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Kamil Rataj:
Banka CREDITAS je 
lídrem v otevřeném 

bankovnictví



Pohodlné spoření - jednoduchá cesta ke 

zhodnocení vašich peněz i na běžném účtu. 

Stačí jednou aktivovat funkci pohodlného 

spoření a o zbytek se již automaticky postaráme.

Více na www.creditas.cz/pohodlne-sporeni

„Vaše peníze 
na běžném účtu 
nebudou ležet 
ladem.“

Jana Nováková
Banka CREDITAS

www.creditas.cz
800 888 009
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Veškeré údaje uvedené v tomto periodiku jsou
informativní povahy, nejsou návrhem na uzavření
smlouvy a negarantujeme jejich správnost 
a úplnost.

Vážení čtenáři,

do nového čísla časopisu C JOURNAL jsme zařadili hned ně-
kolik článků, které se týkají zlata. A je to záměr, protože Banka 
CREDITAS uvedla českou i evropskou premiéru – skutečně zla-
tou platební kartu. Rozhodli jsme se proto věnovat zlatu více 
pozornosti a nabídnout vám další zajímavé informace. Možná 
vás stejně jako mě zaujme, že se zřejmě dosud nikomu nepo-
dařilo zvednout zlatou cihlu jednou rukou. Říkám si, že lehce 
přes dvanáct kilogramů zase není tolik. Asi bych to rád jed-
nou zkusil… Nevím, jestli budu mít tu možnost, ale naši zlatou 
kartu Real Gold jsem v ruce už držel. A i když jsem se účastnil 
jejího vývoje od zadání přes návrhy designu až po testy, byl 
jsem mile překvapen její reálnou fyzickou podobou. Skuteč-
nost v tomto případě předčila všechna očekávání, reálná karta 
je ještě důstojnější a krásnější než všechny její grafické návrhy. 

O dalším výjimečném projektu se dočtete v  rozhovoru 
s místopředsedou představenstva Kamilem Ratajem. Věnuje 
se tématu otevřeného bankovnictví, ve kterém chceme být líd-
ry na trhu. Stejně jako v zavádění nových produktů a služeb 
s ním spojených. V rozhovoru Kamil Rataj zmiňuje také novou 
multibankovní platformu, kterou v následujících měsících před-
stavíme veřejnosti. Na tomto projektu v současnosti intenzivně 
pracuje řada lidí a probíhají první testy. Už brzy si naši digitální 
novinku budete moci vyzkoušet.

Určitě oceníte otevření nových poboček, například ta 
v Brně na „Svoboďáku“ je vnitřním prostorovým uspořádáním 
opravdu unikátní. A když už se do ní vydáte, připravili jsme pro 
vás zajímavé informace o moravské metropoli. Jak se Banka 
CREDITAS věnuje korporátním klientům, prozradí v rozhovoru 
ředitel odboru nemovitostního a specializovaného financování 
Banky CREDITAS Jan Kodada. 

Čas najdeme i na podporu dětí, které ji opravdu potřebují. 
Partnerství banky s o. p. s. Společně pro děti nespočívá jen ve 
finanční pomoci, ale i v aktivním zapojení našich zaměstnanců. 
O nedávné akci, která přinesla finanční pomoc těžce nemocné 
mamince dvou malých dětí, se dočtete na konci tohoto čísla.

Přeji hezké čtení. 

Jiří Salajka
ředitel odboru marketingu Banky CREDITAS
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V posledních dvou měsících otevřela Banka CREDITAS hned 
čtyři nové pobočky. Vůbec poprvé mají zastoupení banky pří-
mo ve svém městě obyvatelé Děčína a Frýdku-Místku. Nové, 

moderně vybavené prostory získaly České Budějovice. Výrazně vyšší ka-
pacitu nabízí banka klientům v Brně, kde otevřela velkou dvoupodlaž-
ní pobočku v samotném srdci města – na náměstí Svobody. Fotografie 
a podrobnější informace přinášíme na straně 20.

Nové a modernější pobočky

V červnu představila Banka CREDITAS pro své VIP klienty ex-
kluzivní kartu. Karta nazvaná Real Gold je vyrobena v limitova-
né edici 100 kusů a jde o vůbec první kartu ze zlata nejen v Čes-

ké republice, ale v celé Evropě. Více informací o Real Gold a o dalších 
prestižních kartách ve světě najdete na stranách 10–13.

Banka CREDITAS vydala 
kartu z pravého zlata

Banka 
v zisku

První rok s bankovní licencí skončil výjimečným úspěchem. Na rozdíl od 
řady konkurentů, kteří se v prvním roce propadli do hlubokých ztrát, si 
Banka CREDITAS připsala zisk 66 milionů korun. I v prvním kvartálu ro-

ku 2018 pokračovala banka v růstu, když se ukazatel čistého zisku dostal nad úroveň  
31 milionů korun. Současně s tím banka i nadále posiluje kapitálovou sílu. Majorit-
ní akcionář navýšil kapitál o 830 milionů na více než 3 miliardy korun.



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  5 , 1  %  r o č n ě .

V internetovém 
bankovnictví si můžete 
připojit už tři banky

Banka CREDITAS si 
chce i nadále udržet 
pozici lídra trhu v ote-

vřeném bankovnictví. Do jejího 
internetového bankovnictví si 
proto klienti mohou nyní integ-
rovat účty Fio banky, Equa bank 
a Air Bank. Brzy by měla přibýt 
i Česká spořitelna. CREDITAS 
vstupuje i do FinTech oblasti. Bě-
hem letoška chce spustit vlastní 
otevřenou multibankovní digi-
tální platformu. Co vše přinese 
otevřené bankovnictví klientům 
i bankám, se dočtete v rozhovoru 
na stranách 6–8.

Nová emise dluhopisů

Tři nové emise dluho-
pisů vydává dceřiná 
společnost UNICA-

PITAL Invest II a.s. Dluhopisy 
se splatností tři, pět a sedm let 
jsou úročeny až 5,1 %. Dluhopisy 
navazují na předcházející, mimo-
řádně úspěšné programy. Zdroje 
získané jejich prodejem využije 
investiční skupina UNICAPITAL 
na financování dalších akvizic 
především v odvětví distribuce 
energie, obnovitelných zdrojů 
a nemovitostí. Více na straně 36.

UNICAPITAL provozuje 
už 10 Alzheimercenter

Divize UNICAPITAL 
Healthcare otevřela 
už své desáté speci-

alizované zařízení na péči o lidi 
trpící Alzheimerovou chorobou. 
Alzheimercentrum v Zábřehu 
disponuje nejmodernějším 
vybavením a svým klientům po-
skytuje profesionální a kvalitní 
léčebnou a ošetřovatelskou 
péči. Součástí Alzheimercentra 
Zábřeh je i rozlehlá zahrada 
a terasa.

Prodej podílu v ČD Telematika

Investiční skupina UNICAPITAL prodala svůj 29% podíl ve společnosti ČD Telematika skupině PPF. 
ČD Telematika je významným tuzemským poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových 
a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur. 

Obě strany se dohodly, že kupní cenu ani další parametry smlouvy nebudou zveřejňovat. Zdroje z prodeje ČD 
Telematiky použije UNICAPITAL na rozšiřování stávajícího portfolia.
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Účty jakých bank už mohou vaši klienti v interne-
tovém bankovnictví ovládat? 
V lednu jsme propojili internetové bankovnictví s Fio 
bankou a nyní mohou ovládat přes internetové ban-
kovnictví CREDITAS i účty u Equa bank a Air Bank. 
Intenzivně jednáme také o propojení s Českou spoři-
telnou. Chceme postupně integrovat většinu českých 
bank a brzy představíme také vlastní multibankovní 
digitální platformu.

Po téměř půl roce jste stále jediní, kdo využil 
směrnice PSD2 a agregoval účty dalších bank. 
Jak si to vysvětlujete?
Trochu mě to překvapilo. Čekal jsem, že po lednové 
implementaci směrnice do českého prostředí to bu-
de vypadat trochu jinak. Že se třeba už v únoru ob-
jeví několik bank, které služby spojené s liberalizací 
finančního prostředí nabídnou. Ale ono ne! Banky si-
ce řešení připravují, většinou jsou již dostupné ales-
poň popisy API rozhraní pro napojení třetích stran, 
reálná možnost napojení však existuje jen v několika 
bankách. Problém je, že registrační proces a testo-
vání jsou složité. Situaci pozorně sledujeme a sna-
žíme se postupně připojovat účty bank, kde už je 
to možné.
 
Jak se vám podařilo být nejrychlejší?
Jsme hodně flexibilní a pružnější než konkurence. 
A protože jsme relativně nová banka, snažíme se dů-

sledně dodržovat všechny legislativní a regulatorní 
záležitosti. Brali jsme jako nutnost vyhovět směrni-
ci PSD2 na úrovni otevření API ostatním subjektům. 
Současně s tím jsme rovnou připravili i tu aktivní část, 
tedy připojení účtů od konkurenčních bank do naše-
ho internetového bankovnictví. A jsme rádi, že jsme 
byli první. Stovky klientů už si účty v  internetovém 
bankovnictví propojily.

Jsou vyjednávání s bankami komplikovaná? 
Složitý je spíše registrační proces. V budoucnu by 
i registrace v bankách měla probíhat elektronicky, 
dnes ji ale často doprovázejí papírové dokumenty 
a dlouhé reakční doby bank. Věřím, že se to postup-
ně zlepší a skutečně se ocitneme v době digitalizace 
a otevřeného bankovnictví.

Proč by měli klienti využívat otevřeného  
bankovnictví?
Otevřené bankovnictví je výhodné především pro 
majitele více účtů v různých bankách. Bez otevřené-
ho bankovnictví musí klient používat internetové ban-
kovnictví více bank a v každém z nich obsluhuje účty 
dané banky. Aby tak získal přehled nad více účty, 
musí si vytvořit vlastní pomůcku (například tabulku 
v Excelu) a zdlouhavě kopírovat údaje z jednotlivých 
bankovních aplikací. Pokud se ale účty propojí do je-
diné aplikace, má klient přístup ke všem informacím 
na jednom místě pod jedním přihlášením. Výsledkem 

Kamil Rataj: 
Chceme být 

lídry v otevřeném 
bankovnictví 

Banka CREDITAS jako první na českém trhu 
představila plně funkční otevřené bankovnictví. 

Klienti tak mohou v jejím internetovém bankovnictví 
ovládat i své účty u dalších bank. Svou roli 

technologického lídra v této oblasti CREDITAS brzy 
potvrdí i novou FinTech aplikací, říká v rozhovoru 

místopředseda představenstva banky Kamil Rataj.
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n e ž 
k o n k u r e n c e .
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ROZHOVOR

je výrazná úspora času a snadné 
porovnávání stavů a toků financí 
na účtech. 

Co v tuto chvíli směrnice PSD2 
klientům bank umožňuje?
Klient může na jednom místě zob-
razovat zůstatky, zadávat příka-
zy, stahovat výpisy či procházet 
historii. Konkrétní parametry zá-
visí na API rozhraní dané ban-
ky, nicméně přístup k zůstatkům, 
historii pohybů a  zadávání pla-
teb by měly postupně umožnit 
všechny banky. Dalším krokem 
bude bezpochyby osobní sprá-
va financí.

Kdy se podle vás naplno projeví 
možnosti vyplývající ze směrni-
ce PSD2?
Tento rok bude zlomový. Všich-
ni hráči na trhu se budou do jisté 
míry otevírat, zkoušet nové mož-
nosti a sbírat reakce klientů. Ta-
ké se o tom bude víc psát a o re-
volučním významu PSD2 se 
dozví mnohem více než aktuál-
ních 20 % Čechů. A věřím, že pří-
ští rok už bude agregace více 
účtů v jednom internetovém ban-
kovnictví naprosto samozřejmá. 
Kromě toho se dá také počítat 
s tím, že vyrostou nové fintecho-
vé společnosti, které budou chtít 
využít situace a nabídnout nové 
zajímavé produkty.

Když se podíváte na liberalizaci 
prostředí, existují vítězové a po-
ražení?
Vítězi jsou podle mě minimálně 
v první fázi jednoznačně banky. 
Bráno optikou licencování u Čes-
ké národní banky mají situaci 
mnohem jednodušší než třetí stra-
ny, tedy fintechové firmy. Banky 
už mají potřebnou licenci, dispo-
nují technickým a bezpečnostním 

zázemím a k tomu mají klientskou 
základnu. Potřebují „jen“ zdravý 
přístup k inovacím a technologic-
kým trendům. Nároky na získání 
licence pro nové subjekty jsou 
poměrně vysoké, ale adekvátní 
finančnímu odvětví, ve kterém ža-
datelé chtějí podnikat. 

Mluvil jste o tom, že připravu-
jete multibankovní digitální 
platformu. Co si pod tím máme 
představit?
Otevřené bankovnictví je vel-
ká příležitost, promění bankov-
ní trh jako celek. Stejně tomu 
bylo například u  sdílení hudby, 
pronájmů či přepravních služeb. 
Rozhodně chceme být součás-
tí a hybateli těchto změn. Proto 
nyní pracujeme na nové otevře-
né multibankovní digitální platfor-
mě. Tu bychom chtěli představit 
v  následujících měsících. Plat-
forma nabídne možnost obsluhy 
účtů různých bank a od počátku 
se zaměří na již zmíněnou správu 

financí a na propojení finančních 
i nefinančních služeb. 

Je otevřené bankovnictví bez-
pečné?
Otevřené bankovnictví je maxi-
málně bezpečné, protože posky-
tovatel otevřeného bankovnictví 
je pod dohledem ČNB, a  navíc 
o  stupni zabezpečení vždy roz-
hoduje majitel účtu. Otevřené 
bankovnictví totiž není povinné 
ani automatické, o povolení pří-
stupu k aplikaci rozhoduje klient, 
který si sám stanoví, jakým třetím 
stranám zpřístupní vybrané infor-
mace a případně jim umožní ini-
ciovat a realizovat platby z účtu. 
Přidělená oprávnění je následně 
možné měnit nebo ukončit, a to 
vše on-line. Samotné přidělení 
přístupu k účtu nebo autorizace 
transakcí vždy probíhá existující 
autorizační metodou banky, je-
jíž účty si klient napojuje. Pořád 
se tedy pohybujeme v prostředí 
bezpečných metod, které jsou 
v  bankách dlouhodobě ověře-
né a stále se zdokonalují a do-
plňují o  podpůrné monitorovací 
 nástroje.

Dosud je řada lidí k otevřenému 
bankovnictví skeptická. Věříte, 
že se to změní?
Jsem o tom přesvědčený. PSD2 
je to nejpodstatnější, co se v ban-
kovnictví za poslední dekádu 
událo. Otevřené bankovnictví při-
nese lidem nové služby, usnadní 
jim život a pomůže jim také ušetřit 
a zhodnotit peníze. Na trh finanč-
ních služeb rovněž vstoupí no-
vé subjekty, které budou pružné 
a  inovativní. To bezesporu bude 
vyvíjet velký tlak na banky, kte-
ré se tomuto trendu budou muset 
organizačně, procesně i techno-
logicky přizpůsobovat.

Kamil Rataj

Je místopředsedou předsta-
venstva Banky CREDITAS 
a současně působí na pozici 
ředitele Úseku provozu a ICT. 
Členem představenstva Zálož-
ny CREDITAS a následně jeho 
místopředsedou je od roku 2012. 
V bankovnictví se pohybuje již 
od roku 1999, kdy pracoval na 
vedoucích pozicích v eBance či 
Raiffeisenbank. Aktivně se zapojil 
do úspěšné fúze obou bank, řídil 
centralizaci významných činností 
back-office a optimalizaci vybra-
ných pobočkových procesů. Bě-
hem své profesní dráhy vedl řadu 
významných projektů v oblasti 
implementace a rozvoje bankov-
ních systémů.

OTEVŘENÉ 
BANKOVNICTVÍ 
PŘINESE LIDEM 
NOVÉ SLUŽBY, 

USNADNÍ JIM ŽIVOT 
A POMŮŽE JIM TAKÉ 

UŠETŘIT 
A ZHODNOTIT 

PENÍZE. 
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Co přináší klientům 
PSD2 a otevřené 

bankovnictví?

Co je PSD2?

Evropská směrnice, která stan-
dardizuje regulaci bank a posi-
luje pozice klientů při využívání 
bankovních služeb napříč EU. 
V České republice byla imple-
mentována do nového zákona 
o platebním styku, který kromě 
otevřeného bankovnictví přinesl 
i řadu dalších změn, například 
zakázal vybírání poplatků při pla-
cení nákupu bankovní kartou.

Co je třetí strana?

Webová nebo mobilní aplikace jiné společnosti či banky, které můžete dát souhlas k propojení s vaším účtem. 

Co otevřené bankovnictví v současnosti nabízí?
• Připojení dalších účtů do jediné aplikace, která je v Bance CREDITAS inte-

grována do internetového a mobilního bankovnictví. 
• Připojení je automatizovaný proces, který vás provede všemi potřebný-

mi kroky v on-line prostředí. Nemusíte proto chodit na pobočku ani jed-
né banky.

• U připojených účtů můžete kontrolovat aktuální zůstatek na účtu, případně 
sledovat příjmy a výdaje. 

• V současnosti se otevřené bankovnictví týká jen několika bank, směrnici 
PSD2 však postupně budou muset vyhovět všechny. Lze odhadnout, že za-
pojení všech bank do otevřeného bankovnictví je otázkou měsíců.

• Banky nemusí mít vlastní aplikaci otevřeného bankovnictví. Je proto mož-
né, že některé z nich otevřené bankovnictví pojmou jen formou zpřístupnění 
svých účtů pro cizí aplikace.

Co bude otevřené bankovnictví nabízet v budoucnosti?
Budou existovat čtyři základní typy oprávnění třetích stran pro přístup k účtu:

Získání identifikačních údajů k vašemu účtu
Třetí strana získá číslo, jméno majitele, informaci, v jaké měně je účet ve-

den apod. Nedozví se ale žádné informace o stavu financí na účtu. Toto oprávně-
ní se hodí například pro situace, kdy potřebujete prokázat, že máte účet vedený 
na své jméno.

Zpřístupnění informace o zůstatku na vašem účtu
Neukáže ale, jaké pohyby se na účtu odehrávají (kolik peněz vám na 

účet přichází a kolik utrácíte). Toto oprávnění se může hodit například v situaci, 
kdy budete potřebovat prokázat, že na svém účtu máte dostatečné množství 
peněz pro objednávku dražšího zboží.

Oprávnění vidět pohyby na vašem účtu
Třetí strana tak získá možnost zkontrolovat, zda vám na účet pravidelně 

chodí mzda nebo jaké máte pravidelné výdaje (za bydlení, splátky půjček apod.). 
Oprávnění umožní například při žádosti o leasing nebo půjčku snadno zjistit, zda 
si můžete nový dluh dovolit.

Možnost provést z vašeho účtu platbu, aniž byste se sami museli hlásit 
do internetového bankovnictví

Tento typ oprávnění může být v budoucnu použitelný například u e-shopů, kterým 
povolíte strhnout si peníze za zboží bez toho, abyste peníze museli převádět sa-
mi. Samozřejmě záleží na tom, zda danému obchodu budete důvěřovat natolik, 
že mu povolíte přístup ke svým financím.
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Jmenuje se Real Gold, pochází z limitované edice 
BLACK & GOLD a zrodila se v Bance CREDITAS. 
První skutečně zlatá karta v České republice i v Ev-
ropě existuje ve dvou provedeních – zářivě zlatém 
a elegantním černozlatém. Zlato tvoří téměř polovi-
nu karty, zbytek připadá na tvrdší materiály. Pokud 
by karta byla jen ze zlata, snadno by se ohýbala 
a deformovala. „To, že je karta ze zlata, poznáte 
na první pohled i dotek, Real Gold je sedmkrát těž-
ší než běžné platební karty. Jde o nejprestižnější 
produkt na českém i evropském bankovním trhu,“ 
říká místopředseda představenstva Banky CREDI-
TAS Kamil Rataj s  tím, že Real Gold je velkým fa-
voritem mezinárodní soutěže o nejlepší prémiovou 
kartu roku na světě. 

Za designem karty se speciálním 3D gravíro-
váním, které vytváří vizuální efekty, stojí společ-
nost Dynamo Design, jež se podílela i na korporát-
ní identitě Banky CREDITAS. 

Banka CREDITAS 
vydává kartu 

z pravého zlata

Už jste někdy drželi v ruce opravdovou 
zlatou kartu? Jako první vás překvapí váha, protože zlato 

je výrazně těžší než plast. Pak si všimnete, 
že složitý ornament na povrchu není vytištěný, 

ale vyrytý. Z takové karty sálá důstojnost, prestiž 
a nepsaná žádost o vybrané zacházení. 

11
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PLATEBNÍ KARTY

World Elite – luxus 
a exkluzivní služby
Platební karta Real Gold poskytu-
je vysoké transakční limity a pré-
miové služby. „Patří do World 
Elite, což je nejvyšší a nejprestiž-
nější řada karet Mastercard. Je 
to v podstatě takový Rolls-Royce 
mezi kartami a  tomu odpovídají 
i  doplňkové služby,“ upozorňu-
je ředitel Mastercard pro Českou 
republiku, Slovensko a Rakousko 
Miroslav Lukeš.

Na co se může 
držitel karty těšit?
LoungeKey. Bezplatný přístup do 
stovek letištních salonků po ce-
lém světě pro držitele karty a až 
tři členy jeho doprovodu, a  to 
bez ohledu na to, s  jakou letec-
kou společností a  kterou třídou 
cestují. 
Mastercard Concierge. Exkluziv-
ní prémiová služba karetní aso-
ciace Mastercard s pověstí servi-
su, pro který nic není nemožné. 
Specialisté jsou držitelům karet 
World Elite k dispozici 24 hodin 
denně 7 dní v  týdnu. Umí splnit 
i zcela výjimečné požadavky, na-
příklad sehnat vstupenky na bez-
nadějně vyprodané koncerty, za-
jistit místa v restauracích, kde je 
jinak nutné zadávat rezervaci mě-
síce dopředu, nebo třeba dojed-
nat setkání se sportovní hvězdou. 
Stačí zavolat Master card Con-
cierge. Existuje jen jediné ome-
zení – přání držitele karty nesmí 
porušovat zákony. 

Pojištění. Součástí karty je exklu-
zivní cestovní pojištění a pojištění 
proti jejímu zneužití. Limity pojist-
ných plnění jsou nastaveny tak, 
aby hladce řešily všechny nepří-
jemnosti na cestách. Například 
limit pojištění léčebných výloh 
a  asistenční služby je 20 milio-
nů korun.
Limity plateb. Týdenní limity na 
výdaje jsou výjimečně vysoké 
a  na přání klienta je lze indivi-
duálně změnit. Souhrnný týdenní 
limit je 2 000 000 korun.

Karta pro VIP
V běžné nabídce Banky CREDI-
TAS kartu z pravého zlata nena-
jdete, každé barevné provedení 
totiž existuje pouze v 50 kusech. 
Jejími držiteli se postupně stáva-
jí VIP klienti banky, pro které je 
karta nejen prestižním produk-
tem, ale také skvělým asisten-
tem s mimořádnými prémiovými 
službami.

Pro exkluzivní karty platí ne-
psané, ale dodržované pravidlo: 
Klient si nevybírá kartu, ale ban-
ka si vybírá klienta. S kartou jsou 
totiž spojeny nejen velké výhody, 
ale i značné nároky. 

Ceník je individuální. Pokud 
má ale klient získat kartu s milio-
novými limity, musí mít dostatek 
peněz na účtu. Myslíte si, že pa-
tříte mezi ty, kteří by měli vlast-
nit takovou kartu? Kontaktujte 
nás na naší e-mailové adrese 
realgold@creditas.cz.

Ka r t y  j s m e  p ř e d s t a v i l i  n a  g a l a v e č e ř i  Fo r b e s u  k e  1 0 0  l e t ů m 
r e p u b l i k y.  N a  f o t c e  z l e v a  Ka m i l  R a t a j  z   B a n k y  C R E D I TA S 
a   Pe t r  Š i m ů n e k ,  š é f r e d a k t o r  č a s o p i s u  Fo r b e s .

Vá h a   3 6  g
Z l a t o  4 1 , 8  %
S t ř í b r o   5 , 8 5  %
Mo s a z  a   s l i t i n a  m ě d i  5 0 , 3 5  %
Č e r n á  P V D  v r s t v a  ( u  č e r n é  v e rz e )  ‹ 2  %
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Nejexkluzivnější karty

Sberbank Visa 
Infinite Gold Card
Superdrahá karta vydávaná 
kazašskou Sberbank je vyro-
bena z 24karátového zlata a je 
posázena 26 diamanty (zasaze-
nými v obrázku uprostřed karty). 
Jen za její vydání zaplatíte 
100 000 dolarů, z toho 65 000 
činí cena karty a 35 000 vám 
bude uloženo jako vstupní zůsta-
tek na účtu. Karta je zřejmě také 
nejtěžší na světě – díky použití 
čistého zlata váží 45 gramů.

J.P. Morgan Reserve Card 
(dříve J.P. Morgan Palladium 
Card)
Karta z 23karátového zlata 
a palladia. Roční poplatky jsou 
relativně nízké, pouhých 450 do-
larů, zato minimální roční sou-
hrn plateb nesmí klesnout pod 
250 000 dolarů. Není proto divu, 
že nejsou zpoplatněny operace, 
které banky svým klientům běž-
ně účtují, jako například zahra-
niční transakce nebo opožděné 
platby.

Dubai First Bank 
Royale Legend
Karta určená pro královské ro-
diny z Blízkého východu byla 
v roce 2007 představena jako 
nejdražší karta světa. Na po-
vrchu má 333 diamantů. „Stan-
dardní“ Dubai First Royale má 
pouze jeden bílý diamant, zato 
ovšem o hmotnosti 0,235 karátu. 
Karta Royale nemá žádný limit 
a vedle členů královských rodin 
je dostupná i nejmovitějším klien-
tům z celého světa. 

American Express Black 
Card (také známá jako 
Centurion Card)
Jedinou cestou ke kartě je po-
zvání od American Express. Ta 
potenciální držitele karty hodnotí 
podle vlastních kritérií, která 
nejsou veřejně známá. Příjem 
kandidátů na kartu musí podle 
některých odhadů dosahovat mi-
nimálně 450 000 dolarů ročně. 
Současně musí uchazeč splnit 
rating, kterým American Express 
kandidáty na držení prestižní 
karty interně hodnotí. Poplatky 
jsou značné – vstupní dosahuje 
7 500 dolarů, pravidelný roční 
2 500 dolarů. 

První kartu Gold Card pro vybraný 
okruh klientů vydala v roce 1966 
společnost American Ex press. 
Brzy poté nabídl elitní Business 
Card také Diners Club. Skutečná 
éra prestižních karet však zača-
la až v 80. letech, kdy své zlaté 
karty představily společnosti 
MasterCard a Visa. A v roce 1984 
přišla platinová karta American 
Express. 

Drahá, dražší, ještě dražší…
Stříbrná, zlatá či platinová karta 
ale původně byly jen honosně 
pojmenované klasické plastové 
karty. Až společnost American 
Express se svou titanovou Cen-
turion Card byla první, která 
myšlenku na použití vzácných 
kovů při výrobě exkluzivních ka-
ret opravdu realizovala. Titan 
přitom nezvolila náhodně  – na 
rozdíl od zlata, stříbra a platiny 
je to extrémně tvrdý kov a z něj 
vyrobené karty jsou proto velmi 
odolné.

Právě přílišná měkkost zla-
ta dlouho stála v  cestě výrobě 
skutečně zlatých karet. Banky 
proto prestiž řešily jinak. Banka 
Dubai First nabídla svým elitním 
klientům černozlatou Royal Black 
MasterCard s pravým diamantem. 
S podobným vzorem o několik let 
později přišla Euroasian Bank se 
svou Visa Infinite, diamant byl 
 ovšem tentokrát zasazen do ob-
razce z 24karátového zlata.

V  roce 2009 představila  
J.P.Morgan Chase kartu vyro-

benou z  palladia. Pro zvýšení 
pevnosti měla karta konstrukci 
z  mosazi, i  tak ale šokovala jak 
použitím vzácného kovu, tak i bo-
hatstvím těch, kterým byla na-
bídnuta: Minimální výše majetku 
spravovaného u J.P. Morgan Priva-
te Bank dosahovala u oslovených 
osob 10 milionů dolarů, medián 
byl na úrovni 100 milionů dolarů.

Na zcela novou úroveň po-
sunuli exkluzivní karty miliardáři 
z postsovětských republik. Jejich 
záliba v okázalé prezentaci vlast-
ního bohatství dala vzniknout 

kartám, jejichž hlavním cílem je 
prestiž a vizuální dojem. Na svět 
tak přišly karty vyráběné z 24ka-
rátového zlata nebo platiny, pří-
padně navíc osázené drahými ka-
meny. V řadě případů jde o ruční 
zlatnickou práci a cena karty se 
pohybuje v desítkách tisíc dola-
rů. Aby strohé tvary čipu nerušily 
vizuální efekt karty, je na nejex-
kluzivnějších kartách čip součástí 
grafických motivů a namísto kla-
sických rovných plošek jsou kon-
takty zobrazeny třeba ve formě 
okvětních lístků.

Exkluzivní 
platební karty – 
zlato i brilianty 

Platební karta Real Gold od Banky CREDITAS je 
první zlatou kartou v Evropě. Ve světě se už 

ale kartami z drahých kovů platilo. Exkluzivní karty 
však v nabídkách bankovních produktů obvykle nena-
jdete, protože si je nevybíráte vy, ale vydavatel karty 

si vybírá vás. A podmínky bývají opravdu náročné. 
Exkluzivní karta každopádně naznačuje, že 

její držitel je mimořádně úspěšný, velmi bohatý, 
solventní a má skvělou platební morálku.

Ve  s v ě t ě  s e  u ž  o b j e v i l y  k a r t y 
z e  z l a t a ,  p l a t i n y,  n ě k t e r é  j s o u 

d o k o n c e  o s á z e n é  d r a h ý m i 
k a m e n y.  V   ř a d ě  p ř í p a d ů  

j d e  o   r u č n í  z l a t n i c k o u  p r á c i  
a   c e n a  k a r t y  s e  p o h y b u j e  
v   d e s í t k á c h  t i s í c  d o l a r ů .
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Století platebních karet: 
Od papíru k virtuálním 

nákupům

Platební karty prošly bouřlivým vývojem, od jednoduché 
pomůcky pro klienty telekomunikační společnosti přes plastové 
výlisky s magnetickým proužkem a čipem až po virtuální karty, 

které fyzicky vůbec nemusí existovat. Dnes si bez nich 
placení nedokážeme představit.

Na počátku byla myšlenka zjed-
nodušit zákazníkům placení a na-
lákat je k pravidelným nákupům. 
První karty vydávané od roku 1914 
společností American Ex press 
byly totiž spíše věrnostní. Jejich 
držitelé u  společnosti telefono-
vali a posílali telegramy, účet za 
všechny služby stačilo zaplatit 
na konci měsíce. Novinka uspěla 
a stala se vzorem pro další spo-
lečnosti. 

Od plechových štítků
k platebním kartám
U  zrodu následující generace 
karet stál Addressograf, výrobce 
plechových adresních štítků. Ty 
se používaly k tisku adres stálých 
klientů, aby nebylo nutné údaje 
pokaždé vypisovat ručně. Firma 
Fahrington využila technologii 
štítků k  výrobě charge plates  – 
plechových karet s  vyraženými 
údaji klienta. Placení zajišťovaly 
imprintery – mechanické přístro-
je, které údaje z karty otiskly přes 
kopírovací papír. Po doplnění 
částky a  potvrzení zákazníkem 
vznikl doklad pro banku, která 
obchodníkovi peníze proplati-
la. Charge karty byly oblíbené 
a  brzy je začali uznávat další 
obchodníci. Cesta k  univerzální 
kartě byla otevřená.

První opravdu univerzální
U  zrodu první skutečně univer-
zální kreditky stál byznysmen 
Frank McNamara. Impulsem prý 
byl okamžik, kdy při placení v re-
stauraci neměl dostatek hotovos-
ti. McNamara přišel na myšlenku 
jednoduchou, ale geniální: Co 
kdyby existovala karta, kterou 
by se platilo bezhotovostně? Zro-
dil se Diners Club, poskytovatel 

úvěrových karet pro placení v re-
stauracích. 

Téměř ve stejné době se pla-
tební karty dostaly do hledáčku 
bank v  USA. Jako první vydala 
v roce 1951 svoji kreditku newyor-
ská Franklin National Bank. Za ně-
kolik let už vydávala vlastní karty 
více než stovka dalších americ-
kých bank. Konec 50. let přinesl 
ještě jednu novinku  – plastovou 
kartu od American Express.

I banky musí spolupracovat
Už v 1. polovině 50. let se ukáza-
lo, že „hraní na vlastním písečku“ 
není u platebních karet tím pra-
vým řešením. Navzájem odděle-
né systémy obíraly obchodníky 
i klienty o čas, protože s každou 
bankou bylo nutné jednat a účto-

vat zvlášť. Zákazníky netěšilo ani 
hledání obchodů, které přijímají 
jejich kartu. 

Druhá polovina 50. let při-
nesla logickou reakci  – hledání 
systému s  jedinou kartou, která 
by platila na co nejvíce místech. 
Vedle American Express se pro-
sadily další dva projekty – Bank-
Americard založený Bank of Ame-
rica a sdružení kalifornských bank 
nazvané MasterCharge. Díky 
licencím se do jejich sítí brzy za-
pojily i další banky. Spokojení byli 
i klienti – karty se daly používat 
všude, kde měla licenční společ-
nost smlouvu. American Express 
existuje dodnes pod svým tradič-
ním názvem, další dvě společnosti 
jistě znáte pod současnými jmé-
ny – VISA a MasterCard.

Bylo otázkou času, kdy se 
americké karty objeví v  Evropě, 
která už měla první zkušenosti 

U ZRODU PRVNÍ 
SKUTEČNÉ 

UNIVERZÁLNÍ 
KREDITKY STÁL 

BYZNYSMEN FRANK 
MCNAMARA. 

IMPULSEM PRÝ 
BYL OKAMŽIK, 

KDY PŘI PLACENÍ 
V RESTAURACI 

NEMĚL DOSTATEK 
HOTOVOSTI.

P r v n í  k r e d i t n í  k a r t a  s p o l e č n o s t i  A m e r i c a n  E x p r e s s  z   r o k u  1 9 5 9
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Embosovaná karta

Víte, že i vy u sebe nejspíš máte 
potomka prvních plechových 
karet? Pokud má vaše karta na 
sobě vyraženy plastické znaky 
(číslo, doba platnosti, jméno), 
jde o tzv. embosovanou kartu. 
Její plastické znaky jsou určeny 
pro mechanické vytvoření otisku 
v imprinteru.

s  vlastními kreditkami. Stalo se 
tak v 1. polovině 60. let a novin-
ka pronikla i  do socialistického 
bloku. Od roku 1965 bylo možné 
platit kartami Diners Clubu v Čes-
koslovensku, ale jen v omezeném 
okruhu hotelů a podniků pro za-
hraniční návštěvníky. 

Brzy poté se v Evropě obje-
vil i první vydavatel „amerických“ 
karet  – britská Barclays Bank 
získala licenci BankAmericard 
v roce 1966.

Moderní technologie vítězí
Konec 60. let přinesl důležitý vy-
nález – bankomat. Přístroj, který 
vydával peníze i mimo otevírací 
dobu banky. Následující desetiletí 
přinášela jednu klíčovou techno-
logii za druhou. V  70. letech se 
na kartách objevily magnetické 
proužky, kam bylo možné zazna-
menat limity, PIN a další údaje. Ve 

2. polovině 70. let karty dostaly 
první čipy. V  80. letech rychle 
rostla síť on-line terminálů u ob-
chodníků. K běžným účtům se vy-
dávaly debetní karty, u  kterých 
už bylo možné on-line ověřit zů-
statek na účtu. Díky tomu prudce 
stoupal počet majitelů karet, a tím 

i zájem obchodníků o jejich přijí-
mání.

V 90. letech vstoupil do ban-
kovnictví internet. Banky si brzy 
uvědomily, že mnoho lidí nechce 
na internet psát identifikační úda-
je své „hlavní“ karty, na které 
mají vysoké limity. Proto vznikly 
specializované internetové karty 
určené pro placení v e-shopech 
a z nich se záhy vyvinuly dnešní 
virtuální karty. 

Těm, kterým klasická karta 
připadá zbytečně velká, přinesl 
vývoj platební nálepky miniatur-
ní velikosti. Lze je nalepit na ho-
dinky, přívěsek nebo mobil. A co 
bude dál? Možná už brzy přijdou 
na řadu biometrické parametry, 
kdy platbu potvrdíte otiskem prstu 
nebo identifikací hlasu. Od zrodu 
první papírové platební karty při-
tom uplynulo jen něco málo přes 
sto let…

MOŽNÁ UŽ BRZY 
PŘIJDOU NA ŘADU 

BIOMETRICKÉ 
PARAMETRY, KDY 

PLATBU POTVRDÍME 
OTISKEM PRSTU 

NEBO IDENTIFIKACÍ 
HLASU.



Vy sám v bankovnictví pracujete už 25 let, ale 
CREDITAS je jednou z nejmladších bank na trhu. 
Jaké to má výhody a nevýhody? 
CREDITAS je sice jednou z nejmladších bank, ale 
na finančním trhu působíme už víc než dvacet let. 
Naší největší výhodou je, že se snažíme přistupo-
vat k bankovnictví z trošku jiného úhlu, než to dělají 
velké banky, které se vyvíjely po vzoru svých ma-
teřských institucí ze zahraničí. My jsme oproti tomu 
ryze česká banka, jejíž vrcholoví manažeři aplikují 
zkušenosti z velkých mezinárodních bank na české 
prostředí a kulturu. Chceme podporovat české fir-
my a české podnikatele a věnovat se primárně čes-
kému trhu. Další výhodou je, že jako nováčka nás 
všichni tak trochu podceňují. Pro velké konkurenty 
nejsme tolik čitelní, tudíž nedokážou odhadnout, jak 
moc jsme pro ně nebezpeční. 

A jak nebezpečný pro ně bude váš další krok? 
Chystáme se odloupnout si trochu z jejich trhu. Nic-
méně jim nechceme konkurovat ve standardních 

produktech. Velký prostor vidíme spíše v „zakázko-
vém bankovnictví“, tedy v namodelování produktů 
klientům tak, jak je potřebují. Nenutíme klienta, aby 
se přizpůsobil produktu, ale přizpůsobujeme pro-
dukt klientovi. 

Předpokládám, že i vy jste svázáni určitými pravi-
dly, která jistý stupeň standardizace vyžadují. 
Samozřejmě. ČNB pečlivě dohlíží na to, aby byly 
všechny produkty metodicky popsané a do určité 
míry standardizované, aby se nevytvářely nějaké 
hybridy lidové tvořivosti. My se každopádně sna-
žíme zohledňovat specifické potřeby našich klien-
tů, kteří často hledají řešení pro své finance, nikoliv 
předdefinovaný produkt. 

To je tedy to, proč klienti vyhledávají právě vás? 
Ano. Jsme takové zakázkové krejčovství ve finan-
cích. To znamená, že si klienta nejdříve přeměříme, 
pak zjistíme, co vlastně potřebuje, a podle toho se 
mu snažíme ušít produkt na míru. Produkty na míru 

Jan Kodada: 
Nerad říkám 

klientovi ne, je to určitý 
druh prohry 

V ekonomice se v současné době daří všem 
a na všech úrovních a na optimismu trhu se dá stavět 

ve všech segmentech. Alespoň tak vnímá aktuální situaci 
Jan Kodada, ředitel odboru nemovitostního 

a specializovaného financování v Bance CREDITAS, 
nejmladším finančním domě na české scéně. 

Co ho naučila stavba vlastního domu a proč je 
v byznysu výhodou nemít historii? 
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Fo t o :  O n d ř e j  P ý c h a ,  r o z h o v o r  z   č a s o p i s u  E s t a t e
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ROZHOVOR

se ale mimo jiné vyznačují i  tím, 
že jejich finanční ohodnocení od-
ráží náročnost celého procesu. 
Nepatříme tedy k  nejlevnějším 
poskytovatelům bankovních slu-
žeb, ale když chcete oblek na mí-
ru, musíte být připraveni a ochot-
ni si za něj připlatit. 

Můžete být trochu konkrét-
nější? 
Jedna z typických oblastí, která 
ukazuje, že jsme schopni finan-
cování brát trochu jinak než naši 
konkurenti, je financování deve-
loperských projektů. Jsme při-
praveni financovat projekty už 
ve fázi predevelopmentu. To je 
u  běžné banky určitě výjimka, 
protože jejich metodika vyžadu-
je už k samotnému zahájení dis-
kusí o úvěru celou řadu předde-
finovaných dokumentů, jakými 
jsou například stavební povolení, 
předpronájmy, předprodeje a tak 
podobně. Pro nás je nejdůležitěj-
ší, abychom se s daným projek-
tem ztotožnili, abychom věřili lo-
kalitě, investorovi a v neposlední 
řadě jeho finančním plánům. 

Takže k vám zítra ráno mohu 
přijít do banky a vy mi zafinan-
cujete moji vizi? 
Obchod tohoto typu samozřejmě 
nemůžeme dělat úplně s  kaž-
dým developerem z ulice, ale jen 
s  těmi, kteří nás svou profesio-
nalitou, znalostmi a  zkušenost-
mi přesvědčí, že jejich projekt 
dává smysl. Naše flexibilita ne-
znamená, že nedodržujeme ban-
kovní procesy, neděláme ana-
lýzy a neprocházíme procesem 
schvalování a  hodnocení rizik. 
Samozřejmě musím zdůraznit, že 
schvalovací proces je standard-
ní a obchodník musí mít vždy do-
statek argumentů, aby přesvědčil 
jak risk, tak úvěrovou komisi, kte-
rá se schází flexibilně dle potřeb 
obchodu. 

Je nějaká oblast, kterou nefi-
nancujete? 
U  nás neexistuje klasická seg-
mentová specializace, snažíme 
se průřezově financovat všechna 
odvětví. Nebráníme se dokonce 
ani oblastem, které jsou u mno-
hých bank na blacklistu. A  ani 
v geografickém smyslu nemáme 
striktní omezení. Angažujeme se 
v  projektech financování napří-
klad na Slovensku, ve Slovinsku 
či v Bulharsku. 

Co aktuálně vnímáte jako nej-
větší příležitosti a největší pře-
kážky na bankovním trhu? 
V  ekonomice je nyní obrovská 
konjunktura, takže se v podsta-
tě daří všem a  na všech úrov-
ních. Když se trhu daří, tak jsou 
všichni veselí. Otázkou je, co se 
stane, když se dostaví krize, kte-
rou zpravidla vyvolá ne lokální, 
ale globální trh. Nadnárodní ban-
ky většinou reagují tak, že velmi 

rychle tahají za záchrannou brz-
du, aby zpomalily financování 
v celém regionu. V takových mo-
mentech se otevírá velký prostor 
pro nás, kteří daný region známe 
a  jsme nezávislí. Ale i  aktuální 
trh je pro nás extrémně zajíma-
vý. Velké banky mají sice mili-
ardy volných zdrojů a v uvozov-
kách nevědí, co s nimi, ale bojují 
mezi sebou velmi nízkými marže-
mi unifikovaných produktů. My 
do tohoto cenového boje určitě 
jít nechceme, spíše nabízíme ře-
šení, za která jsou klienti ochotni 
a připraveni zaplatit. V podstatě 
si na trhu vytváříme takovou niku, 
kde bojovat ani nemusíme, a do-
plňujeme služby či produkty, kte-
ré tvůrce bankovního trhu z něja-
kých důvodů nezajímají. 

A co nemovitosti? Je trh plný 
příležitostí, nebo jsme na vrcho-
lu nemovitostní bubliny? 
Tohle je zajímavé téma, které je 
hlubší, než si mnoho lidí v Čes-
ké republice uvědomuje. Osob-
ně nejsem přesvědčen, že je trh 
přehřátý nebo že je v  dohledu 
nemovitostní krize. V  Praze se 
staví velmi málo, naproti tomu 
poptávka je obrovská, což způ-
sobují i nízké ceny hypoték, po-
tažmo úvěrů jako takových. V po-
rovnání s blízkými destinacemi, 
třeba Mnichovem, ceny nemo-
vitostí v Praze rozhodně nejsou 
nadsazené. Hlavní město bude 
vždycky v  hledáčku jak lokál-
ních, tak zahraničních investo-
rů. Navíc je celý stavební proces 
včetně všech schvalovacích pro-
cesů už tak komplikovaný, že tu 
vzniká určité vakuum, které ne-
bude jednoduché uspokojit. Čes-
ká republika je prozatím bezpeč-
ný ostrůvek, nedotčený konflikty 
a násilnostmi, takže se stává ob-
líbenou destinací pro všechny, 
kdo si hledají práci nebo i nový 
domov. 

A jak bydlíte vy? 
Před třemi lety jsem dostavěl 
dům na okraji Prahy, pro který 
jsem tři roky hledal pozemek, dva 

roky ho projektoval a další dva 
roky stavěl. Při realizaci jsem se 
spoléhal na rady zkušených ka-
marádů developerů, jako je Tamir 
Winterstein, kteří mi často ukáza-
li, že moje myšlení je sice dob-
ré, ale že oni ho mají přece jen 
o dost lepší. Kdysi jsem četl, že 
Češi etapu plánování domu pod-
ceňují, že často kupují za pár ko-
run hotový projekt, který jim pak 
ale nevyhovuje. To s mojí pova-
hou nepřipadalo v  úvahu, pro-
tože si věci rád dělám po svém. 
Musím říct, že to pro mě byla vel-
ká škola. Ale je pravda, že dnes 
už vím, že člověk nikdy neposta-
ví nejlepší dům hned napoprvé. 
Takže možná dojde na „second 
service“. 

Máte nějaké typické bankéřské 
koníčky jako například hraní 
golfu? Nebo vybočujete z řady? 
Golf hrát trochu umím [HCP 22, 
pozn. red.]. Dostal jsem se k ně-
mu sázkou s  jedním brněnským 
klientem. Jednoho dne mi dal na 
vybranou: buď s ním začnu hrát 
golf, nebo spolu přestaneme ob-
chodovat. A  ono přijít o  klienta 
s  půlmiliardovým úvěrem není 
úplně příjemné. Navíc já tyhle vý-
zvy miluju, takže jsem začal hrát 
a mám tento sport rád. Ale jinak 
jsem byl vždycky spíš na kolek-
tivní sporty, jako je hokej nebo 
fotbal. V  bankovnictví nezbývá 
tolik volného času, takže jsem se 
postupně přeorientoval na spor-
ty, kde sparing partnerů potře-
bujete méně, a to je tenis a bad-
minton. Vždy mám rád nějakého 
soupeře. I  u  běhání rád běhám 
s někým, ne sám. 

Jsou nějaké zásady, kterých se 
držíte, ať už v osobním, nebo 
profesním životě, a které jsou 
zaručenou cestou k úspěchu? 
Pokud člověk chce dělat obchod, 
musí se s lidmi potkávat. Nemů-
že sedět v  kanceláři a  pasivně 
čekat, až se nějaký obchod sám 
najde. Většina klientů, se kterými 
jsem pracoval, se stala postup-
ně mými kamarády nebo mini-
málně někým, s  kým si člověk 
může popovídat i o soukromém 
životě, což svědčí o  vzájemné 
důvěře. Při jednáních pak nese-
díte pouze nad suchými účetní-
mi čísly, která mimochodem vždy 
nevypovídají o skutečné realitě, 
ale dokážete se upřímně bavit 
o  reálných rizicích a  to všech-
no byznys celkem rychle někam 
posune. Chce to ale investovat 
hodně volného času. A druhá zá-
sada je konzistentnost. Nerad ří-
kám klientovi ne, protože zamít-
nutí je pro mě určitý druh prohry, 
ale na druhou stranu si klient 
někdy rychle vyřčeného ne také 
cení, protože prokazuje férovost 
a upřímnost. Takže časová inves-
tice, konzistentnost a férovost – 
to je podle mě cesta k obchod-
nímu úspěchu. 

Jan Kodada

V bankovnictví má bohaté zkuše-
nosti, více než 25 let pracoval na 
nejrůznějších manažerských po-
zicích. Začínal v Komerční bance, 
poté působil v Société Générale 
a ABN AMRO. Řídil korporátní 
bankovnictví v BAWAG a LBBW. 
V roce 2010 nastoupil do Banky 
CREDITAS, kde v současnosti za-
stává pozici ředitele odboru ne-
movitostního a specializovaného 
financování.
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CHCEME 
PODPOROVAT 
ČESKÉ FIRMY 

A ČESKÉ 
PODNIKATELE, 
VĚNOVAT SE 

PRIMÁRNĚ ČESKÉMU 
TRHU. PRO VELKÉ 

KONKURENTY 
NEJSME TOLIK 
ČITELNÍ, TUDÍŽ 
NEDOKÁŽOU 
ODHADNOUT, 

JAK MOC JSME 
NEBEZPEČNÍ.
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BANKA CREDITAS

GDPR – strašidlo, 
nebo pomocník 

bankovních klientů?
Pro bankovní sektor nepředstavu-
je GDPR významnější komplikaci. 
Ochrana dat v bankách je dlou-
hodobě na vysoké úrovni, a za-
vedení GDPR tak znamená spíše 
úpravu některých pravidel než za-
vádění zcela nové úrovně naklá-
dání s osobními údaji klientů. Ban-

ky totiž kladou mimořádný důraz 
nejen na vnější, ale i  na vnitřní 
ochranu citlivých údajů.

Zatímco v  řadě společnos-
tí ještě nedávno nebyl problém 
najít šanony nebo adresáře zá-
kazníků na místech dostupných 
všem zaměstnancům, v bankách 

již dávno existují tvrdá pravidla. 
Díky nim mají přístup k  citlivým 
datům pouze vybraní a prověře-
ní pracovníci. Stejně se přistupu-
je i k digitálním datům, která ban-
ky maximálně zabezpečují a pro 
správu používají zařízení renomo-
vaných bezpečnostních firem.

Co je GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení na ochranu osobních údajů tvořené uceleným souborem pravidel platných od 
25. května 2018 v celé EU. Hlavním českým regulátorem zůstává Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), v případě pochybností o jeho roz-
hodnutí se ale nově lze odvolat k Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB). 

Právo na výmaz 
(právo být zapomenut)
Pokud už banka vaše údaje 
nepotřebuje, pokud odvoláte 
souhlas se zpracováním osob-
ních údajů a z několika dalších 
důvodů máte právo požadovat, 
aby banka vymazala všechny 
údaje, které o vás má. Typickým 
případem je situace, kdy se sta-
nete klientem Banky CREDITAS 
a v jiné bance zrušíte všechny 
dosud využívané produkty. V tom 
případě máte právo po své pů-
vodní bance požadovat výmaz 
svých osobních údajů. Je ale tře-
ba upozornit, že banka nemůže 
smazat všechny informace, které 
o vás má. Některé údaje totiž jiné 
zákony předepisují archivovat 
a v tom případě se na ně právo 
na výmaz nevztahuje.

Právo na přenositelnost
Máte právo vyžadovat, aby váš 
současný správce osobních 
údajů předal tyto údaje ve stro-
jově čitelném formátu vám nebo 
jinému správci, kterého jste si vy-
brali. Jednoduše řečeno – pokud 
přecházíte od jiné banky k nám, 
můžeme se dohodnout, že si od 
původní banky vyžádáte své 
osobní údaje, abyste nám nemu-
seli vše diktovat, vyplňovat nebo 
dokládat dokumenty.

Právo na opravu 
nebo doplnění
Pokud ve svých údajích, které 
si o vás banka vede, objevíte 
chybu, máte právo po bance 
požadovat opravu nebo jejich do-
plnění. Samozřejmě je i v zájmu 
bank, aby o vás měly správné 
informace. 

Právo na přístup
Chcete vědět, jaké informace si 
o vás banka vede? Můžete o ně 
požádat a povinností banky je vy-
dat vám všechny informace, které 
o vás má uložené. Zároveň máte 
právo vědět, komu vaše osobní 
údaje banka zpřístupňuje, jak 
dlouho je bude mít uložené apod. 

GDPR PLATÍ 
JIŽ OD  

25. KVĚTNA 2018. 

Co znamená GDPR 
pro bankovní klienty?

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ MŮŽETE KONTAKTOVAT 
NAŠEHO POVĚŘENCE V OBLASTI GDPR NA E-MAILU: 

POVERENEC@CREDITAS.CZ.



Moderní, s více službami, blíže klientům. Banka CREDITAS 
plní své sliby a otevírá nové pobočky. V některých regionech vůbec poprvé, 

jinde jako náhradu starších poboček, které přestávaly vyhovovat 
současným standardům.
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CREDITAS nyní najdou na příhod-
ně znějící adrese Ostravská 1556. 

Nová a lepší
Konec května přinesl změnu i do 
Českých Budějovic. Banka zde 
uzavřela své původní prostory 
a klienty nově přijímá na Lannově 
třídě 63/41, v moderně vybavené 
pobočce s  dostatkem místa pro 
rostoucí počet klientů ve městě 
a okolí.

Jedna z nejstarších poboček 
Banky CREDITAS se nachází v Pe-
kařské ulici v Brně. Její vybavení, 

ale především kapacita však po-
třebám a počtu klientů nestačí. Na 
začátku června proto banka ote-
vřela velkou dvoupodlažní poboč-

ku na náměstí Svobody 94/23. 
O oblíbenou původní pobočku ale 
klienti nepřijdou. Projde rozsáhlou 
rekonstrukcí a  znovu se otevře 
v nové zmodernizované podobě. 

Dočkají se i další
Plány Banky CREDITAS tím samo-
zřejmě nekončí. Intenzivně se pra-
cuje na otevření dalších poboček, 
především ve městech s větším po-
čtem klientů, kteří zatím za bankou 
musejí dojíždět jinam. Těšit se tak 
můžou v Prostějově, Karlových Va-
rech a na mnoha dalších místech.

BANKA CREDITAS

Nové pobočky 
Banky CREDITAS 

Na rozdíl od některých jiných pe-
něžních ústavů Banka CREDITAS 
na svých pobočkách klienty vítá. 
Minimálními poplatky jim dává 
na výběr, zda budou své finan-
ční operace řešit internetovým 
bankovnictvím, nebo raději na 
přepážce s  osobním bankéřem. 
Nárůst počtu klientů ale zname-
ná, že růst musí i pobočky. A to 
jak počtem, tak kapacitou a roz-
sahem nabízených služeb. Mezi 
nabízenými službami nechybí 
směnárna, samozřejmostí je bez-
bariérový přístup, Wi-Fi a pro Ban-
ku CREDITAS již tradiční káva pro 
klienty zdarma.

Poprvé ve městě
Jako první se letos nové pobočky 
Banky CREDITAS dočkali obyva-
telé Děčína. Stejně jako v jiných 
městech i  zde banka vybíra-
la lokalitu tak, aby byla dobře 
dostupná autem i  hromadnou 
dopravou. Děčínskou pobočku 
najdete pod Pastýřskou stěnou 
na adrese Bezručova 87/2. Díky 
blízkosti autobusového a hlavní-
ho vlakového nádraží je poboč-
ka lehce přístupná i obyvatelům 
okolních obcí. 

Na konci května poprvé 
otevřela své dveře pobočka ve 
Frýdku-Místku. Klienti už nemu-
sejí dojíždět do Ostravy, Banku 

NOVÉ POBOČKY 
OTEVŘEME 

V PROSTĚJOVĚ, 
KARLOVÝCH 

VARECH A NA 
MNOHA DALŠÍCH 

MÍSTECH.

Po b o č k a  v   B r n ě

Po b o č k a  v e  Fr ý d k u - M í s t k u O t e v ř e n í  p o b o č k y  v   D ě č í n ě Po b o č k a  v   Č e s k ý c h  B u d ě j o v i c í c h
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ČESKO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Banka CREDITAS 
v metropoli pod Špilberkem

Bohatá historie osídlení Brna sahá 
daleko před založení města. První 
doklady přítomnosti člověka jsou 
datovány hluboko do pravěku. 
Věk nejstaršího nálezu – opraco-
vaného kamene z Červeného kop-
ce – se odhaduje na 700 000 let. 

Již v osmém století prokaza-
telně existovalo správní středisko 
Velkomoravské říše v hradišti Sta-
ré Zámky, které dnes leží v měst-
ské části Líšeň. V  jedenáctém 
století zbudovali naši předci břeti-
slavský hrad a Staré Brno se stalo 
významným centrem přemyslov-

ského státu. V roce 1243 udělil král 
Václav I. Brnu městská privilegia. 

Mohutný hrad Špilberk nad 
Brnem zřejmě založil v 70. letech 
13. století král Přemysl Otakar II. 
V následujících stoletích Brno ně-
kolikrát odolalo obléhání. Útoky 
Švédů v  17. století přinesly Brnu 
status hlavního města Moravy  – 
město cizím vojskům nepodlehlo 
a  ochránilo tak zemské desky, 
které sem byly převezeny z doby-
té Olomouce. 

Moderní éru přinesla do 
Brna v  roce 1839 železnice. Od-

Brno patří mezi nejstarší místa na mapě poboček 
Banky CREDITAS. Více než desetiletí mířili klienti Banky CREDITAS 

do pobočky v Pekařské ulici, která nyní prochází modernizací.  
Brněnským klientům od letošního června slouží druhá,  

zbrusu nová pobočka na náměstí Svobody.

bočná trať Severní dráhy císaře 
Ferdinanda tehdy propojila Brno 
s Vídní a Dolními Rakousy na jihu, 
se Slezskem a  Haličí na severu. 
Následoval rychlý růst průmyslu 
a  společenský a  kulturní rozvoj 
celého města. 

Dnešní Brno je dynamickou 
metropolí s téměř 380 000 obyva-
tel, centrem Jihomoravského kra-
je, sídlem více než desítky státních 
a soukromých vysokých škol i řady 
významných justičních institucí 
(Nejvyšší soud, Nejvyšší státní za-
stupitelství, Nejvyšší správní soud).

JIŽ V OSMÉM 
STOLETÍ 

PROKAZATELNĚ 
EXISTOVALO 

SPRÁVNÍ STŘEDISKO 
VELKOMORAVSKÉ 
ŘÍŠE V HRADIŠTI 
STARÉ ZÁMKY, 

KTERÉ DNES LEŽÍ 
V MĚSTSKÉ ČÁSTI 

LÍŠEŇ.

D o m i n i k á n s k é  n á m ě s t í  s   k o s t e l e m  s v.  M i c h a l a ,  v   p o z a d í  h r a d  Š p i l b e r k
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ČESKO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Které památky 
byste určitě neměli 
přehlédnout?

1
Hrad Špilberk
Na ikonickém hradě si můžete 
prohlédnout zachovalé kasema-
ty, lapidárium či barokní lékárnu. 
A především můžete vystoupit 
na rozhlednu a podívat se na 
Brno i jeho široké okolí. Skvělý 
výhled ale nabízejí i hradby 
Špilberku.

2
Katedrála sv. Petra 
a Pavla na Petrově
Gotická katedrála přestavěná 
do barokní podoby. Kromě bo-
haté výzdoby interiérů zaujme 
i největší dochovaný fragment 
městských hradeb.

3
Kapucínský kostel a krypta
Mnoho návštěvníků dlouho 
nezapomene na mrazivý nápis 
na stěně krypty s mumiemi 
zemřelých mnichů: „Čím jste 
vy, byli jsme i my, čím jsme my, 
budete i vy.“

4
Stará radnice 
Nejstarší světská budova Brna 
pochází z poloviny 13. století. 
V jejím průjezdu je pověstný 
brněnský drak. Z radniční věže 
je krásná vyhlídka na město 
a okolí.

5
Náměstí Svobody 
Největší a nejstarší náměstí si 
zachovalo historický trojúhelní-
kový tvar, který určoval směry 
středověkých cest. Na náměstí 
najdete řadu bohatě zdobených 
staveb, vaší pozornosti by neměl 
ujít například Dům u čtyř ma-
mlasů (náměstí Svobody č. 10). 
A samozřejmě nová dvoupatrová 
pobočka Banky CREDITAS. 

6
Vila Tugendhat 
Slavná stavba ze seznamu 
světového kulturního dědic-
tví UNESCO, kterou najdete 
v městské části Černá Pole. Před 
návštěvou si ověřte, zda je ote-
vřená. Často v ní totiž probíhají 
kulturní a společenské akce, 
svatby nebo filmová natáčení.

1

2

4 5

3
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Nepřehlédněte v okolí

Brněnská přehrada 
a hrad Veveří 
Okolí přehrady skrývá řadu turi-
stických cest, a především hrad 
tyčící se nad vodní hladinou. 
Přes přehradu se můžete vydat 
parníkem. 

Mohyla míru 
Prohlédněte si monumentální 
památník bitvy u Slavkova (1805) 
a v místním muzeu zhlédněte ex-
pozici bitvy tří císařů. Neuděláte 
chybu, pokud navštívíte i Slavkov 
a jeho barokní zámek. 

Parková dráha
V nákupním areálu Olympia Brno 
najdete nejen obchody, ale také 
jednu z největších tuzemských 
parkových železnic. Po 1 500 me-
trů dlouhé dráze se můžete 
svézt na speciálních železničních 
 modelech. 

Jak se k nám dostanete

Náměstí Svobody, 
Svoboďák. Na hlavní 
náměstí v historickém 

centru Brna trefí nejen obyvatelé 
města, ale i příležitostní návštěv-
níci. Banku CREDITAS najdete 
tam, kde začínají Česká a Stře-
dova ulice. Památkově chráněná 
neobarokní budova, kde sídlíme, 
nese číslo 23. Přijďte se podívat, 
jak vkusně a citlivě zmodernizoval 
náš architekt historické prostory.

Vyzkoušejte

Pivovarská restaurace – ochutnejte Starobrno v pi-
vovarské restauraci, která leží jen několik desítek 
kroků od brněnského pivovaru na Mendlově ná-
městí č. 20. 

Bar, který neexistuje – na podniku s originálním ná-
zvem oceňují znalci vybrané koktejlové menu a běžní 
návštěvníci zase výbornou dostupnost. Bar najdete 
kousek od náměstí Svobody na adrese Dvořá-
kova č. 1.

10-Z – veřejnosti přístupný protiatomový kryt nabízí 
výborně dochované vybavení z dob studené války. 
Vchod najdete v Husově ulici naproti domu číslo 12.

Brněnský orloj – za pouhých osm let své existen-
ce vzbudila černá kamenná plastika s  hodinovým 
strojem mnoho nadšených, ale i negativních ohlasů. 
Udělejte si názor sami, orloj se nachází v jižní části 
náměstí Svobody. 

6
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FINANCUJEME

Zlati Grič: Oživené 
vinařství, které ve 

světě boduje

CREDITAS je banka 
se silnými českými 
kořeny

Podporujeme české firmy, vý-
robce a průmyslníky. Proto jsme 
se rozhodli stát se finančním 
partnerem české investiční sku-
piny RSBC při její snaze znovu 
pozvednout tradiční slovinské 
vinařství Zlati Grič. Jsme rádi, že 
můžeme financovat aktivity firem 
a značek, aby nezanikly a expan-
dovaly. 

V roce 2017 Banka CREDITAS podpořila úspěšný 
podnikatelský krok české finanční skupiny RSBC – 
akvizici a restrukturalizaci vinařství Zlati Grič, které 

obhospodařuje téměř 80 hektarů vinic ve slovinském 
Štýrsku, provozuje unikátní vinný sklep, oceňovaný
díky architektonickému řešení, a věnuje se i dalším 

aktivitám, mezi nimiž vyniká vinařská turistika a golf.

V i n a ř s t v í  Z l a t i  G r i č  s e 
n a c h á z í  p o b l í ž  j e d n o h o 

z   h l a v n í c h  s i l n i č n í c h  t a h ů 
n a  j i h  d o  C h o r v a t s k a . 

Po k u d  s e  v   l é t ě  c h y s t á t e  n a 
Ja d r a n ,  m ů ž e t e  s i  t a d y 

u d ě l a t  z a s t á v k u .
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Skupina RSBC dokončila akvizici 
vinařství již na počátku roku 2016, 
a  to za ne zcela jednoduchých 
okolností. Vinařství totiž před le-
ty přehnalo investice do vlastní in-
frastruktury a zadlužení následně 
„neutáhlo“. Do správy si jej tedy 
vzala financující slovinská Pro-
banka a prodávala ho zahranič-
nímu investorovi v okamžiku, kdy 
téměř žádná z aktivit společnosti 
nebyla zisková a budoucnost by-
la značně nejistá. Kvůli tomu mu-
sela celou akvizici RSBC zaplatit 
pouze z vlastních prostředků, bez 
bankovního financování.

Další rok a  půl probíhala 
transformace vinařství s hlavním 
cílem dostat jeho aktivity z pro-
vozních ztrát. K tomu bylo nutné 
naplnit produkční kapacitu vinné-
ho sklepa bez kompromisů v kva-
litě vyráběných vín, obnovit důvě-
ru dodavatelů i odběratelů a začít 
zlepšovat povědomí o vínech Zla-
ti Grič mezi novými zákazníky 
a odbornou veřejností.

Všechny vytyčené mety se 
společným úsilím slovinského 

provozního týmu a  investičního 
týmu RSBC podařilo dobýt, tak-
že už první rok po akvizici byla 
společnost Zlati Grič mírně zis-
ková. To bylo důležitým faktorem 
při jednání s Bankou CREDITAS, 
která na konci roku 2017 umož-
nila skupině RSBC přefinancovat 

slovinském Štýrsku  – nedaleko 
rakouských hranic a  Mariboru, 
poblíž jednoho z hlavních silnič-
ních tahů na jih do Chorvatska. 
Poloha dále od moře a nadmoř-
ská výška od 300 m n. m. dělají ze 
Štýrska jednu z nejzajímavějších 
vinařských oblastí ve Slovinsku – 

významnou část kupní ceny ban-
kovním úvěrem, a tím jí pomohla 
otevřít cestu k dalším akvizicím.

Skvělé klima pro svěží vína
Vinařství Zlati Grič se rozkládá na 
malebných pahorcích severně od 
městečka Slovenske Konjice ve 
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mimořádně vysoký počet slun-
ných dní společně s chladnějším 
klimatem jsou perfektní pro pěsto-
vání svěžích, lehce pitelných vín.

Obzvláště se zde daří odrů-
dě Sauvignon a burgundským od-
růdám (bílý, šedý a modrý pinot, 
tedy po česku „rulandy“), velmi 
populární je i rýnský ryzlink. Tyto 
odrůdy tvoří jádro produkce Griče 
a vína z nich vyrobená dosahují 
i ve světovém srovnání mimořád-
ných kvalit, o čemž svědčí konzi-
stentně dobré výsledky na pres-
tižních mezinárodních soutěžích 
v Paříži, Vídni i v USA.

Nejzajímavější vína s etike-
tou Zlati Grič však vznikají o ně-
kolik kilometrů dále – v původ-
ních sklepích kartuziánského 
kláštera Žiče, jehož historie sa-
há do poloviny 12. století. Zde 
se tradiční metodou zrání v  lah-
vi vyrábějí šumivá vína, slovin-
sky „peniny“ – bílé z odrůdy Beli 
Pinot a růžové z odrůdy Frankin-
ja. Lahve leží ve sklepě v dřevě-
ných stojanech a ručně se otáče-
jí, než se po minimálně dvou až 
třech letech odstřelí kaly a láhev 
se připraví k distribuci. Jak bílé, 
tak růžové šumivé víno následují 
filozofii vinařství – jsou velmi su-
chá a díky tomu perfektně pitel-
ná a osvěžující. Pravidelně sbírají 
ocenění na velkých soutěžích – 
naposledy na slepé degusta-
ci salonu sektů Glass of Bubbly 
v Londýně na podzim roku 2017, 
odkud si Penina Rose odvezla 
cenu za nejlepší víno pro první 
rande. Hlavní porotce zdůraz-
nil význam tohoto ocenění, ne-
boť víno z vinařské oblasti světu 
téměř neznámé nechalo za se-
bou i velká vína zvučných jmen 
z  Champagne.

Architektura a turismus
Přestože skvělá vína jsou největ-
ším lákadlem Griče, vinařství se 
svým okolím nabízí řadu dalších 
důvodů, díky nimž stojí za pozor-
nost jako turistická destinace  – 
ať už pro samostatnou návště-
vu, nebo jako zastávka při cestě 
k  Jadranu.

FINANCUJEME

M í s t n í  v í n a  s i  v e l m i  d o b ř e  v e d o u  i   n a  m e z i n á r o d n í c h 
s o u t ě ž í c h  v   Pa ř í ž i ,  V í d n i  a   U S A . 

Samotná budova vinařství je 
pozoruhodnou ukázkou kvalitní 
moderní architektury, která nená-
silným způsobem spojuje užitný 
objekt s okolní krajinou. Budova 
totiž stojí v chráněné oblasti Škal-
ce, kde platí velmi přísná pravidla 
pro nové nadzemní objekty. Vin-
ný sklep s kompletním zázemím 
byl tedy vnořen do úbočí kopce 

tak, aby jen minimálně narušoval 
jeho reliéf. Zvenku jsou vidět jen 
malé části celého komplexu a za-
travněná střecha, na niž přiroze-
ně navazuje svah s vinnou révou. 
Vnitřek stavby je naopak překva-
pivě vzdušný a díky důmyslnému 
systému světelných tunelů i přiro-
zeně prosvětlený. Budova vinař-
ství posbírala několik architekto-

nických ocenění a byla zařazena 
do publikace Galerie Jaroslava 
Fragnera mapující nejlepší spoje-
ní vinařství a architektury v regio-
nu střední a jižní Evropy.

Kromě návštěvy a degusta-
ce ve sklepě lze v areálu vinař-
ství navštívit restauraci Gostilna 
Grič, patřící mezi nejvyhlášenější 
gastronomické podniky v  regio-
nu. Místní kuchyně umně spojuje 
tradiční slovinské suroviny a po-
stupy s  moderními kulinářskými 
trendy. Restaurace se nachází ve 
stylové budově na hřebeni kopce 
mezi vinicemi – od jara do podzi-
mu si tak můžete užívat výhledy 
ze slunné terasy, jen několik met-
rů od posledních keřů révy.

Pokud zůstanete v restaura-
ci až do noci, abyste ochutnali 
místní speciality a vína z hroznů, 
které vyrostly v nejbližším oko-
lí, můžete přespat o kousek dál 
v  jednom z  apartmánů v  něko-
lik set let staré budově na dal-
ším z místních vrcholků a ráno se 
pak kochat pohledem z oken na 
sluncem zalité stráně s révou. Po 
snídani můžete vyrazit na golfo-
vé hřiště, které začíná přímo pod 
kopcem. Má sice jen devět ja-
mek, ale zážitek ze hry mezi vi-
nicemi je neopakovatelný. Místní 
golfisté navíc garantují, že tech-
nicky náročná hra ve zdejším 
členitém terénu je skvělou prů-
pravou na nástrahy jakkoliv ob-
tížného hřiště.

A pokud golfu neholdujete, 
můžete se projet mezi místními 
vinicemi na silničním či trekingo-
vém kole nebo se vydat v sedle 
horského kola na single tracky 
v nedalekých lesích. V zimě lze 
zase vyrazit na lyže do nedale-
kého střediska Rogla s unikátním 
běžkařským polygonem. A chce-
te-li jen relaxovat, do termálního 
koupaliště Zreče je to autem de-
set minut.NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 

VÍNA VZNIKAJÍ 
V PŮVODNÍCH 

SKLEPÍCH 
KARTUZIÁNSKÉHO 

KLÁŠTERA ŽIČE, 
KDE SE TRADIČNÍ 
METODOU ZRÁNÍ 

V LÁHVI VYRÁBĚJÍ 
ŠUMIVÁ VÍNA – 

SLOVINSKY 
„PENINY“. 

B u d o v a  v i n a ř s t v í ,  n e n á s i l n ě  z a č l e n ě n á  d o  o k o l n í  k r a j i n y,  p o s b í r a l a  m n o h o  a r c h i t e k t o n i c k ý c h  c e n .



Uregulováni 
k smrti?

„Pohled vlády na ekonomiku by se dal shrnout do několika krátkých 
frází: Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. 

A když se to přestane hýbat, dotuj to.“ 
Ronald W. Reagan
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Přebujelá regulace v současnos-
ti „otravuje“ život podnikatelům 
i většině občanů. Není to jen pro-
blém České republiky nebo Ev-
ropské unie, ale celého euroame-
rického prostoru. 

Nejsem proti všem regula-
cím. Respektuji takové, které na-
stavují jasná pravidla, jsou jedno-
duché, jednoznačné a chrání ty, 
kteří chtějí a  mají být chráněni. 
Regulace, jejichž podstata a smy-
sl jsou postaveny nad formální 

stránku, zkrátka regulace, které 
splňují znaky „selského rozumu“. 
Takové ale nyní nevidím a přiblí-
žím vám to na několika příkladech 
z mé praxe.

Jednoduchá 
a jasná pravidla
Do roku 2012 platila v  českém 
bankovnictví poměrně jedno-
duchá pravidla, opřená o něko-
lik stěžejních zákonů a  vyhlá-
šek. Vedle zákona č. 21/1992 Sb., 

o bankách, byla asi nejdůležitěj-
ší vyhláška 123/2007 Sb., o pra-
vidlech obezřetného podniká-
ní bank, spořitelních a  úvěrních 
družstev a obchodníků s cenný-
mi papíry. Pravidla byla pocho-
pitelná, a pokud bylo potřeba je 
upřesnit, stačilo se i neformálně 
obrátit na centrální banku a po-
žádat ji o  konzultaci. Odpověď 
se téměř na 100 % v  budoucnu 
neměnila a bylo možné ji brát – 
alespoň ve vztahu k  ČNB  – za 

POHLEDEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

REGULACE NENÍ 
SLOŽITÁ POUZE 
PRO OBČANY, 

FIRMY, FINANČNÍ 
INSTITUCE, 

VEŘEJNOU SPRÁVU, 
ALE I PRO SOUDY.
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POHLEDEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Zvýšená regulace 
má i další dopady

Zvýšené náklady na celou veřejnou 
správu. Více regulace znamená 

více věcí ke kontrole, více kontrol 
znamená více úředníků. To vede 

k více pochybením (byť jen 
formálním) na straně kontrolovaných. 

Proč? Podle hesla: „Něco najít 
musíme, jinak by nás podezírali, že 
jsme to udělali špatně.“ Více chyb 

znamená více náprav na straně 
kontrolovaných, a tak to jde stále 

dokola. 

Zvýšená regulace 
(resp. zvýšené náklady) 
logicky zvyšuje daně 
a daňové povinnosti.

Bránění vstupu nových hráčů na trh. Kdo si může 
na začátku podnikání dovolit držet velký aparát 
úředníků, kteří se postarají o plnění regulace? 
Jen velké podniky. Regulace tak brání malému 
a střednímu podnikání, a naopak podporuje vznik 
monopolů a oligopolů. Stát z nás v současnosti 
skutečně nechce mít podnikatele, ale zaměstnance. 
Zaměstnanec se lépe daní, je závislejší na státu, 
lépe se ovládá. Zaměstnanec tudíž lépe volí.

Zvýšení zásahů do života občanů, které veřejná 
správa přejmenovala na spotřebitele. A ty je nutné 

chránit. V důsledku regulace je ale občan (spotřebitel) 
povinně zahlcen celou řadou informací a poučení, 

v jejichž důsledku je poptávaný produkt výrazně 
složitější a neuchopitelný. Ochrana a pocit dobré 

ochrany totiž vyvolávají pasivitu. 

Zdražení výsledného 
produktu. Jako 

zákazníci musíte 
zaplatit i velké 

množství lidí, kteří jsou 
ve firmách zodpovědní 

za regulaci.

Vznik obrovského 
množství zákonů 
a podzákonných norem, 
které mohou jít i proti 
sobě. 

1

2

3

5 6

4
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bernou minci. Dnes je to vzhle-
dem ke složitosti nařízení Ev-
ropské komise takřka nemožné. 
Nařízení jsou příliš obecná (mu-
sí obsáhnout všechny země EU), 
složitá a občas jdou proti sobě. 
Navíc relevantní výklad v přípa-
dě nejednoznačnosti některých 
ustanovení může dát často jen 
Evropská centrální banka. Dosa-
žitelnost odpovědi je velice obtíž-
ná, v některých případech téměř 
nemožná.

Koho má regulace 
chránit?
V článku o regulacích nelze dnes 
vynechat zákon č. 257/2016 Sb., 
o  spotřebitelském úvěru. Podle 
něj jsou všechny úvěry pro ne-
podnikající fyzické osoby spotře-
bitelského charakteru, a  to bez 
ohledu na jejich výši. Co je ale 
spotřebitelského na úvěru ve vý-
ši 20 milionů korun, určeného na 
koupi činžovního domu s  dese-
ti nájemníky? Nebo na úvěru za 
účelem koupě podílu v obchodní 
společnosti? Část právníků mož-
ná řekne, že to nejsou spotřebi-
telské úvěry. Problém je, že vý-
klad zákona není jednoznačný 
(jedná se v těchto případech ješ-
tě o  správu vlastního majetku, 
která není podnikáním?). Rozhod-
nou tedy až judikáty (rozhodnu-
tí příslušných soudů), a proto se 
banka musí chovat velmi obe-
zřetně. A  výsledek? Neúměrná 
složitost celého procesu. Navíc 
některé ( jinak bonitní) klienty 
kvůli právním rizikům banka ra-
ději neobslouží. V  takovém pří-
padě regulace nepomáhá. Chrá-
ní ty, kteří chráněni být nemají 
a ani nechtějí.

Formální stránka 
regulace 
Regulace není složitá pouze pro 
občany, firmy, finanční instituce, 
veřejnou správu, ale i pro soudy. 
Ty to řeší tak, že vyhodnocují pro-
vinění podle formální stránky vě-
ci. Příklady lze opět najít v zákoně 
o spotřebitelském úvěru, kdy i ne-
významná chyba třeba ve výpo-
čtu RPSN (například zapomenuté 
započítání nějakého malého po-
platku) znamená prohru u soudu, 
a v některých případech dokon-
ce i neplatnost samotné smlouvy 
o úvěru. V krajním případě to mů-
že vést i ke zničení jinak úspěšné-
ho podniku. 

Správný přístup je jinde, a to 
v rozvoji vzdělání a osvětě. Otáz-
kou je, zda právě to establishment 
chce a podporuje. Pasivita umož-
ňuje druhé ovládat. Pokud bych 
chtěl být bulvární, tak napíšu, že 
regulace je jako droga, která ne-
povzbuzuje, ale otupuje. Zvýše-
ná regulace způsobuje hloupnutí 
obyvatelstva.

Současná regulace je často 
nejednoznačná, ztěžuje nám ži-
vot, snižuje kreativitu a nutí nás 
fungovat v šablonách. Ten, kdo se 
snaží podnikat a vydělávat pení-

ze, je často ostrakizován jako ně-
kdo, kdo porušuje regulaci. Velmi 
často svůj um a schopnosti věnuje 
tomu, jak vyhovět regulaci, místo 
aby se věnoval rozvoji podnikání, 
vydělávání peněz a jejich násled-
nému reinvestování.

Dá se nárůst regulace 
zastavit? 
Podle všeho těžko. Současný 
systém je neprůstřelný. Evrop-
skou unii lze při velkém zjedno-
dušení v současnosti vnímat přes 
Evropskou komisi a její úřednický 
aparát, který neustále navrhuje 
nové regulace. K nim se vyjadřu-
jí úředníci v jednotlivých státech, 
píšou stanoviska (neboli tzv. pozi-
ce) pro své ministry, kteří jezdí na 
summity do Bruselu, kde pak ty-
to pozice hájí. To vede k nutnosti 
dalšího zvětšování státu, protože 
je potřeba stále více úředníků na 
tvorbu, implementaci a  násled-
nou kontrolu regulací. Ty je nut-
né zaplatit a peníze jsou vybírány 
pomocí vyšších berní (slovo daň 
mi přijde málo názorné). Na velký 
stát se přisává více velkých firem 
a vznikají monopoly a oligopoly. 
Lidé na nejvyšších postech oli-
gopolů přirozeně podporují vel-
ký stát. Vyhovuje jim to. Velké fir-
my jsou schopné plnit velkou část 
regulace – mají totiž prostředky 
na velké množství úředníků, kte-
ří komunikují s úředníky ve veřej-

né správě. Takto bychom moh-
li pokračovat dál po nekonečné 
 spirále.

Základním předpokladem 
zdravého fungování ekonomiky je 
malé a střední podnikání, které je 
nejinovativnější a posouvá celou 
společnost vpřed. To však ohrožu-
je monopoly a oligopoly. 

Na druhou stranu možnosti 
pro zastavení a změnu této spirá-
ly jsou na každém z nás. Spočívají 
v naší každodenní činnosti. Proto 
se i Banka CREDITAS snaží přiná-
šet jednoduché a  flexibilní služ-
by a produkty pro malé a střední 
podnikatele, a tím jim zjednodu-
šit život. Připravujeme například 
nové možnosti financování přes 
podnikatelské úvěry a brzy i pro-
střednictvím faktoringu.

Vladimír Hořejší

Je předsedou představenstva 
Banky CREDITAS. Ve funkci člena 
představenstva působil od roku 
2012, jeho předsedou je od roku 
2013. Během své profesní dráhy 
zastával řadu vedoucích pozic 
ve státní i  soukromé sféře, např. 
v Konsolidační bance Praha, Čes-
ké konsolidační agentuře. Byl také 
náměstkem ministryně informatiky 
pro oblast e-governmentu.

S o u č a s n á  r e g u l a c e  j e  č a s t o 
n e j e d n o z n a č n á ,  z t ě ž u j e  n á m  ž i v o t , 

s n i ž u j e  k r e a t i v i t u  a   n u t í  n á s  f u n g o v a t 
v   š a b l o n á c h .  Te n ,  k d o  s e  s n a ž í 
p o d n i k a t ,  v e l m i  č a s t o  s v ů j  u m 

a   s c h o p n o s t i  v ě n u j e 
t o m u ,  j a k  v y h o v ě t  r e g u l a c i ,  m í s t o 
a b y  s e  v ě n o v a l  r o z v o j i  p o d n i k á n í , 

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

OTÁZKA PRO 
VNÍMAVÉHO 

ČTENÁŘE: 
„VE KTERÉ ČÁSTI 

CITÁTU OD 
R. REAGANA 

SE V EVROPSKÉ 
UNII 

NACHÁZÍME?“
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UNICAPITAL DISTRIBUCE

Developerům a provozovatelům 
obytných a průmyslových areá-
lů nabízejí alternativní distribu-
toři energie komplexní servis, je 
to tedy komfortní způsob, jak se 
zbavit komplikovaných administ-
rativních i technických požadavků 
souvisejících s budováním a pro-
vozem distribučních sítí. Na ros-
toucím trhu tuzemských alterna-
tivních distributorů si dominantní 
pozici vybudovala energetická 
skupina UNICAPITAL DISTRIBU-
CE a  jí zastřešené společnosti 
z investiční skupiny UNICAPITAL. 
Na novinky a plány jsme se ze-
ptali finančního ředitele společ-
nosti UNICAPITAL DISTRIBUCE 
Richarda Holešinského.

Proč by si měl developer ne-
bo provozovatel průmyslové-
ho areálu hledat alternativního 
distributora?
Protože získá kvalitnější a  kom-
plexnější služby, než by si byl scho-
pen zajistit sám. Díky značnému 

Český lídr alternativní 
distribuce energie: 

UNICAPITAL DISTRIBUCE

Alternativní distribuci energií objevuje stále více developerů 
a správců areálů, kteří hledají efektivní a současně ekonomicky výhodné 

řešení. Služby alternativních distributorů pro ně znamenají konec 
starostí s připojením k distribuční síti, financováním a správou lokálních 

energetických soustav.

UNICAPITAL 
DISTRIBUCE 

NENABÍZÍ POUZE 
DISTRIBUCI, ALE 

TAKÉ EFEKTIVNÍ DE-
CENTRALIZOVANOU 

ENERGETIKU. 
A TO NENÍ JEN 

ELEKTRICKÁ 
ENERGIE, ALE 

TAKÉ PLYN, TEPLO 
ČI AKUMULACE.

N a š í  s i l n o u 
s t r á n k o u  j e 
l e g i s l a t i v a .
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počtu licencí zaměstnáváme špič-
kové specialisty, které developer 
s několika málo projekty nedoká-
že uživit. Naší silnou stránkou je 
legislativa – v oblasti energetické 
distribuce je velmi komplikovaná 
a potřebujete profesionály, kteří ji 
nejen znají, ale také umějí apliko-
vat v praxi. Naší velkou výhodou 
jsou zkušenosti v  jednání s nad-
řazenými distributory. Dokážeme 
připravit všechny dostupné va-
rianty připojení na distribuční síť, 
předložíme je zákazníkovi a  po-
můžeme s výběrem té, která pro 
něj bude nejvhodnější.

Na trhu existuje celá řada alter-
nativních distributorů. V čem je 
vaše přidaná hodnota? 
Žádný z  nich nemá tak široké 
portfolio realizovaných projektů, 

jaké máme my. Mluvím o projek-
tech, které nejsou jen na papíře 
nebo v plánech, ale již skutečně 
existují a můžeme je novému zá-
kazníkovi kdykoli ukázat. Přičtěte 
k tomu náš zkušený tým, garan-
ci sjednaných termínů, silného in-
vestora, který nás financuje a je 
zárukou naší bonity. A  zjistíte, 
že nepřeháním, pokud říkám, že 
jsme největším alternativním dis-
tributorem v České republice.

Mluvíme o distribuci energie, 
pod kterou si většina lidí zřejmě 
představí elektřinu…
To by byla zásadní chyba! UNI-
CAPITAL DISTRIBUCE nenabízí 
pouze distribuci, ale také efektiv-
ní decentralizovanou energetiku. 
A to není jen elektrická energie, 
ale také plyn, teplo či akumulace, 

například ve formě bateriových 
systémů. Mezi našimi projekty 
najdete i kogenerační centrum ve 
Stodůlkách, kde jsme realizovali 
pilotní aplikaci decentralizované 
energetiky.

Je decentralizovaná energeti-
ka směr, kterým se chcete do 
budoucna ubírat? V čem vidíte 
budoucnost UNICAPITAL DIS-
TRIBUCE?
Budoucnost vidím v dalším dyna-
mickém rozvoji. Stále více mana-
žerů a ředitelů přichází na to, že 
nalezení vhodného alternativní-
ho distributora posune jejich pro-
jekty dopředu mnohem rychleji, 
než kdyby si vše řešili sami. Pro 
provoz lokální distribuční sousta-
vy musí distributor získat licenci 
od Energetického regulačního 

úřadu, který detailně posuzu-
je technické i  finanční předpo-
klady žadatele. Proto pracuje-
me i na osvětě, aby si zákazníci 
uvědomili, že při výběru alterna-
tivního distributora nemůže být 
rozhodujícím kritériem jen cena. 
Služební automobil si firma také 
nevybírá jen podle ceny, ale zo-
hledňuje i rozsah záruk, dostup-
nost servisu nebo reference pro-
dejce. A samozřejmě kupuje jen 
vůz schválený do provozu. Stejně 
je třeba postupovat i při výběru 
alternativního distributora. Vel-
mi levné, ale neschválené řeše-
ní může mít fatální následky pro 
celý projekt. Pokud si naopak zá-
kazník vybere zkušeného a bo-
nitního alternativního distributo-
ra, má jistotu, že se již o energie 
nemusí starat.

UNICAPITAL DISTRIBUCE je energetickou divizí in-
vestiční skupiny UNICAPITAL, v jejímž portfoliu tvořila 
na konci roku 2017 energetika zhruba jednu třetinu. 
Investice společnosti směřují do akvizic stávajících 
soustav a jejich rozšiřování, ale také do výstavby no-
vých projektů. Energetická divize zastřešuje Česko-
moravskou energetiku, Českomoravskou distribuci, 
LDS Sever a LUDS. 

Českomoravská energetika přímo vstupuje do 
energetických projektů, především v  oblasti dis-
tribučních soustav elektřiny. Investice společnosti 
směřují jak do akvizic stávajících soustav a  jejich 
rozšiřování, tak do výstavby nových projektů.

Českomoravská distribuce je licencovaným 
distributorem elektrické energie. Provozuje desítky 
distribučních soustav pro průmyslové, logistické, ad-
ministrativní i rezidenční odběratele po celé České 
republice. 

LDS Sever je plnohodnotnou regionální distri-
buční soustavou na Chomutovsku. Obsluhuje 45 vel-
kých zákazníků s celkem 85 odběrnými místy. 

LUDS se zabývá výstavbou, provozováním 
a servisem distribučních soustav elektrické energie. 
Odběrateli jsou průmyslové zóny, obchodní centra, 
bytové komplexy a soubory rodinných domů.

UNICAPITAL 
DISTRIBUCE



NAPSALI O NÁS

Banka CREDITAS 
věnovala milion korun 
obecně prospěšné 
společnosti Společně pro 
děti

9. 2. 2018
Banka CREDITAS se stala hlav-
ním partnerem obecně prospěš-
né společnosti Společně pro děti. 
Ta pomáhá dětem v rozvoji a pod-
poruje rodiny, které se ocitly v tíži-
vé životní situaci. Do konkrétní po-
moci se během dobrovolnických 
dnů zapojí i zaměstnanci banky.

Obecně prospěšná společ-
nost Společně pro děti vznikla ja-
ko projekt skupiny přátel, kteří se 
rozhodli věnovat svůj volný čas 
a peníze na podporu a rozvoj dě-
tí, jimž rodinná situace nedopřává 
stejné možnosti jako jejich vrstev-
níkům z fungujících a krizí neza-
sažených rodin. Jde o děti z dět-
ských domovů, ale také z  rodin 
se špatným sociálním a  finan-
čním zázemím, rodin nekomplet-
ních nebo po náhlém úmrtí či těž-
ké nemoci některého z rodičů. 

Banka CREDITAS hned 
v prvním roce fungování 
vydělala 66 milionů

5. 4. 2018 
Vstup miliardáře Pavla Hubáčka 
do bankovního světa měl hned na 
začátku ve výsledku černá čísla. 
Jeho Banka CREDITAS za prvních 
dvanáct měsíců svého fungová-
ní, kterými byl rok 2017, vydělala 
v čistém 66 milionů korun. O rok 
dříve, tedy když byl CREDITAS 
ještě družstevní záložnou, vyká-
zal ztrátu 18 milionů. „V prvním ro-
ce jsme se soustředili na podporu 
znalosti značky, posilování úvěro-
vé a kapitálové pozice a také na 
investice do IT a  inovací,“ uvedl 
předseda představenstva Banky 
CREDITAS Vladimír Hořejší. Počet 
klientů banky se za rok zdvojná-
sobil na 40 000. Díky tomu vkla-
dy u  banky vzrostly meziročně 
o 150 procent na více než 25 mi-
liard korun. Celková bilanční suma 
vzrostla ve srovnání s předešlým 
obdobím ještě rychleji – o 170 pro-
cent na téměř 32 miliard korun.

Banka CREDITAS umožní 
lidem nahlížet do jejich 
účtů u konkurence. 
Přidá pobočky a chystá 
hypotéky

12. 4. 2018
Banka CREDITAS, která má za 
sebou teprve první rok fungová-
ní, předbíhá konkurenci v  rych-
losti, jakou pro klienty rozšiřuje 
možnost ovládat v  internetovém 
bankovnictví účty v  jiných ban-
kách. Už od ledna si do něj mohou 
napojit účty ve Fio bance a ode 
dneška i v Equa bank. V květnu se 
má tato možnost rozšířit i na účty 
v Air Bank a poté i v České spo-
řitelně. „Zatím klienti mohou do 
svých účtů ve Fio a Equa jen na-
hlížet – to znamená, že mají v in-
ternetovém bankovnictví přístup 
k zůstatkům a historii pohybů. Ale 
brzy jim umožníme i zadávat plat-
by,“ upřesňuje Kamil Rataj, místo-
předseda představenstva Banky 
CREDITAS.

Bance CREDITAS stoupl 
letos zisk o 29 milionů na 
31 milionů Kč

26. 4. 2018
Někdejší záložna CREDITAS po-
kračuje ve svém druhém roce na 
bankovním trhu v růstu. V prvním 
čtvrtletí jí stoupl zisk meziročně 
o 29,4 milionu na 31,2 milionu Kč. 
Banka to dnes oznámila v  tisko-
vé zprávě. Ostatní banky výsled-
ky zatím nezveřejnily. CREDITAS 
letos zvyšuje kapitálovou sílu, její 
vlastní kapitál dosáhl k 25. dubnu 
3,05 miliardy korun. Do poloviny 
dubna přibylo 830 milionů korun, 
které vložil z naprosté většiny ma-
joritní akcionář banky Pavel Hu-
báček. To bance dává prostor pro 
růst i investice. „Při stabilní úrovni 
vkladů se nám daří zvyšovat objem 
úvěrů, což se pak pozitivně odrá-
ží na čistých úrokových výnosech 
a následně i v zisku,“ komentoval 
výsledky předseda představenstva 
Banky CREDITAS Vladimír Hořejší. 
Upozornil na to, že banka je zatím 
jediná na trhu, která využila směr-
nice PSD2 k tomu, aby přes její in-
ternetové bankovnictví šlo ovládat 
účty v jiných bankách.

O zisku, novinkách 
i charitě
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Banka CREDITAS má v českých médiích stále velký prostor. 
Novináře zaujalo třeba to, že hned její první rok na bankovním trhu 
skončil ziskem. Psalo se také o první opravdu zlaté kartě v Česku 
i v Evropě, o nových pobočkách nebo o otevřeném bankovnictví 

a nejvýhodnějších kurzech.

Banka CREDITAS 
otevřela novou pobočku 
v Děčíně. Do podzimu 
chce otevřít další tři

14. 5. 2018
Banka CREDITAS pokračuje v roz-
šiřování své pobočkové sítě. V po-
řadí sedmnáctá pobočka se na-
chází v centru Děčína v Bezručově 
ulici. „Co se týče poboček, máme 
dva cíle. Prvním je rozšiřovat po-
krytí a být našim klientům co nej-
blíže, proto po Děčínu v blízké do-
bě otevřeme další pobočku také 
v Brně, Frýdku-Místku a v Prostě-
jově. Druhým cílem je poskyto-
vat klientům služby v  pro ně co 
nejpříjemnějším a  nejútulnějším 
prostředí,“ říká ředitel retailové-
ho bankovnictví Banky CREDITAS 
Jan Jeřábek.

Na pobočce banka nabízí 
bankovní služby i směnárnu.

Kellner posiluje 
v telekomunikacích. PPF 
koupila třetinu ČD – 
Telematika

16. 5. 2018
Skupina PPF nejbohatšího Če-
cha Petra Kellnera koupila po-
díl 29,4 procenta ve společnosti 
ČD – Telematika od skupiny UNI-
CAPITAL, informovala ve středu 
mluvčí PPF Zuzana Migdalová. 
Telematika vlastní rozsáhlou te-
lekomunikační optickou síť podél 
železničních tratí, kterou z  vel-
ké části využívají státní podniky. 
„Obě strany se shodly, že kupní 
cena ani další parametry smlou-
vy nebudou zveřejňovány. Ná-
kup minoritního podílu je součástí 
dlouhodobé strategie PPF v ob-
lasti telekomunikační infrastruk-
tury,“ uvedla Migdalová za PPF.

Analýza: Rozdíl v kurzu 
mezi bankami je až 
50 haléřů za euro

27. 5. 2018
Rozdíl v  kurzu se mezi český-
mi bankami pohybuje až oko-
lo 50  haléřů za euro. Kurz eu-
ra je stěžejní i při přepočtu měn 
zemí mimo eurozónu na koruny. 
V  případě Turecka, Chorvatska 
či Egypta je tak možné za směnu 
10 000 Kč zaplatit až o 500 ko-
run více, vyplývá z analýzy Ban-
ky CREDITAS. Navíc nikoliv po-
platky za výběr, ale kurzy měny 
určují, kolik klienty reálně stojí vý-
běr cizí měny z bankomatu v za-
hraničí. Poplatky za výběr z ban-
komatu v zahraničí se u českých 
bank pohybují v rozmezí od nuly 
do 125 korun. Nicméně u výběrů 
kolem 10 000 korun to má v zá-
sadě menší roli a rozhoduje kurz. 
„Klíčový je pro české turisty kurz 
eura. Tím se ve většině destinací 
platí, navíc se často používá k pře-
počtu z dalších měn,“ uvedl ředi-
tel retailového bankovnictví Ban-
ky CREDITAS Jan Jeřábek. 

Česká banka přichází 
s první platební kartou 
z opravdového zlata 

6. 6. 2018
Označení „zlatá karta“ dosud 
banky používaly pro plastovou 
platební kartu natřenou na zla-
to, určenou bohatým klientům. 
Dneškem tento eufemismus kon-
čí. Česká Banka CREDITAS vy-
dává ve spolupráci se společ-
ností MasterCard platební kartu 
z opravdového zlata.

Pod názvem Real Gold ji na-
bídne stovce svých nejbohatších 
klientů. Budou se moci chlubit 
kartou, která nejen v Česku, ale 
ani v celé Evropě dosud neexisto-
vala. Luxusní karta je vyrobena ve 
dvou limitovaných variantách  – 
Gold a Black. Padesát klientů si 
tak bude moci vybrat zářivě zla-
tou, dalších padesát pak černo-
-zlatou variantu.

V současnosti jde o nejpres-
tižnější produkt, který český i ev-
ropský bankovní trh nabízí. Téměř 
polovinu hmotnosti karty tvoří zla-
to, což poznáte na první pohled 
i dotek.
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BANKOVNĚ NEBANKOVNÍ TÉMA

Kolik zlata je ještě pod zemí, 
není snadné zjistit. Hrubý odhad 
WGC hovoří o 54 000 tunách. Při 
současném tempu roční těžby by 
se tak dalo vytěžit do dvaceti let.

Je reálný návrat
zlatého standardu?
Objem zlata, které by bylo možné 
použít k oživení zlatého standar-
du, se významně zmenší, zahr-
neme-li do úvah tradiční způso-
by užití zlata. Zlato totiž figuruje 
především ve šperkařství, kam 
směřuje téměř celá jeho polo-
vina. Platilo to v celé historii, ze 
které vychází graf u článku, a je 
to stejné i dnes. V klenotnickém 
zboží je nyní alokováno 48 pro-
cent dostupného zlata.

K  pokusu o  opětovné na-
stolení zlatého standardu by 
mohly být využity zlaté rezer-
vy centrálních bank. V  centrál-

Zlaté peníze

Zlato zůstává symbolem jistoty. Je zárukou v dobách 
míru i neklidu a chaosu, má klíčový význam 

pro ekonomiku zemí stejně jako pro hospodaření 
jediné domácnosti. 

Jak bylo použito zlato 
nahromaděné během lidské historie

ních bankách po celém světě je 
33 670 tun zlata, což je údaj sle-
dovaný Mezinárodním měnovým 
fondem. Tato výše se rok od roku 
příliš nemění.

Ať již jsou odhady celkové-
ho množství zlata na zemi a jeho 
alokace více, či méně přesné, je 
zjevné, že jde o velmi omezené 
zásoby. To je podstatný závěr. 
Limitované množství zlata je to-
tiž konfrontováno s téměř „neko-
nečným“ objemem peněz. 

Za mírou objemu pe-
něz v  ekonomice obvykle stojí 
tzv. měnová báze – součet obě-
živa a bankovních rezerv u cen-
trální banky. Například ve Spo-
jených státech je dynamika růstu 
měnové báze v poslední dekádě 
nesrovnatelně vyšší v porovnání 
s tempem, kterým může díky těž-
bě přibývat celosvětová zásoba 
zlata.

Ekonomika moderní společ-
nosti je na rostoucím množství pe-
něz vysloveně založena. Rostou-
cí objem peněz totiž dává prostor 
vyššímu ekonomickému růstu. 
Tuto vazbu ekonomové vyjadřují 
pomocí tzv. rovnice směny (prů-
měrný objem peněz v oběhu ná-
sobený rychlostí jejich oběhu je 
roven sumě průměrných cen pla-
cených za každý statek a službu, 
násobených prodaným množ-
stvím každého z nich).

Zlatý standard 
je minulostí
Zvětšující se nepoměr mezi rych-
lým růstem množství peněz a pod-
statně pomalejším růstem světo-
vých zásob zlata vede k jedinému 
závěru: Návrat zlatého standardu 
není reálný, protože lidstvo nemá 
dostatek zlata a muselo by změ-
nit fungování moderní ekonomiky. 

šperky
47,7 %

privátní investice
21,1 %

veřejný sektor
17,1 %

ostatní
14,1 %

Z d r o j :  Wo r l d  G o l d  C o u n c i l

Zlato je stále spolehlivou komo-
ditou pro uložení investic a úspor. 
O  jiné historické role přišlo, ze-
jména o svůj význam v peněžní 
směně. Zatímco dříve byly měny 
kryté zlatem, dnes to už neplatí. 
Samotná myšlenka návratu zlaté-
ho standardu stále žije, jde však 
o nesplnitelné přání – stačí se po-
dívat na dostupný objem zlata.

Kolik zlata je na zemi?
Podle WGC (World Gold Coun-
cil – instituce sdružující největší 
těžební společnosti zlata, jejímž 
cílem je podpora rozvoje a sta-
bility trhu se zlatem) dosáhlo ke 
konci roku 2017 celkové množ-
ství historicky vytěženého zlata 
190 040 tun. Pro představu – ta-
kové množství zlata by vyplnilo 
krychli o hraně 21,4 metru, což je 
zhruba výška panelového domu 
o osmi podlažích. 

Jde o  zlato, které lidé vy-
dobyli od prvního okamžiku, kdy 
se naučili zlato sbírat, rýžovat 
a později průmyslově těžit. Zlato 
se totiž prakticky neztrácí, pokud 
pomineme potopené lodi, zlaté 
šperky v  hrobech zemřelých či 
ztracené „poklady“.

Jestliže se dvě třetiny veš-
kerého zlata vytěžily v  období 
od roku 1950 do dneška, pak lze 
s nadsázkou říci, že nezanedba-
telná část každého zlatého vý-
robku nebo šperku je ze zlata, 
které lidé získali již v  dávnově-
ku. Řada starých zlatých výrob-
ků je po určitém čase roztave-
na, aby bylo zlato možné využít 
pro novou výrobu. Velmi krátký-
mi životními cykly prochází zla-
to používané v mikroelektronice 
(to je také jeden z důvodů zájmu 
o recyklaci staré elektroniky), na 
maximálně desítky let lze pak 
odhadnout dobu mezi opako-
vaným použitím zlata ze zubař-
ských  slitin.

Na přelomu tisíciletí přibý-
valo každý rok těžbou 2 500 až 
3 000 tun zlata. V poslední deká-
dě průměrná roční těžba narost-
la a pod hranici 3 000 tun patrně 
ani v budoucích letech neklesne.

Historické 
využití 
zlata
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Z d r o j :  Wo r l d  G o l d  C o u n c i l

Petr Hlinomaz

Znalosti získané díky přírodověd-
nému vzdělání v  oblasti fyziky 
úspěšně spojuje s  děním na fi-
nančních trzích. Více než dvacet 
let působí na odborných i exeku-
tivních pozicích. V Bance CREDI-
TAS je ředitelem odboru zabý-
vajícího se finančními trhy. Dříve 
pracoval například v BH Securities 
nebo v ČSOB. 

Znáte legendu o bance, která nabízela zlatou cihlu každému, kdo ji dokáže jednou rukou zdvihnout? 
Cihlu za miliony si prý skutečně někdo odnesl. Zčásti nejde o legendu – již před 60 lety tuto nabídku 
při své cestě po Africe dostali cestovatelé Hanzelka a Zikmund, stejnou možnost dodnes dávají ně-
které banky svým VIP klientům. 

Vymyšlená je ale druhá část vyprávění – zlatou cihlu jednou rukou zvednout nelze. Vždy se 
jedná o bankovní zlatou cihlu, takzvanou London Good Delivery, která váží 400 trojských uncí, tedy 
přibližně 12,5 kilogramu. Cihla je přitom položena tak, aby největší stěnou ležela na podložce. O všem 
ostatním rozhoduje fyzika a limity lidského těla – kombinace více než 12 kilogramů váhy a zkosených 
stěn neumožní cihlu dostatečně stisknout a i nejsilnějším lidem vyklouzne z prstů. 

Jestliže vám tedy někdo nabídne bankovní zlatou cihlu, kterou si můžete odnést, pokud ji zved-
nete jednou rukou, nejde o šanci na rychlé zbohatnutí. I tak se o to ale pokuste. Vždyť kolikrát ještě 
budete mít v životě příležitost položit ruku na 400 uncí zlata?

Zvedněte si zlatou cihlu
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DLUHOPISY

UNICAPITAL vydává 
nové dluhopisy 

s úročením až 5,1 %
Dluhopisové programy investič-
ní skupiny UNICAPITAL jsou mezi 
investory tradičně velmi oblíbené. 
A velký zájem se předpokládá ta-
ké u nové emise. Zhodnocení je 
totiž až 5,1 %. „Zájem investorů 
o naše dluhopisy nás opravdu tě-
ší. Předchozí emise byla vypro-
dána v řádu týdnů, osmileté dlu-
hopisy s nejvyšším zhodnocením 
dokonce během několika dnů,“ 
říká finanční ředitelka skupiny 
UNICAPITAL Kamila Valštýno-
vá a předpokládá, že ani u nově 
vydaných dluhopisů tomu nebu-
de jinak.

Investoři si mohou nyní vy-
brat ze tří různých dob splatnos-
ti – tříleté dluhopisy mají úročení 
3,3 %, pětileté nabízejí zhodnoce-
ní 4,3 %, sedmileté jsou úročené 
5,1 %. Nominální hodnota dluhopi-
su je 100 000 korun. Pravidelné 
výnosy se vyplácejí zpětně v půl-
ročních intervalech. 

Bezpečné investice do 
prověřených akvizic
„Investoři vnímají naše dluhopi-
sy jako bezpečné, protože do-
savadní akvizice skupiny UNI-
CAPITAL jsou úpěšné a neustále 
je zhodnocujeme. Budujeme di-
verzifikované portfolio zaměřené 
na stabilní odvětví,“ uvádí Kamila 
Valštýnová. Dluhopisový program 
pro rok 2018 se realizuje prostřed-
nictvím dceřiné společnosti UNI-
CAPITAL Invest II a.s. Zdroje zís-
kané prodejem dluhopisů využije 
investiční skupina UNICAPITAL 
stejně jako v minulých letech na 
rozšiřování svého portfolia, finan-
cování a rozvoj akvizic především 
v energetice, v realitách a deve-
lopmentu. 

UNICAPITAL například ne-
ustále posiluje svou pozici nejvý-
znamnějšího alternativního distri-
butora energie v České republice, 
kdy společnost Českomoravská 
energetika získala v  uplynulých 
měsících licence hned pro čty-
ři lokální distribuční soustavy. 
Zdravotnická divize UNICAPITAL 
Healthcare rozšiřuje také síť špič-
kových specializovaných zaříze-
ní pro pacienty trpící Alzheimero-
vou chorobou nebo jinými typy 
demence. Alzheimercentrum pro-
vozuje už devět zařízení v České 
republice a jedno na Slovensku, 
všechna s vysokým standardem 

kvality péče i  vybavení prostor. 
Finanční skupina UNICAPITAL ne-
ustále vyhodnocuje další investič-
ní příležitosti.

Typy a forma dluhopisů
UNICAPITAL Invest II a.s. nabízí 
dluhopisy v listinné podobě. Po-
drobnější informace můžete zís-

kat rovněž telefonicky na bez-
platné lince 800 91 92 93, která 
je vám k dispozici v pracovní dny 
od 8.30 do 17.00 hodin.

Nabídka dluhopisů probíhá výlučně na základě prospektu dluhopisů tvořeného základním 
prospektem a emisním dodatkem. Prospekt je k dispozici zdarma v obvyklých úředních hodinách 
v sídle emitenta a rovněž na internetu na stránkách www.unicapital.cz v sekci Pro investory.

Charakteristika dluhopisů

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest II (datum emise 28. 6. 2018)

3leté 5leté 7leté
Název emise UCINV02 5 3,3/21 UCINV02 6 4,3/23 UCINV02 7 5,1/25
Měna koruna česká (CZK)
Datum emise 28. 6. 2018
Datum splatnosti 28. 6. 2021 28. 6. 2023 28. 6. 2025
Lhůta pro upisování do 21. 12. 2018
Úroková sazba 3,3 % p. a. 4,3 % p. a. 5,1 % p. a.
Výplata výnosů pololetně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Podoba dluhopisu listinná
Forma dluhopisu na řad
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PŘEDSTAVUJEME

C JOURNAL 
na internetu – více 
informací pro vás

Elektronická verze našeho ma-
gazínu C JOURNAL nabízí kaž-
dý týden několik nových člán-
ků zaměřených především na 
bankovnictví. Rady a  doporu-
čení pro klien ty, novinky z  Ban-
ky  CREDITAS a  skupiny UNI-
CAPITAL, ale třeba také seriál 
o bezpečné práci s internetovým 
bankovnictvím nebo poradnu. Za-
stavte se na webových stránkách  
www. c-journal.cz.

Stejně jako v  tištěném ma-
gazínu se i  na webu věnujeme 
především bankovní problemati-
ce z pohledu vás, našich klientů. 
V článcích najdete nejen návody 
a  poučení, ale také zajímavos-
ti z  bankovního prostředí nebo 
cestopis po pobočkách Banky 
 CREDITAS. Webový C JOURNAL 
není, na rozdíl od papírového vy-
dání, omezen rozsahem stránek. 
Proto v něm publikujeme také roz-

šířené verze článků, které vyšly 
v tištěném magazínu.

Máte nápad? 
Napište nám
Napadlo vás téma, o kterém bys-
te se v  magazínu nebo na webu 
www.c-journal.cz chtěli dozvědět ví-
ce? Napište nám na pr@creditas.cz  
nebo zavolejte na bezplatnou info-
linku 800 888 009. Těšíme se na 
vaše návrhy a nápady.

Ve  w e b o v é
v e rz i  p u b l i k u j e m e 

t a k é  r o z š í ř e n é  v e rz e 
č l á n k ů ,  k t e r é  v y š l y 

v   t i š t ě n é m 
m a g a z í n u .
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PODPORUJEME

Společně pro děti
míří do škol

Společně pro děti o.p.s teď může díky podpoře Banky 
CREDITAS rozšířit pomoc dětem, kterým rodinné poměry 
neumožňují stejný osobní rozvoj jako jejich vrstevníkům. 

Na jaře letošního roku organizace spustila první kolo 
projektu Společně pro děti DO ŠKOL, ve kterém přímo 

spolupracuje s učiteli a řediteli základních škol. 

Společně pro děti

Podpora nejrůznějších charitativ-
ních projektů a místních komunit 
je součástí společenské odpo-
vědnosti Banky CREDITAS už od 
jejího vstupu na český trh. Od 
letošního roku je navíc hlavním 
partnerem obecně prospěšné 
společnosti Společně pro děti. 
Banka chce této organizaci 
pomoci finančně zabezpečit 
její chod a především projekty, 
které dělá. Do pomoci dětem ze 
sociálně slabších rodin se v rám-
ci dobrovolnických dnů zapojují 
i zaměstnanci banky.

Partnerství banky umožňuje or-
ganizaci dlouhodobou podporu 
dívek a chlapců, jimž rodinné 
poměry neposkytují šanci k do-
statečnému rozvoji a úspěšné-
mu startu do života.

Pokud i vy chcete podpořit 
Společně pro děti, můžete při-
spět na účet 113355/2250. 
www.spolecneprodeti.cz.  
Děkujeme!

„Hlavním cílem projektu je za-
bránit sociálnímu vyloučení dětí 
ohrožených chudobou a podpo-
řit jejich další rozvoj. Koordináto-
ry projektu se stávají sami učitelé 
a ředitelé základních škol, kteří 
jsou v  každodenním kontaktu 
s dětmi, znají své žáky nejlépe, 
a  můžou tak odhadnout, které 
děti finanční podporu skutečně 

potřebují,“ vysvětluje projekto-
vá manažerka Společně pro děti 
Hana Dvořáková. 

Z  pohledu dětí může být 
pan učitel či paní učitelka vrbou, 
které se často svěří. Kantoři mů-
žou díky svým pedagogickým 
zkušenostem a empatii také od-
hadnout, jestli jejich žáci nestrá-
dají a zda jim rodina dokáže po-

skytnout odpovídající podmínky 
pro rozvoj jejich osobnosti nebo 
 talentu. 

Společně pro děti nabízí 
podporu dětem z  rodin s nedo-
statečným sociálním a finančním 
zázemím, dětem z neúplných ro-
din i zcela bez rodičů, včetně dě-
tí z  dětských domovů. Podpora 
je určena také dětem s handica-

Po s l e d n í  k v ě t n o v ý  t ý d e n  p r o b ě h l o  v   O l o m o u c i  p r v n í  s e t k á n í  k o o r d i n á t o r ů ,  k t e ř í  o f i c i á l n ě  o d s t a r t o v a l i 
z a č á t e k  p r o j e k t u  S p o l e č n ě  p r o  d ě t i   D O  Š KO L . 
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pem, jejichž rodiny nedokážou fi-
nancovat všechny potřebné po-
můcky nebo rehabilitaci dětí. 
„Naše finanční pomoc proto za-
hrnuje jak nákup školních potřeb 

či rehabilitačních pomůcek, tak 
také úhradu zájmových a  umě-
leckých aktivit dětí, příspěvky na 
školní výlety, učební pomůcky či 
doučování,“ popisuje Hana Dvo-
řáková.

První etapa Společne pro 
děti DO ŠKOL, která má nastavit 
spolupráci koordinátorů a  škol 
se Společně pro děti, je zatím 
omezená na region Olomouc-
ka. Cílem projektu je do budouc-
na vytvoření sítě národního cha-
rakteru, která dokáže podpořit až 
stovku dětí ročně. 

Více o projektu se dozvíte na 
https://spolecneprodeti.wixsite. 
com/doskol.

Charitativní bazárek 
NAKUP A POMÁHEJ
Charitativní bazárek na pomoc konkrétnímu dítěti nebo rodině pořádá 
Společně pro děti už několik let. Jde o dobročinnou akci, při které si 
návštěvníci mohou zakoupit zánovní oblečení pro děti i dospělé, kabel-
ky nebo hračky, které do bazárku věnovali dobrovolníci i zaměstnanci 
Banky CREDITAS. 

Letošní červnový bazárek proběhl v Olomouci a celý výtěžek – 
přes 42 000 korun – Společně pro děti věnovalo Blance a její rodině. 
Statečná maminka, která sama vychovává dva malé syny, se neúnavně 
pere se všemi nástrahami, které jí život připravil. Blančin boj s rakovi-
nou a těžký handicap mladšího syna Matýska jsou každodenní realitou. 
Přesto se Blanka nevzdává. 

„Blančin statečný boj o záchranu vlastního života a její touha dál 
pečovat o své děti nás přivedly k rozhodnutí podpořit Blanku touto 
mimořádnou akcí. Jsme rádi, že za Společně pro děti o.p.s. můžeme 
alespoň tímto gestem dodat celé Blančině rodině další kousek síly 
a podpory do dalších dní,“ popisuje důvody uspořádání bazárku Eva 
Sklenářová. 

Me z i  d o b r o v o l n í k y,  k t e ř í  S p o l e č n ě  p r o  d ě t i  o . p . s .  s   b a z á r k e m 
p o m á h a l i ,  b y l i  i   z a m ě s t n a n c i  B a n k y  C R E D I TA S .

N á v š t ě v n í c i  b a z á r k u  s e  p ř i  n a k u p o v á n í  r o z h o d n ě  n e n u d i l i .

D ě t i  s i  u ž i l y  o d p o l e d n e  p ř i  h r á c h ,  m a l o v á n í  n a  o b l i č e j 
a   o d p o l e d n í m  f i l m o v é m  p r o m í t á n í .

My  z a  B a n k u  C R E D I TA S  p ř e j e m e  p r o j e k t u  v š e  d o b r é  a   v e l m i  n á s  t ě š í 
m y š l e n k a ,  ž e  s p o l e č n ě  p o m á h á m e  d ě t e m  v   j e j i c h  r o z v o j i .

KOORDINÁTORY 
PROJEKTU SE 
STÁVAJÍ SAMI 

UČITELÉ A ŘEDITELÉ 
ZÁKLADNÍCH 

ŠKOL, KTEŘÍ JSOU 
V KAŽDODENNÍM 

KONTAKTU S DĚTMI.



Dluhopisy 
UNICAPITAL Invest II
Seznamte se s nabídkou tří, pěti či sedmiletých 
dluhopisů společnosti UNICAPITAL Invest II a.s. a 
počítejte s výnosem až 5,1 % ročně.

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

www.unicapital.cz   |   800 91 92 93

Objevte kouzlo 
energetiky


