Především jsem otcem tří dcer, 
které mě v pozitivním slova smy-
slu ve volném čase dostatečně 
zaměstnávají. Snažím se chvíle 
s  rodinou trávit aktivně. V zimě 
lyžujeme, v létě jezdíme na kole. 
V poslední době jsem si udělal 
čas dokonce i na několik cyklis-
tických závodů, abych si doká-
zal, že stáří nepřichází zase tak 
rychle.
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NAŠÍM CÍLEM 
JE, ABY SI 

VEŘEJNOST ZVYKLA 
NA TO, ŽE MÁ
 K DISPOZICI 

ALTERNATIVNÍHO 
POSKYTOVATELE 

DISTRIBUCE

UNICAPITAL DISTRIBUCE 
se představuje

Energetika byla ke konci roku 2016 zastoupena v investičním portfoliu 
skupiny UNICAPITAL 36 procenty. Společnosti působící v oblasti distribuce 

energie zastřešuje divize, kterou nazýváme souhrnně UNICAPITAL 
DISTRIBUCE, byť se nejedná o společnost s právní formou. Divize 

distribuce rozjíždí celou řadu zajímavých projektů a má spoustu plánů 
do budoucna. 

V  čele UNICAPITAL DISTRIBU-
CE stojí výkonný ředitel Tomáš 
Novák společně s finančním ře-
ditelem Richardem Holešinským 
a technickým ředitelem Jarosla-
vem Mačím. Divize zastřešuje ně-
kolik klíčových společností, kte-
ré se v  rámci skupiny zabývají 
distribucí energie, a to převážně 
elektřiny. Jde zejména o Česko-
moravskou energetiku, Česko-
moravskou distribuci, LDS Sever 
a LUDS. Všechny čtyři subjekty 
patří pod UNICAPITAL ENERGY.

Českomoravská energetika pří-
mo vstupuje do energetických 
projektů, zejména v oblasti dis-
tribučních soustav elektřiny. In-
vestice směřují nejen do akvizic 
stávajících soustav a  jejich roz-
šiřování, ale především do vý-
stavby nových projektů. Ambi-
cí společnosti je stát se jedním 
z nejvýznamnějších distributorů 
elektřiny v České republice. Čes-
komoravská energetika také dr-
ží podíl v dalších společnostech, 
které jsou často účelově založe-
ny pro společné projekty v rámci 
distribuce se subjekty mimo sku-
pinu. Vlastní například 50 pro-
cent ve společnosti Kopřivnice 
Energy nebo 50 procent ve spo-
lečnosti Ponavia Energy s.r.o., 
která byla založena pro společ-
ný projekt se společností stojící 
za brněnským bytovým projek-
tem Ponavia rezidence.

Českomoravská distribuce ak-
tuálně provozuje čtyřicet lokál-
ních distribučních soustav po ce-
lé České republice, na které je 
připojeno více než 1 300 velkých 
odběratelů. Distribuční sousta-
vy se nacházejí v průmyslových 
a logistických zónách, administ-
rativních a obchodních areálech 
či bytových komplexech. Kromě 

provozování lokálních sítí, k nimž 
je prostřednictvím jednoho bodu 
připojeno více koncových odbě-
ratelů elektřiny či plynu, společ-
nost nabízí i služby spojené s do-
dávkami energií. Mezi ně patří 
systém distribuce a řízení spotře-
by, úsporné a efektivní osvětlení, 
instalace kogeneračních jedno-
tek či optimalizace energetické-
ho hospodářství.

LDS Sever je plnohodnotná regi-
onální distribuční soustava, kte-
rá na Chomutovsku obsluhuje 
45 velkých zákazníků s celkem 
54 odběrnými místy. Disponuje 
přenosovou kapacitou 126 MW 
ve všech třech napěťových hla-
dinách. Spravuje šest rozvoden, 
pět z  nich přitom slouží záro-
veň jako transformační stanice. 
Vstupní rozvodna je připojena do 
přenosové soustavy ČEPS.

Právě přes ni pak jde veškerá 
spotřeba jednotlivých zákazníků 
a je přes ni vyváděn také výkon 
všech fotovoltaických elektrá-
ren zapojených do chomutovské 
soustavy. Dvě z  rozvoden jsou 
pak připojeny k  transformační 
stanici ČEZ Distribuce a  pomá-
hají zajišťovat vysokou stabilitu 
dodávek elektrické energie. Jed-

notlivé rozvodny jsou přitom me-
zi sebou propojeny kabelovou 
sítí do kruhu, což vytváří větší 
stabilitu provozu.

LUDS se zabývá výstavbou, pro-
vozováním a servisem distribuč-
ních soustav elektrické energie. 
Provozuje osm lokálních distri-
bučních soustav, díky nimž ob-
hospodařuje 960 odběrných 
míst pro velké odběratele ener-
gie. Tyto soustavy jsou určeny 
pro administrativní budovy, lo-
gistické a  průmyslové areály 
a  rezidenční bytové komplexy. 
Akvizici uskutečnila UNICAPI-
TAL ENERGY v srpnu 2016 jako 
další z  plánovaných kroků při 
budování sítě distribučních sou-
stav energie.

Divize UNICAPITAL DISTRI-
BUCE v  současnosti disponuje 
celkem 60 distribučními sousta-
vami a obsluhuje 3 500 velkých 
odběratelů energie. 

Vznikají nové projekty
Důkazem, že divize distribuce 
prochází dynamickým vývojem, 
je také řada nových projektů. Pří-
kladem může být již zmíněná spo-
lečnost Kopřivnice Energy s.r.o., 
účelově založená pro LDS Tatra, 
v níž má Českomoravská energe-
tika 50% podíl (druhou polovinu 
vlastní TATRA TRUCKS a.s.). 

Významný průmyslový are-
ál společnosti Tatra Kopřivnice 
v Moravskoslezském kraji záso-
buje UNICAPITAL elektřinou od 
začátku roku 2017. Jde o  areál 
o rozloze 185 hektarů, přenoso-
vá kapacita je 24 MW, napěťová 
kapacita 22,00 kV, délka kabe-
lového rozvodu dosahuje téměř 
30  kilometrů. Tatru Kopřivnice 
obsluhuje 28 trafostanic.

Další významný projekt vzni-
ká na území severní Moravy, 

konkrétně v průmyslové zóně 
u letiště Ostrava Mošnov. Jedná 
se o distribuci elektřiny pro no-
vou továrnu Maestoso Advanced 
Materials (MAM). Firma MAM se 
bude věnovat vývoji, výzkumu 
a  následně výrobě vyspělých 
experimentálních a  speciálních 
materiálů. Plánuje ročně vypro-
dukovat zhruba 5  000 tun nej-
modernějších slitin, které se do 
České republiky zatím pouze do-
vážejí, a to především z Němec-
ka, Anglie, Francie, ale i z Číny 
a  Spojených států amerických.

Jsme správný partner
Jak Tomáš Novák zdůrazňuje, 
z  hlediska alternativního distri-
butora energie je důležité si uvě-
domit, jaká je vlastně jeho pozice 
vzhledem k zákazníkovi. „Běžně 
žádný zákazník neřeší, zda si 
zvolí alternativního distributora. 
Jestliže se stavitel nebo develo-
per rozhodne svoji investici reali-
zovat, obvykle nepřemýšlí o tom, 
jak to provést, a přenechá celou 
záležitost místně příslušnému 
distributorovi,“ vysvětluje Tomáš 
Novák. „Odborná a možná i laic-
ká veřejnost je v  současnosti 
zvyklá, že si může silovou elektři-
nu nakoupit od alternativního ob-
chodníka. A naším cílem je, aby 
si zvykla i na to, že má k dispozi-
ci také alternativní poskytovatele 
distribuce,“ dodává.

Proto se UNICAPITAL DIS-
TRIBUCE na trhu prezentuje ja-
ko správný partner s dostatkem 
vlastního technického know-
-how, investičních prostředků 
a obecně také bonity, která mu 
umožňuje vstupovat i do velkých 
a náročných výběrových řízení. 
„Naše úspěšné akvizice potvrzu-
jí, že jsme na budoucí tržní vý-
zvy připraveni,“ uzavírá Tomáš 
Novák.
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POHLEDEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Rok 2017 bude v bankovním svě-
tě ve znamení FinTech. FinTech 
neboli Financial Technology ne-
znamená nic jiného než propoje-
ní nových technologií, zejména 
internetu a na něm dostupných 
služeb, se světem tradičních fi-
nančních institucí, kam řadíme 
především banky a  obchodní-
ky s cennými papíry. Vzniká tak 

Mění FinTech 
opravdu bankovní 
služby k lepšímu?

úplně nový segment finančního 
průmyslu, který aplikováním no-
vých technologií zlepšuje a zlev-
ňuje jednotlivé finanční produkty 
a služby. Některé části finančního 
průmyslu postupně zanikají a ty 
zbývající se mění. 

Tento trend je v celé Evrop-
ské unii umocněn novou směrni-
cí platebního styku 2015/2366/ 

/EU (tzv. PSD2), která byla zve-
řejněna 23. prosince 2015, při-
čemž povinnost implementovat 
tuto směrnici mají jednotlivé stá-
ty do 13. ledna 2018. Proto veške-
rý ten letošní shon. Směrnice jed-
nak přináší určitou standardizaci 
plateb v rámci celé EU z hledis-
ka nastavení poplatků, především 
ale umožňuje se souhlasem kli-

enta zpřístupnit informace o jeho 
bankovním účtu třetím stranám. 
Klient tak může v  rámci jedné 
 aplikace od jednoho vybraného 
poskytovatele vidět všechny účty 
ve svých bankách. Banky tím 
pravděpodobně často ztratí kon-
takt se svým klientem a stanou 
se pouhou „nutnou“ infrastruktu-
rou v pozadí s výrazně omezenou 
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V BANCE 
CREDITAS VĚŘÍME, 
ŽE JSOU URČITÉ 

TRADIČNÍ HODNOTY 
BANKOVNICTVÍ, 

KTERÝCH MÁ SMYSL 
SE DRŽET

Vladimír Hořejší

Předseda představenstva a  ge-
nerální ředitel Banky CREDITAS, 
v níž působí už pět let. Během 
své profesní dráhy zastával řadu 
vedoucích pozic v soukromém 
sektoru i ve státní správě, např. 
v Konsolidační bance Praha, Čes-
ké konsolidační agentuře. Byl také 
náměstkem ministryně informatiky 
pro oblast e-government.

možností nabídnout klientům své 
další služby a  produkty (cross-
-sell a upsell).

Pojem FinTech samozřejmě 
nevznikl v  Bruselu, ale už dří-
ve v  souvislosti s  nástupem in-
ternetu a  služeb na něm. První 
změnu v  chování bank a  jejich 
klientů způsobila nabídka slu-
žeb poskytovaných prostřednic-
tvím přímých kanálů, tedy inter-
netbankingu a  v  poslední době 
smartbankingu. Tyto produkty 
skutečně nabídly razantní změ-
nu ve způsobu obsluhy klienta, 
ale popravdě nezměnily samot-
né fungování a  rozložení sil na 
trhu. Skutečný zárodek FinTechu 
však musíme hledat v projektech 
typu PayPal, který své služby (tak 
jak je známe dnes) nabídl již v ro-
ce 2000 a o deset let později jej 
využívalo už více než 100 milio-
nů lidí. Zásadními, i  když nená-
padnými mezníky bylo vytvoření 
různých srovnávacích webů ban-
kovních a pojišťovacích produktů. 
Velkou změnou finančních trhů 
a přístupu k nim byla pak nabíd-
ka služeb přístupu na burzy celé-
ho světa. Tím velmi rychle zanik-
ly firmy, které byly prostředníky 
(brokery) v  rámci obchodování. 
Svět se vlivem rozšiřování inter-

netu rychle mění a bankovnictví 
dlouho odolávalo, což je dáno 
především velkou mírou regula-
ce celého odvětví.

FinTech společnosti se od 
tradičních finančních domů liší 
v  několika směrech. Jejich ob-
chodní model funguje převážně 
na on-line platformě. To přiná-
ší výhodu v podobě nižších ná-
kladů, na druhou stranu digitál-
ní podoba nemusí u  některých 
klientů vzbuzovat důvěru. Dal-
ší odlišnost lze vidět v  nabídce 
produktů, přičemž FinTech spo-
lečnosti se nesnaží o komplexní 
nabídku služeb, ale zaměřují se 
na jednotlivé bankovní činnosti. 
Charakteristickými znaky Finte-
chu jsou pružnost a nabídka lev-
nějších a  inovativnějších služeb. 
Velké množství těchto firem vy-
užívá analýzu tzv. big dat a zá-
roveň se snaží mapovat chování 
zákazníků na internetu.

FinTech patří ve světě me-
zi nejrychleji rostoucí segmenty 
startupů, do kterého každý rok 
investoři vloží značnou část ven-
ture kapitálu. Lídry v této oblasti 
jsou USA, Čína, UK a Izrael. Fin-
Tech společnosti se zaměřují na 
tyto oblasti:
• Platby a jejich zpracování
• Správa osobních financí
• Srovnávací platformy
• Spotřebitelské půjčky
• Úvěry malým a  středním 

podnikům
• Crowdfunding
• Správa investic

Být bankéřem tak dnes 
vlastně znamená být tak tro-
chu „ohroženým druhem“. Přes-
to v Bance CREDITAS věříme, že 
jsou určité tradiční hodnoty ban-
kovnictví, kterých má smysl se dr-
žet. Jedná se především o důvěr-
ný vztah mezi klientem a bankou 
a schopnost pochopení kliento-
va vnímání úspěchu. Dlouhodo-

bé vztahy lze budovat nejlépe 
v oblasti správy a zhodnocování 
peněz. Menší šance je u poskyto-
vání platebních služeb a standar-
dizovaných produktů typu spotře-
bitelských úvěrů.

Z  těchto předpokladů vy-
chází i naše strategická vize: 
• Být nejlepší bankou pro 

zhodnocování úspor klientů 
a vytvářet na trhu atraktiv-
ní alternativu k ostatním na-
bídkám prostřednictvím své-
ho přístupu a prostředí.

• Budovat s  klienty dlouho-
dobý a přátelský vztah díky 
setkávání se na pobočkách 
naší banky.

• Poskytovat produkty a služ-
by pomocí prostředků elek-
tronické komunikace pouze 
jako doplněk, nikoliv jako 
hlavní prodejní kanál.

Na druhou stranu si uvědo-
mujeme dopady změn souvise-
jících s  rychlým rozvojem elek-
tronické komunikace, a proto se 
nesnažíme stavět naše podnikání 
na masově prodávaných produk-
tech typu poskytování spotřebi-
telských úvěrů, karetního byzny-
su, nabídky pojištění a podobně. 
Vybrali jsme si naopak produk-
ty, které nelze ve vysoké kvalitě 
poskytnout jinak než ve spojení 
s osobním přístupem a u nichž je 
klíčem k úspěchu empatické vní-
mání potřeb našeho klienta. 

Fi n Te c h  s p o l e č n o s t i 
s e  o d  t r a d i č n í c h  f i n a n č n í c h 

d o m ů  l i š í  v   n ě k o l i k a 
s m ě r e c h .  Je j i c h  o b c h o d n í 

m o d e l  f u n g u j e  p ř e v á ž n ě  n a 
o n - l i n e  p l a t f o r m ě .  To  p ř i n á š í 

v ý h o d u  v   p o d o b ě  n i ž š í c h 
n á k l a d ů
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PŘEDSTAVUJEME

V době nízkých úrokových sazeb 
jsou dluhopisy výhodnou inves-
ticí s  nadstandardním výnosem. 
Dceřiná společnost UNICAPITAL 
Invest I a.s. vydala korunové dlu-
hopisy se třemi dobami splatnos-
ti, které mají různé úrokové sazby. 
Nejkratší dluhopisy mají splatnost 
tři roky a  jejich pevná úroková 
sazba činí 3,3 %. Pětileté dluho-
pisy jsou úročeny 4 % a nejdel-
ší sedmileté dluhopisy poskytují 
zhodnocení 4,7 % ročně. Investoři 
mají šanci zakoupit listinné dluho-
pisy do konce května 2017, pra-
videlné výnosy jim bude společ-
nost vyplácet jednou ročně. 

O investice do 
dluhopisů je zájem
Zájem o dluhopisový program je 
veliký. „Největší poptávka je po 
tříletých dluhopisech, které jsou 
už z 90 % vyprodané. Ostatní dlu-
hopisy také rychle mizí,“ říká člen 
představenstva UNICAPITAL In-
vest I  Roman Schindler. Zdroje 

O dluhopisy 
Skupiny UNICAPITAL 

je enormní zájem

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 31. 5. 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
Forma dluhopisu na řad (listinná)

získané prodejem dluhopisů se 
využijí v rámci skupiny UNICAPI-
TAL na financování dalších akvi-
zic v odvětvích, ve kterých už pů-
sobí – jedná se hlavně o distribuci 

energie, obnovitelné zdroje a ne-
movitosti. Jde ale také o financo-
vání nových akvizic v konzerva-
tivních odvětvích. Hlavní je podle 
Romana Schindlera bezpečnost 

investovaných prostředků a  ná-
vratnost kapitálu: „Jsme konzer-
vativní investiční skupina a  ke 
každé akvizici přistupujeme vel-
mi obezřetně, vyhodnocujeme 



emisích prostřednictvím dceřiné 
společnosti UNICAPITAL ENER-
GY a prodejnost byla velmi dob-
rá. Finance z těchto emisí použi-
la skupina především na rozvoj 
lokálních distribučních soustav 
a na akvizice v celé řadě energe-
tických projektů. 

UNICAPITAL nabízí dluhopi-
sy v listinné a zaknihované podo-
bě. Zatímco v případě listinných 
cenných papírů jde o  skutečné 
listiny, které ztělesňují samotný 
cenný papír, a jejich majitel je tak 
má fyzicky k dispozici, zaknihova-
né cenné papíry jsou nehmotné 
a existují jen jako zápis v eviden-
ci Centrálního depozitáře cen-
ných 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-
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sy vykonávat lidé, kteří je vlastní 
a mohou je převést pouhým pře-
dáním. 

Více o dluhopisech
Nabídka dluhopisů se provádí vý-
lučně na základě prospektu dlu-
hopisů, který je tvořen základním 
prospektem a  emisním dodat-
kem. Prospekt je zdarma k  dis-
pozici v obvyklých úředních hodi-
nách v sídle emitenta a je rovněž 
k dispozici na internetových strán-
kách www.unicapital.cz v  sekci 
„Pro investory“. Chcete-li získat 
více informací o nabízených dlu-
hopisech skupiny UNICAPITAL, 
kontaktujte nás na bezplatné te-
lefonní lince 800  919  293. Naši 
spolupracovníci vám rádi odpově-
dí, a to od pondělí do pátku v do-
bě od 8.30 do 17.00 hodin. 

NEJVĚTŠÍ 
POPTÁVKA JE PO 

TŘÍLETÝCH 
DLUHOPISECH, 

KTERÉ JSOU 
UŽ Z 90 % 

VYPRODANÉ

všechna možná rizika. Mohu kon-
statovat, že naše investice jsou 
maximálně bezpečné.“ 

Od svého založení v  roce 
2013 potvrzuje skupina UNICA-
PITAL, že umí vybrat ty správné 
investice. V posledních měsících 
si do svého portfolia přidala na-
příklad ceněný třetinový podíl ve 
společnosti ČD Telematika, svě-
toznámý Grandhotel Pupp v Kar-
lových Varech nebo multifunkční 
areál Stodůlky Property Park na 
strategickém místě v Praze.

UNICAPITAL to 
s dluhopisy umí
Skupina UNICAPITAL má s dluho-
pisy dobré zkušenosti. Od dubna 
2015 do konce roku 2016 nabíze-
la veřejné dluhopisy v  několika 

S k u p i n a  U N I CA P I TA L 
m á  s  d l u h o p i s y 

d o b r é  z k u š e n o s t i



mluví především díky tomu, že 
jsme spolu s holdingem PROMET 
GROUP Reného Matery koupi-
li a bez nadsázky zachránili au-
tomobilku Tatra. Do holdingu 
ale patří i  další významné prů-
myslové společnosti, třeba vý-
robce brzd pro kolejová vozidla 
 DAKO-CZ, vývojář i producent ra-
darů a elektroniky RETIA či nej-
větší letecké opravny ve střední 
Evropě JOB AIR Technic. Ve dle 
toho připravuje obnovu výroby 
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ROZHOVOR

Na konci roku 2014 vznikl holding 
CZECHOSLOVAK GROUP. Jeho 
cílem je vytvoření silného celku 
tradičních českých a slovenských 
podniků se silnou proexportní ori-
entací. Skupina dnes zahrnuje řa-
du slavných značek – například 
automobilku Tatra nebo výrob-
ce hodinek Prim. Na Slovensku 
vlastní nebo má v dlouhodobém 
pronájmu několik strategických 
podniků. „Tradice je budoucnost – 
tímto heslem se náš holding řídí,“ 

říká v rozhovoru pro C JOURNAL 
Jaroslav Strnad, majitel CZECHO-
SLOVAK GROUP (CSG). Při finan-
cování klíčových akvizic pomá-
hala Jaroslavu Strnadovi i Banka 
CREDITAS.

O CSG je v poslední době 
hodně slyšet, co stojí za vaším 
úspěchem?
Nejspíš to, že mám štěstí na 
schopné lidi okolo sebe. O hol-
dingu CSG se v  poslední době 

Jaroslav Strnad: 
Vidíme potenciál 

v tradičních českých 
a slovenských 

značkách

CREDITAS je banka 
se silnými českými 
kořeny

Rádi podporujeme české firmy, 
výrobce a průmyslníky. 

Jaroslav Strnad a  jeho Hol-
ding CZECHOSLOVAK GROUP 
sdružuje tradiční české a sloven-
ské firmy. V  podstatě zachránil 
automobilku Tatra, ve svém port-
foliu má i hodinky PRIM či Avii. 

Jsme rádi, že jsme mu po-
mohli, a  financujeme aktivity 
i dalších českých firem a značek, 
aby nezanikly a expandovaly.



v  automobilce Avia. Jedná se 
o značky, které mají svou histo-
rii, a já v nich vidím i budoucnost. 

Minulý rok skupina CSG rych-
le expandovala, patřila k nejak-
tivnějším investorům v českém 
průmyslu. Co vás vedlo k tolika 
akvizicím?
Jsme dynamicky rostoucí skupi-
nou a  je pravda, že minulý rok 
byl v počtu akvizic rekordní. Pří-
ležitosti jsou často jedinečné, 
a když je nevyužijete, víckrát se 
již nenaskytnou. Některé akvizi-
ce jsme chystali dlouhodobě, k ji-
ným jsme se dostali tak, že někdo 
za námi přišel s nabídkou. Naším 
záměrem není to, abychom podni-
ky, které získáme, po zhodnocení 
prodali, ale chceme je dlouhodo-
běji provozovat a vytvořit funkč-
ní celek vzájemně se doplňujících 
výrobních kapacit s  pozitivními 
dopady nejen na naše podniká-
ní, ale i na českou a slovenskou 
ekonomiku jako celek.

Jste významným zaměstnava-
telem v oblasti průmyslu, ne-
máte problém získávat kvalifi-
kované lidi? 
Máte pravdu, že sehnat kvalifi-
kované zaměstnance do průmy-
slové výroby, od konstruktérů až 

po šikovné dělníky, není v dneš-
ní době lehké. Práce v  průmys-
lu možná pro někoho nemusí být 
atraktivní, ale podle mého názoru 
je to právě naopak. Máme velmi 
schopné lidi, kteří vytvářejí pro-
dukty, jež jsou výjimečné a mají 
vysokou přidanou hodnotu. Pře-
ce jen se nadarmo neříká − zlaté 
české ručičky. 

Vaší skupině se jako celku vý-
borně daří. Například kopřivnic-
ká Tatra se postavila na nohy 

a v loňském roce prodala přes 
1 300 vozů. Jak se to povedlo?
Tatra byla na počátku roku 2013, 
kdy jsme do ní s Reném Materou 
vstupovali, ve velmi složité situ-
aci. Pod bývalými vlastníky přišla 
o klíčový trh v Indii, banky zasta-
vily provozní financování, zastavi-
la se i výroba a zaměstnanci by-
li doma. První měsíce byly velmi 
těžké. V té době nám s financo-
váním pomohl také finančník Pa-
vel Hubáček a CREDITAS. Dnes 
automobilka funguje skvěle a do-

V   r o c e  2 0 1 3  b y l a 
Ta t r a  v e  s l o ž i t é  s i t u a c i . 

D n e s  f u n g u j e  s k v ě l e , 
c o ž  d o k a z u j e  v ý r o b a 

a   p r o d e j  v   l o ň s k é m
r o c e
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kazuje to právě výroba a prodej 
v loňském roce. Tatra má obrov-
skou tradici – jde přece jen o tře-
tí nejstarší automobilku na světě, 
vyrábí automobily od roku 1897. 
Ale především se jedná o skuteč-
nou výrobu, žádnou montovnu. 

Výroba není pouze sériová, ale je 
zaměřená i na unikátní speciální 
vozidla. Tatra měla a má výjimeč-
ný produkt a skvělé zaměstnan-
ce. Proto se v rukou odpovědných 
českých vlastníků a kompetentní-
ho managementu dokázala rych-
le zotavit.

K automobilce Tatra Trucks jste 
loni přibral i další tradiční čes-
kou automobilku Avia, která se 

PODNIKY, KTERÉ 
ZÍSKÁME, CHCEME 

DLOUHODOBĚ 
PROVOZOVAT 
A VYTVOŘIT 

Z NICH FUNKČNÍ 
CELEK, KTERÝ 
SE VZÁJEMNĚ 

DOPLŇUJE
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dosavadní vlastník a navrhl nám, 
abychom do společnosti vstoupi-
li a pomohli jí v expanzi. Primky 
se nám povedlo velmi dobře na-
startovat.

Existují společnosti, do kterých 
investujete, i když nejsou sou-
částí vašeho holdingu CSG. Na-
příklad jihočeský výrobce ob-
ráběcích strojů Kovosvit MAS, 
který založil Tomáš Baťa. Hrála 
pro vás roli skutečnost, že to je 
bývalý baťovský podnik?
Baťovské tradice u Kovosvitu MAS 
jsem si silně vědom. Je to tradiční 
český exportně orientovaný pod-
nik, který vyvíjí a vyrábí obrábě-
cí stroje. Podnik se v  důsledku 
špatného managementu dostal 
do krize a hrozil mu zánik. Byla 

ROZHOVOR

nyní stěhuje do Přelouče. Máte 
s ní stejné plány jako s Tatrou?
Před naším příchodem Avia po-
slední tři roky nevyráběla. Je to 

náročnější start, než když jsme 
přišli do Tatry, kde se výroba 
 nikdy úplně nezastavila. Avii nyní 

budujeme prakticky od nuly. Když 
jsme ji přebírali, měla 15 zaměst-
nanců, kteří se starali jen o údrž-
bu areálu a  poprodejní služby. 
Nyní Avii stěhujeme do Přelouče 
a v průběhu roku začneme s vý-
robou. 

Skupině CSG se v loňském roce 
podařilo získat i společnost El-
ton hodinářská, která vyrábí ho-
dinky značky Prim. Jak vznikla 
tato příležitost?
V holdingu máme několik tradič-
ních strojírenských podniků. Prim-
ky jsou krásná strojírenská výro-
ba s vysokou přidanou hodnotou, 
tradiční česká značka! Proto spo-
lečnost Elton hodinářská zapa-
dá do celého konceptu. Příleži-
tost vznikla tak, že za námi přišel 

to komplikovaná investice, ale 
nyní podnik pomalu začíná pro-
spívat. Klíčové zaměstnance se 
v Kovosvitu podařilo udržet a vý-
roba byla rychle obnovena. Le-
tošní rok by mohl být pro Kovosvit 
MAS ziskový. 

Jaké plány máte do budoucna? 
Rád bych udržel holding tam, kde 
je nyní. Prosperuje, je úspěšný. 
Baví mě, když se něco podaří. Pe-
níze, které vyděláme, investujeme 
do dalšího růstu. Chceme vytvo-
řit silný celek průmyslových pod-
niků v ČR a na Slovensku, které 
dokážou prosperovat samostatně 
a zároveň se spojovat k realiza-
ci komplexních projektů. Tradice 
je budoucnost – tímto heslem se 
náš holding řídí.

BAVÍ MĚ, KDYŽ 
SE NĚCO PODAŘÍ. 

PENÍZE, KTERÉ 
VYDĚLÁME, 

PŘITOM 
INVESTUJEME 
DO DALŠÍHO 

RŮSTU

P r i m k y  s e 
n á m  p o v e d l o 
v e l m i  d o b ř e 
n a s t a r t o v a t
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kazy na ně totiž najdete jak na 
twitterovém účtu Banky CREDI-
TAS (www.twitter.com/banka-
creditas), tak na Twitteru samot-
ného autora (www.twitter.com/
roman_kodera).  

Pokud vás zajímá každoden-
ní vývoj devizového trhu, může-
te se na webové stránce www.

FX BLOG

Jestliže chcete mít přehled 
o  tom, co se děje na finančním 
a kapitálovém trhu a zajímají vás 
dopady geopolitického dění na 
ekonomiku, pak byste si rozhod-
ně neměli nechat ujít texty a vi-
dea na www.creditas.cz/fxblog. 
Příspěvky na blogu, které píše 
a  natáčí šéf odboru Treasury 

Roman Koděra, se věnují nejen 
vývoji na finančních trzích, ale 
zpestřují je i  postřehy ze světa 
sportu, historie a  kultury, které 
vnášejí do jinak seriózních textů 
vtipné odlehčení. 

Máte-li účet na Twitteru, už 
vám neunikne žádný z  nových 
komentářů Romana Koděry. Od-

creditas.cz/fxblog přihlásit k od-
běru newsletterů, které mají pod 
palcem pracovníci dealingu Da-
vid Jandásek a  Roman Hába. 
Kaž dý pracovní den shrnují ak-
tuální dění okolo měnových pá-
rů EUR/CZK a EUR/USD a k tomu 
samozřejmě přidávají také nejvý-
znamnější zprávy dne. 

Čtěte nás. A budete 
držet krok s děním 

na finančních trzích

Ukázky z FX blogu
devíti měsícům, kdy se index 
z  6 000 vyšplhal nad 7 400 
bodů, mají podobný 45stupňový 
sklon jako indexy na Wall Street. 
Z pohledu investora je tedy dů-
ležité sledovat aktivitu na obou 
trzích, protože ač to tak na první 
pohled nevypadá, v případě vy-
sokých valuací investorům stačí 
málo, aby změnili názor. Urči-
tě už jste někdy zaslechli rčení 
‚From HERO to ZERO‘.“
(z textu Tisíc tváří hrdiny) 

„Domácí burzu ovlivňovaly 
a budou ovlivňovat dividendové 
‚sázky‘. Poslední den s nárokem 
na dividendu se obchodovaly 
akcie Monety, která při navrho-

vané dividendě 9,8 CZK nabízí 
11% dividendový výnos. Teď se 
dá očekávat korekce tržní ceny 
poté, co se odečte nárok na zmí-
něnou dividendu. Bude zajímavé 
sledovat, kde se hodnota Mo-
nety ustálí a jak do toho vstoupí 
poslední šance na nákup akcií 
KB s  dividendou 40 CZK, tedy 
dividendovým výnosem 4,1 %. 
Dokážu si představit, že někteří 
investoři přeskočí do druhého, 
aby zoptimalizovali svoje pozi-
ce, a  pokud by se KB přiblížila 
na dostřel 1 000 CZK, bude čas 
ji ‚vystřelit‘.“
(z textu Stará dáma hrála jako za 
mlada, Peking a D. C. žhaví tele-
fonní linky) 

„Zdeněk Štybar asi 150 metrů 
před cílem cyklistického Pekla 
severu nastoupil a  do poslední 
zatáčky vlétl na prvním místě, 
ale belgický rychlík Greg Van 
Avermaet ho nakonec předjel. 
Zdeněk byl zklamaný, proto-
že už podruhé skončil v  tomto 
závodě druhý. Měl jsem ale tu 
čest potkat ho osobně, když se 
mnou, obyčejným ‚smrtelníkem‘, 
konzultoval své investice krátce 
poté, co se z dresu mistra světa 
v cyklokrosu převlékl do toho sil-
ničářského, a věřím, že si uvědo-
mil, že to, co dokázal, je prostě 
fantastické.“
(z textu Peklo severu bylo pekel-
né, na Floridě vládlo bezvětří)

„Startuje brexit. Theresa Mayo-
vá se vydává na dvouletou cestu 
a při pohledu na hodnotu akci-
ového indexu FTSE 100 je vám 
určitě jasné, že maxima, kterých 
jsme dosáhli díky posledním 
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MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED

Konec intervencí, 
start brexitu 

a Trump-efekt

Když na začátku dubna skončily po více než třech letech 
intervence České národní banky, nebylo to pro nikoho žádné velké 

překvapení. Ostatně centrální bankéři dávali už dlouho poměrně jasné 
signály, že k tomuto kroku dojde. Byly to tři výjimečné roky – 
nic takového jsme dříve nezažili. Na jednu stranu intervence 

samozřejmě pomohly ekonomice, na druhou stranu je dobré, že už 
se konečně vracíme k normálu. 
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Uvidíme ovšem, jak dlouhá ta 
cesta k  normálnímu stavu vě-
cí ještě bude. Osobně si mys-
lím, že to chvíli potrvá, protože 
v  současnosti je likvidita nižší, 
než předpokládali aktéři na trhu. 
Zdá se, že investoři, kteří drží ob-
rovské množství spekulativních 
pozic, ještě nedospěli k tomu, že 
by je začali uzavírat. 

V  případě, že k  takovému 
uzavírání spekulativních pozic 
dojde, očekávám oslabení české 
koruny až k 29 korunám či výše. 
Bude to ale samozřejmě pouze 
krátkodobý výkyv. Z  dlouhodo-
bého pohledu by měla česká ko-
runa splnit všeobecné očekávání 
a posílit. Podle předpokladů Čes-
ké národní banky by měla ročně 
posilovat zhruba o dvě procenta, 
což je zdravý trend a česká eko-
nomika to určitě zvládne. 

Úrokové sazby 
porostou už letos 
Jsem přesvědčen, že centrální 
banka bude nadále bedlivě sle-
dovat vývoj kurzu koruny i  in-
flace, a  pokud to bude nutné, 
využije další ze svých nástro-

jů – úrokové sazby. Očekávám, 
že už v  letošním roce sazba vy-
roste z technické nuly na asi 0,5 
procenta. 

Zvýšení sazeb by nemělo 
mít výraznější dopad na trh – jde 
spíše o to, že banky, které uklá-
dají své prostředky do České ná-
rodní banky, za to konečně něco 
získají a už před nimi nebude vy-
hlídka záporných sazeb. Na dru-
hou stranu se blíží volby a mo-
hou se objevit jakékoliv nové 
daně, které mohou rychle neut-
ralizovat optimismus, jejž finanč-
ní sektor pociťuje. 

Z pohledu běžných občanů 
je pravděpodobné, že porostou 
úrokové sazby hypoték. Ty by-
ly dosud rekordně nízko. To však 
není zapříčiněno pouze růstem 
sazeb, ale promítají se do toho 
také regulace, s nimiž přišla cen-
trální banka. Bude tedy záležet 
na tom, jak se s  tím jednotlivé 
banky popasují. 

Silnější koruna 
tlačí na produktivitu
Mnozí lidé se na silnější korunu 
těšili – spotřebitelům totiž dává 
možnost získat dovážené zbo-
ží za nižší ceny. Stejně tak zlev-
ní i dovolené. Ale je v  tom i há-
ček  – jakékoliv posílení měny 
totiž zároveň zvyšuje tlak na 
produktivitu práce. Málokdo si to 
uvědomuje, ovšem jsou to spoje-
né nádoby. 

Když byla česká koruna za-
fixována na určité úrovni, měli ex-
portéři jasnou představu o ceně 
práce, což se promítalo do jejich 
konkurenceschopnosti. S  uvol-
něním intervencí se to změnilo – 
v zrcadle silnější koruny se tedy 
ukáže, jak se jednotlivým firmám 
povedlo inovovat a zda zůstaly 
konkurenceschopné. Věřím, že 
české firmy to zvládnou a doká-
žou se prosadit. 

Ale co se týká samotného 
pohybu kurzu koruny, mohou 
zůstat klienti naší banky v  kli-
du  – nejenže jim dlouhodobě 
nabízíme velmi výhodné kurzy 
při platbách v zahraničí, ale mají 
u nás také nejlepší kurzy v rám-
ci devizových změn a platební-
ho styku.  

Evropa řeší volby, 
brexit i svou bezpečnost
A jaká je situace ve světě? Dění 
v Evropě do značné míry ovlivní 
výsledky prezidentských voleb 
ve Francii a parlamentních v Ně-
mecku. Právě Francie bude pro 
Evropskou unii lakmusovým pa-
pírkem, neboť ve hře je samozřej-
mě i euro. 

Vedle toho odstartoval 
brexit, který ještě umocní před-
časné volby ve Spojeném krá-
lovství. Ty nečekaně premiérka 
Theresa Mayová naplánovala 
na začátek června. Stále jsme 
teprve na začátku celého proce-
su, který může být až dvouletý, 
a za poslední zápletku by se ne-

musela stydět ani velikánka svě-
tové detektivky Agatha Christie. 
Těžko tedy odhadovat, co se bu-
de dít. Bude ovšem důležité, jak 
se k brexitu postaví představitelé 
Evropské unie – doufám, že mís-
to běžných půtek přijdou s  vizí 
do budoucna pro všechny členy. 
Nejde totiž jen o brexit, ale také 
o  zvyšující se hrozbu teroristic-
kých útoků a další otázky. 

Samotná Velká Británie od-
chod z EU zvládne – její obrov-
ská výhoda je totiž v tom, že díky 
své historii již všechna potřebná 
nastavení v minulosti měla. Do-
hody, které uzavřela s  jednot-
livými státy, sice nelze jen tak 
oprášit a použít, ale dá se na ně 
rozhodně velmi dobře navázat. 
Britové nemusejí řešit vystoupe-
ní z měnové unie, což by pro ně 
bylo mnohem složitější, vyjedná-
vají jen o  obchodních vztazích. 
A vzhledem k tomu, že jejich eko-
nomika je v dobré kondici, mají 
docela silnou pozici. 

Pro Českou republiku je klí-
čové, aby mohli zdejší firmy i ob-
čané s  Brity dále obchodovat, 
stejně tak je důležité i to, aby mě-
li Češi neustále přístup na špič-
kové britské školy. 

Trump-efekt 1.0 se 
vyčerpal. Čeká se na 
upgrade
Ohlédnout se můžeme i za první-
mi měsíci Donalda Trumpa v úřa-
du amerického prezidenta. Jeho 
zvolení pomohlo kapitálovým 
a finančním trhům po celém svě-
tě. Na Wall Streetu zaznamena-
ly trhy historická maxima a  tře-
ba i německý DAX byl na konci 
března téměř na maximálních 
hodnotách. Od začátku roku tr-
hy zhodnotily zhruba o  6 až 11 
procent a tento trend trvá. Vždyť 
americké indexy mají za sebou 
nejlepší výsledky za poslední 
dekádu. 

Na druhou stranu je nutné 
říci, že tzv. Trump-efekt 1.0 už je 
vyčerpaný. Nyní se čeká na „up-
grade“. Ten se teď trochu zadr-
hl, protože se prezidentovi nepo-
dařilo prosadit změnu systému 
zdravotní péče Obamacare. Je 
to ale teprve první věc, která se 
mu nepodařila, nedá se přitom 
očekávat, že hlavní hrdina napo-
prvé všechno zvládne a vyhraje 
každou bitvu. 

Věřím, že zmiňovaný „up-
grade“ přijde, aby trh prošel ka-
tarzí a  našel si nové podpůrné 
mechanismy. Každopádně trh je 
teď klidnější a čeká, zda se Trum-
povi a jeho administrativě podaří 
sestavit plán snižování daňového 
zatížení. A jestli opravdu přijdou 
slíbené investice do konkrétních 
odvětví. Trump však už prokázal, 
že je „mužem činu“, který se drží 
své otevřené a neuhýbavé poli-
tiky. Změny ale nelze očekávat 
hned – první reálné dopady jeho 
politiky by se mohly projevit až 
v polovině roku 2018.

Z v o l e n í 
D o n a l d a  Tr u m p a 

z a h ý b a l o 
f i n a n č n í m i 

t r h y

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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PODPORUJEME

Mobilní hospic 
„Nejste sami“ pomáhá 

lidem v nejtěžší fázi života
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Mobilní hospic „Nejste sami“ fun-
guje v Olomouci od září loňské-
ho roku. U  jeho zrodu stáli lidé, 
kteří měli zkušenost s umíráním 
někoho blízkého a byli na to sa-
mi bez jakékoli pomoci. Do té 
doby totiž fungovalo pouze pa-
liativní kamenné zařízení na Sva-
tém Kopečku u Olomouce. „Zdálo 
se nám to málo. Řekli jsme si, že 
Olomoucký kraj službu mobilní-
ho hospice potřebuje hlavně kvů-
li rodinám, které chtějí se svými 
blízkými zůstat až do konce v je-
jich nejpřirozenějším prostředí, te-
dy doma,“ popisuje vznik hospice 
jeho ředitelka Kateřina Tichá, kte-
rá je současně sociální pracovnicí 
a poradkyní pro pozůstalé, a jak 
sama říká, účast na tomto projek-
tu je pro ni ctí a srdeční záležitos-
tí zároveň. Nutno podotknout, že 
v posledních deseti letech vzniklo 
v celé republice několik podob-
ných služeb, ovšem na růžích 
ustláno neměly. I proto se zakla-
datelé mobilního hospice „Nejste 
sami“ na zrod zařízení intenzivně 
připravovali. „Zhruba rok a  půl 
jsme objížděli již zavedené mo-
bilní hospicové služby a zjišťova-
li jsme, jak v praxi fungují,“ dopl-
ňuje Kateřina Tichá.

Důstojné 
odcházení doma
Dnes je mobilní hospic „Nejste 
sami“ oporou pro pacienty, kte-
ří trpí nevyléčitelným onemoc-
něním v takzvaném terminálním 
stadiu, což je konečná fáze ne-
moci, kdy už byla ukončena veš-
kerá léčba. Cílem hospice je sní-
žit utrpení umírajícího a  zlepšit 
kvalitu života v domácím, rodin-
ném prostředí. Ovšem nezbytnou 
podmínkou je nepřetržitá přítom-
nost členů rodiny u nemocného. 
„U těchto konečných stavů se si-
tuace vyvíjí z hodiny na hodinu, 
a proto potřebujeme, aby nás ně-
kdo z blízkých okamžitě kontak-
toval. Náš hospic je zaměřený na 
poskytování péče jak dospělým, 
tak těm nejmenším a nejzranitel-
nějším, tedy dětským pacientům 
a jejich rodinám. A v těchto mo-
mentech přichází na řadu další 
část naší práce – pomoc příbuz-
ným nemocných,“ vysvětluje Ka-
teřina Tichá. 

A  jak vůbec vypadá péče 
v  praxi? Na první návštěvu vy-
ráží tříčlenný tým. „Lékař, který 
má pohotovost, zdravotní sestra 
a za sociálního pracovníka větši-
nou já. Sestra s lékařem se věnují 
pacientovi. Já mluvím s rodinou, 
vysvětluji jim principy hospicové 
péče, mapuji sociální situaci rodi-
ny, zjišťuji, zda nebude třeba po-
řídit nějaké kompenzační pomůc-
ky, a tak dále,“ popisuje Kateřina 
Tichá. Tím to ale zdaleka nekon-
čí – jak už bylo zmíněno, péče 
hospice „Nejste sami“ je nepře-
tržitá. Za pacientem tedy každý 
den dojíždí zdravotní sestra, kte-
rá kontroluje stav pacienta. Vedle 
zdravotnické péče se paralelně 
odehrává také sociální poraden-
ství. Hospic nabízí rovněž péči 
psychologa a duchovního. Služ-
by jsou zkrátka komplexní a kro-
mě pacienta samotného se týkají 
celé rodiny a blízkých. 

Na Olomoucku takto tým 
mobilního hospicu doposud pe-
čoval o osmnáct dospělých paci-
entů a dvě děti ve věku dvanáct 
a  deset let. Ovšem v  začátcích 
se s péčí o dětské pacienty ne-
počítalo. „Původně jsme projekt 
hospicové péče připravovali jen 
pro dospělé. V průběhu příprav 
se k nám ale přidal primář novo-
rozeneckého oddělení FN Olo-
mouc Lumír Kantor a ten nás pře-
svědčil, že tuto službu potřebují 
i děti. Při první návštěvě pro mě 
bylo velmi těžké přijmout fakt, 
že mám před sebou dítko, které 
uvidím umírat. Zkrátka to s  vá-
mi zacloumá, i když můžete být 
profesionál každým coulem. Ale 
musíte se k tomu postavit čelem. 
Postupně, když do rodiny dochá-
zíte opakovaně, vidíte, že sku-
tečně pomáháte. Vnímáte, že dí-
ky celému našemu týmu můžete 
přispět k tomu, aby si členové ro-
diny společně poslední dny uži-
li. To je to, co mě vede v mé prá-
ci dál,“ říká Kateřina Tichá, která 
za dobu své praxe absolvovala 
mnoho stáží v domácích i zahra-
ničních sociálních službách. 

Každou pomoc vítá
Do budoucna se chce tým mo-
bilního hospicu soustředit i  na 
doprovodné aktivity pro pacien-

ty, jejich rodiny a pozůstalé tak, 
aby mohla být péče poskytová-
na komplexně – aby zahrnovala 
péči o fyzické, psychické, sociální 
i  spirituální potřeby nemocných 
i jejich blízkých. To ale záleží do 
značné míry na penězích. „Čes-
ký pojišťovnický systém aktuál-
ně nemá žádné kódy, kterými 
by podporoval mobilní hospico-
vé služby. Funguje pouze pilotní 
projekt Všeobecné zdravotní po-
jišťovny, do kterého bylo dosud 
zařazeno osm mobilních hospiců. 
Pro tento rok má být rozšířen na 
šestnáct mobilních hospicových 
jednotek. Čeká nás ještě řada 
jednání, ale budeme rádi, pokud 
se do projektu VZP budeme moci 
zapojit a nabídnout naše služby 
bezplatně alespoň klientům té-
to pojišťovny,“ vyjmenovává bu-
doucí cíle Kateřina Tichá. Samot-
né financování hospice je z 85 % 
hrazeno z dotací, sponzorských 
darů a nadačních příspěvků, při-
čemž pacienti mají spoluúčast 
500 korun za dvacetičtyřhodino-
vou komplexní službu. „Prvním 
donátorem byla eurokomisařka 
Věra Jourová – věnovala nám 
sto tisíc do začátku. Přispívají 
nám také lékaři, kteří vidí v  na-
šich službách smysl, k  dárcům 
patří nadace a nadační fondy, ale 
i velké firmy, mezi nimiž je i Ban-
ka CREDITAS. Bez těch všech by 
mobilní hospic ‚Nejste sami‘ ne-
byl. Velmi nás těší i to, že z niče-
ho nic na náš účet přijde třeba sto 
korun a přispěvatel nám napíše, 
že bude posílat tento obnos kaž-
dý měsíc. Každá stovka je dobrá 
a jsme za ni vděční,“ uzavírá Ka-
teřina Tichá.

24 hodin denně, 365 dní v roce pomáhají pracovníci 
z olomouckého mobilního hospice „Nejste sami“ nejen lidem v posledním 
stadiu těžké nemoci, ale také jejich rodinám a blízkým. Službu mobilního 

hospice, jehož posláním je zajistit důstojný odchod dospělým 
i dětským pacientům, finančně podporují nadace, nadační fondy, lékaři, 

drobní přispěvatelé, ale i firmy. Jedním z partnerů je 
i Banka CREDITAS. 

Kateřina Tichá 

Vystudovala Vyšší odbornou 
školu sociální CARITAS Olomouc 
a  dále se problematice sociální 
práce a sociální politiky věnovala 
na Fakultě sociálních studií Masa-
rykovy univerzity v Brně. Absolvo-
vala mnoho stáží v českých i za-
hraničních sociálních službách. Je 
akreditovaným lektorem služeb 
zaměstnanosti a má bohaté zku-
šenosti s řízením a koordinací ná-
rodních i mezinárodních projektů 
týkajících se sociální problemati-
ky. Má profesní kvalifikaci „Porad-
ce pro pozůstalé“. Účast na pro-
jektu mobilní hospicové péče 
„Nejste sami“ je pro ni povinností, 
osobní ctí i srdeční záležitostí. 

POKUD BYSTE CHTĚLI MOBILNÍMU 
HOSPICU ZASLAT FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK, 

MŮŽETE TAK UČINIT NA ÚČET 
2901000090/2010.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE 
NA WWW.NEJSTESAMI.EU



NAPSALI O NÁS

Nejmladší tuzemská 
banka láká 
na zhodnocení úspor. 
V pobočkách Creditasu 
první den zřídili přes tisíc 
nových účtů

3. 1. 2017 
Nová banka Creditas, která fun-
guje od  ledna, na  sebe strhává 
pozornost lidí. Poté, co Creditas 
v pondělí poprvé otevřel své po-
bočky pod logem banky, se před 
některými dokonce tvořily fron-
ty. Zástup lidí byl vidět například 
v  pobočce na  pražské Floren-
ci. Banka, která vznikla přemě-
nou z  největší družstevní zálož-
ny, spustila své on-line služby 
už v neděli na Nový rok. „Zájem 
nás mile překvapil. Už v  nedě-
li si o naše produkty on-line za-
žádaly stovky lidí,“ říká předseda 
představenstva Creditasu Vladi-
mír Hořejší. 

Banka CREDITAS 
vstupuje na trh 
s nejlepším spořením 
a běžným účtem zdarma

3. 1. 2017 
Od ledna 2017 se CREDITAS ofi-
ciálně stává bankou. V nové na-
bídce se soustředí na  produkty, 
kde chce výrazně posilovat po-
díl na  trhu: běžný účet, spoře-
ní a  transakce v  cizích měnách. 
Velký zájem očekává banka kro-
mě běžného účtu zejména o spo-
řicí účet s  celkovým úročením 
1,1 % p. a., termínovaný vklad se 
sazbou až 2,5 % p.  a. Konstruk-
ce nabídky pro retail má podle 
předsedy představenstva Banky 
CREDITAS Vladimíra Hořejšího 
jasný cíl: „Chceme být pro klien-
ty jejich hlavní bankou pro plateb-
ní styk a výhodné zhodnocování 
úspor. Základem jsou proto atrak-
tivní sazby pro spoření a běžný 
účet s širokou škálou moderních 
nástrojů obsluhy. Klienti jistě oce-
ní i nové, moderní pobočky.“

Ze záložny bankou: 
Creditas nabízí 
nejvýhodnější spořicí 
účet

3. 1. 2017
Tak jak bylo v listopadu loňského 
roku avizováno, tak se také stalo. 
Od 1. ledna 2017 platí, že záložna 
Creditas se stává bankou. Taháky 
jsou jasné – spořicí účet se zhod-
nocením až 1,1 % p. a., každoden-
ní bankovní služby bez poplat-
ků a transakce v cizích měnách. 
Běžný účet bez poplatků už není 
na našem trhu nijak ojedinělá zá-
ležitost, ale pro pořádek: Základ-
ní a nejčastější transakce na běž-
ném účtu nabízí Creditas zdarma. 
Konkrétně bezplatné vedení účtu, 
vedení libovolného počtu fyzic-
kých karet MasterCard Standard 
a virtuální platební karty Master-
Card Virtual.

Finančník Pavel Hubáček 
vydává dluhopisy za 
miliardu a plánuje 
investice

19. 1. 2017
Olomoucký investor Hubáček je 
v  poslední době hodně aktivní 
a  jeho nákupní horečka nechce 
polevovat. Jeho investiční skupi-
na Unicapital proto vydává dluho-
pisy za miliardu korun, prodávat 
je bude investorům do konce dub-
na 2017. Jsou v korunách a na vý-
běr je ze tří dob splatnosti, které 
mají různé úrokové sazby: tříle-
té se sazbou 3,3 procenta ročně, 
pětileté se sazbou čtyři procen-
ta ročně a sedmileté se sazbou 
4,7 procenta ročně. Zdroje získa-
né prodejem dluhopisů chce se-
dmačtyřicetiletý Hubáček vy užít 
na  financování dalších akvizic 
v odvětvích, ve kterých už půso-
bí – jedná se hlavně o distribuci 
energie, obnovitelné zdroje a ne-
movitosti.

Nová banka 
ovládla česká 

média
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Bance CREDITAS patřily poté, co na začátku roku vstoupila 
na trh, zprávy v tuzemských denících i na internetových 
a zpravodajských serverech. Okamžitě se zařadila mezi 

banky, které nejlépe zhodnocují úspory svých klientů. Skupina 
UNICAPITAL na sebe zase významně upozornila v souvislosti 

s Grandhotelem Pupp, který se stal její součástí.

Bance Creditas stoupl 
za tři měsíce počet klien-
tů na dvojnásobek

31. 3. 2017 
Bance Creditas, která působila 
do konce minulého roku jako zá-
ložna, vzrostl za první tři měsíce 
fungování na  trhu počet klientů 
z 20.000 na téměř dvojnásobek. 
První kvartál uzavře s hospoda-
řením v kladných číslech. Credi-
tas o tom dnes informovala ČTK. 
Zároveň uvedla, že od soboty vý-
razně sníží úročení spořicího účtu.

Grandhotel Pupp se 
stal součástí investiční 
skupiny UNICAPITAL

4. 4. 2017
Karlovy Vary – Jeden z nejstar-
ších tradičních hotelů v  Evropě 
získal v  březnu nového vlastní-
ka. Jediným akcionářem karlo-
varského Grandhotelu Pupp se 
stala společnost GHPCZ INVEST 
LIMITED, která je součástí inves-
tiční skupiny UNICAPITAL finanč-
níka Pavla Hubáčka. Hotel koupil 
nový vlastník od společnosti PND 
Kyresan. Ta jej ve  dvou vlnách 
ovládla v loňském roce, když nej-
prve získala akcie rozhodujících 
spolumajitelů Grandhotelu Pupp 
a následně vykoupila i zbylé po-
díly drobných akcionářů. Investič-
ní skupina UNICAPITAL se zamě-
řuje především na  oblast realit, 
energetiky a  zemědělství, jako 
jediný vlastník za  ní stojí miliar-
dář Pavel Hubáček.

Skupina Pavla 
Hubáčka koupila 
Grandhotel Pupp

4. 4. 2017
Novým vlastníkem karlovarského 
Grandhotelu Pupp se stala spo-
lečnost GHPCZ Invest Limited, 
která je součástí investiční skupi-
ny UNICAPITAL finančníka Pavla 
Hubáčka. Nový vlastník se chystá 
do hotelu investovat, informoval 
o  tom mediální zástupce hotelu 
Marek Pražák.

Novým majitelem 
Grandhotelu Pupp je 
finančník Hubáček, 
budovu čeká vylepšení

4. 4. 2017
Jeden z  nejstarších tradičních 
hotelů v Evropě čekají investice 
do  zkvalitnění služeb, zejména 
do vybavení pokojů a rekonstruk-
ce servisních částí. Začala už ta-
ké rekonstrukce legendárního 
Becher’s Baru, který je jedním ze 
společenských center karlovar-
ského filmového festivalu. Novým 
vlastníkem karlovarského Grand-
hotelu Pupp se stala společnost 
GHPCZ Invest Limited, která je 
součástí investiční skupiny Uni-
capital finančníka Pavla Hubáčka.



Tvorba jako kritická  
angažovanost 
Malíř Josef Žáček bývá nejčastěji 
řazen mezi generaci umělců „nové 
vlny“, která od poloviny osmdesá-
tých let dvacátého století vyjadřo-
vala svůj pohled na svět mnohdy 
prostřednictvím osobně pojaté my-
tologické symboliky. Tito uměl-
ci zároveň cítili nejen kulturní, ale 
i občanskou odpovědnost za pro-
cesy změny v pozdní fázi totalitní 
éry, které pak vyústily v události ro-
ku 1989 a následné demokratizační 
proměny. Protagonisté této gene-
race vycítili možnost angažovat se 
v  transformaci světa kolem sebe, 
a podíleli se tak zejména na přelo-
mu osmdesátých a devadesátých 
let na „znovuzrození“ dnešní české 
společnosti. 

Lidské postoje 
a problematičnost 
svobody 
Josefa Žáčka nelze jednodu-
še zařadit do nějaké kategorie. 
Zachoval si svébytné postavení 
a postupně a soustředěně přitom 
vyvíjel vlastní jazyk vycházející 
z geometrických znaků a pozdě-
ji figurálních symbolů, na jejichž 
základě se vyjadřuje k  obecné 
problematice, ale i ke zcela kon-
krétním jevům současného světa. 
Ve své tvorbě se často vyjadřuje 
bez zábran k politicky kontroverz-
ním událostem na světové scéně. 
Zajímají ho především lidské po-
stoje a  možné příčiny lidského 
rozhodování, nikoliv spory poli-
tických koncepcí. Vidí složitost, 
problematičnost i  nevyhnutel-
nost svobody člověka. Obecně 
kriticky nesmířlivý pohled na stá-
vající praxi lidského soužití se ne-
projevuje jen v drsném děleném 
malířském rukopise, ale i  v  dal-
ších rysech Žáčkovy malby, jako 
je velký rozměr obrazů či zmno-
žování symbolických motivů. Pro 
jeho tvorbu je typické, že pracuje 
v rámci tematicky jasně vymeze-
ných, často však vzájemně propo-
jených cyklů.  

Opakování jako 
záznam trvání
Autorovo vidění se záměrně od-
pojuje od současného elektronic-
kého a digitálního vnímání světa, 
soustřeďuje se naopak na prostor 
vnitřního myšlení nepostiženého 
„pohodlnou“ ztrátou paměti naší 
doby. Jeho monumentální plátna 

be jemně liší: při svém vzniku totiž 
prochází nepatrným rozrůzněním 
tím, že každá jeho podoba nese 
stopy odlišného malířského poje-
tí. Sled zdánlivě totožných motivů 
se při bližším pozorování projevuje 
naopak jako obrazový cyklus slo-
žený z vícera jedinečných výjevů. 
Vzniká tím celek, který diváka vta-

Josef Žáček se soustřeďuje 
na vnitřní svět
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PŘEDSTAVUJEME

představují většinou jednobarevné 
kompozice. V  tvorbě Josefa Žáč-
ka sledujeme často uplatňovaný 
princip opakování ústředního mo-
tivu. Stejný motiv se objevuje ně-
kolikrát vedle sebe, buď v  obra-
zech řazených jeden po druhém, 
nebo v kompozici jednoho obrazu. 
Jednotlivé motivy se však od se-

huje do prostředí vymezeného my-
šlenkovým záměrem autora. Z ob-
razu se tak mimo jiné stává záznam 
procesu, vstupuje do něj čas. Nikoli 
reálný čas, ale spíše trvání dané ji-
nak těžko zachytitelným „před i po“ 
v nepřetržitém toku času, které tvoří 
nedílný a nutný celek.
(čerpáno z textu Richarda Druryho)

S i t u a c e ,   1 9 9 0 ,  k o m b i n o v a n á  t e c h n i k a , 
p l á t n o ,  2 0 0  ×  1 6 0  c m
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O autorovi 

Josef Žáček se narodil v roce 1951 
v Praze. V  letech 1977–1983 stu-
doval malbu na pražské Akademii 
výtvarných umění. Jeho tvorba 
byla představena na řadě výstav 
v ČR a v zahraničí, například v Los 
Angeles, Lisabonu, Berlíně, v Bon-
nu, ve Washingtonu nebo v Rotter-
damu. V roce 1992 byly jeho práce 
součástí výstavy „Světlo a duch“ 
v Pavilonu umění na výstavě EXPO 
ve španělské Seville. Obrazy Jo-
sefa Žáčka najdeme v řadě institu-
cionálních sbírek (Národní galerie 
v  Praze, Galerie Středočeského 
kraje [GASK] Kutná Hora, Galerie 
výtvarného umění v Roudnici nad 
Labem, Severočeská galerie vý-
tvarného umění v Litoměřicích, Vý-
chodočeská galerie v Pardubicích, 
Alšova jihočeská galerie v Hlubo-
ké nad Vltavou) a v soukromých 
sbírkách doma i v zahraničí. Žije 
a pracuje v Praze.

Galerie Aspekt

Soukromá Galerie Aspekt, sídlící v letohrádku v zahradách brněnské-
ho hradu Špilberk, prezentuje převážně moderní a současné umění. 
Spodní prostory galerie jsou určené k autorským výstavám, horní patro 
je věnováno soukromým sbírkám autorů, které galerie zastupuje. Patří 
mezi ně nejvýznamnější čeští autoři, jako jsou Vladimír Kopecký, Vác-
lav Boštík, Petr Kvíčala, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Jiří 
Načeradský nebo Martin Zálešák. Galerie získala v roce 1995 Cenu 
města Brna za přínos v kultuře.

č .  C 1 2 1 2 8 0 ,   r o k  2 0 1 6 , 
o l e j  n a  p l á t n ě ,  1 7 0  ×  1 9 0  c m

B e z  k o m e n t á ř e ,  2 0 1 0

O b r a z y  
Jo s e f a  Ž á č k a  

n a j d e m e  v  ř a d ě 
i n s t i t u c i o n á l n í c h  

s b í r e k
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