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

Vážení čtenáři, 

velmi ráda a bez uzardění mohu napsat, že v rukou držíte časopis, který 
si zaslouží vaši pozornost. A nemyslím si to pouze já, ale i odborná porota 
soutěže Zlatý středník 2018. Magazín C Journal totiž uspěl v této tradiční 
soutěži firemních tištěných a on-line médií a získal ocenění pro nejlepší fi-
remní magazín v sektoru financí a bankovnictví. To nás samozřejmě velmi 
těší a zároveň motivuje, abychom vám přinášeli ještě zajímavější články. 

Potěšit vás v  létě nechceme pouze poutavým čtením, ale také zajímavý-
mi novinkami, které jistě uvítáte. Pokud ještě nemáte náš běžný účet, mě-
li byste si ho založit. Je zdarma a dostanete k němu skvělou platební kar-
tu, kterou jistě oceníte především na dovolených. Zrušili jsme totiž veškeré 
poplatky za výběry z bankomatu doma i v zahraničí, takže můžete vybírat 
hotovost kdekoliv na světě zcela zdarma. A to není všechno. Naše směn-
né kurzy patří k nejlepším na trhu. Valuty získáte za cenu deviz, což se vy-
platí, protože tak můžete ušetřit až stovky korun. A co ušetříte, si můžete 
vložit na spořicí účet, u kterého jsme zvýšili úročení až na 1,3 % ročně bez 
omezení výše vkladu. 

Co dalšího pro vás v Bance CREDITAS chystáme, se dozvíte v rozhovoru 
s  ředitelkou odboru produktů a  projektů Ivanou Píckovou. Mohu prozra-
dit, že jsme se přidali k bankám, které umožňují svým klientům platit mobi-
lem, máme zdarma okamžité platby a v našem internetovém bankovnictví 
i v multibankovní aplikaci Richee můžete spravovat své účty už u většiny 
bank v Česku. Samozřejmě pro vás dále rozšiřujeme i síť našich poboček 
a nabízíme další emise dluhopisů se zhodnocením až 5,5 %. Investiční sku-
pina UNICAPITAL roste ve své zdravotnické divizi i v energetice. V létě ote-
vře UNICAPITAL Healthcare tři nová Alzheimercentra v Ostravě, České Lí-
pě a v Černošicích. Zvýší tak svou kapacitu na bezmála 1 500 lůžek. 

Začala jsem dobrou zprávou a skončím zprávou ještě lepší. Banka CREDI-
TAS totiž opět věnovala milion korun obecně prospěšné společnosti Spo-
lečně pro děti. Jsme rádi, že můžeme pomáhat dětem, ke kterým dosud 
nebyl život příliš přívětivý. Věříme, že jim pomůžeme k  lepšímu startu do 
života, k rozvoji jejich talentu a dáme jim šanci věnovat se věcem, z nichž 
mají radost. Pak totiž máme radost i my. Šťastný dětský úsměv je k neza-
placení.

Přeji vám krásné léto a mnoho šťastných úsměvů. 

Lucie Brunclíková
šéfredaktorka, 
ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS
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Banka CREDITAS během posledních 
tří měsíců otevřela sedm nových po-
boček, jejich celkový počet dosáhl 

třicítky. Tím ale banka v  rozvoji své sítě roz-
hodně nekončí, pro letošní rok má v plánu ote-
vření celkem 16 nových poboček, další přijdou 
na řadu v příštím roce. Podrobnější informace 
na straně 19.

Nové pobočky

Vyšší sazby na spořicím účtu
Banka CREDITAS jako první zareagovala na květnové zvýšení reposazby Českou národní bankou a zvýšila úrok na svém 
spořicím účtu o 0,2 %. Klienti nyní získají sazbu až 1,3 % ročně. Vklady na spořicím účtu CREDITAS jsou bez omezení výše 
vkladu, čím víc klient spoří, tím větší získá úrok. Při vkladech do 750 000 korun klienti na spořicím účtu nově získají 1,1 % 

ročně, částka nad tento limit je úročena sazbou 1,3 % ročně. U termínovaných vkladů banka nabízí až 3,1 % p. a.
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Věra Pavlišová: 
Chceme být jasnou 

volbou pro všechny, 
kdo chtějí zhodnotit 

své peníze

V tradiční soutěži firemních tištěných a on-line médií uspěl náš magazín C JOURNAL, 
který právě držíte v ruce. Získal ocenění pro nejlepší firemní magazín v sektoru financí 
a bankovnictví. A není to jediné ocenění, které jsme za poslední tři měsíce získali. Více 

o cenách udělených Bance CREDITAS najdete na straně 9.

Zlatý středník 2018 ocenil magazín C JOURNAL



Společnost  
Alzheimercentrum 
otevře tři nová zařízení

Největší síť speciali-
zovaných zařízení na 
léčbu Alzheimerovy 

choroby v Česku se rozrůstá. 
V létě přibudou ke stávajícím 
jedenácti Alzheimercentrům 
další tři. Své klienty přivítají brzy 
v Ostravě, České Lípě a Černo-
šicích. Celková kapacita lůžek 
společnosti Alzheimercentrum 
se tak zvýší na téměř 1500. UNI-
CAPITAL Healthcare vstoupil do 
společnosti Alzheimercentrum 
před dvěma lety. Počet center, 
která jsou schopna nabídnout 
komplexní ošetřovatelskou péči 
klientům trpícím Alzheimerovou 
chorobou, se od té doby zvýšil 
o třetinu. Více se o společnosti 
Alzheimercentrum dočtete na 
stranách 14–15.

Nové služby 
a banky v Richeem

Multibankovní aplikace 
Richee přidala do své 
nabídky nové funkce 

a připojila další banky. Díky 
příslušnosti k Bance CREDITAS 
také může poskytovat všechny 
výhody, na které mají nárok kli-
enti banky. A to znamená nulové 
poplatky nebo výběry Richee 
kartou po celém světě zdarma. 
Přehled všech novinek najdete 
na stranách 28–29.

Od května si klienti mo-
hou registrovat své 
platební karty CREDI-

TAS a  Richee do mobilní aplika-
ce Google Pay. Služba umož-
ňuje prostřednictvím mobilního 
telefonu rychlé a snadné placení  
v e-shopech i kamenných obcho-
dech, ale také výběry hotovosti 
v  bezkontaktních bankomatech. 
Banka v  současnosti připravuje 
přístup na platformy Apple Pay 
a  Garmin Pay. Podrobnější infor-
mace najdete na straně 32.

Milion pro Společně pro děti

Banka CREDITAS je i v roce 2019 generálním partnerem obecně prospěšné společnosti Společně 
pro děti, která podporuje děti v tíživých životních situacích. Příspěvkem ve výši jednoho milionu ko-
run ale podpora nekončí. Další pomoc nabídnou, stejně jako v minulých letech, také zaměstnanci 

banky, kteří se aktivně účastní sbírek a pomáhají při organizaci charitativních akcí. Víc informací na stranách 
38–39.
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Energetická divize 
skupiny UNICAPITAL 
dosáhla vloni konsoli-

dovaných tržeb 1,15 miliardy ko-
run a čistého zisku 222 milionů 
korun. Daří se především společ-
nosti UNICAPITAL DISTRIBUCE, 
která má významné postavení 
na českém trhu alternativních 
distributorů energie. Jak si spo-
lečnost vede na vysoce konku-
renčním českém trhu a kam míří 
ve svých plánech, se dozvíte na 
stranách 16–17.

Google Pay 
v Bance 
CREDITAS 

Energetice se 
v UNICAPITALU daří 

Investiční skupina UNICAPITAL vydražila areál bývalých kasáren ve Velkomoravské ulici v Olo-
mouci. Jedná se o největší olomoucký brownfield. „Areál o rozloze více než 17 hektarů vyhod-
notila skupina jako zajímavou investiční příležitost,“ uvedla Kamila Valštýnová, finanční ředitelka 

skupiny UNICAPITAL. 

Investiční skupina UNICAPITAL vydražila 
největší olomoucký brownfield
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ROZHOVOR

Banku CREDITAS znají lidé především jako banku, 
která skvěle zhodnocuje jejich úspory. I v reklam-
ní kampani inzerujete především vysoké sazby na 
spořicích produktech.
Spořicí produkty jsou skutečně tím hlavním, co od 
nás lidé vyžadují. Naši klienti patří mezi nejbonit-
nější na bankovním trhu a  chtějí zhodnocovat své 
úspory. Velký zájem mají o spořicí účty, termínova-
né vklady, ale také o investice v podobě dluhopisů. 
Banka CREDITAS výší svých sazeb dlouhodobě pa-
tří mezi nejlepší na trhu a určitě od toho nechceme 
ustupovat. Chceme být ale plnohodnotnou bankou 
a pokrýt všechny potřeby našich klientů. Na tom teď 
intenzivně pracujeme.

Znamená to, že spořicí produkty už nebudou hrát 
prim?
To určitě budou. Ale dobře si uvědomujeme, že kli-
enti chtějí od své banky víc. Máme například skvělý 
běžný účet, který má všechny základní služby zdar-
ma. K němu klient dostane platební kartu s výběry 
zdarma po celém světě a  s  výhodnými směnnými 
kurzy. CREDITAS patří také mezi tři české banky, 
které podporují okamžité platby, díky čemuž jsou 
převody peněz ještě snazší. 

Je to opravdu to, co klienty zajímá? Běžné účty 
zdarma nabízí dnes řada bank.
To ano, u některých ale musíte splnit určité podmín-
ky, abyste měli účet gratis. V  CREDITAS si zaklá-
dáme na tom, že jsme banka bez zbytečných pod-
mínek a poplatků. Jako jediní dnes nabízíme zcela 

zdarma běžný účet a k němu kartu, která umožňuje 
zdarma výběry z bankomatů po celém světě, bez ja-
kéhokoliv omezení a bez ohledu na vybranou část-
ku. K  tomu přidejte prodej valut za kurzy deviz, to 
je také bezkonkurenční nabídka. Při letní dovolené 
s námi můžou klienti ušetřit stovky i tisíce jen na vý-
běrech z  bankomatů a  směnném kurzu. To klienty 
určitě zajímá a vyplývá to i z našich průzkumů.

Když jsme u těch dovolených. Je součástí karet 
také cestovní pojištění?
Samozřejmě. Karta Mastercard Gold kromě vyšších 
platebních limitů a pojištění zneužití karty zahrnuje 
také cestovní pojištění pro celou rodinu. Jeho sou-
částí je pojištění léčebných výloh, úrazu, odpověd-
nosti za škodu, pojištění právní ochrany a pojištěná 
má klient i zavazadla. Výhodou jsou opravdu vyso-
ké limity plnění až do 7 milionů korun. Klienti si mů-
žou cestovní pojištění pro celou rodinu dokoupit i ke 
standardní platební kartě za pouhých 85 korun mě-
síčně.

Já jako klient ocením například jednoduchou ob-
sluhu svých finančních produktů.
I to je u nás samozřejmostí. Zakládáme si na jedno-
duché obsluze přes internetové i mobilní bankovnic-
tví. Kromě produktů Banky CREDITAS v něm můžou 
klienti obsluhovat i  účty vedené v  jiných bankách. 
Nejdál je samozřejmě naše multibankovní aplikace 
Richee, která propojuje už jedenáct bank do jedné 
aplikace, umožňuje spravovat rozpočty, sledovat 
statistiky. Ale to by bylo na samostatný rozhovor.

Ivana Pícková: 
Zavádíme nové 
produkty, aby 

v CREDITAS klienti 
našli vše, co potřebují

Banka CREDITAS neustále rozšiřuje svou 
produktovou nabídku. Kromě výhodných spořicích 

produktů a běžného účtu s platební kartou, který na trhu 
jen těžko hledá konkurenci, připravuje CREDITAS 

hned několik nových produktů. Na co přesně se mohou 
klienti těšit, přibližuje v rozhovoru ředitelka odboru 

produktů a projektů Ivana Pícková.

Už  b rz y 
k l i e n t ů m 

n a b í d n e m e 
h y p o t é k y
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ROZHOVOR

Je nějaká další připravovaná 
novinka, kterou byste chtěla 
zmínit?
Ano, již během letošního lé-
ta začneme nabízet své služby 
svěřenským fondům. Jsme pře-
svědčeni, že tato specifická část 
klientů je zatím bankovním trhem 
opomíjena a my bychom to chtě-
li napravit. 

Snaží se Banka CREDITAS oslo-
vit také firemní klienty?
Firemní klientela je vedle fyzic-
kých osob druhým pilířem naší 
nabídky. V minulých letech jsme 
se na trhu prosadili především 
v  oblasti firemního financová-
ní a  devizových konverzí. Vedle 
toho samozřejmě nabízíme i  zá-
kladní finanční produkty: firemní 
účty, platební karty nebo termí-
nované vklady. Postupně přidá-
váme i  specializované produkty 
pro konkrétní segmenty firemní 
klientely, například bytová druž-
stva a společenství vlastníků. 

Plánujete rozšíření nabídky ta-
ké v oblasti firemních produktů?
Ano, chystáme nové produkty. 
Mezi relativně nedávné novinky 
patří nabídky pro municipality –  
obce, města či kraje. Připravili 
jsme pro ně výhodné produkty, 
na kterých mohou zhodnotit své 
finanční prostředky a  současně 
zjednodušit jejich správu. A  stej-
ně jako v případě bytových druž-
stev i obcím nabízíme pomoc při 
přechodu do naší banky, případ-
ně i  s  dalšími administrativními 
záležitostmi. Připravujeme toho 
pro naše klienty opravdu mnoho.

Ivana Pícková

Ředitelka odboru řízení projektů 
a produktů Banky CREDITAS.

V Bance CREDITAS zodpo-
vídá za vývoj a správu celého 
portfolia produktů, na starosti 
má rovněž řízení projektového  
portfolia. V bankovnictví působí 
přes 25 let, vystřídala různé ma-
nažerské pozice například v bý-
valé eBance, Raiffeisenbank, 
České spořitelně a naposledy 
v PPF Bance. Za jednu ze svých 
nejvýznamnějších pracovních 
zkušenosti považuje fúzi eBanky 
a Raiffeisenbank, kde v roli pro-
jektové manažerky zajišťovala 
sloučení produktového portfolia 
a jeho obsluhu na pobočkách 
sloučené banky.

Začali jste také nabízet inves-
tiční produkty v podobě dluho-
pisů. Jak to zatím hodnotíte?
Na podzim banka získala licenci 
obchodníka s cennými papíry. Za-
tím nabízíme dluhopisy dvou spo-
lečností působících v Česku, které 
známe a dlouhodobě sledujeme. 
Jedná se o investiční skupinu UNI-
CAPITAL a developerskou společ-
nost REDSTONE. O  dluhopisy je 
mezi klienty zájem, možné zhod-
nocení je totiž až 5,5 %. V blízké 
budoucnosti bychom rádi rozšířili 
nabídku investičních produktů ješ-
tě o fondy.

Zatím jsme mluvili hlavně 
o zhodnocování úspor. Co spo-
třebitelské úvěry nebo hypo-
téky?
Na zavedení hypoték právě in-
tenzivně pracujeme. Klientům 
bychom je chtěli nabídnout na 
podzim tohoto roku. Směřujeme 
k  tomu, aby naši klienti neměli 
důvod chodit do jiné banky.

V čem budou vaše hypotéky ji-
né?
Jednoznačně v rychlosti zpraco-
vání a osobním přístupu. Už teď, 
kdy fungujeme v pilotním provo-
zu, klienti chválí, že dobu celého 
procesu sjednání dokážeme sní-
žit  na minimum. 

Začínáte tedy cílit i na mladší 
klientelu?
Chceme, aby Banka CREDITAS 
měla co nejdříve produkty pro 
všechny generace. Ti starší mo-
hou zhodnocovat úspory, mla-
dé rodiny využít hypotéku a při-

pravujeme také dětské produkty, 
které spustíme v řádu měsíců.

Bude mít Banka CREDITAS dět-
ský účet? Na co chcete děti na-
lákat?
Chceme dětem a  hlavně teena- 
gerům ukázat, že můžou chtít víc 
od svých úspor, a  naučit je hos-
podařit s  penězi. Rodiče jim po-
šlou peníze na účet a oni si mů-
žou vytvářet rozpočty, sledovat 
statistiky, spořit a  samozřejmě 
platit kartou, případně mobilem 
například prostřednictvím Goo-
gle Pay. Plánujeme, že jim dá-
me k  dispozici mobilní aplikaci 
Richee. A  co vím, tak děti mých 
kolegů a  známých se na to už 
moc těší. Chystáme i spořicí účet 
pro děti a juniory, kam jim můžou 
posílat peníze například prarodi-
če.

Vaše karta z pravého zlata zís-
kala nedávno v USA světovou 
cenu za design. Máte ještě něja-
ké karty k dispozici?
Real Gold CREDITAS je určena 
pro naše VIP klienty, kteří mu-
sí splnit poměrně náročné pod-
mínky. Od počátku jsme počíta-
li s  tím, že nerozdělíme všechny 
karty během prvních pár týdnů, 
jde o  exkluzivní produkt určený 
výhradně pro naše nejnáročněj-
ší klienty. Část karet z původní li-
mitované stokusové edice proto 
ještě je k dispozici. Karta ze zlata 
zapadá do naší koncepce prémi-
ového bankovnictví, kterou rozví-
jíme. V souladu s ní připravujeme 
produkty a služby důležité právě 
pro VIP klienty.
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OCENĚNÍ

Banka CREDITAS 
získala další ocenění 
v Česku i v zahraničí

Banka CREDITAS získala za rok 2018 řa-
du ocenění za své produkty od odborné 
poroty i široké veřejnosti. A další ocenění 
přicházejí. Cenu za nejlepší firemní perio-
dikum v sektoru finance a bankovnictví zís-
kal i časopis C Journal, který právě držíte 
v ruce. Na celosvětové soutěži v USA zase 
bodovala naše karta z pravého zlata Mas-
tercard Real Gold. A Richee si odnesl cenu 
za PR kampaň.

Naše zlatá karta získala 
světovou cenu Mezinárodní 
asociace výrobců karet
Karta Mastercard Real Gold od Banky 
CREDITAS získala prestižní ocenění v ka-
tegorii „Unikátní inovace“ v  celosvětové 
soutěži Élan Awards. Tu pravidelně pořá-
dá Mezinárodní asociace výrobců karet 
(ICMA), letošní se vyhlašovala v Orlandu 
na Floridě (USA). Jde vůbec o první čes-
kou platební kartu, která v této soutěži vy-
hrála. 

Exkluzivní debetní karty Mastercard 
Real Gold z limitované série black & gold 
uvedla Banka CREDITAS na trh v červnu 
2018. Jde vůbec o první takovou kartu ne-
jen v České republice, ale v celé Evropě. 
K  dispozici je ve dvou provedeních, od 
každého bylo vyrobeno pouze 50 kusů. 
Základním materiálem použitým při vý-
robě karet je jeden z nejcennějších kovů –  
zlato. 

 „Když jsme přemýšleli, jaká by mě-
la být naše nejexkluzivnější platební kar-
ta pro VIP klienty, chtěli jsme, aby byla 
opravdu výjimečná. Karta Mastercard Real 
Gold z opravdového zlata to beze zbytku 
splňuje a cena od ICMA potvrzuje její výji-
mečnost na světové úrovni,“ řekl Kamil Ra-
taj, místopředseda představenstva Banky 
CREDITAS. 

Výrobcem karty Real Gold je společ-
nost Idemia. Ta na její realizaci spolupra-
covala s  americkou CompoSecure, která 
se zaměřuje na výrobu karet z  neobvyk-
lých materiálů. Design ve dvou barevných 
variantách (zlaté a  černo-zlaté) pochází 
z dílny Dynamo Design. 

Soutěž Zlatý středník 
2018 ocenila magazín 
C JOURNAL

Magazín C JOURNAL získal 
v tradiční soutěži firemních tiš-
těných a on-line médií ocenění 
pro nejlepší firemní magazín 
v sektoru financí a bankovnictví. 
Tištěný C JOURNAL vychází od 
počátku roku 2017 a je bezplat-
ně k dispozici na všech poboč-
kách Banky CREDITAS. Magazín 
nabízí čtenářům aktuality z ob-
lasti bankovnictví a informuje 
o novinkách Banky CREDITAS 
a investiční skupiny UNICAPITAL. 
Zlatý středník již 17 let oceňuje 
česká firemní média a je jednou 
z nejvýznamnějších tuzemských 
soutěží v oblasti public relations. 
Mezi účastníky nechybí největší 
české společnosti a PR agen-
tury. 

Ř e d i t e l k a  k o m u n i k a c e  a   m a r k e t i n g u  B a n k y  C R E D I TA S  L u c i e  B r u n c l í k o v á  ( v   č e r v e n é m ) 
a   Ma r t i n a  Kr t o u š o v á  z   C o r p o r a t e  P u b l i s h i n g  ( d r u h á  z l e v a )  p ř i  p ř e d á v á n í  c e n  Z l a t ý  s t ř e d n í k

Richee získal cenu Lemur

Odborná porota Asociace PR agentur ocenila PR 
kampaň naší značky Richee. Získali jsme druhé 
místo v PR cenách Lemur v kategorii finanční trh 
a finanční služby. Dokázali jsme oslovit ekonomic-
ké i technologické novináře a Richee se objevil 
v téměř 500 mediálních výstupech.

Iv o  Mě š ť á n e k  ( C H M  C o m m u n i c a t i o n s ) , 
L u c i e  B r u n c l í k ov á  ( B a n k a  C R E D I TA S )  a   Ire n a 
Z a t l o u k a l ov á  ( Fe n e k  P R )  p o  p ře d á n í  P R  c e n   L e m u r
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BANKA CREDITAS 

Zapomeňte na poplatky 
za karty a účty

I když vás mnozí bankéři ještě dlouho budou přesvědčovat 
o opaku, trend moderního bankovnictví je jasný: U běžného nebo 

spořicího účtu a platebních karet se poplatky za běžné služby 
neúčtují. Nejde přitom jen o paušál za zřízení nebo vedení karty či 

účtu, ale také o poplatky za výběry hotovosti, většinu transakcí 
na účtu a další služby.

Vydání nové verze sazebníku 
poplatků se pro klienty Banky 
CREDITAS stalo oblíbenou a oče-
kávanou událostí: V  každém vy-
dání totiž naroste počet řádků se 
stručným sdělením: zdarma. 

Všechny výběry zdarma
Letos v březnu Banka CREDITAS 
definitivně zrušila poslední po-
platky za běžné služby u plateb-
ních karet. Pro klienty je klíčovou 
změnou především odstranění 
všech poplatků za výběry z ban-
komatů – s kartou Banky CREDI-
TAS lze nyní neomezeně vybírat 
kdekoli na světě, bez ohledu na 
výši vybírané částky a bez ome-
zení počtu výběrů. 

Nejlepší kurzy
V kombinaci s výhodnými měno-
vými kurzy se tak platební kar-
ty CREDITAS staly nejvhodněj-
ším řešením, jak platit a  vybírat 
na zahraničních cestách. Tradič-
ní řešení – výběr hotovosti před 
cestou – znamená komplikace 
při hledání bezpečného ulože-
ní peněz a  problém při odhado-
vání, jaká částka bude na celou 
cestu zapotřebí. S  platební kar-
tou CREDITAS můžete cestovat 
bez obav. Platby hradíte kartou 
a  vybíráte vždy jen tolik, kolik 
aktuálně potřebujete. Vzhledem 
k tomu, že bankomaty a platební 
terminály dnes najdete i v mnoha 
exotických destinacích, nemusíte 
se příliš obávat, že byste kartu 
nemohli použít.

Jestliže se před zahraniční 
cestou rozhodnete pro výběr ho-
tovosti ve směnárně, nabídne vám 
Banka CREDITAS výhodné kurzy, 
které patří mezi nejlepší na tuzem-
ském trhu. A pokud jste klientem 
banky, dosáhnete na exkluziv-
ní nabídku: valuty za cenu de-
viz. Směnárny Banky CREDITAS  

prodávají eura, americké dolary 
i chorvatské kuny.

Běžné účty zdarma
Poplatek za vedení běžného 
účtu? Nebo dokonce za plat-
bu v  internetovém bankovnictví? 
V  Bance CREDITAS téměř ne-
představitelné. Kromě napros-
tých výjimek (např. expresní plat-
by) je vše bez poplatků, stejně 
jako trvalé příkazy nebo služby 
internetového bankovnictví. 

Zdarma je i  horká novinka 
poslední doby – okamžité plat-
by. Zadáte příkaz, odešlete a bě-
hem několika sekund má příjem-
ce peníze na svém účtu. Služba 
má zatím jedno omezení – pla-
tit lze pouze na účty v bankách, 
které se již do systému zapojily. 

dení účtu nebo běžné transak-
ce. A  co není běžná transakce 
a je zpoplatněno? Jedná se o po-
ložky, které využívá jen napros-
té minimum klientů. Třeba vklad 
na účet v hotovosti, pokud částka 
přesahuje 375 000 korun. Řek-
něte sami: Jak často chodíte do 
banky s kufříkem plným peněz?

Přijďte se podívat
Chcete vědět, co vše vám Banka 
CREDITAS nabízí zdarma? Zastav-
te se na kterékoli pobočce, na-
vštivte www.creditas.cz nebo za-
volejte na infolinku 800 888 009  
(v  pracovní dny od 8 do 20 ho-
din). Náš sazebník je vám plně 
k  dispozici, abyste se sami pře-
svědčili, kolikrát v  něm najdete 
slovo „zdarma“.

INFORMACE O TOM, 
CO VŠE VÁM BANKA 

CREDITAS NABÍZÍ 
ZDARMA, ZJISTÍTE 

NA KTERÉKOLIV 
POBOČCE, NA 

WWW.CREDITAS.CZ 
NEBO NA INFOLINCE 

800 888 009.

Dobrou zprávou je, že jejich po-
čet postupně roste.

Spořicí účty zdarma
Uložili jste v Bance CREDITAS své 
peníze na spořicí účet s výhodný-
mi úroky? Ani v tomto případě se 
nemusíte obávat poplatků za ve-
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Ušetřete díky cestovnímu 
pojištění ke kartě
Cestovní pojištění je často sou-
částí služeb k vaší platební kartě. 
Například u Banky CREDITAS po-
řídíte k  Mastercard Standard za 
85 korun měsíčně cestovní pojiš-
tění pro celou rodinu, včetně po-
jištění léčebných výloh, pojištění 
odpovědnosti za škodu občana, 
úrazového pojištění, pojištění 
právní ochrany a  také pojištění 
cestovních zavazadel. A  to vše 
s vysokým krytím: Například u lé-
čebných výloh je v základu pojiš-
těno krytí do 7 milionů korun. 

6

Zkontrolujte si 
kurz své banky 
Ať měníte peníze doma, nebo 
v zahraničí, podívejte se, jaký dá-
vá vaše banka kurz. Rozdíly jsou 
značné, zvlášť u exotických měn. 
Dobrým indikátorem je kurz, za 
který vám banka smění koruny 
na eura, protože od něj se obvyk-
le odvozují kurzy dalších měn. 
U  většího výběru nebo platby 
může dělat rozdíl v kurzu i něko-
lik set korun.

Buďte obezřetní 
Dávejte na svoji kartu v zahrani-
čí pozor. Zneužitá či zablokovaná 
karta představuje na zahraniční 
cestě nepříjemnou komplikaci. 

Dodržujte tato pravidla: 
• Mějte s sebou více karet ne-

bo různé prostředky k plat-
bě.

• Poznamenejte si číslo na 
hotline své banky kvůli pří-
padné blokaci karty.

• Při používání v obchodě ne-
dávejte kartu z ruky (kvůli ri-
ziku opsání jejího čísla).

• Nenoste všechnu svou ho-
tovost a  karty na jednom 
místě. Pokud vás okradou 
a  budete mít další část pe-
něz a záložní karty na jiném 
místě, můžete bez problémů 
pokračovat v cestě. 

• V žádném případě si nepiš-
te PIN na kartu nebo poblíž 
ní. 

• Pokud máte novou kartu, 
před odjezdem do ciziny ji 
aktivujte a  případně zvolte 
vlastní PIN. Doporučujeme 
kartu minimálně jednou po-
užít.

Pokud se chystáte do exotických 
destinací, obraťte se před odjez-
dem na banku a ověřte, zda pro 
daný region nemá nastavené ně-
jaké omezení. 

1 7

Pozor na poplatky 
u výběru z bankomatu 
U  některých bank zaplatíte za 
výběr z bankomatu v cizině i přes 
sto korun nebo na vás může če-
kat poplatek ve výši až 0,5 % 
z  vybírané částky! Proto se vy-
platí mít banku, která má veške-
ré zahraniční výběry zdarma bez 
podmínek, což jako jedna z mála 
nabízí třeba Banka CREDITAS. 

Poplatek si ale může účto-
vat i provozovatel bankomatu. Při 
výběru jste na něj předem upo-
zorněni a  při výběru potvrzujete 
částku výběru navýšenou o  ten-
to poplatek. Pozor na to – ved-
lejší bankomat může být bez po-
platku…

4

Peníze měňte v Česku 
Obvykle je výhodnější směnit si 
peníze už v  Česku. Kurz, který 
dostanete v  cizině, nebude nej-
spíš výhodný a  v  mnoha mimo-
evropských zemích vám koruny 
nesmění vůbec (dolary a eura ob-
vykle ano). Když už měníte pení-
ze v cizině, měňte je raději v ban-
ce než ve směnárnách či na ulici. 

5

Nespadněte do 
pasti jménem DCC
DCC (Dynamic Currency Conver-
sion) znamená, že se přepočet 
z  dané měny provede přímo do 
korun. Chyták je v tom, že se ta-
to konverze provede kurzem pro-
vozovatele daného bankomatu či 
terminálu – a tento kurz je obvyk-
le mnohem horší, než jakým vám 
směnu provede vaše banka. Pře-
počet vybrané částky na koruny 
proto v  bankomatu vždy odmít-
něte.

2

Plaťte s Google Pay 
a Apple Pay
U  bezkontaktních terminálů mů-
žete platit rovnou svým mobilním 
telefonem prostřednictvím ap-
likace Google Pay nebo Apple 
Pay nebo Garmin hodinkami. Je 
to naprosto bezpečné.  

3

Užitečné tipy 
na letní dovolenou

Pokud se chystáte v létě do zahraničí, stojí za to dodržovat několik 
jednoduchých zásad pro bezpečnou správu svých peněz.

U BANKY CREDITAS POŘÍDÍTE 
K PLATEBNÍ KARTĚ MASTERCARD 

STANDARD ZA 85 KČ MĚSÍČNĚ CESTOVNÍ  
POJIŠTĚNÍ PRO CELOU 

RODINU.
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AKCE

Motoristický den 
na Automotodromu v Brně

A ž  n a  p o l y g o n u ,  j e h o ž  s t a v b u  f i n a n c o v a l a  i   B a n k a  C R E D I TA S ,  m n o z í  z j i s t i l i ,  ž e  n e j s o u  z a s  t a k  d o b ř í  ř i d i č i ,  j a k  s e  d o m n í v a l i

Z á k l a d e m  j e  p o ř á d n ě  s i  v y s l e c h n o u t  i n s t r u k c e .  Ú č a s t n í k y  a k c e  p ř i -
v í t a l  p ř e d s e d a  p ř e d s t a v e n s t v a  B a n k y  C R E D I TA S  V l a d i m í r  Ho ř e j š í 
( v p r a v o )

D r i f t  s h o w  b y l a  v i d ě t ,  s l y š e t  i   c í t i t .  K l i e n t i  s e  m o h l i  n e j e n  s v é z t  s   p r o -
f e s i o n á l e m ,  a l e  t a k é  s i  d r i f t o v á n í  s a m i  v y z k o u š e t

Mo t o k á r y  m ě l y  ú s p ě c h .  Ř a d a  ř i d i č ů  p a k  a l e  n e c í t i l a  r u c e .  Po s i l o v a č 
ř í z e n í  h o l t  m o t o k á r y  n e m a j í …

E x k u rz e  d o  „ m o z k u “  c e l é h o  z á v o d n í h o  o k r u h u  b y l a  v e l m i  z a j í m a v á . 
A n i  t a d y  n e c h y b ě l  a d r e n a l i n
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Banka CREDITAS a investiční skupina UNICAPITAL nezapomínají 
ani na své významné korporátní klienty a spolupracovníky. 

Spolu s Automotodromem Brno pro ně uspořádaly Motoristický den. 
Na Masarykově okruhu si mohli vyzkoušet své řidičské schopnosti. 
Nechybělo driftování, jízda na polygonu, motokárové závody nebo 
simulátor Formule 1. Zlatým hřebem adrenalinového dne byla jízda

v závodních autech na okruhu.

Fo r m u l e  1  s e  j e l a  t a k é  n a  b r n ě n s k é m  Ma s a r y k o v ě  o k r u h u . 
Ta d y  p l a t i l o ,  ž e  v y h r á l  t e n ,  k d o  z a  v o l a n t e m  s e d ě l  n e j d é l e 

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

J í z d a  v   l u x u s n í c h  z á v o d n í c h  a u t o m o b i l e c h  b y l a  p o s l e d n í m  b o d e m  s p o r t o v n í h o  p r o g r a m u 

N e j v ě t š í  r a d o s t  m ě l i  m o t o r i s t é  z  m o t o r i s t i c k ý c h  c e n ,  j a k o  b y l 
n a p ř í k l a d  v o u c h e r  n a  z a p ů j č e n í  v o z u  n a  v í k e n d  z n a č k y  Me r c e d e s  d l e 
v l a s t n í h o  v ý b ě r u



Alzheimercentrum přináší 
naději: Vážná diagnóza není 

koncem aktivního života
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UNICAPITAL

Dříve aktivní člověk se postupně 
uzavírá do vlastního světa a stále 
častěji potřebuje asistenci i při běž-
ných denních činnostech. I  s  Alz-
heimerovou chorobou lze ale bo-
jovat. Špičková péče a  odborné 
terapie mohou i pacienty v pokro-
čilých stadiích demence vrátit zpět 
do aktivního života a přinést mno-
ho radosti. A přesně takové služby 
nabízí pacientům největší tuzem-
ská síť specializovaných zařízení – 
Alzheimercentrum.

Alzheimercentrum patří spo-
lečnosti UNICAPITAL Healthcare, 
která v  roce 2017 koupila tehdy 
ještě podstatně menší síť spe-
cializovaných zdravotnických 
zařízení. Nový majitel výrazně 
navýšil investice do rozvoje Alz-
heimercenter a jen v letošním ro-
ce otevře tři nová zařízení: v Os-
travě, České Lípě a Černošicích. 
Síť tak brzy bude zahrnovat tři-
náct center v  České republice 
a  jedno ve slovenských Piešťa-
nech. Dlouhodobě rostoucí zá-
jem o  služby Alzheimercenter, 
narůstající počet klientů a výbor-
né reference prokazují, že cesta 
vysoce specializované a  nároč-
né péče je správná. 

Varovná statistika 
S  rostoucí průměrnou délkou ži-
vota se Alzheimerova choroba 
stává stále častější diagnózou.

Podle údajů České alzhei-
merovské společnosti se s  touto 
nemocí jen u  nás potýká téměř 
160 000 lidí. Jde přitom jen o od-
had, jelikož správnou diagnózu 
má v  ČR jen asi 20–30 % osob 
s demencí. Celosvětově se počet 
postižených odhaduje na 50 mi- 
lionů a  podle odborných před-
pokladů toto číslo do roku 2050 
vzroste až na 152 milionů lidí. 

Péče o  nemocné v  pokroči-
lých stadiích choroby je přitom 
velmi náročná. Již před sedmi le-
ty upozornila světová zpráva or-
ganizace Alzheimer’s Disease In-

ternational (ADI) na nedostatek 
pečovatelů a nedostatek podpo-
ry rodinných příslušníků. 

Alzheimercentrum: 
Odborná péče je nutností 
Praxe jednoznačně prokázala, 
že odborně vedená terapie může 
i nemocným v pokročilých stadi-
ích choroby vrátit chuť do života. 
Unikátní koncept Alzheimercen-
tra právě takovou péči nabízí. 
S klienty denně pracuje na mno-
ha úrovních a  velkou pozornost 
přitom klade nejen na fyzické po-
třeby, ale také na psychickou po-
hodu klientů. 

Alzheimercentra jsou ote-
vřená návštěvám, příbuzní tak 
můžou průběžně sledovat, jak 
se jejich blízkým daří a  jakých 
pokroků díky odborné péči do-
sáhli. I  proto poptávka po služ-
bách Alzheimercenter dlouhodo-
bě roste. „Nijak neomezujeme to 
nejdůležitější pro pohodu každé-
ho člověka, a to je kontakt s rodi-

Program na míru
diagnóze a potřebám
Alzheimercentrum pracuje s kaž-
dým klientem individuálně a pro-
gram přizpůsobuje jeho diagnó-
ze a potřebám. Pokud to klientův 
zdravotní stav umožňuje, připra-
vuje mu zařízení pestrý denní 
program. Jeho základem je širo-
ká škála terapií doplněná spo-
lečenskými aktivitami, jakými 
jsou například hry, výtvarná od-
poledne či cvičení. Důležitou 
součástí programu Alzheimer-
center jsou mezigenerační se-
tkávání klientů s dětmi, které ne-
mocným zpestřují denní program 
a v mnoha případech jim nahra-
zují chybějící kontakt s  vlastní-
mi vnoučaty. Děti působící v  te-
rapeutickém programu jsou děti 
zaměstnanců, pro které se jedná 
o významný benefit – mohou mít 
své děti už od dvou let věku s se-
bou v práci. Dozor a péči o dě-
ti má na starosti specializovaný 
personál. 

CELOSVĚTOVĚ SE 
POČET NEMOCNÝCH 

ALZHEIMEROVOU 
CHOROBOU 

ODHADUJE NA 
50 MILIONŮ. 

nou a přáteli. Ti mohou svého mi-
lovaného u nás navštívit, kdykoli 
chtějí,“ říká ředitelka Alzheimer-
centra Zábřeh Simona Lipovská.

Právě jí vedené Alzheimer-
centrum úspěšně vyzkoušelo 
a  provozuje unikátní terapii: Re-
habilitaci, do které zapojují i  ro-
dinu nemocného. Pracovníci Alz-
heimercentra totiž zjistili, že při 
cvičení spolu s  blízkými osoba-
mi mají klienti podstatně lepší 
výsledky. Terapie je více zajímá 
a dosahují větších pokroků. 

DEMENCE JE JEDNOU 
Z NEJVÁŽNĚJŠÍCH 
CELOSVĚTOVÝCH 

ZDRAVOTNÍCH 
A SOCIÁLNÍCH KRIZÍ 

21. STOLETÍ.

PrůhoniceČernošice

Zlosyň

Česká 
Lípa

Filipov

Písek

České 
Budějovice

Loucký
Mlýn

Jihlava

Zábřeh

Zlín

Ostrava

Piešťany

Síť Alzheimercenter 
se brzy rozroste

Současná centra Letos otevíraná centra



Jedna z nejobávanějších diagnóz. Krutá nemoc, 
která pacienta postupně připravuje o vše, 

co je podstatou jeho osobnosti – myšlení, paměť 
i úsudek.
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Skupina zařízení specializova-
ných na péči o klienty s Alzhei-
merovou chorobou a s ostatními 
typy demencí poskytuje své vy-
soce odborné služby již od roku 
1996. Hlavním cílem je zkvalit-
nění života klientů a zpomalení 
progrese jejich onemocnění. 
Komplexní péče Alzheimercentra 
je založena na moderních tera-
peutických postupech, součástí 
služeb je také poradenství a po-
moc těm, kteří o nemocné pečují 
doma. 

Vlastníkem sítě zařízení 
Alzheimercentrum je společnost 
UNICAPITAL Healthcare, která 
je součástí investiční skupiny 
UNICAPITAL.

 „VNÍMÁME VĚCI OČIMA RODINY.“
Simona Lipovská, ředitelka Alzheimercentra Zábřeh

Alzheimercentra 
čeká růst

Vzhledem k rostoucí poptávce 
čeká společnost Alzheimercen-
trum další rozvoj. Jen v letošním 
roce otevírá 3 nová centra: v Os-
travě, České Lípě a nedaleko  
Prahy v Černošicích s celkovou 
kapacitou 392 lůžek. Kromě ote-
vírání nových Alzheimercenter 
se skupina zaměřuje také na 
rozšiřování kapacit lůžek, cel-
kovou modernizaci a zútulnění 
stávajících center. Vedle vysoké-
ho počtu pacientů a pozdní dia-
gnostiky nemoci je naléhavým 
problémem právě nedostatek 
obdobných specializovaných 
zařízení, a to nejen v České re-
publice. 

1

Poskytovaná péče musí přesně odpovídat potřebám jednotlivých klientů, nabídka 
terapií Alzheimercentra je proto velmi široká. Které jsou mezi klienty oblíbenější?

Reminiscenční terapie 
(terapie vzpomínkou) 

Jedna ze základních terapií u pa-
cientů s  demencí. Jejím cílem je 
zlepšení kvality života za pomoci 
vyvolávání příjemných vzpomínek 
buď o samotě, nebo spolu s jinou 
osobou.

Arteterapie
Umělecká terapie, která vy-

užívá výtvarného projevu.

5

Snoezelen
Pracoviště pro příjemné 

smyslové zážitky, které stimulu-
jí sluch, zrak, čich, hmat a  chuť. 
Programy Snoezelen mají pozitiv-
ní vliv na náladu, potlačují neklid, 
agresivitu a pomáhají i v boji pro-
ti apatii.

3

Bazální stimulace 
Ošetřovatelský koncept, 

který podporuje lidské vnímání, 
komunikaci a  pohybové schop-
nosti člověka.

Fototerapeutické světlo 
(léčba světlem, světelná 

terapie) 
Má protizánětlivý efekt, při kterém 
dochází ke zpomalení degenera-
tivních procesů a urychlení látko-
vé výměny v těle pacienta.

2

Canisterapie
Léčebná terapie za asis-

tence psů.

64
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nosti ve skupině nezávislé na ex-
terních dodavatelích. 

UCED Distribuce s.r.o. je novou 
společností, která v sobě integruje 
dříve samostatné firmy zaměřené 
na distribuci elektřiny či distribu-
ci plynu. Jejich sloučení do UCED 
Distribuce znamená vznik nového 
licencovaného distributora, který 
oproti původním samostatným fir-
mám umožní jednodušší obchodní 
komunikaci jak uvnitř společnosti, 
tak směrem k zákazníkům a ostat-
ním obchodním partnerům. Díky 
tomu dosáhne nezanedbatelných 
úspor nákladů. 

UCED Energy s.r.o. je novou spo-
lečností, která bude připravo-
vat a  realizovat nové komplexní 
energetické projekty, kde s výho-
dou kombinuje distribuci elektři-
ny s  dalšími produkty a  služba-
mi z energetického portfolia. Díky 
specializaci na aktuální obchod-
ní případy může UCED Energy 
pružně reagovat na konkrétní po-
třeby nových zákazníků a posky-
tovat jim odpovídající záruky.

Některé společnosti zůstá-
vají i nadále samostatné, i  jejich 
názvy ale budou reflektovat pří-
slušnost k  UCED. Zákazníci se 
tak nově budou setkávat s UCED 
Prodej s.r.o. (dříve UCED LDS), 
UCED Kopřivnice s.r.o. (dříve Kop-
řivnice Energy), UCED Vítkovi-
ce s.r.o. (dříve VEN LDS) a UCED 
Chomutov s.r.o. (dříve LDS Sever).

Více než prodej energií
Základem UNICAPITAL DISTRI-
BUCE jsou obchodní aktivity, kte-

UNICAPITAL 
DISTRIBUCE – energie 

ve správných rukou

Před čtyřmi lety spustili projekt, který měl výrazně posílit postavení 
energetické divize v rámci investiční skupiny UNICAPITAL. 

Plán zahrnoval restrukturalizaci a implementaci jednotného způsobu 
provozování všech distribučních soustav, akviziční politiky, sběru 

dat a reportování. Cílem bylo vybudování legislativně a technicky 
perfektních distribučních soustav, které zákazníkům poskytnou provozně 

i ekonomicky optimální dodávku elektřiny. Povedlo se a na trhu 
se objevil nejsilnější český alternativní distributor.

ré přinášejí klíčové příjmy. Stále 
větší podíl ale ve skupině získá-
vá konzultační činnost. Ta zisko-
vá není, výrazně ale napomá-
há budování pozitivních vztahů 
mezi zákazníky a  distributorem 
energií. „Obchody s  komoditami 
jsou specifickým trhem, na kte-
rém může úspěšně obchodovat 
jenom ten, kdo má odpovídající 
znalosti a  zkušenosti,“ popisuje 
situaci Tomáš Novák. „Naši kli-
enti se pohybují ve zcela jiných 
oblastech a  v  obchodě s  komo-
ditami se neorientují. Ceny ener-
gií přitom výrazně kolísají a  ná-
kup v nevhodnou chvíli může pro 
zákazníka znamenat podstatně 
vyšší náklady, než kdyby trans-
akci realizoval ve správném oka-
mžiku a  správným způsobem. 
Proto zákazníkům poskytujeme 
důležité rady: Kdy, jak a  co na-
koupit, aby náklady byly co nej-
nižší.“

Perspektivu rychlého rozvoje 
a  nové obchodní příležitosti na-
chází UNICAPITAL DISTRIBUCE 
v  oblasti kogeneračních jedno-
tek. Kombinovaná výroba elek-
třiny a  tepla spojená s  dalšími 
souvisejícími službami je pro zá-
kazníka velmi výhodným řeše-
ním. Pilotní projekt kogenerační 
jednotky je v provozu v pražském 
SPP Stodůlky, podpisem smlou-
vy odstartoval také projekt koge-
neračního centra v  moravských 
Hranicích.

Velké cíle 
Kogenerační jednotky zdaleka 
nejsou jedinou oblastí, ve které 
mají společnosti z  divize UCED 

velké ambice. Jejich výhodou je 
kompletní know-how, které si jed-
notliví zákazníci nemohou dovo-
lit. „Máme špičkové specialisty 
v každé oblasti, která je v oblas-
ti distribuce energií potřebná, sle-
dují aktuální trendy, disponují od-
povídající kvalifikací a  udržují si 
přehled o  vývoji technologií,“ ří-
ká Tomáš Novák. „Díky dostateč-
nému počtu projektů dokážeme 
náš tým efektivně vytížit. A  to si 
ani velcí zákazníci jednoduše ne-
mohou dovolit, protože takových 
specialistů je na trhu zásadní ne-
dostatek a  jejich motivací je ze-
jména profesní růst.“ 

Perspektivy pro další rozvoj 
vidí UCED také v rychlém rozvo-
ji elektromobility. Silná podpora 
elektromobilů a  tlak na omeze-
ní vozidel se spalovacími, zejmé-
na pak vznětovými motory vede 
automobilky ke stále rychlejší-
mu vývoji elektrických vozů. Je-
jich řidiči ale narážejí na zásadní 
problém: nedostatek dobíjecích 
stanic. UNICAPITAL DISTRIBUCE 
proto intenzivně pracuje na pro-
jektu implementace dobíjecí in-
frastruktury do vlastních distri-
bučních sítí. 

Mezi další cíle UNICAPITAL 
DISTRIBUCE patří také bioply-
nové stanice, fotovoltaické a vě-
trné elektrárny a  další energe-
tické projekty. Díky legislativním 
změnám se brzy zvýší možnos-
ti tržního uplatnění virtuálních 
energetických bloků a vzroste je-
jich konkurenční schopnost opro-
ti současným velkým blokům. 
V energetické legislativě se začí-
ná pracovat s pojmem agregátor.

Skupina UNICAPITAL DISTRIBU-
CE nyní prochází zásadní orga-
nizační změnou. Jednotlivé spo-
lečnosti v  rámci ní fúzují a  od 
července mění své názvy tak, aby 
byla jasně patrná jejich přísluš-
nost ke skupině. „Klíč k  názvům 
jednotlivých firem je velmi jed-
noduchý. Jméno firmy odpovídá 
jejímu zaměření a  současně od-
kazuje na příslušnost k celé sku-
pině. Naším cílem je, aby koncoví 
zákazníci, obchodní partneři, ban-
ky i další účastníci trhu už z názvu 
firmy poznali, že patří k naší divi-
zi a identifikovali také její obchod-
ní specializaci,“ vysvětluje Tomáš 
Novák, výkonný ředitel divize 
UNICAPITAL DISTRIBUCE. 

V nové struktuře budou hrát 
klíčovou roli tři společnosti: 

UCED s.r.o. (dříve UNICAPITAL 
DISTRIBUCE s.r.o.) se stala záze-
mím pro všechny ostatní firmy ze 
skupiny. Disponuje profesionály 
ve všech oborech, které špičkový 
alternativní distributor potřebuje –  
od techniků přes odborné speci-
alisty až po právníky. Díky kom-
plexnosti servisu poskytovaného 
UCED s.r.o. jsou ostatní společ-

NOVÉ OBCHODNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI 

NACHÁZÍ UNICAPITAL 
DISTRIBUCE 
V OBLASTI 

KOGENERAČNÍCH 
JEDNOTEK.
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je jsou sofistikované systémy 
pro sběr dat z  elektroměrů, je-
jich zpracování a reporting všem 
účastníkům trhu prostřednictvím 
jeho operátora. Další investice 
směřují do monitorovacích sys-
témů pro vzdálenou správu ener-
getických zařízení, především 
rozvoden a výroben energie. Vý-
stupy z  těchto systémů slouží 
hlavně dispečinkům UCED, kte-
ré pracují v  režimu 24/7 a  jsou 
schopny velmi rychle poskytnout 
odbornou pomoc jak UCED, tak 
jejím zákazníkům.

Budoucnost má jméno 
„decentralizovaná 
energetika“ 
Konečným cílem UNICAPITAL 
DISTRIBUCE je decentralizova-
ná energetika. „Jsme nejsilněj-
ším tuzemským hráčem na trhu 
alternativních distributorů. Kdo 
jiný by měl ukázat, že decentra-
lizovaná energetika je výhodná 
pro všechny strany – alternativ-
ní distributory, obchodní partnery 
i koncové zákazníky,“ uzavírá To-
máš Novák.

Prvotřídní servis 
a revoluce v IT
Velké naděje vkládá UCED do 
servisních činností. „Velmi dlou-
ho jsme se snažili vytvořit port-
folio servisních partnerů, kvalita 
ale stále neodpovídala našim ná-
rokům. Proto vznikla naše vlastní 
společnost Energetická servisní, 
která postupně vytváří tým pro-
fesionálů, kteří budou poskyto-
vat a  řídit kompletní energetické 
servisní služby,“ říká Tomáš No-
vák. Servisní specialisté budou 
pečovat nejen o energetická za-
řízení UCED, své služby poskyt-
nou i  zákazníkům. „Energetická 
servisní poskytne optimální po-
měr ceny a výkonu. Neočekává-
me od ní mimořádné zisky, jejím 
největší přínosem pro nás bude 
zvýšení kvality a  zpětná vazba 
od zákazníků. Navíc získáme dal-
ší praktické zkušenosti z provozu 
energetických zařízení a tím posí-
líme naše know-how.“

Ještě intenzivněji UCED 
v  současnosti investuje do infor-
mačních technologií. Nejde však 
o  běžné počítače, cílem rozvo-

Má m e  š p i č k o v é  s p e c i a l i s t y 
v   k a ž d é  o b l a s t i ,  k t e r á  j e 

u   d i s t r i b u c e  e n e r g i í  p o t ř e b n á . 
S l e d u j í  a k t u á l n í  t r e n d y, 

d i s p o n u j í  o d p o v í d a j í  k v a l i f i k a c í
 a   u d rž u j í  s i  p ř e h l e d 
o   v ý v o j i  t e c h n o l o g i í . 
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UNICAPITAL 
nabízí dluhopisy 

se zajímavým 
úrokem 

Dluhopisový program UNICAPI-
TAL Invest III nabízí tři emise, kte-
ré se liší dobou splatnosti a úro-
kovou sazbou. Nejkratší, tříleté 
dluhopisy nabízejí úrok 3,8 % roč-
ně, pětiletá emise přinese inves-
torům 4,7 % p. a. a  s  nejdelšími, 
sedmiletými dluhopisy dosáh-
nete na 5,5 % ročně. Jmenovitá 
hodnota dluhopisů je 100 000 
korun a pravidelné výnosy se kli-
entům vyplácejí zpětně jednou 
za půl roku. 

UNICAPITAL má s vydáváním 
dluhopisů mnohaleté zkušenosti, 

nejstarší emise již dosáhly lhůty 
splatnosti a investoři se dočka-
li zajímavého zhodnocení svých 
prostředků.

„Investiční strategie skupiny 
UNICAPITAL pro letošní rok na-
vazuje na úspěchy z minulých let. 
Nadále se zaměřujeme výhradně 
na stabilní odvětví a naše portfo-
lio diverzifikujeme. I  proto patří 
dluhopisy UNICAPITAL k  oblíbe-
ným investičním nástrojům. Důvě-
ra investorů nás velmi těší,“ říká 
Kamila Valštýnová, finanční ředi-
telka skupiny UNICAPITAL.

Investice do 
konzervativních akvizic
Zdroje, které UNICAPITAL z  dlu-
hopisů získává, používá na finan-
cování prověřených a  stabilních 
akvizic. Skupina se zaměřuje pře-
devším na reality a development, 
energetiku, zemědělství či zdra-
votnictví. Mezi nejvýznamnější 
akvizice skupiny poslední doby 
patří například vstup do společ-
nosti V Invest, tradičního českého 
rezidenčního developera. Port-
folio V Investu zahrnuje více než 
800 obytných jednotek v několi-
ka desítkách projektů. V součas-
nosti společnost připravuje a  re-
alizuje řadu nových aktivit, a  to 
především v  Praze. Zdravotnic-
ká divize UNICAPITAL rozšiřu-
je síť Alzheimercenter, jen v  létě 
otevře další tři zařízení se spe-  
cializovanou péčí o seniory. UNI-
CAPITAL také průběžně doplňuje 
své zemědělské portfolio, nedáv-
no koupil mléčnou farmu Lubina 
s  denní dodávkou 25 000 litrů 
mléka. 

Dluhopisy nabízí 
Banka CREDITAS
Pokud máte zájem o  dluhopisy 
z programu UNICAPITAL Invest III,  
navštivte některou z  poboček 
Banky CREDITAS. Naši bankéři 
vám představí aktuální nabídku 
investičních produktů.

Právní upozornění

Toto propagační sdělení bylo 
zpracováno společností Banka 
CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“) 
a nejedná se o veřejnou nabíd-
ku, 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 investič-
ní doporučení ani investiční po-
radenství. S investičními nástroji 
jsou spojena různá investiční 
rizika, přičemž hodnota investice 
může kolísat a návratnost inves-
tované částky není zaručena. 
Minulé výnosy nejsou zárukou 
budoucích výnosů. Propagační 
sdělení má pouze informativní 
charakter a jeho účelem je po-
skytnout základní informace. 
V žádném případě nenahrazuje 
prospekt k investičnímu nástroji. 
Banka vyzývá investory, aby 
se důkladně seznámili se zá-
kladním prospektem a emisním 
dodatkem emitenta, který je 
dostupný v elektronické podobě 
na internetových stránkách emi-
tenta www.unicapital.cz a v pa-
pírové podobě v sídle emitenta. 
Propagační sdělení nelze pova-
žovat 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 ne-
přebírá nad rámec stanovený 
právními předpisy odpovědnost 
za škodu způsobenou použitím 
tohoto propagačního sdělení 
nebo informací v něm obsaže-
ných. Banka neručí za úplnost 
a správnost uvedených infor-
mací.

Banka výslovně upozorňuje, 
že emitent je osobou se zvlášt-
ním vztahem k Bance ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách. Ban-
ka dále upozorňuje, že spolu 
s emitentem jsou jako ovládané 
osoby součástí skupiny ovlá-
dané stejnou ovládající osobou 
prostřednictvím přímé či nepřímé 
účasti této osoby. Podrobnější 
informace o vztazích mezi ovlá-
danými osobami a ovládající 
osobou jsou uvedeny ve výroč-
ních zprávách Banky dostup-
ných 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.

UNICAPITAL Invest III a.s.  

3leté 5leté 7leté
Název emise UCINV03 4 3,8/22 UCINV03 5 4,7/24 UCINV03 6 5,5/26
Měna koruna česká (CZK) koruna česká (CZK) koruna česká (CZK)
Datum emise 27. 6. 2019 27. 6. 2019 27. 6. 2019
Datum splatnosti 27. 6. 2022 27. 6. 2024 27. 6. 2026
Lhůta pro upisování 17. 6. 2019 – 30. 9. 2019 17. 6. 2019 – 30. 9. 2019 17. 6. 2019 – 30. 9. 2019
Úroková sazba 3,8 % p. a. 4,7 % p. a. 5,5 % p. a.
Výplata výnosů pololetně zpětně;  

27. 6., 27. 12.
pololetně zpětně;  

27. 6., 27. 12.
pololetně zpětně;  

27. 6., 27. 12.
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Podoba dluhopisu imobilizovaná imobilizovaná imobilizovaná
Forma dluhopisu na doručitele na doručitele na doručitele

Charakteristika dluhopisů
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Banka CREDITAS 
má už 30 poboček

Banka CREDITAS při výběru no-
vých lokalit zohledňuje dva zá-
kladní aspekty. Tím prvním je do-
stupnost banky ve všech větších 
městech, která jsou spádovým 
centrem pro okolní region. Druhý 
parametr je ještě důležitější: před-
nost dostávají oblasti, v nichž má 
banka již nyní větší počet klientů, 
kteří zatím dojíždějí, často i několik 
desítek kilometrů, na nejbližší po-
bočku. Návštěvnost nově otevře-
ných zastoupení jasně ukazuje, že 
tato strategie klientům vyhovuje.

„Před otevřením nové po-
bočky vždy informujeme klienty 
z  příslušného regionu, abychom 
je upozornili, že jim nyní bude-
me podstatně blíž,“ vysvětluje 
Věra Pavlišová, ředitelka úseku 

retailového bankovnictví Banky 
CREDITAS. Nová pobočka tak zís-
ká hned od počátku provozu po-
četnou skupinu klientů a  banké-
ři mají od prvního dne plné ruce 
práce. „I  když často slyšíme ná-
zor, že bankovní pobočky nemají 
budoucnost, nám počty osobních 
návštěv trvale rostou. Především 
starší generace jsou zvyklé ře-
šit zásadnější finanční otázky 
v osobním rozhovoru, tváří v  tvář 
živému bankéři,“ dodává Věra 
Pavlišová.

Na rozdíl od jiných bank ne-
zrušila CREDITAS na svých po-
bočkách směnárny. Veřejnost tak 
může i  letos využít velmi výhod-
ných směnných kurzů. Na po-
čátku léta a  turistické sezony je 

velký zájem především o  eura 
a chorvatské kuny.

I  když od vydání minulého 
čísla našeho magazínu uplynuly 
pouhé tři měsíce, banka za tuto 
dobu stihla otevřít 6 nových po-
boček. Kde všude můžou klienti 
nově Banku CREDITAS navštívit?

V Břeclavi najdete pobočku 
v  centru města na náměstí T. G. 
Masaryka 2392/17. Vchod do po-
bočky je poblíž mostu přes Mlýn-
ský náhon – v  místech, kde do 
náměstí ústí třída 1. máje ve smě-
ru od Poštorné. 

Také pobočku v Opavě umís-
tila banka do centra města – na 
Horní náměstí na roh ulic Pekař-
ská a Mezi Trhy. Budova má ad-
resu Pekařská 2, vchod do banky 

ale najdete v podloubí v ulici Me-
zi Trhy, přímo proti radnici.

Pobočka v  Mladé Boleslavi 
sídlí v nákupním komplexu Bondy 
Centrum, vstup je umístěn z vněj-
ší strany budovy na třídě Václava 
Klementa.

Pobočku v  Táboře najde-
te na adrese 9. května 1987/17 
v místech, kde ulice prochází ná-
městím T. G. Masaryka.

Ve Vsetíně sídlí Banka na 
adrese Hlásenka 788, v blízkosti 
křižovatky s ulicí Na Příkopě.

Pro pobočku v  Jindřichově 
Hradci banka zvolila místo v cen-
tru města – na náměstí Míru 89.

Další nové pobočky se kli-
enti již brzy dočkají v  Benešově 
na adrese Tyršova 192.

Na počátku letošního roku oznámila Banka CREDITAS 
ambiciózní plán: Otevřít během letoška 16 nových poboček. V polovině 

roku je zřejmé, že nešlo o planý slib – během 6 měsíců své první 
návštěvníky přivítalo 8 nových poboček rozesetých po celé republice. 
A co je pro banku ještě důležitější, nově otevřená zastoupení se těší 

zájmu klientů.

Karlovy Vary

Plzeň

České
Budějovice

Praha

Ústí nad
Labem

Děčín Liberec

Hradec
Králové

Pardubice

Chotěboř

Třebíč Brno
Zlín

Prostějov
Olomouc

Ostrava

Frýdek-Místek

Naše pobočky

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

Šumperk

Svitavy

Kladno

Vsetín

N a š i m 
k l i e n t ů m 
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c o  n e j b l í ž

Benešov
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Jindřichův
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Opava

Břeclav
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ČESKO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Po stopách 
piva a dějin

Plzeň se začala rodit v roce 1295, 
kdy na jejím území začal král Vác-
lav II. budovat tzv. Novou Plzeň. 
Tvořila významný bod na mapě, 
neboť ležela nejen na cestě z Pra-
hy do Bavorska, ale i  na křižo-
vatce mnoha dalších obchodních 
cest. Díky tomu se rychle rozrost-
la, až se stala třetím nejdůležitěj-
ším městem celého království po 
Praze a Kutné Hoře. Tehdy tu vy-
rostly některé stavby, jež návštěv-
níci města obdivují dodnes – třeba 
kostel sv. Bartoloměje ve středu 
hlavního náměstí. 

Rudolf II. odsud 
vládl celé říši
V době husitských válek byla Pl-
zeň třikrát obléhána, ale ani Jan 
Žižka, ani Prokop Holý, který se ji 
pokusil dobýt dvakrát, neuspěli. 
V patnáctém století se město po-
dílelo i na odporu proti Jiřímu z Po-
děbrad. Na počátku 16. století ale 
přece jen velká část města padla –  
Plzeň tehdy výrazně pokořil požár 
a v roce 1507 lehly popelem dvě 
třetiny města. Nejzářivější chvíle 
v  dějinách Plzně nastala na pře-
lomu let 1599 a 1600, kdy se sem 
na devět měsíců ukryl císař Rudolf 
II. před morovou epidemií, která 
řádila v Praze, a město se tak na 
čas stalo metropolí celé Svaté říše 
římské. 

Poprvé byla Plzeň dobyta 
v roce 1618, ale pak už zase odo-
lávala – a to třeba i dvěma nájez-
dům Švédů. Na sklonku 17. století 
byl ve městě popraven Jan Slad-
ký Kozina, vůdce chodského po-
vstání proti vrchnosti. A v dobách 
napoleonských válek na konci 
18. století prošla městem ruská 
vojska. 

Pivo, průmysl a inovace
Nejbouřlivější rozvoj zažilo město 
v průběhu 19. století, kdy byl za-
ložen Měšťanský pivovar a bavor-
ský sládek Josef Groll uvařil první 

várku piva. Kromě pivovaru vzni-
kaly i další továrny – třeba první 
základy budoucích Škodových zá-
vodů. A dařilo se také inovacím –  
František Křižík tu v  roce 1882 
vynalezl svou obloukovou lampu 
a v dalších letech nejenže moder-
nizoval veřejné osvětlení, ale také 
vybudoval pouliční elektrickou 
dráhu. 

Plzeň se rozvíjela a rostla. Až 
do druhé světové války, kdy se 
dostala do kleští – většinově sice 
zůstala česká, ale byla ze tří stran 
obklopena Německem. Přesto-
že se ve Škodových závodech 
vyráběly zbraně pro německou 
armádu, město dlouho unikalo 
spojeneckému bombardování. To 
přišlo až v závěru roku 1944, kdy 
byl vážně poškozen pivovarský 
komplex. 

Američany si 
nesměli připomínat
Do konce války pak proběhlo 
ještě jedenáct náletů, než Plzeň 
osvobodili 6. května 1945 američtí 

vojáci vedení generálem Patto-
nem. Tuto historii mohlo město 
oslavovat až po listopadové re-
voluci v roce 1989, do té doby se 
ji snažil komunistický režim vy-
mazat z myslí lidí. Po únoru 1948 
se o něm dalších více než 40 let 
nesmělo hovořit. 

V  novodobých dějinách se 
může Plzeň pyšnit titulem Evrop-
ské hlavní město kultury, když 
v  roce 2015 ve finále dostala 
přednost před Ostravou. Díky 
tomu vyrostlo ve městě Nové 
divadlo a  v  okolí fotbalového 
stadionu ve Štruncových sadech 
vzniklo sportovně-relaxační cen-
trum. Bývalé depo dopravních 
podniků se proměnilo na kreativ-
ní zónu DEPO2015, kde se konají 
koncerty, výstavy, přednášky 
a konference. 

Současná Plzeň je moderní, 
životem pulzující město se širokou 
nabídkou kulturních a  zábavních 
akcí. Tak sáhněte po diáři a  na-
plánujte si sem cestu – a co při ní 
rozhodně nevynechat?

Plzeň není jenom skvělé pivo. Pokud chcete objevit více než proslulý 
ležák, vyhraďte si na návštěvu západočeské metropole prodloužený 

víkend a odhalte každé její zákoutí – nudit se určitě nebudete. Vždyť Plzeň 
se může pyšnit více než 700letou historií, která se dokonale propsala do 

krásných budov ve zdejším historickém centru. 

Plzeň pro děti
Plzeň je město jako stvořené pro 
celou rodinu – ostatně právě 
tady se narodili loutkoví hrdinové 
Spejbl a Hurvínek. A právě na ně 
se můžete zajít podívat do Muzea 
loutek. Sídlí v historickém domě 
přímo v centru města na náměstí 
Republiky. Nejlepší ze všeho je, 
že exponáty tu nejsou schované 
ve vitrínách, kde byste se jich 
nemohli dotýkat. Naopak – děti 
je mohou rovnou popadnout 
a zkusit si s nimi zahrát vlastní 
divadelní představení. 

A až se zatáhne opona, 
můžete se společně vydat na 
geocachingovou výpravu Paměť 
loutky – příběh města Plzně. Ces-
ta vás zavede do různých částí 
města, kde musíte získat indicie 
vedoucí k pokladu. 

Kromě Techmanie, o které už 
byla řeč, má Plzeň i další trumfy 
pro děti – krásnou zoologickou 
zahradu s přilehlým DinoParkem, 
kde si můžete pořídit rodinné 
fotografie, jako vystřižené z vý-
letu do Jurského parku. A zajít si 
můžete i do Muzea strašidel, ve 
kterém svět pověstí a kouzel ro-
zehraje vaši vlastní fantazii. 

V Plzni mají navíc i West Park, 
což je živé muzeum amerického 
Divokého západu, kde si vyzkou-
šíte střelbu z luku, hod tomahaw-
kem nebo rýžování zlata. Anebo 
Airpark v nedaleké obci Zruč, 
v jehož sbírce najdete desítky 
letadel, vrtulníků a tanků.  Mě d ě n é  p i v n í  t a n k y  v   p l z e ň s k é m  p i v o v a r u
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Plzeň na vlastní oči

Náměstí Republiky
Dominantou hlavního pl-

zeňského náměstí je gotická ka-
tedrála sv. Bartoloměje s vůbec 
nejvyšší kostelní věží v tuzem-
sku, měřící 102,6 metru. Z vyhlíd-
ky ve výšce 60 metrů je krásně 
vidět nejen celé město, ale i jeho 
daleké okolí. Ovšem překrásná 
stavba je jen pomyslnou třeš-
ničkou na dortu, celé náměstí 
rámuje řada dalších, neméně 
nádherných historických domů. 

Třeba radnice postavená 
v 50. letech 16. století, ve které si 
můžete prohlédnout model histo-
rického centra Plzně v měřítku  
1 : 200. Nebo Císařský dům, 
odkud na konci 16. století vládl 
Svaté říši římské císař Rudolf II. 
Zajímavý je i Chotěšovský dům 
s dobově vybavenými pokoji, 
černou kuchyní nebo lidový-
mi světnicemi. Ozvláštněním 
náměstí jsou moderní kašny 
Ondřeje Císlera, umístěné ve 
třech rozích rozlehlého prosto-
ru – symbolizují anděla, chrtici 
a velblouda, všechno motivy 
z plzeňského znaku. 

Techmania
Plzeň ale nenabízí jen 

pivo a historii, ale i žhavou sou-
časnost. Ve vědeckém centru 
Techmania si užijete nečekané 
experimenty, hlavolamy, pokusy, 
interaktivní expozice a netradiční 
workshopy. Centrum vyrostlo 
v historických továrních halách 
uprostřed průmyslového areálu 
bývalé Škodovky a vyrazit do 
něj můžete s dětmi od tří let. 

Celý program skvěle doplňu-
je supermoderní 3D planetárium, 
kde se můžete podívat třeba na 
Měsíc nebo odhalit příběh Země. 
Během promítání je možné na-
vštívit až 140 000 hvězd nebo 
porovnat atomovou strukturu uh-
líku ve formě grafitu a diamantu. 
Takovou 3D technologii najdete 
jen na dvou dalších místech v Ev-
ropě – ve varšavském Centru 
Nauki Kopernik a v barcelon-
ském CosmoCaixa. Plzeňská 
Techmania se tak v tomto ohle-
du řadí mezi unikátní vědecké 
parky. 

Historické podzemí
Spletitý labyrint chodeb, 

sklepů a studní vznikal pod 
centrem Plzně od 14. století. 
V současnosti má zdejší historické 
podzemí až 20 kilometrů, takže se 
řadí k těm vůbec nejrozsáhlejším 
u nás. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout jen fragment chodeb – 
prohlídkový okruh má 800 metrů, 
ale i tak to stojí za to. Pochopíte 
totiž, jak se kdysi skladoval led 
a potraviny, jak významnou roli 
mělo podzemí při obléhání města 
nebo se podíváte do historické vo-
dárny z první poloviny 16. století. 

Vyzkoušejte

1

2

Pivovar 
Kdo nebyl v pivovaru, jako by v Plzni ani nebyl. Pivo 
bylo totiž s Plzní odjakživa spjaté – vařilo se tu takřka 
od založení města. Samotný pivovar vyrostl díky úsilí 
právovárečných měšťanů v roce 1842, a když uvařili 
první várku spodně kvašeného ležáku, začalo zdejší 
pivo krok za krokem dobývat nejen české země, ale 
i  celý svět. Samotný pivovar je jedním z  nejnavště-
vovanějších míst v  zemi, každý rok jím projde přes  
250 000 lidí z celého světa. 

Prohlídkových tras je na výběr více, ta nejdelší 
z nich přitom trvá tři hodiny. Pokud máte méně času, 
zvolte 100minutovou cestu po stopách Plzeňské-
ho prazdroje, při níž si prohlédnete model pivovaru 
z  konce 19. století, varnu z  30. let minulého století 
nebo historické sklepy, kde se pivo dodnes vyrábí 
stejně jako za dob prvního sládka Josefa Grolla. Na-
hlédnete i do srdce pivovaru, moderní varny z  roku 
2004. A  samozřejmě ochutnáte nefiltrovanou a ne-
pasterizovanou „plzínku“ přímo z  dubových ležác-
kých sudů ve sklepích. 

Pivovarské muzeum
Nadechněte se středověké atmosféry plnými douš-
ky a nechte si v někdejším právovárečném domě 
z 15. století, který se zázračně zachoval v nezmě-
něné podobě, vyprávět kompletní příběh plzeňské-
ho piva. Díky tomu poznáte, jak se vyrábělo i pilo 
pivo v dávných dobách. Nahlédnete třeba do pozd-
ně gotické sladovny, kde se v tzv. humnech máčelo 
a klíčilo obilí, dále si prohlédnete původní hvozd, 
kde se proces klíčení obilí zastavoval, a  valečku, 
v níž se ukládal a předsoušel zelený slad. Kromě 
středověkého postupu při vaření piva poznáte 
i další řemesla, která vždy byla s naším národním 
nápojem spojená – třeba sladovnictví, bednářství 
nebo povoznictví. Muzeum se nachází v samotném 
historickém jádru města a  jeho prohlídka vám za-
bere zhruba hodinu. 

1
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Proč má Plzeň 
ve znaku velblouda?

Pokud jste to dřív nezkoumali, 
pohled na plzeňský znak vás 
možná trochu překvapí. Najdete 
na něm totiž dvouhrbého vel-
blouda. Kde se tak exotické zvíře 
vzalo na západě Čech a jak se 
probůh dostalo do městského 
znaku? Je na něm už od roku 
1434, kdy ho tam přidal Zikmund 
Lucemburský. Plzeňští tehdy 
totiž uzmuli velblouda husitům 
při jejich neúspěšném obléhání 
města – stačil jeden úspěšný 
výpad za hradby a bylo hotovo. 
Pro husity byl velbloud darem 
od polského krále Vladislava II. 
Jagellonského za jejich pomoc 
při boji proti řádu německých 
rytířů. Když o něj přišli, od Plzně 
odtáhli. Ale ani v Plzni se zvíře 
dlouho neohřálo – místní jeho 
získání nějakou chvíli slavili, 
ovšem pak ho darovali do No-
rimberka. 

 

Jak se k nám dostanete

Městskou hromadnou dopravou, 
vlakem i vlastním autem. Plzeň-
skou pobočku Banky CREDITAS 
najdete na Anglickém nábřeží 
1697/12, v těsné blízkosti Wilsono-
va mostu. Z hlavního vlakového 
nádraží a sousedního autobuso-
vého terminálu vám pěší cesta 
bude trvat přibližně deset minut. 
Pokud chcete dorazit až k poboč-
ce, využijte MHD a vystupte na 
některé z blízkých zastávek –  
Goethově, Prokopově nebo 
Mrakodrapu. Osobní automobil 
můžete odstavit na nedalekém 
parkovišti na Anglickém nábřeží.

Pobočka v Plzni je otevřena 
v pracovní dny dopoledne od  
9 do 12 hodin, odpolední provoz-
ní doba začíná ve 12.30. V pon-
dělí, úterý a ve čtvrtek banka za-
vírá v 17 hodin, ve středu můžete 
využít prodlouženou provozní 
dobu do 18 hodin, v pátek po-
bočka zavírá v 16 hodin.

Sadový okruh
A  když už máte historii Plzně v  malíčku, jděte si 
užít klid do městských sadů, které vznikly na místě 
bývalých městských hradeb a  obklopují centrum 
města. V  okolí sadů jsou příjemné kavárny a  re-
staurace, navíc se přímo v zeleni během roku konají 
mnohé kulturní akce nebo festivaly. 

S dobrou kávou v  ruce se těmito ostrůvky po-
hody krásně toulá, navíc když co chvíli narazíte na 
něco zajímavého – třeba sousoší Spejbla a Hurvín-
ka, zkamenělý strom nebo fontánu hrající každou 
hodinu Smetanovy skladby. 

Rozhodně byste neměli vynechat Mlýnskou 
strouhu, někdejší vodní kanál, který přiváděl vodu 
do Panského mlýna. Právě sem vyráželi Plzeňa-
né v 19. století na romantické procházky, místu se 
tehdy přezdívalo plzeňské Benátky. Později byla 
strouha zasypána a dnes je tu umělé jezírko obklo-
pené nádherným parkem.

Restaurace 
Je jasné, že ve městě, kde se vaří tak skvělé pivo, 
musí mít i  neméně výtečné hospody. A  v  Plzni je 
opravdu spousta úžasných podniků, kam můžete za-
jít na dobře orosený půllitr. Vůbec nejstarší hospoda 
je U Salzmannů. Byla založena už v roce 1637. Slavný 
je i pivovarský šenk Na Parkánu, což je pivnice sídlící 
v původním právovárečném domě přímo propojeném 
s Pivovarským muzeem. 

Restaurace Na Spilce je zase jednou z největších 
v celé republice a najdete ji na nádvoří Plzeňského 
Prazdroje právě na místě bývalé spilky, tedy v  ně-
kdejších prostorách kvasného sklepa. Ve sklepích 
pivovaru je skryta hospoda Šalanda, kde můžete 
ochutnat nefiltrovaný a  nepasterizovaný Pilsner 
Urquell přímo z ležáckých sudů – je ale nutné se do-
předu objednat. 

V Plzni mají dokonce i pivní kavárnu (Brewhemian 
Beer Café) nebo pivní bistro (Brewhemian Beer Bis-
tro), kde kromě klasické plzničky čepují i  další piva 
z českých minipivovarů nebo belgické speciály. 

2
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FINANCUJEME

VAE Controls Group: 
od skromných 
začátků mezi 

světovou špičku

Banka CREDITAS:   
Banka se silnými 
českými kořeny

Podporujeme české firmy, vý-
robce a průmyslníky, kterým 
poskytujeme výhodné firemní 
financování, služby platebního 
styku a také nejvýhodnější indi-
viduální kurzy na českém trhu. 
Díky našim devizovým konverzím 
řada společností významně sni-
žuje své náklady na směnu. Mezi 
naše dlouhodobé klienty v ob-
lasti firemního financování patří 
VAE Controls Group, skupina 
technologických firem speciali-
zovaných na oblasti petroche-
mie, vodárenství a energetiky.

Společnost VAE Controls vznikla v roce 1993.  
Její zakladatelé dokonale využili podnikatelské 

podhoubí v první polovině devadesátých let a založili 
firmu přinášející pokročilé technologie hlavně do 

oblastí, jako je petrochemie nebo vodárenství. Jejich 
prvními kroky byl vývoj vlastních řídicích systémů  

a prodej technologií významných amerických  
a západoevropských výrobců na českém trhu.  

Brzy se ukázalo, že to byla správná cesta. 

Z firmy se nejdříve stal význam-
ný EPC kontraktor a poté začala 
sama skupovat některé podniky, 
s nimiž spolupracovala. Nově za-
pojené společnosti postupně vy-
tvářely základní obrysy skupiny, 
která dnes působí pod názvem 
VAE Controls Group. Tvoří ji ví-
ce než deset technologických fi-
rem, v nichž pracuje celkem přes 
300 vysoce kvalifikovaných za-
městnanců. Skupina působí na 
velmi náročných trzích na něko-

lika kontinentech a  letos dosáh-
ne konsolidovaného obratu přes 
jeden a  půl miliardy korun. Růst 
obratu se dá očekávat i v dalších 
letech. 

Dodávky pro NATO
Hlavní jádro celé skupiny tvoří 
dvě spolupracující firmy VAE Con-
trols a PIK, které projektují a sta-
ví sklady pohonných hmot, čerpa-
cí stanice nebo terminály. Kromě 
toho dodávají vyspělé technolo-

gie zejména v oblasti manipulace 
s pohonnými hmotami. VAE Cont-
rols je dodavatelskou společností 
Severoatlantické aliance (NATO) 
a má na kontě vybudování něko-
lika skladů pohonných hmot na 
významných vojenských letištích 
v  rámci tohoto euroatlantického 
bloku. 

Od svých začátků v  devade-
sátých letech došla VAE Controls 
Group hodně daleko – v součas-
nosti patří mezi nejvýznamněj-

Č e r p a d l a  v   S e d l n i c í c h 
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ší společnosti v oboru, a to nejen 
v evropském, ale i  celosvětovém 
měřítku. Skupina má dceřiné spo-
lečnosti na Slovensku, v  Polsku, 
Číně i Bulharsku a úzce spolupra-
cující firmy v  mnoha dalších stá-
tech světa. Mezi významné trhy 
skupiny patří i  několik afrických 
zemí, mimo jiné Súdán nebo Ni-
gérie. 

Příležitosti 
v nových oborech
I  když nejdůležitějším segmen-
tem v portfoliu společnosti zůstá-
vá petrochemie, skupina se dí-
ky rozmanitosti svých dceřiných 
společností rozkročila i  do dal-
ších souvisejících oborů. Třeba 
firma Autel je jednou z největších 
tuzemských společností speciali-

zujících se na problematiku systé-
mů řízení a elektrického vybavení 
velkých technologických celků. 

Mezi její největší projekty patří 
kompletní elektrovybavení někte-
rých velkých energetických celků, 
zároveň se ale věnuje i samostat-

ným projektům, jako byla výstav-
ba nových velkých rozvoden 
elektrické energie. Tyto projekty 
přitom zajišťuje pro velké firmy, 
například pro Třinecké železárny 
nebo U. S. Steel Košice. 

Také další firmy ze skupiny 
VAE Controls Group patří k  ta-
hounům ve svých oborech. Tech-
nologické společnosti PNEUKOM 
a OCHI – INŽENÝRING se zabýva-
jí rozsáhlými projekty v  oborech 
pneumatických a  hydraulických 
systémů. Díky svému rozsáhlému 
know-how se mohou pochlubit 
zajímavými referencemi, jako jsou 
například výkonné kompresorové 
stanice pro ČEZ nebo turbokom-
presor pro ENERGETIKU TŘINEC. 
Navíc také vlastní řadu průmyslo-
vých vzorů a  distribuují kompre-

sory a  komponenty významných 
světových značek. 

Rozšiřují své know-how
V současné době pracují společ-
nosti patřící do skupiny na něko-
lika výzkumných projektech, díky 
nimž výrazně rozšiřují své know-
-how. Společnosti VAE Controls 
a ELOK patří rovněž mezi výrobce 
vlastních zařízení, ať již se jedná 
o vzorkovače ropy, nebo elektro-
vybavení pro přístroje význam-
ných světových výrobců techno-
logických zařízení. 

VAE Controls Group patří me-
zi špičkové inženýrské skupiny 
působící v České republice a zá-
roveň mezi významné exportéry, 
pracující s vysokou přidanou hod-
notou. 

N á d rž e  v   S ú d á n u

L P G  n á d rž e  v   S ú d á n u

SPOLEČNOST 
VAE CONTROLS 

A ELOK PATŘÍ 
TAKÉ MEZI VÝROBCE 

VLASTNÍCH 
ZAŘÍZENÍ, NAPŘÍKLAD 

VZORKOVAČE 
ROPY.
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Dlouhá tradice a bohaté 
zkušenosti

VAE Controls Group zahrnuje 
několik firem, které se starají 
o projektování, vývoj softwaru 
i hardwaru, strojní výrobu, mon-
táže a dodávky v oblasti petro-
chemie, energetiky a životního 
prostředí. 

Kromě společnosti VAE 
Controls patří do skupiny i pře-
rovský podnik PIK, opavský 
ELOK, třinecký AUTEL, pražský 
AS Chemoprag, TTC z Nitry 
a odnože VAE Controls v bul-
harské Sofii, čínském Pekingu 
a Hongkongu nebo súdánském 
Chartúmu. Zastoupení má sku-
pina také v Rusku, Srbsku, Chor-
vatsku, Estonsku a Litvě. 

Základním kamenem celé 
skupiny je firma VAE Controls. 
Ta vznikla v roce 1993 a v prů-
běhu let si získala dominantní 
postavení na domácím trhu. Na-
víc realizovala celou řadu pro-
jektů se zahraničními partnery, 
které oslovila svými bohatými 
zkušenostmi a unikátním know-
-how ve všech oborech, jimž se 
věnuje – zejména v petrochemii 
a v oblasti vodohospodářských 
technologií. 

Na klíč dodává sofistikova-
né komplexní řešení skladování 
a výdeje pohonných hmot, stej-
ně tak je předním dodavatelem 
technologií na klíč v petrochemii 
v celé střední Evropě. 

Mezi její nejvýznamnější zá-
kazníky patří české podniky Če-
pro, Paramo, Ostravské vodárny 
nebo pražské letiště Václava 
Havla. V cizině na služby VAE 
Controls spoléhají například 
polský Orlen, Naftobazy či Ra-
fineria Gdaňsk, čínské firmy Pe-
trochina, Sinopec a šanghajské 
letiště a také bulharská a litev-
ská pobočka Lukoilu. 

Jak náročná je konkurence 
v hlavních oblastech, pro které 
VAE Controls nabízí svá řešení?
To je velmi různé – podle terito-
ria. Konkurence ve světě je po-
chopitelně velká, ale na druhou 
stranu jsou oblasti, kde mnoho 
firem podnikat nechce. Tady jde 
především o africké země, kde se 
musíme potýkat s problémy jazy-
kovými a bezpečnostními, ale ta-
ké s komplikovaným zajišťováním 
plateb od zákazníků. Naopak po 
celé Evropské unii působí praktic-
ky všichni výrobci a dodavatelé. 
To se týká pochopitelně i naší ze-
mě. Proto jsem rád, že jsme zde 
v  poslední době uspěli v  několi-
ka veřejných soutěžích, a ukazu-
je se, že jsme schopni konkurovat 
nejen vysokou technickou úrovní, 
ale i cenou.

Společnost sklízí úspěchy nejen 
na českém trhu, ale i v cizině. 
Na jakých zahraničních projek-
tech pracujete nyní?
Letos jsme získali tři velké projek-
ty v Súdánu a Nigérii. Na súdán-
ských projektech již pracujeme, 
v  Nigérii ještě čekáme na potvr-
zení financování. Oba projekty 
se týkají našeho hlavního oboru 
podnikání. Jde o osazování ropo-
vodů a  produktovodů vyspělými 
technologiemi, kterými zajišťuje-
me přesná měření, a  dále zpra-
cování, přenos a archivování dat. 
Každý z projektů je řádově v hod-
notě desítek milionů korun.

Řada společností v současné 
době řeší nedostatek zaměst-
nanců. Jak náročné je hledá-
ní nových pracovníků pro VAE 
Controls?

Je to velmi těžké i pro nás. Někte-
ré profese na trhu jsou, ale pro-
jektanti a programátoři jsou úzký 
profil i u nás v Ostravě. Nicméně 
protože v naší společnosti je po-
měrně vysoký standard odmě-
ňování, nejsme na tom se získá-
váním a stabilizací zaměstnanců 
zdaleka tak zle jako mnoho ji-
ných českých firem.

Jste dodavatelem automatizo-
vaných řídicích systémů, a po-
třebujete proto řadu špičkových 
programátorů. Jaký je váš ná-
zor na úroveň absolventů vyso-
kých škol?
U programátorů je úroveň absol-
ventů dobrá. Tady bych problém 
nehledal. Uchazečů o tato studia 
je mnoho, a  proto i  nároky naší 
Technické univerzity na studen-
ty mohou být vysoké. Problém 
s  kvalitou studia vidíme spíše 
u  klasických technických oborů. 
Uchazečů i  absolventů je velmi 

málo a úroveň výuky tím pocho-
pitelně trpí.

V souvislosti s průmyslovými 
řídicími systémy se v médiích 
stále častěji probírá bezpečnost 
a odolnost proti elektronickým 
útokům. Vidíte v oblasti zabez-
pečení nové obchodní příleži-
tosti pro vaši společnost?
Kybernetická bezpečnost je vel-
ké téma. I  naše firma musela 
projít řadou certifikací, abychom 
vyhověli jak novému českému 
zákonu, tak i novým standardům 
Evropské unie a NATO. Příležitost 
spatřujeme v  tom, že ubylo kon-
kurence, která je schopna obslu-
hovat ty nejnáročnější zákazníky. 
Jinak z  pohledu naší práce jde 
spíše o činnosti navíc. Nové verze 
našich výrobků a  služeb už mu-
sí být dostatečně odolné. Na dru-
hou stranu plně chápeme, že bez 
vysokých standardů kybernetic-
ké bezpečnosti se do budoucna 
neobejdeme.

Jakým směrem se bude VAE 
Controls ubírat v následujících 
letech?
Chtěli bychom stabilizovat objem 
činností v  dnes rozvíjených obo-
rech na úrovni asi dvou miliard 
korun ročního obratu. Výše v  in-
ženýrských činnostech a dodáv-
kách už jít nechceme. Znamena-
lo by to změnu struktury skupiny, 
jiný způsob řízení a  s  tím spoje-
nou možnou ztrátu flexibility. Co 
naopak chceme rozvíjet, je vývoj 
a výroba nových produktů, a ze-
jména velkoobchod s  technolo-
gickými produkty. To je směr, ve 
kterém vidíme pro skupinu do bu-
doucna velký potenciál růstu.

Jsme schopni 
konkurovat vysokou 

technickou úrovní 
i cenou

„Společnost VAE Controls úspěšně působí nejen na 
českém trhu, ale i v cizině. Nejde přitom jen o země 

Evropské unie, letos pracuje například na třech velkých 
projektech v Súdánu a Nigérii,“ říká v rozhovoru pro 
C Journal spolumajitel VAE Controls Martin Pecina. 

Přibližuje také, v čem firma vidí svou budoucnost nebo  
jak se staví ke kybernetické bezpečnosti. 

Ma r t i n  Pe c i n a
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DLUHOPISY

Banka CREDITAS 
nabízí novou 

emisi dluhopisů 
REDSTONE

Dluhopisový program emiten-
ta REDSTONE INVEST a.s. nabí-
zí emisi tříletých dluhopisů s pev-
nou úrokovou sazbou 4,9 % p. a. 
Jmenovitá hodnota dluhopisů je 
100 000 korun, pravidelné vý-
nosy budou klientům vypláceny 
zpětně jednou za půl roku. 

Účelem dluhopisového pro-
gramu je získání finančních pro-
středků pro investiční aktivity 
skupiny REDSTONE. Ta má v ob-
lasti developmentu velké zkuše-
nosti a může se pochlubit řadou 
úspěchů. V  jejím portfoliu je na-
příklad atraktivní administrativní 
budova Louvre v Praze 5. Moder-
ní stavbu s  4 200 m² kancelář-
ských ploch navrhla renomovaná 
architektonická kancelář Chap-
man Taylor. 

REDSTONE REAL ESTATE 
dlouhodobě rozděluje své realitní 
investice mezi developerské pro-
jekty a  již existující komerční ne-
movitosti, které skupině přinášejí 
pravidelné příjmy. Do druhé sku-
piny patří například obchodně-
-skladový park v  Čestlicích nebo 
logistické centrum umístěné na 
východním okraji Pardubic. 

V současnosti skupina pracu-
je na několika nových projektech. 
Svým rozsahem výjimečný je roz-
sáhlý komplex v Pardubicích, kte-
rý zahrnuje obchodně-adminis-

trativní centrum a  bytové domy. 
Nové budovy vyrostou u vstupní 
brány do krajského města – před 
pardubickým hlavním nádražím. 
V současné době probíhá demo-
lice starého průmyslového are-
álu, na jehož místě bude nový 
komplex vybudován. Po vynika-
jících zkušenostech z  předchá-
zejících projektů zadal investor 

REDSTONE REAL ESTATE

Skupina REDSTONE nabízí prů-
nik mezi developerskou, realitní 
a investiční činností. Prostřed-
nictvím dceřiných společností 
se profiluje i v oblastech řízení 
aktiv a realizace dluhopisových 
programů. Skupina úspěšně 
těží z dlouholetých zkušeností 
s vytvářením komerčních, multi-
funkčních a rezidenčních projek-
tů nejrůznějšího rozsahu a díky 
odbornému zázemí a zaujetí lidí 
ve svém týmu dokáže bezpečně 
zhodnocovat svá aktiva. 

Právní upozornění

Toto propagační sdělení bylo 
zpracováno společností Banka 
CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“) 
a nejedná se o veřejnou nabíd-
ku, 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 investič-
ní doporučení ani investiční po-
radenství. S investičními nástroji 
jsou spojena různá investiční 
rizika, přičemž hodnota investice 
může kolísat a návratnost inves-
tované částky není zaručena. 
Minulé výnosy nejsou zárukou 
budoucích výnosů. Propagační 
sdělení má pouze informativní 
charakter a jeho účelem je po-
skytnout základní informace. 
V žádném případě nenahrazuje 
prospekt k investičnímu nástroji. 
Banka vyzývá investory, aby 
se důkladně seznámili se zá-
kladním prospektem a emisním 
dodatkem emitenta, který je do-
stupný v elektronické podobě na 
www.creditas.cz a internetových 
stránkách emitenta www.rsre.cz 
a v papírové podobě na poboč-
kách Banky nebo v sídle emiten-
ta. Propagační sdělení nelze po-
važovat 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 ne-
přebírá nad rámec stanovený 
právními předpisy odpovědnost 
za škodu způsobenou použitím 
tohoto propagačního sdělení 
nebo informací v něm obsaže-
ných. Banka neručí za úplnost 
a správnost uvedených infor-
mací.

Charakteristika dluhopisů

Dluhopisový program REDSTONE INVEST a.s.

Název emise REDSTONEINV04 4,9/22
Měna koruna česká (CZK)
Datum emise 29. 7. 2019
Datum splatnosti 29. 7. 2022
Lhůta pro upisování do 27. 9. 2019
Úroková sazba 4,9 % p. a.
Výplata výnosů pololetně zpětně 29. 1. a 29. 7.
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Podoba dluhopisu imobilizovaná
Forma dluhopisu na doručitele

architektonickou studii nového 
komplexu osvědčené kanceláři 
Chapman Taylor.

Dluhopisy skupiny REDSTO-
NE lze získat na pobočkách Ban-
ky CREDITAS, která je administ-
rátorem emise těchto dluhopisů. 
Podrobnější informace o emisích 
najdete také na www.creditas.cz/
dluhopisy.

N o v á  E n v e l o p a  -  p r o j e k t  m o d e r n í  a d m i n i s t r a t i v n í  b u d o v y 
s t a n d a r d u  A  v  c e n t r u  O l o m o u c e



28

BANKA CREDITAS

10 novinek 
v aplikaci Richee

Jak se vede první multibankovní aplikaci v Česku? 
Jedním slovem: Výborně! Během posledních tří měsíců Richee 

přidal hned několik nových funkcí, připojil další banky 
a vylepšil svůj vzhled.

hraničí, dostali tento příjemný 
dárek také všichni klienti Richee-
ho. S  Richee kartou nyní můžete 
vybírat zdarma kdykoli, kdekoli 
a jakoukoli částku. Při platbě nebo 
výběru v  zahraničí navíc získáte 
mimořádně výhodné kurzy, které 
banka poskytuje svým klientům. 

2 Pozvi a získej. Chcete si 
vydělat až 15 000 Kč?

Pokud máte Richee účet, můžete 
do aplikace pozvat až 50 svých 
známých. Pokud nabídku přijmou, 
aplikaci si nainstalují se zadáním 
promo kódu a také si zřídí bezplat-

Jednoduše, přehledně 
a na jednom místě
I  když se postupně mění a  roste, 
drží se Richee základního pravi-
dla: být jednoduchý a přehledný. 
To samozřejmě není snadné do-
držet v aplikaci, která na jediném 
místě poskytuje informace o všech 
vašich bankovních účtech. Ale Ri-
chee to zvládá a  vy už nemusíte 
kvůli každému účtu zvlášť spouštět 
aplikaci příslušné banky. V Riche-
em najdete vše na jednom místě, 
ušetříte čas a  na přihlášení vám 
stačí jediné přístupové heslo nebo 
otisk prstu. 

Richee je první českou multi-
bankovní aplikací a za necelý rok 
jeho života se toho mnoho změ-
nilo. Dočkal se řady vylepšení, 
aktualizací a úprav, které klientům 
zpříjemnily používání. Seznamte 
se s  deseti nejdůležitějšími novin-
kami, které Richeeho za poslední 
tři měsíce obohatily.

1 Výběry z bankomatů 
zdarma na celém světě

Richee je projektem Banky CREDI-
TAS. Když banka letos v  březnu 
zrušila poplatky za výběry z ban-
komatů v  České republice i  v  za-

S RICHEE KARTOU 
MÁTE PŘI PLATBĚ 

NEBO VÝBĚRU 
V ZAHRANIČÍ 
MIMOŘÁDNĚ 

VÝHODNÉ KURZY.

V   a p l i k a c i 
R i c h e e  n a j d e t e 
v š e  n a  j e d n o m 

m í s t ě
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cíte. Dokonce si můžete vytvářet 
srovnání za jednotlivá časová ob-
dobí a sledovat, jak se vám dlou-
hodobě daří. 

7 Google Pay 
Pokud máte Richee kartu 

a mobilní telefon se systémem An-
droid, můžete platit a vybírat pro-
střednictvím Google Pay. Služba je 
dostupná na všech místech ozna-
čených symbolem bezkontaktní 
platby, včetně bezkontaktních 
bankomatů a  také v  e-shopech, 
které akceptují placení přes Goo-
gle Pay. 

8 Richee i pro  
Slováky v ČR

Richee nově umožňuje on-line re-
gistraci i  občanům Slovenské re-
publiky s daňovou rezidencí v ČR. 

ný Richee účet, obdrží obě strany 
odměnu. Všichni vámi pozvaní 
s  Richee účtem obdrží 300 Kč. 
Také vám náleží odměna 300 Kč,  
ale za každého získaného kli-
enta. Celkově tak můžete získat  
až 15 000 Kč. Podrobnější pod-
mínky akce najdete na webu  
www.richee.cz. 

3 11 bank v Richeem
Hlavním cílem Richeeho 

je napojení účtů všech bank na 
českém trhu. Postupně bychom 
rádi přidali také vybrané sloven-
ské banky. Ty, které v  Richeem 
zatím chybějí, dosud nezpří-
stupnily svá rozhraní. Aktuál-
ně Richee nabízí připojení účtu  
z 11 bank: Air bank, Banka CREDI-
TAS, Česká spořitelna, ČSOB, 
Equa bank, Fio Banka, MONETA 
Money Bank, Komerční banka, 
Poštovní spořitelna, Wüstenrot 
a Raiffeisenbank. 

4 Pohlídejte si své výdaje
Od dubna Richee nabízí uži-

tečnou funkci Rozpočty, díky které 
máte přehled, kolik a za co měsíč-
ně utratíte. Můžete si sestavit roz-
počet na měsíc nebo třeba na rok 
a nastavit si v něm konkrétní limit. 
Až se budete blížit k  nastavené 
hranici, Richee vás upozorní. Další 
varování přijde po úplném vyčer-
pání limitu. 

Vedle celkových rozpočtů 
si můžete nastavit i hlídače kate-
gorií. To znamená, že si nastavíte 
limity na konkrétní kategorii pla-
teb, například jídlo nebo pohonné 
hmoty. 

5 Zaplať mi přes QR kód
Nemáte rádi opisování čísel 

účtů, variabilních symbolů a  dal-
ších údajů? Pak se vám bude líbit 
funkce Zaplať mi, která umožňuje 
sdílení platby pomocí QR kódu. 
Půjčili jste známému peníze na 
oběd nebo za něj zaplatili vstupné 
na koncert? Klikněte na tlačítko 
Zaplať mi, zadejte částku a Richee 
vygeneruje speciální QR kód. Dluž-
ník si QR kód vloží do své platby 
a  je hotovo. Nemusíte si pamato-
vat a opisovat číslo účtu a kama-
rád se nemusí obávat, že při přepi-
sování čísla do svého bankovnictví 
udělá chybu. 

6 Notifikace a statistiky 
V květnu se Richee rozrostl 

o  dva typy notifikací. O  prvních 
jsme se již zmínili u rozpočtů a hlí-
dačů kategorií. Druhý typ notifikací 
upozorňuje na stav financí na va-
šich účtech. Souhrnné informace 
o tom, kolik máte celkově na účtu, 
budete dostávat podle vámi nasta-
veného plánu, třeba každé ráno. 

Chcete vidět, jak se vám pří-
jmy a výdaje mění v průběhu delší-
ho období? Nechte si od Richeeho 
zobrazit grafy a  ukázat, jak jsou 
jednotlivé kategorie procentuálně 
zastoupeny a  za co nejvíce utrá-

V APLIKACI 
RICHEE UVIDÍTE, 

JAK SE VÁM PŘÍJMY 
A VÝDAJE MĚNÍ 

V PRŮBĚHU DELŠÍHO 
OBDOBÍ.

měřenou na inovace a  moderní 
technologie, a  současně také 
veletrh, na kterém se můžete 
seznámit s  inovativními projek-
ty. Richee byl Gold partnerem 
letošního ročníku Týdne inovací 
a  představil se jak na odborné 
konferenci, tak v  rámci speciali-
zovaného workshopu.

10 Widgety jsou tu
Abyste s  Richeem ušetřili 

ještě více času, je nyní k dispo-
zici i  v  rozhraní miniaplikace – 
widgetu. Widgety jistě znáte ze 
svých smartphonů třeba v  po-
době předpovědi počasí nebo 
kalendáře. Na své obrazovky si 
nyní můžete připnout i  widget 
Richeeho, a  budete tak mít in-
formace o  svých účtech ihned 
po ruce.

Podrobnější informace a  postup 
registrace naleznete v  aktuálních 
obchodních podmínkách pro plat-
formu Richee. 

9 Richee mezi  
největšími inovacemi 

Týden inovací je největší tuzem-
skou mezinárodní konferencí za-

Richee na Týdnu inovací

A k c e  p r o b ě h l a  2 0 .  k v ě t n a  v e  Fo r u  Ka r l í n Ka m i l  R a t a j  a   Pe t r  Ku n e š  z   B a n k y  C R E D I TA S 
p ř e d s t a v i l i  R i c h e e h o  t a k é  n a  s p e c i a l i z o v a n é m 
w o r k s h o p u .

R i c h e e h o  p r e z e n t a c e  n a  Tý d n u  i n o v a c í  s k l i d i l a  v e l k ý  ú s p ě c h
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v českých médiích
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Richee nově umí ovládat 
i účty v ČSOB a Monetě 
a výběry v zahraničí budou 
zdarma

25. 2. 2019
Přes aplikaci Richee od Banky 
CREDITAS lze nově ovládat účty 
u celkem sedmi bank. Ke stáva-
jícím pěti přibyly ČSOB a MONE-
TA Money Bank. Aktivovat apli-
kaci jde nyní i  bez poskytnutí 
dokladů. Ty jsou potřeba až při 
připojování účtů nebo zakládá-
ní bankovních produktů. Richee 
také od března ruší poplatek za 
výběr z bankomatů v cizině. Ak-
tuálně lze prostřednictvím aplika-
ce Richee ovládat účty v Air Bank, 
Bance CREDITAS, České spořitel-
ně, ČSOB, Equa bank, Fio bance 
a MONETA Money Bank. Klienti si 
můžou založit rovněž Richee účet 
s úrokem 1,5 procenta na vklady 
do 300 tisíc korun. Součástí účtu 
je i platební karta. Od března jsou 
všechny výběry Richee kartou 
z bankomatů v Česku i v zahrani-
čí zcela zdarma.

CREDITAS spustila jako třetí 
na trhu okamžité platby

7. 4. 2019
Banka CREDITAS zavádí od po-
čátku dubna okamžité platby pro 
své klienty. V  řádu vteřin půjde 
platit na účty obou bank, které to 
zatím umožňují, tedy České spo-
řitelny a Air Bank. Okamžité plat-
by budou pro klienty CREDITAS 
zdarma. Okamžité platby přijímá 
Banka CREDITAS už od března, 
nyní je umožní i odesílat. „Klien-
ti si můžou zvolit, zda chtějí plat-
bu realizovat jako běžnou, nebo 
okamžitou. Okamžitá se připíše 
na účet příjemce během několika 
vteřin. Zatím je lze využít pouze 
s bankami, které mají samy ten-
to systém spuštěný, ale předpo-
kládáme, že další banky budou 
rychle přibývat,“ říká Kamil Rataj, 
ředitel úseku provozu a IT Banky 
CREDITAS. Okamžité platby bu-
dou v  CREDITAS zcela zdarma, 
stejně jako běžné platební pří-
kazy. Na rozdíl od standardních 
plateb jsou realizovány i během 
víkendů a svátků, v režimu 24/7.

Banka CREDITAS zvyšuje 
sazby u spořicího účtu až na 
1,3 % ročně

3. 5. 2019  
Banka CREDITAS od 6. května 
zvyšuje sazby na spořicím účtu 
o  0,2 procentního bodu. Klienti 
nově získají sazbu až 1,3 % ročně. 
Vklady na spořicím účtu CREDI-
TAS jsou bez omezení výše vkla-
du, a čím víc klient spoří, tím vět-
ší získá úrok. Při vkladech do  
750 000 korun získají klienti na 
spořicím účtu nově 1,1 % ročně, 
částka nad tento limit je úročena 
sazbou 1,3 %. U  termínovaných 
vkladů banka nabízí až 3,1 % p. a.

„Chceme být trvale mezi nej-
lepšími nabídkami na trhu a s tím 
souvisí průběžné zvyšování sazeb 
na spořicích produktech. Na roz-
díl od jiných bank vysoké vklady 
na spořicím účtu vítáme a odmě-
ňujeme,“ říká Věra Pavlišová, ředi-
telka Úseku retailu Banky CREDI-
TAS.

Miliardář Hubáček koupil 
v Olomouci velký areál po 
armádních ženistech

9. 5. 2019
Firma ze skupiny Unicapital byz-
nysmena Pavla Hubáčka získala 
v elektronické dražbě bývalé vo-
jenské sklady v Olomouci. Za are-
ál o více než 17 hektarech zaplatí 
353 milionů korun. Vyvolávací ce-
na byla 300 milionů. Druhým zá-
jemcem byla společnost JIP ma-
jetková podnikatele Jana Plška.
„Můžu potvrdit, že jsme areál vy-
dražili. Je to pro nás zajímavá in-
vestiční příležitost,“ řekla Kami-
la Valštýnová, finanční ředitelka 
skupiny Unicapital. Holding již 
dříve oznámil záměr vstoupit do 
segmentu nájemního bydlení. 
Unicapital nedávno rovněž pře-
vzal developerskou společnost 
V-Invest.



Banka CREDITAS má dobře našlápnuto a neustále přichází 
s novinkami. A všímají si toho i média. Nedávno novináři psali 

například o rozšíření aplikace Richee o další banky, dále o zavedení 
Google Pay nebo okamžitých plateb, což CREDITAS řadí 

k lídrům na trhu. Pozornost vzbudila i světová cena pro zlatou 
kartu Real Gold. Pozadu nezůstala ani skupina UNICAPITAL, která 

upoutala koupí bývalého vojenského areálu v Olomouci nebo 
nabídkou dluhopisů se zajímavým výnosem. 

Idnes 

Karta ze zlata od Banky 
CREDITAS získala světovou 
cenu Mezinárodní asociace 
výrobců karet

14. 5. 2019
Karta MasterCard Real Gold zís-
kala prestižní ocenění v kategorii 
„Unikátní inovace“ v celosvětové 
soutěži Élan Awards. Tu pravidel-
ně pořádá Mezinárodní asocia-
ce výrobců karet (ICMA), letoš-
ní se vyhlašovala v  Orlandu na 
Floridě (USA). Jde vůbec o první 
českou platební kartu, která v té-
to soutěži vyhrála. „Élan Awards 
každoročně oceňují nejlepší z nej-
lepších v oblasti platebních karet, 
přičemž kladou důraz na nejno-
vější pokrok a inovace ve výrobě, 
distribuci a  personalizaci,“ řekl 
Jeffrey Barnhart, výkonný ředi-
tel ICMA. Exkluzivní debetní kar-
ty Mastercard Real Gold z limito-
vané série black&gold od Banky 
CREDITAS byly uvedeny na trh 
v červnu 2018. Jde vůbec o první 
takovou kartu nejen v České re-
publice, ale v celé Evropě.

Banka CREDITAS zavádí 
Google Pay 

21. 5. 2019  
Banka CREDITAS umožňuje od 
21. května svým klientům využí-
vat službu Google Pay. K aktiva-
ci stačí zaregistrovat jakoukoliv 
platební kartu Banky CREDITAS 
do mobilní aplikace Google Pay. 
Mobilním telefonem pak můžou 
klienti platit na bezmála 190 tisí-
cích prodejních místech v Česku. 
Služba Google Pay je dostupná 
i pro držitele Richee karet. Goo-
gle Pay je rychlý a snadný způ-
sob placení a výběru hotovosti na 
milionech míst – na webu, v ob-
chodech a v bezkontaktních ban-
komatech, a  to prostřednictvím 
mobilního telefonu. „V mobilním 
bankovnictví vidíme budoucnost. 
Právě platby mobilem můžou 
zanedlouho nahradit hotovost 
i plastové platební karty. Placení 
mobilním telefonem je jednodu-
ché, bezpečné, a hlavně pohodl-
né,“ říká člen představenstva Ban-
ky CREDITAS Kamil Rataj.

Dluhopisy skupiny 
UNICAPITAL přinášejí 
zajímavý výnos až 5,5 % 
ročně

28. 5. 2019
Letošní dluhopisový program 
UNICAPITAL Invest III nabízí na 
investice tři emise lišící se dobou 
splatnosti a  úrokovou sazbou. 
Nejkratší, tříleté dluhopisy nabí-
zejí úrok 3,8 % ročně, pětiletá emi-
se přinese investorům 4,7 % p. a.  
a s nejdelšími, sedmiletými dluho-
pisy dosáhnete na 5,5 % ročně. 
Dluhopisy UNICAPITAL Invest III 
se nabízejí výhradně v imobilizo-
vané podobě, pravidelné výnosy 
budou klientům vypláceny zpět-
ně jednou za půl roku. Stejně ja-
ko v minulosti je i letošní program 
skupiny UNICAPITAL dostupný ta-
ké menším investorům, jmenovitá 
hodnota dluhopisů je stanovena 
na 100 000 korun. Zdroje, které 
skupina UNICAPITAL z dluhopisů 
získá, využije na financování pro-
věřených akvizic. Stejně jako v mi-
nulých letech se skupina i  letos 
zaměří na oblasti distribuce ener-
gie, reality a development.

 

Banka CREDITAS: 
Sedm dobrých finančních 
tipů pro letní dovolenou

4. 6. 2019
Pokud se chystáte v létě vyrazit 
do zahraničí, Banka CREDITAS 
připravila několik jednoduchých 
zásad pro správu peněz, které je 
dobré dodržovat.

Zkontrolujte si kurz vaší ban-
ky (alespoň podle eura).

Ať už si radši směňujete pení-
ze ještě doma, nebo vybíráte na 
místě v bankomatu, podívejte se, 
jaký dává vaše banka kurz. Rozdí-
ly jsou totiž docela značné, zvlášť 
u  exotičtějších měn. Dobrým in-
dikátorem je kurz, za který vám 
banka smění koruny na eura, od 
něj se totiž obvykle odvozují kur-
zy dalších měn. „U většího výbě-
ru nebo platby dělá rozdíl v kurzu 
i několik set korun, které můžete 
utratit za lepší věci, než je špatný 
kurz,“ říká Lucie Brunclíková, ředi-
telka komunikace Banky CREDI-
TAS. 
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Banka CREDITAS
 nabízí placení 

mobilem

Google Pay je rychlý a  snad-
ný způsob placení a  výběru ho-
tovosti na milionech míst – na 
webu, v  obchodech a  v  bezkon-
taktních bankomatech po celém 
světě, a  to prostřednictvím mo-
bilního telefonu. Všechny služ-
by Google Pay poskytuje Banka 
CREDITAS svým klientům zdar-
ma. „V mobilním bankovnictví vi-
díme budoucnost. Právě platby 
mobilem můžou zanedlouho na-
hradit hotovost i plastové plateb-
ní karty. Placení mobilním tele-
fonem je jednoduché, bezpečné 
a  hlavně pohodlné,“ říká člen 
představenstva Banky CREDITAS 
zodpovědný za provoz a IT Kamil 
Rataj. 

Co potřebujete 
k používání Google Pay?
Mobilní telefon s operačním sys-
témem Android 5.0 nebo vyšším. 
Přístroj musí podporovat techno-
logii NFC. 

Dále platební kartu Banky 
CREDITAS nebo Richee kartu. Do 
Google Pay lze zaregistrovat i ví-
ce karet. V  tom případě si zvolí-
te, která karta bude výchozí – tu 

bude telefon používat pro place-
ní a výběry, pokud nezvolíte jinou 
kartu. 

A v neposlední řadě aplikaci  
Google Pay, kterou si stáhnete 
a nainstalujete. Součástí bezpeč-
ného placení je odemčení telefo-
nu (gestem, heslem, otiskem prs-
tu). Pokud přístroj dosud nemáte 
zabezpečený, aplikace po vás 
bude vyžadovat, abyste si zamy-
kání mobilu nastavili.

Jak Google Pay funguje?
Registrací v Google Pay jste svo-
ji kartu digitalizovali do mobilní-
ho telefonu. Pro placení vám nyní 
bude stačit pouze telefon, kartu 

můžete nechat doma. Stejně jako 
u bezkontaktních karet závisí prů-
běh platby na tom, jak vysokou 
částku hradíte:
• Do 500 Kč stačí telefon pro-

budit (rozsvítit) a přiložit k ter-
minálu, úplně stejně jako při 
platbě kartou. Není potřeba 
otevírat Google Pay.

• Nad 500 Kč musíte telefon 
odemknout a teprve poté při-
ložit k  terminálu. Odemknutí 
telefonu může být vyžadová-
no i u částek nižších, u  star-
ších typů terminálů můžete 
být vyzváni k zadání PIN.

• Po provedení platby telefon 
zavibruje, zobrazí se potvr-

zení platby a  máte zapla-
ceno.

• S  Google Pay můžete také 
vybírat z bankomatů umož-
ňujících bezkontaktní výbě-
ry. Rozsvítíte mobil, přiložíte 
jej ke čtečce a pak pokraču-
jete jako při výběru kartou – 
zadáním PIN a volbou část-
ky nebo jiné služby.

• Na internetu lze Google Pay 
využít v e-shopech, které tu-
to metodu podporují. Výho-
dou je, že nemusíte zadávat 
platební údaje, Google Pay 
si je vezme z uložené karty.

Maximální bezpečí
Platební metoda u  Google Pay 
při platbě číslo karty neodesílá 
ani ho neukládá do telefonu. Mís-
to toho každé platbě vytvoří jedi-
nečné virtuální číslo, tzv. token, 
kterým bezpečně spojí transakci 
s  konkrétním bankovním účtem. 
Pro placení nad 500 Kč navíc ap-
likace vyžaduje odemčení telefo-
nu, v případě krádeže tedy zloděj 
nebude schopen platbu provést. 

Garmin a Apple 
na dohled
Banka připravuje mobilní place-
ní i přes další platformy. „Během 
července plánujeme spustit pod-
poru Garmin Pay a na podzim by-
chom rádi nabídli placení pomocí 
Apple Pay,“ dodává Kamil Rataj.

Potřebujete poradit?
Podrobnější informace a odpově-
di na nejčastější dotazy najdete 
na specializované webové strán-
ce www.creditas.cz/google-pay. 
Pro radu si také můžete zajít na 
kteroukoliv pobočku nebo zavo-
lat na infolinku 800 888 009.

Banka CREDITAS svým klientům zpřístupnila službu Google Pay, 
ve které mohou bezkontaktně platit mobilním telefonem. 

Co Google Pay přináší a jak vám může zjednodušit placení 
nebo výběry z bankomatů? 

Symboly označující 
obchody, kde lze pro 
placení využít Google Pay
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Finanční strategie jednotlivých 
družstev a  společenství se ob-
vykle odvíjejí od převažujícího 
názoru členské základny. Po-
kud opravy domů nejsou urgent-
ní záležitostí a lze je o několik let 
odložit, družstevníci či vlastníci 
bytů často požadují, aby si druž-
stvo nebo společenství nejprve 
část peněz naspořilo. Tím jed-
nak v budoucnu sníží výši úvěru 
a z něj plynoucích úroků, ale také 
zvýší pocit jistoty, že družstvo ne-
bo společenství nemá příliš velké 
dluhy.

Řada družstev a  společen-
ství tak má značné finanční pro-
středky, které ale ponechává 
na běžných účtech. A  to i  v  pří-
padech, kdy vědí, že peníze bu-
dou potřebovat na opravu, která 
je naplánována až za několik let. 

Nejčastějším důvodem je 
opatrnost členů. Ti na schůzích 
odmítnou veškeré návrhy vede-
ní na výnosné investování úspor. 
Než podstupovat jakékoli, i malé 
investiční riziko, nechají své úspo-
ry raději na běžném účtu, kde ov-
šem v  důsledku inflace poma-
lu ztrácejí svou hodnotu. Mnohá 
družstva a  společenství tak zů-
stávají ve stavu, který nevyhovu-
je ani vedení, ani členské základ-
ně: Uložené peníze postupně 
ztenčuje inflace, členské schůze 
ale opakovaně odmítají jakýkoli 
způsob zhodnocení úspor.

Úroky i na běžném účtu
A  právě pro ně připravila Ban-
ka CREDITAS specializovanou 
nabídku. „Bytovým družstvům 
a  společenstvím vlastníků jed-
notek nabízíme na běžném pro-
vozním účtu úrok 0,85 % ročně. 
Ještě vyšší sazby pak nabízíme 

na termínovaných účtech,“ říká 
Oldřich Synovec, ředitel odbo-
ru regionálních firemních center 
Banky CREDITAS. Nejkratší, jed-
noletý vklad nabízí úrok 1,6 %  
p. a., na tříletém vkladu je sazba 
2,0 % p. a. Pětiletý vklad přinese 
BD či SVJ 2,6 % ročně a nejdel-
ší, desetiletý vklad nabízí 3,1 %  
p. a. Kromě českých korun je 
možné termínované vklady vést 
i v eurech. Velkou výhodou běž-
ných účtů i termínovaných vkladů 
je zákonné pojištění až do ekvi-
valentu 100 000 eur (při kurzu  
například 26 Kč/€ jde o  částku  
2 600 000 Kč). Pojištění se vzta-
huje na vklady i na úroky.

„Samozřejmostí jsou nulo-
vé poplatky za zřízení a  vedení 
účtu, za příchozí i odchozí platby, 
za nastavení, změny nebo zruše-
ní platebních příkazů a SIPO ne-
bo za prvních 5 výběrů z jakého-
koli bankomatu v Česku,“ dodává 
Oldřich Synovec. K  dispozici je 
také přehledné internetové ban-
kovnictví.

Nabídka na míru
Nabídka Banky CREDITAS není 
výjimečná jen výší úroků, ale také 
individuálním přístupem ke klien-
tům. Jednotlivá bytová družstva 

a  společenství vlastníků se od 
sebe navzájem liší. Nejde přitom 
jen o velikost domů, počty členů 
či budoucí plány. Ještě důležitěj-
ším aspektem je skladba členské 
základny. Banka CREDITAS pro-
to nabízí pomoc při přípravě člen-
ských schůzí, kde bude vedení 
družstva či společenství vysvětlo-
vat, jaké důvody vedly k výběru 
nabídky právě této banky a proč 

jsou běžné či termínované účty 
velmi výhodným řešením.

Podrobnější nabídku šitou 
na míru konkrétnímu SVJ či BD 
můžete mít i  vy. Stačí se zasta-
vit na kterékoli pobočce banky 
CREDITAS nebo oslovit regionál-
ního firemního bankéře, se kte-
rým si dojednáte schůzku.

Více informací najdete na 
www.creditas.cz/firma

Na bankovních úrocích 
mohou vydělat i bytová 

družstva a SVJ

Řada bytových družstev a společenství vlastníků jednotek má 
na svých účtech značné finanční prostředky. Obvykle se jedná o postupně 

narůstající úspory ve „fondu oprav“ nebo o rezervy ukládané pro případ 
nečekaných výdajů. Mnohá družstva a SVJ ale netuší, že své peníze 

mohou nechat vydělávat. Třeba tím nejjednodušším a současně velmi 
bezpečným způsobem – na dobře úročeném běžném účtu.

PODROBNOU 
NABÍDKU 

ŠITOU NA MÍRU 
KONKRÉTNÍMU 

SVJ ČI BYTOVÉMU 
DRUŽSTVU MŮŽETE 

MÍT I VY.
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Z MINULOSTI

Jméno emitenta (vydavatele) 
prvních dluhopisů zřejmě už ni-
kdy neobjevíme. Jisté však je, že 
tyto předchůdce dnešních cen-
ných papírů využívali lidé již ve 
starověku. Dosud nejstarší dlu-
hopis v  podobě kamenné des-
tičky totiž archeologové datovali 
do období kolem roku 2400 př. 
n. l. Nalezli ho v  dnešním Iráku 
při vykopávkách v  místech, kde 
kdysi stávalo významné mezo-
potamské město Nippur. Namís-
to peněz byl dluhopis vystavený 
na tehdy obvyklý platební pro-
středek – ječmen. Doklady po-
tvrzující půjčku hrály význam-
nou roli i  v  dalších starověkých 
regionech, například z egyptské 
Alexandrie je doložena existen-
ce dlužních listů, kterými dlužník 
svůj závazek potvrzoval bankéři. 

Ani středověk se bez dlu-
hopisů neobešel. Nejstarší do-
chované údaje o  benátských 
prestiti, dluhopisech, kterými 
se financovaly vojenské a  vá-
lečné výdaje, pocházejí již ze  
13. století. Úspěšný příklad Be-
nátek zaujal i  další vlivné oso-
by a  dluhopisy brzy vydávali 
nejen vládci, ale také papežo-
vé a další hodnostáři. Nejčastěj-
ším typem dluhových cenných 
papírů tehdy byly úvěrové listy, 
kterými se emitent zavazoval ke 
splacení upsané částky včetně 
úroků. Úvěrový list byl převodi-
telný, jeho majitel ho mohl pro-
dat jiné osobě, aniž by došlo ke 
změně nároku na vyplacení. To 
bylo ve středověku velkou vý-
hodou – významnou komplika-
cí tehdejšího obchodu byl velký 
počet regionálních měn. Směn-
ky potvrzující závazek dlužníka 
byly oproti lokálním měnám po-
užitelné univerzálně a  brzy se 
staly vyhledávaným způsobem 
placení.

Významným milníkem v  dě-
jinách cenných papírů je rok 
1693, kdy Bank of England vyda-
la první oficiální vládní dluhopi-
sy. Stejně jako mnohé cenné pa-
píry v  minulosti i  v  současnosti, 
také anglické dluhopisy sloužily 
k financování války, v tomto pří-
padě proti Francii. Zdroj snadno 
dostupných peněz se rychle za-
líbil a o 100 let později již veřejný 
dluh Anglie dosahoval 250 mili-

Dlouhá historie 
dluhopisů 

onů liber. To ale zdaleka nebyl 
konec. Devatenácté století zača-
lo mnohaletou válkou o španěl-
ské dědictví a po jejím skončení 
v  roce 1814 již anglický veřejný 
dluh přesahoval astronomických 
800 milionů liber. Asi nejlépe by 
tento vývoj ohodnotila parafráze 
slavného výroku Haškova pol-

ního kuráta Katze: To se nám to 
válčí, když nám lidi půjčujou pe-
níze.

Dluhopisy v českých zemích
Také další panovníci a vládci brzy 
pochopili, jak výhodným a přede-
vším snadno dostupným zdrojem 
financí jsou dluhopisy. Na území 

dnešní České republiky se prv-
ní předchůdce dnešních státních 
dluhopisů objevil za Marie Tere-
zie v  roce 1762, a  to v  podobě 
státní půjčky s 6% úročením. 

O  století později již byly 
dluhopisy zavedeným investič-
ním prostředkem. V roce 1871 se 
v Praze poprvé otevřela Pražská 

N ě m e c k ý  d l u h o p i s  z   r o k u  1 8 9 9
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zrušil všechny závazky tuzem-
ských cenných papírů vyda-
ných před rokem 1945 i  závaz-
ky dluhopisů státu a finančních 
institucí vydaných po roce 1945. 
Z  cenných papírů, do kterých 
nejedna generace uložila své 
úspory, se mávnutím úředního 
pera staly listiny, jejichž jedinou 
hodnotou byla připomínka časů 
minulých…

Novou éru své historie za-
čaly dluhopisy na našem území 
psát až po roce 1989. Již v úno-
ru 1990 bylo vládním usnesením 
povoleno emitovat podnikové 
dluhopisy. O  rok později vznikl 
prozatímní sekundární trh cen-
ných papírů a v roce 1993 zahá-
jila provoz Burza cenných papírů 
Praha. Ve stejném roce vydala 
své první státní dluhopisy nově 
vzniklá Česká republika. Rychle 
se rozvíjel také trh podnikových 
a komunálních dluhopisů.

Dnešní trh nabízí investorům 
pestrou směsici státních, munici-
pálních (krajských, městských ne-
bo obecních), bankovních a  pod-
nikových dluhopisů. Řada emisí 
je díky nízkým jmenovitým hodno-
tám přístupná i drobným investo-
rům. Dluhopisy úspěšně vstoupily 
do 21. století a nepochybně i v bu-
doucnu zůstanou jedním z  klíčo-
vých investičních produktů.
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bursa pro zboží a  cenné papí-
ry. V prvním období její existen-
ce se obchodovalo nejen s cen-
nými papíry, ale také se zbožím 
a zemědělskými plodinami. Vel-
mi brzy ale vznikla samostatná 
plodinová burza a  pražská bur-
za se zaměřila pouze na obcho-
dy s cennými papíry.

Dluhopisy v  té době nevy-
dával jen stát, ale také jednot-
livé země (v  rámci Rakouska-
-Uherska) a města. K oblíbeným 
cenným papírům patřily rovněž 
dluhopisy podniků. Mezi nimi na 
přelomu století dominovaly emi-
se železničních společností, na-
příklad Společnost Jižní dráhy 
vydala celkem 16 emisí v celko-
vé nominální hodnotě 2,44 mi-
liardy švýcarských franků. Za-
jímavostí je mimořádně dlouhá 
doba splatnosti – některé želez-
niční dluhopisy vydané na po-
čátku 20. století měly být vypla-
ceny až v roce 1968.

Po vypuknutí 1. světové vál-
ky bylo veškeré obchodování 
na burzách zakázáno. Pražská 
burza obnovila svůj provoz až 
v  samostatném Českosloven-
sku 3. února 1919. Zpočátku se 
obchodovalo především s  akci-
emi, brzy však rostly i  transak-
ce s dluhopisy. Objemy obchodů 
postupně překročily maximální 
hodnoty dosažené před světo-
vou válkou, další rozvoj ale v ro-
ce 1929 zastavila hospodářská 
krize, ze které se trh vzpamato-
vával až do poloviny 30. let. 

V září 1939 se provoz praž-
ské burzy opět zastavil a  další 
obchody s cennými papíry pro-
bíhaly jen soukromě. Po skon-
čení 2. světové války burza 
svou činnost neobnovila. Defini-
tivní konec plánů na její oživení 
přišel v  roce 1948 – znárodně-

I když se zdají být moderním investičním nástrojem, 
existují již více než 4 000 let. Poprvé se objevily už ve starověku, 

úspěšně sloužily ve středověku a od 19. století patří mezi základní 
zdroje financování a současně oblíbené investiční produkty. 

Vítejte na exkurzi do historie dluhopisů. 

Mě n o v á  r e f o r m a  v   r o c e  1 9 5 3 
b e z  n á h r a d y  z r u š i l a 

v š e c h n y  z á v a z k y  t u z e m s k ý c h 
c e n n ý c h  p a p í r ů ,  v y d a n ý c h 

p ř e d  r o k e m  1 9 4 5  i   z á v a z k ů 
d l u h o p i s ů  s t á t u 

a   f i n a n č n í c h  i n s t i t u c í  v y d a n ý c h 
p o  r o c e  1 9 4 5 .

ní podniků a  změna ekonomic-
kého systému na centrálně 
plánované hospodářství nepo-
skytovaly prostor pro obchod 
s cennými papíry. Mezi občany 

Československa v  té době ješ-
tě zůstávalo mnoho dluhopisů, 
naději na jejich vypořádání ale 
zničila měnová reforma v  roce 
1953. Stát tehdy bez náhrady 

U NÁS SE PRVNÍ 
PŘEDCHŮDCE 

STÁTNÍCH 
DLUHOPISŮ 

OBJEVIL ZA MARIE 
TEREZIE 

V ROCE 1762.
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BANKOVNĚ NEBANKOVNÍ TÉMA

Od klienta k produktu, 
nebo od produktu 

ke klientovi?

V dnešním světě je běžné, že výrobci, obchodníci 
či poskytovatelé služeb dávají na první místo zákazníka. Studují ho, 

vyptávají se, sestavují statistiky. Takto vybavení informacemi 
a představou o jeho potřebách připraví produkt, zboží, službu. 

Pak se začnou předhánět v argumentaci, jak výbornou mají nabídku, 
bez které se nelze obejít. Zákazník je prostě sluníčko, 

kolem kterého všichni obíhají.

Zdá se, že ve finančním světě to 
funguje opačně. K  hotovému fi-
nančnímu produktu se hledá kli-
ent teprve ve druhém sledu. 

Přitom i  finanční svět kdysi 
začínal podobně. Byla tu potřeba 
směny, odložení spotřeby na bu-
doucí čas nebo nezbytnost půj-
čit si, aby plány mohly být usku-
tečněny. Vznikly peníze, finanční 
služby, finanční instituce.

Doba se mění. To, co by-
lo obvyklé a  jednoduché, je ny-
ní složité. Finanční transakci, i na 
jednoduché úrovni, předchází 
složitá testovací procedura, která 
má chránit před chybným vlast-
ním rozhodnutím i před nekalými 
praktikami prodejců.

K  takovému přístupu exis-
tují vážné důvody. Finanční sy- 
stém je mnohem komplikovanější 
a  moderní společnost, ekonomi-
ka a  blahobyt jsou na něm da-
leko více závislé. Kdykoli došlo 
k  jeho selhání, nastal obvykle 
i kolaps společnosti, někdy „jen“ 
v  podobě krize, někdy dokonce 
vznikem válečného konfliktu.

Jestliže finanční systém pro-
růstá dennodenním životem kaž- 
dého jednotlivce, je nutné řešit 

i bezpečnost. Nese to však s se-
bou svérázné projevy. Ztrácí se 
například srozumitelnost: Rozsah 
a  podání informací představu-
je často několikastránkový text. 
Požaduje se více informací o sa-
motném zákazníkovi a o jeho po-
měrech, a  to je často přijímáno 
s  nelibostí. Paradoxně to může 
znamenat oslabení rozvoje sa-
mostatného rozhodování a poci-
tu odpovědnosti; například ploš-
ná garance bankovních vkladů 
nenutí zákazníka zkoumat souvi-
sející rizika.

Před uskutečněním samotné 
finanční transakce musí mít zá-
kazník jistou trpělivost a absolvo-
vat všechny předepsané kroky. 
V  některých oblastech podniká-
ní (např. poskytování půjček ne-
bo investičních služeb) to dokon-
ce vypadá, že se banky snaží 
klienta od využití služby odradit. 
Když má klient zájem o investiční 
produkty, provádějí banky dlou-
hé dotazování na zkušenosti a fi-
nanční zázemí klienta. Provádějí 
testování klienta. 

„Obchodní“ pohovor s  kli-
entem trvá neúměrně dlouho, je 
složitý. Klient se při něm dozví 
všechno kromě informací o  sa-
motné nabídce. Pak si musí na-
bídku nastudovat sám. „Nedej 
bože“, aby chtěl s něčím poradit 
před tím, než se rozhodne. Na-
příklad před nákupem investiční-
ho produktu (fond, dluhopis) musí 
klient na pobočce banky vypl-
nit investiční dotazník a dotazník 
k cílovému trhu. Na sadě otázek 
a odpovědí je „grilován“ při pro-
kazování svých znalostí a  zkou-
mán z pohledu své finanční situ-
ace a  svých investičních zvyků 

a  návyků. Pokud nikdy neinves-
toval, tak by mu banka ani nemě-
la požadovaný produkt prodat. 

Zkusme si pro odlehče-
ní tématu a pro ilustraci na chví-
li představit, že by podobný pro-
ces probíhal i  v  jiných situacích. 
Například při pořizování domácí-
ho mazlíčka. Vejděme do obcho-
du, kde za pultem čeká obsluha, 
aby nejprve zhodnotila, nakolik 
můžeme být vhodným chovate-
lem. Předložený test obsahuje 
dotazy jako:
• Psem nejčastěji vydávaný 

zvuk je: a) štěkání, b) mňou-
kání, c) kukání.

• Alespoň základní výchovu 
by měl mít každý pes. Koli-
krát jste byl/a  se psem na 
cvičišti v  posledních šesti 
měsících: a) alespoň třikrát, 
b) pravidelně každý týden, 
c) jen příležitostně, když ji-
nak nebylo co na práci, d) 
bez psa nebyl důvod chodit 
na cvičiště.

• Máte rád/a psy? a) ano, mi-
luji psy, b) občas mi psi le-
zou na nervy, c) nesnáším 
psiska!

• Do psí misky nejčastěji dá-
váme: a) psí žrádlo, b) ptačí 
zob, c) kyselinu sírovou.

Otázka za otázkou, vyhod-
nocení, podpis. Patnáct minut 
pryč. A pokud výsledek ukáže, že 
nejste milovník psů, tak vám psa 
neprodáme. Leták o výchově psů 
si vezměte s sebou domů, na pro-
studování. Mezitím odešel i další 
zákazník, který stál ve frontě za 
vámi a chtěl si koupit kočičí gra-
nule, ale nebavilo ho tak dlouho 
čekat. 

Samozřejmě, že výše uve-
dené je velkou nadsázkou. Srov-
návají se jablka s hruškami, může 
to zavánět demagogií. Nicméně 
otázka míry složitosti a  srozumi-
telnosti procesu a míry samostat-
nosti a odpovědnosti jednotlivce 
zůstává.

Co je výsledkem celého 
procesu investičních produktů? 
V lepším případě klient „jen“ za-
čne banku považovat za spo-
lek byrokratů. V  horším případě 
předčasně odejde, protože jed-
noduše nechce bance říkat, ja-
ké jsou jeho zkušenosti a znalosti 
v oblasti investování. A tak zkusí 
štěstí v  jiné bance. A  zážitek se 
opakuje – i druhá banka chce po-
drobné informace a vyplněné do-
tazníky. Klient možná zkusí ještě 
třetí banku, a pak toho bude mít 
definitivně dost. A  obrátí se na 
internet, kde najde jen záplavu 
nebankovních investičních nabí-
dek. Dotazníky? Kontrola znalos-
tí? Stačí vyplnit registraci, vybrat 
dluhopis, odeslat objednávku, 
podepsat smlouvu o  úpisu, za-
platit a hotovo. 

Zklamu vás, pokud čeká-
te, že nyní bude následovat vě-
ta: Kdo se směje naposled… Na 
počátku tohoto procesu se smě-
je klient – zbavil se „zvědavé“ 
banky a koupil cenné papíry bez 
„zbytečných otázek“ a  možná 
i  s vyšším úrokem. Jenže za pár 
měsíců nebo let se může ukázat, 
že vysoké úroky opravdu zname-
nají vysoké riziko, a klient o svoji 
investici přijde. V této chvíli už se 
klient nesměje. A nesměje se ani 
banka. Přišla o  klienta. A  napá-
lený kupující už nejspíš nikdy in-
vestovat nebude, ani v bance, ani 

TESTOVACÍ 
PROCEDURA MÁ 
CHRÁNIT PŘED 

CHYBNÝM VLASTNÍM 
ROZHODNUTÍM 

I PŘED NEKALÝMI 
PRAKTIKAMI 
PRODEJCŮ.
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kdekoli jinde. A na počátku toho 
všeho byl pocit, že banka je pří-
liš zvědavá. 

Samozřejmě se na věc dá 
podívat i  z  druhé strany: Ban-
ka přece není zvědavá zbyteč-
ně. Banka plní požadavky, které 
jí předepisuje legislativa. A legis-
lativa chrání vás – klienty. Když 
se banka vyptává, jak moc rozu-
míte investicím, je to proto, aby 
vám mohla (a  směla) nabídnout 
jenom takové produkty, kterým 

budete detailně rozumět. Dotaz-
ník tak do jisté míry nahrazuje po-
vinné pojištění vkladů, které ban-
kám nařizuje stát. Investice sice 
pojištěné nejsou, ale stát určuje 
systém ochrany, aby vám ban-
ka nemohla podsunout produkty, 
kterým nerozumíte nebo u  nich 
nedokážete zhodnotit všechna ri-
zika. Ty zdánlivě otravné dotazní-
ky mají hlídat bezpečnost vašich 
peněz, i když to tak na první po-
hled nevypadá. 

Petr Hlinomaz

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

BANKA SE PTÁ, JAK 
MOC ROZUMÍTE 

INVESTICÍM, PROTO, 
ABY VÁM MOHLA 

NABÍDNOUT TAKOVÉ 
PRODUKTY, KTERÝM 
BUDETE DETAILNĚ 

ROZUMĚT.
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PODPORUJEME 

Chceme být 
zodpovědnou bankou

Společně pro děti

Podpora nejrůznějších chari-
tativních 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 rám-
ci dobrovolnických dnů zapojují  
i zaměstnanci banky.

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

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

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

Banka CREDITAS není jen stabilní 
finanční institucí. Jsme také trans-
parentní a  společensky odpo-
vědnou společností, a  proto na-
še podnikání nevnímáme jen jako 
byznys, ale klademe důraz i  na 
jeho širší společenský rozměr.

Principy společenské odpo-
vědnosti mají pevnou pozici v na-
šich firemních hodnotách. Základ-
ními kameny Banky CREDITAS 
jsou spokojení zaměstnanci, pé-
če o  životní prostředí a  podpo-
ra veřejně prospěšných projek-
tů spojených s  pomocí těm, kdo 
ji nejvíce potřebují.

Spokojení zaměstnanci
Lidé jsou základním předpokla-
dem našeho úspěchu a  růstu, 
spokojenost zaměstnanců je pro-
to pro nás velice důležitá. Dbá-
me na příjemné a  kvalitní pra-
covní prostředí a  podporujeme 
silné stránky našich pracovní-
ků. Umožňujeme zaměstnancům 
sladit pracovní a  osobní život. 
Podporujeme týmové kulturní 
i  sportovní aktivity a snažíme se 
budovat mezi zaměstnanci důvě-
ru a přátelskou atmosféru. Prakti-
kujeme open door policy. Dveře 
má u nás pro své kolegy neustále 
otevřené i vedení banky.

Životní prostředí
Prostředí, ve kterém žijeme 
a pracujeme, nám není lhostejné. 
Podporujeme recyklaci odpadu, 
v našich prostorách máme nádo-
by na separaci běžného odpadu 
i místa pro sběr použitých bate-
rií. V  rámci banky upřednostňu-
jeme materiály a  postupy, kte-
ré minimalizují negativní dopady 
na životní prostředí a jsou ekolo-
gicky nezávadné. Pro naše slu-
žební cesty v  maximální možné 
míře využíváme ekologicky pří-
znivé způsoby dopravy – vlaky 
a MHD. 

Banka CREDITAS dlouhodo-
bě směřuje k  paperless office –  
bezpapírovému kancelářskému 
prostředí. Většinu svých doku-
mentů bezpečně uchováváme 
v  elektronické podobě. Papírem 
šetříme i na pobočkách, kde mo-
hou klienti podepisovat smlouvy 
elektronicky na tabletech.

Podpora nejpotřebnějším
Pomoc místním komunitám je 
součástí společenské odpověd-
nosti banky již od jejího vstupu 

na český trh. Od roku 2018 jsme 
hlavním partnerem Společně pro 
děti o.p.s. Tato obecně prospěš-
ná společnost pomáhá plnit sny 
opuštěným a sociálně znevýhod-
něným dětem. Podporuje děti, je-
jichž rodiny se ocitly ve složité 
životní situaci, a také ty, které vy-
růstají bez rodičů. Umožňuje hol-
kám a klukům věnovat se aktivi-
tám, které je baví. I díky tomu je 
jejich dětství hezčí a  start do ži-
vota snazší.

Banka CREDITAS pomáhá 
nejen finančně, do pomoci se za-
pojují také její zaměstnanci. Pořá-
dáme Dobrovolnické dny, během 
nichž naši zaměstnanci osobně 
pomáhají této neziskové organi-
zaci. Ve spolupráci se Společně 
pro děti pořádáme celofiremní 
sbírku oblečení, hraček a  spor-
tovního vybavení, které poté pu-
tuje do dobročinných bazárků. 
Organizace Společně pro děti 

pak přímo obdarovává děti v dět-
ských domovech a  Klokáncích 
nebo používá výtěžek prodeje 
na projekt Společně pro děti DO 
ŠKOL, který finančně pomáhá 
dětem ze sociálně slabších rodin, 
aby se mohly věnovat svým ob-
líbeným mimoškolním aktivitám. 

Podporujeme také zaměst-
nance, kteří se účastní dalších 
dobrovolnických aktivit, a to i ta-
kových, na kterých Banka CREDI-
TAS aktuálně sama nespolupra-
cuje. Zaměstnancům aktivním 
v dobrovolnictví se snažíme vyjít 
vstříc, ať již úpravou pracovní do-
by, nebo poskytnutím jiného typu 
podpory.

Pokud se i  vy chcete stát 
součástí společensky zodpověd-
né Banky CREDITAS, navštiv-
te www.creditas.cz/kariera. Rá-
di vám ukážeme, že spokojenost 
zaměstnanců u nás není pouhou 
frází, ale příjemnou realitou.
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Každý by měl mít 
#odvahu darovat

Společně pro děti o.p.s. pomáhá potřebným už více než šest let. Z původního projek-
tu několika přátel se stal vydatný zdroj podpory mnoha dětí v  tíživých životních si-
tuacích. Díky výraznému finančnímu přispění generálního partnera – Banky CREDI-
TAS – se pomoc dostává ke stále většímu počtu dětí. Společnost v  současné době 
připravuje zcela novou webovou platformu, která umožní snadno a  rychle věno-
vat příspěvek na pomoc těm nejpotřebnějším. Stejně jako v  minulosti bude Společ-
ně pro děti i  na novém webu poskytovat transparentní informace o  příjemcích pod-
pory. Dárci tak budou předem vědět, na co a  kterému konkrétnímu dítěti přispívají.

Meziobecní olympiáda
Víte, co je to meziobecní olympiáda? Několik obcí se dohodne a společně uspořádají 
soutěže v atletických disciplínách a kolektivních sportech pro šest věkových kategorií, od 
té nejmladší pro děti do 9 let až po nejstarší matadory ve věku nad 40. Při letošním pátém 
ročníku se obce Dolany, Tovéř, Samotišky a Bělkovice-Lašťany rozhodly spojit síly se Spo-
lečně pro děti a podpořit dobrou věc. Z prodejního stánku Společně pro děti, dobrovolného 
vstupného a finanční podpory obcí se vybralo neuvěřitelných 16 788 Kč. Celý výtěžek byl 
věnován Lukášovi, nadějnému plavci, kterému sice ve třech letech diagnostikovali autis-
mus, ale ani to mu nebrání v plnění snů. V roce 2018 se stal mistrem a vicemistrem České 
republiky a jednou se chce dostat až na olympiádu. Držte mu palce! 

Přesnídávky 
pro Klokánek
Sbírky pro olomoucký Klokánek tradičně pořádá 
Společně pro děti o.p.s. ve spolupráci s  Bankou 
CREDITAS. Letošní akce nabídla dobrovolným dár-
cům neobvyklé téma: dětské přesnídávky. V  Klo-
kánku totiž v posledních měsících výrazně přibylo 
malých dětí a oblíbené dětské pochoutky se staly 
nedostatkovým zbožím. Dárci měli možnost buď za-
koupit a přinést přesnídávky podle vlastního výběru, 
anebo přispět na účet, ze kterého zajistí nákup Spo-
lečně pro děti. Během května zaměstnanci banky 
shromáždili více než 300 přesnídávek a za peníze 
zaslané na účet se nakoupí další stovky kojenec-
kých výživ. Pokud chcete i vy podpořit děti a jejich 
tety z  Klokánku, podrobné informace najdete na  
www.spolecneprodeti.cz.

Nový 
dárcovský web 
Společně pro děti připravuje prostřednictvím projek-
tu #odvahadarovat webovou platformu, která umož-
ní veřejnosti podpořit konkrétní dítě a jeho potřeby. 
Na webu návštěvník najde seznam přání a sám si 
vybere, kterému dítěti a na co přispěje. Systém bude 
nastaven tak, aby k zaslání daru postačilo několik 
kliknutí.

Na vývoj webu #odvahadarovat se složila veřej-
nost – Společně pro děti se rozhodlo projekt netra-
dičně zafinancovat prostřednictvím veřejné sbírky na 
crowdfundingové platformě Hithit. Za 30 dní se od  
29 přispěvatelů vybrala celková částka 51 650 Kč. 
Nový projekt již brzy spatří světlo světa, aktuální infor-
mace najdete na sociálních sítích Společně pro děti.
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