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Nabídneme vám výhodnější účet bez poplatků 
a pomůžeme s převedením zůstatku i všech 
příkazů z vaší současné banky. Zbyde vám víc
třeba na rozmazlování dětí.

Zastavte se v některé z našich 15 poboček,
kdykoli se vám to bude hodit.

„Převést účet 
k nám je snadnější, 
než si myslíte.“

Jana Nováková
Banka CREDITAS

www.creditas.cz
800 888 009

creditas_C JOURNAL_220x320.indd   1 14.09.17   17:21



3

ÚVODEM

Tiráž

C JOURNAL
Ročník 1. | Číslo 3/2017 vychází 13. 10. 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, archiv pana Malého, archiv, 
Shutterstock
Tisk: TNM Print / 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, 

jak postupně rosteme, rozšiřují se i naše řady o nové 
kolegyně a kolegy. Jedním z nich je ředitel obcho
du a nově i člen představenstva Petr Witowski, který 
v zajímavém rozhovoru dává nahlédnout pod poklič
ku našeho firemního financování. V rozhovoru s ním 
se dočtete mimo jiné o našem vstřícném přístupu ke 
klientům a snaze najít pro každého individuální řeše
ní. Pevně doufám, že s tímto na klienta orientovaným 
přístupem se setkáváte i vy na našich pobočkách. 

Tentokrát za Banku CREDITAS přinášíme i  řadu 
rozvojových novinek. Užitečnou drobností pro kaž
dého budou nové platební nálepky MasterCard Stic
ker. Není to sice nějaká objevná věc, ale ocení je ti 
z vás, kteří rádi platí bezkontaktně a nechtějí s sebou 
při kaž dé příležitosti nosit peněženku. Zásadním kro
kem je pak spuštění Creditas API umožňující propoje
ní bankovního účtu s jinými klientskými systémy, jako 
jsou například účetní programy. Slovo API je momen
tálně v  bankovním v  bankovním světě – vzhledem 
k blížící se platnosti evropské direktivy označované 
jako PSD2 – nejčastěji používanou zkratkou. Že vám 
tyto zkratky nic neříkají? Nevadí, budeme vás postup
ně seznamovat s významem těchto slov i se služba
mi, které díky tomu budete mít nově dostupné.

Významnou expanzi zaznamenala také investič
ní skupina UNICAPITAL, která rozšířila své portfolio 
o zdravotnictví, když ovládla síť Alzheimercenter po 
celé republice. Řadu nových projektů realizuje v ob
lasti lokálních distribučních soustav také UNICAPITAL 
DISTRIBUCE. 

Přeji hezké čtení.

Jiří Salajka
ředitel odboru marketingu Banky CREDITAS
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UNICAPITAL vstupuje do zdravotnictví

Investiční skupina UNICAPITAL 
rozšiřuje své porfolio o  zdra
votnictví. Divize UNICAPITAL 
Healthcare vstoupila do sítě 
specializovaných zařízení spo
lečnosti Alzheimercentrum, kte
rá patří mezi největší svého dru

hu u nás. Osm specializovaných 
center v České republice a jedno 
ve slovenských Piešťanech po
skytuje sociální služby a  kom
plexní ošetřovatelskou péči pa
cientům trpícím Alzheimerovou 
chorobou a ostatními druhy de

mencí. Alzheimercentra disponu
jí více než 1 000 lůžky po celém 
Česku, snaží se lidem s tímto one
mocněním zajistit maximální mož
nou kvalitu života a prodloužit je
jich soběstačnost. Více o akvizici 
na stranách 18–21.

D l u h o p i s y 
U N I CA P I TA L 

n a b í z e j í  z h o d n o c e n í
 a ž  4 ,7  %  r o č n ě

Vydali jsme novou 
emisi dluhopisů 

Dceřiná společnost UNICAPITAL 
Invest I vydala další emisi dluho
pisů, díky níž mohou investoři 
zajímavě zhodnotit své finanč
ní prostředky. Na výběr je ze tří 
typů dluhopisů, které se liší podle 
doby splatnosti, zhodnocení je až 
4,7 % ročně. Zdroje získané pro
dejem dluhopisů využije investiční 
skupina UNICAPITAL na financo
vání dalších akvizic. Více o dluho
pisovém programu na straně 25.

UNICAPITAL 
DISTRIBUCE bude 
zásobovat energií novou 
továrnu v Mošnově 

Českomoravská energetika, člen 
skupiny UNICAPITAL DISTRIBU
CE, bude distributorem elektrické 
energie pro špičkově vybavenou 
továrnu Maestoso Advanced Ma
terials. Ta bude ve strategické prů
myslové zóně OstravaMošnov 
vyrábět speciální ocel a supersli
tiny. V unikátní továrně, která roč
ně vyprodukuje zhruba 5 000 tun 
vysoce speciálních materiálů, 
najde práci několik desítek lidí. 
Více o UNICAPITAL DISTRIBUCE 
si přečtěte na straně 24.

Společnost Českomoravská distri
buce, která je součástí energetic
ké divize skupiny UNICAPITAL, za 
svůj projekt „Kancelář třetího tisí
ciletí díky hybridnímu cloud řeše
ní s využitím Microsoft Office 365, 
Project a Azure“ získala prestižní 

ocenění Microsoft Awards Finalist 
v kategorii Výroba, prodej a distri
buce komodit pro Českou republi
ku. IT projekt řešili společně speci
alisté společnosti AutoCont. Ceny 
Microsoft Awards se udělují pravi
delně každý rok, letos proběhl již 

19. ročník soutěže. Odborná poro
ta složená ze zástupců společnos
ti Microsoft vybírá vždy z několika 
desítek nominací nejlepší IT pro
jekty realizované partnery spo
lečnosti Microsoft pro zákazníky 
v České republice a na Slovensku. 

Českomoravská distribuce získala ocenění Microsoft Awards 2017
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Během 52. mezinárodního filmo
vého festivalu v Karlových Varech 
uspořádala Banka CREDITAS pro 
své významné klienty a  partne

ry golfový turnaj. Na sportovním 
klání nešlo ani tak o výsledky ja
ko o dobrou zábavu a radost ze 
hry. Turnaj se hrál formou Texas 

 Scramble a zúčastnilo se ho čtyři
cet hráčů. Více o golfu a 52. mezi
národním filmovém festivalu v Kar
lových Varech na straně 15.

Banka CREDITAS uspořádala golfový turnaj

C JOURNAL elektronicky

Pokud se vám líbí firemní časopis 
C JOURNAL, můžete si ho pře
číst i  na svém počítači, v  table
tu nebo v mobilu. Připravili jsme 

totiž jeho elektronickou podobu. 
Oproti tištěné verzi obsahuje ješ
tě více zajímavostí a aktualit ne
jen z  dění v  Bance CREDITAS 

a  investiční skupině UNICAPI
TAL. Elektronickou verzi časopi
su jsme spustili v říjnu 2017. Více 
na stranách 22–23.

Management Banky 
CREDITAS posiluje 
Jan Jeřábek 

Novým ředitelem retailového 
bankovnictví Banky CREDITAS je 
od srpna Jan Jeřábek. V  Bance 
CREDITAS bude mít na starost 
navíc i  rozvoj produktů a  řízení 
projektů. Jan Jeřábek má s ban
kovnictvím více než dvacetileté 
zkušenosti, a to v oblasti firemního 
i  retailového bankovnictví. Před 
příchodem do Banky CREDITAS 
působil dvanáct let v řadě mana
žerských rolí v České spořitelně 
a skupině Erste, naposledy na po
zicích ředitele úseku retailových 
produktů a ředitele úseku klient
ských nabídek a služeb. 

Petr Witowski je novým 
členem představenstva

Novým členem představenstva 
Banky CREDITAS se stal ředitel 
obchodu Petr Witowski. Ve funk
ci nahradil Radima Synka, který 
bude mít jako člen dozorčí rady 
Banky Creditas na starosti strate
gické a investiční projekty v rám
ci celé skupiny UNICAPITAL. Petr 
Witowski se celou svoji kariéru 
věnuje korporátní klientele a  fi
nančním trhům. Před příchodem 
do Banky CREDITAS působil tři
náct let v  České spořitelně na 
pozici ředitele úseku firemní kli
entely a ředitele pro finanční trhy. 
Rozhovor s Petrem Witowskim si 
můžete přečíst na následující 
straně.

NOVINKY BANKY CREDITAS

Bezkontaktní platební 
nálepky

Banka CREDITAS rozšiřuje svou 
produktovou nabídku platebních 
karet o další platební prostředek. 
Bezkontaktní platební nálepku 
MasterCard Sticker nabízí banka 
zdarma k běžnému účtu vedené
mu v českých korunách. Můžete 
ji nalepit například na mobilní 
telefon, klíčenku, doklady nebo 
jiný předmět, který nosíte stále 
při sobě. Její vydání i  vedení je 
zdarma. Více o  bezkontaktních 
nálepkách na stranách 10–11.
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ROZHOVOR



Pracoval jste řadu let pro naši největší banku. 
V čem je podle vás výhoda Banky CREDITAS 
oproti velkým nadnárodním bankovním domům?
Hlavní výhodou menší banky je, že není zdaleka tak 
byrokratická a je mnohem flexibilnější. I když se sa
mozřejmě velmi striktně dodržují všechny předpisy 
a pravidla, spousta věcí se řeší operativně. Například 
ve Spořitelně, kde jsem pracoval, zasedal úvěrový 
výbor ve středu dopoledne. Pokud nebyly materiály 
k jednání do předchozího pátku, neexistovalo, že by 
se záležitost na výboru projednala. V Bance CREDI
TAS svoláváme klidně tři úvěrové výbory za týden. 
Je tu vidět, že banka má opravdu zájem vyjít kliento
vi maximálně vstříc. 

Je to tedy tak, že ve větších bankách převládá 
byrokracie?
Já to tak vnímám. V menší bance je mnohem snad
nější komunikace, přímočařejší rozhodování. Je tu 
rodinnější prostředí, všichni se známe a jeden dru
hému vyjdeme snáze vstříc. Z toho naši klienti pro
fitují. Nemusím hledat kolegu v  17. patře výškové 
budovy, složitě se s ním domlouvat, a on se pak 
stejně ještě musí někoho zeptat, jestli to jde, nebo 
ne. Ve velkých institucích se přes všechny složité 
procesy bohužel někdy vytratí to hlavní, a to je zá
jem o klienta.

Co se stane, když přijde klient s netradičním 
požadavkem za vámi?
Určitě mu neřekneme, že to neděláme, ať jde jinam. 
Vždy se snažíme klientovi vyjít vstříc a najít řešení 
pro jeho konkrétní situaci, i když třeba zrovna neza
padá do šablonek. Někdy se to samozřejmě nepove
de, to se stává, ale nikdy programově neřekneme, že 
tento typ byznysu neděláme, na toto průmyslové od
větví se nedíváme. Navíc je tu časový aspekt. Ve vel
kých institucích je proces těžkopádný a všechno trvá 
hrozně dlouho. Ale když u nás klient dodá informace 
a komunikuje, tak se pohybujeme v řádu jednotek 
týdnů od první schůzky k načerpání peněz. Individu
ální přístup ale rozhodně není v tom, že bychom re
zignovali na standardy, to určitě ne. 

Máte radu pro podnikatele, kteří si chtějí vzít 
bankovní úvěr?
Aby byli dobře připravení. Pro banku je velmi důleži
té, když je klient schopen jasně formulovat svůj zá
měr, svůj pohled na věc. Měl by být schopen vysvětlit 
světlé stránky svého projektu, ale ještě důležitější je 
ukázat, že si je vědom i rizik a má je nějak ošetřená. 
V momentě, kdy klient přijde s požadavkem, aby mu 
banka financovala projekt, který se zdá být riziko
vý, například startup nebo nevyzkoušená techno
logie, je důležité vidět, že je do toho klient osobně 

Petr Witowski: 
Pro klienty děláme 
věci, nad kterými 

ostatní banky nechtějí 
ani přemýšlet 

Významní klienti jsou zvyklí mít obleky a košile šité 
na míru a Banka CREDITAS jim chce dopřát stejný

standard i v případě bankovních služeb. Proto jim nabízí 
tailormade korporátní bankovnictví. I cílem Banky 

CREDITAS jsou totiž přesně padnoucí finanční služby 
a nadmíru spokojený klient. A není to jen fráze.
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ROZHOVOR

zaangažovaný, že tomu věří a dů
věru je připravený nějak zhmotnit. 
Ať už tím, že ručí svým majetkem, 
nebo svou reputací. A samozřej
mě klíčová je komunikace. Jak 
ve fázi přípravy, tak během doby, 
kdy úvěr čerpá.

Je pravda, že v konkurenčním 
tlaku se oproti předchozím le-
tům výrazně zlepšuje dostup-
nost i podmínky podnikatel-
ských úvěrů?

Jednoznačně. Konkurence fun
guje, trh je velmi likvidní a velké 
banky bojují hlavně cenou. Takže 
pro podnikatele jsou úvěry stále 
levnější, což ale na druhou stranu 
zase skrývá riziko, že v momentě, 
kdy mám ten úvěr levnější a kdy 
se může zdát, že mi můj projekt 
na papíru finančně krásně vychá
zí, se rozhodnu ho realizovat. Teď 
se ale opět vracíme k té připrave
nosti. Podnikatel by měl být při
pravený také na to, že když se 

NECHCEME 
HRÁT 

S KLIENTEM 
ŽÁDNÉ HRY, 
SÁZÍME NA 
OTEVŘENÝ 
A FÉROVÝ

 VZTAH 
OD SAMÉHO 

ZAČÁTKU.

mu náhle zhorší tržní nebo ceno
vé podmínky, tak to ustojí.

Je výhodné vyjednávat o úvě-
rech s více bankami najednou?
V zájmu každého podnikatele je 
udělat si přehled o nejlepší nabíd
ce. Když půjdu kupovat auto, tak 
si určitě poptám víc dodavatelů, 
udělám si nějaký přehled, něja
ké srovnání. A banka je jen doda
vatel finančních služeb a v mém 
zájmu je mít tu službu co nejlépe 

nastavenou. Důležité je ale po
rovnávat nejen cenu, ale i všech
ny podmínky, které mají. Tak jako 
v každém jiném byznysu tu platí, 
že nabídka, která se na první po
hled zdá nejvýhodnější, ve finále 
zase tak výhodná být nemusí. Kli
ent většinou kouká hlavně na ce
nu, ale ta by neměla být hlavním 
kritériem pro rozhodování. Ve fi
nančnictví je hrozně důležité, jak 
se k vám partner chová, když se 
zrovna nedaří, jestli je ochoten se 
s vámi bavit, hledat řešení.

Podle jakých kritérií se tedy 
rozhodovat?
Nejdůležitější je podle mě stabi
lita vztahu bankaklient. Na trhu 
jsou banky, které vám v okamži
ku, kdy se daří, slíbí cokoliv na 
světě, protože slibem nezarmou
tíš. Jenže když se situace kom
plikuje, úvěry okamžitě zesplatní 
nebo splácení akcelerují, přidají 
velmi omezující podmínky, chuť 
hledat řešení je nulová a majiteli 
nebo manažerovi firmy to ve fi
nále nadělá mnohem víc vrásek 
na čele. Je třeba si uvědomit, že 
v krajním případě může nevstříc
né jednání banky firmu i zlikvido
vat. Když to shrnu, kromě ceny 
je důležité sledovat i další pod
mínky úvěru, především zajištění, 
délku a složitost smlouvy, neza
nedbatelné jsou povinnosti a roz
sah reportingu. Ve finále se totiž 
může ukázat, že jako podnikatel 
na to budete muset přijmout dal
šího člověka, který bude dělat 

výkazy pro banku, aby jí pořád 
něco dokazoval. Co bych roz
hodně nepodceňoval, je chování 
banky, přátelská atmosféra, jaký 
pocit z  toho jednání máte. A už 
zmiňovaná reputace.

Právě to ale lidé možná poměr-
ně často podceňují.
To jsou jemné nuance, které ne
jsou důležité v momentě, kdy jde 
všechno hladce, jsou ale nesmír
ně důležité, když přijdou problé
my. Tam se teprve ukáže síla toho 
vztahu a přístup banky ke kliento
vi. Bankovnictví je služba a je to 
stejné jako třeba v hotelu. Každý 
hotel má postel a většinou nabízí 
snídani, ale když přijedete do ho
telu a mračí se na vás, v pokoji je 
špína a snídaně vám nechutná, už 
se tam nevrátíte. Stejně tak každá 
banka má úvěr, pracuje s penězi, 
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Ve l k é  b a n k y  m a j í 
u r č i t é  t y p y  f i n a n c o v á n í ,

 k t e r é  d ě l a t  n e c h t ě j í . 
U   n á s  z á l e ž í  j e n  n a  t o m ,

 j e s t l i  k l i e n t  p ř e d l o ž í 
ž i v o t a s c h o p n ý 

p r o j e k t .

vydává platební karty, ale nako
nec rozhoduje to, jak se banké
ři chovají, jestli se usmívají, jsou 
vstřícní a ochotní, jak se lidé cítí 
na pobočkách. To je faktor, který 
se často podceňuje, ale je straš
ně důležitý. Čím složitější je klien
tova situace, tím větší roli hrají ty
to soft faktory, které pak vystupují 
do popředí. Na to klademe v Ban
ce CREDITAS velký důraz. 

Jaké jsou podmínky pro získání 
úvěrů u Banky CREDITAS?
Nejsou striktně dané podmínky, 
za kterých by klient mohl čerpat. 
My si zakládáme na tom, že ka
ždému klientovi dokážeme ušít 
úvěr na míru – a není to jen mar
ketingová fráze. Nejsme jako vel
ké banky, že když něco přesně 
nepasuje do nějaké kolonky ne
bo škatulky, tak úvěr nedáme. 
Chceme pro klienta najít řešení, 
které mu bude vyhovovat. Jestli 
má splátka úvěru vystihovat se
zónnost klientova byznysu, sna
žíme se to tak napasovat. Jestli 
má mít úvěr nějakou delší splat
nost, umíme si s tím poradit, od
klad čerpání také většinou ne
ní problém. Samozřejmě máme 
transparentní podmínky, za nichž 
jsme ochotni úvěr poskytnout. Ty 
dáváme do indikativní nabídky 
a věříme, že je to ta nejlepší mož
ná a že ji klient bude akceptovat. 
Nechceme hrát s klientem žádné 
hry, sázíme na otevřený a férový 
vztah od samého začátku. 

Jak je to s výší úvěru a záruka-
mi. Máte například limit, do ja-
ké výše ještě peníze půjčíte?
Limitů je celá řada. Ten nejzá
sadnější je, kolik dokážeme půj
čit jednomu klientovi. Dnes je to 

kolem 400 milionů korun, což 
nám umožňuje pokrýt téměř 
všechny případy firemního finan
cování, které se k nám dostáva
jí. Ale umíme si poradit i s většími 
případy. Máme několik partner
ských bank, s  nimiž fungujeme 
v režimu tzv. klubového financo
vání. To je případ, kdy dvě až tři 
banky poskytnou klientovi úvěr 
společně. 

Pak je řada limitů, které si 
stanovujeme sami tak, aby naše 
portfolio bylo dostatečně diver
zifikované. Máme limity na různá 
průmyslová odvětví, různé typy 
úvěrů, ale o  tom v podstatě kli
ent ani neví a  vědět by neměl. 
Je to pojistka pro nás, že nedělá
me byznys jen v jednom průmys
lovém odvětví a s  jedním typem 
klientů, což může být za určitých 
okolností rizikové.

Je obor nebo odvětví, které 
vůbec nefinancujete?
Nevybíráme si, nemáme žádný 
black list, a  to nás zase odlišu
je od velkých bank. Velké banky 
mají určité typy financování, kte
ré dělat nechtějí. U nás záleží jen 
na tom, jestli klient předloží živo
taschopný projekt.

Co říkáte úvěrům od nebankov-
ních institucí?
Každému klientovi sedí jiný typ in
stituce. Malí a střední podnikatelé 
mohou najít toho správného part
nera mezi nebankovkami, i když 
jsou většinou dražší než banky. 
Banka CREDITAS také není z nej
levnějších, v porovnání s velkými 
bankami. Máme ale velkou přida
nou hodnotu, co se týče flexibility, 
rychlosti, struktury transakcí nebo 
splatnosti. Dokážeme se zamys

let nad způsobem financování 
projektů, které velkým bankám 
nezapadají do šablon.

Je lepší vyjednávat s bankou 
napřímo, nebo k tomu využít 
služeb například finančních 
poradců?
Záleží na tom, jak rozsáhlý má kli
ent aparát. Pokud jsem obchod
ník, mám vizi, jednám s obchodní
mi partnery a získávám nové trhy, 
nemám asi čas dávat dohroma
dy podklady a tabulky pro ban
ku. Je tedy výhodnější si najmout 
někoho, kdo bude s bankou ko
munikovat a pomůže mi úvěr zís
kat. Nebudu muset vynaložit tolik 
energie, kterou dokážu efektivněji 
využít jinde. 

Jaké společnosti se na vás 
obracejí se žádostí o úvěr 
nejčastěji?
Pro nás nedává smysl chodit do 
cenové války s  velkými banka
mi a  dělat levné kontokorenty 
pro nadnárodní korporace. Sou
středíme se především na české 
firmy. Vyhledáváme klienty, kte
ří hledají ne úplně standardní ře
šení připravené jim na míru a jsou 
ochotni za něj zaplatit. Naše cílo
vá skupina není velká firma nebo 
malá firma, není to určité průmy
slové odvětví, naše cílová skupi
na jsou klienti, kteří ocení doda
vatele finančních služeb, který se 
s nimi dokáže zamyslet nad jejich 
byznysem a dokáže jim najít od
povídající řešení.

Dělá vám financování 
některých firem vyloženě 
radost?
Dělá mi radost financování všech 
firem, které dotáhneme do zdár
ného konce. Velké banky se vždy 
prezentují tak, že pomáhají klien
tům. Ale přiznávám, že jsem ten 
pocit, že opravdu pomáhám kli
entům, získal až tady v  Bance 
CREDITAS. Tady se opravdu do
kážeme zamyslet nad tím, nad 
čím se ostatní na trhu zamyslet 
nedokážou nebo prostě nechtějí.

Chystáte pro klienty nějaké 
novinky?
Asi největší změna nás čeká v led
nu 2018 a jmenuje se PSD II. Je to 
vlastně direktiva EU, která se tý
ká plateb, V rámci změn, které při
náší, budou mít banky povinnost 
si vzájemně zpřístupnit klientská 
data. Samozřejmě až po odsou
hlasení klientem, který ale bude 
muset velmi obezřetně pracovat 
s tím, komu takový souhlas udě
luje. V praxi to znamená, že bu
du moci všechny svoje bankovní 
účty v různých bankách ovládat 
z  jednoho místa, přes jedno roz
hraní. My budeme velmi brzy, ja
ko jedna z prvních bank na trhu, 
připraveni. Máme velmi příjemné, 
jednoduché a bezpečné interne
tové bankovnictví, což je zásadní 
předpoklad. Už v říjnu například 
spouštíme Creditas API.

Petr Witowski 

Člen představenstva Banky 
CREDITAS a ředitel úseku firem
ního bankovnictví. V bankovnictví 
se pohybuje přes dvacet let. Před 
příchodem do Banky CREDITAS 
působil třináct let v  České spo
řitelně na pozici ředitele úseku 
firemní klientely a  ředitele pro 
finanční trhy. Předtím pracoval 
pro českou pobočku rakouské 
BAWAG Bank a rovněž v českých 
filiálkách ABN AMRO Bank (dnes 
RBS) a ING Bank. Ve volném čase, 
kterého moc nemá, se věnuje své 
početné rodině. Relaxuje u golfu, 
při jízdě na kole, běhu nebo pro
cházkách se psem. Má rád dobré 
víno a asijskou kuchyni.
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Banka CREDITAS 
nabízí bezkontaktní 

platební nálepku

Nalepte ji
Platební nálepku vyloupněte z plastu 
a nalepte na telefon, přívesek nebo 
jakýkoliv jiný předmět, který nosíte 

často u sebe.

Zvolte si PIN
V internetovém bankovnictví zvolte 

„Aktivovat“. Poté se vám zobrazí 
možnost vybrat si PIN. Obě tato 
tlačítka najdete v detailu karty.

Kontrolujte limity
Výši limitů si můžete změnit 

dle svých potřeb v internetovém 
bankovnictví nebo na kterékoliv 

pobočce.

Platební nálepka se chová jako samostatná platební karta. PIN i limity pro ni nastavujete zvlášť.

Možností, jak zaplatit, stále při
bývá. Platí to i o nabídce Banky 
CREDITAS, která nově rozšířila 
svou produktovou nabídku o bez
kontaktní platební nálepku Mas
terCard Sticker. Nálepka je malá 
a praktická – je možné ji mít např. 

na mobilním telefonu, klíčence, 
dokladech či jiném předmětu, 
který je stále po ruce. 

Klienti mohou nálepku získat 
zdarma ke svému běžnému účtu 
vedenému v  českých korunách. 
„Stačí o  ni požádat v  interneto

vém bankovnictví nebo na po
bočce. Není vázaná na žádnou 
jinou platební kartu a její vydání 
i vedení je zcela zdarma,“ říká ře
ditel provozu a ICT Banky CREDI
TAS Kamil Rataj. Platební nálep
ka se používá stejně jako běžná 

bezkontaktní platební karta a  je 
stejně silně zabezpečená. Lze 
tak díky ní pohodlně platit u ob
chodníků nebo vybírat hotovost 
z bezkontaktních bankomatů.
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Jak získat a aktivovat nálepku
2 431

Najeďte v internetovém bankov
nictví na odkaz „Zažádat o pla
tební kartu“.

Vyberte kartu MasterCard Stic
ker a dokončete celou žádost. 
Stačí udělat už jen dva jednodu
ché kroky. 

Za pár dní vám přijde domů 
zvlášť nálepka a zvlášť PIN kód. 

Nálepku aktivujete v interneto
vém bankovnictví v detailu kar
ty, nebo ji můžete rovnou použít 
při platbě v obchodě.

Podrobné informace o nálepce i dalších platebních kartách najdete na internetové stránce www.creditas.cz/platebnikarty. 
Můžete nám také napsat na email info@creditas.cz, zavolat na infolinku 800 888 009 nebo navštívit kteroukoliv pobočku Banky CREDITAS.

Kam s nálepkou 

Jakmile platební nálepku vyloup
nete z  plastové karty, můžete 
ji nalepit na jakýkoliv předmět, 
který má hladký povrch (mobilní 
telefon, doklady, přívěsek na klí
če apod.). Pokud se rozhodnete 
nalepit ji na mobilní telefon, raději 
ji umístěte do spodní části – v té 
horní je totiž anténa, která může 
fungování nálepky rušit. Jestliže 
máte na mobilu obal, vyzkoušej
te funkčnost nálepky nejprve bez 
nalepení na telefon, protože při 
opakovaném přelepení už nemusí 
nálepka držet. 

Číslo nálepky: 1234 12xx xxxx 1234

Transakční limity k vaší nálepce

výběry v hotovosti:  30 000 CZK/týden

platby u obchodníků:  50 000 CZK/týden

celkový limit:  50 000 CZK/týden
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Do zahraničí bez starostí

S platebními kartami Banky CREDITAS se vyplatí vyrazit i do zahraničí, 
protože nabízejí velmi výhodné kurzy a za výběr hotovosti z bankomatu 
v cizině se platí jen 30 korun, což je vlastně pouhé přeúčtování nákladů 

třetích stran. Ke kartám banka navíc nabízí také výhodné cestovní 
pojištění Family, které se vám bude hodit, ať už jedete na eurovíkend, 

k moři, lyžovat do Alp nebo na služební cestu. 

Pojištění platí pro celou rodinu 
a na jeho uzavření – díky tomu, že 
je součástí karty – nemusíte my
slet před každou cestou. Ušetříte 
tak čas a starosti. Tím spíš, když 
nabízí nadstandardní pojistné 
krytí až do 7 milionů korun a jeho 
součástí je pojištění léčebných 
výloh, úrazové pojištění, pojištění 
právní ochrany i pojištění cestov
ních zavazadel. Samozřejmostí je 
také odpovědnost za škodu způ
sobenou třetím osobám. 

Nadstandardně se navíc po
jistka vztahuje i na rizikové spor

ty, říká v rozhovoru pro C Journal 
specialistka aplikační podpory 
Banky CREDITAS Jana Kyselá.
 
V čem je výhoda cestovního po-
jištění u karty oproti stejnému 
produktu, který si klienti kupují 
přímo od pojišťoven? 
Výhodou oproti nabídce pojišťo
ven je především velmi příznivá 
cena. Klient zaplatí jen 85 ko
run měsíčně u základních karet, 
u Gold karet je cestovní pojištění 
automaticky součástí karty s tím, 
že pojištění týká nejen držitele 

karty, ale i  členů rodiny, kteří 
s držitelem karty společně cestují 
(až 5 osob, partneři a až tři děti 
do 18 let), a pojistné limity i kry
tí jsou srovnatelné s  nabídkami 
cestovních pojišťoven. Klient na
víc nemusí myslet na to, aby si 
cestovní pojištění sjednal před 
každou cestou. 

Jaké nabízíte pojistné limity? 
A jsou dostatečně vysoké?
Oproti standardním pojištěním 
k platebním kartám nabízí Banka 
CREDITAS výrazně vyšší pojistné 

Jana Kyselá

Jana Kyselá pracuje v  Bance 
CREDITAS od roku 2015 jako 
specialistka aplikační podpory. 
Podílela se na projektu zave
dení vlastních platebních karet 
do produktové nabídky Banky 
 CREDITAS, aktuálně má na sta
rosti především provoz plateb
ních karet a  projekty zaměřené 
na vývoj a implementaci dalších 
karetních produktů a  souvisejí
cích služeb.
Dříve pracovala v eBance, Raiffei
senbank či Sberbank.

Limity pojistného plnění – léčebné výlohy a asistenční služby

léčebné výlohy, ošetření v nemocnici, ambulantní ošetření, hospitalizace 7 000 000 Kč 
převoz, repatriace 7 000 000 Kč
akutní zubní ošetření 10 000 Kč 
přivolaný opatrovník, soc. pracovník nebo psycholog (doprava, ubytování, strava) 50 000 Kč 
pojištění cestovních zavazadel 75 000 Kč 
zmeškání odjezdu – náklady na přepravu, náklady při zpoždění odjezdu 5 000 Kč 
zprostředkování finanční pomoci 100 000 Kč 
zásah horské služby 300 000 Kč 
pojistná událost v souvislosti s teroristickým útokem 3 000 000 Kč 
náklady na pohřeb v zahraničí 150 000 Kč 
škoda na zdraví nebo majetku způsobená jiné osobě 1 000 000 Kč

plnění. Limit pro léčebné výlohy 
je 7  000  000 korun, pro způ
sobenou škodu pak 1  000  000 
korun, což jsou naprosto dosta
čující limity. Pokud přitom cestují 
s držitelem karty i členové jeho 
rodiny, zmiňovaný pojistný limit 
se pro každou osobu počítá sa
mostatně.

Jak je to s pojištěním rizikových 
sportů, které často bývají ve 
výlukách?
Pojištění Family se vztahuje i na 
vysoce rizikové sporty, účast na 
soutěžích amatérských a  profe
sionálních sportovců a  přípravu 
na ně. 

A na co se pojištění naopak 
nevztahuje?
Hlavní výluky z  pojištění jsou 
v zásadě standardní jako u po
jišťoven. Cesta do země, kam 
je státem doporučeno neces
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Platební karty 
Banky CREDITAS 
s mnoha výhodami

Prvních pět výběrů zdarma

Ať už vybíráte peníze z  jakéhokoliv bankomatu, prvních pět výběrů 
je u Banky CREDITAS zdarma. Samozřejmostí je i bezplatná služba 
cashback, kdy si při platbě u obchodníka v minimální hodnotě 300 ko
run můžete současně vybrat v hotovosti částku až do výše 1 500 korun. 

5354
VALID
THRU 04/18

5234 5678 1234 5678

PAVEL NOVÁK

5354
VALID
THRU 04/18

5234 5678 1234 5678

PAVEL NOVÁK

Kromě bezkontaktní platební nálepky MasterCard Sticker mohou klienti 
Banky CREDITAS využívat také další bezpečné platební karty. Není po
třeba s nimi složitě hledat domovský bankomat, protože poskytují pět 
výběrů z bankomatu jakékoliv banky v Česku měsíčně zdarma. Šetříte 
tak nejen své peníze, ale i své nohy.

MasterCard Standard
Mezinárodně platná embosovaná debetní karta s širokou akceptační 
sítí, která umožňuje výběry z bankomatů, bezhotovostní platby u ob
chodníků a internetové platby. Je bezkontaktní, banka ji vydává k běž
nému účtu vedenému v českých korunách a  její vydání a vedení je 
zdarma. Klienti mají možnost dokoupit si cestovní a úrazové pojištění.

MasterCard Gold
Má stejné výhody jako MasterCard Standard a k tomu ještě něco na
víc – především vyšší platební limity. Vyšší poplatek za vedení zahrnuje 
cestovní pojištění a pojištění zneužití karty. 

Mastercard Virtual
Virtuální platební karta pro ještě bezpečnější platby na internetu je 
vhodná pro ty, kdo chtějí oddělit online transakce od transakcí kla
sickou kartou. Banka ji vydává k běžnému účtu vedenému v českých 
korunách (CZK). Tato karta neexistuje ve fyzické plastové podobě, kli
ent obdrží pouze informace potřebné k uskutečnění platby (číslo karty, 
platnost a CVC2 kód).

tovat, válka, událost úmyslně 
zaviněná pojištěným, událost 
pod vlivem alkoholu či narkotik 
a podobně. 

Vztahuje se pojištění ke 
 kartě například i na delší stu-
dijní  nebo pracovní pobyt 
v  zahraničí? 
Ano, pojištění se zároveň vztahuje 
i na studijní či pracovní cesty, kte
ré nejsou delší než 90 dní. V pří
padě opakovaných cest a pobytů 
začíná pojištění léčebných výloh 
a pojištění odpovědnosti za škodu 
občana znovu překročením státní 
hranice ČR.

Sjednáváte klientovi pojiště-
ní na jeden rok, nebo na dobu 
platnosti karty?
Standardně se sjednává od mo
mentu zřízení na dobu platnosti 
karty, ale klient může pojištění 
dokoupit kdykoliv v  průběhu tr

vání a stejně tak ho zrušit. Roční 
cena je 1 020 korun u karet Stan
dard. U karet Gold je pojištění au
tomatické po celou dobu platnosti 
karty, roční cena za tento typ kar
ty je 2 400 korun.

Odkdy je pojištění platné?
To bezprostředně souvisí s akti
vací platební karty. Jakmile pla
tební kartu aktivujete, pojištění 
je platné hned následující den. 
Před odjezdem do zahraničí si 
tedy nezapomeňte platební kar
tu aktivovat.

Je cestovní pojištění ke kartě 
vhodné i mimo státy Evropské 
unie? Měli by ho lidé při výjez-
du do těchto zemí ještě něčím 
doplnit?
Pojištění je výší svého plnění 
i typy pokrývaných rizik naprosto 
dostačující i mimo státy Evropské 
unie. 

Jak používat karty 
v zahraničí?

• Pokud se vám nepodaří vybrat z jednoho bankomatu, zkuste jiný! 
Může se jednat například o krátkodobý výpadek bankomatu, ni
koliv o nefunkčnost vaší karty. Bezpečnostní pravidla se u jednot
livých společností a obchodníků mohou lišit.

• Čipové terminály ještě nejsou v  mimoevropských destinacích 
samozřejmostí, proto mají karty stále i magnetický proužek. Při 
použití karty přes magnetický proužek však může být nastaveno 
bezpečnostní omezení. Před odjezdem na dovolenou mimo Evropu 
doporučujeme, abyste nás kontaktovali například zprávou v inter
netovém bankovnictví – dle místa a délky pobytu vám můžeme 
použití platební karty přizpůsobit. 

• Ani bezkontaktní platby nejsou v zámoří zdaleka tak rozšířené jako 
v Česku. Bezkontaktní platební nálepka či platební karta je tedy 
skvělý doplňkový platební prostředek, ale neměla by být vaší je
dinou možností, jak v cizině zaplatit. 

• Někteří obchodníci akceptují pouze kreditní karty (např. autopůj
čovny, hotely apod.), což je rozšířené především v USA. Ideální je 
proto mít s sebou nejen debetní, ale i kreditní kartu.

• Nepleťte si kreditní a debetní kartu. Při výběru peněz z bankoma
tu kreditní kartou jsou poplatky vyšší (100 Kč i více), protože jde 
vlastně o hotovostní půjčku od banky. Navíc bývají obvykle účto
vány úroky. Pro výběry z bankomatu je pro vás výhodnější použít 
debetní kartu.

• Pozor na službu DCC (Dynamic Currency Conversion). V  praxi 
jde o to, že vám obchodník nebo bankomat nabídne provedení 
transakce v jiné než místní měně (např. v eurech mimo eurozónu 
nebo přímo v českých korunách). Na terminálu či bankomatu tak 
sice hned vidíte, kolik vás transakce bude stát ve zvolené měně, 
ale kvůli nevýhodnému kurzu bývá tento způsob placení většinou 
dražší.

• Zvlášť u vyšších částek je důležitější kurz než poplatek za transak
ci. Sledujte jako indikátor alespoň kurz eura – rozdíly na trhu jsou 
i 50 haléřů na jedno euro. 

• Při platbách na internetu preferuj
te obchodníky, kteří využívají bez
pečnostní protokol 3D Secure. 
U nich nezadáváte údaje o kartě 

přímo na stránkách eshopu, ale na zabezpečené platební bráně. 
Transakci potvrzujete kódem zaslaným SMS. U většiny českých 
eshopů je 3D Secure již standardem, u zahraničních to tak zdale
ka není. Obchodníka podporujícího 3D Secure poznáte podle stej
nojmenného loga. 

• Hlídejte si při výjezdu do zahraničí platnost své karty.
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OHLÉDNUTÍ

Banka CREDITAS 
na filmovém  
festivalu  
v Karlových Varech
Na filmový festival do Karlových Varů se každoročně začátkem čer
vence sjíždějí filmové hvězdy, režiséři, producenti, ale spolu s nimi také 
byznysmeni a politici. Letos tomu nebylo jinak. A tak mohli návštěvní
ci před Grandhotelem Pupp potkat například takové hvězdy stříbrného 
plátna, jakými jsou Uma Thurman nebo Casey Affleck, kteří v hotelu, 
jenž patří do investiční skupiny UNICAPITAL, také přenocovali.

H l a v n í  h v ě z d a  f e s t i v a l u  U m a  T h u r m a n  s   d c e r o u 
o d j í ž d ě j í  o d  G r a n d h o t e l u  P u p p

A m e r i c k ý  h e r e c  C a s e y  A f f l e c k  p o s k y t u j e  a u t o g r a m y 
f a n o u š k ů m  p ř e d  G r a n d h o t e l e m  P u p p

M i r o s l a v  D o n u t i l  s   m a n ž e l k o u  Z u z a n o u
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Golfový turnaj 
Banky CREDITAS 
a Grandhotelu Pupp 
zpestřil festival

Karlovarská 
legenda ve skupině 
UNICAPITAL

Filmový festival v Karlových Varech není jen přehlídkou zajímavých fil
mů z celého světa, k jeho doprovodnému programu patří kromě večírků 
také golfové turnaje. Banka CREDITAS pro své klienty a významné hos
ty uspořádala nedělní klání v Golf Resortu Karlovy Vary. Hrál se Texas 
Scramble a hráči se báječně bavili. Nejen zásluhou příjemného počasí, 
ale i díky proseccu a ochutnávce vín a rumů.

Grandhotel Pupp patří mezi nejstarší v Evropě a během více než tří stale
tí přivítal řadu významných hostů. Od letošního března je součástí inves
tiční skupiny UNICAPITAL. Dominanta lázeňského města začala růst již 
v roce 1701, kdy vznikla první z budov „Saský sál“. Později přibývaly další 
stavby, až vznikl současný komplex, nabízející pětihvězdičkový luxus. 

Toho si v historii užívali např. Petr Veliký, Marie Terezie, Napoleon 
Bonaparte, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven nebo Giaco
mo Casanova. Nyní jsou nejslavnějšími hosty hotelu především hvězdy 
stříbrného plátna, které přijíždějí na filmový festival – bydleli tu třeba 
Michael Douglas, Claudia Cardinale, Danny DeVito, Antonio Banderas, 
Renée Zellweger, John Malkovich nebo John Travolta. 

Grandhotel Pupp má obrovský zvuk nejen ve Varech, kde je čas
to středobodem nejrůznějších společenských akcí. Některé z nich vám 
představujeme níže. 
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POHLEDEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Zjednodušujeme 
firmám a podnikatelům 

spolupráci s bankou

Před koncem roku většina organizací aktualizuje strategie, 
připravuje nové a pracuje rovněž na obchodním a finančním plánu 
na rok příští. Výjimkou není ani naše banka. Hodně času tak nyní 

věnujeme jejímu dalšímu rozvoji. 
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Vladimír Hořejší

Je předsedou představenstva 
a  generálním ředitelem Banky 
CREDITAS. Ve funkci člena před
stavenstva Záložny CREDITAS 
působil od roku 2012, jeho před
sedou je od roku 2013. Během 
své profesní dráhy zastával řadu 
vedoucích pozic, např. v Konsoli
dační bance Praha, České kon
solidační agentuře. Byl také ná
městkem ministryně informatiky 
pro oblast egovernment.

Banka CREDITAS vstupovala do 
roku 2017 s  přáním navázat na 
předchozí strategii záložny. Chtě
li jsme být především dobrou vol
bou pro zhodnocování úspor 
a dále rozvíjet svůj obchodní mo
del v oblasti úvěrování klientů na 
míru. I  jako banka jsme zároveň 
zůstali věrní svému rozhodnutí po
skytovat běžné bankovní služby 
bez poplatků.

Úvěrování na míru spočívá 
v  osobním přístupu a  v  hledání 
řešení společně s klientem. Sna
žíme se, aby poskytnuté úvěry 
byly pro klienta co nejpřínosněj
ší. Samozřejmě ale dbáme i  na 
zajištění dostatečné bezpečnos
ti pro banku a  dodržení regula
torních pravidel pro obezřetné 
poskytování úvěrů. Takový způ
sob podnikání je popravdě vel
mi namáhavý, obecně rizikovější 
a velmi složitý, ať už jde o doho
du s klientem nebo o konsenzus 
mezi vnitřními útvary a schvalova
cími orgány v bance. Tento přístup 
má také své limity, neboť vyžadu
je rovněž zapojení samotného ve

dení banky, a to jak v obchodní, 
tak ve schvalovací části poskyto
vání úvěrů. 

Proto hledáme v oblasti finan
cování nové možnosti a přístupy. 
Stále však chceme dostát své po
věsti a soustředit se především na 
financování firem s českými vlast
níky. Jako perspektivní se nám je
ví segmenty malých a  středních 
podniků, protože právě ony a  je
jich majitelé jsou skutečným moto
rem ekonomiky a inovací. 

Uvědomujeme si, že vzhle
dem ke své velikosti a  obchod

ní síle musíme najít přístup, který 
Bance CREDITAS přinese urči
tou tržní výhodu oproti konkuren
ci. V současnosti tíží podnikatele 
především byrokracie při žádos
ti o vyřízení úvěrových produktů. 
Proto se při přípravě nových pro
duktů zaměřujeme na flexibilitu, 
jednoduchost a rychlost vyřízení 
žádosti, velkou pozornost věnuje
me i dodatečným službám.

Chceme firmám a  podnika
telům co nejvíce zjednodušit spo
lupráci s  bankou a  snížit jejich 
administrativní zátěž. Od října na
příklad jako jedna z prvních bank 
na trhu zavádíme Creditas API, 
které usnadní klientům správu fi
nancí. Umožňuje totiž propojení 
internetového bankovnictví s růz
nými klientskými systémy, napří
klad s účetnictvím.

V  příštím roce plánujeme 
řadu dalších produktů spoje
ných s digitalizací a  tzv. fintech 
scénou. Zároveň ale chceme zů
stat přívětivou bankou, která ne
ztratí svůj osobní přístup ke kli
entům.

PŘI PŘÍPRAVĚ 
NOVÝCH PRODUKTŮ 

SE ZAMĚŘUJEME 
NA FLEXIBILITU, 

JEDNODUCHOST 
A RYCHLOST 

VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI.
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AKVIZICE UNICAPITAL

Investice do zdravotnictví 
jsou nejen perspektivní, 

ale hlavně potřebné

Zdravotnictví se týká nás všech, 
ať už osobně, nebo kvůli našim 
blízkým. Investiční skupina UNI
CAPITAL proto rozšiřuje své port
folio také o  zdravotnictví  – pro
střednictvím divize UNICAPITAL 
Healthcare vstoupila do sítě zdra
votnických zařízení společnosti 
Alzheimercentrum. 

Osm specializovaných cen
ter v České republice a jedno ve 

UNICAPITAL 
HEALTHCARE 

INVESTUJE 
DO ZDRAVÍ, 

NÁSLEDNÉ PÉČE 
A ZKVALITNĚNÍ 

ŽIVOTA

Alzheimer-
centra

Zlosyň

České 
Budějovice

Filipov

Jihlava

Průhonice

Písek

Loucký
Mlýn

Česká 
Lípa

Plzeň

 Stávající centra
 Budoucí centra

miliard USD 
dosahují náklady 
vynaložené na 
péči o pacienty 

jen 

odhalených 
případů 

ženy
 představují 
větší podíl 

nemocných

slovenských Piešťanech posky
tuje sociální služby a komplexní 
ošetřovatelskou péči pacientům 
trpícím Alzheimerovou chorobou 
a ostatními druhy demencí. Alz
heimercentra disponují více než 
1  000 lůžek po celém Česku, 
snaží se lidem s  tímto onemoc
něním zajistit maximální možnou 
kvalitu života a prodloužit jejich 
soběstačnost. „Naší prioritou je 

poskytovat kvalitní péči, rozvíjet 
stávající zařízení a  expandovat 
do dalších lokalit. Chceme být 
i nadále leaderem v poskytová
ní péče o  klienty s  Alzheimero
vou chorobou v České republice. 
Do pěti let plánujeme počet za
řízení minimálně zdvojnásobit,“ 
říká předseda představenstva 
UNICAPITAL Healthcare Roman 
Schindler.
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Alzheimerova choroba 

Z více než stovky forem demen
ce je Alzheimerova choroba tou 
nejrozšířenější. Příčiny nemoci 
ještě stále nebyly objasněny, 
současná medicína zatím bohu
žel nezná ani účinnou léčbu. Je
dinou cestou, jak se onemocnění 
postavit, je závod s časem, tedy 
co nejvčasnější diagnóza, pokud 
možno v  počátečním stadiu ne
moci, a snaha o zpomalení jejího 
progresu. Největší díl péče o lidi 
trpící Alzheimerovou chorobou 
nebo jiným druhem demence 
spočívá v  ovládnutí technik ke 
zkvalitnění života a  poskytnutí 
odborného zázemí a  adekvátní 
podpory spíše než v léčbě. I  tak 
(nebo možná právě proto) dosa
hují světové roční náklady vy
naložené na boj s  touto nemocí 
astronomických částek. 

Zlín

Piešťany (SK)

Zábřeh
Ostrava

milionů 
nemocných 

po celém 
světě 

milionů 
meziroční 

nárůst  
pacientů 

každé 

 

vteřiny 
nový případ

A l z h e i m e r o v a  c h o r o b a : 
N e u r o n  s   a m y l o i d n í m i  p l a k y

( 3 D  z n á z o r n ě n í )

Alzheimerova choroba je 
postupující, degenerativní one
mocnění, které ničí mozek. 
Nemocný ztrácí paměť i  běž
né návyky, schopnost orienta
ce v čase a prostoru, přestává 
být schopen komunikace i  sa
mostatného pohybu, nepozná
vá své blízké. Jde o velice pro
gresivní onemocnění, kterým 
trpí každý dvacátý člověk star

ší 65 let, a počet nemocných se 
rok od roku rapidně zvyšuje. Alz
heimerovu nemoc má v  Česku 
více než 140 000 lidí a se stárnu
tím populace nemocných přibý
vá. V roce 2050 jich u nás může 
být podle odhadů až 225 000. 
Ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních se ovšem léčí mini
mum z nich – tři čtvrtiny nemoc
ných jsou v  péči rodin, kterým 

se dostává jen velmi malé nebo 
žádné pomoci. Současná medi
cína tuto chorobu zatím nedove
de účinně léčit, pouze poněkud 
zpomalí její postup. Specializo
vaná zařízení sítě Alzheimercen
trum poskytují komplexní služby, 
snaží se lidem s  tímto onemoc
něním zajistit maximální možnou 
kvalitu života a prodloužit jejich 
soběstačnost.



Jaroslava Jůzová 
razí heslo: 

Dokud dýchám, vnímám
Alzheimercentrum nabízí své služby 

již od roku 1995. Od té doby se rozrostlo do celé 
sítě zdravotnických zařízení. 

20

ROZHOVOR

Jaroslava Jůzová původně ne
chtěla pečovat o lidi v závěru je
jich životní cesty, naopak chtěla 
pomáhat jako porodní asistent
ka dětem na svět. Když se ale 
v 80.  letech vracela z mateřské, 
nemohla kvůli dětem pracovat na 
směny a jediná volná pozice, která 
jí vyhovovala, bylo místo geriatric
ké sestry. To změnilo její život od 
základů. Jezdila za pacienty domů 
a pečovala o ně. Po revoluci by
ly ale geriatrické sestry zrušeny, 
a tak si v roce 1992 snad jako prv
ní v Československu udělala regis
traci domácí zdravotní péče a o tři 
roky později otevřela první cent
rum péče pro nemocné seniory. 
Je zakladatelkou společnosti Alz
heimercentrum.

Jak jste se od domácí péče 
o seniory dostala k založení 
Alzheimercentra?
Říkala jsem si, že mě to nikdy ne
bude bavit, že je to moc velký 
rozdíl  – doprovázet člověka při 
narození, anebo na sklonku ži

S í ť
A l z h e i m e r c e n t e r
j e  o d  r o k u  2 0 1 7

s o u č á s t í
U N I CA P I TA L

 He a l t h c a r e .

vota. Ale opak byl pravdou, prá
ce mě začala naplňovat, udělala 
jsem si specializace a  po revo
luci jsem si zaregistrovala první 
domácí péči v republice. V roce 
1992 jsem se v tomto směru zača
la angažovat ve veřejném životě: 
Byla jsem v poradním sboru hlav
ní sestry na ministerstvu zdravot
nictví, předsedkyní geriatrické 
sekce Asociace zdravotních se
ster, spoluzakládala jsem domá
cí zdravotní péči v ČR, která se 
tehdy legislativně zakotvovala. 
Nejpalčivějším problémem v  te
rénu byli pacienti, které propouš
těla nemocnice domů, ale nebyli 
ve stavu, kdy by doma mohli být. 
Chyběl segment péče, který by 
pacienta saturoval mezi pobytem 
v nemocnici a domovem. To byl 
první impuls, proč otevřít nějaké 
takové zařízení. 

První zařízení pro seniory jste 
otevřeli v roce 1995 v Písku. 
Předpokládám, že to nebylo 
zrovna jednoduché.

Nemovitost jsme koupili na úvěr 
a vybavení jsme kupovali ve vo
jenském výprodeji. Ještě dnes si 
pamatuji, že postel stála 155 ko
run. Vymalovali jsme si, natřeli 
postele, zařízení bylo jednodu
ché, ale útulné. Já jsem ze své 
kuchyně přivezla čtyřplotýnko
vý sporák, na kterém jsme vařili, 
nakoupili jsme vybavení v gastro 
výprodeji. Když bylo třeba, spa
la jsem tam, uklízela, pomáhala 
mi i moje maminka. Pacient pla
til 150 korun, což bylo v té době 
nebývalé, protože se nikde nic 
neplatilo. Takže se na nás každý 
díval skrz prsty, ale rodiny, které 
pro svého blízkého potřebovaly 
tuto péči, rády příspěvek zapla
tily. Začínali jsme se dvěma paci
enty. Jakmile jsme si splatili prv
ní pokoj, šli jsme vybavit druhý, 
a takhle to šlo dál, až jsme pokoj 
po pokoji zařídili celý objekt. Po
stupně jsme i vše zlepšovali, od 
vojenských postelí jsme postupo
vali ke kvalitnějším. Veškeré pe
níze se obratem investovaly zpět 

do vybavení, a  nakonec došlo 
i na polohovací lůžka.

Změnila se za těch dvacet let 
nějak celková koncepce kro-
mě toho, že se péče o pacienty 
zlepšuje? 
V prvním zařízení jsme měli růz
né skupiny pacientů – po mrtvi
ci, onkologicky nemocných, se 
stařeckou demencí. Velmi rychle 
jsme zjistili, že pacienti nemohou 
být pohromadě. Pro kvalitu péče 
i kvalitu života pacientů s demen
cí je nezbytně nutné, aby měli sa
mostatnou péči. V roce 1999 jsme 
proto otevřeli první specializova
né zařízení pro pacienty s  de
mencí. V momentě, kdy vidím, že 
v jednom zařízení jsou pohroma
dě pacienti s demencí a pacien
ti s ostatními druhy nemocí, je to 
špatně a nemohou dostávat kva
litní péči. Často se to řeší tím, že 
pacienty dokonce zavřou na jed
nom patře, ti tam jsou jako ve vě
zení a nazývá se to specializova
ná péče. 
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to nemoc úplně rozvrátí. Pokud se 
překročí nějaká hranice, tak one
mocní i pečovatel. Existuje pro to 
i medicínský termín: „syndrom ne
mocného pečovatele u pacienta 
s demencí“. 

Pokud rodina udělá to těžké 
rozhodnutí a příbuzného umístí do 
specializovaného centra, pacien
tův stav se většinou zlepší, proto
že dostane péči, kterou mu nemů
že poskytnout rodina v  běžném 
provozu, i  když dělá maximum. 
V Alzheimercentrech se o ně sta
rají sestry, pracovníci v sociálních 
službách, ergoterapeuti, nastavují 
pravidelný režim, pracují s klienty. 
S veškerým personálem je poměr 
pomalu 1 : 1. Příbuzní mohou své 
blízké kdykoliv navštívit, nejsou 
návštěvní hodiny. 
 
Jaká je od počátku filozofie Alz-
heimercentra?
Kvalitní péče. Snažíme se, aby 
byla v  maximální možné kvalitě 
vzhledem k tomu, co pacient může 
s ohledem na své onemocnění mít 
a co zvládá. Byli jsme se podívat 
například na zařízení obdobného 
typu v Rakousku a byli jsme v šo
ku. Byla sice nádherně zařízená, 
ukazovali nám například krásné 
místnosti pro reminiscenční tera
pie, ale v těch nebyl ani jeden kli

ent. Všichni klienti byli na lůžkách 
a na pokojích. To u nás neuvidíte. 
Nerada bych, aby se tady zavádě
ly takové formy péče, protože vše 
je o kvalitě života pacienta. Je to 
samozřejmě jednodušší, uložit kli
enta do postele a nechat ho dívat 
se 24 hodin do stropu. Ušetří se 
výdaje za personál a za spoustu 
ostatního vybavení, ale to není ta 
péče, kterou chceme poskytovat. 
Alzheimercentra jdou náročnější 
cestou, ale právě ta jim dělá dob
ré jméno. 

Určitá omezení tito pacienti ale 
mít musejí, často jim selhává 
krátkodobá paměť.
Klient musí mít volnost a svobo
du do té míry, jak je to únosné, 
a zařízení musí určitou míru rizi
ka převzít. Klienti mají volný po
hyb po budově, na pokojích i po 
zahradě. Ti, kdo zvládnou jedno
duchou manipulaci s  kódovým 
zámkem, i pohyb mimo budovu. 
Někde však pro tyto klienty mu
sí existovat hranice, protože volný 
pohyb mimo budovu by je ohro
zil a nebyli by schopni najít ces
tu zpět. Nepodáváme psychofar
maka, která by klienty tlumila. 
Samozřejmě jsou klienti, kteří mají 
tendenci zůstávat na pokojích, ale 
vhodnou formou je aktivizujeme 

a přes den na těch pokojích ne
ní nikdo. Se všemi klienty se něja
kou formou pracuje. I s těmi, kdo 
by byli v LDN v nočních košilích 
„andělech“ a dívali se 24 hodin 
do stropu. I ty nejtěžší případy se 
snažíme zapojovat mezi zdravější 
skupinky, a i když třeba jen sedí 
v polohovacích křeslech, snažíme 
se je neustále stimulovat. 

Všimla jsem si, že jsou po chod-
bách staré fotografie herců. Je 
to součást léčby?
Péče se odehrává na principech 
dlouhodobých paměťových drah, 
pracuje se tedy s tím, co měl pa
cient zakotveno v minulosti. Býva
jí to staré pohádky, staré filmy či 
staré písničky, a byť máte pocit, 
že klienti nevnímají, co se kolem 
nich děje, není to pravda. Skuteč
ně platí pravidlo, které jsem ne
vymyslela já, ale dávám mu za 
pravdu, a  to že „dokud dýcháš, 
vnímáš“. Ověřila jsem si to opako
vaně v praxi. Například jsme měli 
skupinovou terapii, zpívala se pí
snička Skákal pes. Dívala jsme se 
na jednu pacientku v poslední fá
zi onemocnění, která jindy „nevní
mala“, nekomunikovala, byla imo
bilní a zapolohovaná v křesle si 
cumlala palec. Teď ho najednou 
vyndala z pusy a zazpívala ref
rén písničky s ostatními. Kdybych 
ji neviděla, tak tomu neuvěřím. To 
jen prokazuje, že my vůbec neví
me, co se děje v mozku pacien
ta, který je v pozdním stadiu ne
moci, a jeho smyslová aktivizace 
má podle mě smysl, protože mo
zek stále pracuje a pacient je si
ce vězněm ve svém vlastním tě
le, ale vede smysluplnější život. 
Aspoň jsem o tom přesvědčená, 
se žádným pacientem nemůžeme 
zacházet jako s „ležákem“. 

Jaké to je, starat se o lidi s Alz-
heimerovou chorobou?
Je to péče náročná jak psychicky, 
tak fyzicky. Máte před sebou do
spělého člověka, který se ale cho
vá na úrovni dětského věku. Buň
ky v mozku odumírají a pacient se 
v pozdních stadiích v podstatě do
stává až na úroveň kojeneckého 
věku, kdy vyhasínají všechny ná
vyky a kognitivní funkce, pacient 
ztrácí na váze, dochází k imobilitě, 
je nutné pacienta krmit, je inkon
tinentní, v podstatě kojenec v těle 
dospělého člověka. Člověk s de
mencí mnohdy v noci nespí, jed
ná neadekvátně, místo do pračky 
dá třeba prádlo do toalety, pustí 
plyn nebo vodu. Ta péče je oprav
du velmi náročná.

Přesto řada rodin váhá s tím, 
umístit své rodiče do Alzheimer-
centra.
To rozhodnutí dát svého blízkého 
do Alzheimercentra je velmi těž
ké. Milující rodiny váhají, mají po
cit, že svého blízkého odkládají, 
a okolí si většinou neuvědomuje, 
jak je situace vážná, protože na
venek se člověk s touto chorobou 
v počátečních stadiích chová nor
málně. Postupně je ale ta péče 
velmi obtížně zvladatelná a naru
ší to celou rodinu, velmi často ji ta

SE VŠEMI KLIENTY 
SE NĚJAKOU 

FORMOU 
PRACUJE. I TY 

NEJTĚŽŠÍ PŘÍPADY 
SE SNAŽÍME 
ZAPOJOVAT 

DO ZDRAVĚJŠÍ 
SKUPINKY, A I KDYŽ 

TŘEBA JEN SEDÍ 
V POLOHOVACÍCH 

KŘESLECH, SNAŽÍME 
SE JE NEUSTÁLE 

STIMULOVAT.

N ě k t e r é  z   a k t i v i t  k l i e n t ů  A l z h e i m e r c e n t r a
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PŘEDSTAVUJEME

N a  n o v é m  w e b u  n a j d e t e  a k t u á l n í  z p r a v o d a j s t v í  i   n o v i n k y 
B a n k y  C R E D I TA S  a   s k u p i n y  U N I CA P I TA L

Vydat časopis lze jen několikrát 
do roka, na internetu vám však 
můžeme nabídnout nejčerstvější 
témata, multimediální obsah či in
formace, které jsou z pohledu čte
nářů zajímavé jen po omezenou 
dobu. Na novém webu vám do 
budoucna nabídneme nejen ob
sah tištěného C JOURNALU, ale 
také obšírnější informace o  tom, 
kam investujeme, co chystáme 
a  plánujeme. Najdete tam ta
ké exkluzivní informace, které se 
v tištěné verzi magazínu neobjeví, 
takže platí, že jen na webu získá

CREDITAS, s  tím, že veškerý ob
sah na novém webu bude samo
zřejmě dostupný zdarma. 

Pohled do zákulisí firem 
i méně obvyklá témata
Na web zamíří rovněž obsah den
ních newsletterů reagujících na 
vývoj devizového trhu, které pro 
klienty pravidelně zpracováva
jí pracovníci dealingu David Jan
dásek a  Roman Hába – každý 
den tak budou shrnovat aktuální 
dění okolo měnových párů EUR/ 
/CZK a EUR/USD a přidají navíc ta

středků nejenom prostřednictvím 
bankovních produktů.

Čtivě, přehledně  
a zdarma
Kromě interních informací však 
nabídne nový web i  informace 
z  ekonomiky. „O  celý chod por
tálu se bude starat čtyřčlenná re
dakce. Čtenářům chceme servíro
vat ekonomické informace čtivě 
a  přehledně, nemusejí se tedy 
bát odborného žargonu, kterému 
nikdo nerozumí,“ řekl Jiří Salajka, 
ředitel odboru marketingu Banky 

te nejucelenější přehled o inves
tiční skupině UNICAPITAL a Ban
ce CREDITAS. 

Ostatně web bude sloužit ja
ko informační platforma pro všech
ny subjekty zařazené ve skupi
ně – od dceřiných společností až 
po akvírované firmy. A chybět ne
budou ani videa, která nabídnou 
nejen návody pro jednotlivé služ
by Banky CREDITAS, např. inter
netové či mobilní bankovnictví. 

Zajímavou kapitolou pak bu
dou informace týkající se zhod
nocení volných finančních pro
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SOUČÁSTÍ 
OBSAHU  

BUDOU TAKÉ 
INFORMACE 

O VÝVOJI NA 
DEVIZOVÉM 

TRHU.

N a  w e b u  s e  p o h y b u j e t e  p o m o c í  t a g ů  v   p r a v é  č á s t i 

ké nejvýznamnější zprávy dne. To 
jsou další informace, které by vám 
neměly uniknout. 

Zajímavé budou i rozhovory 
s dalšími zástupci banky nebo je
jími klienty, mezi něž patří i mno
hé významné české značky, ja
ko jsou Tatra nebo Prim. „Chceme 
vyprávět jejich příběhy a umožnit 
klientům nahlédnout do zákuli
sí tak slavných firem,“ doplnil Ji
ří Salajka. 

Prostor navíc dostanou nejen 
„business“ témata, ale třeba i ta, 
která si jinak jen obtížně hledají 

cestu do mainstreamových mé
dií  – budeme tak psát o  projek
tech, které podporujeme či právě 
rozjíždíme. A u některých vás urči
tě necháme nahlédnout i více pod 
pokličku.

Konzervativní 
a přehledný design
Design nového webu se nese 
v duchu filozofie Banky CREDITAS 
i  skupiny UNICAPITAL – je tedy 
barevně střídmý, konzervativně 
laděný a  díky tomu velmi pře
hledný a  čitelný. Samozřejmostí 

displejích všech mobilních zaříze
ní (smartphonů či tabletů s jakým
koliv operačním systémem). 

Nechybí ani vyhledává
ní, odkazy na sociální sítě či tzv. 
tagy, označující populární téma
ta a sloužící pro rychlou orienta
ci mezi články, které vás zajímají. 
„Chtěli jsme vizuálně čistý a pře
hledný web, což se nám podařilo. 
Věříme, že nejen pro naše klienty 
přinášíme zajímavou a obsahově 
bohatší alternativu k  tištěné po
době C JOURNALU,“ zakončil Ji
ří Salajka.

Od chvíle, kdy jsme v lednu 2017 vstoupili na trh jako nejmladší 
česká banka, začali jsme zároveň vydávat i klientský magazín 

C JOURNAL. Chtěli jsme, abyste díky němu měli vždy přehled nejen 
o dění v Bance CREDITAS, ale také v investiční skupině UNICAPITAL, 
která je s ní úzce provázaná. Nyní jdeme ještě o kus dál a na webu 

www.cjournal.cz startujeme online edici našeho magazínu.

je responzivita webu, bez problé
mů si ho tak budete moci číst na 
monitorech stolních počítačů i na 
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UNICAPITAL DISTRIBUCE

Energetická divize zvyšuje 
zisk a dále expanduje

Nejvýznamnější alternativní dis
tributor energie UNICAPITAL DIS
TRIBUCE (UCD) pokračuje v růstu. 
Během několika posledních měsí
ců přibyly do jeho portfolia distri
buční soustavy ve strategických 
průmyslových zónách a  spolu 
s nimi i několik kontraktů na distri
buci energie pro významné part
nery. „Všemi letošními akvizicemi 
potvrzujeme naši pozici největšího 
alternativního distributora energie 
na českém trhu. V současné době 
máme přes 60 distribučních sou
stav a více než 3 500 stálých od
běratelů energie,“ říká výkonný 
ředitel divize UNICAPITAL DISTRI
BUCE Tomáš Novák.

Prostřednictvím Českomo
ravské energetiky bude UNICA
PITAL DISTRIBUCE zásobovat 
elektrickou energií také klíčovou 

průmyslovou zónu OstravaMoš
nov, kde bude špičkově vybave
ná továrna Maestoso Advanced 
Materials vyrábět speciální ocel 
a superslitiny. 

V srpnu odkoupila Českomo
ravská distribuce od developer
ské skupiny CTP Invest dalších 
sedm distribučních soustav. Letní 
akvizice potvrdila pozici společ
nosti UNICAPITAL DISTRIBUCE 
jako víceméně výhradního pro
vozovatele distribučních soustav 
pro lídra českého trhu průmyslo
vých ploch a nemovitostí, společ
nost CTP Invest. 

UNICAPITAL DISTRIBUCE 
převzala také distribuční sousta
vu v areálu výzkumných ústavů 
včetně EGU HV Laboratory v Pra
zeBěchovicích, jež se profiluje ja
ko plně nezávislá a mezinárodně 

uznávaná akreditovaná labora
toř velmi vysokého napětí. Ústav 
vlastní největší Teslův transformá
tor v Evropě a dokážou tu tak vy
robit blesky, které nejsou k vidění 
nikde jinde.

UNICAPITAL 
DISTRIBUCE ve zkratce

UCD má své distribuční sítě 
v celé řadě průmyslových areá
lů, v obchodních centrech i v no
vých bytových výstavbách. Mezi 
její partnery patří například kop
řivnická Tatra, brněnská Nová 
Mosilana, ABB, DHL nebo Ho
neywell.
Divize UNICAPITAL DISTRIBUCE 
zastřešuje několik klíčových spo
lečností, které se v rámci skupiny 
UNICAPITAL zabývají distribucí 
energie, převážně elektřiny. Jde 
o  Českomoravskou energetiku, 
Českomoravskou distribuci, LDS 
Sever a LUDS. Všechny subjekty 
patří pod křídla společnosti UNI
CAPITAL ENERGY.

BĚHEM NĚKOLIKA 
POSLEDNÍCH 

MĚSÍCŮ PŘIBYLY 
DO PORTFOLIA 

UNICAPITAL 
DISTRIBUCE 

SOUSTAVY VE 
STRATEGICKÝCH 
PRŮMYSLOVÝCH 

ZÓNÁCH
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Skupina UNICAPITAL 
vydala dluhopisy 

s úročením až 4,7 %
I když ČNB mírně zvyšuje úrokové 
sazby, na spořicích účtech a ter
mínovaných vkladech bank se to 
zatím moc neprojevilo. Výhodnou 
investicí s nadstandardním výno
sem tak zůstávají hlavně dluho
pisy. Investiční skupina UNICA
PITAL má za sebou už několik 
úspěšných dluhopisových pro
gramů a nyní dceřiná společnost 
UNICAPITAL Invest I a.s. vydala 
další emisi korunových dluhopi
sů, které si investoři mohou kou
pit do konce prosince 2017. 

Na výběr mají tři doby splat
nosti s různými úrokovými sazba
mi – tříleté dluhopisy mají pevnou 
úrokovou sazbu 3,3 %, pětileté 
jsou úročeny 4 % a nejdelší sedmi
leté poskytují zhodnocení dokon
ce 4,7 % ročně. Pravidelné výno
sy se vyplácejí jednou za půl roku.

„Největší poptávka je po tří
letých dluhopisech – ze tří čtvr
tin jsou vyprodané a předpoklá
dáme, že budou v nabídce už jen 
do listopadu. V září stoupl zájem 
i o dluhopisy s delší dobou splat
nosti,“ říká finanční ředitelka sku
piny UNICAPITAL Kamila Valštý
nová.

UNICAPITAL ví, 
kam investovat
Zdroje získané prodejem dluhopi
sů využije UNICAPITAL na finan
cování dalších akvizic v  odvět
vích, ve kterých už působí – jedná 
se hlavně o  reality a  develop
ment, distribuci energie a finan
cování nových akvizic v  dalších 
konzervativních odvětvích. Sku
pina UNICAPITAL opakovaně po
tvrzuje, že umí vybrat ty správné 
investice. V  posledním roce při
dala do portfolia např. karlovar
ský Grandhotel Pupp, multifunkč
ní areál Konstruktiva Stodůlky na 
strategickém místě v Praze nebo 
rozsáhlou síť Alzheimercenter po 
celé republice.

„Každou investici pečlivě 
zvažujeme a  vyhodnocujeme 
veškerá rizika. Bezpečnost in
vestovaných prostředků a  jejich 
návratnost jsou pro nás totiž prio
ritou,“ dodává Kamila Valštýnová.

UNICAPITAL nabízí dluhopisy 
v listinné a zaknihované podobě. 
Listinné cenné papíry jsou sku
tečné listiny, které ztělesňují sa
motný cenný papír, a jejich majitel 
je tak má fyzicky k dispozici, za

Charakteristika dluhopisů

Emitent UNICAPITAL Invest I a.s.

3leté 5leté 7leté
Název emise UCINVI 7 3,3/20 UCINVI 8 4,0/22 UCINVI 9 4,7/24
Měna koruna česká (CZK)
Datum emise 28. 6. 2017
Datum splatnosti 28. 6. 2020 28. 6. 2022 28. 6. 2024
Lhůta pro upisování do 21. 12. 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 listinný cenný papír
Forma dluhopisu cenný papír na řad

tímco zaknihované cenné papíry 
jsou nehmotné a existují jen jako 
zápis v evidenci Centrálního de
pozitáře cenných papírů. 

Liší se i cenné papíry na řad 
a na doručitele. Dluhopisy na řad 
obsahují jméno oprávněné oso
by a je možné je převádět pomo
cí rubopisu na nového majitele 
(vyznačením jména nového ma
jitele na rubu cenného papíru). 

U dluhopisů na doručitele mohou 
práva spojená s dluhopisy vyko
návat lidé, kteří je vlastní, a mo
hou je převést pouhým předáním. 

Více o dluhopisech
Nabídka dluhopisů se provádí vý
lučně na základě prospektu dlu
hopisů, tvořeného základním pro
spektem a  emisním dodatkem. 
Prospekt je zdarma k  dispozici 

v  obvyklých úředních hodinách 
v sídle emitenta a najdete ho rov
něž na internetových stránkách 
www.unicapital.cz v sekci „pro in
vestory“. 

Chceteli získat více informa
cí, kontaktujte nás na bezplatné 
telefonní lince 800 919 293. Naši 
spolupracovníci vám rádi odpově
dí vždy od pondělí do pátku v do
bě od 8.30 do 17.00 hodin. 
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BANKA CREDITAS

API otevírá internetové bankov
nictví, a umožňuje tak online ko
munikaci s klientskými systémy 
třetích stran. To je v současnos
ti velké téma, protože nejspíš už 
v  lednu 2018 vstoupí v platnost 
direktiva Evropské komise, na
zývaná PSD2, která od základů 
změní fungování bank v „online 
době“. Některé banky v  tom vi
dí hrozbu, jiné zase příležitost. 
V Bance CREDITAS se nové re
gulace, která otevře bankovní trh 
tzv. fintech scéně (tedy technolo
gickým firmám, které se zabývají 
vývojem finančních aplikací), ne
bojíme a stavíme se k ní čelem. 

Proto vzniklo Creditas API, 
které umožňuje propojení inter
netového bankovnictví s  různý
mi klientskými systémy. Pod těmi 
si můžete představit např. účet
ní program  – díky Creditas API 
umožníte zvolené osobě (v tom
to případě účetní) nahlížet na 
pohyby na účtu, stahovat výpi
sy, zadávat platby nebo impor
tovat hromadné platby třeba pro
střednictvím účetního programu. 
Odpadá tedy nutnost zpřístup
ňovat celé internetové bankov
nictví nebo zasílat výpisy z účtu 

společnosti, která se vám stará 
o účetnictví. 

Aplikace usnadní 
správu financí
Nejužitečnější je zatím Creditas 
API pro podnikatele – už proto, 
že řada společností vyvíjejících 
software umí naše API vy užít 
ve svých účetních programech 
(např. do ABRA Software a dal
ších). Creditas API budou umět 
využít i některé společnosti po
skytující služby vedení účetnictví 
(např. Účetnictví online). Velké 
výhody později přinese i  běž
ným klientům, jimž umožní lépe 
spravovat rodinné finance. Dá 
se totiž očekávat, že v  souvis
losti s PSD2 se objeví celá řada 
aplikací usnadňujících používání 
bankovních účtů. Takovým pří
jemným vylepšením může být 
třeba agregace účtů  – pokud 
máte účty ve více bankách, bu
dete mít jejich kompletní přehled 
v jedné jediné aplikaci a nebude
te muset procházet různá inter
netová bankovnictví. 

Creditas API umožňuje sdí
let data z  platebních účtů on
line – v Bance CREDITAS se to 

Fungování bank 
se změní. Proto přichází 

Creditas API

Formáty používané 
v Creditas API 

Hromadný import platebních pří
kazů podporuje stejné formáty, 
jaké umožňuje internetové ban
kovnictví Banky CREDITAS. Do
mácí příkazy tak lze importovat ve 
formátech ABO a CSV. Zahraniční 
hromadné importy pak ve formá
tech XML nebo MT101. 
Export transakční historie se dělá 
ve formátech PDF, XML nebo CSV, 
výpisy z  účtu pak ve formátech 
PDF nebo ABO. 

Bezpečnost 
Creditas API

Služba je přístupná na internetu 
přes HTTP protokol a komunikace 
mezi klientským systémem a ban
kou vyžaduje zabezpečení SSL 
protokolem s  minimálně 128bi
tovým šifrováním. Každá služba 
má specifické URL a  všechny 
jsou vystaveny metodou POST. 
Data na vstupu a výstupu volání 
jsou přenášená ve formátu JSON 
v těle zprávy. Pro využití jednotli
vých služeb je při odeslání dotazu 
nutné v http hlavičce vždy uvést 
platný klíč v parametru „Authori
zationBearer“. 

týká běžných, firemních i  spoři
cích účtů. Ke každému jednotli
vému účtu je ale nejdříve nutné 
vygenerovat bezpečnostní klíč, 
což je alfanumerický řetězec 
o délce 64 znaků. Jinak řečeno – 
bezpečnostní klíč je kód, který 
se zadává a sdílí pro oprávnění 
přístupu k  bankovnictví. Množ
ství klíčů k účtu není nijak ome
zeno, můžete jich vytvořit tolik, 
kolik jich potřebujete. Platí při
tom, že s bezpečnostním klíčem 
se lidé dostanou jen tam, kam 
je pustíte – podle poskytnutého 
 oprávnění. 

Základní oprávnění umož
ňuje pouze zobrazit informace 
o  účtu a  zůstatek, nahlížet do 
historie transakcí a výpisů a vy
brané operace exportovat. Roz
šířené oprávnění, které může
te a nemusíte poskytnout, navíc 
dovoluje vytvořit domácí plat
bu, importovat hromadné plat
by a zobrazit stav importu plat
by. Nicméně rozšířené oprávnění 
k  zadávání plateb neumožňuje 
platbu autorizovat – to bude mu
set udělat vždy ten, kdo má tako
vé oprávnění v  rámci nastavení 
internetového bankovnictví. 
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Nejmladší česká banka jde s dobou, a proto mohou klienti už 
od startu v lednu 2017 využívat řadu moderních služeb, které často 

nenabízejí ani banky působící na trhu již několik let. Banka CREDITAS 
už třeba nabídla mobilní bankovnictví, do něhož se dá přihlásit otiskem 

prstu, virtuální kartu určenou pro bezpečnější platby na internetu 
a od srpna i platební bezkontaktní nálepku MasterCard Sticker. 

Kromě toho výrazně rozvíjí i své internetové bankovnictví a nově 
přichází se službou Creditas API. 

P ř i ř a ď t e  k l í č i  p o ž a d o v a n á  o p r á v n ě n í . Vy t v o ř t e  b e z p e č n o s t n í  k l í č  u   v y b r a n é h o  ú č t u . 

A u t o r i z u j t e  b e z p e č n o s t n í  k l í č . Po t v r ď t e  s v ů j  s o u h l a s  s   p o d m í n k a m i .

Jak aktivovat Creditas API
V nastavení internetového bankovnictví najdete položku Creditas API. Pak budete postupovat podle pěti 
jednoduchých kroků: 

2

43

1

5 P ř e d e j t e  b e z p e č n o s t n í  k l í č  s p o l u 
s   i d e n t i f i k á t o r e m  ú č t u  k o m p e t e n t n í  o s o b ě .
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MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED

Česko zažívá příznivé ekonomic
ké časy, ale není v tom samo – ce
lá Evropská unie je v dobré hos
podářské kondici a podobný růst 
jako my vykazuje více zemí. Daří 
se exportérům, citelné je také oži
vení cestovního ruchu a příliv tu
ristů významně zvyšuje příjmy ho
teliérů. Nejvíc se to samozřejmě 
týká Prahy, ale prospěch z toho 
má celá státní kasa. 

Ekonomický růst je určitě pří
jemný, nyní ale stojí Česko před 
dvěma důležitými rozhodnutími, 
která ho mohou do určité míry 
přibrzdit. Jde o  to, jakou si Češi 
zvolí budoucnost. Realitou se to
tiž může stát dvourychlostní Ev
ropa a je pro nás velmi důležité 
zůstat v hlavním proudu Evropské 
unie. Pokud zůstaneme stát opo

Je čas se rozhodnout, 
jaká bude česká 

budoucnost

dál a pouze přihlížet, kam Evropa 
směřuje, může se současný eko
nomický růst velmi rychle vytratit. 
A to by byla škoda. 

A zásadním krokem číslo dvě 
je přijetí nebo nepřijetí eura – i to 
bude mít velký dopad na českou 
ekonomiku. Z hospodářského hle
diska je rozhodnutí jasné  – měli 
bychom euro mít. Ale jak se k to
mu postaví politická reprezenta
ce, to je otázka. Na druhou stranu 
je však nutné přiznat, že v proble
matickém období, kdy se Evropská 
unie hledala a kdy se těsně po vý
sledku referenda ve Velké Británii 
ozývaly hlasy o jejím konci, bylo 
dobré, že má Česko vlastní měnu. 
Díky tomu jsme totiž byli schopni 
překlenout neklidnou dobu, kte
rá od řecké krize Evropou zmítala.

Sami toho příliš 
mnoho nedokážeme
Ale abych to shrnul – možná to 
tak nemuselo na první pohled 
působit a před volbami se často 
propíraly zcela jiné věci,  ovšem 
právě kvůli těmto dvěma zmí
něným tématům šlo v Česku po 
dlouhé době ve volbách zase 
o hodně. 

Nastal čas vyjasnit si, kam 
vlastně patříme. Jsem si jistý, že 
patříme do velké Evropy. Sami 
toho totiž mnoho nedokážeme – 
přestože máme spoustu chytrých 
lidí a inovativních firem, k byzny
su prostě musíte mít partnery. A ti 
jsou v Evropské unii nebo za oce
ánem. Neměli bychom se proto 
soustřeďovat jen na sebe nebo 
na Visegrádskou čtyřku jako ali

ZVYŠOVÁNÍ 
ÚROKOVÝCH SAZEB 
MÁ DVA ASPEKTY – 
NA JEDNU STRANU 

SE DÍKY NĚMU 
NORMALIZUJE 

TRH, NA DRUHOU 
STRANU ZASE 

VZROSTOU SAZBY 
HYPOTÉK.

anci čtyř zemí střední Evropy. To 
je málo, musíme se dívat dál. 

Častým argumentem bývá, 
že můžeme budovat partnerství 
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s  Čínou a  Ruskem. Jistě, poten
ciál je v obou zemích obrovský, 
takže spolupráce s nimi dává vel
ký smysl, ale znovu opakuji – pro 
stabilitu české ekonomiky je ne
zbytné být v tom správném evrop
ském rychlíku. 

Klid v eurozóně, ale 
problémy nepominuly
Aktuální dění v eurozóně je o po
znání klidnější, ale všechna ne
bezpečí rozhodně nepominula. 
Dá se sice říci, že se podařilo sta
bilizovat řeckou ekonomiku, kam 
se dokonce vracejí i investoři, ale 
i  tak mají některé země eurozó
ny strukturální problémy. To se 
týká hlavně Itálie a několika dal
ších okrajových zemí. Momentál
ně ale všechny tyto trable trochu 
překrývá celkový ekonomický 
růst Evropské unie. 

Zda evropský ekonomic
ký růst vydrží, to bude nyní zále
žet na tom, jaké nástroje využije 
v nejbližším období Evropská cen
trální banka. Ta by měla na závěr 
roku naznačit další vývoj poté, 
co si její šéf Mario Draghi vyžá
dal v  létě oddechový čas. Sou
dě podle vývoje eura vůči dolaru 
je zřejmé, že by evropští centrál
ní bankéři měli zpřísnit monetár
ní politiku. Ale otázkou je, jak na 
to půjdou – zda budou stahovat 
dluhopisy z trhu, nebo zvýší úro
kové sazby. 

Čeká se samozřejmě i  na 
další kroky amerického Fedu. Tam 

hraje roli blížící se konec mandátu 
jeho šéfky Janet Yellenové, ve hře 
je přitom jak možnost, že ve funkci 
zůstane, tak i ta, že bude nahra
zena. Trh proto netrpělivě čeká na 
další zasedání Fedu. Nedá se ale 
očekávat, že by Fed zvyšoval úro
kové sazby – už proto, že Spojené 
státy zasáhla vlna hurikánů, kte
rá mění vývoj ekonomiky, a zásah 
Fedu by mohl být vnímán kontra
produktivně. Nyní je přitom hlav
ní rolí americké centrální banky 
hlídat stabilitu trhu. Fed je navíc 
v docela komfortní pozici – nemu
sí zvyšovat úrokové sazby a mů
že počkat na tah Evropanů. 

Stále je prostor ke 
zvýšení úrokových sazeb
Pokud bychom si měli posvítit na 
českou ekonomiku, vidím letos 
prostor ještě k  jednomu zvýšení 
úrokových sazeb. Poté, co na zá
řijovém zasedání ČNB hlasovali 
tři členové bankovní rady ze sed
mi pro zvýšení sazeb, které tak 
těsně neprošlo, je tedy listopado
vé zasedání nejpravděpodobněj
ším scénářem. Jsem přesvědčen, 
že opět uvidíme pohyb české ko
runy – velkou část doby od chví
le, kdy ČNB jako první evropská 
banka po 10 letech přistoupila 
na zvýšení úrokových sazeb, se 
bezpečně drží kolem 26,10  Kč 
za  euro.

Po zvýšení úrokových sazeb 
podle mého názoru dojde k dal
šímu ataku na hranici 26 korun. 

I když zapůsobí protipohyb ote
vřených pozic spekulativního ka
pitálu na posílení koruny, měla 
by se posunout k 25,50 Kč za eu
ro a pozvolna se vydat i k hrani
ci 25 Kč za euro. Další vývoj bude 
záležet nejen na dění doma, ta
ké samozřejmě na předpovědích 
ČNB. Aktuálně se počítá s tím, že 
by ČNB v případě dobré kondice 
české ekonomiky mohla přistou
pit k dalším třem zvýšením sazeb 
v roce 2018. 

Zvyšování úrokových sazeb 
má dva aspekty – na jednu stra
nu se díky němu normalizuje trh, 
neboť se z technické nuly vrací
me ke standardu a komerční ban
ky mohou nabízet drobným střa
datelům vyšší úrokové sazby na 
spořicích účtech, na druhou stra
nu zase vzrostou sazby hypoték. 
Nicméně záleží také na síle kon
kurence, i z toho důvodu je zatím 
nabídka hypotečních bank stále 
zajímavá. A  to i  ve srovnání se 
sazbami před třemi čtyřmi lety. 

Díky tomu, že se ekonomi
ce daří a  je tu obrovský tlak na 
zvyšování mezd, dopad na ty, 
kdo si půjčí u bank, nebude za
tím tak velký. Pokud však růsto
vá „party“ skončí, sazby hypoték 
porostou a ceny nemovitostí kles
nou, znesnadní to splácení úvěrů. 
Všichni ještě máme v živé paměti 
rok 2008 a to, co hypoteční krize 
způsobila v USA. To by měli mít 
lidé, kteří se věnují svému finanč
nímu plánování, na paměti. I když 
máme nejnižší nezaměstnanost 
v  historii republiky, vždy může 
přijít nějaký výkyv. 

Úspěšný rok 
pražské burzy
Na závěr bych se ještě rád poza
stavil u pražské burzy, která po 
delší době výrazně roste. Pomá
há tomu stav ekonomiky i  fakt, 
že některé tituly mají nabídky na 
převzetí – především Fortuna ne
bo Pegas Nonwovens. U Pegasu 
jde o  vůbec první pokus o  pře
vzetí společnosti obchodované 
na pražské burze veřejnou na
bídkou akcionářům. I to posouvá 
výkonnost pražské burzy vzhů
ru. Letošní rok by tak pro ni mo
hl být nejúspěšnější za poslední 
dekádu. 

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 sku
pinou Patria Finance a  stal se 
hlavním makléřem a  vedoucím 
obchodování Patria Direct. Zde 
měl na starosti obchodování 
a investiční strategie pro privátní 
klien ty. Též působil ve společnos
ti Wood & Company, kde se jako 
ředitel Private Client Group staral 
o investice privátních klientů.

NAŠI PARTNEŘI 
JSOU V EVROPSKÉ 

UNII NEBO ZA 
OCEÁNEM. NEMĚLI 
BYCHOM SE PROTO 

SOUSTŘEĎOVAT 
JEN NA SEBE NEBO 
NA VISEGRÁDSKOU 

ČTYŘKU JAKO 
ALIANCI ČTYŘ ZEMÍ 
STŘEDNÍ EVROPY.



NAPSALI O NÁS

Šťastná sázka na 
elektrické dráty 

9. 5. 2017 
Unicapital Energy, ovládaný olo
mouckým byznysmenem Pavlem 
Hubáčkem, loni vydělal téměř 90 
milionů. Nová štika v  poněkud 
zatuchlém českém energetickém 
rybníku? Skupina Unicapital Ener
gy loni skokově navýšila tržby na 
rovných 500 milionů korun a vy
kázala čistý zisk 88,6 milionu. Pro 
srovnání: o rok dříve utržila pou
hých 26,5 milionu korun a  zisk 
činil necelé čtyři miliony. Hlav
ním tahounem růstu je expanze 
v oboru lokálních rozvodných sí
tí. „V  rámci segmentu distribuce 
nyní provozujeme 57 lokálních 
distribučních soustav a obsluhu
jeme více než 3500 odběratelů,“ 
uvedla v předmluvě výroční zprá
vy členka představenstva Unica
pital Energy Kamila Valštýnová. 

Nejmladší banka je 
v zisku, srazila úroky

9. 5. 2017 
Lepší rozjezd si nejmladší domá
cí banka snad ani nemohla přát. 
Olomoucká záložna Creditas, kte
rá loni na podzim získala licenci 
od ČNB a od ledna funguje jako 
banka, už svým majitelům vyděla
la. I když zatím vlastně jen „drob
né“. Čistý zisk za první čtvrtletí do
sáhl 1,8 milionu korun. Banka se 
za první tři měsíce může pochlubit 
také téměř zdvojnásobením počtu 
klientů. Zatímco jako záložna mě
la na konci loňského roku zhruba 
20 tisíc členů, během prvních tří 
měsíců letošního roku stoupl po
čet klientů na více než 36 tisíc. 
Objem vkladů vzrostl ve stejném 
období z 10 na 26,4 miliardy ko
run. „Podařilo se nám dostat se 
velmi rychle na cílové hodno
ty počtu klientů a vkladů. V tuto 
chvíli jsou cíle v  této oblasti na 
rok 2017 splněny,“ tvrdí šéf ban
ky Vladimír Hořejší. Dvouciferný 
růst vykázaly také úvěry, Creditas 
rozpůjčovala devět miliard korun. 

Vyberete-li v Británii 
400 liber, může se cena 
za výběr podle banky 
lišit až o 500 korun. 
V eurozóně je to polovina

17. 5. 2017
Banka Creditas představila 
17. května 2017 na tiskové konfe
renci přítomným novinářům vý
sledky analýzy v  oblasti plateb 
kartou v zahraničí. Jaký kurz cizí 
měny je při platbě nebo při výbě
ru hotovosti v zahraničí používán? 
Je lepší si vzít hotovost v cizí mě
ně s sebou, nebo postačí platební 
karta? Jaké jsou rozdíly mezi ban
kami při výběru peněz z banko
matu v zahraničí? Cena za výběr 
se může významně lišit, a to ne
jen z titulu různého poplatku, ale 
hlavně díky použití jiného převod
ního kurzu. Takže pokud si myslí
te, že výběr v zahraničí s nulovým 
poplatkem je nejlepší, nemusí to 
být pravda. 

Do Alzheimercentra 
vstupuje UNICAPITAL

22. 5. 2017
Společnost Unicapital Healthca
re olomouckého finančníka Pavla 
Hubáčka vstoupila do sítě zdra
votnických zařízení Alzheimer
centrum. Získala v ní 70procentní 
podíl, za jakou částku neuvedla. 
Původní majitelé Aleš Kulich a Ja
roslava Jůzlová ve firmě zůstávají 
jako jednatelé a mají zbývajících 
30 procent. Síť osmi českých cen
ter a jednoho slovenského se do 
roka rozroste o další čtyři. Unica
pital Healthcare patří do inves
tiční skupiny Unicapital, která se 
dosud zaměřovala především na 
reality, development, energetiku 
a  zemědělství. Patří do ní třeba 
Banka Creditas, skupina se ne
dávno stala vlastníkem karlovar
ského Grandhotelu Pupp. Vstup 
do Alzheimercentra je první inves
ticí Unicapitalu do zdravotnictví.

UNICAPITAL upoutal 
média vydařenými 

investicemi
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Tuzemská média si hodně všímají úspěšných akvizic skupiny 
UNICAPITAL – zaujala je např. vydařená sázka na elektřinu 
nebo investice do sítě zdravotnických zařízení společnosti 

Alzheimercentrum. Deníky a zpravodajské servery psaly rovněž 
o Bance CREDITAS – nejen o jejím skvělém startu, ale třeba 

i o bezkontaktních platebních nálepkách. 

V Mošnově vznikne 
unikátní továrna pro 
výrobu ušlechtilých ocelí

15. 6. 2017 
V červenci bude zahájena ve stra
tegické průmyslové zóně Ostrava
Mošnov stavba špičkově vybave
né továrny Maestoso Advanced 
Materials pro výrobu speciálních 
ocelí a superslitin. Ty jsou do Čes
ké republiky dováženy především 
z Německa, Anglie, Francie a Spo
jených států amerických.

Unikátní továrna dá práci ně
kolika desítkám lidí a ročně plánu
je vyprodukovat zhruba 5 tisíc tun 
vysoce speciálních materiálů.

„V tuto chvíli uzavíráme smlou
vy se strategickými partnery v ob
lasti dodávek energií, jako jsou 
elektrická energie, plyn, stlačený 
vzduch či technické plyny. Již ny
ní mohu prozradit, že distributo
rem elektrické energie bude Čes
komoravská energetika s.r.o., člen 
skupiny UNICAPITAL DISTRIBU
CE, která je zajímavou alternati
vou k monopolu ČEZ.“

Návštěva v Bance 
CREDITAS: nejmladší 
banka s moderním 
vzhledem

21. 6. 2017
Banka CREDITAS bývala ještě do 
konce roku 2016 záložnou. Pak 
ale došlo ke změně a nyní se jed
ná o nejmladší banku na českém 
trhu. Podívali jsme se proto, jak to 
vypadá v jejím sídle, které se už 
léta nachází v Olomouci.

V  současné době poskytu
je klasické bankovní služby, jako 
jsou osobní účty, spořicí produk
ty a úvěry. Do budoucna chce do 
svého portfolia zařadit také inves
tiční produkty.

Banka má aktuálně téměř 
40 000 klientů, 200 zaměstnan
ců a  provozuje 15 poboček po 
České republice. V roce 2017 plá
nuje otevřít 16. pobočku v Hradci 
Králové.

Creditas přichází 
s bezkontaktní platební 
nálepkou, řekněte si 
o ni online

21. 8. 2016
Obliba bezkontaktního place
ní roste, krom karet nabízí větši
na bank i  tzv. bezkontaktní pla
tební nálepky. Tuto rozměrově 
úspornější verzi klasické platební 
karty nově nabízí i Banka Credi
tas. Bezkontaktní platební nálep
ku MasterCard Sticker můžete 
nově získat zdarma k  běžnému 
účtu vedenému v českých koru
nách. Platební nálepka umožňuje 
bezkontaktní platby u obchodní
ků a  výběr hotovosti z  bezkon
taktních bankomatů. Prvních pět 
výběrů v  měsíci z  jakéhokoliv 
bankomatu poskytuje Creditas 
zdarma. Samozřejmostí je i bez
platná služba cashback, kdy drži
tel nálepky může při platbě u ob
chodníka v  minimální hodnotě 
300 korun současně vybrat v ho
tovosti částku až 1500 korun.

Hubáček ovládne 
medicínskou špičku 

7. 9. 2016
Skupina Unicapital finančníka Pav
la Hubáčka posiluje ve zdravotnic
tví. Její divize Healthcare zahájila 
odkup zbylých třiceti procent v sí
ti Alzheimercentrum. Ta patří mezi 
největší svého druhu u nás. Osm 
specializovaných Alzheimercenter 
v Česku a  jedno ve slovenských 
Piešťanech poskytuje sociální 
služby a  komplexní ošetřovatel
skou péči pacientům trpícím Alz
heimerovou chorobou a ostatními 
druhy demencí. „Chceme zacho
vat veškerou kontinuitu a soustře
dit se především na poskytování 
té nejkvalitnější péče. V průběhu 
následujícího roku plánujeme vý
znamně rozšířit stávající zařízení 
ve Zlíně a  otevřít další speciali
zovaná zařízení pro léčbu Alzhei
merovy choroby v  Zábřehu, Os
travě, České Lípě a v Plzni,“ říká 
Roman Schindler, předseda před
stavenstva Unicapital Healthcare. 
V Česku trpí tímto onemocněním 
přes 140 tisíc lidí a v roce 2050 jich 
u nás může být podle odhadů až 
225 tisíc. 
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né jízdy, škola smyku nebo kurz 
sloužící k odpočtu trestných bodů. 
K tomu všemu poslouží moderní 
multifunkční trať s  různými dru
hy povrchu. Na polygonu budou 
4 moduly simulující krizové situ
ace, s nimiž se může setkat kaž
dý řidič v běžném provozu.

Potýkali jste se i s nějakými 
problémy? 
Nic nás nezaskočilo. Vše jsme po
chopitelně důkladně analyzovali 
a počítali jsme s technologickou 
náročností celé stavby. Jediné, 
co neovlivníme, je počasí. Pokud 
celý podzim intenzivně proprší, 
tak bude závěrečná fáze výstav
by komplikovanější, ale i přesto 
jsme optimističtí a věříme, že není 
nic, s čím bychom si nebyli schop
ni poradit. Sezona 2018 tak bude 
v areálu Masarykova okruhu bo
hatá na novinky. A to je dobře – 
je to fenomén s obrovskou tradicí 
a zaslouží si, aby držel krok s do
bou. Díky chystaným projektům 
bude mít svým návštěvníkům ne
ustále co nabídnout. 

ROZHOVOR

Je také otcem nejslavnějšího do
mácího závodníka, vedl jednu ze 
stájí šampionátu a  vlastní vět
šinový podíl Masarykova okru
hu  – Automotodromu Brno, kde 
se každý rok jezdí závody mist
rovství světa silničních motocy
klů. A právě s rozvojem závodní
ho areálu, na jehož financování 
se podílí i Banka CREDITAS, má 
velké plány. 

Jak hodnotíte motocyklovou 
Grand Prix, tradiční vrchol zá-
vodní sezony na Masarykově 
okruhu? 
Velmi pozitivně. Všechny musela 
nadchnout skvělá atmosféra, kte
rou diváci během závodního ví
kendu vytvořili. Ani po sportovní 
stránce nemám prakticky co vy
tknout. I vzhledem k proměnlivé
mu počasí se na dráze neustále 
něco zajímavého dělo, a  tak to 
má být. Byla to třešinka na dor
tu závodního motocyklového klá
ní. Jsem hrdý na to, že šampionát 
hostí právě Masarykův okruh.

Nedá mi to a musím se zeptat 
na syna. Jste nervózní, když ho 
sledujete při závodě?
Za ta léta už jsem si částečně 
zvykl, ale nervozity se nikdy úpl
ně nezbavíte. Nejde ani tak o vý
sledky, byť mi samozřejmě záleží 
na tom, aby se synovi dařilo, a tak 
každý závod hodně prožívám. Na 
prvním místě je však zdraví, proto 
se mi uleví, když v pořádku doje
de do cíle. 
 
Letos vyrostl přímo v areálu Au-
tomotodromu Brno nový hotel. 
Je o ubytování zájem?
Ubytování v bezprostřední blíz
kosti závodní dráhy je něco, co 
na Masarykově okruhu dlouho
době chybělo. GRID HOTEL ten
to deficit spolehlivě řeší. Čtyř
hvězdičkové zázemí poskytuje 

Nejen nový hotel, 
na Masarykově 

okruhu přibudou 
další novinky

Karel Abraham starší je už řadu let u všeho 
podstatného, co se v Česku děje kolem závodů 

silničních motocyklů. 

patřičný komfort závodníkům, ná
vštěvníkům a organizátorům ne
jen při Grand Prix České repub
liky, ale i  při dalších závodech 
a aktivitách spojených se závod
ní tratí. Mimo jiné to otvírá daleko 
větší možnosti pro firmy, které na 
Masarykově okruhu pořádají kli
entské akce. V areálu mohou ab
solvovat celou řadu aktivit a teď 
už mohou zůstat i přes noc, aniž 
by musely hosty složitě dopravo
vat na hotel a zase zpátky. Díky 
své poloze jen pár minut jízdy od 
dálnice je pobyt v hotelu atrak
tivní i  pro ty, kdo Brnem jenom 
projíždějí.

Jaké další investice chystáte? 
Na konci letošního roku chceme 
dokončit výstavbu autopolygo
nu, jenž také výrazně rozšíří na
bídku toho, co lze na Masaryko
vě okruhu uskutečnit. Polygon 
by měl sloužit nejen pro individu
ální kurzy, ale i firmám, pro něž 
bude možné připravit školicí pro
gram na míru. Součástí programo
vé nabídky bude výuka bezpeč

CREDITAS je banka 
se silnými českými
kořeny

Rádi podporujeme české firmy, 
výrobce a  průmyslníky. Proto 
jsme se stali finančními partnery 
společnosti Automotodrom Brno, 
podílíme se na financování hotelu 
a polygonu. Jsme rádi, že může
me financovat aktivity i  dalších 
českých firem a značek, aby ne
zanikly a expandovaly.

Ka r e l  A b r a h a m  s t a r š í



Gardner, Eddie Lawson, Jorge 
Martínez nebo Toni Mang. Diváky 
nicméně tentokrát zajímala nejen 
sportovní stránka věci, ale chtěli 
si detailně prohlédnout i nově vy
budovaný areál.

Velká část návštěvníků na 
vlastní oči poprvé spatřila přede
vším precizně vyprojektovanou 
závodní dráhu, jejíž křivky byly 
v mnohém inspirovány zatáčkami 
původního Masarykova okruhu. 
K unikátnosti nové trati přispívala 
i její nadstandardní šířka – 15  metrů 
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Sepětí tradice 
a moderních závodů
Nový automotodrom zahájil pro
voz po dvou letech výstavby 
v netradičním prostředí lesů blíz
ko brněnské čtvrti Žebětín. Hned 
v  úvodní sezóně přivítal zpět 
tehdejší špičku motocyklového 
sportu, která v  rámci světového 
šampionátu v  Brně naposledy 
startovala v  roce 1982. Na star
tovní rošt se před zaplněné tri
buny na svých motocyklech se
řadila taková jména jako Wayne 

Masarykův okruh: 
Česká továrna na adrenalin

AUTOMOTODROM 
BRNO JE JEDINEČ-

NÝM MÍSTEM, KTERÉ 
PŘÍZNIVCŮM ADRE-

NALINOVÉ ZÁBA-
VY NABÍZÍ CELOU 
ŘADU MOŽNOSTÍ, 

JAK  NECHAT SVOU 
 VÁŠEŇ PROPUK-
NOUT  NAPLNO.

Jubilejních 30 let uplynulo od chvíle, kdy se na nové trati 
Masarykova okruhu v Brně poprvé rozburácely silné motory závodních 

speciálů. V roce 1987 se dokončení dočkal moderní uzavřený okruh, 
jehož unikátnost oceňoval celý závodní svět. Návratu mistrovství 

světa silničních motocyklů zpět na tradiční půdu tak už 
nic nestálo v cestě. 

Původním dějištěm tuzemských 
motocyklových Grand Prix by
la od roku 1965 přírodní trať, 
jež vedla po běžných silnicích 
v  okrajových částech Brna. To
ho roku se právě díky zavedení 
Grand Prix Československé re
publiky do kalendáře mistrovství 
světa začala psát nejslavnější ka
pitola Masarykova okruhu, která 
trvá dodnes. Výstavba bezpeč
né specializované závodní drá
hy byla k zachování této tradice 
zásadní.



znamenalo, že k nájezdům do za
táček musí jezdci přistupovat jiným 
způsobem, než na jaký byli zvyklí 
na užších drahách. 

Brzy po otevření bylo jasné, 
že vybudovaná trať ještě předči
la už tak vysoká očekávání pilotů, 
mezinárodní motocyklové federa
ce i běžných fanoušků – koneč
nému sepětí tradice a moderního 
závodění tím pádem už nic nestá
lo v cestě. 

Italská nadvláda
Zatímco původní trať svého krále 
našla v Giacomu Agostinim, no
vé dráze vládnou Italové hned 
dva – Max Biaggi a Valentino Ros
si. Všichni tři piloti dokázali v Br
ně celkem sedmkrát obsadit první 
příčku a společně tak drží rekord 
v podobě nejvyššího počtu vítěz
ství na Masarykově okruhu. Pou
ze legendární Valentino Rossi má 
možnost se na čele tohoto žeb
říčku osamostatnit  – ve svých 
38  letech stále soupeří s mnoh
dy o  téměř dvacet let mladšími 
piloty. Letos se mu to nepodařilo 
a při Grand Prix České republiky 
2017 obsadil po slibném začátku 
4.  místo. Další šanci (už šestou) 
dostane zase v příštím roce.

Formule 1 na gridu 
nejsou výjimkou
Závod šampionátu MotoGP je be
zesporu vrcholem celé sezóny na 
Masarykově okruhu, není však vr
cholem jediným. Pevné místo v ka
lendáři závodních akcí má tradiční 
podnik Masaryk Racing Days, je
hož součástí je i série BOSS GP. 
V té startují privátní vozy Formu
le 1, včetně momentálního držitele 
oficiálního traťového rekordu Ingo 
Gerstla. Rakouský pilot za volan
tem monopostu F1 Toro Rosso za
jel před dvěma lety na suché tra
ti čas 1:39,093. Letos v září se na 
start závodu BOOS  GP postaví 
Gerstl znovu. Podaří se mu vlastní 
rekord překonat?

Jedinečný areál 
nabízí jedinečné zážitky
Automotodrom Brno není pouze 
dějištěm motocyklových a auto
mobilových závodů. Naopak je 
jedinečným místem, které přízniv
cům adrenalinové zábavy nabízí 
celou řadu možností, jak nechat 
svou vášeň propuknout naplno.

Kromě hlavní závodní trati 
je (bezprostředně v  blízkosti její 

Masarykův 
okruh v číslech

Délka: 5 403,19 m
Šířka: 15 m
Počet zatáček: 14 
(8 pravých, 6 levých)
Přímé úseky: 13
Výškový rozdíl: 73,75 m
Oficiální traťový rekord: 
1:39,093 (Ingo Gerstl, F1 Toro 
Rosso STR1)
Oficiální rekord kategorie 
MotoGP: 1:56,027 (Dani 
 Pedrosa, Honda)

poslední zatáčky) k dispozici ma
lá minibiková dráha, sloužící zá
roveň pro závody motokár a zá
bavných pitbiků. Součástí areálu 
je i  terénní polygon vhodný jak 
pro enduro motorky, tak pro te
rénní auta. Motorkáře napříč dis
ciplínami zaujme nabídka celkem 
šesti druhů motoškol, vhodných 
pro naprosté začátečníky i  zku
šené jezdce.

Veškeré toto zázemí je 
k  dispozici jednotlivcům i  spo

lečnostem, které chtějí uspo
řádat teambuilding nebo jinou 
firemní akci v  netradičním pro
středí. Masarykův okruh sám 
o sobě je zárukou nezapomenu
telného zážitku. Když se k tomu 
přidá prvotřídní servis a možnost 
sestavit program přesně na míru, 
tomu pravému emocemi nabité
mu zážitku už nic nestojí v ces
tě. Zkrátka a dobře, Masarykův 
okruh je největší česká továrna 
na adrenalin.

B a n k a  C R E D I TA S  j e
f i n a n č n í m  p a r t n e r e m

s p o l e č n o s t i  A u t o m o t o d r o m
B r n o ,  k t e r á  p r o v o z u j e
Ma s a r y k ů v  o k r u h  j i ž

n ě k o l i k  l e t .
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v   b e z p r o s t ř e d n í  b l í z k o s t i  z á v o d n í  d r á h y.
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Olomouc vyhledávají nejen mi
lovníci historie, ale již pět let se 
sem sjíždějí i  fanoušci jezdectví. 
Opravdu kvalitní jezdecké areály 
by se u nás daly spočítat na prs
tech jedné ruky a v tomto ohledu 
Česko za západní Evropou přece 
jen trochu zaostává. 

Díky jezdeckému areálu Equi
ne Sport Center má ale i  Česko 
areál podle západoevropských 
standardů. O  špičkovou úroveň 
jezdeckých povrchů areálu v olo
mouckých Lazcích se postara
la německá společnost LGS Reit
platzbau, specializující se na ně již 
od konce devadesátých let. 

Podporujeme 
špičkový parkur

Pro skvělé výkony 
koní i jezdců
Profesionální jezdecké povrchy 
jsou totiž stavební alchymií, a ne 
každá společnost je schopna je 
postavit kvalitně. Písky na nich 
se musí speciálně vrstvit, aby vy
hovovaly pohybovému aparátu 
koní, nemluvě o  sofistikovaných 
systémech závlahy nebo odčer
pávání vody. 

Samozřejmostí areálu je 
kromě venkovních závodišť ta
ké krytá parkurová hala, takže 
v  tomto ohledu je olomoucký 
jezdecký areál jednoznačně tím 
nejmodernějším u nás. Investič

Obliba parkuru v Česku roste a domácí závodníci patří mezi elitu, 
jak se potvrdilo i v Olomouci na závodu Světového poháru v parkurovém 

skákání. Investiční skupina UNICAPITAL a Banka CREDITAS 
patří mezi stabilní partnery jednotlivých závodů a obě společnosti 

dlouhodobě s areálem Equine Sport Center spolupracují.

EQUINE SPORT 
CENTER PO 

PRÁVU PATŘÍ MEZI 
NEJMODERNĚJŠÍ 

A NEJLÉPE VY-
BAVENÉ JEZDECKÉ 

AREÁLY VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ. 

ní skupina UNICAPITAL je přitom 
již čtvrtou sezónu jeho partne
rem. Za tu dobu se v něm ode
hrála řada významných lokál
ních i mezinárodních sportovních 
akcí – proběhly zde mezinárod
ní závody série FEI World Cupu 
a  koná se tu i  seriál Českého 
skokového poháru. 

Díky strategickému umístě
ní jen pár minut od centra města 
láká areál nejenom „lidi od ko
ní“, ale stal se též vyhledáva
ným vycházkovým cílem tisíců 
Olomoučanů i návštěvníků z  ji
ných měst. 
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Elitní jezdci 
a parkur špičkové 

úrovně 

Mezinárodní parkurové závody J&T Banka CSI3*W 
Olomouc, které tradičně pořádá olomoucké Equine 
Sport Center, proběhly letos od 22. do 25. června. 

Prestižní mítink, jehož hlavními partnery byly skupina 
UNICAPITAL a Grandhotel Pupp, se v olomouckém 
areálu konal již počtvrté a stejně jako v minulých 

ročnících i letos trhal rekordy. 

7 zajímavostí 
o parkuru

Parkurové skákání je jezdecký 
sport, ve kterém se jezdec na 
koni snaží v co nejkratším čase 
a s co nejmenším počtem chyb 
projet trasu s překážkami. 

Za svůj vznik vděčí důstojníkům 
britské kavalerie, kteří skoky 
přes různé překážky považovali 
za vynikající trénink pro jezdce 
i koně. 

Na olympijských hrách se par
kur poprvé objevil v roce 1900 
v Paříži. Do roku 1945 byl téměř 
výhradně vojenským sportem. 

V parkuru existuje několik stup
ňů obtížnosti. Každý stupeň má 
danou výšku a šířku překážek, 
přes které kůň skáče, určená 
je i délka trasy a počet skoků 
a kombinací, předepsané je rov
něž tempo. 

V Česku jsou za nejobtížnější 
závody považována národní 
mistrovství v různých kategoriích. 
Vrcholnými závody jsou meziná
rodní závody, které se označují 
písmeny CSI a hvězdami, jež zna
čí obtížnost a výši dotací. 

Jezdecký sport zastřešuje Mezi
národní jezdecká federace (FEI) 
se sídlem v Lausanne, u nás je to 
Česká jezdecká federace (ČJF). 

Závodníci musí nejprve složit 
zkoušky základního výcviku, 
aby získali licenci a mohli závo
dit na národních závodech. Na 
mezinárodní závody nominuje 
jezdce ČJF. 

2

3

4

5

6

7
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Zájem o účast na závodech, za
psaných do seriálu Světové
ho poháru, byl opět obrovský. 
Do hanácké metropole dorazilo 
133 jezdců z 18 zemí světa. Počet 
koní maximálně využil kapacitu 
ustájení a během čtyř soutěžních 
dní se na olomouckém kolbišti 
vystřídalo více než 330 koní. Ve 
startovních listinách bylo mož
né vidět mezi jinými vlajky Ja
ponska, Kanady, Jižní Korey či 
Hongkongu. 

Celkem proběhlo 18 soutěží, 
v  nichž bylo na dotacích vypla
ceno bezmála 135 000 eur, tedy 
kolem 3,5 milionu korun. Celkový 
rozpočet na akci dosahoval 12 mi
lionů korun. Kromě finančních vý
her pořadatelé mezi úspěšné 
účastníky rozdělili přes 50 trofe
jí, 26 ceremoniálních dek pro ko
ně a  250 kokard (dekorovacích 
okrasných stuh – pozn. red.). 

Mítink J&T Banka CSI3*W 
Olomouc se těšil velkému zájmu 
také ze strany fanoušků parkuro
vého skákání a jezdeckého sportu 
obecně. Přímo do Olomouce do
razilo za celou dobu konání více 
než 10 000 návštěvníků, kteří vy
tvořili atmosféru, jakou se – i po
dle většiny zahraničních jezdců − 
jiné evropské závody často pyšnit 
nemohou. 

Odměnou jim byly špičkové 
závody, v nichž se navíc Česká re
publika co do počtu dvojic umís
těných na medailových pozicích 
stala vůbec nejúspěšnější zemí. 
Třešničkou na dortu pro české fa
noušky bylo nedělní vítězství čes
ké jedničky Aleše Opatrného s Di
marem VD Looise Heide v Grand 
Prix Olomouc s  překážkami do 
160 centimetrů, v níž v rozeskako
vání Aleš porazil pět dalších vyni
kajících jezdců. 

Ze zákulisí Světového poháru

Pro dokreslení toho, jak obrovský nápor areál Equine Sport Centra bez 
potíží zvládl, uveďme, že během několika dní spotřebovali ošetřovate
lé pro své svěřence více než 900 velkých balíků slámy, sena a pilin. 
Hadicemi a kohoutky proteklo 700 m3 vody jen na zavlažování kolbiště 
a sprchování koní a denní spotřeba elektrické energie byla srovnatelná 
se spotřebou více než stovky běžných rodinných domů. Přípravu a or
ganizaci podniku mělo na starosti 170 lidí. 

Český teplokrevník 
Nejrozšířenější plemeno koní 
u nás. Český teplokrevník si 
našel široké využití ve všech 
odvětvích sportu i práce. Mnoho 
koní tohoto plemene je zařaze
no do rekreačního ježdění, ale 
najdeme i jedince postavené na 
vysokých příčkách ve sportu. 

Achaltekinský kůň
Často je označován jako „kůň 
jednoho pána“. Je oddaný, ale 
může být i tvrdohlavý, pokud 
něco nechce udělat. Hodí se na 
skokové disciplíny, drezuru a vy
trvalostní závody. 

Arabský plnokrevník
Je možné s ním závodit, a ačkoli 
jeho akce není ideální pro dre
zuru nebo skákání přes vysoké 
překážky, je schopný zúčastnit 
se soutěží v kterémkoli odvětví 
jezdeckého sportu. Vynikající 
je zejména na dálkové ježdění 
nebo vytrvalostní závody.

Andaluský kůň
Je využíván pro drezuru – přede
vším tzv. španělskou školu, pro 
koridu, ale také pro kočáry i shá
nění dobytka. Hodí se i k rekre
ačnímu ježdění a parkuru, vyniká 
ve vysoké drezuře.

Holštýnský teplokrevník 
Zvládá všechny disciplíny jez
deckého sportu. Je to špičkový 
skokan, výborně se hodí pro dre
zuru, na dostihy a pro soutěže 
všestranné způsobilosti neboli 
military. Mimo to stále patří mezi 
nejlepší kočárové koně.

Hannoverský teplokrevník 
Využívá se především jako 
jezdecký a sportovní kůň. Svou 
povahou a svými schopnostmi je 
přímo předurčen k tomu, aby byl 
vynikajícím drezurním koněm. 

Koně stvoření 
pro parkur a jezdectví

Velká cena CREDITAS, 
7. kolo Českého skokového poháru

V olomouckém areálu se již tradičně konalo jedno z kol Českého sko
kového poháru, nejrozsáhlejšího seriálového podniku v  parkurovém 
skákání u nás. Sedmé kolo se uskutečnilo 20.–23. července a vyvrcho
lením byla nedělní soutěž CREDITAS Velká cena Olomouce. Jsme hrdí, 
že jsme mohli být při tom.



V poslední době jsou vaším 
hlavním tématem barvy. Čím 
vás tak fascinují?
Řekl bych, že mým námětem je 
malířství samotné. Baví mě uva
žovat o malířství – jaké jsou vzta
hy v malbě a co to malba vlast
ně je. Kladu si také otázku, co je 
to obraz, barva a obrazová plo
cha a  jak to všechno společně 
komunikuje. Jsou to vlastně ba
nální náměty, ale v mé práci mne 
zajímají, a proto je tematizuji. Sa
mozřejmě jako malíř bych řekl, 
že barva je nátěrová hmota, se 
kterou vyjadřujete to, co chce
te. Ale barva je to nejniternější, 
s čím můžete pracovat. A pokud 
se jí chcete zabývat hlouběji, je 
nutné ji pojímat v  její podstatě. 
Protože na základě barev se ori
entujeme v prostoru, a malířství 
samo o sobě je o kontextu barev. 
O iluzi prostoru. 

Vaše obrazy působí velmi pro-
pracovaně a promyšleně. Co 
pro vás znamená náhoda?
Ilustroval bych to na díle v Gale
rii Aspekt, kde byla k vidění série 
obrazů, která vznikla na základě 
měření vlnových délek. Namě
řil jsem si kompletní škálu nátě
rových hmot, se kterými pracuji, 
a z toho mi vzešla spousta grafů 
a čísel, jejichž hodnoty jsem pak 
přenášel na plátno. To je velmi 
striktní postup, protože ty hodno
ty jsou naprosto přesné, uvádějí 
se v setinových číslech. A co se 
týká náhody, tak vzhledem k to
mu, jak je obraz komplexní dílo, 
kdy nejde pouze o vizuální strán
ku, je to také otázka kompozice, 
rozměru a materie. Zkrátka obná
ší to víc činitelů, takže i když má

nikace s obrazem a vývoj našeho 
vzájemného vztahu, ale náhoda 
spíše ne. 

A co bylo pojítkem mezi díly 
v brněnském výstavním pro-
storu? 
Výstava se jmenovala „Úplný pro
stor žluté barvy“ a byla o tom, že 
barvy na sebe nějakým způso
bem navazují; zamýšlela se také 
nad kontextem barev. Nicméně 
paralelně s těmito „proužkovými 
obrazy“ tam byla série „Ludwig 
pouští draka“, což byl komentář 
k textu Ludwiga Wittgensteina, ve 
kterém se zabývá tím, co se sta
ne s objektem, jestliže se drobně 
změní jeho nastavení. On to de

Břetislav Malý: 
S obrazem vedu dialog
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te k dílu kompletní scénář, můžete 
dojít k tomu, že ve výsledku bu
de jeho určitá část vypadat jinak. 
Procesualita tudíž při mé tvorbě 
hraje svou roli. Na už zmíněné 
poslední výstavě byla třeba k vi
dění řada proužkovaných obrazů, 
které vznikaly postupným vrstve
ním barev i několik měsíců. Stále 
přetahujete barvu, pořád dokola 
a dokola, až tam vznikne takový 
kopec barev. Takže s tím obrazem 
jste velmi intenzivně v  kontaktu 
a může se zdát, že z  toho vypr
chává ona malířská bezstarost
nost, ale to je jen zdánlivé. Já si 
třeba v průběhu malby dělám po
známky a vedu s obrazem dialog. 
Je to až deníkový záznam komu

monstroval na pouštění dětské
ho draka. Drak je to pouze, když 
ho držíme na zemi, protože v mo
mentě, kdy vzlétne a mizí na oblo
ze, změní barvu, a dokonce i tvar. 
To, že ho máte na provázku, to je 
jediná reálná spojnice s  tím, co 
skutečně vidíme. Takže podstata 
té věci se úplně změnila. A jest
liže změníte obvyklý kontext ba
rev, změníte i kontext obrazu, a to 
mě zajímá. 

Budou tyto náměty pro vaši 
práci stěžejní i do budoucna?
Určitě, nemyslím si, že by to téma 
bylo vyčerpané. Naopak, vnímám 
i společnou tendenci kolegů, kte
ří se úvahou o malbě v tomto du

U k á z k y  d í l a  B ř e t i s l a v a  Ma l é h o  z   v ý s t a v y  Ú p l n ý  p r o s t o r  ž l u t é  b a r v y

Z a j í m á  m ě ,
c o  j e  t o 
m a l b a . 
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Břetislav Malý

V  roce 2012 absolvoval Fakultu 
výtvarných umění VUT v  Brně, 
ještě předtím se zúčastnil odbor
né stáže na Akademii v Poznani 
u prof. Włodzimierza Dudkowiaka 
a v roce 2011 na VŠVU v Bratislavě 
u MgA. Klaudie Kosziby, ArtD. Za 
sebou má řadu samostatných i ko
lektivních výstav. Například v roce 
2017: Angry sequences of yellow 
color, Galerie 101, Praha, a Ludwig 
vypustil draka, White Pearl Galle
ry, Praha. V roce 2016: O červené, 
Galerie města Blansko. V  roce 
2015: Barva místa, Richard Adam 
Gallery – Galerie na mostě, Brno, 
a  Zánik prostoru jako následek 
barevné syntézy, GM, Brno. V roce 
2014: Noc čeká, Galerie Dole, Os
trava, a V potoce mléčnou dráhu 
viděti, Galerie Měsíc ve dne v Čes
kých Budějovicích. 

Galerie Aspekt

Brněnská galerie Aspekt, kterou 
najdete na samém okraji zahrad 
hradu Špilberk, dala Břetislavu 
Malému prostor od května do 
srpna tohoto roku. Výstava nes
la název „Úplný prostor žluté 
barvy“, a  jak říká majitel galerie 
a kurátor výstavy v jedné osobě 
Jiří Švachula, byla velmi úspěšná. 

Tematizováním barev a vztahů mezi nimi se zabývá 
od roku 2014. Naposledy bylo dílo mladého 

talentovaného malíře Břetislava Malého k vidění 
v brněnské Galerii Aspekt, kde se zamýšlel nad 

otázkou malby coby prostorového média. 

chu zabývají, a mě tento dialog 
neuvěřitelně baví. Navíc výzkum 
barev je obrovské téma, nelze ho 
obsáhnout pouze v několika ob
razech. Třeba plátna, která byla 
v  Aspektu, stále nastolují nové 
a nové otázky a je třeba se jim vě
novat. Obecně si myslím, že ma
líř by měl své dílo přehodnocovat 
a mít nad ním nadhled, což chce 
samozřejmě čas. 

To jde? Pomáhají vám v tom tře-
ba vaši studenti na fakultě vý-
tvarného umění v Brně?
Studenti vás udržují v  reálném 
světě, protože když je člověk sám 
v ateliéru, tak by skutečně mohl 
zpychnout a považovat se za to

ho, kdo rozumí celému světu. Ale 
když s mladými lidmi konzultuje
te jejich práce, tak je konzultu
jete skrze vlastní pohled a s tím, 
co vás samotné v daný okamžik 
v malbě pálí. Takže díky nim se 
vlastně zamýšlíte nad vlastní 
 tvorbou. 

Jak moc je pro vás důležitá 
zpětná vazba?
Zajímá mě – ať už je to názor klad
ný, nebo záporný. Především chci 
vědět, proč dotyčný došel k této 
úvaze, protože já svými díly před
kládám vlastní úvahy. A i když je 
to vizuální umění, tak ukazuje mé 
přemýšlení. Koneckonců zpětná 
vazba vám umožňuje přehodnotit, 

jestli jste interpretovali myšlenku 
správně, nebo špatně. 

Co plánujete pro nejbližší 
měsíce?
Aktuálně připravuji výstavu s ná
zvem „Neschopnost obrazu zobra
zit realitu“, která bude v galerii ve 
Veselí nad Moravou. Bude slože
ná z objektů, na nichž bude malba, 
a celé to bude navazovat na před
chozí tvorbu. Také se připravuji na 
společnou výstavu několika uměl
ců, která proběhne v rámci dopro
vodného programu udělování cen 
Jindřicha Chalupeckého. Nicméně 
pořád se něco děje a výstavní plán 
je plný na několik let předem, takže 
pořád něco plánuju.
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