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C Journal vstupuje stejně jako Banka CREDITAS do svého třetího ročníku. Titulní rozhovor proto patří vlastníkovi jedné z mála českých bank na našem trhu. Pavel Hubáček, který je rovněž majitelem investiční skupiny UNICAPITAL,
zhodnotí, jak se Bance CREDITAS daří, a poodhalí její plány do budoucna.
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Banka CREDITAS dlouhodobě roste, a to i díky vám – našim klientům.
Od vstupu na bankovní trh jsme ztrojnásobili počet klientů, výrazně zvýšili bilanční sumu a roste i počet našich poboček. Letos jsme pro vás otevřeli už
tři a do konce roku pravděpodobně přibude dalších třináct. Zároveň se snažíme být těmi, kteří co nejlépe zhodnotí vaše úspory. Proto vždy nabízíme ty
nejvýhodnější sazby na spořicích produktech – pro všechny, bez limitů a bez
omezení. Nad úrokovými sazbami se v tomto čísle C Journalu zamýšlí také
generální ředitel banky Vladimír Hořejší.

14

Produkty Banky CREDITAS mají úspěch u veřejnosti i odborníků. V uplynulých měsících jsme získali hned několik ocenění, která nás velmi těší. Naši
kartu z opravdového zlata Real Gold ocenili speciální cenou při vyhlašování
Mastercard Awards. Ceny Finparády za rok 2018 jsme si odnesli dokonce ve
třech kategoriích. Bodovaly spořicí účet, termínovaný vklad i multibankovní
aplikace Richee. A právě Richeeho neustále vylepšujeme, přidáváme nové
funkce, připojili jsme do něj další dvě banky a propojili ho s chytrými hodinkami Apple Watch a Android Wear.

22

Aktuální vývoj naznačuje, že rok 2019 bude ve znamení realit a developmentu. Investiční skupina UNICAPITAL vstoupila do developerské společnosti V Invest, která má na kontě celou řadu opravdu zajímavých projektů a my vám některé z nich na následujících stranách přiblížíme. Investicím
do realit věří i Banka CREDITAS, která na podzim získala licenci obchodníka
s cennými papíry a začala klientům nabízet dluhopisové programy. Prvními
jsou dluhopisy společnosti Redstone Real Estate a samozřejmě nechybí ani
dluhopisy investiční skupiny UNICAPITAL.
Poslední dvojstranu opět věnujeme dobročinné organizaci Společně
pro děti, která pomáhá dětem, s nimiž se život nemazlí. Banka CREDITAS
je jejím generálním partnerem i pro rok 2019. Věřím, že společně dokážeme
zjednodušit a zpříjemnit život mnoha dětem a jejich rodičům.
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NOVINKY

Rekordní úrokové sazby na spořicích
produktech Banky CREDITAS
Banka letos v únoru výrazně zvýšila úrokovou sazbu u spořicího účtu. Základní úrok u vkladů do 750 000 korun je nyní
1,0 % p. a. U vyšších vkladů je částka nad hranicí 750 000 korun úročena zvýšenou sazbou 1,1 %. Vedení účtu a příchozí
i odchozí platby jsou i nadále zcela bez poplatku.
Už od ledna jsme zvýšili také úroky na termínovaných vkladech, a to v průměru o 0,4 %, u vkladů s přípisem úroku ke dni splatnosti dokonce o 0,5 %. Úrokové sazby se nyní pohybují od 1,6 % p. a. na nejkratším, ročním termínovaném vkladu až po 3,1 % p. a.
na nejdelším, desetiletém termínovaném vkladu. Všechny úrokové sazby jsou garantovány po celou dobu vkladu. Podrobnější informace najdete na straně 31.

Tři ceny Finparády
pro Banku CREDITAS
V každoroční soutěži pořádané finančním portálem Finparáda.cz
za podpory analytické společnosti
Scott & Rose banka uspěla ve třech kategoriích. V hlasování veřejnosti zvítězil spořicí účet, kterému proto patří Cena veřejnosti
2018. Multibankovní aplikace Richee získala
Cenu Finparády 2018 za výjimečné výsledky, inovátorské postupy a zajímavé počiny na
bankovním a finančním trhu. V ostré konkurenci uspěly také termínované vklady, za které
Banka CREDITAS získala třetí místo v soutěži
o Finanční produkt roku 2018.

Mastercard Awards
pro kartu Real Gold
První česká i evropská karta z pravého zlata pochází z Banky CREDITAS. Limitovaná
stokusová série karty Real Gold vzbudila zájem i za hranicemi a přinesla bance ocenění
Mastercard Special Mention 2018 za jeden z nejlepších loňských počinů na bankovním
trhu. Podrobnější informace uvádíme na straně 22.
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Prodej dluhopisů

Vybírejte bez
omezení zdarma
po celém světě

Banka CREDITAS vloni
získala licenci obchodníka s cennými papíry,
do portfolia jejích
investičních produktů
proto přibyla nabídka
dluhopisů. Prvními
nabízenými emisemi jsou dluhopisy úspěšné developerské
společnosti REDSTONE INVEST
a investiční skupiny UNICAPITAL.
O dluhopisech a skupině REDSTONE REAL ESTATE se dočtete
na stranách 14–16. Aktuální nabídku dluhopisů najdete na
www.creditas.cz nebo na kterékoli pobočce banky.

Poplatky za výběr z bankomatů v Bance CREDITAS definitivně skončily v polovině letošního března. S kartami banky nyní můžete
zdarma vybírat v Česku i kdekoli ve světě, bez ohledu na provozovatele přístroje, bez omezení počtu výběrů měsíčně.
Je jen na vás, zda budete vybírat v Praze,
Brně, Olomouci nebo Nové Vsi, anebo
v Římě, New Yorku nebo třeba v Melbourne. Ve všech případech máte výběr
kartou Banky CREDITAS zcela zdarma.

UNICAPITAL koupil
mléčnou farmu Lubina

Aplikace Richee roste
První česká multibankovní aplikace Richee rozšiřuje své služby. V uplynulých měsících nabídla připojení účtů z dalších
bank (např. ČSOB nebo MONETA Money Bank), doplnila nové funkce a nově umožňuje také provoz bez registrace, při němž si
transakce na jednotlivých účtech do aplikace vkládáte sami. Magazín
AppleCrunch, který se specializuje na svět produktů Apple, zařadil Richeeho mezi deset nejatraktivnějších aplikací, které by uživatelé měli začít využívat v roce 2019. Více o aplikaci Richee na stranách 20–21.

UNICAPITAL doplnil
své zemědělské portfolio. Mléčná farma
Lubina je moderní farma na produkci mléka s denní dodávkou
25 000 litrů. Chová okolo tisícovky kusů holštýnského skotu
a telat. Farma hospodaří na cca
1 060 ha a v rostlinné výrobě se
zaměřuje na pěstování krmivové
základny pro dojný skot, a to
především kukuřice na siláž, jetelotrávy na senáž a pšenice.

Banka CREDITAS
otevírá nové pobočky

UNICAPITAL vstoupil do developerské
společnosti V Invest
Investiční skupina UNICAPITAL dále posiluje svoji pozici v oblasti realit a developmentu a koupila majoritní, 51% podíl v pražské rezidenční developerské společnosti V Invest. V Invest působí na
českém realitním trhu od roku 1991 a má za sebou řadu prestižních ocenění za své stavby. Portfolio
společnosti v současnosti čítá více než 800 obytných jednotek v několika desítkách projektů. Více se dozvíte na stranách 10–13.
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Svitavy, Šumperk,
Kladno, Vsetín a dalších 12 měst se letos
dočká vlastní pobočky Banky
CREDITAS. Jako první byla v lednu otevřena svitavská pobočka,
další budou následovat v průběhu roku. Jak banka vybírá města
a proč potřebuje nové pobočky
i v době rozvoje on-line bankovnictví? Dočtete se na straně 23.

ROZHOVOR
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Text: Hana Filipová

Foto: Michael Tomeš

Pavel Hubáček:
Chci, aby CREDITAS
byla středně velkou
bankou
R i chee j e
dlo u ho d o bý
pro j ekt

Bance CREDITAS se na bankovním trhu daří,
roste počet klientů i poboček a také zisk. I na příští rok
má banka ambiciózní růstový plán. Co se chystá
a jaké má její majoritní akcionář Pavel Hubáček
záměry nejen s bankou, ale i se svou investiční
skupinou UNICAPITAL, prozrazuje v rozhovoru
pro C Journal.

miliardy korun. Za minulý rok jsme v zisku bezmála 200 milionů korun, a to i přes stamilionové investice do rozvoje poboček, IT systémů a nových
produktů.

Tuzemský bankovní trh ovládají vesměs zahraniční banky. Jak si ve srovnání s nimi stojí Banka
CREDITAS jako jedna z mála českých?
Řekl bych, že dobře. Snažíme se přistupovat k bankovnictví z trošku jiného úhlu, než to dělají tradiční
banky, které se vyvíjely po vzoru svých mateřských
institucí ze zahraničí. Na rozdíl od nich neodvádíme
své zisky matkám do ciziny a můžeme se podělit
s našimi klienty o výnosy například vyšším zhodnocením jejich vkladů.

Největší část spolkla multibankovní aplikace Richee. Kolik to bylo ze zmíněných stamilionových
investic?
Richee byl bezesporu nejnáročnějším projektem,
nejen co se financí týče. Jako první banka jsme loni
v lednu otevřeli své internetové bankovnictví a připojili do něho účty jiných bank a jako jediní jsme
pak rozjeli vůbec první multibankovní aplikaci v Česku. Aktuálně máme víc než 50 000 stažení a v digitálním bankovnictví vidím jednoznačně budoucnost.

Co si mám představit pod slovem „dobře“?
Za dva roky nám narostl počet klientů trojnásobně,
zdvojnásobili jsme počet poboček, máme bilanční
sumu přes 45 miliard a vlastní kapitál je přes čtyři
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ROZHOVOR

Vše jste si vyvíjeli sami, anebo
jste koupili externí fintechové
platformy, které podobnou službu dodávají na klíč?
Vyvíjeli jsme si vše sami, samozřejmě s pomocí subdodavatelů.
V každém případě je to dlouhodobý projekt. Počítáme s tím, že
do něj celkem investujeme vyšší
stovky milionů.
K otevření bankovnictví, a tedy
k vytvoření aplikace Richee, vás
stejně jako ostatní banky dotlačilo nařízení Evropské unie
a směrnice PSD2?
Rozhodně bych nemluvil o tlaku. Naopak směrnice nám nabídla novou příležitost, kterou jsme
okamžitě využili – na rozdíl od řady dalších bank, které při implementaci PSD2 možná i záměrně
zaspaly a své internetové bankovnictví neotevřely včas. Teď
se situace mění, takže věřím, že
Richee bude mít letos napojené
účty většiny bank v Česku a některých na Slovensku.
PSD2 ovšem nebyla jedinou regulací, která na finanční instituce v poslední době dopadala.
Za poslední období vznikly čtyři
zásadní regulace: zákon o spo-

třebitelském úvěru, MiFID II,
PSD2 a GDPR. Obecně všechny normy přinášejí větší administrativní zátěž pro jednotlivé banky a znamenají, že banky personálně rostou v neobchodních
pozicích. Často se pak stává, že
v důsledku regulace část klientů na daný produkt nemůže dosáhnout.

Dá se říct, jaké jsou pro banku
dodatečné náklady kvůli regulatorním zásahům?
Náklady jsou značné. Jak v personální oblasti, tak v externích
právních a poradenských službách, samozřejmě i v dopadech
do systémů.
Asi se shodneme, že největším
zásahem, jehož důsledky trh –
banky i klienti – pořádně pocítí teprve v příštích letech, bude
novela zákona o ČNB, která by
měla uzákonit pravidla poskytování hypoték. Ta zatím centrální banka vydává jako doporučení, jak by se banky měly
chovat.
Regulace a současně zvyšování
úrokových sazeb ze strany ČNB
pro mnoho klientů znamenají, že
na hypotéku v požadované výši
nedosáhnou. Trh se ale vždy přizpůsobí. Například v Německu
a v Rakousku žije téměř polovina
lidí v nájemních bytech. Myslím,
že rozvoj nájemního, případně
družstevního bydlení může být
pro klienty řešením, na kterém by
se mohly rády podílet i banky. Vidím to jako příležitost i pro skupinu UNICAPITAL, která má nájemní bydlení ve svých projektech.

NA ROZDÍL OD
JINÝCH BANK
NABÍZÍME VYSOKÉ
ÚROKY VŠEM
KLIENTŮM, BEZ
PODMÍNEK
A OMEZENÍ. NAOPAK
ČÍM VÍCE KLIENT
SPOŘÍ, TÍM VĚTŠÍ
ÚROK ZÍSKÁ.
PSD2 byla z tohoto pohledu
výjimkou. Vytvořila vlastně novou
tržní příležitost, což ale bylo zase vyváženo ochranou osobních
údajů v rámci GDPR. To přineslo
řadu nových povinností do podnikání v oblasti užití osobních dat.
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Na podzim jste získali licenci obchodníka s cennými papíry. Jaké s ní máte plány?
Zatím máme v nabídce několik
emisí dluhopisů a banka se v průběhu roku chystá nabídnout prodej prvních podílových fondů.
Produktová řada v oblasti zhodnocování peněz – od spoření
přes termínované vklady po investice – tím bude úplná. Chceme nabízet zajímavé investiční
nástroje, s čímž souvisí i to, že
plánujeme obsluhu nového segmentu klientů v oblasti privátního
bankovnictví.
Co znamená „v průběhu roku“?
Kdy si je zájemci budou moci
koupit a za jakých podmínek?
Dluhopisy už v nabídce máme,
fondy se chystáme nabídnout
zhruba v polovině roku. Jsem si
jistý, že to pro klienty bude zajímavé.
Jako jedna z mála bank nabízíte dlouhodobě klientům vysoké úroky na spořicích účtech
i termínovaných vkladech. Je to
udržitelný koncept?
Náš claim je „Chtějte víc od svých
úspor“ a toho se chceme držet.
Pokud ČNB zvyšuje reposazbu,

kulativních investic. Z toho samotného plyne, kam člověk tak
přirozeně směřuje. Páteří skupiny
jsou nemovitosti, development,
třetinu tvoří energetika. Investujeme také do zdravotnictví, na to
připadá asi 17 procent, a do zemědělství, které tvoří zhruba desetinu portfolia. Poměry jednotlivých oborů se ale samozřejmě
v průběhu času mění.

můžeme samozřejmě také poskytovat více úvěrů. A prioritou
zůstává již zmiňované digitální
bankovnictví.
V současné době má banka třiadvacet poboček. Půjde rozvoj
i tímto směrem?
Nyní máme zastoupení ve všech
krajích, ale cílem je mít pokrytí ve
většině okresů. V následujících
dvou letech plánujeme mít celkem 50 poboček. Budeme rozšiřovat produktovou nabídku pro
retailové klienty, zhruba v polovině roku chceme zařadit do nabídky hypotéky.

S jakým výsledkem uzavřete
účetnictví?
Loni jsme investovali hodně do
energetiky, realit a do zdravotnictví, koupili jsme majoritní podíl
v developerské společnosti V Invest. Prodali jsme část zemědělského portfolia a další firmy, které nebyly naším core byznysem.
Co se tedy hospodářského výsledku týče, očekávám, že celkový zisk se může blížit tři čtvrtě miliardě korun.

Je teď správná doba pro nabídku hypoték? Úroky jdou nahoru, kvůli zmiňovaným omezením
centrálních bankéřů nebude pro
běžného klienta jednoduché
úvěr na bydlení získat…
Máte pravdu v tom, že současná situace není nejvhodnější
k zavádění tohoto produktu. Pro
CREDITAS je ale nabídka hypoték nezbytným doplněním základního produktového portfolia.

můžeme i my nabízet klientům
lepší zhodnocení a děláme to.
Za poslední rok zvýšila Banka
CREDITAS úrokové sazby hned
pětkrát. Na rozdíl od jiných bank
nabízíme vysoké úroky všem klientům, bez podmínek a omezení.
Naopak čím víc klient spoří, tím
větší úrok získá.
Sám jste řekl, že banka má bilanční sumu přes 45 miliard
a vlastní kapitál banky překročil
čtyři miliardy korun. Na začátku
roku jste schválili další zvýšení
kapitálu. Proč?
Souvisí to s růstovým plánem. Pokud chce banka růst, je potřeba
zvyšovat kapitál.
Jakým způsobem bude růst?
Chci, aby se CREDITAS stala
středně velkou bankou. Tudíž
musí růst v nových segmentech
klientů a rozšířit nabídku pro stávající klienty. Rozšíření nabídky znamená vyšší stabilitu banky, protože při výpadku jednoho
typu produktu banka stojí na více nohou. Připravujeme úvěrové produkty pro retailovou klientelu, chceme se více soustředit
i na nabídku pro malé a střední
podnikatele. S růstem kapitálu

Patří vám největší síť Alzheimercenter v Česku. Plánujete její
další rozšiřování?
Ano, rozšiřování plánujeme, loni
jsme otevřeli nové zařízení v Zábřehu, letos by měla přibýt ke stávajícím deseti centrům další tři.
Alzheimerova choroba je velice
progresivní onemocnění, kterým
trpí každý dvacátý člověk starší
65 let. Dávno to není nemoc jen
nejstarších. Počet nemocných se
navíc rok od roku rapidně zvyšuje. Alzheimercentra poskytují komplexní služby a snaží se lidem s tímto onemocněním zajistit
maximální možnou kvalitu života,
prodloužit jejich soběstačnost. Je
to určitě velice potřebná investice.

V poslední době bylo na českém bankovním trhu živo hlavně
kvůli informacím o spojení Monety s AirBank a Home Credit.
K tomu nakonec nedošlo. Vidíte prostor pro nějakou další konsolidaci? Je to vlastně už jediná
možnost růstu velkých bank?
S konsolidací trhu se dá určitě počítat. PSD2 znamená, že
se trh bude konsolidovat především v retailovém bankovnictví.
Neznamená to nutně spojování
bank, ale objevují se noví hráči –
technologické firmy. My situaci na trhu pečlivě monitorujeme,
a pokud se naskytnou nové příležitosti, nebráníme se jim, ale naopak jim jdeme naproti.

Daří se vám, dobře si vede banka i investiční skupina. Zčásti to
asi můžeme přičíst situaci na trhu, vrcholu hospodářského cyklu. Co bude ale pro CREDITAS
a UNICAPITAL znamenat krize,
když se konjunktura zadrhne?
Krize je hrozbou a současně příležitostí. Já v ní vidím spíš to druhé – příležitost k růstu Banky
CREDITAS i skupiny UNICAPITAL.

Už jsme se dotkli investic vaší
skupiny UNICAPITAL. Který ze
segmentů je nejsilnější?
Označil bych se za poměrně
konzervativního a uvážlivého investora, nejsem zastáncem spe-

Za poslední rok
zvýšila Banka CREDITA S
úrokové sazby
hned pětkrát.
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Pavel Hubáček
V roce 2013 založil investiční
skupinu UNICAPITAL a o dva
roky později vstoupil do dnešní
Banky CREDITAS. Ta má ve správě majetek ve výši přes 40 miliard korun. Skupina UNICAPITAL
je aktivní v realitách, energetice,
zdravotnictví a v zemědělství
– vlastní distribuční soustavy,
kontroluje karlovarský Grandhotel Pupp a obhospodařuje půdu
o rozloze sedmi tisíc hektarů.
Vlastní největší síť Alzheimercenter v Česku. Pavel Hubáček se
pravidelně objevuje v žebříčcích
českých a slovenských miliardářů.

AKVIZICE UNICAPITAL

V areál u Jinonic kéh o zámečk u vzn i k n e během t ř í eta p p ře s 6 0 by t ů , ko m e rč níc h a te l ié rů a ta ké p ě t l u x u sníc h vi l

V Invest:
Developer s vizí
a zdravým přístupem
Investiční skupina UNICAPITAL nadále posiluje svou pozici
v realitách a developmentu.
Skupina UNICAPITAL nedávno
vstoupila do rezidenční developerské společnosti V Invest, ve které
získala majoritní 51% podíl. V Invest působí na českém realitním
trhu od roku 1991 a má za sebou
řadu prestižních ocenění za své
projekty. Pozornost si získala v poslední době také unikátní a odvážnou renovací jinonického zámečku
v Praze nebo převzetím mediálně
známého projektu bytového domu
U Milosrdných v blízkosti Anežského kláštera.
„Během uplynulých dvou let
jsme ušli velký kus cesty. V ro-

ce 2017 jsme se rozhodli, že nastal čas roztáhnout křídla a rozšířit
náš záběr,“ říká ředitel společnosti
V Invest Jaroslav Vondřička. „Během jediného roku jsme zdvojnásobili počet zaměstnanců a ztrojnásobili prodeje. Uvědomili jsme
si ale, že pro další rozvoj potřebujeme strategického investora, který zajistí financování veškerých
projektů,“ dodává.
V Invest se nehodlá držet při
zemi a v nejbližším období plánuje ročně prodat 250 až 300
bytů a rodinných domů s cílem
dostat se mezi desítku největ-

V INVEST PLÁNUJE
V NEJBLIŽŠÍM
OBDOBÍ ROČNĚ
PRODAT 250 AŽ 300
BYTŮ A RODINNÝCH
DOMŮ S CÍLEM
DOSTAT SE MEZI
DESÍTKU NEJVĚTŠÍCH
PRAŽSKÝCH
DEVELOPERŮ.
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ších pražských developerů. Právě tato jasná vize UNICAPITAL
zaujala.
„V oblasti realit a developmentu se pohybujeme již několik
let, jde o posílení naší dlouhodobé pozice v tomto strategickém
odvětví. Společnost V Invest sdílí
stejné hodnoty jako UNICAPITAL,
líbí se nám jejich projekty i filozofie ‚Žít v souladu‘, proto jsme se
rozhodli právě pro ně,“ říká investiční ředitel skupiny UNICAPITAL
Jiří Hrouda.
V Invest si totiž zakládá na
tom, aby jednotlivé projekty zane-

Po do ba do mu U M i l o srd nýc h se i nsp i ru j e h i sto rií l o ka l i ty a vizu á l ním i p rvky, k te ré j so u p ro ni typ i cké.
Př i rozen ě ta k za p a d á d o m íst ní zá sta vby

chávaly pozitivní stopu a byly přínosem nejen pro své nové obyvatele, ale také pro celou lokalitu, ve
které vznikají.

architektonickou vyzrálost a originalitu budovy, ale také fakt, že
přirozeně zapadá do místní zástavby.

Představení projektů
společnosti V Invest

Unikátní přestavba
národní kulturní památky
v Jinonicích

Vlajkovými loděmi společnosti
jsou unikátní pražské stavby. Projekt U Milosrdných převzal V Invest na začátku roku 2018, a to
od původního investora Augusta Razetta, který ho připravoval
už od 90. let. Bytový dům v průběhu let několikrát změnil svoji plánovanou podobu a po téměř dvaceti letech příprav získal
v roce 2015 pravomocné územní
rozhodnutí. Podoba z roku 2015
však zároveň vzbudila mezi částí veřejnosti pozdvižení a budova
získala mediální přezdívku Maršmeloun.
V Invest následně oznámil,
že projekt ve spolupráci s nejvýznamnějšími českými architekty
přepracuje tak, aby se v něm lidem lépe bydlelo a aby nevzbuzoval tolik emocí jako předešlý
návrh. Na podzim minulého roku
potom představil novou podobu
budovy, jejímž autorem je architekt Zdeněk Fránek a kterou jednoznačně podpořili všichni členové odborné poroty. Nová podoba
se inspiruje historií lokality a vizuálními prvky, které jsou pro ni
typické. Porota vyzdvihla nejen

ho areálu, kde vzniknou venkovní schodiště umožňující přístup
do jednotlivých bytů. Venkovní
schodiště přitom zároveň umožňují zachovat historickou strukturu interiéru bez nutnosti ji jakkoli narušovat. Právě tento zřetelný
kontrast historie a moderny dodává areálu jeho jedinečnou atmosféru.
Tu ještě umocňuje fakt, že každý z bytů v areálu bude uzpůsoben na míru konkrétnímu prostoru. Budoucí obyvatelé si tak mohou vybrat od menších bytů přes
atypické dvoupatrové byty (jeden
z nich bude například na místě
spilky bývalého pivovaru) až po
netradiční loftové byty. Většina
bude přístupná přímo z podzemního parkoviště umístěného pod
samotnou budovou. Noví rezidenti
i místní starousedlíci se přitom mohou těšit také z obnovení zdejšího
historického pivovaru.
Historie samotného zámečku sahá ještě mnohem dál, než
by se na první pohled mohlo
zdát. Při archeologickém průzkumu byla na místě původně
plánovaného parkoviště nalezena vzácná středověká tvrz ze 14.
století, která patří vůbec k nejzachovalejším stavbám tohoto druhu mimo historické centrum Prahy. V Invest proto ve spolupráci
s archeology a památkáři změnil
plánované umístění podzemních

Druhým pražským projektem
společnosti V Invest, o kterém je
hodně slyšet, je Jinonický Dvůr.
V areálu jinonického zámečku, národní kulturní památky ze
17. století, vznikne během tří etap
přes 60 bytů a komerčních ateliérů a také pět luxusních vil. Na celém projektu spolupracuje V Invest se studiem MS Architekti.
V první etapě vyrostou moderní
byty rodinného charakteru, zatímco ve druhé fázi dojde k rekonstrukci samotného zámečku
a jeho přeměně na byty.
Díky otevřené a věcné debatě s památkáři V Invest dosáhl
shody na jedinečném pojetí celé
rekonstrukce. Výsledná podoba
připomíná zdařilé přeměny historických památek, které jsou typické například pro Francii nebo
Švýcarsko. V areálu zůstávají zachovány veškeré historické prvky, například unikátní dřevěné
krovy nebo klenuté zděné stropy
v přízemí. Zároveň jsou doplněny
o moderní prvky, které jsou rozeznatelné na první pohled. Zřejmé
je to především uvnitř samotné-
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garáží a tvrz zakonzervoval pro
budoucí generace.

Bydlení pro náročné –
exkluzivní byty v tradičních
vilových lokalitách

Pro ty, kdo chtějí bydlet na jedinečné adrese, připravuje V Invest
také dva exkluzivní projekty v tradičních pražských vilových čtvrtích. V historické části pražských
Dejvic vzniká nejen pro dejvické
patrioty v ulici U Dráhy projekt Vila Bořislavka. Půjde o luxusní rezidenci v neofunkcionalistickém
stylu, která přirozeně zapadá mezi místní vily a rodinné domy a ve
které bude dohromady 18 nadstandardních bytů.
Ve vilové čtvrti Hřebenky potom V Invest připravuje ve
spolupráci s architektonickým
ateliérem ADR projekt Quarta Rezidence. Jde o jeden dům na společném podnoží, který je však vizuálně rozdělen do čtyř částí.
Celý projekt sází především na
jedinečný genius loci lokality, ve
které se nachází. Přízemní byty
budou mít prostorné předzahrádky, zatímco ve vyšších podlažích
půjde o balkony a terasy s výhledem na motolské údolí.

Bytový dům na Proseku
i celá čtvrť v Plzni

V Invest se přitom nesoustředí jen na malé unikátní projekty,

AKVIZICE UNICAPITAL

ale připravuje také stavbu velkého polyfunkčního domu na pražském Proseku a zároveň dlouhodobě rozvíjí celou novou čtvrť
v Plzni. V rámci projektu LOOX
vyroste do roku 2020 na Proseku
bytový dům se 75 byty, ze kterých budou mít majitelé nádherný výhled na Prahu, případně do
zrekonstruovaného parku Přátelství, který se nachází hned vedle
nového domu.
Od roku 2006 působí V Invest také v Plzni, kde patří k největším místním developerům. V jihozápadní části Plzně staví čtvrť
Nová Valcha, která získala celou

V INVEST SE
DLOUHODOBĚ
ZAMĚŘUJE NA
STAVBU MENŠÍCH
PROJEKTŮ NA
ČESKÝCH HORÁCH,
NAPŘÍKLAD
APARTMÁNY
ČERTOVKA
V HARRACHOVĚ
NEBO APARTMÁNY
KILIÁN A MAXMILIÁN
NA ŠUMAVSKÉ
KVILDĚ.

řadu ocenění v prestižních soutěžích Projekt roku a Best of Realty.
Po dokončení celé čtvrti zde bude
800 bytových jednotek a rodinných domů. V Invest zde přitom jako jeden z prvních developerů mimo Prahu nabízí ve větší míře také
družstevní byty, o které je v Plzni
velký zájem.

Krkonoše a Šumava –
srdeční záležitost

V Invest se dlouhodobě zaměřuje také na stavbu menších projektů na českých horách, které
jsou srdeční záležitostí. Společnost tak má za sebou například

stavbu apartmánů Čertovka v Harrachově nebo apartmány Kilián
a Maxmilián na šumavské Kvildě. V současnosti spouští prodej 41 rekreačních bytů v projektu apartmány Zadov na Šumavě,
které díky své poloze poskytnou
majitelům nádherný výhled do
místní krajiny.
V budoucnu plánuje V Invest
akvizici celé řady dalších zajímavých projektů. Díky spojení se
skupinou UNICAPITAL pro to bude mít potřebné stabilní finanční
zázemí. Je proto jisté, že o společnosti V Invest toho v příštích letech
ještě hodně uslyšíme.

V pl zeňské č tvrti Nová Va lch a bude p o do ko n čen í 800 by tovýc h j e d no te k a vi l ovýc h d o m ů , V Inve st zd e na b í z í i d ru žste vní by ty

A p a rt m á ny Z a d ov na Š u m a vě p o sky t u j í m a j ite l ů m ná dh erný v ýh led
d o o ko l ní k ra j i ny

Ve v il ové č tv rti Hřeben k y V Inves t p ř i p rav uj e pro j ek t Q u a rta R e 
z idence. Jde o j eden dům n a s po l ečn ém p o dn oží , k ter ý j e viz u á l ně
rozděl en do č tyř část í
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Jaroslav Vondřička
Je partnerem a ředitelem rezidenční developerské společnosti
V Invest, kterou založil v roce
1991. Za 27 let na českém trhu
se V Invest stal respektovaným
developerem s jasnou vizí a více
než 800 realizovanými obytnými
jednotkami v několika desítkách
projektů. Před založením společnosti V Invest působil Jaroslav
Vondřička například na technických pozicích ve firmách Gestin
a.s. či VHMP VÚS.

V rám c i proj ektu LO OX v y ro s te do ro k u 2 02 0 n a Pro s eku by tový d ů m se 75 by ty

Jaroslav Vondřička:
Míříme mezi 10 největších developerů v Praze
Už téměř třicet let je V Invest těsně spjatý se jménem Jaroslava
Vondřičky, partnera a ředitele
společnosti. Co stojí za růstem
společnosti V Invest a jaké jsou
další plány této úspěšné firmy?
Do V Investu vstoupil nedávno
významný investor. Jaké jsou
vaše plány na následující roky?
Díky tomu, že máme v zádech
tak silného partnera, jakým je
skupina UNICAPITAL, nemusíme
se držet při zemi a můžeme se
soustředit na vyhledávání vhodných příležitostí pro další rozvoj.
Během uplynulých téměř třiceti
let na trhu jsme ukázali, že rezidenčnímu developmentu rozumíme a že naše projekty patří co
do kvality mezi špičku na českém
trhu. To teď chceme podtrhnout
také dynamickým nárůstem počtu
bytů, které budeme dodávat na
trh. V nejbližším období plánujeme ročně prodat 250 až 300 bytů
a rodinných domů. Naším cílem je
dostat se mezi desítku největších
pražských developerů. Je pro nás
ale zásadní, aby šlo o přirozený
rozvoj, při kterém si zachováme
vysoký standard odvedené práce
a stávající přístup k rezidenčnímu
developmentu, který je charakte-

života. Jednou si vyberete místo,
zavážete se k hypotéce na 30 let
a koupíte si zde byt, ve kterém si
odžijete své a který jednou odkážete dětem. Je přitom zřejmé, že
mladý člověk na začátku kariéry
rodinný byt za prvé nepotřebuje
a za druhé si ho nemůže dovolit.
Řešením je tedy nákup kvalitního
menšího startovacího bytu v dobré lokalitě, který v čase neztrácí
svoji hodnotu. Jinými slovy – člověk by měl během života vystřídat několik bytů. To je podle nás
důležité a rádi bychom toto téma
více zpopularizovali.

ristický snahou o rozvoj lokalit, ve
kterých působíme.
Vaším mottem je sousloví Žít
v souladu. Proč zrovna toto heslo a co znamená?
Zakládáme si na tom, že naše
projekty jsou přínosem pro jejich
nové obyvatele, stejně jako pro
starousedlíky. Dlouhodobě nám
jde o to, aby naše projekty nejen zapadly do svého okolí, byly
s ním v souladu, ale aby celou lokalitu dále rozvíjely. V uplynulém
roce jsme také představili celou
řadu služeb spojených s nákupem nemovitostí, které chceme
dále rozvíjet. Ať již jde o zajištění
pronájmu nemovitostí či hypotéku v souladu s potřebami našich
klientů.

Ve svých projektech máte vy
i UNICAPITAL také nájemní bydlení, že?
Ceny bytů jsou v dnešní době
extrémně vysoko, to je bohužel
realita, se kterou budeme muset
nějaký čas žít. My jsme na tuto
situaci zareagovali už na jaře minulého roku, kdy jsme jako první
developer v Plzni, kde se nachází
náš největší projekt Nová Valcha,
začali nabízet družstevní bydlení.
Zájem překonal naše očekávání
a nyní zde nabízíme už třetí vlnu
družstevních bytů. V západní Evropě je nájemní bydlení naprosto
běžné.

Dalším pilířem veškerých vašich
aktivit je přesvědčení, že bydlení by mělo zcela odpovídat potřebám lidí v konkrétních životních etapách. Je tomu tak?
Ano, to je pravda. Jinak přece vypadá byt mladého člověka, jinak
byt pro rodinu a jinak byt rodičů,
jejichž děti se osamostatnily a vyletěly z hnízda. V České republice převládá představa, že byt
je investice a závazek do konce
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BANKA CREDITAS

Banka CREDITAS nabízí
dluhopisy developerské
skupiny REDSTONE
Banka CREDITAS v průběhu loňského roku úspěšně dokončila
náročné licenční řízení a rozšířila své služby o obchodování s cennými
papíry (OCP). Do své nabídky nyní postupně zařazuje
jednotlivé investiční produkty – dluhopisy a podílové fondy.
Jako první se v nabídce banky objevily dluhopisy skupiny
REDSTONE REAL ESTATE.

REDSTONE REAL ESTATE své
realitní investice rozděluje mezi
developerské projekty a komerční nemovitosti, které již generují stabilní příjmy. „Chceme nabízet především dluhopisy českých
společností, na jejichž projekty si
mohou klienti skutečně sáhnout,
vidí, že se realizují, a vědí tak, do
čeho investují. To platí o skupině
REDSTONE REAL ESTATE i o investiční skupině UNICAPITAL,
jejíž dluhopisy banka nově nabízí od února,“ říká generální ředitel Banky CREDITAS Vladimír
Hořejší.
Dluhopisy REDSTONE REAL
ESTATE si banka do své premiérové nabídky nezvolila náhodou.
Skupina rychle roste, prezentuje
se řadou zdařilých projektů a budoucí investoři se tak mohou sami přesvědčit, že své peníze svěřují úspěšné společnosti. Prodej
dluhopisů zajišťuje Banka CREDITAS na svých pobočkách.

Miliardová investice
v Pardubicích

ní realitních investic mezi developerské projekty a již existující
komerční nemovitosti, které skupině přinášejí stabilní příjmy. Mezi
projekty REDSTONE tak najdeme
například
obchodně-skladový
park v Čestlicích nebo logistické centrum ležící na východním
okraji Pardubic. Majoritní vlastník skupiny Richard Morávek má
navíc ve svém investorském portfoliu další úspěšné projekty, jedním z nich je velký obchodní komplex Šantovka, dokončený v roce
2013 v Olomouci.

DLUHOPISY
LZE ZÍSKAT NA
POBOČKÁCH BANKY
CREDITAS

V současné době připravuje skupina hned několik projektů. Nejvýznamnějším z nich je rozsáhlý
komplex zahrnující obchodně-administrativní centrum a bytové
domy v Pardubicích. Komplex
vyroste u pomyslné vstupní brány do krajského města – před
pardubickým hlavním nádražím.
Město má zatím pouze jeden obchodní areál podobného rozsahu, developer proto považuje
výstavbu nové obchodní galerie

Developer
se zkušenostmi

I když není veřejnosti zatím příliš známá, má REDSTONE REAL
ESTATE v oblasti developmentu značné zkušenosti a může se
pochlubit řadou úspěchů. Příkladem je atraktivní administrativní budova Louvre, kterou najdete v Praze 5. Elegantní stavbu se
4 200 m² kancelářských ploch
navrhla renomovaná architektonická kancelář Chapman Taylor.
Dlouhodobou strategií REDSTONE REAL ESTATE je rozděle-

B o uzov – Krá lovs ká l o u ka − p l á nova ný p ro j e k t 2 3 a ty p i c kýc h ro d i nnýc h d o m ů s ko u ze l ný m v ýh led em
n a n áro dn í k ult ur n í p a m á t k u h ra d Bo u zov
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REDSTONE REAL ESTATE
Skupina REDSTONE nabízí průnik mezi developerskou, realitní
a investiční činností. Prostřednictvím dceřiných společností
se profiluje i v oblastech řízení
aktiv a realizace dluhopisových
programů. Skupina úspěšně
těží z dlouholetých zkušeností
s vytvářením komerčních, multifunkčních a rezidenčních projektů nejrůznějšího rozsahu a díky
odbornému zázemí a zaujetí
lidí ve svém týmu dokáže bezpečně zhodnocovat svá aktiva.
Nositelem kreativních myšlenek,
majoritním vlastníkem skupiny
a člověkem udávajícím skupině
REDSTONE směr je podnikatel
Richard Morávek.
Logistic ké centrum Pardubi ce − t ř i s k ladovací h a ly n a v ýc h o d ní m o k ra j i Pa rd u b ic na b í ze j í 3 4 5 6 6 m 2
moderníc h prosto r p ro s k ladován í a di s t r i buci . Lo g i s t i c ké ce nt ru m Pa rd u b ice d isp o nu j e p a rkova c í m i
pl o c ham i o cel kové vý měře 1 1 000 m 2

za mimořádnou příležitost, která přiláká další obchodní řetězce. Po výborných zkušenostech
z projektu Louvre zadal investor
architektonickou studii nového
komplexu osvědčené kanceláři
Chapman Taylor.
Významnou devizou nové nákupní galerie, kanceláří i bytů bude skvělá dopravní
dostupnost. Leží totiž v bezprostřední blízkosti hlavního nádraží a k němu přiléhajícího terminálu MHD. Pro osobní automobily
bude k dispozici kapacitní podzemní parkoviště. To je dobrou
zprávou nejen pro zákazníky obchodů, ale i pro nájemce kancelářských prostorů. Právě nedostatek parkovacích míst pro
klienty i zaměstnance je totiž jedním z klíčových problémů mnoha
pardubických firem.
Dluhopisy
developerské
skupiny REDSTONE lze získat
na pobočkách Banky CREDITAS, která je administrátorem
emise těchto dluhopisů. Podrobnější informace o emisích najdete také na internetových stránkách www.creditas.cz/
/dluhopisy.

Právní upozornění

Lo uv re Pra h a − mo d e rní a d m i ni st ra t ivní b u d ova v P ra ze 5 na b í z í
v pět i po dlaží ch cca 4 2 0 0 m 2 ka nce l á řskýc h p ro sto r

Charakteristika dluhopisů
Dluhopisový program REDSTONE INVEST a.s.
REDSTONEINV03 5,1/24
koruna česká (CZK)
11. 3. 2019
11. 3. 2024
7. 1. 2019 – 7. 6. 2019
5,1 % p. a.
ročně
50 000 Kč
listinná
na řad

Název emise
Měna
Datum emise
Datum splatnosti
Lhůta pro upisování
Úroková sazba
Výplata výnosů
Jmenovitá hodnota
Podoba dluhopisu
Forma dluhopisu
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Toto propagační sdělení bylo
zpracováno společností Banka
CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“)
a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy
ani výzvu k podávání nabídek.
Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici
a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou
spojena různá investiční rizika,
přičemž hodnota investice může
kolísat a návratnost investované
částky není zaručena. Minulé
výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení
má pouze informativní charakter
a jeho účelem je poskytnout
základní informace. V žádném
případě nenahrazuje prospekt
k investičnímu nástroji. Banka
vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním
prospektem a emisním dodatkem emitenta, který je dostupný
v elektronické podobě na www.
creditas.cz a internetových stránkách emitenta rsre.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky
nebo v sídle emitenta. Propagační sdělení nelze považovat ani
za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné
otázky konzultovat se svým
daňovým, právním nebo jiným
poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není
možné odvozovat žádná práva
a povinnosti a Banka nepřebírá
nad rámec stanovený právními
předpisy odpovědnost za škodu
způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka
neručí za úplnost a správnost
uvedených informací.

UNICAPITAL

Dluhopisy
skupiny UNICAPITAL
přinášejí zajímavý
úrok
Letošní dluhopisový program
UNICAPITAL Invest III nabízí tři
emise lišící se dobou splatnosti
a úrokovou sazbou. Nejkratší, tříleté dluhopisy nabízejí úrok 3,8 %
ročně, pětiletá emise přinese investorům 4,7 % p. a. a s nejdelšími, sedmiletými dluhopisy dosáhnete na 5,5 % ročně. Dluhopisy
UNICAPITAL Invest III se nabízejí
výhradně v imobilizované podobě, pravidelné výnosy budou klientům vypláceny zpětně jednou
za půl roku. Stejně jako v minulosti je i letošní program skupiny
UNICAPITAL dostupný také menším investorům, jmenovitá hodnota dluhopisů je stanovena na
100 000 korun.

Investice do
spolehlivých akvizic

Zdroje, které skupina UNICAPITAL z dluhopisů získá, využije na
financování prověřených akvizic.
Stejně jako v minulých letech se
skupina i letos zaměří na oblasti distribuce energie, reality a development.
„Investiční strategie skupiny UNICAPITAL pro rok 2019 navazuje na úspěchy z minulých
let. I nadále se zaměřujeme výhradně na stabilní odvětví a naše
portfolio diverzifikujeme. Důvěra
investorů a tradičně velký zájem
o dluhopisy nás těší,“ říká Kamila Valštýnová, finanční ředitelka
skupiny UNICAPITAL.

Mezi nejvýznamnější loňské
akvizice skupiny patří vstup do
společnosti V Invest, tradičního
českého rezidenčního developera. Portfolio společnosti V Invest
zahrnuje více než 800 obytných
jednotek v několika desítkách
projektů. V současnosti V Invest připravuje a realizuje řadu
nových aktivit, a to především
v Praze. Mezi aktuální projekty patří například renovace národní kulturní památky Jinonický zámeček, Quarta Rezidence

v tradiční vilové čtvrti Hřebenky,
projekt bytového domu LOOX na
Proseku či Rezidence U Milosrdných.

Pro dluhopisy do
Banky CREDITAS

Pokud máte zájem o dluhopisy
z programu UNICAPITAL Invest
III, navštivte některou z poboček
Banky CREDITAS. Služba je dostupná na všech pobočkách kromě Karlových Varů, Svitav, Kladna a Šumperka.

Charakteristika dluhopisů
UNICAPITAL Invest III, a.s. 		

Název emise
Měna
Datum emise
Datum splatnosti
Lhůta pro upisování
Úroková sazba
Výplata výnosů
Jmenovitá hodnota
Podoba dluhopisu
Forma dluhopisu

3leté
UCINV03 1 3,8/22
koruna česká (CZK)
22. 3. 2019
22. 3. 2022
od 27. 2. – 31. 5. 2019
3,8 % p. a.
pololetně zpětně;
22. 3., 22. 9.
100 000 Kč
imobilizovaná
na doručitele

5leté
UCINV03 2 4,7/24
koruna česká (CZK)
22. 3. 2019
22. 3. 2024
od 27. 2. – 31. 5. 2019
4,7 % p. a.
pololetně zpětně;
22. 3., 22. 9.
100 000 Kč
imobilizovaná
na doručitele
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7leté
UCINV03 3 5,5/26
koruna česká (CZK)
22. 3. 2019
22. 3. 2026
27. 2. – 31. 5. 2019
5,5 % p. a.
pololetně zpětně;
22. 3., 22. 9.
100 000 Kč
imobilizovaná
na doručitele

Právní upozornění
Toto propagační sdělení bylo
zpracováno společností Banka
CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“)
a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy
ani výzvu k podávání nabídek.
Informace obsažené v tomto
propagačním sdělení nelze
považovat za radu k jednotlivé
investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji
jsou spojena různá investiční
rizika, přičemž hodnota investice
může kolísat a návratnost investované částky není zaručena.
Minulé výnosy nejsou zárukou
budoucích výnosů. Propagační
sdělení má pouze informativní
charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace.
V žádném případě nenahrazuje
prospekt k investičnímu nástroji.
Banka vyzývá investory, aby
se důkladně seznámili se základním prospektem a emisním
dodatkem emitenta, který je
dostupný v elektronické podobě
na internetových stránkách emitenta www.unicapital.cz a v papírové podobě v sídle emitenta.
Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či
právní poradenství. Klient by měl
případné otázky konzultovat se
svým daňovým, právním nebo
jiným poradcem a učinit vlastní
informované rozhodnutí o své
investici. Z informací uvedených
v tomto propagačním sdělení
není možné odvozovat žádná
práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený
právními předpisy odpovědnost
za škodu způsobenou použitím
tohoto propagačního sdělení
nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost
a správnost uvedených informací.
Banka výslovně upozorňuje,
že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu
příslušných ustanovení zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu
s emitentem jsou jako ovládané
osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou
prostřednictvím přímé či nepřímé
účasti této osoby. Podrobnější
informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající
osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách
a na internetové adrese Banky
www.creditas.cz v sekci „O nás“.
Banka za účelem omezení rizika
možného vzniku střetu zájmů
v důsledku výše uvedeného
zvláštního vztahu s emitentem
přijala odpovídající opatření
k prevenci, řízení a zamezení
vzniku střetu zájmů.

Vývoj investičního portfolia
skupiny UNICAPITAL
Investiční skupina UNICAPITAL se zaměřuje na strategické akvizice
v konzervativnějších sektorech s fundamentální hodnotou. Díky
kvalitnímu odbornému zázemí dokáže na trhu nacházet zajímavé
akviziční příležitosti s potenciálem růstu a zhodnocení. V roce 2018
skupina posílila své pozice především v oblasti realit a developmentu
tím, že vstoupila do developerské společnosti V Invest.

2013

Zemědělství
Reality a development 		

34,0 %
66,0 %

2016

Energetika
Zemědělství
Reality a development 		
Infrastruktura a ostatní

2015

2014

Energetika
Zemědělství
Reality a development 		

29,0 %
28,0 %
43,0 %

2017

44,0 %
14,6 %
13,9 %
27,5 %

Energetika
Zemědělství
Reality a development 		
Infrastruktura a ostatní

46,5 %
22,9 %
26,1 %
4,5 %

2018

Energetika
Zemědělství
Reality a development 		
Zdravotnictví
Infrastruktura a ostatní
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32,0 %
10,0 %
16,0 %
26,0 %
16,0 %

Energetika
Zemědělství
Reality a development 		
Zdravotnictví
Infrastruktura a ostatní

34,0 %
9,0 %
38,0 %
17,0 %
2,0 %

BANKOVNĚ NEBANKOVNÍ TÉMA

Nabídka dluhopisů roste.
Přidávají se firmy
O dluhopisy je v posledních letech stále větší zájem.
Roste jejich nabídka i zájem samotných investorů.
Tradičně největší porce dluhopisů
patří vládě – její podíl činí přibližně
60 % z celkového, zhruba dvouapůlmiliardového objemu všech loni
emitovaných dluhopisů. V závěsu
za ní jsou komerční finanční instituce, jako jsou např. banky, pojišťovny atd. Ty dlouhodobě představují zhruba pětinu všech aktuálně
emitovaných dluhopisů. Klíčovými
hráči jsou hypoteční banky, jejichž
hypoteční zástavní listy tvoří téměř
70 % objemu tohoto segmentu.
Třetí významnou skupinou
jsou nefinanční instituce, tedy
především podniky. Firmy si mezi emitenty dluhopisů vydobyly
během deseti let významné postavení, když jejich podíl vystoupal z přibližně 6 na dnešních 15 %.
A zatímco v segmentu vládních
a finančních institucí se objemová
hladina vydaných dluhopisů v posledních pěti šesti letech prakticky
ustálila, podniky naproti tomu zůstávají aktivní a objem jejich dluhopisů dlouhodobě roste. Nejspíš
tomu tak bylo i v roce 2018, a díky
tomu by se celkový objem všech
vydaných dluhopisů mohl pohybovat okolo 400 miliard korun.

U FIREMNÍCH
EMITENTŮ
JSOU VARIANTY
KONSTRUKCÍ
DLUHOPISŮ VE
SROVNÁNÍ SE
SEGMENTEM
STÁTNÍCH
DLUHOPISŮ NEBO
DLUHOPISŮ OD
FINANČNÍCH
INSTITUCÍ
NEPOMĚRNĚ
ROZMANITĚJŠÍ.
Úspěch podnikových dluhopisů je založený na dosavadním
ekonomickém růstu a snaze dále
investovat do výroby a výstavby.

Současně si firmy mohou touto
cestou hledat alternativní možnosti financování, pokud by bylo omezeno úvěrování ze strany
bank. V neposlední řadě emisím
dluhopisů přály i celkově nízké
úrokové sazby a legislativní posun umožňující větší variabilitu
dluhopisů a jejich nabídky.
Příznivé prostředí panovalo a panuje i na druhé straně, tedy mezi potenciálními investory.
Množství volných peněz vzrůstá

a investoři hledají vhodné investiční příležitosti.

Není emitent jako
emitent a dluhopis jako
dluhopis

Boom emisí dluhopisů z firemního segmentu znamená, že se takové dluhopisy dostávají stále
více do investičních portfolií a patrně tam mohou zaujímat význačné postavení. To ovšem klade na
investory vyšší nároky.
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Orientovat se ve státních
dluhopisech nebo dluhopisech
vydávaných finančními institucemi není obtížné. Pravidla jejich
emitování, regulace finančních
institucí, rating apod. jsou faktory, díky nimž je výběr a ověřování informací celkově snazší a jednodušší.
Ovšem v případě firemních
emitentů je situace komplikovanější. Varianty konstrukcí dluhopisu jsou ve srovnání se segmentem
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Celkový objem emitovaných dluhopisů (mld. CZK)

Objem dluhopisů – stav ke konci roku (bilion CZK)

Graf č. 1: Objem emitovaných dluhopisů se splatností nad 1 rok

Petr Hlinomaz
Znalosti získané díky přírodovědnému vzdělání v oblasti fyziky úspěšně spojuje s děním
na finančních trzích. Více než
dvacet let působí na odborných
i exekutivních pozicích. V Bance
CREDITAS je ředitelem odboru zabývajícího se finančními
trhy. Dříve pracoval například
v BH Securities nebo v ČSOB.

2018 E

Nefinancované podniky
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky
Celkový objem

Zdroj: ČNB; vlastní odhad 2018

Graf č. 2.: Podíl jednotlivých segmentů na objemu emitovaných dluhopisů
se splatností nad 1 rok
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Nefinanční podniky
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky

Vládní instituce
Ostatní
Zdroj: ČNB; vlastní odhad 2018

státních dluhopisů nebo dluhopisů od finančních institucí nepoměrně rozmanitější. Narazíte tu na
odlišnosti zakořeněné v různých
odvětvích, v nichž emitenti působí a odkud mají posléze přicházet
peníze na splacení kuponů a jistiny dluhopisů. A jsou zde i vetší
rozdíly mezi samotnými emitenty,
např. co do jejich finanční situace,
předmětu podnikání a postavení
na trhu, schopností managementu, tradice atd.

Investor proto musí být při
výběru pečlivější a dobře promyslet, zda, kolik finančních
prostředků a na jak dlouho má
v daném dluhopisu vázat. Při rozhodování je klíčové prostudovat
prospekt emitenta a vzít do úvahy také aktuální události v daném podniku, v odvětví, v němž
působí, i v celé ekonomice.
Podobně lze nazírat i na
emitenta. Úspěšnost, s jakou dokáže oslovit svými dluhopisy in-

vestorskou veřejnost, je přímo
úměrná transparentnosti jeho záměru a splnění závazků z nabízených dluhopisů.
Dobrý emitent se dá s určitou
nadsázkou přirovnat k dobrému vínu. I v případě vína se na jeho očekávanou kvalitu pohlíží z vnějšího
pohledu, třeba podle konkrétních
informací, které najdete na etiketě.
Rovněž kvalita investora tak bývá
posuzována dostupností a úrovní
informací, které zveřejňuje.
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Právní upozornění
Tento článek vyjadřuje osobní názor autora a nejedná se
o veřejnou nabídku, nabídku
k uzavření smlouvy ani výzvu
k podávání nabídek. Informace
obsažené v tomto článku nelze
považovat za radu k jednotlivé
investici, nejedná se o investiční
doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji
jsou spojena různá investiční
rizika, přičemž hodnota investice
může kolísat a návratnost investované částky není zaručena.
Klient by měl případné otázky
konzultovat se svým daňovým,
právním nebo jiným poradcem
a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici.

BANKA CREDITAS

Richee po půl roce –
více bank, více funkcí,
více možností
Multibankovní aplikace Richee se během prvních šesti měsíců
ostrého provozu rozrostla o řadu užitečných vylepšení.
Pod logem ve tvaru zeleného R si dnes můžete připojit další banky
a využívat nové služby. Vývoj aplikace tím zdaleka nekončí, mnoho
dalších zajímavých rozšíření přijde na řadu v příštích měsících.

Připomeňme, že základní službou
multibankovní aplikace Richee je
připojení a obsluha více účtů vedených v různých bankách v jediné aplikaci. Nemusí se přitom
jednat jen o běžné účty, aplikace
umožňuje i založení a správu spořicích účtů a dalších finančních
produktů. Zpřístupnění všech účtů
na jediném místě samozřejmě
znamená velkou úsporu času –
místo přihlašování do několika
on-line bankovnictví nyní stačí
vstoupit do multibankovní aplikace a všechny účty máte okamžitě
dostupné a pod kontrolou. Přihlášení je navíc snadné, bezpečné
a moderní. Kromě PIN kódu můžete použít otisk prstu nebo sken obličeje. Už při zahájení ostrého provozu byl Richee připraven připojit
jakoukoliv českou banku. Některé
na to ovšem nebyly připravené,
neměly bankovnictví otevřené
třetím stranám. Situace se lepší.
Aktuálně si můžete do aplikace připojit sedm bank – Českou
spořitelnu, Banku CREDITAS,
Air Bank, Fio banku, Equa bank
a nově také ČSOB nebo MONETU
Money Bank. A na připojení dalších bank se intenzivně pracuje.

v měně daného účtu a do souhrnného přehledu jsou tyto prostředky přepočteny na české koruny.
Exkluzivně úročený běžný
účet Richee s úrokem 1,5 % ročně
na vkladech až do výše 300 000
korun je na českém bankovním
trhu zcela bezkonkurenční, vklady
nad tuto sumu jsou úročeny 0,5 %
ročně. Samozřejmostí je bezkontaktní platební karta Mastercard
s velmi výhodnými kurzy při platbách a výběrech v zahraničí. Zcela zdarma je zřízení a vedení Richee účtu, vydání a vedení karty,
výběry z bankomatů v ČR i zahraničí a všechny běžné transakce.

AKTUÁLNĚ SI
MŮŽETE DO
APLIKACE PŘIDAT
SEDM BANK - BANKU
CREDITAS, ČESKOU
SPOŘITELNU, AIR
BANK, FIO BANKU,
EQUA BANK, ČSOB
A MONETU MONEY
BANK.

Vyměňte banku za Richeeho

Pokud některou svoji banku využíváte pouze pro uložení úspor
a jednoduché platby, můžete ji již
nyní vyměnit za Richeeho. Aplikace vám poskytne výhody, jaké
v žádné jiné bance nenajdete. Veškeré transakce jsou automaticky
řazeny do kategorií a díky nim následně v připravených statistikách
vidíte, jak jste na tom. Statistiky
jsou dostupné jak pro jednotlivé
účty, tak pro souhrnný přehled
nad všemi financemi. Pokud máte
propojené účty v cizích měnách,
pohyby na nich Richee eviduje

Už máte a p li ka ci Ric h e e ve své m m o b il u?
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S Richeem máte přehled

Jedním z nejčastějších problémů
bankovních klientů je obtížná
orientace v účtech a přehledech
transakcí. Pokud často platíte
kartou nebo zadáváte platební
příkazy, nepochybně jste už zažili chvíle, kdy jste ve výpisech
marně hledali starší platbu. Jenže po pár měsících už jste si nepamatovali přesné datum, a tak
vás čekalo dlouhé hledání v historii transakcí…
Abyste stejný problém neměli v Richeem, nabízí aplikace
uživatelům dvě novinky. První je
klasické fulltextové vyhledává-

Richeeho j e
možné propoj i t
s chytrými hodin kam i
AppleWatch
a Android Wear

ní, které pomáhá najít hledanou
transakci v celé historii a napříč
všemi spravovanými účty. Nemusíte si tak dokonce pamatovat, ze
kterého účtu jste platbu prováděli. Další novinkou je možnost vyfotit si ke každé transakci účtenku. Kdykoliv později tak můžete
zkontrolovat, kde, kdy, co a za
kolik jste nakupovali, případně
kolik času ještě zbývá ze záruční
lhůty.
Pro lepší přehlednost je možné účty snadno uspořádat nebo
pojmenovat. Pro držitele Richee
karty nebo jakékoliv platební karty Banky CREDITAS je k dispozici
také informace o stavu a limitech
karty a pochopitelně také informace o karetních transakcích.
Nastavení platebních karet lze
v aplikaci jednoduše měnit.

Značný zájem uživatelů
vzbudila také možnost propojení
Richeeho s chytrými hodinkami
Apple Watch a Android Wear.

které by uživatelé určitě měli mít
v roce 2019 ve svém mobilu.

V APLIKACI SI
MŮŽETE KE KAŽDÉ
TRANSAKCI VYFOTIT
ÚČTENKU, ABYSTE
POZDĚJI MOHLI
ZKONTROLOVAT, KDE,
KDY, CO A ZA KOLIK
JSTE NAKUPOVALI
NEBO KOLIK JEŠTĚ
ZBÝVÁ ČASU ZE
ZÁRUČNÍ LHŮTY.

První ceny

I když je Richee na trhu necelý
půlrok, stihl již získat první ocenění. Finanční portál Finparáda ve
spolupráci s analytickou společností Scott & Rose udělil aplikaci
Cenu Finparády 2018 za výjimečné výsledky, inovátorské postupy
a zajímavé počiny na bankovním
a finančním trhu.
Richee uspěl i mezi odborníky na mobilní technologie. On-line
magazín AppleCrunch, který se
specializuje na novinky a informace ze světa produktů společnosti Apple, zařadil Richeeho mezi
deset nejatraktivnějších aplikací,
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Velké plány
bezplatné aplikace

Vývojový tým Richeeho pracuje
na dalších rozšířeních, prioritou
zůstává připojení ostatních bank.
Velmi brzy se tak uživatelé mohou
těšit třeba na správu rozpočtů,
kdy bude kromě sledování transakcí a statistik možné také aktivně
plánovat a průběžně kontrolovat
osobní nebo rodinné rozpočty.
Chcete si vyzkoušet Richeeho a přidat se tak k 50 000 uživatelů, kteří si aplikaci stáhli před
vámi? Nezávazně, zdarma, bez
registrace, na jak dlouho budete
chtít? Navštivte Apple Store nebo
Google Play a aplikaci si jednoduše stáhněte.

BANKA CREDITAS

Ocenění pro
Banku CREDITAS
Rok 2018 byl pro banku mimořádně úspěšný.
Významně vzrostl počet klientů, objem vkladů, bilanční
suma a další důležité ukazatele. Banka také zpřístupnila
veřejnosti první českou multibankovní aplikaci Richee.
Richeeho i Banku CREDITAS ocenila hned několikrát
široká i odborná veřejnost.
těže odnesla speciální Cenu
Finparády 2018 za výjimečné
výsledky, inovátorské postupy
nebo zajímavé počiny na bankovním a finančním trhu. „Cenu
Finparády za rok 2018 získala
aplikace Richee zejména proto,
že klient vůbec nemusí mít účet
u Banky CREDITAS, a přesto může prostřednictvím Richeeho obsluhovat své účty vedené v jiných bankách a mít tak ucelený
přehled o svých financích v mobilu,“ uvedl šéfredaktor serveru Finparáda Zdeněk Bubák.

Mastercard Awards
pro kartu ze zlata
Generál ní ředitel Ma s tercard M i ro s lav Lukeš , mí s to p řed se d a p ře d sta ve nstva Ba nky C R E D I TA S Ka m i l
Rataj a zástupc i spo lečn o s t i Ma s tercard p ř i udí len í ceny Ma ste rca rd S p e c i a l Me nt i o n

Tři ceny Finparády

Finanční portál Finparáda ve
spolupráci s analytickou společností Scott & Rose každoročně vyhlašují výsledky své soutěže o nejlepší bankovní produkty.
Banka CREDITAS získala za rok
2018 tři ceny: za spořicí účet, za
termínované vklady a za aplikaci Richee.
Úspěch spořicího účtu a termínovaných vkladů není překva-

pením – oba produkty se v průběžných měsíčních žebříčcích
portálu Finparáda dlouhodobě
drží mezi nejlepšími na českém
bankovním trhu. Banka navíc vloni na spořicím účtu i termínovaných vkladech výrazně zvýšila
úrokové sazby. V soutěži Finparády zvolila veřejnost za nejlepší produkt na bankovním trhu
právě spořicí účet Banky CREDITAS. Nepochybně také proto, že

na rozdíl od jiných bank CREDITAS úročí celou výši vkladu bez
omezení, a čím víc klient spoří,
tím vyšší úrok získá. Spořicí účet
CREDITAS se tak může pyšnit Cenou veřejnosti 2018. Termínované
vklady banky zase uspěly u odborné veřejnosti v soutěži o Finanční produkt roku 2018, kde
obsadily 3. příčku.
Multibankovní aplikace Richee si z letošního ročníku sou-

Ba nka CR EDITA S zí s ka la ve Fi n pa rádě h n ed t ř i ceny
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Nejlepší výsledky a nejzajímavější aktivity každoročně vyhodnocuje společnost Mastercard
v rámci svých ocenění Mastercard
Awards. Za loňský rok se ocenění dočkala první česká i evropská karta z pravého zlata – Real
Gold od Banky CREDITAS. Mastercard kartu označil za jeden
z nejlepších loňských počinů na
českém bankovním trhu a do sbírky úspěchů Banky CREDITAS přibylo ocenění Mastercard Special
Mention 2018.

Richee v TOP 10

On-line magazín AppleCrunch,
který se zaměřuje na novinky
a informace ze světa produktů Apple, zveřejnil 10 nejlepších
aplikací, které pro rok 2019 doporučuje uživatelům iPhonů a iPadů. Jak magazín uvádí, vybrané
aplikace „patří k nejzajímavějším
kouskům ve svém oboru a mají ambici zpříjemnit vám využívání telefonu nebo třeba usnadnit
úkony, které děláte každý den“.
Jedno z míst v prestižní TOP
10 získala multibankovní aplikace Richee, kterou Banka CREDITAS představila vloni v říjnu jako
první českou multibankovní aplikaci. V seznamu nejlepších je Richee jediným zástupcem finančního sektoru.

Ambiciózní plány Banky
CREDITAS: 16 nových
poboček za jediný rok!
S rychle rostoucím počtem klientů, který už přesáhl 60 000, roste
i množství návštěvníků, kteří do poboček Banky CREDITAS dojíždějí
ze vzdálenosti desítek kilometrů. Pro letošní rok si proto banka
stanovila náročný cíl. Chce přidat 16 nových poboček, a to především
v regionech, kde má nejvíce klientů.
I když moderní bankovnictví jednoznačně směřuje k elektronické
komunikaci, nezanedbatelný počet klientů stále dává přednost
návštěvě klasické pobočky. „Nejde o lidi, kteří by internetu nevěřili nebo s ním neuměli pracovat.
Pro běžné transakce jim internetové bankovnictví plně postačuje, ale pokud si mají vybírat nejvhodnější produkt pro uložení
svých úspor, raději se přijdou poradit s bankéřem na pobočku,“
vysvětluje Věra Pavlišová, ředitelka úseku retailového bankovnictví Banky CREDITAS. „Především starší generace jsou zvyklé
probírat důležité otázky v osob-

republice, a to již během letoška
a příštího roku.
První letošní novou pobočku otevřela banka ve Svitavách.
Volba města nebyla náhodná.
Ve svitavském regionu má Banka CREDITAS mnoho klientů, kteří až dosud měli nejbližší kamennou pobočku v několik desítek
kilometrů vzdálených Pardubicích, Brně nebo Olomouci. Stejně
jako v jiných městech, i svitavská
pobočka svým návštěvníkům nabízí vysoký standard služeb, výhodné bankovní a směnárenské
služby a příjemné prostředí provoněné výbornou kávou. Svitavskou pobočku Banky CREDITAS

ním rozhovoru, tváří v tvář se živým bankéřem.“
Počet návštěv klientů na
pobočkách banky dlouhodobě
roste. Důvodem je nejen rostoucí celkový počet klientů, ale také licence obchodníka s cennými papíry, kterou banka vloni na
podzim získala a mohla tak zahájit prodej dluhopisů. Stále častěji se bankéři setkávají s klienty, kteří cestují i několik desítek
kilometrů na nejbližší pobočku.
Aby měli současní i budoucí klienti Banku CREDITAS blíže svému domovu, plánuje banka otevření desítek nových poboček ve
větších městech po celé České

najdete poblíž staré radnice na
náměstí Míru 128/60.
O měsíc později se nových poboček dočkali klienti v Šumperku
(Hlavní třída 13/3) a v Kladně (Komenského 405). V březnu své první návštěvníky přivítá vsetínská pobočka (na adrese Hlásenka 788).
Do konce letošního roku banka plánuje otevřít celkem 16 nových poboček a v příštím roce by se jejich
počet měl přiblížit padesátce.
„Naším cílem je být klientům
co nejblíž a chceme s nimi udržovat osobní kontakt. Proto bychom
chtěli mít pobočku Banky CREDITAS ve většině okresů,“ dodává
Věra Pavlišová.

Naše pobočky
Brno – Centrum
Brno – Pekařská
České Budějovice
Děčín
Frýdek-Místek
Hradec Králové
Chotěboř
Karlovy Vary
Kladno
Liberec
Olomouc
Ostrava – Karolina
Ostrava – Poruba
Pardubice
Plzeň
Praha 1 – Centrum
Praha 5 – Anděl
Praha 8 – Florenc
Prostějov
Svitavy
Šumperk
Třebíč
Ústí nad Labem
Vsetín
Zlín

Děčín

Naši m
klient ů m
chceme být
co nej bl í ž

Liberec

Ústí nad
Labem
Karlovy Vary

Kladno

Praha

Hradec
Králové
Pardubice

Šumperk

Svitavy

Plzeň

Chotěboř

Třebíč
České
Budějovice
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Ostrava
Olomouc
Prostějov

Brno

Zlín

Frýdek-Místek

Vsetín
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Nepřehlédněte v okolí

Poklady
historie ve věnci
fortů
Historické centrum Moravy, město s výjimečnou
atmosférou a nepřeberným množstvím památek. Dříve
robustní pevnost s dodnes částečně dochovaným
věncem fortů. A také město, v němž najdete jednu
z nejkrásnějších poboček Banky CREDITAS.
Vítejte v Olomouci.

Při pátrání v historii osídlení na
území dnešní Olomouce se vrátíme velmi hluboko do minulosti.
Nejstarší nálezy se totiž datují již
do mladší doby kamenné, kdy
kolem roku 4000 př. n. l. lidé
osídlili návrší v blízkosti jednoho
z mála brodů přes řeku Moravu.
Své otisky zanechala v Olomouci
i doba bronzová, doloženo je rovněž keltské osídlení, v městské
části Neředín byly objeveny stopy římského vojenského tábora
a pozdějšího germánského osídlení, řadu pozůstatků po sobě zanechala rovněž Velkomoravská
říše a později přemyslovský stát.

ROKU 1314 JMENOVAL
JAN LUCEMBURSKÝ
MĚSTO OLOMOUC
„PRVNÍM NA
MORAVĚ“, TJ.
MORAVSKÝM
HLAVNÍM MĚSTEM.
NA JIHU ALE BRZY
VYROSTL SILNÝ
KONKURENT - BRNO.
První písemnou zmínku
o Olomouci obsahuje Kosmova
kronika, která v roce 1055 uvádí Olomoucký hrad jako sídlo
moravské větve přemyslovské
dynastie. Po jejím vymření na
počátku 13. století sice Olomouc
ztratila status sídelního města,

zůstala ale významným mocenským centrem a svůj vliv si držela i v dalších staletích. Roku 1314
král Jan Lucemburský jmenoval
město „prvním na Moravě“, tj.
moravským hlavním městem. Na
jihu ale brzy vyrostl silný konkurent – Brno. Obě města spolu
dlouhodobě soupeřila o postavení správního centra Moravy, přednější postavení si ale dlouhodobě udržovala Olomouc jako sídlo
moravského biskupa.
Zlom přinesla třicetiletá
válka. Zatímco Brno švédským
útokům odolalo, Olomouc roku
1642 podlehla, v průběhu osmileté okupace byla těžce poškozena a ztratila značnou část
obyvatelstva. Pozici metropole
Moravy město již nikdy nezískalo
zpět, i když formální titul hlavního
města se užíval až do počátku
20. století.
Reakcí na dobytí během třicetileté války bylo rozhodnutí výrazně zesílit opevnění Olomouce.
Po řadě nerealizovaných projektů byla mezi lety 1742 a 1757
vybudována moderní bastionová
pevnost, která záhy prokázala svoji kvalitu – od května do
července 1758 úspěšně odolala
obléhání pruskou armádou. Po
roce 1850 začala výstavba fortů
neboli předsunutých pevnůstek
chránících hlavní pevnost. Současně ale rostly snahy měšťanů
o zrušení pevnosti, která bránila
v dalším rozvoji Olomouce. Výstavba fortů i z tohoto důvodu
postupně zpomalovala a celý
fortový věnec nakonec nebyl do-

končen. Roku 1886 byla pevnost
Olomouc zrušena.
Dnešní Olomouc je moderním krajským městem, sídlem
druhé nejstarší univerzity na našem území, ale také výjimečným
souborem historických památek,
které stojí za zhlédnutí. Až budete plánovat návštěvu Olomouce,
mějte na paměti, že jeden den
vám na prohlídku místních památek rozhodně stačit nebude…

Svatý Kopeček

Monumentální barokní bazilika
Navštívení Panny Marie je výraznou dominantou regionu. Chrám
a související poutní areál patří
mezi nejoblíbenější turistické cíle
v České republice. Pokud chcete
Svatý Kopeček navštívit s dětmi,
můžete zavítat také do místní
zoologické zahrady. V ní kromě
zvířat najdete i rozhlednu, která
vám nabídne výborný výhled
nejen na blízké okolí, ale za jasného počasí i na Jeseníky.

Hanácké skanzen
v Příkazích

Soubor staveb lidové architektury
nabízí prohlídku kompletního
hanáckého statku s obytnou
a hospodářskou částí z roku 1875.
V průběhu roku skanzen pořádá
tematické akce, zaměřené na
lidové tradice. Skanzen najdete
v obci Příkazy, přibližně 10 km severozápadně od Olomouce.

Olomoucké forty

Původní plány výstavby fortů
braly za své s rostoucím snahami
o zrušení pevnosti. Do poloviny
sedmdesátých let 19. století bylo
z původně plánovaných 25 fortů
dostavěno pouze dvacet a pak
se výstavba definitivně zastavila.
Po zrušení olomoucké pevnosti
se brány a hradby kolem města
rychle bouraly, protože byly hlavním překážkou dalšího rozvoje
města. Na jejich místě vznikala
nová zástavba a v současnosti na
většině míst prakticky nepoznáte,
že tam ještě před 130 lety stály
mohutné hradby a bastiony. Předsunuté forty sice rozvoji města nevadily, i tak ale řada z nich neměla dlouhý život – posloužily státní
pokladně jako zdroj financí z prodeje použitého stavebního materiálu a pozemků. Do současnosti se
i přesto dochovala desítka fortů,
přičemž část z nich dnes slouží
muzejním účelům a jsou veřejně
přístupné. Informace o dochovaných fortech, jejich současném
využití a případné otevírací době
najdete na internetu.
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Bouzov

Zámek leží ve stejnojmenné obci
zhruba 40 km severozápadně od
Olomouce. I když nejde o středověkou památku, ale „jen“
o romantickou přestavbu z přelomu 19. a 20. století, je vyhledávaným turistickým cílem a také
oblíbeným místem filmařů.

Muzeum olomouckých
tvarůžků

Nejde navštívit Olomoucko
a zapomenout na tvargle, jak
zní místní lidové pojmenování
tvarůžků! Pokud chcete poznat
víc než jen originální chuť tohoto
sýra, navštivte muzeum tvarůžků
v Lošticích. Poznáte historii i současnou výrobu a samozřejmě si
budete moct nakoupit originální
tvarůžky přímo od výrobce. Loštice leží 30 km na severozápad od
Olomouce, takže můžete spojit
návštěvu Hanáckého skanzenu,
Bouzova a muzea tvarůžků do
jediné cesty.

ČESKO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Hanácká metropole
na vlastní oči

1

Množství olomouckých památek
je skutečně nepřeberné. Pokud
chcete kompletně projít a poznat historické centrum města,
měli byste si vyhradit minimálně
několik dní. Pokud ale jste v Olomouci jen nakrátko, vybrali jsme
památky, které byste rozhodně
přehlédnout neměli.
Sloup Nejsvětější Trojice
Monumentální morový
sloup je největším sousoším
v České republice. Dosahuje
výšky 35 metrů a jeho součástí
je kromě bohaté výzdoby také
malá kaple. Od roku 2000 je
na seznamu památek UNESCO.
Sloup Nejsvětější Trojice najdete
na Horním náměstí.

1

Olomoucká
radnice a orloj
Původně gotická stavba z konce
14. století stojí v blízkosti sloupu
Nejsvětější Trojice. Na severní
straně budovy je olomoucký
orloj, jemuž lidová tradice přisuzuje vznik kolem roku 1420.
Na konci 2. světové války byl
bohužel vážně poškozen a místo
citlivé rekonstrukce byl radikálně
přebudován do socialistického
stylu. I tak ale stojí za pozornost.
Kde jinde najdete orloj, na němž
defilují sošky dělníka, chemika
a dalších profesí?

2

Katedrála (dóm)
svatého Václava
Výrazná dominanta Olomouce,
s více než 100 metrů vysokou
hlavní věží. Chrám byl v průběhu staletí několikrát přestavěn,
naposledy na konci 19. století
v novogotickém stylu. V jednom
z oltářů jsou umístěny pozůstatky svatého Jana Sarkandra.
Katedrála stojí na Václavském
náměstí.

2

3

3

Kostel sv. Mořice
Gotický kostel se dvěma
mohutnými hranolovými věžemi
najdete v Úzké ulici v těsné blízkosti centra. Patří mezi největší
tuzemské chrámové prostory
s kapacitou až 4 000 osob.
Chrámové barokní varhany jsou
jedny z největších nejen v Česku,
ale i v celé Evropě.

4

Vyzkoušejte
Klášter Hradisko
Rozhodně vám nepřejeme, abyste během návštěvy
Olomouce museli hledat lékaře. Přesto ale doporučujeme návštěvu nemocnice. Bývalý premonstrátský
klášter Hradisko totiž v současné době slouží jako
vojenská nemocnice. Do většiny prostor se sice nedostanete, i tak ale stojí prohlídka přístupných částí
areálu ve vzorně udržované národní kulturní památce za návštěvu.
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Korunní pevnůstka
Součást bývalé pevnosti dnes slouží jako prostor pro
kulturní akce. V areálu najdete také Muzeum poznání, vzorně zrekonstruovaný objekt prachárny s expozicí vojenské historie a další zajímavosti. Do areálu
Korunní pevnůstky se dostanete z třídy 17. listopadu.

Co je bastion
4

Bastion je pětiúhelníková pevnostní stavba, která vystupuje
z linie hradby. Obvykle sloužil
pro pozice střelců a dělostřelců.
Z bastionu bylo možné střílet
na útočníky, kteří se dostali až
těsně k hradbě, aniž by střelba
ohrožovala další obránce pevnosti. Současně bylo možné
palbou podporovat sousední
bastiony. Velikosti, vzájemné
vzdálenosti a uspořádání
bastionů se řešily s ohledem
na technické možnosti a dostřel
tehdejších palebných zbraní.

Co je fort
Fort je samostatná pevnost, která posiluje hlavní opevnění. Součástí fortů byly i týlové objekty
s kasárnami a dalším zařízením.
Velký fort měl posádku o síle až
několika tisíc vojáků, byl vyzbrojen desítkami děl a disponoval
velkými zásobami munice i potravin pro případ obléhání. Na
našem území měly forty kromě
Olomouce také pevnosti Terezín
a Josefov.

Jak se k nám dostanete

Botanická zahrada
Jedním ze symbolů Olomouce je i tradiční výstava
Flora. Není proto divu, že ve městě najdete více než
sedmihektarovou botanickou zahradu s unikátním
rozáriem, sbírkovými skleníky a Zahradou smyslů,
určenou nevidomým a slabozrakým návštěvníkům.
Botanická zahrada se nachází v blízkosti třídy 17. listopadu.

Restaurace Drápal
Není jednoduché vybrat mezi olomouckými restauracemi, kavárnami, bary a dalšími podniky jen jeden
z nich. Volba padla na tradiční restauraci, kterou
důvěrně znají generace olomouckých studentů, návštěvníků výstavy Flora i turistů. Stylovou restauraci
Drápal najdete na rohu třídy Svobody a Havlíčkovy
ulice.
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Autobusem, tramvají, vlakem
i vlastním autem. Naše olomoucká pobočka sídlí v těsné blízkosti
historického centra města, na
třídě Svobody 1194/12. Lokalita
je výborně dostupná městskou
hromadnou dopravou – v blízkosti jsou frekventované zastávky Náměstí Hrdinů a Okresní
soud, kam jezdí přímé linky od
hlavního nádraží. Pokud přijedete autem, můžete zaparkovat
v okolních bočních uličkách. Mějte ale na paměti, že celá oblast
je zónou placeného parkování.

FINANCUJEME

Banka CREDITAS:
Banka se silnými
českými kořeny
Podporujeme české firmy, výrobce a průmyslníky. Kromě
firemního financování či služeb
platebního styku jim poskytujeme také nejvýhodnější individuální kurzy na českém trhu. Díky
našim devizovým konverzím řada
společností významně snižuje
své náklady na směnu. Mezi
naše dlouhodobé klienty patří
také společnost Seco Industries,
dominantní tuzemský výrobce
zahradních traktorů, který významnou část své produkce vyváží do zahraničí.

Trávoborci
z Jičína
Každý pátý zahradní traktor v Česku se zrodil
ve výrobních halách společnosti Seco Industries.
Jičínská firma je jejich největším tuzemským výrobcem
a své traktory úspěšně vyváží do celého světa.
Klíčem k úspěchu je především špičková kvalita,
díky které mezi zákazníky Seco Industries
najdete i elitní fotbalové kluby, jejichž trávníky
vyžadují tu nejlepší péči.

su vrátí větším pohodlím při práci, delší životností a širší nabídkou
funkcí a doplňků.
Rozdíl
je
samozřejmě
i v rychlosti sekání – zahradní
traktor poseká za stejnou dobu
několikanásobně větší plochu než
klasická rotační sekačka. Sami si
odpovězte na otázku: Chtěli byste velkou zahradu sekat pět hodin sekačkou, nebo raději stihnete
stejnou práci traktorem za jedinou
hodinu? Na rostoucí poptávku ze
strany majitelů zahrad zareago-

Hustý, svěží a přesně zastřižený
trávník je vizitkou nejen fotbalových hřišť, ale také mnoha soukromých zahrad. Kvalitní údržba
a sekání trávníku znamená i v domácích podmínkách každý rok
stovky hodin práce. Není proto
divu, že stále více zahrádkářů při
nákupu nové techniky přechází
od klasických sekaček a levných
neznačkových zahradních traktorů k profesionálním výrobkům.
Vyšší náklady na pořízení jim totiž kvalitní traktor postupem ča-
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vali i výrobci – vedle špičkových
profesionálních produktů nabízejí
i traktory menší, a tím samozřejmě i finančně výhodnější. Mezi lídry tuzemského trhu patří jičínská
společnost Seco Industries – každý pátý zahradní traktor prodaný
na českém trhu pochází právě od
ní.

130 let práce
šikovných strojařů

Pohled do historie dnešní společnosti Seco Industries nás zavede

FINANCUJEME

až do 19. století. V roce 1888 založil František Knotek se svými
bratry v Jičíně továrnu na výrobu
hospodářských strojů a nářadí.
Firma Knotek a spol. se brzy dostala na špici svého oboru. Mezi
velké úspěchy v historii společnosti patří například rok 1904, kdy
jako první na území tehdejšího Rakousko-Uherska zahájila výrobu
samovazačů. Výroba se postupně
rozrůstala a úspěšně přežila i krizová období včetně druhé světové války. Například ve válečném
roce 1941 vyráběla továrna tyto
stroje: lehký typ vazače, samovazač s autopředkem, žací stroje,
travní stroje čtyř typů, samovyklápěcí pohrabovače čtyř typů, šestiválcový obraceč sena, obraceč
jetele, drtiče píce, rozbíječ bramborové natě, brusy a zesílený
traktorový vazač.
V roce 1945 byla společnost
znárodněna a později se začlenila do národního podniku Agrostroj. I pod novou značkou se podnik dále rozvíjel – v roce 1960
zahájil výrobu těžkých zemědělských strojů, od druhé poloviny 60. let vyráběl válce pro spalovací motory. Areál továrny se
postupně rozrostl o provozy potřebné pro novou výrobu: tavírnu,
odlévárnu a obráběcí linky.
I v nových ekonomických
podmínkách a po privatizaci v roce 1994 se firma udržela na výsluní a pokračovala ve vývoji
nových produktů. Od roku 2017
vyrábí a dodává své výrobky pod
novým logem SECO. Symbol nosorožce v logu přitom znamená
nejen typické vlastnosti tohoto
zvířete – stabilitu, pevnost, neohroženost a nezastavitelnost –,
ale také jeho schopnost pohltit
obrovské množství trávy. Moderní zahradní traktory značky SECO totiž jsou stejně jako nosorožec „velkými žrouty trávy“.

Vý ro bce mys lí i n a sně h ové ře těz y p ro p rovoz
t ra k to r ů v zi mn í ch p o d m í nká c h

D e ta i l ža c íh o ú st ro j í

Od zahrádky přes
parky až po hřiště

Základem úspěchu společnosti
SECO je nabídka zahradních traktorů pro všechny typy zákazníků – od majitelů zahrad přes firmy spravující veřejnou zeleň až
po fotbalové kluby vyžadující
špičkovou techniku pro trávníky
na svých hřištích. V současnosti dodává SECO na tuzemský trh
11 základních modelů ve čtyřech
hlavních řadách: Challenge, Starjet, Crossjet a Goliath. Osm modelů nabízí sběr posekané trávy do
koše, zbývající tři jsou mulčovací.
„Asi 45 procent zahradních
traktorů v Česku koupí soukromí uživatelé, stejný podíl odeberou komunální služby měst a obcí. Zbytek kupují sportovní kluby,
a to od okresního přeboru až po
1. ligu, kde můžete vidět naše stroje v akci na řadě stadionů,“ uvádí
Petr Fischer, vedoucí prodeje zahradních traktorů.

Z a kázková v ý ro ba t ra k to rů d o Fra nc i e

Trávoborci
Tímto originálním termínem označuje společnost SECO své zahradní traktory. Pokud se ve specializované
prodejně zeptáte na „trávoborce“, nemusíte již uvádět značku, zkušený prodavač bude přesně vědět, jaké
výrobky vám má nabídnout.
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Seco Industries, s.r.o., je významným světovým výrobcem
zahradních traktorů a speciálních svahových mulčerů a jejich
příslušenství. Klíčovou prioritou
společnosti SECO je vlastní
technický vývoj strojů, založený
na jejich vysoké kvalitě, spolehlivosti a robustnosti, kterými se
snaží převýšit konkurenci. Výrobní závod v Jičíně mimo jiné
disponuje moderními a vysoce
produktivními technologiemi na
zpracování kovových materiálů.
Traktory SECO se starají
o tisíce soukromých zahrad,
pozemků, sadů, o sportovní
hřiště a fotbalové stadiony, ale
také o parky a veřejnou zeleň
měst a obcí. Společnost vyváží
do zemí EU, Austrálie, Nového
Zélandu, USA, Číny, Ruska nebo
např. Jižní Koreje. Stroje vyrobené v Jičíně pracují na všech
kontinentech kromě Antarktidy.
Zahradní a profesionální traktory společnost dodává pod vlastní značkou SECO.
Malotraktory z Jičína se prosadily i na zahraničních trzích.
Největší podíl vývozu směřuje do
Německa, Francie a dalších zemí EU, své zákazníky má Seco
i v Rusku, Bělorusku nebo Turecku a vývoz roste i na vzdálené trhy, jakými jsou například Čína,
Jižní Korea, Austrálie nebo Nový
Zéland.

K JEDNOTLIVÝM
MODELŮM
TRAKTORŮ SECO
MŮŽETE VYBÍRAT
Z ŘADY DOPLŇKŮ,
NAPŘÍKLAD
VERTIKUTÁTORY,
SNĚHOVÉ RADLICE,
RŮZNÉ TYPY ZÁVĚSŮ
NEBO PŘÍDAVNÉ
VOZÍKY.

Budoucnost
ve znamení efektivity

ní nestrávili zbytečně dlouhý čas.
U členitých pozemků s ostřejšími
svahy je třeba také zkontrolovat,
zda vybraný traktor má odpovídající svahovou dostupnost motoru. Jednoduše řečeno: zda dokáže na vašem pozemku vyjet
i do největšího stoupání. Pokud
je terén velmi náročný, případně se strojem počítáte i pro zimní sezonu na úklid sněhu, nabízí
SECO traktory s uzávěrkou diferenciálu, parkovací brzdou a dalšími pomocníky.
Samostatnou kategorii tvoří
příslušenství. K jednotlivým modelům traktorů SECO můžete
vybírat z řady doplňků, ať již jde
o vertikutátory, sněhové radlice,
různé typy závěsů, nebo přídavné vozíky. Špičkový výrobce myslí i na takové detaily, jakými jsou
sněhové řetězy pro provoz traktorů v zimních podmínkách.

S rostoucí konkurencí Seco Industries nejen přidává investice do
dalšího vývoje, ale také zvyšuje
efektivitu výroby. „V současném
prostředí v České republice není jednoduché reagovat na požadavky v oblasti mezd a zároveň udržet a rozvíjet tržní podíl,
kde existuje vysoké konkurenční
prostředí,“ uvádí Ing. Aleš Housa,
ředitel divize zahradních traktorů
Seco Industries, s.r.o. „Tomuto divize zahradních traktorů čelí investicemi ke zproduktivnění výroby,
a především vývojem nových strojů z oblasti profesionálního segmentu pro údržbu městské zeleně a sportovních ploch.“ Zákazníci
společnosti Seco Industries se
tak mohou těšit na nové moderní stroje, které společnost během
příštích dvou let uvede na trh.

Vybírejte traktor na míru

Orientace v nabídce není příliš
složitá. Pokud uvažujete o pořízení traktoru pro svůj trávník či
zahradu, měli byste mít předem
připravený seznam, co vše budete od svého nového pomocníka
očekávat. Základní kritéria jsou
stejná jako u běžných sekaček –
plocha a maximální sklon pozemků, které budete traktorem
sekat. Obecně platí, že čím větší
je plocha, tím větší by měl být záběr žacího ústrojí, abyste u seká-

Z a h ra dn í t ra k to r z ro k u 18 9 1 o vý ko nu d vo u ko ní
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BANKA CREDITAS

Chcete víc od svých
úspor? Řešením je
Banka CREDITAS
Během prvních dvou měsíců letošního roku stihla banka navýšit
úrokové sazby na spořicím účtu
i na termínovaných vkladech. Vysoký výnos nabízí také účet Richee, který je v kategorii běžných
účtů nejvýhodnějším bankovním
produktem na českém trhu.

Termínované vklady

Změna úrokových sazeb zvýšila na počátku letošního roku výnosy ze všech typů termínovaných vkladů. Ve většině případů
úroky narostly o 0,4 %, u vkladů
s přípisem úroku ke dni splatnosti
o 0,5 %.
Banka nyní na nejkratším,
ročním termínovaném vkladu nabízí úrokovou sazbu 1,6 % p. a., na
dvouletém 2 % p. a., a nejdelší,
desetiletý termínovaný vklad nabízí dokonce až 3,1 % ročně.
Termínované vklady
Podmínky

Sazba

1 rok		
2 roky		
3 roky		
5 let		
7 let		
10 let		

1,60 %
2,00 %
2,10 %
2,70 %
2,80 %
3,10 %

Střadatele jistě potěší, že
úrokové sazby termínovaných
vkladů Banky CREDITAS jsou
pevné – po celou dobu vkladu
zůstávají na stále stejné úrovni,
i kdyby se v mezidobí nabídka
banky pro nové vkladatele snížila. Klienti oceňují také možnost
vybrat předčasně až 20 % vložené částky bez jakékoli sankce.
Nabídka termínovaných vkladů

je určena jak pro zhodnocení větších úspor, tak pro drobné střadatele – minimální výše korunového termínovaného vkladu je
pouhých 5 000 korun.

ÚČET RICHEE
JE V KATEGORII
BĚŽNÝCH ÚČTŮ
NEJVÝHODNĚJŠÍM
BANKOVNÍM
PRODUKTEM NA
ČESKÉM TRHU.

Spořicí účet

Od poloviny února nabízí banka vyšší výnosy také na spořicím
účtu, na kterém zvýšila základní
sazbu z 0,8 % na 1 % ročně. Současně zůstala v platnosti zvýhodněná sazba 1,1 % p. a. Tou je
u vkladů nad 750 000 korun úro-

Akce Doporučte a získejte

čena částka, kterou vklad uvedenou hranici přesahuje.
Všechny ostatní výhodné
podmínky spořicího účtu banka
ponechala v platnosti beze změny. I nadále tak účet nemá žádné omezení výše vkladu a získání
plné výše úrokových sazeb není
omezeno žádnými dalšími podmínkami (např. využíváním jiných
produktů banky).

Až do poloviny letošního roku je prodloužena akce Doporučte a získejte, která nabízí všem současným klientům Banky CREDITAS odměnu za
získání nových klientů.
Za každé doporučení nového klienta, který si u banky zřídí spořicí účet nebo termínovaný vklad v minimální výši 100 000 Kč, banka
vyplácí 500 Kč. Počet doporučení přitom není omezen, a každý klient
tak může odměnu získat opakovaně. Podrobné informace najdete na
internetových stránkách banky na adrese www.creditas.cz/doporucte-a-ziskejte.
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Samozřejmostí je platnost
vyšších úrokových sazeb jak
pro nové, tak pro všechny stávající klienty. Beze změny zůstaly rovněž nulové poplatky za
vedení účtu a příchozí či odchozí platby.

Běžný účet Richee

Klientům, kteří využívají bankovní aplikace na mobilních telefonech, nabízí výjimečnou příležitost běžný účet Richee. Vklady
do 300 000 korun jsou na něm
úročeny základní sazbou 1,5 %
ročně, částka nad touto hranicí
nabízí úrok 0,5 % p. a. Výše úrokových sazeb dělá z Richeeho
bezkonkurenčně nejvýhodnější
běžný účet na českém bankovním trhu.
Účet Richee lze získat přes
stejnojmennou aplikaci, která je
vyvíjena pod patronátem Banky CREDITAS. Aplikace je v plné
verzi zcela zdarma, bezplatné je
také vedení účtu a běžné transakce.

POHLEDEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Mnoho povyku
pro úrokové sazby
Pokud bych měl vybrat vlastnost, která je pro naši banku
charakteristická od jejích počátků, pak je to osobní přístup
ke klientům. Jsme – a i v budoucnu chceme být –
nejen místem pro bezpečné zhodnocení úspor, ale také těmi,
kdo klientům dokážou vždy poradit.
Článek byl napsán 5. 3. 2019
Spektrum otázek je široké, některé se ale opakují se železnou
pravidelností. Jak zhodnotit své
volné prostředky? Kdy a kam investovat? Budou se ještě zvedat
úrokové sazby u termínovaných
vkladů a spořicích účtů? Je ten
správný čas pro uložení úspor na
delší dobu, nebo je lepší pouze
vklad „na viděnou“?
Jednoznačná odpověď na
tento typ dotazů samozřejmě neexistuje. Přesto na ně zkusím odpovědět. Domnívám se, že úrokové
sazby u bankovních produktů –
spořicích účtů a termínovaných
vkladů – se už příliš zvyšovat nebudou. A právě proto je teď ten
správný čas na rozhodnutí, zda
uložit svoje volné finanční prostředky na delší časové období.
Moje tvrzení se opírá o tato fakta:
•
vývoj inflace a zpomalování
ekonomického růstu,
•
přebytek likvidity a tím nízký konkurenční boj v oblasti
spořicích produktů,
•
nabídka bankovních produktů v Česku a zvyklosti
českého střadatele.

Makroekonomický vývoj

Bankovní rada ČNB na svém zatím posledním měnověpolitickém jednání ve čtvrtek 7. února
2019 ponechala základní úrokové sazby beze změny. Týká
se to i dvoutýdenní repo sazby
(2T repo sazba – viz vysvětlivky
v rámečku), která tak zůstává na
hodnotě 1,75 % p. a. od listopadu
2018, kdy byla ČNB naposledy
zvýšena. Toto rozhodnutí se dalo
čekat, protože makroekonomické
ukazatele změně úrokových sazeb nenahrávají.
Inflace dosahuje nyní 2,5 %,
ale střednědobý výhled počítá
s hodnotou požadovaných 2 %,
na která ČNB dlouhodobě cílí.
Růst HDP je pravděpodobně za

Je proto možné tvrdit, že
ekonomika se v rámci svého
hospodářského cyklu nachází
za bodem kulminace. Z toho také plyne, že v tomto roce nelze
očekávat další výrazné zvyšování sazeb ze strany ČNB, tak
jak jsme toho byli svědky v roce
předcházejícím. Tipnul bych jedno zvýšení repo sazby o 0,25 %.

svým maximem a také zprávy
o očekávaném vývoji světové,
ale především evropské ekonomiky jsou velmi střízlivé. A nelze
opomenout ani globální hrozby,
jako je probíhající obchodní a kybernetická válka, zadrhávání čínské ekonomiky či sebevražedné pokusy Evropské komise na
vlastním automobilovém průmyslu. V negativních zprávách by se
dalo pokračovat.

Jaký má 2týdenní repo
sazba ČNB vliv na sazby
bankovních produktů?

JE JEN NA VÁS,
KDE NECHÁTE
ZHODNOCOVAT
SVÉ PENÍZE. BANKA
CREDITAS NABÍZÍ
NA SPOŘICÍM ÚČTU
ÚROKOVOU SAZBU
AŽ 1,1 % ROČNĚ
BEZ OMEZENÍ VÝŠE
VKLADU.

Vliv má klíčový. Závisí na ní tržní úrokové sazby a úrokové sazby, za které banky půjčují svým
klientům peníze. Banka může totiž svoji volnou hotovost uložit
u ČNB za 2T repo sazbu. Taková
půjčka je považována za bezrizikovou a její výše není nijak omezena. Když ale stejná banka půjčí někomu peníze například na
nákup nemovitosti formou hypotečního úvěru, musí k bezrizikové sazbě připočítat i své riziko, správní náklady a zisk, který
chce dostat na poměrnou část
kapitálu, jenž se k takovému úvěru váže. Hypoteční trh je navíc

Pozitivních zpráv je výrazně
méně, vlastně mě napadá jen vysoká zaměstnanost a s tím úzce
spojený mzdový vývoj.

velmi konkurenční, proto jednotlivé banky nabízejí podobný produkt za velmi podobnou cenu.
Za poslední rok a půl jsme
byli sedmkrát svědky zvyšování repo sazby. Proč však banky
nezvyšují stejným tempem i úrokové sazby na svých vkladových
produktech? Repo sazba ČNB
má samozřejmě vliv i na výši
úrokové sazby na spořicím účtu
a termínovaném vkladu. Tento
úrok ale výrazně ovlivňují i další faktory. Tím hlavním je přebytek hotovosti v oběhu a fakt, že
banky se o trh s hotovostí zrovna
„neperou“. To dobře ilustruje graf
růstu bilance celého bankovního sektoru a zůstatků přebytečné hotovosti ukládané v ČNB za
2T repo sazbu (přijaté úvěry od
tuzemských bank). Spojnice objemu úvěrů (tedy peněz), které
ČNB přijala od tuzemských bank,
v posledních třech letech strmě
roste. A právě tyto peníze, které
si banky krátkodobě ukládají do
ČNB, jsou onou přebytečnou hotovostí.
Nicméně nejzásadnější vliv
na nízké úrokové sazby na vkla-

Zamyslete se, co dělají vaše peníze
Co z toho všeho plyne pro běžného klienta banky? Aby se zamyslel, kde leží a jak vydělávají jeho peníze.
I velmi konzervativní a bezpečné produkty, jakými jsou třeba spořicí účty, se mohou výrazně lišit. Už při vkladu sto tisíc může být rozdíl mezi dobře a špatně úročeným produktem několik tisíc.
Důležité jsou i plány s úsporami do budoucna. Pokud klienti v blízké době plánují investici, třeba nákup
rekreační chaty, pak je zcela pochopitelné, že si peníze nechávají okamžitě dostupné. I k tomu ale slouží
spořicí účet, na kterém peníze vydělávají. Pokud ale plány klientů sahají třeba k horizontu několika let nebo
žádné plány aktuálně nemají, pak by se měli zaměřit na termínované vklady nebo investiční produkty, které
nabízejí vyšší zhodnocení.
Termínované vklady jsou bezpečné a ze zákona pojištěné až do výše 100 000 eur. Čím je doba, na
kterou jsou prostředky uloženy, delší, tím vyšší je úroková sazba.
Pokud klient požaduje vyšší zhodnocení svých prostředků, jako alternativa se nabízejí investiční produkty, například dluhopisy. Investicí do dluhopisů lze prostředky zhodnotit až několikanásobně oproti bankovním vkladům. Ovšem „čím vyšší zisk, tím vyšší riziko“. Na dluhopisy se totiž povinné pojištění nevztahuje,
klient proto před investicí musí mnohem pečlivěji zkoumat, do jakých dluhopisů investuje, kdo je emitentem,
zda emitent poskytl své dřívější ekonomické výsledky a řadu dalších informací.
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dových produktech mají samotní
klienti bank a jejich konzervativnost. Často čtu v rádoby odborných článcích stesky, že banky neplatí klientům dobrý úrok,
který by nejlépe odpovídal minimálně inflaci, popř. 2T repo
sazbě. Následují obvykle kritické komentáře, jak ty samé banky zvyšují úroky na hypotékách
a úvěrech.
Vážení čtenáři, toto opravdu není jen chyba bank, ale také
vás, klientů. Je přece jen na vás,
kde necháte zhodnocovat své

viděnou“ (tzn. na běžných a spořicích účtech). Termínované vklady z nabídky většiny bank tak
již téměř zmizely. O jak výrazný a dlouhodobý trend se jedná,
nejlépe ukazuje graf č. 2.
Je zřejmé, že dokud bude
trvat stav nadměrné volné likvidity umístěné v bankách a zároveň stav, kdy jsou klienti velmi
konzervativní a neradi mění svou
banku, nedojde k plošnému zvýšení sazeb na bankovních produktech určených pro klientské
spoření.

peníze. Například Banka CREDITAS nabízí na spořicím účtu úrokovou sazbu až 1,1 % ročně bez
omezení výše vkladu, zatímco
průměr trhu je zhruba na polovině a s omezenou výší vkladu.
Přesto klienti nechávají svoje
úspory i v bankách s nízkým, či
dokonce nulovým úročením. Je
to chyba bank, nebo chyba klientů? Zajímavým údajem je i chování klientů z pohledu rozložení jejich financí v bankách. Z něj
vyplývá, že klienti mají většinu
svých prostředků uložených „na

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

Graf č. 1: Bankovní sektor
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Graf č. 2: Klientské peněžní prostředky v bankách
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Vysvětlení odborných termínů
2T repo sazba je základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita
bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů.
p. a. je zkratka latinského per annum – ročně, za rok.
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Tento článek vyjadřuje osobní názor autora a nejedná se
o veřejnou nabídku, nabídku
k uzavření smlouvy ani výzvu
k podávání nabídek. Informace
obsažené v tomto článku nelze
považovat za radu k jednotlivé
investici, nejedná se o investiční
doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji
jsou spojena různá investiční
rizika, přičemž hodnota investice
může kolísat a návratnost investované částky není zaručena.
Klient by měl případné otázky
konzultovat se svým daňovým,
právním nebo jiným poradcem
a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici.

NAPSALI O NÁS

Zlatá karta, Richee
i úrokové sazby Banky
CREDITAS v médiích

Richee účet na špici
trhu: úrok 1,5 % až do
300 000 korun

Multibankovní aplikace
Richee rozšiřuje své
funkce

CREDITAS zvyšuje sazby
na termínovaných vkladech
až na 3,1 % ročně

Exkluzivní karta CREDITAS
ze zlata dostala cenu od
MasterCard

29. 11. 2018
Běžný účet Richee od 1. prosince výrazně vylepšuje svoje parametry a zvyšuje limit pro výhodné úročení. Zůstatek na účtu
se bude nyní úročit sazbou 1,5 %
až do 300 000 korun, prostředky
nad tento limit pak sazbou 0,5 %.
Účet si lze zřídit přes multibankovní aplikaci Richee, kterou v říjnu představila Banka CREDITAS.
Dosud účet nabízel výhodný úrok
do 50 000 korun. „Co do úročení má Richee nejlepší podmínky
na trhu, dokonce lepší, než má
naprostá většina spořicích účtů,“
říká člen představenstva Banky
CREDITAS Kamil Rataj, který projekt Richee vede. „Aplikaci lze plnohodnotně používat i bez Richee
účtu a ovládat přes ni účty jiných
bank. Zatím jde o Banku CREDITAS, Českou spořitelnu, Air Bank,
Fio banku a Equa bank, brzy budou připojené další,“ dodává Kamil Rataj. Vedení účtu je zdarma
stejně jako platební karta se skvělými kurzy pro platby v zahraničí.

20. 12. 2018
Richee už není jen v mobilu. Nově
ho můžete propojit s chytrými hodinkami. Lze na nich zjistit zůstatky peněz na napojených účtech,
zkontrolovat seznamy transakcí
nebo se podívat na základní statistiky příjmů a výdajů. Tato novinka navazuje na další technologické inovace, které Richee od svého
říjnového uvedení na trh přinesl.
Chytré hodinky používá stále více
aktivních lidí, ale neslouží už jen
ke sportu. Dnes je s nimi možné
také spravovat finance. „Obsluha finančních služeb pomocí mobilních telefonů je dnes pro většinu lidí zcela samozřejmá, přesun
některých funkcí do tzv. nositelné elektroniky je viditelným trendem. Podpora platformy Richee
v hodinkách tak pro nás byla jasnou volbou,“ říká Kamil Rataj, člen
představenstva Banky CREDITAS,
který zodpovídá i za multibankovní platformu Richee. Během příštího roku se Richee v hodinkách
rozšíří o další funkce, v plánu je
i možnost placení.

7. 1. 2019
Banka CREDITAS od 1. 1. 2019
opět zvýší úrokové sazby u termínovaných vkladů. U většiny vkladů o 0,4 %, u vkladů s přípisem
úroku ke dni splatnosti dokonce
o 0,5 %. Banka nyní na nejkratším,
ročním termínovaném vkladu nabízí úrokovou sazbu 1,6 %. Dvouletý termínovaný vklad poskytuje
vkladatelům úrok 2,0 %. Nejvyšší nabízená sazba je u vkladu
na deset let s přípisem úroků
ke dni splatnosti, kde vzrostla
z 2,6 % na 3,1 % p. a. Minimální výše vkladu je 5 000 korun. „Dlouhodobá strategie banky je být
první volbou lidí, kteří chtějí zhodnocovat své úspory. Nedávno
jsme zvyšovali sazby na spořicím
účtu, pak také na běžném účtu Richee. Zvyšováním sazeb na termínovaných vkladech tak pokračujeme v nastaveném trendu,“ říká
Věra Pavlišová, ředitelka Úseku
retailu Banky CREDITAS.

14. 1. 2019
Exkluzivní platební karta z pravého zlata, kterou od června 2018
vydává Banka CREDITAS, získala
ocenění „Special Mention 2018“,
které pravidelně uděluje společnost MasterCard za výjimečné
projekty v oblasti platebních karet. Karta Real Gold z limitované
série black & gold je unikátní tím,
že jde o vůbec první kartu ze zlata nejen na českém, ale i na evropském trhu. „V rámci Evropy
jde o nejexkluzivnější produkt
svého druhu, určený pro VIP klientelu. Vydali jsme pouze sto kusů těchto karet, z toho polovina
je v černém a polovina ve zlatém designu,“ říká místopředseda
představenstva Banky CREDITAS
Kamil Rataj.
Zlatá karta bylo doposud jen
označení barvy plastových platebních karet. Real Gold je ale
opravdu z nejcennějšího kovu.
Téměř polovinu hmotnosti karty
tvoří zlato, což je poznat na první
pohled i dotek, Real Gold je totiž
sedmkrát těžší než běžné platební karty.
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I v posledních měsících jsme čeřili vodu v médiích. Novináři psali
třeba o naší úspěšné multibankovní aplikaci Richee i exkluzivní zlaté
kartě – oba produkty totiž získaly zajímavá ocenění. A psalo se i o tom,
že se letos chystáme znovu rozšiřovat pobočkovou síť nebo že zvyšujeme
úrokové sazby termínovaných vkladů. Přečtěte si přehled tisku.

Idnes

Miliardář Hubáček koupil
developera V Invest

CREDITAS zvýší kapitál
o stovky milionů. Rozvíjet
chce bankovní aplikaci

Banka CREDITAS chce
letos téměř zdvojnásobit
pobočkovou síť

Cena Finparády za první
českou multibankovní
aplikaci Banky CREDITAS

21. 1. 2019
Skupina Unicapital získala majoritu ve společnosti, která staví stovky bytů v Praze, Plzni nebo na Šumavě. Na realitním trhu
se odehrála neobvyklá transakce. Skupina Unicapital miliardáře Pavla Hubáčka získala většinu
v developerské společnosti V Invest CZ, a tím i firmu, která má
v portfoliu desítky projektů s více než osmi stovkami bytů. Výjimečnost transakce spočívá v tom,
že se zpravidla obchoduje s jednotlivými nemovitostmi či projektovými společnostmi. Celá developerská skupina dlouho nebyla
předmětem akvizice. „V oblasti realit a developmentu se pohybujeme již několik let. Transakce posílí
naši dlouhodobou pozici v tomto
strategickém odvětví,“ uvedl Jiří
Hrouda, investiční ředitel Unicapitalu. Strany se dohodly nezveřejnit výši obchodu. „V Invest získal
prodejem velmi silného vlastníka, což znamená finanční stabilitu a významné možnosti z hlediska budoucího rozvoje firmy. To je
hlavní důvod transakce,“ řekl dosavadní majitel V Investu Jaroslav
Vondřička.

25. 1. 2019
Bankovní ústav CREDITAS se
hodlá rychle rozvíjet. Navýší proto svůj kapitál o stamiliony korun.
„K navýšení dojde přibližně do
měsíce na základě příslušných
statutárních lhůt a úkonů, a to celkem o částku 750 milionů korun,“
potvrdil týdeníku Euro předseda
představenstva Banky CREDITAS
Vladimír Hořejší.
Po navýšení přesáhne hodnota vlastního kapitálu banky čtyři
miliardy korun, přičemž finanční injekce má napomoci bance
výrazně investovat především
do multibankovní aplikace Richee, v níž je možné spravovat
vícero účtů různých bank na jednom místě. Na konci roku banka
umožnila její používání například
v chytrých hodinkách. V plánu má
zřejmě i spuštění nových služeb,
jako je poskytování spotřebitelských úvěrů a hypoték.

5. 2. 2019
Ke stávajícím 21 místům nyní Banka CREDITAS přidala Svitavy. Brzy bude mít zastoupení také ve
Vsetíně, Kladně a v Šumperku.
Do konce roku 2019 chce síť rozšířit na celkem 37 poboček. „Místa
pro pobočky volíme tam, kde máme nedostatečné pokrytí. Chceme, aby to k nám klienti měli co
nejblíže. Osobní obsluha je nesmírně důležitá, zvlášť pokud se
chce klient o něčem poradit,“ říká Věra Pavlišová, ředitelka retailového bankovnictví Banky
CREDITAS. Novou svitavskou pobočku najdou klienti poblíž staré
radnice na náměstí Míru 128/60.
Banka slibuje moderní interiér
s čekací zónou, ve které lze využít připojení k Wi-Fi. Pobočka má
i bezbariérový přístup.

11. 2. 2019
Portál Finparáda.cz na konci
ledna oznámil výsledky soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt roku, a to v 11 produktových
a 2 speciálních kategoriích. Jednou z těch speciálních je Cena
Finparády za nejzajímavější počin na trhu. Ocenění Cena Finparády jde nad limit konkrétních finančních produktů a jeho cílem je
poukázat na výjimečné výsledky,
inovátorské postupy nebo zajímavé počiny na bankovním a finančním trhu za daný rok. Za rok 2018
Cenu Finparády získala Banka
CREDITAS za první českou multibankovní aplikaci a stejnojmenný běžný účet Richee, ke kterému
získá klient i platební kartu. Inovativním prvkem na celém řešení je
především to, že klient vůbec nemusí mít účet u Banky CREDITAS,
a přesto může prostřednictvím Richeeho obsluhovat své účty vedené v jiných bankách a mít tak
ucelený přehled o svých financích v mobilu.
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Z MINULOSTI

Bankovní přepážka,
která nemá zavírací
hodinu. Jak bankomaty
změnily svět
Potřebujete zaplatit podvečerní nebo víkendový nákup a nemáte dostatečnou hotovost? Pak
nejspíš použijete platební kartu nebo se při cestě do obchodu
zastavíte v bankomatu. Před několika málo desítkami let by ale
stejná situace znamenala, že si
budete muset půjčit od známého,
jinak žádný nákup nebude. Vítejte v době „předbankomatové“.

bank – v pracovní dny pouze do
15 hodin, v sobotu jen krátce během dopoledne. Absolvent univerzit v Cambridgi a Edinburghu
si vzpomněl na automaty na cukrovinky a uvědomil si, že na podobném principu by přece mohl
fungovat i automat na peníze.
Ve svých vzpomínkách později Shepherd-Barron uváděl, že mu
stačilo pouhých 82 sekund, aby

Pokud jste v těch časech potřebovali hotovost ze svého účtu,
bylo třeba navštívit banku. Museli jste přitom brát ohled na její
otevírací hodiny a v mnoha případech také dlouhou dobu čekat,
než na vás dojde řada. Pak se
na scéně objevil John Shepherd-Barron. Stejně jako mnoha dalším ani jemu nevyhovovala tehdejší otevírací doba britských

foto: gettyimages
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o užitečnosti svého nápadu přesvědčil tehdejšího ředitele banky Barclays. Ať už šlo o necelé
dvě minuty, nebo o mnohem delší dobu, bance se nápad zalíbil
a 27. června 1967 v Londýně zahájil provoz první moderní bankomat.

Když nápad předběhne dobu

Shepherd-Barron nebyl prvním
konstruktérem bankomatu, jako

Pokud právě teď potřebujete hotovost, zřejmě sáhnete
po své platební kartě, zamíříte k bankomatu, a je-li přístroj poblíž,
máte za pár minut peníze v ruce. Ještě před čtvrtstoletím byl ale
běžný zcela jiný postup: Zašli jste do nejbližší pobočky banky nebo
spořitelny, vyplnili papírový výběrní lístek, potrápili
paměť vzpomínáním, jaký máte podpisový vzor, a vystáli si leckdy
ne právě krátkou frontu před přepážkou. A to vše jen v případě,
že jste přišli v provozní době pobočky. Během čtvrtstoletí
naše finanční zvyky zcela změnil jeden z velkých vynálezů
20. století – bankomat.

první ale uspěl u veřejnosti. Již
o téměř třicet let dříve přišel se
stejnou myšlenkou jiný vynálezce
– Američan Luther George Simjian. V té době již měl na kontě
několik vynálezů a kromě jiného
v roce 1939 podal patent na automatický výplatní stroj Bankmatic. K Simjianově smůle však na
revoluční nápad nebyla vhodná
doba. Banky o novou technologii

nejevily zájem, a když se mu konečně podařilo v roce 1960 přesvědčit City Bank of New York
(dnešní Citibank) k instalaci několika přístrojů, zklamali zákazníci. Po šesti měsících provozu
banka všechny bankomaty zrušila pro naprostý nezájem klientů. I tak se Simjian nesmazatelně
zapsal do historie. Jednak jako
autor řady patentů v oblasti bankomatů, ale také jako autor anglického termínu pro tento přístroj –
ATM neboli Automated Teller Machine. V neposlední řadě pak jeho první zařízení posloužila jako
vzor, ze kterého vycházeli další
vynálezci a konstruktéři.

– zatímco magnetický záznam
nabízel na svoji dobu relativně
kvalitní zabezpečení, děrné štítky byly úspěšným cílem řady
padělatelů. Není proto divu, že
výrobci a banky děrné štítky velmi rychle opustili a platební karty se staly základním způsobem
identifikace klienta v bankomatech.

20 let čekání
v Československu

Zatímco bankomaty dobývaly
západní Evropu, Severní Ameriku
a postupně i další regiony, v socialistickém Československu pro
novou technologii nebylo místo.
Hotely, banky a další zařízení,
která navštěvovali cizinci, sice již
od 60. let postupně začaly platební karty přijímat, na první bankomat jsme si však museli počkat
až do prosince 1989.
Od poloviny 90. let minulého
století začal počet tuzemských

Od děrných štítků ke kartám

John Shepherd-Barron musel při
konstruování prvního bankomatu
vyřešit klíčovou otázku: Jak přístroj pozná, že má žadateli vyplatit peníze? Tehdejší platební
karty nebylo možné použít, protože technologie magnetického
proužku byla v plenkách a čipové karty zatím existovaly pouze
v představách vynálezců. Shepherd-Barron proto situaci vyřešil
vydáváním speciálních děrných
štítků, čímž využil technologii,
která v té době vládla světu počítačů. Bezpečnostním opatřením
proti zneužití odcizeného štítku
bylo zadávání PIN.
První bankomaty trpěly všemi nectnostmi, které provázejí
úvodní generaci velkých vynálezů. Byly objemné, hlučné a poruchové. I tak ale přinesly dosud
nepoznanou dávku svobody –
klienti již nemuseli čekat na otevírací dobu banky a mohli vybírat
v době, kdy sami potřebovali.
O dva roky později, pouhých
devět let po Simjianově neúspěšném projektu, se bankomaty znovu objevily v USA. Američané ovšem dokázali vytvořit
první skutečně univerzální bankomat. Jejich přístroj již využíval magnetický proužek na kartě a přijímal karty MasterCharge.
V přímém srovnání obou technologií proužek drtivě porazil štítek

bankomatů rychle narůstat. Přístroje získávaly nové funkce, postupem času dokázaly nejen vyplácet, ale také přijímat peníze,
některé umožňovaly rovněž zadání platebního příkazu. Mezi relativně čerstvé novinky patří bezkontaktní automaty, u kterých lze
místo klasické karty využívat platební nálepky.
Předmětem nespokojenosti mnoha klientů byly v minulosti vysoké poplatky za použití
bankomatů, ale nástup nových
bank na český trh přinesl radikální snížení cen. U některých bank
je dnes standardní součástí nabídky bezplatný výběr ze všech
bankomatů bez ohledu na to, kdo
konkrétní přístroj provozuje.
Během dvou desítek let se
bankomat stal běžnou součástí
našeho života. Nebo si snad dokážete představit, že byste si peníze směli vybrat jen v době, kdy
má vaše banka otevřeno?

Neomezený počet výběrů
z kteréhokoli bankomatu
v Česku i po celém světě
maj í klienti Banky CREDITA S
zcela zdarma.
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PODPORUJEME

Společně pro děti
Podpora nejrůznějších charitativních projektů a místních
komunit je součástí společenské
odpovědnosti Banky CREDITAS
už od jejího vstupu na český trh.
Od roku 2018 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 rámci dobrovolnických dnů zapojují
i zaměstnanci banky.

Generálním partnerem neziskové organizace Společně pro děti
je Banka CREDITAS.
Podpora Banky CREDITAS
umožňuje organizaci dlouhodobou podporu dívek a chlapců,
jimž rodinné poměry neposkytují šanci k dostatečnému rozvoji
a úspěšnému startu do života.

Pomozte i vy

Pokud i vy chcete podpořit nadaci Společně pro děti, můžete
přispět na účet 113355/2250.
Pomoci ale můžete i tím, že
dětem věnujete svůj volný čas.
Třeba jako instruktor, učitel hudby 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!

Bazárek
pro Petříka
„Děkuji každému, kdo se jakkoli účastní pomoci
pro Péťu a mou rodinu. Nesmírně si toho vážím,“
říká Soňa, maminka Péti, který se od dětství potýká
s autismem. Právě na pomoc Petříkovi přispěl další
charitativní Bazárek, který uspořádala obecně
prospěšná společnost Společně pro děti.

kupujícím a dárcům za pomoc
pro našeho syna,“ oceňuje pomoc Bazárku maminka Soňa.
„Petřík velmi rád maluje, moc rád
poslouchá hudbu a rád si brouká různé melodie. Péťa nemluví a neumí psát a číst, tak vám
všem aspoň nakreslí nějaký pěkný obrázek. Děkujeme vám z celého srdce.“ Za peníze z Bazárku
rodina Péťovi pořídí výtvarné potřeby a komunikační karty, tabuli s denním režimem a výuku pro
děti s autismem, aby se zase po-

Benefiční Bazárek patří mezi tradiční akce o. p. s. Společně pro
děti. Celý výtěžek vždy putuje
ke konkrétním dětem a jejich rodinám, takže návštěvníci předem
vědí, komu svým nákupem pomáhají.
Poslední loňský Bazárek
proběhl 7. prosince v olomoucké Galerii Šantovka a přinesl vítanou pomoc dvanáctiletému Petříkovi, který trpí dětským
autismem. V příjemné adventní atmosféře podpořily dobrou
náladu koledy a vánoční písně zpěvačky Sabiny Ulmanové,
která se Společně pro děti spolupracuje jako ambasadorka.
Velké poděkování patří všem,
kdo poskytli Bazárku své oblečení a módní doplňky, ale také
zaměstnancům Banky CREDITAS a dalším dobrovolníkům,
kteří se podíleli na organizaci
akce. Všichni společně přispěli
k tomu, že Petříkova rodina získala více než třicet tisíc korun.
Celý výnos Bazárku už dnes
usnadňuje život Petříkovi a jeho
rodině. „Chceme moc a moc poděkovat všem pořadatelům, na-
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sunul dopředu ve vývoji. Dar rodina použije také na dopravu do
stacionáře a jiné každodenní potřeby pro Petříka.
Benefiční módní Bazárky pořádá organizace Společně pro
děti pravidelně, přičemž peníze
a veškerý výtěžek z prodaného
oblečení věnuje rodinám sociálně či jinak znevýhodněných dětí. Prosincová akce také navázala
na spolupráci s nadačním fondem AutTalk, který dlouhodobě
podporuje děti s autismem.

Novinky Společně
pro děti o.p.s.
Sbírka pro Davida
Na počátku byl smutný příběh malého Davida a jeho rodiny. Tatínek
je upoutaný na vozík a maminka o něj pečuje na plný úvazek. Peněz
rozhodně nemají nazbyt a David si moc přál kolo. Staré se mu pokazilo
a rodina neměla prostředky na opravu. Proto jsme vyhlásili veřejnou
sbírku. To, co následovalo, nás příjemně překvapilo. Do sbírky pod heslem „Daruj kolo a sportovní potřeby“ přišlo hned několik míčů, ale i hry
nebo obuv. Zbrusu nové, zářivě žluté kolo darovala firma Moolbike.
Z finančních příspěvků jsme zakoupili i cyklistickou helmu a doplňky na
kolo. Malý David zářil štěstím. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili.

Triangel
Ponožky, které pomáhají. Tak se dá v krátkosti shrnout projekt, kterému
jsme od roku 2019 partnerem. Z každé prodané ponožky putuje několik
korun přímo do naší o.p.s. a společně s Triangel pak pomáháme dětem
v rozvoji. První výtěžek zajistil malému Ondrovi logopedické pomůcky
a speciální vložky do bot. Děkujeme všem za podporu.
Chcete také podpořit Triangel? Navštivte www.triangel-store.com.

Obrázky pro
domov Pohoda
V polovině ledna jsme rozdávali radost v domově seniorů Pohoda. Příjemnou atmosféru plnou povídání a úsměvů zpestřila svým kouzelným
zpěvem naše ambasadorka Sabina. Jako památku na naše setkání si
babičky a dědečkové losovali obrázky, které pro ně namalovaly děti
se sluchovým postižením. Děkujeme za krásně strávený čas a věříme,
že dětské obrázky jsou v domově seniorů zdrojem radosti pro všechny
jeho obyvatele.

Společně pro děti Do škol
V lednu odstartovalo 2. kolo úspěšného projektu Společně pro děti
Do škol. Jeho cílem je zamezit sociálnímu vyloučení dětí ohrožených
chudobou a podporovat jejich další rozvoj. Základem projektu je síť
koordinátorů – učitelů nebo ředitelů –, kteří propojují základní školy se
Společně pro děti. Jejich úkolem je navázat kontakt s dítětem v nouzi
a jeho rodinou a následně nabídnout konkrétní podporu a pomoc.
V současné době spolupracujeme s devíti školami v Olomouckém
kraji. Společnými silami tak vzniká síť pro podporu dětí a rodin v nouzi.
Počítáme s tím, že v blízké budoucnosti budeme podporovat až několik
set dětí ročně, a plánujeme rozšíření sítě do dalších regionů.
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