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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, 

novému číslu magazínu C JOURNAL dominuje moderní bankovnictví a jeho 
budoucnost. Banka CREDITAS jako první na českém trhu nabídla nejen svým 
klientům, ale také všem ostatním uživatelům multibankovní aplikaci nazva-
nou Richee. Ač to možná na první pohled není patrné, jde o zásadní zlom ve 
vývoji bankovních služeb. Richee je první funkční, a především maximálně 
bezpečný způsob, jak z  jediného místa ovládat své účty u více bank sou-
časně. První multibankovní aplikaci jsme proto v tomto čísle věnovali něko-
lik stran, kde se s ní můžete seznámit, objevit její převratné funkčnosti a poté 
zvážit, zda ji na svém mobilu také vyzkoušíte.

V Bance CREDITAS ale bereme zřetel na všechny naše klienty. Víme, 
že mladší generace dává přednost on-line komunikaci na mobilních telefo-
nech a počítačích, zatímco starší klienti častěji preferují osobní jednání na 
pobočkách. Proto vedle rozvoje digitálních služeb rozšiřujeme také naši po-
bočkovou síť. Na následujících stránkách najdete nejen představení nových 
poboček, ale také rozsáhlý rozhovor s Věrou Pavlišovou, která má v Bance 
CREDITAS na starosti řízení a rozvoj pobočkové sítě.

Podzim letošního roku je ve znamení dvou velkých marketingových kam-
paní Banky CREDITAS. Jako první jsme v září zahájili propagaci banky, od 
října se rozjela také kampaň aplikace Richee. Příprava takto rozsáhlých ak-
cí znamená měsíce práce. Na následujících stránkách se můžete podívat do 
zákulisí přípravy kampaní a poté srovnat, jak velký rozdíl je třeba mezi natá-
čením reklamního spotu a jeho konečnou podobou na televizní obrazovce.

Ukážeme vám nové Alzheimercentrum, kde lidé trpící Alzheimerovou 
chorobou najdou maximální péči. Své novinky v tomto čísle představí také 
Společně pro děti, organizace, která pečuje o děti z dětských domovů, o děti 
s těžce nemocnými rodiči či o sociálně slabé rodiny. Banka CREDITAS je ge-
nerálním partnerem této společnosti a budeme rádi, pokud vás Společně pro 
děti osloví natolik, že se k pomoci připojíte i vy. 

Přeji vám příjemné čtení.

Jiří Salajka
ředitel odboru marketingu Banky CREDITAS
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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”.
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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

Alzheimercentrum 
Zábřeh otevřeno

Další specializované 
zařízení, které nabízí 
špičkovou péči pacien-

tům s Alzheimerovou chorobou 
a dalšími typy demence, najdete 
v Zábřehu. Zařízení je součástí 
sítě specializovaných zařízení 
společnosti Alzheimercentrum, 
která patří k největším v České 
republice. Reportáž přinášíme na 
stranách 12 až 15.

Banka CREDITAS 
získala licenci

V září letošního roku 
Banka CREDITAS získa-
la od ČNB licenci pro 

obchodování s cennými papíry. 
V současné době se pracuje na 
nabídce investičních produktů 
pro klienty banky. 

AKTUÁLNĚ 

Doporučte klienta, 
získáte 500 Kč

Atraktivní akci spustila 
Banka CREDITAS pro 
své klienty z řad obča-

nů. Za doporučení nového klien-
ta, který si v bance zřídí spořicí 
účet, vyplatí 500 korun. Jeden 
klient přitom může doporučit 
libovolný počet lidí. Podrobné 
informace o akci najdete na 
straně 19.

Golfový turnaj na festivalu 
v Karlových Varech pomohl dětem

Během golfového turnaje pořádaného Bankou CREDITAS na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Karlových Varech přispěli golfisté na konto o.p.s. Společně pro děti částkou přes 21 000 korun. 
Společně pro děti podporuje děti z rodin sociálně slabých, neúplných nebo s vážně nemocnými ro-

diči. Reportáž z turnaje a souběžně probíhajícího svátku světové kinematografie najdete na straně 21. Společ-
ně pro děti se věnujeme na stranách 38 a 39.

Banka 
CREDITAS zvýšila 
úrokové sazby
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Na počátku října představila Banka CREDI-
TAS první českou multibankovní aplikaci 
Richee. Klienti v České republice tak mo-

hou poprvé obsluhovat více svých účtů v  různých 
bankách na jediném místě – ve svém mobilu pomo-
cí aplikace Richee. V době spuštění nabízela aplika-
ce připojení pěti bank, další budou následovat poté, 
co zpřístupní svá rozhraní pro otevřené bankovnictví. 
O aplikaci Richee i o tom, jak probíhala příprava její 
reklamní kampaně, se dočtete na stranách 6 až 10.

Revoluce v českém 
bankovnictví má jméno 
Richee

Na podzim letošního roku přibyla do sí-
tě poboček banky další dvě místa: Karlo-
vy Vary a Prostějov. V případě karlovarské 

pobočky jde o vůbec první zastoupení banky v regi-
onu. Prostějovská pobočka je reakcí na velký počet 
klientů z  města a  jeho okolí, kteří až dosud muse-
li za bankou dojíždět do Olomouce. Dalšímu rozvoji 
poboček i plánům v oblasti retailových produktů se 
věnuje v rozhovoru ředitelka Úseku retailového ban-
kovnictví Banky CREDITAS Věra Pavlišová, a  to na 
stranách 16 až 18.

Nové pobočky Banky 
CREDITAS

Banka CREDITAS v duchu svého motta „Chtějte víc od svých úspor“ nabízí klientům jedny z nejvyšších úroků 
na spořicích produktech. Na spořicím účtu lze nyní získat roční úrok 0,8 %, u vysokých vkladů je částka pře-
sahující 750 000 korun úročena 1,1 % ročně. Vyšší sazby nabízí banka také na termínovaných vkladech, roční 

úrok na jednoletém vkladu činí 1,2 %, na tříletém 1,85 %, u pětiletého získáte 2,2 % a nejdelší, desetiletý vklad nabízí 
2,6 % ročně. U všech termínovaných vkladů je přitom výše úroků garantovaná po celou dobu uložení.
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Co znamená 
API a screen 
scraping?

API (Application Programming 
Interface) je rozhraní pro výmě-
nu dat mezi různými programy. 
V případě multibankingu se 
jedná o způsob, kterým spolu ko-
munikují bankovní systém a mul-
tibankovní aplikace. API pro 
otevřené bankovnictví má jasně 
stanovené bezpečnostní stan-
dardy, které musí aplikace splnit, 
pokud se chce k bance připojit. 
O tom, jaká data aplikace získá, 
rozhoduje výhradně banka, která 
se řídí požadavky majitele účtu –  
vás. Pokud využijete multiban-
kovní aplikaci komunikující přes 
API, můžete ve své bance přesně 
určit, jaké informace o vašem 
účtu aplikace dostane. A samo-
zřejmě můžete tento souhlas ve 
svém internetovém bankovnictví 
kdykoli zrušit a aplikace se pak 
už k vašim údajům nedostane.

Screen scraping je metoda, při 
které aplikaci předáte přihlašo-
vací údaje do svého interneto-
vého bankovnictví, aplikace se 
přihlásí za vás a načte si infor-
mace o vašem účtu. Znamená to, 
že aplikaci dáváte volný přístup 
k celému svému internetovému 
bankovnictví a banka nemůže ni-
jak ovlivnit, co vše bude aplikace 
ve vašem bankovnictví provádět. 
Tato metoda je proto značně 
riziková, protože při ní spoléháte 
jen na dobrou vůli a bezpeč-
nostní opatření provozovatele 
aplikace. Pokud chcete aplikaci 
zakázat přístup ke svému účtu, 
musíte změnit svoje přihlašovací 
údaje do bankovnictví, protože 
své původní jméno a heslo už 
jste aplikaci prozradili. Richee 
proto Screen scraping nepoužívá 
a pracuje s bezpečnější API.

do 50 000 korun výhodný úrok 
1,5 % ročně.

Jak se k  Richeemu dosta-
nete? Velmi jednoduše a během 
pár minut. Základem je mobil 
s Androidem (od verze 6.0) nebo 
iOS (od verze 10.0). Stáhnete 
si aplikaci z  Google Play nebo 
App Store a  spustíte ji. Protože 
se aplikace bude spojovat s  va-
šimi bankovními účty, musíte se 
Richeemu identifikovat a vytvořit 
si v něm svůj profil. Bude vás to 
stát pár minut času, ale všechno 
zvládnete z  domova nebo kan-
celáře. Celý autorizační proces 
probíhá elektronicky, takže se 
nemusíte bát, že byste snad mu-
seli chodit někam na pobočku. 
Jako poslední krok zakládání 
profilu provedete iniciační platbu 
ze svého účtu, kterou vám Richee 
obratem vrátí. Jde o  nezbytný 

a zákonem vyžadovaný krok pro 
vaši identifikaci. V  tomto bodě 
možná budete muset aktivaci 
Richeeho přerušit – pokud plat-
bu zadáte odpoledne, provede 
ji vaše banka zřejmě další den. 
Jakmile se platba připíše, aktiva-
ce se dokončí a můžete Richeeho 
začít používat.

3. Pád: (Ke) komu, čemu?
K maximální bezpečnosti
Richee striktně dodržuje pravidla 
stanovená zákonem o platebním 
styku č. 370/2017 Sb., který vy-
chází z evropské směrnice PSD2. 
Každé propojení s  jinou bankou 
probíhá výhradně přes speciální 
rozhraní (tzv. API – viz informační 
box), které garantuje dodržování 
předepsaných bezpečnostních 
standardů.

O  povolení přístupu a  roz-
sahu informací, které Richee 
o vašem účtu získá, rozhodujete 
výhradně vy. A to nikoli v aplika-
ci, ale ve svém internetovém ban-
kovnictví, tedy nezávisle na Ri-
cheem. Znamená to, že aplikace 
nemůže banku donutit k předání 
informací nad vámi povolený roz-
sah. Naopak vy můžete v  ban-
kovnictví kdykoli přístup aplikace 

každým pádem

V českém bankovnictví začala nová doba – éra multibankovních 
služeb. Zatím o tom mnoho lidí neslyšelo, ale brzy se o nich bude 
mluvit všude. Multibanking je totiž službou budoucnosti, službou, 

díky které už nebudete muset chodit zvlášť do každé banky, 
kde máte účet, spoření nebo hypotéku. Ani nebudete muset používat 

několik internetových bankovnictví. Všechny banky totiž najdete 
pohromadě na jednom místě. První vlaštovka nové éry už úspěšně 

vzlétla. Jmenuje se Richee.

1. Pád: Kdo, co? 
Multibankovní 
aplikace Richee
Multibankovní aplikace je služba, 
která umožňuje ovládat více účtů 
v  různých bankách na jediném 
místě – ve vašem mobilu. Tako-
vou aplikaci samozřejmě kvůli 
bezpečnosti nemůže nabízet 
kdokoli, ale jen banky a  firmy, 
které získaly speciální licenci od 
České národní banky nebo od 
národní banky z  jiné země EU. 
Richee vznikl pod křídly Banky 
CREDITAS, která je zárukou jeho 
spolehlivosti a bezpečnosti.

Co multibanking znamená 
pro vás jako bankovního klienta? 
Velkou úsporu času, lepší pře-
hled o  svých účtech a  všechny 

důležité informace pohromadě. 
A  to kdykoli a  kdekoli, pokud 
máte na mobilu přístup k  inter-
netu. A co je nejdůležitější – bez 
podmínek a zdarma. 

Co všechno Richee umí? 
Richee je novinkou, která přišla 
na svět letos v  červenci, proto 
tak trochu připomíná pilného 
studenta, který již mnoho věcí 
umí, ale neúnavně hltá další 
informace, aby uměl ještě víc 
a  zůstal premiantem. Už teď 
Richee dokáže spravovat účty 
vedené u  bank, které se připo-
jily k  otevřenému bankovnictví. 
Zatím jsou to Banka CREDITAS, 
Česká spořitelna, Fio banka, Air 
Bank a Equa bank. Další banky 
budou brzy následovat, aplika-

ce je připojí, jakmile budou mít 
připravené API rozhraní, které 
je podmínkou otevřeného ban-
kovnictví. V  aplikaci si ale mů-
žete vytvořit i  virtuální účet ke 
správě své hotovosti nebo jako 
náhradu za dosud nepřipojenou 
banku. Nebo si takto můžete 
vést produkt, který banky zatím 
k  náhledu neposkytují – může 
to být např. termínovaný vklad 
nebo investiční účet. Richee umí 
zadat a autorizovat platby. Umí 
také on-line a bezplatně založit 
Richee účet a  jeho kartu. Založí 
také spořicí účet, pokud chcete 
ze svých peněz získat zajímavý 
úrok a přitom je mít kdykoli k dis-
pozici. Umí automaticky dělit 
platby a příjmy do kategorií, při-

praví vám statistiky, díky kterým 
například zjistíte, za co nejvíc 
utrácíte nebo kdy jste měli nej-
ziskovější den. A brzy toho bude 
umět mnohem víc.

2. Pád: Bez koho, čeho?
Bez podmínek 
a zbytečného papírování
Používáním Richeeho se k  niče-
mu nezavazujete. Je jenom na 
vás, zda a  jak dlouho budete 
s Richeem pracovat a kolik účtů 
a  dalších bankovních produktů 
si do něj připojíte. I když aplikaci 
vyvinula Banka CREDITAS, ne-
musíte u ní mít ani účet, ani jiný 
produkt. Měli byste ale vědět, že 
pokud budete využívat bezplatný 
Richee účet, získáte při zůstatku 

K RICHEEMU SE 
DOSTANETE VELMI 

JEDNODUŠE 
A BĚHEM PÁR MINUT, 

STAČÍ MÍT MOBIL 
S ANDROIDEM 
(OD VERZE 6.0) 

NEBO iOS
 (OD VERZE 10.0).
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ke svému účtu zakázat. Důležité 
také je, že data poskytnutá vaší 
bankou využívá pouze Richee 
a k údajům se nedostane žádná 
třetí strana. 

Dalším bezpečnostním opat-
řením je souhlas každé banky 
s připojením k aplikaci. I když Ri-
chee splňuje všechny požadova-
né bezpečnostní standardy, jed-
notlivé banky pečlivě zkoumají, 
zda mu povolí přístup ke svým 
účtům. A  můžete si být jisti, že 
každá banka předá údaje svých 
klientů jen tam, kde si je stopro-
centně jistá bezpečností.

Richee samozřejmě počítá 
s možností, že svůj mobil ztratíte 
nebo vám ho někdo ukradne. Pro 
vstup do aplikace proto budete 
mít vlastní PIN, a  pokud dáváte 
přednost modernějším technolo-
giím, můžete používat i otisk prstu 
(Touch ID) nebo funkci rozpozná-
ní obličeje (Face ID).

4. Pád: Koho, co?
Všechny účty a  brzy i  další 
služby
Richee vychází z principu otevře-
ného bankovnictví, které definuje 
český zákon o  platebním styku 
a  evropská směrnice PSD2. Pro 
vás jako majitele bankovního 
účtu to znamená, že dříve nebo 
později zpřístupní účty svých 
klientů všechny banky. Nelekej-
te se ale slova „zpřístupní“. Po-
vinností banky je přístup k  účtu 
umožnit, nikoli za každou cenu 
otevřít. Pokud se rozhodnete, že 
žádnou multibankovní aplikaci 
zatím nechcete, vůbec nic se pro 
vás nezmění a  údaje o  vašem 
účtu zůstanou nadále jen ve vaší 
bance.

A když účet k aplikaci připo-
jit chcete? Pak jednoduše spustí-
te Richeeho a vyberete si banku, 
kde máte svůj účet. Richee vás 
přesměruje do internetového 
bankovnictví vaší banky, v  něm 
mu přístup povolíte a  také určí-
te, co vše se s  účtem smí dělat. 
Zda pouze zjišťovat aktuální stav, 
nebo i sledovat platby, případně 
může Richee transakce do účtu 
také zadávat. Poté se vrátíte do 
Richeeho a svůj účet už najdete 
připojený. Jednoduché a  rychlé, 
co říkáte?

5. Pád: Oslovujeme, 
voláme…
Richee!
Proč byste vlastně měli chtít Ri-
cheeho? Pokud máte více účtů 
v  různých bankách, určitě jste již 
řešili problém, že se stejné věci 
nacházejí v  různých internetových 
bankovnictvích na různých místech. 
U  každé banky se musíte naučit 
ovládat její bankovnictví, pamato-
vat si přihlašovací údaje, na mobil si 
instalovat pro každou banku zvlášť 
aplikaci mobilního bankovnictví… 
A tohle všechno v Richeem už dělat 
nemusíte. Richee vám zobrazí infor-
mace ze všech bank v  jednotném 
formátu, rychle a přehledně.

Co pro vás bude ještě dů-
ležitější, je dostupnost dat ze 

všech účtů na jediném místě. 
Můžete sledovat, kolik máte na 
svých účtech dohromady ulože-
no, srovnávat, za co jste napříč 
všemi účty utráceli peníze. Díky 
rozdělení transakcí do kategorií 
budete mít přehled, kolik jste ze 
všech účtů dohromady utratili za 
jídlo, pohonné hmoty a  zábavu 
nebo třeba kolik peněz z rodinné-
ho rozpočtu utratili další členové 
rodiny.

6. Pád: O kom, o čem?
O budoucnosti bankovnictví
Richee se neustále vyvíjí a  do-
plňuje nové služby. Zajímavou 
funkcí je například zadávání 
plateb prostřednictvím QR kódu, 
brzy budete mít také možnost 
uložit si k platbě účtenku a další 
dokumenty spojené s  nákupem. 
Představte si sami sebe nad vý-
pisem z účtu – pamatujete si, za 
co jste před měsícem platili v ob-
chodě? Nepamatujete? S  Riche-
em ani nemusíte, jednoduše si 
k platbě uložíte účtenku a může-
te si kdykoli zkontrolovat, co jste 
kupovali. Budete to mít bílé na 
fialovém v Richeem.

V  roce 2019 čekají Richee-
ho další velké změny. Připojí se 
k dalším bankám, které zpřístupní 
své účty. Nabídne vám plánování 
rodinného rozpočtu nebo financí 
vašich dětí. Stane se pomocní-
kem, který za vás bude hlídat, 
kolik peněz z vašich účtů odchází, 
a  upozorní vás, pokud plánova-
ný rozpočet překročíte. Umožní 
vám platit mobilním telefonem 
prostřednictvím služeb Google 

Pay a Apple Pay. A nabídne řadu 
dalších novinek včetně nových 
produktů.

7. Pád: S kým, s čím?
S každým, kdo chce ušetřit
S Richeem ušetříte čas, protože už 
nebudete muset své účty sledo-
vat a spravovat zvlášť, ale budete 
je mít všechny na jednom místě.

S  Richeem ušetříte peníze, 
protože vám nabídne výhodný 
úrok na svém běžném Richee 
účtu. Je přitom jen na vás, zda si 
ho založíte. Ale měli byste vědět, 
že účet a  platební kartu získáte 
zdarma a  bez zbytečných pod-
mínek. Pokud cestujete do ciziny, 
jistě přivítáte i  bezkonkurenčně 
nízké poplatky za platby a  vý-
běry v zahraničí, stejně jako bez-
konkurenční kurzy.

S Richeem si ušetříte nervy, 
protože už nebudete hledat, zda 
a z kterého účtu jste zaplatili tře-
ba fakturu za telefon. V Richeem 
si jednoduše vytvoříte kategorii 
a všechny platby do ní zařadíte, 
ať odešly z  kteréhokoli vašeho 
účtu.

S Richeem si ušetříte nejisto-
tu, zda budete mít před výplatou 
dostatek peněz. Jednoduše si 
naplánujete rozpočet a  můžete 
kdykoli zkontrolovat, jestli je na 
vašich účtech dostatek financí… 
třeba na SIPO. Anebo dokonce 
tento měsíc zvládnete ušetřit dal-
ší peníze na letní dovolenou?

Zkuste to s  Richeem. Na-
jdete ho 24 hodin denně a 7 dní 
v  týdnu na www.richee.cz nebo 
přímo v Google Play a App Store.

Me z i n á r o d n í  p l a t e b n í  k a r t u  Ma s t e r C a r d  d o s t a n e t e  k   R i c h e e  ú č t u  z d a r m a

V ROCE 2019 SE 
RICHEE PŘIPOJÍ 

K DALŠÍM BANKÁM, 
KTERÉ ZPŘÍSTUPNÍ 

SVÉ ÚČTY. NABÍDNE 
PLÁNOVÁNÍ 
RODINNÉHO 

ROZPOČTU, BUDE 
HLÍDAT, KOLIK 

PENĚZ Z VAŠICH 
ÚČTŮ ODCHÁZÍ, 

UMOŽNÍ VÁM 
PLATIT MOBILNÍM 

TELEFONEM 
A NABÍDNE CELOU 

ŘADU DALŠÍCH 
NOVINEK.

D a t a 
p o s k y t n u t á  v a š í 
b a n k o u  v y u ž í v á 

p o u z e  R i c h e e .

Buďte součástí revoluce 
digitálního bankovnictví

Stačí vstoupit do první multibankovní aplikace v Česku a hned 
máte přehled o celkovém zůstatku na svých účtech. 

Odpadá tak několikeré přihlašování a odhlašování v internetových 
bankovnictvích různých bank. 

3. Všechny účty 
v jedné aplikaci
Klíčovou funkcí Richeeho je schopnost 
připojit účty z více bank a zpřístupnit tak 
jejich data přímo v jedné aplikaci. Zatím 
v Richeem najdete Banku CREDITAS, Čes-
kou spořitelnu, Fio banku, Air Bank a Equa 
bank. Dostupnost připojení jednotlivých 
bank postupně rozšiřujeme, abyste si mohli 
připojit opravdu všechny své účty. Záleží 
ale na tom, kdy která banka zpřístupní své 
otevřené bankovnictví.

2. Statistiky 
příjmů a výdajů

Kategorizace jednotlivých transakcí 
umožní správně zařadit výdaje a příjmy 
tak, abyste měli přehled o tom, za co 
nejčastěji utrácíte. Základní kategorizace 
probíhá automaticky, vše si ale můžete 
přiřazovat i ručně.

1. Ve vteřině víš, 
jak jsi na tom

Richee vám poskytne dokonalý přehled 
o vašich příjmech a výdajích. Statistiky 
odhalí, kam finance směřují a jak s nimi 
lépe nakládat. Vše jednoduše a přehled-
ně na jednom místě. Aplikace vám ukáže 
i den, kdy jste nejvíc vydělali a kdy jste 
naopak měli lehkou ruku.
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Richee ve světle reflektorů

Začátkem října spustila Banka CREDITAS pod svou vlajkou první 
multibankovní aplikaci v Česku. Richee se stal hvězdou nejen 

novinových titulků, ale také večírků. Přesněji řečeno jednoho večírku. 
V pátek 2. října jsme uspořádali pro všechny, kdo se na vývoji 

Richeeho podíleli, kdo o něm psali, kdo ho testovali a pomáhali vylepšit, 
malou oslavu – Richee party. Aplikace se křtila na Vltavě v Jazz Docku. 

Přišlo více než sto hostů, vše bylo fialovo-zelené a všichni 
se výborně bavili. U křtu nechyběl Kamil Rataj, který za Richeem 

stojí, a sekundoval mu herec Petr Vaněk, který je tváří 
reklamní kampaně. 

Uvedení nové multibankovní aplikace Richee na trh provází i reklamní 
kampaň na její podporu. S touto novou aplikací se můžete potkat v te-
levizních spotech, na internetu, ale i na plakátech a billboardech.
„Správa více bankovních účtů z jedné aplikace je revoluční. Cílem naší 
kampaně je veřejnost seznámit s možnostmi, které přináší, a vzbudit 
zájem o její stažení,“ říká Jiří Salajka, ředitel odboru marketingu Banky 
CREDITAS. Kampaň na podporu aplikace Richee se orientuje na jinou 
cílovou skupinu, než je tomu u reklamy na Banku CREDITAS. „Chceme 
oslovit o něco méně konzervativní a spíše mladší klienty, kteří chtějí 
zkoušet nové věci. I proto jsme v tendru hledali partnera, který pro 
Richeeho vytvoří osobitý komunikační koncept odlišný od tradičních 
kampaní bank,“ dodává Jiří Salajka. 

Na kampani se podílelo několik agentur. Kindred bude zajišťovat 
kompletní integrovanou komunikaci aplikace Richee zahrnující digi-
tální kanály a televizní spoty. Claim „The allbank app“, který definuje 
kategorii aplikace, navrhla BrainOne Agency. Logo a vizuální styl 
aplikace Richee vytvořilo Dynamo design, jež dlouhodobě pracuje pro 
Banku CREDITAS a vytvářelo také její vizuální identitu. 

Na launchovací kampaň značky Richee následně naváže kontinuál-  
ní komunikace značky. Tváří kampaně je herec Petr Vaněk, kterého 
diváci znají především z televizních seriálů, ale také z filmů se zahra-
niční produkcí.     

Richee v reklamní kampani

Ř í k á  s e ,  ž e  n e j t ě ž š í  j e  n a t á č e n í  s   d ě t m i  a   s e  z v í ř a t y.  He r e c  Pe t r  Va n ě k 
s i  s   t í m  a l e  h r a v ě  p o r a d i l

Te l e v i z n í  s p o t y  r e ž í r o v a l  m l a d ý  s l o v e n s k ý  r e ž i s é r  Ma r o š  M i l č í k ,  p r o 
R i c h e e h o  n e c h a l  v y r o b i t  s p e c i á l n í  s t u d i o

N a t á č e n í  t ř í  t e l e v i z n í c h  s p o t ů  t r v a l o  d v a  d n y.  A l e  t o  m l u v í m e  j e n 
o   s a m o t n é m  n a t á č e n í ,  n ě k o l i k  d n í  s i  v y ž á d a l a  p o s t p r o d u k c e  a   v i z u á l -
n í  e f e k t y,  k t e r é  s e  d o  s p o t ů  p ř i d á v a l y  p o m o c í  a n i m a c e 

Ho u s l o v ý  v i r t u o s  M i c h a e l  He j č  p u b l i k u m  n a d c h l

R i c h e e h o  v  p i l o t n í m  p r o v o z u  z k o u š e l o  p ř e s  1  0 0 0  t e s t e r ů . 
R i c h e e h o  p a r ť á c i  n e s m ě l i  n a  a k c i  c h y b ě t

N e c h y b ě l  a n i  k o u z e l n í k

P ř e d s e d a  p ř e d s t a v e n s t v a  B a n k y  C R E D I TA S  V l a d i m í r  Ho ř e j š í 
v y s v ě t l u j e  n o v i n á ř ů m  v ý h o d y  R i c h e e h o

Kř e s t  m u l t i b a n k o v n í  m o b i l n í  a p l i k a c e  s e  v y d a ř i l ,  m o b i l  p ř e ž i l .  Ka m i l  R a t a j  ( š é f  p r o j e k t u  R i c h e e )  a   Pe t r  Va n ě k  ( t v á ř  k a m p a n ě ) 

Ć á s t  R i c h e e  t ý m u  v  a k c i Fi a l o v á  a   z e l e n á  o v l á d l a  Ja z z  D o c k



Nejvyšší úroveň péče 
u nás garantují přední 

odborníci 

Když investiční skupina UNICAPITAL prostřednictvím 
divize UNICAPITAL Healthcare ovládla v roce 2017 

síť zdravotnických zařízení Alzheimercentrum, zaměřila se 
především na sjednocení a rozvoj vysoké úrovně odborné péče 

ve všech svých zařízeních a na rozšiřování nabídky služeb. 
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Oba cíle se daří plnit, roste počet 
spokojených klientů i  jejich rodin 
a  staví se nová Alzheimercentra. 
S  narůstající informovaností lidí, 
která znamená i  konec předsud-
ků ohledně umístění blízkého člo-
věka do specializovaného odbor-
ného zařízení, roste i poptávka po 
kvalitních pečovatelských služ-
bách pro tento typ onemocnění. 
Je důležité si uvědomit, že ani se-
beobětavější péče v podmínkách 
běžné domácnosti nemůže v  ur-
čitých fázích nemoci poskytnout 
člověku takový komfort a potřeb-
nou úroveň odborného ošetření, 
jaké nabízí speciálně vybavené 
zařízení a  jeho vyškolený perso-
nál. 

„Jedním z prubířských kame-
nů každé společnosti je to, jak 
se dokáže postarat o  slabé, ne-
mocné a  přestárlé. Dbáme na 

A l z h e i m e r-
c e n t r u m  v   Z á b ř e h u 

n a  Mo r a v ě

to, abychom – pokud jde o  pé-
či, kterou u nás lidem poskytuje-
me – mohli být vzorem vyspělé 
společnosti. Abychom my sami 
mohli v  případě potřeby nabíd-
nout služby našich Alzheimer-
center svým nejbližším a mít jis-
totu, že v každém z nich najdou 
tu nejlepší možnou péči,“ zdůraz-
ňuje generální ředitel skupiny Alz-
heimercentrum Václav Slovák.

Skupina Alzheimercentrum 
provozuje v  tuto chvíli v  České 
a  Slovenské republice 10 poby-
tových zařízení s  registrovanými 
službami, která pečují o  seniory 
v různých stadiích demence. „Mů-
žeme se opřít o  více než 20le-
té zkušenosti a  díky nim jsme 
schopni zajistit klientům profesi-
onální, kvalitní a bezpečnou pé-
či. Sestavili jsme unikátní kon-
cept péče, který myslí na veškeré 

potřeby těla i  duše nemocného 
člověka a  také na potřeby jeho 
blízkých, kteří se musejí s  one-
mocněním svého milovaného vy-
rovnávat, učit se s ním žít a ko-
munikovat podle jeho možností. 
To znamená, že s klienty denně 

pracujeme na mnoha úrovních. 
Připravujeme jim individuální 
program na míru jejich diagnóze 
a potřebám. Nabízíme celou šká-
lu speciálních terapií jako artete-
rapii, stimulaci smyslů světlem 
Snoezelen, bazální stimulaci, 
reminiscenční terapii vyvolává-
ním příjemných vzpomínek, ca-
nisterapii, pomáháme jim srov-
nat biorytmy fototerapeutickým 
světlem a  podobně,“ vysvětluje 
přední odbornice skupiny Alzhei-
mercentrum a  garantka odbor-
né péče MUDr. Ivana Doleželová, 
MBA. Doktorka Doleželová také, 
už od roku 2012, průběžně spolu-
pracuje s  Ministerstvem zdravot-
nictví ČR jako členka odborných 
skupin zabývajících se problema-
tikou následné a dlouhodobé pé-
če, která patří přímo mezi její spe-
cializace.

„Viděl jsem několik zařízení, ale tady skutečně odvádíte skvělou prá-
ci! Je to s podivem, co všechno děláte pro klienty,“ zhodnotil ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch své dojmy po návštěvě jednoho z Alzhei-
mercenter. Protože se Alzheimercentra snaží klientům každý den při-
nášet nové zážitky, podněty, dělat jejich dny zajímavé a nedat jim čas 
na chmury, chtěl se i  ministr zdravotnictví stát součástí takové péče 
a osobně udělat radost seniorům. Zkusil si s nimi v rámci arteterapie 
speciální techniku tvorby obrazu, ke které je potřeba žehlička, ale také 
klientům zahrál na klávesy a zazpíval. 

Dalším oceněním, na která jsou Alzheimercentra hrdá, je certifikát 
„Vážka“. Jde o nejpřísnější přezkoumání úrovně a kvality služeb pro-
váděné odborníky České alzheimerovské společnosti. Tento certifikát 
udělují až po důkladném šetření v každém konkrétním Alzheimercent-
ru a po dvou letech musí centrum při opakovaných kontrolách kvality 
služeb certifikát obhajovat. Tím je zaručeno, že úroveň služeb se bude 
stále rozvíjet a sledovat aktuální trendy péče. V tuto chvíli už náročným 
procesem certifikace prošla Alzheimercentra v Louckém Mlýně, Jihlavě 
a Českých Budějovicích, další budou následovat. 

Práci s klienty 
v Alzheimercentrech 
ocenil i ministr 
zdravotnictví! 

SKUPINA 
ALZHEIMERCENTRUM 
PROVOZUJE V TUTO 

CHVÍLI V ČESKÉ 
A SLOVENSKÉ 

REPUBLICE 
DESET 

POBYTOVÝCH 
ZAŘÍZENÍ.

M i n i t s r  z d r a v o t n i c t v í  A d a m  Vo j t ě c h  n a  n á v š t ě v ě
A l z h e i m e r c e n t r a  v e  Z l í n ě
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Vzhledem k  neustále rostou-
cí poptávce po jejích službách 
pracuje skupina Alzheimercen-
trum na otevření dalších tří no-
vých center. V  první polovině 
roku 2019 přibude – ke stávají-
cím 9 zařízením v Česku a  jed-
nomu ve slovenských Piešťa-
nech – nové Alzheimercentrum 
v Černošicích. V příjemném are-
álu, v  jehož nabídce nebudou 
chybět ani jednolůžkové poko-
je a pokoje pro manželské páry, 
najde bezpečný a vlídný domov 
více než stovka klientů. Nezbyt-
nou součástí komplexu bude 
samozřejmě škála terapeutic-
kých místností, jídelna, vlastní 
kuchyň, společenské místnos-
ti a  prostorná terasa s  nádher-
ným výhledem na brdské lesy. 
Tím ovšem rozšiřování Alzhei-
mercentrum služeb v příštím ro-
ce nekončí! Postupně nabídne 
péči také lidem v  České Lípě 
a v Ostravě.

Zatím posledním nováčkem 
ve skupině je od poloviny letoš-
ního roku Alzheimercentrum Zá-
břeh. Odborná i  laická veřejnost 
měla možnost prohlédnout si no-
vé prostory při Dni otevřených 
dveří 20. září 2018. V tomto cen-
tru pracuje momentálně už pa-
desát zaměstnanců, kteří pečují 
o prvních zhruba 40 klientů, další 
zájemci o pobyt stále přicházejí. 

Ubytování nabízí Alzheimercen-
trum Zábřeh ve dvoulůžkových 
pokojích s  bezbariérovými kou-
pelnami. S  klienty samozřejmě 
pracují odborně proškolení tera-
peuti a  nabízejí celou škálu te-
rapií tak, jak zaručuje unikátní 
koncept péče skupiny Alzheimer-
centrum ve všech specializova-
ných centrech péče.

„Pokud to zdravotní stav 
klientů umožňuje, rozhodně 
u nás neleží bez zájmu v poste-
lích. Během dne jim chystáme 
bohatý program, cvičíme, hra-
jeme hry, máme výtvarná od-
poledne, pravidelný systém te-
rapií. Zkrátka se staráme, aby 
neměli čas na chmurné myšlen-
ky a  netrpěli pocitem osamě-
losti,“ popsal ředitel Alzheimer-
centra Zábřeh Josef Hatoň.

Za hezkého počasí se mo-
hou lidé projít venku nebo po-
sedět na zahradě v  krásném 
novém altánu. K  dispozici je fy-
zioterapeut, přibude senzomoto-
rická místnost. Centrum funguje 
jako samostatná komunita. Na-
chází se zde kaple, kadeřnictví 
i kavárna. Když za klienty přijde 
návštěva, mohou si třeba spo-
lečně upéct buchty nebo uvařit 
čaj. Samozřejmostí je vlastní prá-
delna a kuchyň, pro děti zaměst-
nanců pak nabídne Alzheimer-
centrum dětskou skupinu.

Zlosyň

Zlín

České 
Budějovice

Filipov

Jihlava

Průhonice

Písek

Piešťany (SK)

Česká 
Lípa

Zábřeh
OstravaČernošice

Loucký
Mlýn

  Stávající centra
  Budoucí centra

Rok 2019 
Tři nová 

Alzheimercentra

G e n e r á l n í  ř e d i t e l  s k u p i n y  A l z h e i m e r c e n t r u m  Vá c l a v  S l o v á k  ( d r u h ý 
z l e v a ) .  N o v é m u  A l z h e i m e r c e n t r u  t a k é  p ř i š e l  p o ž e h n a t  p r e z i d e n t 
A r c i d i e c é z n í  c h a r i t y  O l o m o u c  p á t e r  B o h u m í r  V i t á s e k

A l z h e i m e r c e n t r u m  v   Z á b ř e h u  n a  Mo r a v ě

Jak už zaznělo, důležitou součástí konceptu péče společnosti Alz-
heimercentrum je důraz na dobrou psychickou pohodu klientů. Ta 
totiž pomáhá bojovat s Alzheimerovou chorobou velmi účinně. Jest-
liže se člověk dokáže nadchnout pro nějakou činnost, protože ho 
baví a  má z  ní radost, potlačují se negativní projevy nemoci, jako 
jsou změny nálad, pocity osamění a z toho plynoucí deprese. Pečo-
vatelé se proto mimo jiné s klienty účastní kulturních i sportovních 
akcí, připravují jim zábavná a tematická odpoledne, zahradní slav-
nosti, výlety. Jde o  to, aby lidé neztráceli kontakt s  běžným živo-
tem a oblíbenou zábavou. Není tak žádnou výjimkou vidět klienty 
a pečovatele například závodit v celorepublikové soutěži pečova-
telských domů a center v počtu ujetých kilometrů na rotopedu nebo 
jít trasu slavného pochodu Praha–Prčice. 

Dalším prvkem konceptu péče Alzheimercenter, a to nejen o kli-
enty, ale i o personál, se staly dětské skupiny. Plní hned dva důleži-
té úkoly. Jednak našim zaměstnancům, kteří mají děti v předškolním 
věku, poskytují možnost v klidu pracovat – své ratolesti totiž mohou mít 
u sebe v práci, a to už od dvou let věku. O děti samozřejmě pečuje pro-
školený personál. Tou další úlohou dětských skupin je pak mezigene-
rační kontakt. Nevěřili byste, jak úžasnou odezvu má na obou stranách. 
Senioři milují kontakt s dětmi, je pro ně radostí, motivací, hybnou silou 
vzpomínek, nekonečnou inspirací. Děti pak mají celý den kolem sebe 
babičky a dědečky, kteří mají spoustu času se jim věnovat, houpat je 
na hřišti, číst jim pohádky, hrát s nimi hry, kreslit a povídat. 

Udržujeme vysokou kvalitu života každého člověka tak dlouho, jak 
jen to je možné. I s diagnózou Alzheimer se dá žít aktivně a důstojně.

Veškeré potřebné informace najdete na webové adrese: www.
alzheimercentrum.cz.

Soutěže, výlety 
a dětské skupiny

JESTLIŽE SE ČLOVĚK DOKÁŽE 
NADCHNOUT PRO NĚJAKOU ČINNOST, 
PROTOŽE HO BAVÍ A MÁ Z NÍ RADOST, 

POTLAČUJÍ SE NEGATIVNÍ PROJEVY 
NEMOCI, JAKO JSOU ZMĚNY NÁLAD, 

POCITY OSAMĚNÍ A Z TOHO 
PLYNOUCÍ DEPRESE.

Mo t o r i c k á  k o s t k a  a   Mo n t e s s o r i  m e t o d a
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Co pro vás bylo klíčovou událostí letošního roku?
Chceme být první volbou pro klienty, kteří chtějí 
zhodnotit své peníze. A po zvýšení sazeb ČNB jsme 
mohli opět v plné míře dostát sloganu Banky CREDI-
TAS „Chtějte víc od svých úspor“. Výrazně a  jako 
jedni z mála jsme zvýšili úrokové sazby na spořicích 
účtech a  termínovaných vkladech. Chceme našim 
klientům dopřát vyšší zhodnocení, když nám to saz-
by České národní banky umožní. 

U spořicích účtů se dá říct, že jdete proti proudu, 
když zvýhodňujete úročení vyšších vkladů.
Ano. Nechceme klienty trestat za to, že spoří víc pe-
něz. U spořicího účtu tak poskytujeme zvýhodněný 
úrok 1,1 % ročně na vysoké vklady nad 750 000 ko-
run. To je přesně opačný postup, než používá naše 
konkurence. U většiny bank totiž naopak od určité 
částky (většinou kolem 200 000 korun) úrok klesá, 
v řadě případů až k nule, nebo je úrok podmíněn řa-
dou požadavků na využívání dalších produktů. My 
žádné podmínky klást nemusíme, protože víme, jak 
vysoké vklady na spořicích účtech zhodnotit ve pro-
spěch klienta i banky.

V reakci na zvýšení úroků se ovšem v médiích ob-
jevila i řada reakcí, že ani zvýšené úroky nepokry-
jí inflaci. 
I když dlouhodobě hlídáme, aby naše úroky na spo-
řicích produktech byly pro klienty co nejvýhodnější, 
je jasné, že ze spořicího účtu nikdy nezískáte něko-
likanásobek inflace. Proto jsme usilovali o získání li-
cence obchodníka s cennými papíry a připravujeme 

se na prodej investičních produktů. Na nich můžou 
klienti získat výrazně vyšší zhodnocení. Investor ale 
musí vědět, že rostoucí úrok jde ruku v ruce s jistým 
rizikem. 

Velmi často jsou v poslední době v reklamních 
kampaních bank skloňovány minimální nebo nu-
lové poplatky. Jak ke zpoplatnění produktů a slu-
žeb přistupuje Banka CREDITAS?
V první řadě je třeba říct, že pro nás nejsou nulové 
poplatky žádnou novinkou, jsou součástí naší nabíd-
ky už od začátku. Naším cílem je maximální pohodlí 
a jednoduchá správa vložených financí, protože ne-
chceme klienty nutit, aby si museli počítat, jak po-
platky sníží výnosy z jejich vkladů. Nulové sazby za 
vedení účtů, bezplatné vydávání a  vedení plateb-
ních karet a další nezpoplatněné transakce jsou bo-
nusem, který nabízíme k  většině produktů. Nejsou 
ale jediným zvýhodněním, které u nás získáte. Po-
kud například cestujete do zahraničí, ušetříte u nás 
oproti konkurenci díky výhodným směnárenským 
kurzům nebo minimálním poplatkům za výběry v ci-
zině. 

Dá se tedy říct, že nabízíte klientům maximální 
výnosy s minimálními náklady?
Přesně tak, naší dlouhodobou strategií je nabízet 
nadstandardní úroky, vyžadovat minimální náklady 
na správu produktů a služeb, poskytovat maximální 
pohodlí při správě vašich financí a současně rozšiřo-
vat působnost banky tak, aby oslovila co nejvíce kli-
entů, a to i z dalších věkových skupin. 

Věra Pavlišová: 
Chceme být jasnou 
volbou pro všechny, 
kdo chtějí zhodnotit 

své peníze

Banka CREDITAS má za sebou velmi pestrý rok 
a retailovým klientům letos nabídla řadu novinek. 

Přibyly nové pobočky, výrazně vzrostly úrokové sazby 
na spořicích produktech, v říjnu banka spustila první 

českou multibankovní aplikaci Richee a získala licenci 
obchodníka s cennými papíry. Kam bude Banka CREDITAS 
směřovat v dalších letech, jsme se zeptali ředitelky Úseku 

retailového bankovnictví Věry Pavlišové.

P ř i p r a v u j e m e 
p r o d e j

 i n v e s t i č n í c h 
p r o d u k t ů
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Proto jste spustili první českou 
multibankovní aplikace Richee?
Richee je postavený na zákla-
dech banky, je proto naprosto 
bezpečný. Funguje ale jako sa-
mostatná platforma, jeho klienti 
nemusejí využívat žádné produk-
ty Banky CREDITAS ani být její-
mi klienty. 

Richee a  jemu podobné ap-
likace jsou budoucností ban-
kovnictví. Je určen pro mladší 
cílovou skupinu a  samozřejmě 
počítáme s  tím, že si k  nám dí-
ky němu najdou cestu i jiní klienti 
než dosud.

Dosud v Bance CREDITAS pře-
važovala především vyzrálejší 
klientela. 
Ano, celkem logicky máme starší 
a movitější klientelu, která už to-
lik neřeší půjčky a hypotéky, ale 
chce zhodnotit své vydělané pe-
níze. I  to ale chceme postupně 
měnit a  klientelu rozšiřovat. Na 
příští rok například připravujeme 

hypotéky. Investujeme veliké su-
my do internetového a mobilního 
bankovnictví, protože vidíme, že 
řada klientů si zakládá produkty 
on-line.

Banka CREDITAS ale postupně 
rozšiřuje síť svých poboček. Má 
to ještě smysl v době, kdy klien-
ti stále více využívají interneto-
vé bankovnictví a řadu produk-
tů lze založit on-line?
Má to smysl. Na straně jedné to-
tiž skutečně počet uživatelů inter-
netového a mobilního bankovnic-
tví rychle roste. Zejména mladší 
generace jednoznačně preferu-
je on-line komunikaci. Na straně 
druhé jsou starší lidé, pro které je 
návštěva pobočky a  osobní jed-
nání příjemnější než vyplňování 
formulářů na internetu. Řada lidí 
se navíc ráda přijde osobně po-
radit. Proto dlouhodobě rozvíjíme 
nejen internetové a mobilní ban-
kovnictví, ale také naši síť pobo-
ček. Více než polovinu produktů 
si u  nás lidé stále zakládají na 
pobočce.

Znamená to, že budete otevírat 
další pobočky?
Ano, během následujících dvou 
let chceme počet poboček zvýšit 
na více než dvojnásobek součas-
ného stavu. Cílem je, aby všichni 
naši klienti měli nejbližší poboč-
ku do 50 kilometrů od svého by-
dliště. V praxi to znamená, že bu-
deme mít zastoupení ve větších 
okresních městech. Samozřejmě 
umíme reagovat i na situace, kdy 
některá z  poboček má vysokou 
návštěvnost a její kapacitu nelze 
rozšířit. V  takovém případě buď 
přestěhujeme pobočku do vět-

ších prostor, což znají naši klienti 
z Českých Budějovic. Anebo ote-
vřeme další pobočku, což je pří-
pad Brna, kde jsme letos otevřeli 
nové reprezentativní prostory na 
náměstí Svobody. 

Jak vybíráte místo pro novou 
pobočku? 
Hledání prostorů pro novou po-
bočku je často velmi náročné. Na 
straně jedné jsou potřeby banky, 
zejména v  oblasti bezpečnosti. 
Na straně druhé se snažíme maxi-  
málně zohlednit potřeby klientů, 
zejména co se týká dopravy k po-
bočce. Chceme, aby k nám bylo 
snadné dojet hromadnou dopra-
vou, ale i  vlastním automobilem. 
Ideální místo pobočky má pro-
to v blízkém okolí zastávku MHD, 
v menších městech železniční ne-
bo autobusové nádraží, ale také 
veřejné parkoviště s dostatečnou 
kapacitou. Důležitým hlediskem 
je také bezbariérový přístup.

Jaké plány má Banka 
CREDITAS?
Pokud naše plány velmi zjedno-
duším, chceme oproti letošku do 
konce roku 2020 zhruba zdvoj-
násobit počet poboček a ztroj-
násobit počet klientů a bilanční 
sumu banky. Nové klienty chce-
me získat jak udržením nejlep-
ší nabídky pro bezpečné zúro-
čení financí, tak zvýšením počtu 
uživatelů naší multibankovní ap-
likace a  dalších on-line služeb. 
Jednoduše řečeno – chceme se 
ve střednědobém horizontu stát 
středně velkou bankou, která 
svým klientům dlouhodobě nabí-
zí nejlepší zhodnocení jejich pe-
něz.

Věra Pavlišová

Věra Pavlišová je nově ředitel-
kou Úseku retailového bankov-
nictví. V Bance CREDITAS tak 
zodpovídá za řízení pobočkové 
sítě a za rozvoj, vedení a moti-
vaci manažerů poboček k plnění 
obchodních cílů. Do CREDITAS 
přišla před šesti lety a postupně 
zastávala pozice regionální ma-
nažerky pro Moravu, ředitelky 
Odboru retailu až po nynější 
pozici ředitelky Úseku retailo-
vého bankovnictví. Je členkou 
vrcholového vedení banky. 
V bankovnictví působí přes 20 
let, vystřídala nejrůznější ma-
nažerské pozice nejprve v GE 
Capital Bank, později v České 
spořitelně, kde se věnovala bu-
dování a řízení externí prodejní 
sítě a následně i pobočkové sítě. 

BĚHEM 
NÁSLEDUJÍCÍCH 

DVOU LET 
CHCEME POČET 

POBOČEK ZVÝŠIT 
NA DVOJNÁSOBEK 

SOUČASNÉHO 
STAVU.
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Pětistovku za pár slov? 
Stačí doporučit spořicí účet 

Banky CREDITAS

Co je retailové 
bankovnictví?

Slovem „retail“ je označována 
klientela tvořená občany, pří-
padně drobnými podnikateli. 
Jde o uživatele standardních 
bankovních produktů – běžných 
účtů, spořicích produktů, hypo-
ték a dalších služeb. Větší firmy 
a organizace využívají korporátní 
(firemní) bankovnictví. Přesná 
hranice mezi retailovými a kor-
porátními klienty neexistuje, pře-
devším u menších podnikatelů 
tak záleží na bance i na kliento-
vi, které produkty bude využívat.

Akci pod názvem „Doporuč a zís-
kej“ vyhlásila Banka CREDITAS 
pro všechny své klienty, kteří u ní 
mají běžný nebo spořicí účet. Po-
kud pro banku získají nového kli-
enta se spořicím účtem, obdrží 
odměnu ve výši 500 korun. 

Jak získat odměnu?
Pravidla akce jsou velmi jedno-
duchá: Stačí doporučit jiné oso-
bě, například známému nebo ně-
komu z  rodiny, aby si u  Banky 
CREDITAS zřídil spořicí účet. Sou-
časně dotyčnému předáte své 
klientské číslo a  požádáte ho, 
aby při zřizování účtu v bance va-
še číslo předložil. Pokud si nový 
klient účet skutečně zřídí a splní 
podmínky akce, banka vám auto-
maticky připíše na účet odměnu 
ve výši 500 korun.

Klientské číslo, které vám jako 
klientovi Banka CREDITAS přiřadi-
la, slouží jako unikátní identifiká-
tor. Pokud si nejste jisti nebo číslo 
nemůžete dohledat, neváhejte si 
ho znovu vyžádat v bance.

Pravidla? 
Jednoduchá a jasná
Akce má velmi stručná pravidla. 
Vy jako doporučující musíte mít 
u  Banky CREDITAS běžný nebo 
spořicí účet a musí jít o účet pro 
občany, nikoli pro podnikate-
le. Vyberete vhodného zájemce 
o spořicí účet, předáte mu své kli-
entské číslo a pošlete ho na nej-
bližší pobočku banky. To je vše.

Jaké podmínky musí nový 
klient splnit, abyste získali odmě-
nu? Musí navštívit kteroukoli po-
bočku Banky CREDITAS; na účty 
zřízené on-line se akce nevztahu-
je. Na pobočce si založí spořicí 

účet a předá vaše klientské číslo. 
Poté musí splnit rozhodující pod-
mínku: Do 30 dnů na účet uložit 
minimálně 100 000 Kč. Ve chvíli, 
kdy se na účtu tato částka obje-
ví, jsou splněny podmínky akce 
a odměna je vaše.

Jednou, dvakrát, desetkrát…
Akce nemá žádné omezení počtu 
doporučených klientů. Samozřej-
mě platí, že za každého nového 
klienta dostanete jen jednu od-
měnu, i kdyby si v bance zřídil pět 
spořicích účtů. Klidně ale můžete 
dát doporučení třeba dvaceti růz-
ným potenciálním klientům a  za 
každého z  nich získat odměnu. 
Záleží jen na vaší aktivitě. 

KOMPLETNÍ PRAVIDLA AKCE 
„DOPORUČ A ZÍSKEJ“ NAJDETE 
NA WWW.CREDITAS.CZ NEBO 

VÁM JE SDĚLÍ KTERÁKOLI POBOČKA 
BANKY CREDITAS. 

MŮŽETE TAKÉ V PRACOVNÍ DNY 
OD 8 DO 20 HODIN ZAVOLAT 
NA INFOLINKU 800 888 009  
NEBO SVŮJ DOTAZ POSLAT 

PŘES FORMULÁŘ NA 
WWW.CREDITAS.CZ.

Banka CREDITAS nabízí až do konce roku 2018 svým 
klientům atraktivní akci. Za doporučení nového klienta, 

který si u banky zřídí spořicí účet, vyplácí odměnu 
500 korun. Každý klient může doporučit více osob a vydělat si 

tak i několik tisíc korun.

BANKA CREDITAS
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Banka CREDITAS a investiční 
skupina UNICAPITAL 

na karlovarském filmovém 
festivalu

Filmové hvězdy, režiséři, produ-
centi, celebrity domácí i  zahra-
niční a  spolu s  nimi také byz-
nysmeni a  politici. Ti všichni se 
začátkem července sjíždějí na 
Mezinárodní filmový festival do 
Karlových Varů. I  letos mohli fil-

moví fandové potkat před Grand-
hotelem Pupp například takové 
hvězdy stříbrného plátna, jaký-
mi jsou Tim Robins nebo Robert 
Pattinson, kteří v hotelu, jenž pat-
ří do investiční skupiny UNICAPI-
TAL, také přenocovali. 

GRANDHOTEL PUPP JE SOUČÁSTÍ
INVESTIČNÍ SKUPINY UNICAPITAL.

Filmový festival v  Karlových Va-
rech není jen přehlídkou zajíma-
vých filmů z celého světa, k jeho 
doprovodnému programu patří 
kromě večírků také golfové tur-
naje. Banka CREDITAS pro své 
klienty a  významné hosty uspo-
řádala nedělní klání v Golf Resor-
tu Karlovy Vary. Hráči se nejen 
výborně bavili, ale také přispěli 
na dobrou věc. Pro obecně pro-
spěšnou společnost Společně 
pro děti se vybralo přes 20 000 
korun.

Tradiční golfový turnaj Banky CREDITAS a Grandhotelu Pupp na festivalu nemohl chybět 

H r á č i  p ř i s p ě l i  n a  d o b r o u  v ě c C e n y  p ř e d á v a l  p ř e d s e d a  p ř e d s t a v e n s t v a  B a n k y 
C R E D I TA S  V l a d i m í r  Ho ř e j š í

Ja r o m í r  Ha n z l í k  s e  p ř e d  G r a n d h o t e l e m  P u p p  p o d e p i s u j e  f a n o u š k ů m

L á k a d l e m  l e t o š n í h o  r o č n í k u  k a r l o v a r s k é h o  f i l m o v é h o  f e s t i v a l u 
b y l a  h v ě z d a  s á g y  S t m í v á n í  R o b e r t  Pa t t i n s o n

Taková čísla jako 
v Bance CREDITAS jinde 

nenajdete

Banka CREDITAS patří ke špičkám na trhu v oblasti spořicích 
produktů. Úroky na spořicích účtech a termínovaných vkladech 

patří k nejvyšším. U Banky CREDITAS na rozdíl od jiných bank získají 
vyšší úrokovou sazbu ti klienti, kteří spoří víc. 

Spořit mohou bez omezení výše 
vkladu a  bez nutnosti založení 
nebo využívání jakýchkoli jiných 
produktů banky. Při vkladech 
do 750 000 korun získají klien-
ti na spořicím účtu 0,8 % ročně 
a peníze mají kdykoli k dispozici. 
Pokud vklad převýší tuto sumu, 
připíšou si automaticky exkluziv-
ní úrokovou sazbu ve výši 1,1 % 
ročně na jakoukoli částku nad 
750 000 korun. 

Banka CREDITAS zvýšila 
úrokové sazby také u svých ter-

mínovaných vkladů s  pevně da-
nou sazbou, která se během do-
by vkladu nemění. Vklad nabízí 
v  korunách i  v  eurech, minimál-
ní výše korunového termínového 
vkladu je 5 000 Kč.

Nová reklamní kampaň
Banka CREDITAS od začátku zá-
ří spustila novou kampaň „Taková 
čísla jinde nenajdete“, kterou se 
profiluje jako specialista na zhod-
nocení úspor. Komunikační stra-
tegii a kreativní koncept vytvořila 

agentura Dynamo, která zároveň 
stojí za logem a vizuálním stylem 
Banky CREDITAS. 

Kampaň „Taková čísla jinde 
nenajdete“ se odehrává ve svě-
tě velkých čísel. Kromě samotné 
výše úroků jsou čísla zajímavá 
právě svou nezaměnitelnou gra-
fikou, speciálně vytvořenou jako 
součást vizuálního stylu banky 
a  nyní převedenou do 3D. Ro-
le bankéře se zhostil Josef Pej-
chal. Klienti se s ním mohou se-
tkat na televizních obrazovkách, 
na internetu i v pobočkách. Sou-
částí kampaně je i microsite vetsi-
vynos.cz. Tam si každý může spo-
čítat skutečný výnos, přičemž lze 
nastavit různou výši a délku vkla-
du na různé spořicí produkty. Prá-
vě tzv. výnosová kalkulačka hraje 
důležitou roli v celé kampani.

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

He r e c  Jo s e f  Pe j c h a l  s e d í  n a  d o k l í č o v a n é m  p í s m e n u  C . 
Ta k  h o  v e  s p o t u  v i d í  t e l e v i z n í  d i v á c i

Termínovaný vklad

Doba uložení 1 rok 3 roky 5 let 10 let
Roční úroková sazba 1,20 % 1,85 % 2,20 % 2,60 %

NA STRÁNCE 
WWW.VETSIVYNOS.CZ 

SI KAŽDÝ MŮŽE 
SPOČÍTAT SKUTEČNÝ 

VÝNOS, LZE 
NASTAVIT RŮZNOU 

VÝŠI A DÉLKU VKLADŮ 
NA RŮZNÉ SPOŘICÍ 

PRODUKTY.

KARLOVARSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL

C e n t r e m  f e s t i v a l o v é h o  d ě n í  j s o u  h o t e l  T h e r m a l  a  G r a n d h o t e l  P u p p . 
V  P u p p u  b y d l í  v ě t š i n a  f e s t i v a l o v ý c h  h o s t ů
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Vladimír Hořejší

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

tu soukromí jedinec rád vymění 
za získané pohodlí a efektivitu. 

Banky, které nepochopí 
nevyhnutelný trend moderních 
technologií, se budou chvilku brá-
nit vývoji a možná nebudou chtít 
poskytovat přístupy do svého in-
ternetového bankovnictví. Výmlu-
vy se vždy najdou. Nakonec však 
tyto banky skončí jako obyčejný 
poskytovatel infrastruktury. Jiný-
mi slovy to znamená, že nebudou 
poskytovat své služby klientům, 
ale poskytovatelům aplikací. Pro-
stě ztratí vztah s klientem.

Zajímavým, a  ne právě pří-
jemným vedlejším efektem roz-
voje služeb přes aplikace (dle 

PSD2) bude i  to, že se zřejmě 
v  mnoha případech vrátí ban-
kovní poplatky za jednotlivé pro-
dukty a služby. Z čeho jiného by 
poskytovatelé infrastruktury ve 
výsledku mohli žít?

V  Bance CREDITAS si tyto 
trendy uvědomujeme a  chceme 
i nadále zůstat ve vztahu s vámi, 
našimi klienty. Proto jsme již v mi-
nulém roce rozhodli o  investici 
do multibankovní aplikace a dali 
jsme jí jméno Richee. Jsme na za-
čátku. Richee je vůbec první mul-
tibankovní aplikace v Česku. Na-
bízí propojení vašich existujících 
účtů, založení nových, zadávání 
plateb, analýzy vašich finančních 

toků nebo kategorizaci plateb. 
A bude toho umět stále víc, mno-
hem víc. Věříme, že Richee přiná-
ší do České republiky tu pravou 
bankovní revoluci!

Budoucnost 
bankovnictví? 

Všechny banky v jedné 
mobilní aplikaci!

Banku CREDITAS vnímají klienti jako konzervativní bankovní ústav. 
Dokládá to i jejich věková skladba, průměrný věk dlouhodobě 

přesahuje 50 let. Jedná se o klienty, kteří chtějí zhodnotit své peníze, 
očekávají jednoduché produkty a jednoduché procesy obsluhy, 

a to včetně internetového a mobilního bankovnictví. I my v Bance  
CREDITAS si ale dobře uvědomujeme, že s přívlastkem „konzervativní“ 

do budoucna nevystačíme.

Vývoj totiž běží dál a ten, kdo sto-
jí na místě, končí v propadlišti dě-
jin. 

Rok 2018 přinesl do bankov-
nictví skutečnou revoluci v  po-
době nové evropské směrnice 
o  platebním styku, známé pod 
zkratkou PSD2. V Česku vstoupi-
la v platnost 13. ledna a umožni-
la, aby kterýkoli subjekt se správ-
nou licencí od centrální banky 
mohl s  vaším souhlasem propo-
jit všechny vaše bankovní účty 
v jedné aplikaci. Na první pohled 
to zní možná docela banálně. Po-
kud se ale podíváme pozorně-
ji, objevíme nečekané možnosti 
a příležitosti.

PSD2 v  praxi znamená, že 
všechny banky budou dostup-
né v  jediné aplikaci. V budoucnu 
už tedy nejspíš nebudete hledat 
banku, ale budete si volit aplikaci. 
Aplikace za vás pak otevře v jed-
notlivých bankách platební účty 
a také vám zprostředkuje všechny 
ostatní finanční služby. Samozřej-
mě přitom zhodnotí vaše potřeby 

a  vyhledá služby, které nejlépe 
vyhovují vašim nárokům. 

Zůstaňme v  tuto chvíli pou-
ze v oblasti běžných účtů a pla-
tebního styku. Klient chce běž-
ný účet a kartu. Aplikace pro něj 
vyhledá nejvýhodnější produkty, 
sama připraví otevření běžných 
účtů a  objedná příslušnou pla-
tební kartu. Zde je nutné uvést, že 
se sice možná bude nadále po-
užívat pojem platební karta, ale 
vsadil bych se, že do 10 let se bu-
de jednat jen o virtuální kartu ulo-
ženou ve vašem mobilu. Fyzicky 
plastovou kartičku už s  největší 

pravděpodobností nedostanete. 
(Pokud chcete platební kartu tr-
valé hodnoty, tak si co nejdříve 
objednejte naši kartu z opravdo-
vého zlata: Real Gold Card. :-))

Nyní složitější situace: Chce-
te platit dovolenou v  zahraničí. 
Aplikace vám nabídne spuštění 
služby typu Kiwi.com, Booking.
com nebo Airbnb. Po výběru de-
stinace, leteckého spojení a dal-
ších služeb včetně pojištění se 
úhrady přenesou do bankovní 
aplikace a  vy je pouze potvrdí-
te. Aplikace sama vybere banku, 
která provede nejlevněji úhrady 

i konverze měn. Vy pouze „odkli-
káte“ příslušné souhlasy s trans-
akcemi. Že to zní futuristicky? 
Počkejte si tak pět let a  budete 
tuto budoucnost žít. Stejně bu-
de probíhat i objednávání zboží, 
kdy bankovní aplikace bude pro-
pojena se „všemi e-shopy světa“ 
a  společně s  nimi vám nabídne 
zboží co nejlevněji, co nejrychle-
ji a s co největší jistotou dodání.

Opusťme ale platby za zbo-
ží a služby. Zamysleme se nad 
možnostmi úvěrování. Chcete si 
koupit byt. Kdo zná nejlépe va-
ši finanční situaci? Vámi použí-
vaná aplikace. Vaše apka zjistí, 
jaké jsou hypotéky na trhu, po-
šle poskytovatelům úvěrů vaše 
data: Příjmy, výdaje, úspory, za 
co utrácíte a co máte. Poskyto-
vatelé úvěrů vám (potažmo va-
ší apce) dají nabídku a vy pou-
ze potvrdíte přijetí. Zároveň vám 
apka nabídne i pojištění a další 
služby, které budou často i ne-
finančního charakteru, jako je 
zařízení, připojení bytu na inter-
net atd. 

Nyní chvilku zavřete oči 
a nechte se unášet proudem my-
šlenek, co všechno bude taková 
aplikace moci dělat za vás – pla-
tební služby, úvěry, spoření, po-
jištění. To vše bez znalosti toho, 
která banka a pojišťovna vám ty-
to služby poskytuje. Je to úžasné. 
A pokud máte pud sebezáchovy, 
tak máte nyní nejspíš silné mra-
zení. Uvědomili jste si totiž i hroz-
by. Tato aplikace po vás za po-
skytnutý servis bude chtít jediné: 
Znát vaše finanční (i  nefinanční) 
data. Je to další ztráta soukromí. 
Zatím ovšem vždy platilo, že ztrá-

R i c h e e  j e  v ů b e c 
p r v n í  m u l t i b a n k o v n í 

a p l i k a c e  v   Č e s k u . 
B u d e  t o h o  u m ě t

s t á l e  v í c .

V BUDOUCNU 
NEJSPÍŠ 

NEBUDETE HLEDAT 
BANKU, ALE 

BUDETE SI VOLIT 
APLIKACI. 

NĚKTERÉ BANKY 
PRAVDĚPODOBNĚ 

NAKONEC 
NEBUDOU 

POSKYTOVAT 
SVÉ SLUŽBY 

KLIENTŮM, ALE 
POSKYTOVATELŮM 

APLIKACÍ.
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Banka CREDITAS 
na soutoku Vltavy a Malše

Počátky mnoha českých měst 
leží v oparu minulosti, ze které se 
nedochovaly žádné záznamy. To 
ale není případ Českých Budějo-
vic, historie jejich vzniku je přes-
ně doložena: Město založil v roce 
1265 český král Přemysl Otakar 
II. Na vývoji města se mnohokrát 
podepsaly válečné konflikty, 
první nájezd útočníků zažily Čes-
ké Budějovice již 12 let po svém 
založení. V roce 1279 bylo město 
poprvé, ale nikoli naposledy ve 
své historii dobyto. Ve víru stře-
dověkých válečných událostí 
pochopitelně klesala i prosperita 
města. 

Rozkvět zažily České Budě-
jovice až na počátku novověku. 
Relativně klidné 16. století přines-
lo městu dříve nevídanou prospe-
ritu, a  to především díky dolům, 

v nichž se v širokém pásu kolem 
Rudolfova těžilo stříbro. Řada 
dolů ležela přímo na pozemcích 
Českých Budějovic, které tak 
z těžby získávaly nemalé podíly. 
Kromě stříbra se těžilo také zlato, 
železná ruda nebo uhlí. Význam-
ným zdrojem příjmů bylo také pi-
vovarnictví, vždyť várečné právo 
získali měšťané již při založení 
Českých Budějovic.

Prosperitu ukončil na přelo-
mu let 1618 a 1619 další vojenský 
konflikt. Na druhou stranu války 
přinesly městu i jeden výjimečný 
okamžik – v  letech 1634 a  1635 
v  něm byly ukryty české koru-
novační klenoty a  České Budě-
jovice se dočasně staly hlavním 
městem, do kterého se přestěho-
valy důležité úřady z válkou su-
žované Prahy. 

Krajské město s více než 750letou tradicí vaření piva, řadou 
významných památek a charakteristickým čtvercovým náměstím. 

Město, ze kterého vyjel první vlak na našem území. 
A také město, kde již řadu let najdete pobočku Banky CREDITAS. 

Vítejte v Českých Budějovicích.

Nové období prosperity zaži-
ly České Budějovice na počátku 
19. století, kdy sem byla přesunu-
ta krajská správa z Písku a Tábo-
ra. Do té doby nevelké město se 
brzy stalo významným centrem, 
které v  září 1827 zažilo českou 
premiéru revolučního dopravní-
ho prostředku – železnice. Ko-

něspřežná dráha z  Českých Bu-
dějovic do Lince dokázala za v té 
době neuvěřitelně krátkou dobu 
přepravit ohromující objem ná-
kladů a městu tak přinesla rych-
lý rozvoj obchodu. Když v  pro-
sinci 1872 opustil trať poslední 
kůň a o  rok později celou dráhu 
ovládly parní lokomotivy, byly již 
České Budějovice významným 
centrem s  řadou průmyslových 
podniků.

Dnešní České Budějovice 
s  téměř 94 000 obyvateli jsou 
centrem Jihočeského kraje, vý-
znamným dopravním uzlem 
a především místem, kam stojí za 
to přijet na návštěvu. Město na-
bízí řadu památek a zajímavostí, 
ale současně není tak přeplně-
no turisty jako nedaleký Český 
Krumlov nebo Hluboká.

V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH BYLY 

V LETECH 1634 AŽ 
1635 UKRYTY ČESKÉ 

KORUNOVAČNÍ 
KLENOTY A ČESKÉ 

BUDĚJOVICE SE 
DOČASNĚ STALY 

HLAVNÍM MĚSTEM.

BANKA CREDITAS

Prodloužená otevírací doba, dvě nové pobočky – v Karlových Varech 
a Prostějově – a řada dalších v přípravě. Banka CREDITAS plní 

své sliby a současně i přání klientů, kteří si její pobočky oblíbili díky 
vstřícným bankéřům, příjemnému prostředí a výborné 

kávě na uvítanou.

Delší provozní doba 
a nové pobočky 

Banky CREDITAS

Nová pobočka v  Karlových Va-
rech je přelomová tím, že v  kraji 
dosud Banka CREDITAS nepůso-
bila. Pobočka v Prostějově je zase 
reakcí na velký počet místních kli-
entů, kteří nově nemusí cestovat 
až do Olomouce. 

Banka nyní vede intenzivní 
jednání v  mnoha dalších okres-
ních městech s cílem pokrýt celé 
Česko tak, aby klienti měli nejbliž-
ší pobočku vždy do vzdálenosti  
50 kilometrů. Někde už došlo 
k dohodě s majiteli objektů a při-
pravuje se rekonstrukce prostor. 
Na novou pobočku se tak v  do-
hledné době mohou těšit obyva-
telé Svitav, Kladna, Vsetína, Opa-
vy, Mladé Boleslavi, Šumperka 
nebo nebo Tábora.

V  devíti současných poboč-
kách na základě připomínek 
a přání klientů prodloužila banka 
středeční otevírací dobu a ve vět-
šině z  nich současně zrušila po-  
lední přestávku. Zároveň i nadále 
pečlivě vyhodnocuje připomín-
ky klientů a  je připravena k  dal-
ším úpravám. O  tom, že Banka 
CREDITAS nemá problém s  při-
způsobením otevírací doby míst-
ním zvyklostem a přáním klientů, 
svědčí například pobočky v  Tře-
bíči a Chotěboři, kde se na rozdíl 
od jiných míst otevírá o  hodinu 
dříve – už v 8 hodin. 

BANKA CREDITAS 
VEDE INTENZIVNÍ 

JEDNÁNÍ V MNOHA 
DALŠÍCH OKRESNÍCH 

MĚSTECH  ČR 
TAK, ABY KLIENTI 
MĚLI NEJBLIŽŠÍ 

POBOČKU VŽDY DO 
VZDÁLENOSTI 

50 KILOMETRŮ.

Brno – Centrum
Brno – Pekařská
České Budějovice
Děčín
Frýdek–Místek
Hradec Králové
Chotěboř
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava – Karolina

Ostrava – Poruba
Pardubice
Plzeň
Praha 1 – Centrum
Praha 5 – Anděl
Praha 8 – Florenc
Prostějov
Třebíč
Ústí nad Labem
Zlín

Chystané pobočky
Svitavy
Kladno
Vsetín
Opava
Mladá Boleslav
Tábor
Šumperk

Pobočky Banky CREDITAS

Pokud si přejete úpravu otevírací doby své pobočky, nenechávejte si to pro sebe. Právě váš názor může 
být podnětem, který povede ke změně. Svá přání a připomínky můžete sdělit buď osobnímu bankéři přímo 
na pobočce, nebo je pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře na www.creditas.cz/kontakty.

Po b o č k u  v   P r o s t ě j o v ě  j s m e  o t e v ř e l i  1 6 .  ř í j n a  2 0 1 8

admin
Lístek s poznámkou
KladnoMladá BoleslavOpavaSvitavyŠumperkTáborVsetín
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Nepřehlédněte v okolí

Hluboká 
Novogotický zámek charakte-
ristický svými bílými zdmi patří 
mezi nejznámější české památ-
ky. Velkoryse zdobené interiéry 
nabízejí návštěvníkům výjimečný 
zážitek korunovaný skvělým 
výhledem ze zámecké věže. Měli 
byste ale vědět, že Hluboká je 
v itineráři mnoha cestovních kan-
celáří a v turistické sezoně je zde 
plno. Pokud můžete, navštivte 
zámek raději mimo hlavní sezo-
nu, odměnou vám bude klidnější 
prohlídka.

Zámek Mitrowicz 
Skvěle zrekonstruovaný zámek 
s obnoveným parkem najdete na 
břehu Lužnice poblíž Týna nad 
Vltavou, přibližně 35 km severně 
od Českých Budějovic. Pokud 
hledáte romantickou památku, 
do které zatím nenašly cestu 
davy turistů, je Mitrowicz ideální 
volbou. Mimochodem, na zámku 
můžete strávit i noc v původ-
ních pokojích upravených na 
apartmány.

Jak se k nám dostanete

Autobusem, trolejbusem, vlakem 
i vlastním autem. Naše pobočka 
sídlí na adrese Lannova tř. 63/41, 
jen několik minut chůze od hlav-
ního železničního nádraží a při-
lehlých zastávek MHD. Pokud 
přijedete autem, najdete poblíž 
pobočky několik menších parko-
višť anebo můžete využít asi 300 
metrů vzdálené velké parkoviště 
v Mercury centru. 

Jihočeská metropole 
na vlastní oči

České Budějovice charakterizuje 
poklidná atmosféra v okolí turis- 
tických památek. Nemusíte se 
obávat hodinových front před 
vstupem ani všudypřítomných 
dotěrných prodejců kýčovitých 
suvenýrů. Co byste v jihočeské 
metropoli neměli přehlédnout?

Náměstí Přemysla 
Otakara II. 

Druhé největší čtvercové náměstí 
v Česku (větší plochu má pouze 
náměstí ve Vysokém Mýtě) má 
po svém obvodu pět desítek 
barokních a renesančních domů 
s loubím. Pozor dejte na bludný 
kámen zasazený do dlažby 
poblíž Samsonovy kašny. Podle 
místní pověsti ten, kdo kámen 
překročí po desáté hodině ve-
černí, již té noci nenajde cestu 
domů. Vzhledem k bohaté 
nabídce hospůdek v blízkém 
okolí může být tato pověst zcela 
pravdivá.

Věž Železná panna 
a hradby 

Čtyřpatrovou hradní věž najdete 
na Zátkově nábřeží. Je jedním 
z posledních pozůstatků býva-
lého gotického opevnění města. 
Podle pověsti byla ve věži mučír-
na s krutým mučicím nástrojem 
zvaným železná panna, po které 
věž získala své jméno. Pravdi-
vost pověsti není potvrzena, při 
výkopech se ale na místě našly 
lidské kosti…

Klášter dominikánů 
Nejstarší stavba Českých 

Budějovic pamatuje založení 
města. S klášterem souvisí 
chrám Obětování Panny Marie, 
nejcennější místní historická 
památka, ve které se dochovala 
malířská výzdoba ze 14. a 15. 
století. Klášter a chrám najdete 
na Piaristickém náměstí, pár de-
sítek metrů od náměstí Přemysla 
Otakara II.

Samsonova kašna 
Jeden ze symbolů Čes-

kých Budějovic najdete upro-
střed náměstí Přemysla Otakara 
II. S průměrem 17 metrů patří ba-
rokní dílo z 1. poloviny 18. století 
mezi největší tuzemské kašny. 

Černá věž 
Spolu s náměstím a kaš-

nou nejčastější turistický cíl měs-
ta. V době výstavby ve druhé 
polovině 16. století byla se svými 
72 metry výjimečně vysokou 
stavbou. I dnes její ochoz ve 
výšce 46 metrů nabízí výborný 
výhled na město.

Vyzkoušejte

1

2

3

4

5

Restaurace Masné krámy – kamenná budova z po-
loviny 16. století sloužila prodejcům masa až do roku 
1899. Masné krámy se staly restaurací již v 50. letech 
minulého století, ale teprve rozsáhlá rekonstrukce 
proměnila místo ve vyhledávanou atrakci. Kromě 
výborného piva nepřehlédněte členění restaurace, 
které odpovídá dávným řeznickým krámkům. Masné 
krámy najdete na rohu ulic Krajinská a Hroznová, při-
bližně sto metrů od náměstí Přemysla Otakara II.

Muzeum koněspřežné železnice – po první ko-
něspřežce na evropském kontinentu mnoho pamá-
tek nezbylo. Přímo v Českých Budějovicích ale na-
jdete malé muzeum umístěné v původním strážním 
domku dráhy. Expozice se vedle historie železnice 
věnuje jinak opomíjenému tématu drážních strážní-
ků. Najdete ji na adrese Mánesova 10.

Vyhlídkové plavby po Malši a Vltavě – pokud chce-
te poznat České Budějovice z neobvyklého pohle-
du, vyzkoušejte komentované vyhlídkové plavby. 
Malá loď pro pouhých 12 osob je zárukou romantic-
ké prohlídky města z poklidné vodní hladiny. Plavby 
nabízí kavárna VLNNA sídlící v sokolovně na Sokol-
ském ostrově.

Návštěvnické centrum Budvaru – pokud jste pří-
znivci této tradiční značky, zastavte se v  jejím ná-
vštěvnickém centru. Stručné seznámení s  výrobou 
a malou historickou výstavu nabízí řada tuzemských 
pivovarů, centrum Budvaru ale hraje zcela jinou ligu. 
Velká multimediální expozice a  především každo-
denní exkurze do zákulisí pivovaru jsou zážitkem, na 
který jen tak nezapomenete. Návštěvnické centrum 
najdete na adrese Karolíny Světlé 4.

1

2

4

5

3
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SPOLUPRACUJEME

STAP ustál 
nástup levné 

konkurence a nyní 
dodává do 30 zemí 

světa

CREDITAS je banka 
se silnými českými 
kořeny

Podporujeme české firmy, výrob-
ce a průmyslníky. Kromě firemní-
ho financování jim poskytujeme 
také nejvýhodnější individuální 
kurzy na českém trhu. Díky na-
šim devizovým konverzím řada 
společností významně snižuje 
své náklady na směnu. Dlouho-
době spolupracujeme například 
s  firmou STAP, která patří mezi 
největší evropské výrobce elas-
tických i  neelastických stuhař-
ských výrobků a zdrhovadel. 

Stuhy a jiné úzké textilie se ve Šluknovském 
výběžku tkají už více než 200 let. Na místní tradici 
navazuje společnost STAP z Vilémova u Šluknova, 
která se svými 290 zaměstnanci patří mezi největší 

evropské výrobce elastických a neelastických 
stuhařských výrobků, zdrhovadel a netkaných 

textilií. Podnik má dva závody, ve Vilémově 
a Velkém Šenově, kde na nejmodernějších strojích 

za rok vyrobí a pošle do světa přes 200 milionů 
metrů materiálu. 

Výrobky přitom nemíří jen do 
oděvního nebo obuvnického prů-
myslu či velkoobchodů s  textilní 
galanterií – STAP zásobuje i firmy 
z  automobilové, elektrotechnické 
nebo stavební branže v  celé Ev-
ropské unii i  dalších evropských 
zemích, dále ve Spojených stá-
tech, Jižní Americe nebo třeba Ja-
ponsku. 

Ačkoliv má STAP obrovskou 
tradici a je úspěšný i na součas-
ném globálním trhu, v  minulých 
letech se musel popasovat s dra-
vým nástupem levné konkurence 
z Asie, která stála za krizí zdejší-
ho textilního průmyslu. Firma, jež 
po pádu plánovaného hospodář-
ství ztrácela tradiční trhy, muse-
la reagovat. Jinak jí hrozil osud 
jiných českých textilek, jako by-
ly OP Prostějov nebo Textilana, 
které se nedokázaly přizpůsobit 
novým podmínkám a i přes velké 
renomé a dlouhou historii muse-
ly skončit. 

Zásobují Jaguar, Audi 
nebo IKEA
STAP proto otočil kormidlem 
a vsadil na proměnu firmy, opírají-
cí se o tradiční produkty, ve výrob-
ce, který si najde cestu k průmys-
lovým podnikům a automobilkám. 
To se podniku ze Šluknovského 
výběžku povedlo a nyní tvoří prů-

myslové produkty až 60 procent 
celé výroby. „Pomohlo nám, že 
jsme i při této změně kurzu moh-
li využít naše tehdejší technolo-
gie a nemuseli výrazně investovat 
do nových,“ popisuje David Skle-
nář, šéf obchodního oddělení fir-
my STAP. 

STAP je sice stále jednou 
z  posledních společností v  Evro-
pě, které dosud vyrábějí klasic-
ké žakárové  stuhy určené hlavně 
pro lidové kroje a  jiné dekorativ-
ní účely, těžiště firemní výroby 
už však leží jinde. A to přímo me-
zi zvučnými firmami, jako jsou au-
tomobilky Jaguar a Audi, švédský 
nábytkářský gigant IKEA nebo 

mnohé světové oděvní značky, 
pro jejichž sportovní kolekce vyrá-
bí např. reflexní a svítící stuhy. 

„Opustit levné oděvní odvět-
ví a  zamířit do náročnějšího seg-
mentu, jako jsou technické textilie, 
pro nás byla tehdy jediná mož-
nost, jak přežít. Technické textilie 
se totiž využívají zejména v auto-
mobilovém průmyslu, a proto mu-
sí mít jejich výrobci různé certifi-
káty a zkoušky. A to není zrovna 
doména asijských firem,“ říká Da-
vid Sklenář. 

„Asijská konkurence sice 
existuje i  v  této branži, musí se 
u ní ale objednávat v obrovských 
množstvích, a to přitom bez záru-

Kdysi malé živnosti, nyní STAP
Čeští tkalci vždy vynikali ve tkané výrobě stuh a úzkých textilií. Centrum tohoto specializovaného tkalcov-
ského řemesla přitom odjakživa bylo v  severních, pohraničních regionech, kde se přirozeně propojovaly 
generace zkušených německých a českých tkalců. 

Tovární výroba ve Šluknovském výběžku začala už na počátku 19. století – tehdejší stuhařské manufak-
tury byly většinou malé živnosti a továrničky s dvaceti až padesáti zaměstnanci. Mnohé z nich se zaměřovaly 
na výrobu určitých druhů stuh, např. pevných nebo pružných. Také barevny a úpravárny původně působily 
jako samostatné firmy, které bělily, barvily a upravovaly pro tkalcovny buď příze, nebo režné polotovary. 

Ve 20. a 30. letech devatenáctého století se malé soukromé dílny postupně spojovaly a začaly vznikat 
velké firmy. Jejich základním výrobním sortimentem tehdy byly tradiční prvky lidové kultury zhmotněné do 
podoby žakárských zdobicích stuh. Následně přibylo široké spektrum hladkých a adjustačních stuh včetně 
popruhů a prýmků. V této výrobní skladbě místní podniky pokračovaly až do konce 40. let minulého století, 
kdy spojením několika samostatných subjektů vznikla firma STAP. 

ky kvality. To pak může odběrate-
le ve výsledku stát hromadu pe-
něz. Automobilky navíc chtějí mít 
výrobu jednotlivých komponentů 
pod kontrolou, takže se jim vyplatí 
nakupovat v Evropě, kde mají vše 
pod palcem,“ dodává. 

Bez inovací by to nešlo
Klíčové pro úspěch jsou také ino-
vace. Ani v  tomto ohledu STAP 
nezaostává. Před několika lety 
například ve spolupráci s Technic-
kou univerzitou v Liberci předsta-
vil bezpečnostní stuhy a popruhy 
s vetkanými optickými vlákny. Kr o j o v é  a   z d o b i c í  s t u h y  s e  v y r á b í  v   š í ř i  o d  1 0  d o  1 0 0  m m
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Patentovaná novinka je ak-
tivním bezpečnostním prvkem 
pracovních a  sportovních oděvů, 
protože takové stuhy jsou vidi-
telné až na půl kilometru. Navíc 
vzhledem k tomu, že reflexní stu-
ha má vlastní napájení na tužko-
vé baterky, nepotřebuje nasvícení 
a je vidět i mimo záři automobilo-
vých reflektorů, což výrazně zvy-
šuje bezpečí zvláště v nepřehled-
ných křižovatkách či zatáčkách. 

Inovace potkala samozřej-
mě i  výrobu tradičních žakáro-
vých stuh. „Abychom se udrželi, 
museli jsme vyměnit strojní zaří-
zení. Na původním vybavení totiž 
byla výroba stuh na kroje velmi 
pomalá, protože kladla velké ná-
roky na přípravu samotného tkal-
cování,“ vysvětluje David Sklenář. 
I když se v Česku každoročně po-
řádá Jízda králů, mladí lidé už ne-
mají k lidovým tradicím tak blízko 
jako dříve. A to platí i o sousedním 
Slovensku nebo blízkém Maďar-
sku. STAP tak nyní své dekorativ-
ní stuhy dodává na nové trhy ve 
vzdálenějších zemích, například 
Japonsku nebo Guatemale. 

SPOLUPRACUJEME

Po p r u h y  s e  t k a j í  z   r o z l i č n ý c h  m a t e r i á l ů ,  v   r ů z n é  š í ř c e  a   t l o u š ť c e

VE SPOLUPRÁCI 
S TECHNICKOU 
UNIVERZITOU 

V LIBERCI VYVINULI 
VE STAPU 

BEZPEČNOSTNÍ  
STUHY A POPRUHY 

S VETKANÝMI 
OPTICKÝMI VLÁKNY, 

KTERÉ JSOU VIDĚT AŽ 
NA PŮL KILOMETRU.

N e t k a n é  t e x t i l i e  p r o  a u t o m o b i l o v ý  p r ů m y s l

Od krojů až po auta

Sortiment firmy STAP je v sou-
časnosti nezvykle pestrý. Na-
jdete v něm stuhy pro tradiční 
místní kroje nejen v Česku, izo-
lační stuhy pro elektrotechnický 
průmysl, klasické i suché zipy, 
tkané etikety a znaky pro oděv-
ní průmysl a uniformy, pružné 
stuhy, šňůry, popruhy pro různá 
použití, ale i netkané textilie ur-
čené pro automobilový průmysl. 
Průmyslové výrobky přitom tvoří 
až 60 procent stávající produk-
ce, na ty tradiční nyní připadá 
zbytek. 

Z i p y  a   z d r h o v a d l o v é  p á s y 

Š ň ů r y  a   t k a n i č k y  v e  S TA P U  v y r á b í  v   n e s č e t n ě  b a r v á c h  a   v a r i a n t á c h
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DLUHOPISY

Investoři oceňují úroky 
a úspěšnost dluhopisů 

UNICAPITAL 

Dluhopisové programy investiční 
skupiny UNICAPITAL se dlouho-
době těší velkému zájmu inves-
torů. Důvěryhodnost investování 
se skupinou UNICAPITAL zvýši-
la úspěšná maturita (vyplacení 
v  předepsané době splatnosti) 
nejstarších dluhopisových emisí. 

V  kombinaci s  atraktivními úro-
kovými sazbami proto není divu, 
že také letošní emise vzbudila 
značný zájem drobných i větších 
investorů.

Dluhopisový program UNI-
CAPITAL Invest II letos nabízí tři 
emise, které se liší dobou splat-

nosti a úrokovou sazbou. Nejkrat-
ší, tříleté dluhopisy nabízejí úrok 
3,3 % ročně, pětiletá emise přine-
se investorům 4,3 % p. a. a s nej-
delšími, sedmiletými dluhopisy 
dosáhnete na 5,1 % ročně.

Letošní program skupiny 
UNICAPITAL je určen také men-

ším investorům, proto je jmenovi-
tá hodnota dluhopisů stanovena 
na 100 000 korun. Nabídka je tak 
dostupná i drobným střadatelům, 
kteří chtějí výhodně a bezpečně 
investovat rodinné úspory.

Investice míří do 
spolehlivých akvizic
Finanční prostředky získané z le-
tošních dluhopisů budou, stejně 
jako v  minulých letech, využity 
na financování prověřených akvi-
zic. K hlavním oblastem, v nichž 
se skupina UNICAPITAL dlouho-
době angažuje, patří distribuce 
energie, obnovitelné zdroje, rea-
lity a development. Do nich bu-
dou investovány také prostředky 
z letošní dluhopisové emise.

„Dosavadní investice skupiny 
UNICAPITAL byly úspěšné a dále 
je zhodnocujeme. Naše portfolio 
diverzifikujeme a zaměřujeme vý-
hradně na stabilní odvětví. Inves-
toři proto naše dluhopisy považu-
jí za bezpečné a důvěřují nám,“ 
říká Kamila Valštýnová, finanční 
ředitelka skupiny UNICAPITAL.

Díky dlouhodobým investi-
cím se UNICAPITAL stal nejvý-
znamnějším tuzemským alter-
nativním distributorem energie. 
Zdravotnická divize UNICAPITAL 
Healthcare intenzivně pracuje na 
dalším rozvoji Alzheimercenter. 
Jedná se o specializovaná zdra-
votnická zařízení, která poskytují 
špičkovou péči pacientům s Alz-
heimerovou chorobou a dalšími 
typy demence. S  nedávno ote-
vřeným Alzheimercentrem v Zá-
břehu na Moravě se můžete se-
známit i  na stránkách našeho 
magazínu.

Vyžádejte si 
další informace
Letošní dluhopisy UNICAPITAL In-
vest II se nabízejí výhradně v lis-
tinné podobě s dobou splatnosti 
3, 5 nebo 7 let. Pravidelné výnosy 
jsou klientům vypláceny zpětně 
jednou za půl roku.

Podrobnější údaje o jednotli-
vých emisích jsou k dispozici na 
www.unicapital.cz, detailní infor-
mace vám rádi poskytneme a od-
povědi na vaše otázky zodpoví-
me v  pracovní dny od 8.30 do 
17.00 hodin na bezplatné tele-
fonní lince 800 919 293.

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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HISTORIE

Málokdo tuší, jak krátká a přitom 
pestrá je historie bankovních slu-
žeb nabízených přes internet. 
Pojďte s  námi na exkurzi do mi-
nulosti. Ukážeme vám, jak se fi-
nanční služby přesunuly z  ho-
nosných bankovních budov do 
domácností klientů.

80. léta – na pevné lince
Jako první začaly on-line ban-
kovnictví testovat v roce 1981 čty-
ři newyorské banky – Citibank, 
Chase Manhattan, Chemical 
a Manufacturers Hanover. O dva 
roky později nabídla Chemical 
Bank malým firmám dvě varian-
ty svého produktu Pronto. Služba 
umožňovala elektronickou sprá-
vu šekových knížek, kontrolu his-
torie a zůstatků na účtech, převo-
dy mezi běžnými a spořicími účty, 
ale také zadávání elektronických 
plateb obchodníkům. Klient mu-
sel mít vlastní počítač a  telefon-
ní linku, po které spojení s  ban-
kou probíhalo. V roce 1983 mohli 
klienti poprvé využít on-line ban-
kovnictví také v Evropě – službu 
Homelink začala nabízet Bank of 
Scotland. 

90. léta – přichází internet
V  rychle se rozvíjejícím interne-
tu banky brzy objevily nový ob-
chodní a  komunikační kanál. 
Nejprve však bylo třeba vyřešit 
klíčovou otázku: Jak interneto-
vému bankovnictví zajistit bez-
pečnost? Jedním z  řešení byl 

Galerie Teplice

Včera novinka, 
dnes samozřejmost. 

Jak internetové 
bankovnictví změnilo 

svět financí?

Bank of America stala první ban-
kou s více než 3 miliony zákazní-
ků v  on-line bankovnictví. Zdálo 
se, že budoucností jsou specia-
lizované bankovní weby se širo-
kou nabídkou a mnoha službami. 
V zákulisí se však již připravoval 
nový silný hráč – Apple.

Uvedení první generace 
iPhone v roce 2007 bylo zároveň 
začátkem nové éry – éry mobil-
ního bankovnictví na smartpho-
nech. Pro klienty bank to zname-
nalo zcela novou dimenzi správy 
financí. Zatímco internetové ban-
kovnictví na počítačích je zbavilo 
nutnosti chodit na pobočky, mo-
bilní bankovnictví přineslo úplnou 
svobodu – ke své bance se mohli 
připojit odkudkoli, stačilo mít mo-
bil s  přístupem k  internetu. Ban-
kovní služby pro mobilní telefony 

samozřejmě existovaly již dříve, 
ale byl to Apple se svojí skvělou 
marketingovou strategií, jenž do-
kázal masám uživatelů vysvětlit, 
že smartphone je to správné mís-
to pro správu bankovních služeb.

2018 – standard pro každého
Dnes máme pocit, že interneto-
vé bankovnictví používáme od-
jakživa. Ve skutečnosti však jde 
v  Česku o  pouhých 20 let rych-
lého rozvoje. Mnohé služby, kte-
ré dnes považujeme za zcela 
samozřejmé, byly před několi-
ka lety čerstvou novinkou. Chce-
te příklad? Pokud nyní otevře-
te své internetové bankovnictví, 
očekáváte, že v něm budou uve-
deny všechny příchozí i  odcho-
zí transakce, včetně těch, které 
jste provedli před pár sekundami. 

A přesto je to pouhých 14 let od 
okamžiku, kdy Živnobanka ozná-
mila převratnou novinku: Při kaž-
dém připojení k bance získáte ak-
tualizaci zůstatku na účtu. 

V blízké budoucnosti če-
ká internetové bankovnictví řada 
novinek, do hry totiž vstoupil mul-
tibanking, v  němž můžete z  jed-
noho místa a  prostřednictvím je-
diné služby spravovat více svých 
účtů v  různých bankách. Máme 
Richeeho, první specializovanou 
multibankovní platformu, která 
změní váš mobil v místo, z něhož 
budete v  jediné aplikaci ovládat 
nejen své účty, ale i řadu dalších 
finančních produktů. Svět inter-
netového bankovnictví se za ne-
celé čtvrtstoletí změnil k  nepo-
znání. Kam asi dospěje za dalších 
25 let?

Dovedete si představit návrat k bankovnictví před 30 lety? 
I pro tak jednoduchou věc, jakou je zjištění zůstatku na účtu, 

byste museli do banky. Ne kdykoli, ale jen v jejích provozních hodinách. 
Bez šance na zadání platby večer nebo třeba v neděli odpoledne. 

A téměř pokaždé s kratším nebo delším čekáním před bankovní 
přepážkou. To vše je minulostí díky internetovému bankovnictví.

Má m e  R i c h e e h o , 
d í k y  n ě m u ž  m ů ž e t e 

v   j e d i n é  a p l i k a c i 
o v l á d a t  s v é  ú č t y 

i   ř a d u  d a l š í c h 
f i n a n č n í c h  p r o d u k t ů .

homebanking – speciální pro-
gram, který si klient nainstaloval 
do svého počítače a  jehož pro-
střednictvím komunikoval se svo-
jí bankou. Výhodou bylo dobré 
zabezpečení, značnou nevýho-
dou nutnost instalovat program 
na každý počítač zvlášť. Brzy by-
lo jasné, že budoucnost spočívá 
v  bankovnictví ovládaném přes 
běžný internetový prohlížeč.

V  říjnu 1994 se americ-
ká Stanford Federal Credit Union 
stala první finanční institucí, kte-
rá svým klientům nabídla inter-
netové bankovnictví prostřednic-
tvím webových stránek. Již o rok 
později vznikla v USA první čistě 
internetová banka Security First 
Network Bank. Šlo o  první zce-
la virtuální banku, bez poboček 
a  přístupnou pouze on-line. Je-
jí osud je podobný mnoha dal-
ším technologickým pionýrům –  
převratnou novinku zákazníci ne-
přijali v  takovém rozsahu, aby 
banka dokázala přežít. Již v  ro-
ce 1998 ji pohltila Royal Bank of 
Canada. Mezitím na trh vstoupili 
noví hráči. Patřila mezi ně i Net-
bank, první internetová banka, 
která dokázala získat velký po-
čet klientů. 

Na konci 90. let bylo evi-
dentní, že internetové bankov-
nictví skýtá velkou budoucnost 
a  zisky. Do světa internetu pro-
to rychle vstupovaly i velké ban-
kovní instituce a v roce 2000 už 
internetové bankovnictví nabíze-

lo 80 % amerických bank. Ve stej-
né době získali možnost správy 
svých účtů prostřednictvím webu 
i první klienti v České republice. 

Začátky v Česku 
První funkční internetové bankov-
nictví v  České republice nabídla 
v  lednu 1998 Rodinná záložna. 
Technologie odpovídala tehdej-
ším možnostem, základem byl 
šifrovací klíč doručený kliento-
vi na disketě, pro přihlášení bylo 
nutné znát jméno a heslo. 

Krátce po Rodinné zá-
ložně přišla s vlastním interneto-
vým bankovnictvím první banka – 
v květnu 1998 spustila své on-line 
služby Expandia Banka. Rozsah 
jejích služeb byl na svoji dobu 
ohromující – klientům nabízela 

Internet Banking, Phone Banking, 
GSM Banking, WAP Banking a br-
zy přibyl i  PDA Banking. V  této 
souvislosti připomeňme, že v  ro-
ce 1998 byla technická úroveň 
mobilních telefonů na zcela ji-
né úrovni než dnes a především 
WAP Banking byl v té době ukáz-
kou využití nejmodernější dostup-
né technologie. Charakteristic-
kým symbolem klientů eBanky, 
jak se původní Expandia Banka 
později jmenovala, se stala „kal-
kulačka“ – osobní elektronický 
klíč generující přístupový kód do 
bankovnictví. Ani masivní reklam-
ní kampaň, ani nadšení prvních 
uživatelů, kteří mohli spravovat 
své finance z  pohodlí kancelá-
ře nebo domova, ale bance ne-
přinesly očekávané počty klien-
tů. eBanka se propadla do ztrát 
a  v  roce 2006 se stala součástí 
Raiffeisenbank. 

Zájem zákazníků o  on-
-line služby malé banky vzbudil 
pozornost dalších bankovních 
ústavů, jejich klienti totiž záhy za-
čali požadovat stejné služby. Ne-
bylo proto překvapením, že bě-
hem několika následujících let 
nabídly internetové bankovnictví 
téměř všechny tuzemské banky. 

21. století – 
raketová cesta vzhůru
S  narůstajícím počtem uživate-
lů internetu rychle rostl i  počet 
klientů využívajících interneto-
vé bankovnictví. V  roce 2001 se 

V ČESKÉ REPUBLICE 
NABÍDLA PRVNÍ 

FUNKČNÍ 
INTERNETOVÉ 

BANKOVNICTVÍ 
V ROCE 1998 

RODINNÁ ZÁLOŽNA, 
KRÁTCE PO NÍ 

EXPANDIA BANKA.
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NAPSALI O NÁS

V médiích zabodovala  
naše zlatá karta, 

spořicí účet i Richee

V hledáčku tuzemských médií bylo v posledních týdnech a měsících 
především dění v Bance CREDITAS. Novináři si všímali růstu úrokových 

sazeb našich spořicích produktů. Psali také o naší zlaté kartě. Nechyběly 
samozřejmě články o jediné české multibankovní aplikaci Richee.
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Dravci z Unicapitalu se 
chystají na velké nákupy 

16. 6. 2018
Finanční skupina Unicapital olo-
mouckého miliardáře Pavla Hu-
báčka má velké plány. Financo-
vat je bude z  peněz získaných 
z vydávané miliardové várky bon-
dů. O většinu z nich se během léta 
podělí soukromí investoři v rámci 
privátní nabídky. „Zdroje získané 
prodejem dluhopisů využije Uni-
capital na financování a  rozvoj 
akvizic především v  energetice, 
v  realitách a  developmentu,“ ří-
ká Kamila Valštýnová, finanční 
ředitelka investiční skupiny Uni-
capital. Unicapital má za sebou 
pětiletou, zato však raketovou 
investiční historii v  oblasti ener-
getiky a  zemědělství. Hubáček 
mimo jiné vlastní například Ban-
ku CREDITAS, legendární karlo-
varský Grandhotel Pupp či jednu 
z  největších tuzemských sítí za-
měřených na péči o osoby s Alz-
heimerovou chorobou – Alzhei-
mercentrum.

Banka Creditas v pololetí 
zvýšila čistý zisk na 
71 milionů korun

24. 7. 2018 
Banka Creditas vykázala v polole-
tí čistý zisk zhruba 71 milionů ko-
run, meziročně tak zvýšila zisk více 
než osminásobně. Za celý loňský 
rok měla Creditas čistý zisk 66 mi-
lionů korun. Ostatní banky výsled-
ky zatím nezveřejnily.

„Naším cílem je růst v  úvě-
rech při udržení zdravého portfo-
lia a udržovat stabilní bázi vkladů, 
což se nám daří. Růst úvěrů navíc 
postupuje s posilováním kapitálo-
vé síly,“ uvedl předseda předsta-
venstva banky Vladimír Hořejší.

Celkový objem vkladů banky 
přesahuje 25 miliard korun. Úvě-
ry vzrostly meziročně o 43 procent 
na 13,6 miliardy korun. Tyto úvě-
ry podle banky byly poskytnuty 
primárně na financování projektů 
českých firem.

Creditas je součástí skupiny, 
která zahrnuje také investiční sku-
pinu Unicapital. Na finančním trhu 
působí 22 let. Majoritním vlastní-
kem banky je finančník a investor 
Pavel Hubáček.

Platíte na dovolené hotově, 
nebo kartou? Půlka Čechů 
kreditkou radši, ukázal 
průzkum

20. 8. 2018
Počet českých turistů, kteří na své 
zahraniční dovolené platí kartou, 
se rok od roku zvyšuje. Letos se 
podíl Čechů, kteří na zahranič-
ní dovolené platí více než polo-
vinu výdajů kartou, dostal přes 
46 procent. Těch, kteří nepoužijí 
na dovolené kartu vůbec, je jen 
necelých deset procent, vyplývá 
z průzkumu Banky Creditas mezi 
600 respondenty. Úplně bez ho-
tovosti se lidé v  zahraničí větši-
nou neobejdou. Nejvyspělejší je 
v tomto směru Skandinávie, češ-
tí turisté ale jezdí v  létě nejčas-
těji do Chorvatska, na Slovensko 
a do Řecka, kde je vždy vhodné 
mít pár bankovek v kapse. „Napří-
klad zmrzlinu na pláži kartou ve 
většině destinací nekoupíte. Řada 
menších obchodů a restaurací ale 
terminály postupně zavádí. Svou 
roli tu zřejmě sehrála i regulace 
EU, která snížila náklady na plat-
by kartou,“ uvedl ředitel retailo-
vého bankovnictví banky Jan Je-
řábek.

S růstem sazeb ČNB zvedají 
některé banky úroky 
spořicích účtů

31. 8. 2018
S  růstem úrokových sazeb Čes-
ké národní banky začínají někte-
ré banky zvyšovat úročení spoři-
cích účtů. Sazby zvedají například 
Creditas, Equa bank či Wüstenrot, 
vyplývá z ankety ČTK mezi peněž-
ními ústavy. ČNB zvýšila úrokové 
sazby naposledy v srpnu. Základ-
ní úroková sazba, od které se odvíjí 
úročení komerčních úvěrů, stoupla 
o 0,25 bodu na 1,25 procenta.

Creditas od 1. září zvyšuje úro-
ky na spořicích účtech, na termí-
novaných vkladech je zvedla za-
čátkem srpna. Při vkladech do 
750  000 korun získají klienti na 
spořicím účtu nově 0,8 procen-
ta ročně místo původních 0,5 pro-
centa. Pokud vklad převýší tuto su-
mu, připíšou si automaticky sazbu 
1,1 procenta ročně na jakoukoli část-
ku nad 750 000 korun.

Novou jedničkou žebříčku 
spořicích účtů je Banka 
CREDITAS

5. 9. 2018
Přinášíme vám aktuální informa-
ci o stavu žebříčků spořicích účtů 
a  termínovaných vkladů. Novou 
jedničkou je Banka CREDITAS, 
která na svém spořicím účtu na-
bízí úrokovou sazbu až 1,1 % p. a. 
Nahradila tak minule první Air 
Bank, která klesla na druhé místo. 
Na dalších pozicích došlo ke změ-
nám také. Žebříček termínovaných 
vkladů se v září nezměnil, i když 
dvě banky sazby navyšovaly.

V měsíci září dochází opět ke 
změně žebříčku spořicích účtů. 
Jedničkou se nově stává Banka 
CREDITAS, která od 1. 9. 2018 za-
vedla úroková pásma pro vklady 
a  navýšila úrokové sazby. Nyní 
tak nabízí úrokové pásmo vkla-
du 0–749 999,99 Kč včetně se 
sazbou 0,80 % p. a., úrokové pás-
mo vkladu 750 000 Kč a více se 
sazbou 1,10 % p.  a., dosud nabí-
zela úrokovou sazbu bez pás-
ma 0,50 % p. a. Současně Banka 
CREDITAS zrušila úrokový bonus, 
který činil 0,1 % p. a., nyní je 0,00 % 
p. a. a  je zohledněn ve zvýšení zá-
kladní úrokové sazby. Klient tedy, 
z hlediska výsledné úrokové saz-
by na spořicím účtu, není nadále 
nijak omezen s vklady jakkoli na-
kládat.

Království karet 
výjimečných 

19. 9. 2018
Představují vstupenku do světa 
vyvolených. Zrodily se z 24kará-
tového zlata, chlubí se diamanty. 
Je pozoruhodné, kolik toho sub-
tilní karta dokáže unést. Co je na 
povrchu, není nic proti tomu, co 
musí skrývat vaše bankovní kon-
to. Jaké musíte mít jmění, abyste 
získali vstupenku mezi vyvolené? 

Poprvé v Česku:
Pro 100 vyvolených
Posledním prestižním kouskem na 
našem trhu je Real Gold. Česká 
Banka Creditas vydala ve spolu-
práci se společností MasterCard 
platební kartu z opravdového zla-
ta a jedná se o produkt, který ne-
jen v Česku, ale ani v celé Evropě 
dosud neexistoval. Série 100 ku-
sů pro nejbohatší klienty byla vy-
tvořena ve dvou liniích – celozlaté 
a černo-zlaté. Pozorujete vliv tren-
du černých karet? Téměř polovinu 
hmotnosti karty tvoří zlato, váží 36 
gramů a při potěžkání je to znát. 
Použité zlato má ryzost 10 karátů. 
Novinka na našem trhu je určena 
jen těm, kteří mají na účtu desítky 
milionů korun a na účtu se musí tr-
vale držet milionové částky.

Banka CREDITAS nově 
umožňuje ovládat účty 
České spořitelny a zadávat 
platby z Air Bank

25. 9. 2018
Banka CREDITAS invovovala svou 
multibankovní platformu. Nově 
tak umožňuje ovládat skrze ni 
účty vedené u České spořitelny. 
Jde o čtvrtou banku, která je na-
pojena na multibankovní systém. 
Banka CREDITAS doposud umož-
ňovala ovládat účty u Fio banky, 
Equa bank a Air Bank.

V případě Air Bank však do-
šlo také k inovaci. Nově můžete 
skrze internetové bankovnictví 
Banky CREDITAS zadávat platby 
z napojeného účtu Air Bank. Pro-
zatím je dostupná možnost auto-
rizace plateb pomocí SMS kódů 
s  tím, že brzy bude možné plat-
by autorizovat i s využitím aplika-
ce MyAir.

Integrace účtů funguje tak, 
že jako klient Banky CREDITAS 
si v nastavení svého účtu u  jiné 
banky povolíte propojení s  inter-
netovým bankovnictvím Banky 
CREDITAS. Následně pak můžete 
na jednom místě sledovat zůstat-
ky na těchto účtech, historii pla-
teb či zadávat příkazy.

První česká 
multibankovní aplikace 
Richee je dostupná všem

5. 10. 2018
Banka Creditas od října spustila 
první mobilní multibankovní plat-
formu na českém trhu. Aplikace 
Richee přináší „all-in-one ban-
king“, kdy klient své účty v  růz-
ných bankách vidí a ovládá z jed-
noho místa. Aktuálně zde může 
integrovat účty u pěti bank: Credi-
tas, České spořitelny, Fio, Equa 
bank a  Air Bank. Aplikace umí 
vytvářet statistiky, kategorizovat 
příjmy a výdaje i synchronizovat 
jejich historii a umí provádět plat-
by. Richee je k dispozici pro mo-
bilní telefony s operačními systé-
my iOS a Android. Nabízí přehled 
o  celkovém zůstatku i  zůstat-
cích na jednotlivých napojených 
účtech, umožní zadávání plateb 
ve většině napojených bank, auto-  
maticky kategorizuje transakce 
a generuje statistiky příjmů a vý-
dajů.
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Pak následuje hrubý domácí pro-
dukt (HDP), míra nezaměstnanos-
ti a  podíl salda platební bilance 
běžného účtu vůči HDP. Společně 
tyto hlav ní makroekonomické ve-
ličiny ří kají o stavu ekonomiky ví-
ce a ta ké leccos napovídají o tom, 
jak se v budoucnu ekonomické 
prostředí může promítnout do cen.

Při rozhodování, zda se 
ekonomický vývoj ubírá dobrým, 
či špatným směrem, pomáhá po-
rovnání s  „ideálním“ ekonomic-
kým stavem. Ten má na základě 
teoretických úvah a  historické 
zkušenosti následující hodnoty: 
růst HDP ve výši 3 % ročně, infla-
ce na hranici 2 %, nezaměstna-
nost pod 5,5 % a vyrovnaná bi-
lance běžného účtu k HDP. 

Centrální bankéři 
v rolích garantů
Proč vůbec ekonomové stano-
vují takový „ideální“ stav – vzor 
pro reálnou ekonomiku? Odpo-
věď spočívá v  samotném způ-
sobu ekonomického života mo-

čin: inflaci, HDP, nezaměstnanost 
a  běžný účet platební bilance. 
V  posledním případě se častěji 
používá poměr běžného účtu pla-
tební bilance k  HDP. Nedejte se 
zmást tím, že na vrcholech stejně 
dlouhých ramen růžice jsou růz-
ná čísla, protože každé z nich od-
povídá optimální hodnotě dané 
ekonomické veličiny představo-
vané konkrétním ramenem. 

Symetrická či rovnora-
menná růžice zobrazuje ideál-
ní stav neboli dosažení vnitřní 
a  vnější rovnováhy ekonomiky 
(příklad A). Skutečný život však 
přináší odlišné situace (ukazují je 
příklady B a C) a cílem hospodář-
ské politiky, kterou spoluovlivňu-
je i centrální banka, je přibližovat 
realitu co nejvíce optimu.

Proč ČNB mění 
úrokové sazby

Až se bude hodnotit letošní rok, budou v komentářích jistě 
hrát významnou roli i základní úrokové sazby 

České národní banky (ČNB) a jejich růst. 

derní společnosti. V  současnosti 
totiž používáme systém tzv. elas-
tických, tj. nekrytých peněz. 
Právě odpoutání peněz od ně-
jakého podkladového aktiva 
uvolnilo velký prostor pro rych-

lejší nárůsty ekonomiky. Jen si 
vzpomeňte na minulý článek 
o  nereálnosti krytí měny zlatem 
v současném světě.

Tento způsob však s  se-
bou zároveň nese i riziko velkých 
výkyvů a  nestability ekonomi-
ky, což pak může rozkývat ce-
lou společnost. Kvůli hrozbě ne-
stability, zjednodušeně řečeno, 
vznikly centrální banky. V systé-
mu působí v roli regulátora a ga-
ranta cenové stability. A  právě 
ve jménu cenové stability ovliv-
ňují ekonomické prostředí různý-
mi nástroji včetně zmíněných zá-
kladních úrokových sazeb.

Cenová stabilita je ne-
smírně důležitým faktorem eko-
nomického růstu. Příliš velká in-
flace až hyperinflace totiž vede 
k selhání měnové soustavy. V ta-
kovém případě je např. nutné na-
jít jiný způsob směny zboží, než 
se situace stabilizuje. Nežádou-
cí je přitom i  deflace, která za-
se vede k poklesu investic a dal-
ších podnikových výdajů včetně 

základních úrokových sazeb. To 
vše tedy musí centrální bankéři 
vzít do úvahy, než se rozhodnou, 
zda a jak sazby změní nebo zda 
je ponechají v původní výši. 

Ve jménu stabilizace při-
tom někdy centrální banky přistu-
pují ke krokům, které se z pohle-
du běžného jednotlivce jeví jako 
dost riskantní. Jako příklad může 
posloužit nalévání velkého množ-
ství peněz do finančního systému 
po roce 2008, po pádu banky 
Lehman Brothers.

Abyste si lépe představi-
li optimální stav ekonomiky, pro-
hlédněte si graf nalevo. Zmíněný 
„ideální“ stav ekonomiky tu zná-
zorňuje růžice kompasu, kde ka-
ždý směr představuje jednu ze 
zmíněných ekonomických veli-

mezd, růstu nezaměstnanosti 
a  prudkému propadu ekonomic-
ké výkonnosti. To vytváří sestup-
nou spirálu a hospodářská krize 
se pak může snadno přelít do kri-
ze politické a do společenských 
konfliktů. Zrádnost deflace je na-
víc i  v  tom, že zpočátku se zdá 
být příjemná, či dokonce užiteč-
ná. Při poklesu cen totiž mohou 
spotřebitelé nakupovat levněji, 
dokud jim však stačí příjmy.

Co nejvíce přibližovat 
realitu k optimu 
Úkolem centrální banky je řídit 
a  stabilizovat průměrnou ceno-
vou hladinu na optimální úrovni. 
Používá pro to různé měnověpoli-
tické nástroje, přičemž nejdůleži-
tějším z nich je právě řízení výše 

Ostatně kroky centrálních ban-
kéřů jsme letos sledovali takřka 
v  přímém přenosu. Média se jim 
podrobně věnovala i z toho důvo-
du, že veřejnost často spojuje roz-
hodnutí bankovní rady s vývojem 
kurzu české koruny. Tak to ale ne-
ní – měnový kurz je v drtivé vět-
šině případů ve vleku měnových 
rozhodnutí ČNB, a ne naopak. 

I když bankovní rada vý-
voj měnového kurzu komentu-
je a analytické oddělení centrál-
ní banky vypracovává odhady 
možného vývoje, měnový kurz 
není pro bankovní radu při jejím 
rozhodování tím hlavním fakto-
rem. Samozřejmě až na výjimeč-
né případy, kdy korunu význam-
ně vychýlí např. spekulativní 
zahraniční nákupy nebo prodeje 
české měny.

Co tedy hraje v rozhodo-
vání ČNB podstatnou roli? Jsou 
to makroekonomická kritéria, ze-
jména cenový vývoj, tedy infla-
ce, neboť cenová stabilita je pr-
votním cílem její měnové politiky. 

Petr Hlinomaz

Znalosti získané díky přírodo-
vědnému vzdělání v  oblasti fy-
ziky úspěšně spojuje s  děním 
na finančních trzích. Více než 
dvacet let působí na odborných 
i  exekutivních pozicích. V  Bance 
CREDITAS je ředitelem odbo-
ru zabývajícího se finančními 
trhy. Dříve pracoval například  
v BH Securities nebo v ČSOB.

A. Ideální stav B. Pololetí 2018 C. Rok 2010 (pro srovnání) 

Vývoj ekonomiky a možné situace

CENTRÁLNÍ BANKA 
PŮSOBÍ V ROLI 
REGULÁTORA 
A GARANTA 

CENOVÉ STABILITY. 
A PRÁVĚ VE JMÉNU 
CENOVÉ STABILITY 

OVLIVŇUJE 
EKONOMICKÉ 

PROSTŘEDÍ 
RŮZNÝMI NÁSTROJI, 

NAPŘÍKLAD 
ZÁKLADNÍMI 
ÚROKOVÝMI 
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Pozn.: Změny délky ramen jsou pouze ilustrativní a nejsou provedeny v nějakém měřítku.
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Když se dětem 
rozzáří oči

„Úsměv dětí, které aspoň na chvíli zapomenou 
na bolístky a trápení, je pro mě tou největší odměnou,“ 

říká Sabina Ulmanová, ambasadorka projektu 
Společně pro děti. 

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.

Generálním partnerem nezisko-
vé organizace Společně pro děti 
je Banka CREDITAS.

Podpora Banky CREDITAS 
umožňuje organizaci dlouhodo-
bou podporu dívek a chlapců, 
jimž rodinné poměry neposkytu-
jí šanci k dostatečnému rozvoji 
a úspěšnému startu do života.

Pomozte i vy
Pokud i vy chcete podpořit na-
daci Společně pro děti, můžete 
přispět na účet 113355/2250. 
Pomoci ale můžete i tím, že 
dětem věnujete svůj volný čas. 
Třeba jako instruktor, učitel hud-
by nebo odborný lektor. Řada 
dětí se nevěnuje svým zálibám 
jen proto, že si jejich rodina 
nemůže dovolit hradit sportovní, 
umělecké a zájmové aktivity. 
Každá věnovaná hodina vašeho 
času se počítá. Děkujeme!

Co vás na spolupráci se Společ-
ně pro děti baví nejvíc? 
Když se děti rozzáří poté, co si 
spolu zazpíváme. Dávám jim pro-
stor, aby předvedly, co je v životě 
baví a naplňuje. 

Kde všude vás děti mohly po-
tkat? 
Úplně první akcí byl benefiční ba-
zárek, jehož výtěžek šel na pod-
poru těžce nemocné maminky 
a  jejího handicapovaného syna 
Matýska. Hodně mě vzala za srd-
ce návštěva v olomouckém azylo-
vém domě pro maminky s dětmi, 
kde jsem nejen zpívala, ale také 
vyslechla řadu těžkých osobních 
příběhů. O to víc jsem se pak sna-
žila děti potěšit a motivovat. Za-
tím poslední akcí byla návštěva 
v nízkoprahovém centru Khamo-
ro. Zpočátku uzavřené a tiché děti 
se postupně zapojily, zpívaly, tan-
čily a povídaly. Byl to výjimečný 

zážitek, který mě velice pozitivně 
zasáhl.

Kdy vás děti uslyší příště? 
Máme se Společně pro děti vel-
ké plány a  já už se moc těším. 
V prosinci proběhne další, ještě 
větší charitativní bazárek, připra-
vujeme také vánoční zpívání. Plá-
ny na příští rok ladíme tak, aby 
nekolidovaly s mými dalšími ak-
tivitami. Mám svůj první videoklip, 
který by měl rozjet moji pěveckou 
kariéru. Nahrávám i další písnič-
ky, se kterými se chystám veřejně 
vystupovat.

Je pro vás Společně pro děti prá-
ce, nebo spíš osobní záležitost? 
Velmi osobní záležitost. Sama 
jsem prožila dětství jen s mamin-
kou a bratrem, a  i když jsme ži-
li velmi skromně, dokázala nám 
maminka vytvořit láskyplné pro-
středí. Proto si umím představit, 

co děti v  azylových a  nízkopra-
hových centrech prožívají, když 
zůstanou třeba bez střechy nad 
hlavou nebo když je jejich rodina 
bez financí.

Jaký byl nejsilnější zážitek ze 
zpívání pro děti? 
Setkání s 13letou slečnou v nízko-
prahovém centru. Nejdřív působi-
la zakřiknutě, ale pak se odhodla-
la ke společnému duetu se mnou 
a mně spadla brada a vlítly slzy 
do očí. Zpívala neuvěřitelně. Lidé 
z projektu Společně pro děti už jí 
hledají učitele zpěvu, aby mohla 
dál rozvíjet svůj talent. Byl to ta-
kový náš malý „objev roku“. 

Co byste dětem vzkázala?
Pokud chcete něco dělat, ne-
vzdávejte se, jděte za svým snem, 
pracujte na sobě, buďte pokorní 
a pilní. Zázraky se dějí, když v ně 
věříte. 

Sabina Ulmanová 

Absolventka pražské konzerva-
toře v oboru popový zpěv se na-
rodila před 21 lety ve Šternberku. 
V současnosti žije, pracuje a tvoří 
v Praze. Zpěv považuje za své ži-
votní poslání, její první videoklip 
Disco Lights vydaný pod umělec-
kým jménem Sabine Ullman na-
jdete na YouTube. Další písničky 
pak na její facebookové stránce. 

Společně pro děti – 
co se událo

Azylový dům Olomouc
Prázdninová beseda v azylovém domě byla plná zpěvu, povídání a dět-
ského smíchu. Naše ambasadorka Sabina (rozhovor na vedlejší straně) 
vyprávěla, jak sama našla odvahu a motivaci k cestě za svým snem. 
To nejlepší, co můžeme dětem z azylového domu věnovat, je motivace 
a víra, že i ze skromných rodinných poměrů lze vystoupat velmi vysoko. 

Nízkoprahové centrum 
Khamoro Olomouc
Khamoro je místem, kam mohou děti přijít zcela anonymně a dobrovol-
ně, aby netrávily svůj volný čas na ulici. Kromě zábavy přinesl společný 
zpěv dětí s ambasadorkou Sabinou také objev výjimečného talentu. 
Zprvu nesmělá třináctiletá slečna nám předvedla svůj mimořádný hlas 
a my jí nyní hledáme učitele zpěvu, protože velký talent si zaslouží 
odborné vedení. Přesně takové chvíle jsou pro nás potvrzením, že naše 
práce má opravdový smysl.

Sbírka 
pro Klokánky
Podpora od Banky CREDITAS neznamená jen finanční příspěvky, ale 
také dobrovolnou pomoc zaměstnanců. Při srpnové sbírce pro olomouc-
ký a pražský Klokánek věnovali pracovníci Banky CREDITAS drogistické 
zboží za více než 10 000 korun. Ušetřené peníze přinesou dětem výlety 
a další volnočasové aktivity. 

„Společně pro děti 
do škol“ nezahálí
Projekt, jehož cílem je zamezit sociálnímu vyloučení dětí ohrožených 
chudobou, o prázdninách neusnul. Ještě před začátkem školního roku 
jsme pro naše koordinátory uspořádali workshop na téma komunikace 
v krizové situaci. Jednání s rodinami v těžkých životních situacích čas-
to není jednoduché, a proto naši spolupracovníci musí jednat rychle, 
aby se k dětem pomoc a podpora dostaly co nejdříve. V prvním kole 
projektu jsme již podpořili desítky dětí, a to jak úhradou uměleckých 
a sportovních kroužků, tak proplácením nákladů za školní pomůcky, 
exkurze, lyžařské výcviky a další školní aktivity. Druhé kolo projektu 
připravujeme na začátek ledna 2019. 
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