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smlouvy a negarantujeme jejich správnost 
a úplnost.

Vážení čtenáři, 

C Journal, který jste právě otevřeli, je završením 3. ročníku našeho maga-
zínu. Během tří let jsme vám na celkem 360 stránkách přinesli více než dvě 
stovky článků a novinek ze života Banky CREDITAS a  investiční skupiny 
UNICAPITAL. A budeme v tom pokračovat i nadále. I následující strany jsou 
nabité zajímavými tématy a celou řadou novinek.

V Bance CREDITAS jsme nelenili ani o prázdninách a rozšířili jsme nabídku 
o nové produkty určené především mladším a nejmladším klientům. Když 
jsme hledali, jaká nabídka chybí na hypotečním trhu, ukázalo se, že klien-
tům zdaleka nejde jen o výši úroků. Proto jsme vsadili na rychlost vyřízení 
hypotečního úvěru a možnost předčasného splacení kdykoli bez sankcí či 
poplatků. Další novinka v podobě dětských produktů je určena nejen pro 
děti a juniory, ale i pro jejich rodiče a prarodiče. Již od 6 let můžete svým 
dětem zřídit Richee účet Junior, na kterém se děti naučí díky mobilní apli-
kaci Richee hospodařit s penězi. Více se o obou produktech dočtete na ná-
sledujících stranách.

Novinky ale přinesly také společnosti patřící do skupiny UNICAPITAL. Síť 
Alzheimercenter se rozrostla o tři nová zařízení, a dohromady tak nabízí ko-
lem 1 500 lůžek pro osoby postižené demencí. O plánech i o tom, proč se 
Alzheimercentrum tak zásadně liší od běžných ústavů, jsme hovořili s ge-
nerálním ředitelem Markem Citou.

Velké překvapení čeká na všechny hosty slavného karlovarského Grand-
hotelu Pupp. Ve dvoraně hotelu vás nyní přivítá zářivě bílý koberec, na kte-
rém trůní majestátní skleněný bar, a  textilní tapety nahradily na stěnách 
fotografie slavných hostů. Pupp se ale mění mnohem víc. Svůj pohled na 
současnost i budoucnost nejstaršího hotelu ve střední Evropě v našem roz-
hovoru představuje jeho ředitel Jindřich Krausz. 

Obecně prospěšná společnost Společně pro děti, kterou Banka CREDITAS 
dlouhodobě podporuje, spustila unikátní projekt. Web, na kterém si může-
te vybírat, které konkrétní dítě podpoříte a na co mu svým darem přispě-
jete. Naše společenská odpovědnost má ale daleko širší záběr, z řady na-
šich sponzorských projektů jsme tentokrát vybrali tenisový turnaj vozíčkářů 
a musím napsat, že před nimi smekám.

Přeji vám příjemné prožití podzimu a těším se na shledanou v roce 2020.

Lucie Brunclíková
šéfredaktorka, 
ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS
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Dlouhodobá podpora o.p.s. Společ-
ně pro děti zdaleka není jedinou po-
mocí, kterou banka poskytuje lidem 

s nelehkým životním osudem. Mezi sponzoro-
vanými aktivitami je také mezinárodní tenisový 
turnaj vozíčkářů, o kterém podrobněji píšeme 
na straně 39.

Banka CREDITAS 
pomáhá

80 000 klientů 
Banky CREDITAS

Počet klientů Banky CREDITAS vzrostl z dvaceti tisíc na počátku roku 2017 na současných více než osmdesát tisíc. 
Nové klienty banka získává především díky dlouhodobě výhodným úrokovým sazbám, které umožňují nadstandardní 
zhodnocení úspor. Mezi nejvýhodnější na českém trhu se nepochybně zařadí i nově zavedené dětské produkty – Ri-

chee účet Junior (běžný účet s úrokem 1,5 % ročně) a Spoření Richee Junior s ročním úrokem ve výši 1,8 %, které představujeme 
na stranách 24–25.

V červenci banka svým klientům zpřístupnila další alternativní způsob placení – Garmin 
Pay. Jeho prostřednictvím lze platební karty Banky CREDITAS a Richee digitalizovat 
a pro bezkontaktní placení či výběry využívat chytré hodinky Garmin. Služba Garmin 

Pay je všem klientům dostupná zdarma.

Garmin Pay v Bance CREDITAS



U   s e d m i l e t ý c h
 d l u h o p i s ů  n a b í z í 

U N I CA P I TA L
 ú r o k  6 , 5  %

Nové emise dluhopisů 
UNICAPITAL

Nejvyšší úroky ve své 
historii nabízí v nových 
emisích dluhopisů 

investiční skupina UNICAPITAL. 
Sazby se pohybují od 4,5 % 
ročně u tříletých dluhopisů až 
po 6,5 % ročně u sedmiletých 
dluhopisů. Podrobné informace 
uvádíme na straně 9.

Čerstvou novinkou v produktech Banky CREDITAS jsou hypoteční produkty. Nabídka zahrnuje kla-
sickou hypotéku na bydlení, americkou (neúčelovou) hypotéku a refinancování. Všechny hypoteční 
produkty nabízejí na českém trhu výjimečnou možnost – okamžité splacení části nebo celého úvě-

ru kdykoli a bez jakékoli penalizace. Podrobné informace najdete na stranách 10–11.

Tři nová Alzheimercentra

Nabídka Alzheimercenter se během léta rozrostla o téměř čtyři sta lůžek ve třech nových zařízeních 
v České Lípě, Ostravě a Černošicích. Další centrum, které právě vyrůstá v Pardubicích, otevře své 
brány v polovině roku 2020. Podrobnosti a rozhovor s generálním ředitelem Markem Citou uvádí-

me na stranách 6–8.
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Hypotéky, které můžete splatit kdykoli

Díky výhodným úrokovým 
sazbám a  nulovým poplat-
kům banka dlouhodobě ob-

sazuje nejvyšší příčky českého ban-
kovního trhu. V zářijových žebříčcích 
webu Finparáda.cz je Banka CREDI-
TAS na 1. místě v  kategorii osobních 
účtů (Richee účet), na 1. místě mezi 
spořicími účty (produkt Spořicí účet +) 
a  na 3. místě v  kategorii podnikatel-
ských účtů (produkt Firemní účet). 

Banka CREDITAS vede žebříčky

14 bank v Richeem

První česká multiban-
kovní aplikace Richee 
nabízí připojení účtů 

již ze 14 českých a slovenských 
bank. O novinkách v Richeem se 
dočtete na stranách 34–35. 

Nové pobočky 

Již 34 míst obsahuje 
mapa poboček Banky 
CREDITAS. Během léta 

přivítali své první klienty bankéři 
v Benešově, Uherském Hradišti, 
Jihlavě a Trutnově. Podrobněji 
o nových pobočkách píšeme na 
straně 29.
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Marek Cita:
Alzheimercentrum 

má koncept unikátní 
péče o klienty

Generální ředitel Marek Cita řídí od května letošního 
roku síť specializovaných zařízení Alzheimercentrum, která 

patří investiční skupině UNICAPITAL. Jak vidí své první měsíce 
v nejvyšší pozici a co plánuje do budoucnosti, jsme se zeptali 

krátce po otevření nového centra v Černošicích.

ROZHOVOR

Od Vašeho nástupu na pozici 
generálního ředitele uplynulo 
několik měsíců. S jakými před-
stavami jste do Alzheimercent-
ra nastupoval a jak se splnily?
Řídit projekt velikosti Alzheimer-
centra a  jeho společenské odpo-
vědnosti jsem od začátku bral ja-
ko velkou výzvu. Přistupoval jsem 
k  němu ale s  potřebnou dávkou 
pokory a  snahy ho co nejrych-
leji pochopit v  jeho komplexnos-
ti. A musím říct, že mě nová role 
zcela pohltila! Obor je to velmi za-
jímavý a perspektivní, což mi prv-
ní půlrok v praxi denně potvrzuje, 
a  ukazuje se, že motto „Koncept 
unikátní péče o klienty s plánem 
dalšího dynamického růstu“ je vý-

A l z h e i m e r c e n t r u m 
n a j d e t e  j i ž  n a  1 2 
m í s t e c h  p o  c e l é m 

Č e s k u

stižné. Nedávné otevření tří no-
vých center a s tím spojené navý-
šení kapacity o  téměř 400 lůžek 
určitě potvrzuje velkou dynamiku 
projektu. Se stejným nasazením 
se ovšem věnujeme i rozvoji a sta-
bilizaci center stávajících. A s tím-
to cílem jsem ostatně do společ-
nosti přišel. Mým úkolem není jen 
realizace nových center, ale pře-
devším celkový rozvoj společnosti 
tak, aby byla v péči o klienty s de-
mencemi lídrem na trhu.

Co máte konkrétně na mys-
li celkovým rozvojem společ-
nosti?
Určitě budeme náš koncept na-
dále stavět na vysokém standar-

du péče o  klienta a  rozvíjet ho, 
a to s pomocí odborníků z řad na-
šich zaměstnanců i externích ex-
pertů. Nově se více zaměříme na 
moderní IT systémy, jejich propo-
jování a práci s daty. Společnost 
Alzheimercentrum má v  součas-
né době více než 1 000 zaměst-
nanců a  necelých 1 500 klien-
tů a to už vyžaduje automatizaci 
a  centralizaci systémů, ve kte-
rých vidím do budoucna velký 
potenciál. 

Už se Vám za tu krátkou do-
bu povedlo některé kroky rea-
lizovat?
V  současné době přecházíme 
k centralizaci náboru zaměstnan-

ců, a to s cílem oslovit a získat co 
nejkvalitnější personál do našich 
center. Stejně tak v  oblasti stra-
vování našich klientů pilotujeme 
centrálně řízený a nutričními spe-
cialisty sestavovaný jídelníček 
pro naše klienty. Tím budeme ga-
rantovat jak požadovanou kva-
litu, tak nutriční hodnotu stravy, 
jelikož pacienti s  Alzheimerovou 
chorobou mají specifické nároky 
především na kalorickou hodno-
tu a  skladbu živin, samozřejmě 
s  přihlédnutím k  individuálním 
specifikům každého z  nich. Při-
pravujeme také sjednocení a po-
sílení jednotlivých komunikačních 
nástrojů, např. webu, Facebooku 
nebo odborné poradny, které 
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ROZHOVOR

jsou pro nás klíčové v  kontaktu 
s  rodinami našich současných 
i  potenciálních klientů. Věřím, 
že většinu těchto strategických 
opatření se nám podaří dokončit 
ještě v roce 2019 nebo nejpozději 
v prvním kvartále roku 2020. 

Jaký vidíte prostor pro další 
rozvoj?
Potenciál dalšího rozvoje je 
opravdu velký, a to i přes ne zce-
la optimální nastavení legislativy, 
kdy např. některé úhradové vy-
hlášky byly aktualizované napo-
sledy v roce 2013. Naší výhodou 
je jednoznačně příslušnost k  in-
vestiční skupině UNICAPITAL, kte-
rá nám dává stabilní finanční zá-
zemí pro další růst a modernizaci. 
V  současnosti je v  Česku téměř 
160 000 lidí s diagnózou Alzhei-
merovy choroby, a to jsou pouze 
lidé, kterým již byla stanovena 
diagnóza. Odborníci ale uvádě-
jí, že skutečný počet nemocných 
může být až pětinásobný. A pro-
tože se nemoc projevuje přede-
vším ve vyšším věku a průměrná 
délka života roste, bude počet 
pacientů dále přibývat. 

Jak řešíte problémy s předsud-
ky? „Dát dědečka do ústavu“ je 
ve společnosti stále vnímáno ja-
ko selhání…
Současné medikamenty doká-
žou zpomalit rané fáze nemoci, 
dlouhodobě je však Alzheimero-
va choroba nevyléčitelná. Postu-
pem času se stav zhorší natolik, 
že pacienti potřebují nepřetrži-
tou péči. Tu nemůže běžná ro-
dina vlastními silami zvládnout. 
A  přesně v  tuto chvíli přichá-

zí čas Alzheimercentra. Se svo-
jí specializovanou péčí dokáže 
od rodin převzít starost o  jejich 
blízké a  poskytnout kvalitní 
služby, které klientům prodlou-
ží dobu soběstačnosti a  zpří-
jemní poslední roky života. Na 
druhou stranu se upřímně těm 
předsudkům nedivím. Kdo ně-
kdy měl známého nebo příbuz-
ného třeba v  LDN, má většinou 
na ústavy vyhraněný názor. Tím 
nechci shazovat snahu personá-
lu těchto ústavů, ale pokud má 
jeden ošetřovatel na starost de-
set nebo i  více pacientů, pokud 
leží v pokojích po pěti, ale i více 

lidech, pak logicky vzniká nega-
tivní názor na ústavy jako tako-
vé. Proto říkám: Přijďte se k nám 
podívat. A  pochopíte, že o  ne-
mocné lze pečovat i jinak.

A chodí se lidé dívat?
Chodí. Zejména ti, kdo uvažují 
o tom, že by nám svěřili své blíz-
ké, se obvykle nejprve přijedou 
podívat, aby se přesvědčili, jak 
bude o  jejich rodiče či prarodiče 
postaráno. A  v  převážné větši-
ně případů jsou překvapení: Alz-
heimercentrum totiž vypadá úpl-
ně jinak, než čekali. Co překvapí 
snad všechny návštěvníky, je ro-
dinná atmosféra a větší počet pe-
čovatelů a terapeutů. A pak je to 
pestrost denního programu na-
šich klientů. Každý klient dělá to, 
co zvládne a co ho baví. Všechny 
se snažíme neustále aktivizovat, 

A l z h e i m e r c e n t r u m  v   Č e r n o š i c í c h .  N a b í z í  s v ý m  k l i e n t ů m  k r o m ě  j i n é h o  i   k rá s n ý  v ý h l e d  n a  b rd s k é  l e s y

P r ů h o n i c k é  A l z h e i m e r c e n t r u m  n e d á v n o  z í s k a l o  p re s t i ž n í  o c e n ě n í  „ Me z i g e n e ra č n ě“

V SOUČASNOSTI 
JE V ČESKU TÉMĚŘ 

160 000 LIDÍ 
S DIAGNÓZOU 

ALZHEIMEROVY 
CHOROBY.
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ROZHOVOR

Než se situace změní, můžeme 
se těšit aspoň na nová Alzhei-
mercentra?
Ano, jedno právě začíná růst 
v Pardubicích, další jsou ve stadiu 
analýzy vhodných lokalit a  plá-
nování. Proces otevření nového 
centra znamená řadu náročných 
kroků – od zajištění vhodného 
objektu nebo pozemku přes vý-
stavbu nebo rozsáhlé stavební 
úpravy, nákup a  instalaci veške-
rého vybavení, nábor a vyškole-
ní personálu až po získání všech 
potřebných razítek, která zaříze-
ní tohoto typu musí mít. A  tepr-
ve pak může do nového centra 
vstoupit první klient. 

Marek Cita 

Marek Cita je generálním ředi-
telem společnosti Alzheimer-
centrum, která provozuje síť 
specializovaných zdravotnických 
zařízení po celé České republice 
a na Slovensku. Se zdravotnic-
tvím má bohaté zkušenosti. Po-
sledních 9 let se podílel na roz-
voji lékárenské péče v Čechách 
a na Slovensku, a to především 
v pozici provozního ředitele 
slovenské sítě lékáren Dr. Max, 
která čítá více než 300 lékáren. 
Spoluzodpovídal za rozvoj znač-
ky na Slovensku a za zefektiv-
ňování a zkvalitňování procesů 
sítě lékáren Dr. Max SK, podílel 
se rovněž na budování vztahů 
napříč lékárenským odvětvím 
a na zavádění vybraných celo-
republikových projektů řízených 
ministerstvem zdravotnictví.  
Marek Cita má zkušenosti rovněž 
s FMG sektorem, dříve působil 
na různých manažerských pozi-
cích ve společnosti Tesco.

aby neleželi na lůžku. Našim kli-
entům na každý den připravu-
jeme pestrý program, ať už jde 
o terapie, cvičení, hry, nebo spo-
lečenské a  kulturní aktivity, ja-
kými jsou třeba výtvarná nebo 
hudební odpoledne. Náš cíl je 
jasný: Nenechat našim klientům 
prostor na chmurné myšlenky, 
smutné vzpomínky a pocit opuš-
těnosti. 

Myslíte, že by se měl v této ob-
lasti angažovat i stát?
Zcela určitě měl. Počet starých 
a  nemocných lidí postupně po-
roste a  privátní sféra rozhodně 
nebude schopná pokrýt všechny 

žádosti o služby pečovatelských 
zařízení. V Česku chybí tisíce lů-
žek. Počet nemocných s  Alzhei-
merem a  dalšími typy demence 
totiž dlouhodobě roste a  s  ros-
toucí délkou života se bude nadá-
le zvyšovat. Podle odhadů bude 
v roce 2050 v Česku až 225 000 
nemocných s  touto diagnózou. 
Starat se o  lidi s  Alzheimerovou 
chorobou je navíc personálně 
i  finančně velmi náročné. Pokud 
stát neprojeví větší invenci a pod-
poru v dané problematice, dosta-
neme se do stavu, kdy tu budou 
desítky tisíc nemocných, o které 
se nebude mít kdo a hlavně kde 
postarat. 

Nová šance pro nemocné

Během letošního léta otevřela 
své brány tři nová Alzheimer-
centra: v České Lípě, Ostravě 
a Černošicích. Jejich celková 
kapacita dosahuje téměř 400 
lůžek, kapacita celé sítě třinácti 
zařízení přesahuje 1 500 míst. 
Rozvoj sítě tím ale nekončí. Ve 
výstavbě je nové centrum v Par-
dubicích, které nabídne až 170 
lůžek ve dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením. 
Otevření je plánováno na polovi-
nu roku 2020. Další centra jsou 
v současné době ve fázi projek-
tových příprav.A l z h e i m e r c e n t r u m  O s t ra v a  n a b í z í  k l i e n t ů m  1 3 2  l ů že k
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UNICAPITAL

UNICAPITAL 
nabízí dluhopisy 

s rekordním 
úrokem

Nejvyšší úrokové sazby ve své 
historii nabízí v  nových emisích 
dluhopisový program UNICAPI-
TAL Invest III. Investoři mohou 
získat výnos až 6,5 % ročně. No-
vé emise vydává UNICAPITAL se 
třemi dobami splatnosti a  z  nich 
se odvíjejícími úrokovými sazba-
mi. Nejkratší, tříleté dluhopisy jsou 
úročeny 4,5 % ročně, pětiletá emi-
se přináší investorům 5,5 % p. a. 
a  s  nejdelšími, sedmiletými dlu-
hopisy získáte 6,5 % ročně. Jme-
novitá hodnota dluhopisů všech 3 
emisí činí 100 000 korun, pravidel-
né výnosy budou klientům vyplá-
ceny zpětně jednou za půl roku. 

„Velmi nás těší, že dluho-
pisové programy investiční sku-
piny UNICAPITAL dlouhodobě 
provází značný zájem drobných 
i větších investorů, kteří již v minu-
losti oceňovali atraktivní úroko-
vé sazby. Pozitivními signály jsou 
rovněž úspěšné vyplacení starších 
dluhopisových emisí a  dlouhodo-
bě konzistentní investiční strate-
gie,“ říká finanční ředitelka skupiny 
UNICAPITAL Kamila Valštýnová. 

Konzervativní akvizice
Zdroje získané úpisem dluhopisů 
využívá UNICAPITAL pro finan-
cování prověřených a  stabilních 
akvizic. Prostředky z  letošních 
emisí budou investovány přede-
vším v segmentech realit a ener-
getiky (distribuce energie). 

V  energetice se skupina primár-
ně věnuje lokálním distribuč-
ním soustavám (LDS), které slou-
ží k  distribuci elektřiny v  menších 
vymezených územích, například 
v  průmyslových areálech, logis-
tických centrech nebo v obytných 
komplexech. Významnou výhodou 
ekonomického modelu LDS je fakt, 
že distributor není přímo závislý na 
aktuálních cenách elektřiny, jeho 
příjem se totiž odvíjí od objemu do-
dané energie. 

V segmentu realit se UNI-
CAPITAL zaměřuje na dvě základ-
ní činnosti: pronájem nemovitostí 
a  rezidenční development. Sku-
pina pronajímá několik kancelář-
ských a  komerčních nemovitostí, 

Právní upozornění 

Toto propagační sdělení bylo 
zpracováno společností Banka 
CREDITAS a.s. a nejedná se 
o veřejnou nabídku, nabídku 
k uzavření smlouvy ani o výzvu 
k podávání nabídek. Informace 
obsažené v tomto propagačním 
sdělení nelze považovat za radu 
k jednotlivé investici a nejedná 
se o investiční doporučení ani 
investiční poradenství. S inves-
tičními nástroji jsou spojena 
různá investiční rizika, přičemž 
hodnota investice může kolísat 
a návratnost investované částky 
není zaručena. Minulé výnosy 
nejsou zárukou budoucích vý-
nosů. Propagační sdělení má 
pouze informativní charakter 
a jeho účelem je poskytnout 
základní informace. V žádném 
případě nenahrazuje prospekt 
k investičnímu nástroji. Banka 
CREDITAS vyzývá investory, 
aby se důkladně seznámili se 
základním prospektem a emis-
ním 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 jakékoli 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 
CREDITAS nepřebírá nad rámec 
stanovený právními předpisy od-
povědnost za škodu způsobenou 
použitím tohoto propagačního 
sdělení nebo informací v něm 
obsažených. Banka neručí za 
úplnost a správnost uvedených 
informací.

Banka CREDITAS výslovně 
upozorňuje, že emitent je osobou 
se zvláštním vztahem k Bance 
CREDITAS ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 21/1992 Sb.,  
o bankách. Banka CREDITAS 
dále upozorňuje, že spolu s emi-
tentem jsou jako ovládané osoby 
součástí skupiny ovládané stej-
nou ovládající osobou prostřed-
nictvím přímé či nepřímé účasti 
této osoby. Podrobnější informa-
ce o vztazích mezi ovládanými 
osobami a ovládající osobou jsou 
uvedeny ve výročních zprávách 
Banky CREDITAS dostupných 
v jejím sídle, na pobočkách a na 
internetové adrese Banky CREDI-
TAS www.creditas.cz v sekci 
„O nás“. Banka CREDITAS  za 
účelem omezení rizika možného 
vzniku střetu zájmů v důsledku 
výše uvedeného zvláštního 
vztahu s emitentem přijala odpo-
vídající opatření k prevenci, řízení 
a zamezení vzniku střetu zájmů.

UNICAPITAL Invest III a.s.   

3leté 5leté 7leté
Název emise UCINV03 7 4,5/22 UCINV03 8 5,5/24 UCINV03 9 6,5/26
Měna koruna česká (CZK) koruna česká (CZK) koruna česká (CZK)
Datum emise 23. 9. 2019 23. 9. 2019 23. 9. 2019
Datum splatnosti 23. 9. 2022 23. 9. 2024 23. 9. 2026
Lhůta pro upisování 20. 8. – 20. 12. 2019 20. 8. – 20. 12. 2019 20. 8. – 20. 12. 2019
Úroková sazba 4,5 % p. a. 5,5 % p. a. 6,5 % p. a.
Výplata výnosů pololetně zpětně; 

23. 9. a 23. 3.
pololetně zpětně; 

23. 9. a 23. 3.
pololetně zpětně; 

23. 9. a 23. 3.
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

a  to především v  krajských měs-
tech České republiky. V  oblas-
ti developmentu se UNICAPITAL 
věnuje celé škále developerských 
činností – od akvizic pozemků přes 
engineering a  povolovací řízení 
až po výstavbu a prodej bytových 
jednotek. Skupina působí přede-
vším na území Prahy, menší pro-
jekty má také v Olomouci a Plzni. 

Dluhopisy v Bance 
CREDITAS
Dluhopisy z  programu UNICAPI-
TAL Invest III můžete získat na po-
bočkách Banky CREDITAS, kde 
vám bankéři poskytnou podrobné 
informace o  aktuální nabídce in-
vestičních produktů.
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BANKA CREDITAS

Banka CREDITAS, která dosud 
dominovala především v  oblas-
ti zhodnocování úspor, od září 
rozšířila nabídku retailových pro-
duktů o hypoteční úvěry. Hlavní-
mi výhodami jsou rychlost celého 
procesu vyřízení, úroková sazba 
začínající na hodnotě 2,09 % roč-
ně a  možnost kdykoli hypoteční 
úvěr splatit.

Nový hráč na trhu 
výhodných hypoték: 

Banka CREDITAS

Splaťte, kdykoli 
budete chtít 
Základní parametry klasické 
hypotéky na bydlení od Ban-
ky CREDITAS se podobají kon-
kurenčním nabídkám: Fixace na  
3, 5, 7 nebo 10 let, doba splatnosti 
do 30 let, půjčka až do výše 80 %  
hodnoty zastavené nemovitosti 
s  tím, že úvěr může být zajištěn 

i více nemovitostmi. Klienty nepo-
chybně  zaujme úrok od 2,09 % 
ročně.

„Naší výhodou u hypoték by 
měla být především rychlost zpra-
cování žádosti. Od podání žádosti 
po čerpání hypotéky to může trvat 
třeba jen 14 dní. Našim klientům 
jsou k dispozici hypoteční specia-
listé, kteří jim s čímkoli rádi pora-

České hypotéky prožívají znovuzrození. Na počátku letošního 
roku jejich sazby překročily hranici tří procent a zdálo se, že další růst 

úroků je jen otázkou času. Stačilo ale několik měsíců a vše je jinak: 
Úroky klesají a na trh přicházejí nové nabídky ještě výhodnějších 

úvěrů na bydlení. Od září mezi ně patří i hypoteční produkty 
Banky CREDITAS.

BANKA CREDITAS 
NABÍZÍ MOŽNOST 
KDYKOLI SPLATIT 
JAKOUKOLI ČÁST 

DLUHU, ZCELA BEZ 
SANKCÍ A POPLATKŮ 

ZA PŘEDČASNÉ 
SPLACENÍ.
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za prakticky shodných podmínek, 
jaké má běžná hypotéka, a  na-
víc získáte další bezplatné služ-
by, například zpracování úvěru 
a smluvní dokumentace.

Půjčte si na cokoli = 
americká hypotéka
Mezi méně známé typy hypoteč-
ních produktů patří americká hy-
potéka. Jednoduše řečeno jde 
o  půjčku, za kterou ručíte nemo-
vitostí, nemusíte ale bance říkat, 
k čemu vypůjčené peníze využije-
te. Můžete si proto vypůjčit na no-
vé vybavení domácnosti, na stu-
dia v zahraničí nebo peníze využít 
třeba jako základní kapitál pro za-
čátek podnikání.

A navíc běžný 
účet zdarma
Splátky všech hypotečních pro-
duktů CREDITAS se provádějí 
z běžného účtu vedeného v ban-
ce. Pokud účet v Bance CREDITAS 
ještě nemáte, založí vám ho au-
tomaticky při zřízení hypotečního 
produktu. A  samozřejmě za stej-
ných podmínek, jaké mají ostatní 
klienti, tedy bez poplatků za zří-
zení a vedení účtu, bez poplatků 
za vydání a vedení platební karty 
a bez poplatků za všechny běžné 
transakce.

Pokud chcete vědět víc 
o  hypotečních produktech Ban-
ky CREDITAS, navštivte stránky 
www.creditas.cz, zastavte se na 
některé z poboček nebo zavolejte 
na infolinku 800 888 009 (v pra-
covní dny od 8 do 20 hodin).

dí,“ říká ředitelka retailového ban-
kovnictví Věra Pavlišová.

Další, na hypotečním trhu 
zcela ojedinělou výhodou je mož-
nost splatit kdykoli jakoukoli část 
dluhu, a  to bez sankcí. Rozumí-
te správně – můžete zapome-
nout na podmínky z  jiných bank, 
kde  smíte splatit jednou ročně ne-
bo maximálně 25 % ceny dluhu.  
CREDITAS vám umožní zaplatit 
kdykoli libovolnou částku a nebu-
de vás za to trestat.

Na poplatky zapomeňte
Nespornou výhodou je minimaliza-
ce poplatků: Zdarma jsou nejen mi-
mořádné splátky, ale také správa 
hypotéky, první čerpání, expresní 
čerpání či elektronický výpis. U hy-
poték CREDITAS najdete i hrazené 
položky, jejich cena je ale příznivá –  
například za zpracování úvěru 
a kompletní smluvní dokumentaci si 
banka účtuje 2 700 Kč. 

Klienti jistě příznivě ohodnotí 
i  možnost snížení splátek během 
doby splácení. To oceníte v  pří-
padech, kdy se vám dlouhodo-
bě sníží příjmy, třeba kvůli nemo-
ci jednoho člena rodiny. Klienty 
nepochybně potěší také rychlost 
vyřízení jejich žádosti o hypotéku. 
Pokud dodají všechny potřebné 
podklady, mohou se dočkat klad-
ného vyřízení už za dva týdny. 

Refinancujte
K  nabídce hypotečních produk-
tů neodmyslitelně patří možnost 
refinancování. V  nabídce Banky 
CREDITAS najdete refinancování 

Banka CREDITAS je 
partnerem pořadu 
Mise nový domov
Možná znáte pořad TV Nova Mise nový domov. I na podzim zamíří 
na obrazovky pokračování této úspěšné série a opět se sympa-
tickou moderátorkou Terezou Pergnerovou. Tento projekt pomáhá 
lidem, se kterými se život nemazlil. Jsme rádi, že je Banka CREDI-
TAS partnerem pořadu, protože i my rádi pomáháme. 

Mise nový domov je projektem TV Nova. Představuje příběhy lidí, 
kteří to v životě nemají lehké. Často žijí v nedůstojných podmínkách 
a  Tereza Pergnerová se svým týmem se jim snaží vytvořit hezké 
zázemí a dát jim šanci na nový začátek. „Projekt je krásný v  tom, 
že představuje skutečné smutné příběhy, které mají šťastný konec. 
Uvidíte mnoho veselých i  smutných dětí, uvidíte mnoho starých  
a osamělých lidí a budete se v tom nacházet. Hlavním cílem projektu 
je, aby když díl skončí a s týmem odejdeme, aby to nekončilo,“ po-
pisuje Tereza Pergnerová.

Banka CREDITAS se do pomoci rodinám v  pořadu Mise nový 
domov zapojila také. „Když se naskytla možnost být součástí Mise 
nový domov, neváhali jsme ani chvíli. Přesně takové projekty si totiž 
zaslouží finanční podporu a dělají nám radost,“ říká ředitelka komu-
nikace a marketingu Banky CREDITAS Lucie Brunclíková. 

P ře d s e d a  p ře d s t a v e n s t v a  B a n ky  C R E D I TA S  V l a d i m í r  Ho ře j š í 
s   m o d e rá t o rk o u  p o řa d u  M i s e  n ov ý  d o m ov  Te re zo u  Pe rg n e r ov o u

P r o b l é m  za p l a c e n í  n ov é  s t ře c h y  j s m e  n a k o n e c  s p o l e č n ě  v y ře š i l i
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Z MINULOSTI

Hledání prvních hypoték nás za-
vede až před počátek našeho 
letopočtu. Nejstarší dochované 
zmínky o  úvěrech, které lze do 
jisté míry považovat za hypoteč-
ní, totiž pocházejí již ze 2. století 
př. n. l. Najdete je v Zákoníku Ma-
nuově, staroindickém textu, kte-
rý je dnes pro badatele cenným 
zdrojem informací o  někdejší in-
dické společnosti. Účelem teh-
dejších půjček sice nebyl nákup 
nemovitostí, stavby ale byly čas-
to využívanou zástavou. 

Vzdálení předchůdci dneš-
ních hypoték provázeli lidstvo 
i v dalších staletích. Historie zná 
mnoho slavných mužů, kteří by 
bez úvěrů na financování počát-
ků svého podnikání nikdy ne-
dosáhli své budoucí slávy. Pří-
kladem mohou být mořeplavci 
z dob velkých objevných plaveb  
v  15. a  16. století. Odvážní dob-
rodruzi pochopili, že zámořské 
plavby jim mohou v  relativně 
krátké době přinést pohádkový 
majetek. K  tomu ale potřebovali 
několik lodí, zásoby na dlouhou 
cestu a  početnou posádku. Jak 
získat nemalé peníze na financo-
vání plavby? Zastavením své ne-
movitosti. Věřitelů se vždy nabí-
zelo dost – zámořské plavby totiž 
byly vysoce rizikovým podnikem 
a  mnoho odvážných kapitánů 
padlo za oběť bouřím, pirátům 
nebo nedostatku vody a potravin 
uprostřed oceánu. Jejich nemovi-
tosti propadly věřitelům, kteří tak 
snadno přišli k majetku s výrazně 
vyšší cenou, než kolik si neúspěš-
ný mořeplavec půjčil.

První hypotéky 
byly cestou do pekla
První hypotéky v  podobě, jakou 
známe dnes, se objevily na po-
čátku minulého století ve Spoje-
ných státech. Zajímavostí je, že 
v  té době nešlo o bankovní pro-

Pohled do historie: 
Hypotéky bývaly jen 

pro odvážné

dukt – jako první začaly půjčky 
na bydlení nabízet pojišťovny. 
Šlo ale o  produkt pro velmi od-
vážné nebo zcela zoufalé dlužní-
ky. Podmínky tehdejších hypoték 
totiž byly více než kruté a ani pří-
liš neskrývaly svůj hlavní cíl: Do-
hnat dlužníka do situace, ve které 
nebude schopen splácet, takže 
zastavená nemovitost propadne 
ve prospěch věřitele.

Jak tehdejší hypotéka vy-
padala? Půjčka byla poskytnu-
ta na maximálně 50 % ceny ne-
movitosti, druhou polovinu kupní 
ceny tedy musel dlužník zaplatit 
sám. Doba splácení byla krátká, 
obvykle 3, 5, maximálně pak 10 
let. Úroky byly vysoké a padla na 
ně značná část splátek. Největší 
problém ale číhal na konci hy-
potéky: Dlužník byl povinen na-
jednou splatit celý zbytek dluhu, 
což představovalo až 80 % půjče-

né částky. Pokud dlužník nebyl 
schopen zaplatit, následovala 
konfiskace nemovitosti. Asi niko-
ho nepřekvapí, že zatímco pojiš-
ťovny se do hypotečního byzny-
su hrnuly, zájemců o  půjčky na 
bydlení bylo málo.

Divoké období amerického 
hypotečního trhu skončilo v roce 
1934. V  rámci plánu New Deal, 
který měl zmírnit těžké následky 
ekonomické krize pro obyvatel-
stvo Spojených států, se v oblas-
ti hypoték začal angažovat státní 
úřad FHA (Federal Housing Ad-
ministration). Jeho nabídka byla 
k dlužníkům podstatně přívětivěj-
ší: Délka splácení se prodloužila 
na 15 let, hypotéka mohla pokrýt 
až 90 % ceny nemovitosti a splát-
ky byly vypočítány tak, aby po-
kryly uhrazení celé půjčky, čímž 
odpadla závěrečná vysoká splát-
ka. 

Další zásadní změna podmí-
nek přišla po druhé světové vál-
ce, kdy Spojené státy zavedly 
speciální zvýhodněné hypotéky 
pro válečné veterány, a co bylo 
ještě důležitější – doba splácení 
se prodloužila až na 30 let. Tako-
vé podmínky spolu s  rychle ros-
toucím hospodářstvím zpřístupni-
ly úvěry na bydlení značné části 
obyvatelstva Spojených států. 

Hypotéky v českých 
zemích
První hypoteční úvěry a hypoteč-
ní zástavní listy se na našem úze-
mí objevily v 18. století ve Slezsku. 
Jejich význam rychle rostl s eko-
nomickým rozvojem – hypoteční 
zástava se brzy stala dostupnou 
cestou k získání potřebných finan-
cí. V roce 1865 byla založena Hy-
poteční banka Království české-
ho – první banka na našem území 

Hypotéky dnes patří mezi nejčastěji využívané typy úvěrů. 
Ještě před necelým stoletím ale byly službou jen pro ty, 

kdo skutečně věřili ve svoji šťastnou hvězdu. Vítejte na procházce 
historií půjček, za které můžete ručit nemovitostí.

Ja k  v   1 5 .  a   1 6 .  s t o l e t í  z í s k a t  n e m a l é  p e n í z e  n a  f i n a n c o v á n í  p l a v b y?  Z a s t a v e n í m  s v é  n e m o v i t o s t i



již v roce 1990, kdy vešel v plat-
nost zákon č. 530/1990 Sb., o dlu-
hopisech. Ten kromě jiného určo-
val, že hypoteční zástavní listy 
může vydávat pouze banka či 
spořitelna s povolením od minis-
terstva financí nebo že prodejem 
hypotečních zástavních listů lze 
financovat jen „stavební půjčky“, 
které jsou zajištěné zástavním 
právem k  nemovitostem nepře-
sahujícím 60 % hodnoty zastave-
né nemovitosti. 

Platná legislativa ale nezna-
menala oživení hypotečního tr-
hu. Na vině byly jednak okolnosti 
nepříznivé pro dlužníky – přede-
vším vysoké úroky, které na po-
čátku 90. let přesahovaly 15 % 
ročně. Aktivitou ale nehýřily ani 
banky, které měly obavy z  ne-
dostatečné legislativy v  oblasti 
zástavního práva a  jeho vyma-
hatelnosti. Obě příčiny přispěly 
k tomu, že první novodobé hypo-
teční úvěry byly v Česku poskyt-
nuty až v  roce 1995, po zásadní 
novelizaci zákona o dluhopisech.

Novela kromě jiného stano-
vovala, že hypotéky mohou po-
skytovat výhradně banky s  pří-
slušnou licencí vydanou ČNB, ale 
také zrušila striktní účelovost hy-
potečních úvěrů. Nově mohly být 
hypotéky poskytovány i  k  jiným 
účelům, než jsou investice do ne-
movitostí. 

Skutečný boom hypoték při-
šel na přelomu století. Úrokové 
sazby výrazně poklesly, a nove-
la zákona o dani z příjmů z roku 
1998 navíc umožnila odečítat od 
základu daně část úroků z hypo-
téky nebo úvěru ze stavebního 
spoření. 

Jednadvacáté století přines-
lo další pokles úrokových sazeb 
a  žhavou novinku na českém tr-
hu – 100% hypotéky, kterými by-
lo možné pokrýt celou hodnotu 
nemovitosti. Po krátkém propadu 
v době ekonomické krize sice zá-
jem o hypotéky poklesl, od roku 
2011 ale objem poskytovaných 
hypotečních úvěrů znovu prudce 
vzrostl, mimo jiné i díky rekordní-
mu poklesu úroků až pod hrani-
ci 2 %. 

V  posledním období začala 
Česká národní banka zpřísňovat 
podmínky pro poskytování hypo-
ték a od podzimu 2016 nelze po-
skytovat 100% hypotéky. V  po-
sledních dvou letech začaly růst 
úrokové sazby a velmi ostře rost-
ly také ceny nemovitostí. Zájem 
o  hypotéky začal postupně kle-
sat. 

Jak se bude jejich trh vyvíjet 
dál? Některé banky na klesají-
cí poptávku již zareagovaly sni-
žováním úrokových sazeb. Nej-
bližší měsíce napoví, zda lepší 
podmínky přilákají více zájem-
ců o  hypoteční produkty, anebo 
hypotéky čeká doba poklesu, ve 
které uspějí jen ty nejvýhodnější 
nabídky.
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specializovaná na poskytování 
levných půjček zajištěných hypo-
tékou na rolnických usedlostech. 

Hypotéka se brzy stala stabil-
ní součástí finančního trhu a po prv-
ní světové válce se v nově vzniklém 
Československu dále rozvíjela. Na 
hypotečním trhu dominovaly spoři-
telní ústavy, a především takzvané 
zemské ústavy – veřejné peněžní 
instituce ustanovované zemskými 
správami s cílem poskytovat dlou-
hodobé levné úvěry bez tlaku na 
maximální zisk. Významnou roli 
hrály také ústavy lidového peněž-
nictví, které se zaměřovaly na úspo-
ry méně majetných lidí a poskyto-
valy menší úvěry určené především 
zemědělcům a živnostníkům.

Vznik protektorátu přinesl ko-
nec českého hypotečního ban-
kovnictví na mnohem delší do-
bu, než si kdo dokázal představit. 
Krátce po skončení války se ob-
jevily formy státní podpory, které 
hypoteční služby značně připo-
mínaly – stát přebíral záruky za 
úvěry stavebníků a případně po-
skytoval dotace na splátky úvě-
ru. Nástup komunistické moci ale 
znamenal definitivní konec hypo-
ték, a  to na dalších více než 40 
let. Krutým paradoxem doby by-
ly situace, kdy státní moc zaba-
vila majitelům jejich nemovitosti, 
případně v nich vlastníkům zaká-
zala bydlet, ale nezbavila je po-
vinnosti splatit staré úvěry. Mno-

ho lidí tak ještě dlouho po roce 
1948 splácelo hypoteční dluhy za 
nemovitosti, které nemohli užívat 
nebo jim už vůbec nepatřily. Špí-
na této doby paradoxně znovu 
vyplula na povrch po sametové 
revoluci, kdy byly v rámci restitu-
cí zabavené nemovitosti vraceny. 
Tehdejší státní instituce si „vzpo-
mněly“ na nedoplacené úvěry, 
které dlužníci po zabavení veške-
rého majetku nedokázali splatit, 
a začaly vyžadovat úhradu desít-
ky let starých dluhů…

Nová éra 
hypoték v Česku 
Hypoteční služby v  tehdejším 
Československu formálně ožily 

Hy p o t e č n í  z á s t a v n í  l i s t  z   1 8 .  s t o l e t í
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Co vás napadlo jako první, když jste vstoupil do 
Puppu jako jeho ředitel?
Vzpomněl jsem si na svoji první návštěvu o rok dří-
ve. Tehdy jsem do hotelu přijel jako host a součas-
ně profesionál v hotelnictví. Musím přiznat, že jsem 
byl trochu zklamaný. Těšil jsem se na špičkový pě-
tihvězdičkový hotel s velmi dlouhou tradicí, a našel 
jsem služby sice velmi dobré, ale top kvalita to z mé-
ho pohledu nebyla.

V čem jste viděl zásadní problém?
Pupp do jisté míry žil ze svého stále skvělého jména. 
Pokud ale žijete z  minulosti, zapomínáte plánovat 
budoucnost. Dám jeden úplně jednoduchý příklad: 
Máme své vlastní učňovské středisko, ve kterém si 
vychováváme budoucí personál. V minulosti nebylo 
žádnou výjimkou, že učni doplňovali personál a ob-
sluhovali hosty. Jenže i  když byli pečliví, ve svém 
oboru se teprve učili a to není vhodným řešením pro 
pětihvězdičkový hotel. Proto jsme celý systém změ-
nili – učni nyní pracují v mezistupních a do přímého 
kontaktu s hosty přichází pouze zkušený personál. 
A i ten prochází dalším vzděláváním, aby se udržel 
na nejvyšší úrovni.

Jak vypadá vzdělávání personálu v pětihvězdič-
kovém hotelu?
Procházejí školením, s  nímž nám pomáhá Tomáš 
Karpíšek a  jeho akademie Ambiente. Součástí ško-
lení je také jedna dříve zcela neobvyklá věc – ná-
vštěva hotelu v pozici hosta. Každý náš zaměstna-
nec dostane jednou ročně voucher na jednu noc pro 

sebe a svého partnera nebo partnerku. Vyzkouší si, 
jak náš hotel, jeho služby a personál vidí host. Tu-
to zkušenost při práci nikdy nemůžete získat – vždy 
se na hotel díváte očima zaměstnance. Teprve ja-
ko host vidíte činnost svých kolegů z  jiného pohle-
du. A  současně dostanete skvělou zpětnou vazbu 
od partnera nebo partnerky. Pokud nepracují v na-
šem oboru, mohou se na naše služby podívat zcela 
nezávislým pohledem. A  protože jsou to vaši blíz-
cí, okomentují vám mezi řečí i věci, které by v žád-
ném oficiálním dotazníku nikdy neřekli, třeba proto, 
že jim nepřipadají až tak podstatné. 

Celkem výrazně jste změnil také cenovou politiku 
hotelu a musím říct, že mě to potěšilo. Konečně 
nemusím přemýšlet, jestli si v Puppu dám kávu. 
Ano, ceny se změnily dost zásadně. Roli v  tom 
hrálo jednak to, že z Karlových Varů zmizela vět-
šina ruské klientely, která ceny příliš neřešila. Ale 
hlavně mi nedávalo smysl, aby naše ceny byly 
tak vysoké, že přesahovaly nejen Prahu, ale třeba 
i Berlín nebo Vídeň. Krátce po nástupu do vede-
ní hotelu jsem si udělal srovnání, jak drahé je es-
presso u nás a ve srovnatelných podnicích v Pra-
ze, Berlíně, Paříži nebo Londýně. A ukázalo se, že 
jsme nejdražší ze všech. To je samozřejmě ekono-
mický nesmysl. 

Takže je teď Grandhotel Pupp cenově dostupnější? 
Hosté sice v luxusním hotelu akceptují vysoké ce-
ny, nesmí ale mít pocit, že se je snažíme obírat 
účtováním přemrštěných částek. A  mimochodem 

Nová tvář 
nejslavnějšího 
českého hotelu

Ředitelem je přesně rok. Za tu dobu v něm změnil řadu 
zavedených zvyklostí, cenovou politiku, grafickou identitu, 

ale také typický vzhled vstupní dvorany. Svůj pohled na 
uplynulý rok a plány do budoucna představuje Jindřich 

Krausz, generální ředitel Grandhotelu Pupp, který je 
součástí investiční skupiny UNICAPITAL.

G r a n d h o t e l  P u p p 
j e  s o u č á s t í 

p o r t f o l i a  s k u p i n y 
U N I CA P I TA L 
o d  r o k u  2 0 1 7
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značku Thun. Již brzy nám čes-
ký Petrof dodá své luxusní křídlo. 
A tím rozhodně nekončíme. Pupp 
se postupně stává reprezentač-
ním místem těch nejlepších čes-
kých výrobků. A  já věřím, že to 
naši hosté i návštěvníci ocení.

Vypadá to, že změny ještě zda-
leka nejsou u konce. Prozradíte, 
co máte ještě v plánu?
Plánujeme zvětšit a přesunout re-
cepce. Umístíme je tam, kde byly 
původně. Recepce je to první, co 
host po příchodu do hotelu vidí, 
a proto je důležité, aby se okamži-
tě po vstupu cítil dobře. Recepce 
by měly dotvářet dojem nového 
pojetí a  zároveň splňovat poža-
davky na lepší funkčnost. Pracu-
jeme na rozvodech síťové infra-
struktury pro lepší připojení hostů 
k  Wi-Fi. A  připravujeme také no-
vou koncepci designu pokojů. 
V  Puppu by se měl host zkrátka 
cítit jako v ráji.

Jindřich Krausz

Generální ředitel Grandhotelu 
Pupp vystudoval libereckou 
hotelovou školu. Pracoval 
jako Restaurant Manager 
pro společnost Coloseum 
Restaurants v Liberci a další 
manažerské zkušenosti 
získal v Praze v Café Louvre 
a Dorint Hotelu Don Giovanni. 
Pětihvězdičkový Grandhotel 
Pupp vede od října 2018.

se v  této situaci také ukázalo, 
jak moc přehled o  konkurenci 
chybí i  lidem ve vedení hotelu 
nebo na vyšších pozicích v per-
sonálu. Když jsem se jich zeptal, 
kdo z  nich byl v  poslední době 
hostem v  pětihvězdičkovém ho-
telu, ukázalo se, že nikdo. Stej-
ně jako nikdo nebyl v restauraci 
z  Maurerova seznamu. Bylo mi 
jasné, že tohle se musí co nej-
rychleji změnit.

Takže budou všichni povinně 
chodit do luxusních podniků?
Tak jako se všichni zaměstnanci 
jednou ročně stanou hosty ho-
telu, lidi z  vyšších pozic pošle-
me do pětihvězdičkového hotelu 
v  Berlíně nebo do těch nejlep-
ších restaurací. Aby v praxi viděli, 
jak vypadá absolutní restaurační 
a hotelová špička ve světě, a aby 
si přinesli inspiraci pro svoji prá-
ci v Puppu. Některé věci jsem ale 
změnil sám, protože byly patrné 
na první pohled.

Myslíte třeba pohled na gastro-
nomii hotelu?
Přesně tak, to byla jedna z  vě-
cí, které se mi po nástupu vůbec 
nelíbily. Luxusní hotel nabízel lu-
xusní humry, které krátce před-
tím vytáhl z  mrazničky… Takhle 
špičková gastronomie vypadat 
nemůže. A  proto jsme její kon-
cept zásadně změnili. S  pomocí 
michelinského šéfkuchaře Oldři-
cha Sahajdáka jsme se zaměřili 
na nejkvalitnější českou kuchyni. 
V maximální míře využíváme čes-
ké potraviny od místních řezníků, 
uzenářů, farmářů a dalších doda-
vatelů.

Výrazné změny jsou ale v hote-
lu vidět na první pohled i jinde. 
U nové vizuální podoby hotelu 
jste vsadil na designéry spjaté 
z Mezinárodním filmovým festi-
valem v Karlových Varech.
Oživení potřebovaly všechny vi-
zuální stránky hotelu, včetně gra-
fické identity. Ta je tím prvním, co 
budoucí hosté vidí na našem we-
bu, a především provází návštěv-
níky po celou dobu jejich pobytu 
v  Puppu. Oslovili jsme ty nejpo-
volanější – studio Najbrt. Aleš 
Najbrt je totiž v  době filmového 
festivalu naším tradičním hostem. 
Jako základní prvek navrhl motiv 
z  našeho proskleného secesní-

ho stropu u schodiště. Motiv nyní 
najdete v našem novém logu, na 
nových jídelních lístcích, ale také 
třeba na ubrouscích. 

Mnohem víc jsou ale vidět změ-
ny v interiérech hotelu – třeba 
dvorana se změnila k nepozná-
ní. Bílého koberce a prosvětle-
ného baru uprostřed si všimne 
každý a musím říct, že budí vel-
ké emoce.
V  prvé řadě musím upozornit, že 
dvorana je jen nejviditelnější změ-
nou. Pupp potřeboval trochu pro-
vzdušnit a změnit atmosféru. Zača-
li jsme dvoranou, kterou naši hosté 
vidí nejčastěji, a  to při snídaních 
a  při průchodu hotelem. Bílý ko-
berec zdobí modré vzory ze štuko-
vých zdí Puppu, na skleněný bar 
bylo zapotřebí pět tun skla a mon-
tovali ho téměř dva týdny. A nad 
ním vynikne nádherný křišťálový 
lustr, který tu sice už byl, ale řada 
hostů ho nezaznamenala, protože 
visel příliš vysoko. Dvorana je teď 
konečně exkluzivním místem pro 
snídaně hotelových hostů.

Změnili jste i dodavatele – ne-
jde si nevšimnout, že prostor 
dostávají české výrobky.
Pupp reprezentuje tu nejvyš-
ší českou kvalitu a  tím nemys-
lím jen kvalitu samotného hotelu, 
ale také českých výrobků a čes-
kých tradic. Proto u nás dostávají 
hodně prostoru nejslavnější kar-
lovarská jména Mattoni, Becher 
a  Moser. Pokoje jsme vybavili 
českou kosmetikou Manufaktura. 
Sednout si u nás můžete na tonet-  
ky, porcelán nese tradiční místní 

PUPP 
REPREZENTUJE TU 
NEJVYŠŠÍ ČESKOU 
KVALITU – NEJEN 

KVALITU SAMOTNÉHO 
HOTELU, ALE TAKÉ 

ČESKÝCH VÝROBKŮ 
A ČESKÝCH 

TRADIC.
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5 hvězdiček 
v srdci Karlových Varů: 

Grandhotel Pupp

Nejznámější, nejslavnější, s 318 let dlouhou historií, hýřící slavnými 
jmény. Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Richard 

Wagner, Otto von Bismarck, Napoleon Bonaparte, Petr Veliký, Marie 
Terezie, Antonín Dvořák, Franz Kafka, Tomáš Garrigue Masaryk či 
Václav Havel měli jedno společné: byli hosty Grandhotelu Pupp.

Mo n u m e n t á l n í  d v o r a n a  h o t e l u .  N o v ý  b a r  j e  v y t v o ř e n  z   p ě t i  t u n  s k l a 
a   e x k l u z i v n í  k ř i š ť á l o v ý  l u s t r  v á ž í  8 0 0  k i l o g r a m ů .  L u x u s n í ,  g r a n d i ó z -
n í  a   m o d e r n í  –  t o  j e  n o v á  t v á ř  P u p p u 

P r e z i d e n t s k é  a p a r t m á .  N a  p l o š e  1 3 0  m 2 n a b í z í  l o ž n i c i ,  p o k o j ,  j í d e l n u 
a   u n i k á t n í  m r a m o r o v o u  k o u p e l n u .  To t o  m í s t o  h o s t í  n e j v ý z n a m n ě j š í 
n á v š t ě v n í k y  h o t e l u  a   h v ě z d y  f i l m o v é h o  f e s t i v a l u
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P u p p  C a f é  –  k a v á r n a  s   k o u z l e m  m o n a r c h i e .  Jo h a n n  G e o r g  P u p p ,  z a k l a d a t e l  h o t e l o v é  d y n a s t i e ,  b y l  p ů v o d n í  p r o f e s í  c u k r á ř.  V   h o t e l o v é 
k a v á r n ě  s i  m ů ž e t e  v y b r a t  z   d e z e r t ů  d o d n e s  v y r á b ě n ý c h  p o d l e  P u p p o v ý c h  o r i g i n á l n í c h  r e c e p t u r.  Po k u d  d á v á t e  p ř e d n o s t  j i n é  c h u t i  n e ž  s l a d k é , 
č e k a j í  n a  v á s  p l n ě n é  p r e c l í k y  č i  v ý b o r n é  o b l o ž e n é  c h l e b í č k y,  k t e r ý m i  j e  k a v á r n a  p r o s l u l á

S l a v n o s t n í  s á l  P u p p u  s v o j í  h o n o s n o s t í  p ř e d č í  i   v ý z n a m n á  d i v a d l a . 
P r o  n á v š t ě v n í k y  p ř e d s t a v e n í  n a b í z í  4 0 0  m í s t  v   p ř í z e m í  a   d a l š í c h  7 5 
n a  b a l k o n e c h .  V   s á l u  s e  v e d l e  d i v a d e l n í c h  p ř e d s t a v e n í  a   k o n c e r t ů 
k o n a j í  t a k é  b a n k e t y,  p l e s y,  s v a t b y,  f i r e m n í  s e t k á n í  n e b o  l u x u s n í 
p ř e d v á d ě c í  a k c e .  Po d l a h a  s á l u  j e  p ř i p r a v e n a  i   n a  p r e z e n t a c i  t ě ž k ý c h 
e x p o n á t ů ,  n a p ř í k l a d  o s o b n í c h  a u t o m o b i l ů

P u p p  R o y a l  S p a .  N e j l e p š í  k a r l o v a r s k ý  h o t e l  c t í  l á z e ň s k o u  t r a d i c i 
m ě s t a .  N a  l u x u s n í  b a z é n o v o u  a   s a u n o v o u  č á s t  n a v a z u j í  š p i č k o v ě 
v y b a v e n é  f i t n e s s  c e n t r u m  a   p r o s t o r y  p r o  l é č e b n é ,  r e l a x a č n í  i   b e a u t y 
p r o c e d u r y  a   m a s á ž e

C e l k e m  2 2 8  p o k o j ů  a   3 6  0 0 0  m e t r ů  č t v e r e č n í c h  n e j v y š š í  k v a l i t y.  A   t o 
z a  c e n y  p ř í s t u p n é  i   h o s t ů m ,  k t e ř í  n e m a j í  n a  k o n t e c h  m n o h a m i l i o n o v é 
č á s t k y.  V   d o s t a t e č n é m  p ř e d s t i h u  o b j e d n a n ý  d v o u l ů ž k o v ý  p o k o j  p o ř í -
d í t e  z a  n e c e l ý c h  1 5 0  e u r  z a  n o c

G r a n d h o t e l  P u p p  j e  s y m b o l e m  l u x u s u  a   n e j v y š š í  k v a l i t y.  O d  r o k u 
2 0 1 7  j e  h o t e l  s o u č á s t í  i n v e s t i č n í  s k u p i n y  U N I CA P I TA L ,  k t e r á  s e 
o b l a s t i  r e a l i t  d l o u h o d o b ě  v ě n u j e .  R e a l i t y  a   d e v e l o p m e n t  p a t ř í  k e 
k l í č o v ý m  s e g m e n t ů m  s k u p i n y  a   t v o ř í  z h r u b a  3 8  %  j e j í h o  i n v e s t i č n í h o 
p o r t f o l i a
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Mezinárodní filmový festival 
v  Karlových Varech je už 54 let 
jednou z  nejvýznamnějších kul-
turních a společenských událostí 
v České republice. A Grandhotel 
Pupp, který je součástí investiční 
skupiny UNICAPITAL, k  němu již 

P ř í j e z d  h e r e č k y  J u l i a n n e  Mo o r o v é

He r e č k a  Pa t r i c i a  C l a r k s o n o v á  s e  p ř e d  P u p p e m  p o d e p i s u j e  f a n o u š k ů m
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neodmyslitelně patří. Bydlí v něm 
všechny velké filmové hvězdy 
a významné osobnosti, konají se 
zde večeře i  bankety. Sál se po 
dobu festivalu promění v kino.

Letos mohli fanoušci v Puppu 
i  před ním vidět kromě českých 

hvězd například Julianne Mooro-
vou nebo Patricii Clarksonovou.

CREDITAS CUP 
V  rámci filmového festivalu po-
řádá Banka CREDITAS jako do-
provodný program svůj golfo-

vý turnaj CREDITAS CUP. Nejde 
v  něm jen o  sportovní výkony, 
ale i o dobrou věc. I letos golfis-
té přispívali obecně prospěšné 
společnosti Společně pro děti 
a  vybralo se bezmála 20 000 
korun!

Skupina UNICAPITAL 
a Banka CREDITAS na 

filmovém festivalu 
v Karlových Varech

Po ča s í  g o lf i s t ů m  p řá l o

He r e č k a  J i ř i n a  B o h d a l o v á  a   r e ž i s é r  J i ř í  S t r a c h  p ř e d  h o t e l e m  P u p p

Na  t u r n a j  s e  p ř i š e l  p o d í va t  i   m a j i te l  B a n ky  C R E D I TA S  Pa ve l  Hu b á če k

S l á v a  v í t ě z ů m ,  č e s t  p o r a ž e n ý m
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Lázeňský poklad 
krále Karla IV.

Nejstarší historie osídlení Kar-
lových Varů je zahalena mlhou 
staletí. Nejstarší archeologické 
nálezy z  okolí města prokáza-
ly osídlení již v pravěku, nálezy 
z  těsné blízkosti dnešního úze-
mí města dokládají existenci 
sídel ve 13. století. Přesný rok 
založení města ale neznáme, 
zřejmě se tak stalo v  polovině 
14. století. Podle legendy spadl 
během lovecké výpravy jeden 
ze psů do tůně s  tryskajícím 
pramenem horké vody. Vytí psa 
přivedlo k  pramenu lovce, kteří 
vodu ochutnali. O objevu se do-
zvěděl také král Karel IV., který 
místo navštívil se svými lékaři 
a pravil, že horký pramen může 
mít léčebné účinky. Sám pra-
men vyzkoušel a  podle pověsti 
skutečně zjistil, že voda přináší 
úlevu a léčí. 

Ať již je legenda pravdivá, 
nebo ne, Karel IV. věnoval místu 
mimořádnou pozornost. Za své-
ho života je několikrát navštívil 
a  v  roce 1370 propůjčil městu 
privilegium s  výsadami svobod-
ného královského města. Jeho 
syn, král Václav IV., v  roce 1401 
všechny výsady potvrdil a přidal 
status otevřeného města bez 
opevnění. Lázeňský charakter 
místa navíc podtrhl privilegiem, 
které přikazovalo dodržování 
klidu a zakazovalo nošení zbraní 
na území města.

Když v  roce 1480 vydal no-
rimberský lazebník a  básník 
Hans Foltz veršovaný lexikon 
evropských lázeňských míst, 
uvedl ve svém díle jediné české 
lázně: Karlovy Vary, tehdy ještě 
nazývané „Teplé lázně u  města 
Lokte“.

Rostoucí věhlas lázní naru-
šilo několik katastrof, především 
obrovský požár v roce 1609, kte-
rý zničil téměř všechny domy ve 
městě. Následující třicetiletá vál-
ka snížila počet obyvatel města 

i  celé střední Evropy a  výrazně 
omezila počet lázeňských hostů. 
Dalšího růstu se proto Karlovy 
Vary dočkaly až na konci 17. sto-
letí. Lázně si oblíbily významné 
evropské osobnosti a  díky ros-
toucímu přílivu peněz se rychle 
zvyšoval počet domů i obyvatel 
města. K  rozvoji Karlových Varů 
paradoxně přispěly i  napoleon-
ské války, které vážně poškodily 
mnohá slavná lázeňská centra 
západní Evropy. Jejich klientelu 
pak přilákaly karlovarské lázně, 
které války nezasáhly a dokáza-
ly nabídnout na svoji dobu špič-
kové služby.

V  roce 1870 přijel do Kar-
lových Varů první vlak po nově 
postavené trati do Chebu, o rok 
později město přivítalo první 
vlak z Prahy. Zavedení v té době 
nejmodernějšího typu dopravy 
znamenalo další nárůst počtu 
lázeňských hostů a  předzna-
menalo další rozvoj města. Na 
jeho podobě se podepsali pře-
devším vídeňští architekti Fer-
dinand Fellner a  Hermann Hel-
mer. Podle jejich projektů bylo 
postaveno dvacet výjimečných 
karlovarských staveb, například 
Grandhotel Pupp nebo Hotel 
Ambassador.

Pozici nejvýznamnějšího čes-
kého lázeňského města si Karlo-
vy Vary udržují i  v  současnosti. 
Kromě lázeňských hostů v  nich 
po celý rok potkáte i tisíce turistů, 
kteří obdivují historické budovy 
a  lázeňské kolonády a ochutná-
vají zdejší léčivé prameny. Mi-
mořádný počet návštěvníků se 
do města každoročně sjíždí na 
začátku letních prázdnin, kdy se 
tradičně koná jedna z nejstarších 
filmových přehlídek na světě – 
Mezinárodní filmový festival Kar-
lovy Vary.

Nejslavnější české lázně s horkými prameny, kolonádami a nepřeberným 
množstvím památek. Rodiště zakladatelů slavných značek Mattoni 
a Moser. A také město, v němž najdete pobočku Banky CREDITAS. 

Vítejte v Karlových Varech.

Karlovarské lanovky

Nejznámější karlovarskou lanov-
kou je nepochybně Diana. Po-
zemní lanová dráha vozí od roku 
1912 cestující ze stanice Stará 
louka (najdete ji nad Mariánskou 
ulicí) ke stejnojmenné rozhledně 
na Výšině přátelství. Karlovy 
Vary se ale v minulosti pyšnily 
celkem třemi lanovkami a o čtvr-
tou je připravila světová válka.

Lanovka Imperial je v součas-
nosti nejstrmější českou lanovou 
dráhou. Provoz zahájila v roce 
1907 a spojuje Divadelní ulici 
s hotelem Imperial. Na pouhých 
127 metrech šikmé délky překo-
nává převýšení 54 metrů. 

Lanovka Slovenská–Imperial 
vedla k hotelu Imperial z druhé 
strany kopce, z ulice Slovenské. 
Provoz zahájila v roce 1912 a až 
do svého zrušení roku 1959 byla 
nejstrmější českou lanovou drá-
hou – na 126 metrech délky vy-
vezla cestující o 60 metrů výše. 
Její pozůstatky objevíte dodnes, 
místo kolejí ale na tělese dráhy 
leží vodovodní potrubí.

Lanovka na Tři kříže měla vést 
na stejnojmenný vrch. Pozůstat-
ky nedokončené pozemní dráhy 
dodnes najdete ve městě i ve 
svahu nad ním.

M l ý n s k á  k o l o n á d a

KAREL IV. V ROCE 
1370 PROPŮJČIL 

MĚSTU PRIVILEGIUM  
S VÝSADAMI 

SVOBODNÉHO 
KRÁLOVSKÉHO 

MĚSTA.
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Nejslavnější české 
lázně na vlastní oči

Karlovy Vary nabízejí mnoho 
nádherných památek a míst,  
která byste neměli přehlédnout. 
Na rozdíl od jiných známých tu-  
ristických cílů ale mají jednu vý-
hodu – většina pamětihodností 
leží v lázeňském centru města 
podél řeky Teplé. Za jediný 
den si tak stihnete prohlédnout 
všechny lázeňské kolonády 
a historické lázeňské domy, 
a pokud budete chtít, podíváte 
se i na některou z rozhleden, 
které nabízejí krásné výhledy na 
město a jeho okolí. 

Kolonády 
Mlýnská, Tržní (na snímku 

vpravo), Vřídelní, Sadová a Zá-
mecká. Je třeba k nejznámějším 
stavbám Karlových Varů ještě 
něco dodávat? Snad jen to, že 
ke kolonádám se počítají také 
altán Aloise Kleina a altán nad 
pramenem Svoboda. I v nich 
najdete vývěry karlovarských 
podzemních vod.

Historické lázeňské 
budovy 

Císařské lázně, Lázně III, Alžběti-
ny lázně a Nové lázně tvoří čtve-
řici dochovaných historických 
budov. Pozornost si ale zaslouží 
i řada dalších staveb v centru 
Karlových Varů. Při prohlídkách 
nezapomínejte na to, že řada 
budov slouží lázeňským účelům 
a některé prostory jsou přístup-
né pouze lázeňským hostům. 
Veřejnosti jsou proto bohužel 
nepřístupné i některé slavné 
památky, třeba monumentální 
skalní reliéf Ducha pramenů, 
který mohou spatřit pouze klienti 
Zámeckých lázní.

Rozhledna Diana 
Slavná karlovarská roz-

hledna nabízí výborný výhled na 
město a jeho okolí. Velkou výho-
dou je dostupnost i pro pohybo-
vě handicapované osoby –  
k rozhledně je doveze lanovka 
a místo 150 schodů vedoucích na 
ochoz rozhledny mohou využít 
výtah.

Vyhlídka Jelení skok se 
sochou kamzíka 

Více než 200 let starý vyhlíd-
kový altán prošel před několika 
lety velkou rekonstrukcí, prove-
denou tradičními technologiemi. 
Vyhlídku tak dnes najdete téměř 
novou, a přesto připomínající 
časy dávno minulé. Sochu 
kamzíka z roku 1851 snad ani 
nemusíme představovat, protože 
patří mezi nejznámější symboly 
Karlových Varů. 

Vyzkoušejte

1

2

Karlovarské oplatky 
Pokud máte zkušenosti s  mírně gumovou hmotou, 
která se pod názvem oplatky prodává v supermar-
ketech, nenechte se odradit. Pravé lázeňské oplatky 
ochutnáte v Karlových Varech. Prodejce najdete na 
řadě míst, především v lázeňském centru. Mimocho-
dem vůbec nejlepší jsou teplé oplatky. Pokud jste 
je ještě neochutnali, vyzkoušejte je při nejbližší pří-
ležitosti.

13. pramen 
Pod neoficiálním názvem 13. pramen se skrývá slav-
ná karlovarská Becherovka. Víc než 200 let starý 
tradiční likér je neodmyslitelnou součástí Karlových 
Varů. Pokud patříte mezi jeho příznivce, nezapo-
meňte navštívit firemní prodejnu v ulici T. G. Masary-
ka, ve které najdete vše, co s Becherovkou souvisí. 

Mimochodem, skutečný 13. pramen se jmenuje 
Dorotka, objevili ho roku 1965 a je v současnosti ne-
přístupný.

1
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Nepřehlédněte v okolí

Andělská hora 
Rozsáhlá zřícenina gotického 
hradu byla již v 19. století ob-
líbeným výletním místem kar-
lovarských lázeňských hostů. 
Hrad leží přibližně 10 kilometrů 
jihovýchodně od Karlových Varů 
a je volně přístupný.

Lázně Kyselka 
Komplex bývalých lázní leží na 
jižním okraji obce Kyselka, nece-
lých 15 kilometrů od Karlových 
Varů. V jejich areálu pramení 
slavná minerální voda Mattoni. 
Kdysi úspěšné a známé lázně 
po 2. světové válce postupně 
upadaly, aby jim definitivní ránu 
zasadila nezdařená privatizace 
na počátku 90. let. Na počátku 
21. století se řada budov dostala 
do havarijního stavu a jejich 
vlastníci žádali o zrušení památ-
kové ochrany, aby mohli budovy 
někdejších lázní zbourat. To se 
naštěstí nezdařilo a v současné 
době jsou již některé domy opra-
veny a další na záchranu čekají. 
I přes tristní stav mnoha budov 
stojí Kyselka za návštěvu.
 

Jak se k nám dostanete

Karlovarskou pobočku Banky 
CREDITAS najdete na adrese  
T. G. Masaryka 58/34. Stejně 
jako v dalších městech jsme 
i tentokrát zvolili místo, kam 
snadno dojedete hromadnou 
dopravou i vlastním vozem. Jen 
několik minut chůze od pobočky 
leží autobusové nádraží a že-
lezniční Dolní nádraží. Pokud 
přijedete autem, můžete využít 
jedno z okolních parkovišť, např. 
ve Varšavské ulici.

Lázeňské lesy 
První vycházkové cesty se v  karlovarských lesích 
objevily již na konci 18. století. O sto let později už 
lesní promenády měřily desítky kilometrů a  nava-
zovaly na ně další vycházkové stezky. Dnešní lá-
zeňské lesy nabízejí řadu výborně značených tras, 
ze kterých si jistě vyberete. Na vycházku si neza-
pomeňte vzít pevnou obuv, protože řada cest je ne-
zpevněných a nevhodné boty by vás mohly rychle 
změnit z lázeňského návštěvníka na pacienta.

Vřídlo
Nejznámější karlovarský pramen Vřídlo vychrlí za 
minutu 2 000 litrů vody, tryská až do výšky 12 metrů 
a  má teplotu 72 stupňů Celsia. Najdete jej na Vří-
delní kolonádě. Teplota pramene je pro přímé užití 
příliš vysoká, voda je proto chlazena na 50 a 30 °C. 
Většina termální vody je odváděna do lázeňských 
provozů, část slouží k výrobě vřídelní soli či slavných 
karlovarských kamenných růží a dalších pokameně-
lých předmětů.

4
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Co děti chtějí? 
Účet v mobilu s dobrým 
úrokem, výběry zdarma 

a chytré přehledy

Když chcete nabídnout opravdu dobrý produkt, je potřeba vědět, 
co je důležité pro toho, kdo ho má používat. A tak jsme se zeptali dětí, 

co je pro ně u účtu důležité a co by mu rozhodně nemělo chybět. 

Ze sta dětí mezi šesti a  patnác-
ti lety má svůj účet zhruba polo-
vina. Z té druhé poloviny by o něj 
stály ale skoro všechny děti. Jen 
pět procent dětí uvedlo, že účet 
nemají a  ani by ho nechtěly. Ty, 
které účet mají, jej nejčastěji po-  
užívají k  placení kartou přímo 
v obchodě (63 %), k výběrům z ban-
komatů (18 %), ke spoření (16 %) 
a zbylá tři procenta k platbám pře-
vodem. 

„Dnešní děti už odmala pra-
cují s  mobilními telefony a  další-
mi technologiemi. Tomu odpoví-
dají i jejich preference,“ říká Lucie 
Brunclíková, ředitelka komunika-
ce a marketingu Banky CREDITAS. 
„Sama mám doma dvě děti, jejichž 
technologické znalosti mě občas 
udivují. Rozhodně by na mobilech 
neměly být nepřiměřeně dlouho, 
ale když už to s nimi umí, ať to ales- 
poň využijí smysluplně,“ dodává.

Právě mobilní telefon a  sou-
visející aplikace jsou naprostý-
mi vítězi dvou důležitých otázek, 
a  sice: „Jak bys chtěl/a  svůj účet 
ovládat?“ a „Platil/a bys raději mo-
bilem než kartou, kdyby to tvůj 
účet uměl?“ 

Ovládání přes mobil preferu-
je 84 % dotazovaných dětí, zbylé 
uvádějí počítač. Obsluha na po-
bočce nezískala ani jeden hlas. 
Sympatie k  mobilním aplikacím 
prokázalo i to, že 61 % dětí by po-
užívalo v  obchodech raději plat-
bu mobilem přes Google Pay či 
Apple Pay než platbu kartou. Jen 
každé šesté dítě by to nevyužilo, 
zhruba pětina uvedla odpověď 
„nevím“, zejména ti nejmenší re-
spondenti, kteří se s tímto typem 
placení ještě nesetkali. 

Dětem jsme nabídli i přehled 
různých funkcí a vychytávek, které 
by jejich účet měl umět. U každé 
mohly uvést, zda ji považují za dů-
ležitou nebo nedůležitou. 

Vítězem dle důležitosti jsou 
výběry z bankomatů všude na svě-
tě zdarma a dobré úročení, na tře-
tím místě pak graficky vychytané 
přehledy příjmů a výdajů v mobilu. 
Bramborovou medaili si odnesla 
nabídka slev ve vybraných obcho-
dech a  restauracích typu McDo-
nald’s. Kupodivu pro děti nebyly 

až tak důležité věci, jako je propo-
jení s hrami a aplikacemi nebo na-
stavení obrázků a zvuků v ovládá-
ní účtu. 

Na odlehčení jsme se dě-
tí zeptali, jak si myslí, že se bude 
nejčastěji platit v  obchodech za 
padesát let. Vítězem se stalo pla-
cení čipem přímo v těle zákazníka  
(28 %), těsně před o  něco mé-
ně zneklidňujícím otiskem prstu  
(27 %). Více než pět procent dě-
tí věřilo i mobilům či ověření oční 
duhovky. Za zmínku také stojí, že 
současným metodám, tedy hoto-
vosti a  kartám, věří jako nejčas-
tějšímu budoucímu způsobu plat-
by jen tři procenta dětí. 

Jak jej nejčastěji používají?

• Kdo účet má, nejčastěji 
používá kartu k placení 
v obchodech.

• Jen pro pětinu dětí je nej-
častější výběr hotovosti.

 Platby v obchodě 
 Výběr ATM
 Spoření 
 Převody

63 %

19 %

11 %

3 %

Jak bys chtěl svůj účet primárně ovládat?

• Děti jsou s mobilem srostlé.
• Pro drtivou většinu z nich 

je klíčové právě ovládání 
z mobilu.

 Mobil  
 PC
 Pobočky 

63 %

18 %

0 %

SOUČASNÝM 
METODÁM, TEDY 

HOTOVOSTI 
A KARTÁM, VĚŘÍ JAKO 

NEJČASTĚJŠÍMU 
ZPŮSOBU PLATBY 
ZA 50 LET JEN TŘI 
PROCENTA DĚTÍ.

 Výběry všude zdarma  
 Dobrý úrok
 Grafické přehledy
 Slevy v obchodech typu McDonald‘s
 Platby mobilem v obchodě

Jaké vlastnosti jsou hodně důležité?

0  100

91 %

84 %

83 %

74 %

73 %
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Banka CREDITAS 
představuje účty pro děti 

a juniory 

Chcete své děti učit finanční gramotnosti, nechat je v rozumné míře 
samostatně hospodařit nebo jim zřídit výhodné spoření? Pak se vám 

i jim nejspíš budou líbit naše novinky určené dětem do sedmnácti let – 
Richee účet Junior a Spoření Richee Junior. 

Dětský účet Richee Jr. je v mno-
hém podobný své „dospělácké 
verzi“. Ovládá se přes pohodl-
nou mobilní aplikaci, vedení účtu 
a karty i všechny běžné operace 
jsou u něj zdarma. Výběry z ban-
komatu jsou bezplatné v neome-
zeném počtu kdekoli na světě 
a do zůstatku do 50 000 korun je 
úročen 1,5 % ročně. 

Stejně jako karty u  účtu Ri-
chee nebo CREDITAS lze i zde pla-
tební kartu propojit se službou Goo-
gle Pay nebo s chytrými hodinkami 
Garmin. Jde o moderní a bezpečný 
nástroj. Dítě pak může platit bez-
kontaktně mobilním telefonem ne-
bo hodinkami namísto karty. 

Protože je to účet pro dě-
ti, má i svá specifika: Dětem me-
zi šesti a  čtrnácti lety jej zaklá-
dá zákonný zástupce, který účet 
plně vidí ve svém internetovém 
bankovnictví nebo aplikaci Ri-
chee a může pro něj nastavovat 
veškeré limity. 

„O  dětské účty byl mezi kli-
enty delší dobu zájem, a my jsme 

se proto rozhodli jim vyjít vstříc. Dí-
tě se naučí hospodařit s vlastními 
penězi a díky zábavné a edukativ-
ní aplikaci Richee ho to bude také 
bavit. Rodičům dá Richee Junior 
skvělý přehled o  stavu dětských 
financí – především výdajích a ná-
kupním chování,“ říká Ivana Pícko-
vá, ředitelka produktů a  projektů 
Banky CREDITAS. Každé dítě do-
stane k  účtu Richee Jr. malý dá-
rek a v soutěži může vyhrát roční 
kapesné a iPhone. Banka CREDI-
TAS navíc pošle za každý nově 
založený účet Richee Jr. stokoru-
nu na podporu dětí v obtížných ži-
votních situacích neziskovce Spo-
lečně pro děti.

Jedna věc je běžné hospo-
daření, druhá věc je spoření. To 
přijde vhod, když přijdou napří-
klad peníze jako dárek od babič-
ky či dědy nebo když si chce po-
tomek naspořit na vysněné kolo, 
skejt nebo třeba velké lego. I na 
to jsme mysleli. Druhou novin-
kou je Spoření Richee Junior. 
Úroková sazba je nyní 1,8 % roč-
ně, tedy jedna z nejlepších na tr-
hu, a  celková výše vkladu není 
nijak omezena. Vkládat na něj 
lze hotovostně i bezhotovostně. 

Ke spořicímu účtu se nevy-
dává platební karta, ovládá se 
přes internetové bankovnictví 
a aplikaci Richee. Mezi spořicím 

a  běžným účtem lze převádět 
peníze snadno a rychle – převod 
v rámci banky proběhne okamži-
tě, převádět peníze lze ale i  na 
jakýkoli jiný účet. 

Zákonný zástupce, nejčas-
těji rodič, má k účtu aktivní dispo-
ziční oprávnění. Nastavit lze i dis-
ponenty s  pasivním náhledem, 
což mohou být třeba prarodiče.

„Když jsme si zjišťovali, ja-
ký je mezi dětmi zájem o vlastní 
bankovní účet, čísla nás upřím-
ně dost překvapila. Jen 5 % dě-
tí do patnácti let řeklo, že o účet 
nestojí, a ty zbylé ho buď měly, 
nebo by ho mít chtěly. Myslím, 
že i to je dobrý argument pro to, 
přejít u dětí z hotovosti a spořicí-
ho prasátka na moderní nástro-
je,“ dodává Ivana Pícková. 

Pokud se vám účty líbí, mů-
žete je svým dětem zřídit i  vy. 
Stačí k  tomu u  dětí mezi šesti 
a čtrnácti lety váš průkaz totož-
nosti a jejich rodný list. Mladí li-
dé nad 15 let si účty mohou zří-
dit sami.

Jak bys chtěl svůj účet primárně ovládat?
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POHLEDEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Richee Junior aneb 
jsme banka i pro mladé

Letošní podzim jsme uvítali absolutní novinkou v naší nabídce: 
dětskými produkty. Pro naše nejmladší klienty jsme připravili 

dětský účet Richee Junior s platební kartou a dětský spořicí účet. 
Proč se chceme věnovat novému klientskému segmentu? 

Máme k tomu hned tři důvody.

Prvním důvodem je to, co vás nej-
spíš napadne okamžitě: získání 
nových klientů v nejmladší gene-
raci. Druhým, tak trochu filantro-
pickým důvodem je snaha zlep-
šovat finanční gramotnost a začít 
pěkně od nejmladších. Třetí dů-
vod je osobní – chtěli jsme připra-
vit dárek pro naše vlastní děti. 

Nové produkty, 
noví klienti
Nedávno naše banka překročila 
hranici 80 000 klientů. Více než 

polovinu z  nich tvoří retailoví kli-
enti starší 50 let. To je dáno his-
torií Banky CREDITAS, která se 
dvacet let, ještě coby záložna, 
soustředila na získávání klientů 
pro spoření. S tím souvisí i nabíd-
ka produktů. Naše termínované 
vklady i  spořicí účty dlouhodobě 
patří k nejvýhodnějším na trhu. 

Bankovními produkty pro 
děti chceme získat nové klienty 
na druhé straně věkové pyrami-
dy – v nejmladší generaci. Neza-
čínáme od nuly, protože máme 

bude s  Richeem spojená. A  tak 
vznikly účty a karta Richee Junior. 

Česká finanční 
gramotnost na bodu
mrazu
Získání nových klientů z  řad nej-
mladší generace je pro banku 
hlavně z  krátkodobého pohledu 
velmi nevýhodný obchod. Ban-
ka CREDITAS si ale zakládá na 
tom, že má bonitní a ekonomicky 
gramotné klienty. Hlavním důvo-
dem, který nás vedl k  vytvoření 

výborné základy v podobě Riche-
eho – první české multibankovní 
aplikace. Richee vzbudil u mladé 
generace velký zájem, především 
díky svému designu, inovátor-
ství a  celkovému přístupu. Ote-
vřeli jsme na českém trhu nový 
směr ve vývoji bankovních aplika-
cí, a naše malá digitální revoluce 
vzbudila u mladých lidí pozornost. 
Pozitivní ohlasy a žádosti juniorů, 
aby mohli mít také Richeeho, nás 
vedly k  rozhodnutí, že nová pro-
duktová řada pro děti a  mládež 
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České základní školství 
předává žákům vědomosti a čas-
to jen teoretické znalosti. Vysvětlit 
dětem, jak tyto vědomosti apliko-
vat v běžném životě, to stále ješ-
tě pokulhává. O správě financí ani 
nemluvě. A pokud to neudělá ro-
dina, může pak mít mladý člověk 
problém. 

Banka CREDITAS chce víc 
než jen poskytnout dětem vlastní 
účet a kartu. Chceme jim postup-
ně představit běžné bankovní pro-
dukty a služby, a to včetně jejich 
variant. A co je ještě důležitější – 
upozornit děti na případná rizika 
s těmito produkty spojená. 

Plánujeme v průběhu ča-
su vytvořit našim dětem živý svět 
financí.

Mimochodem nedílnou 
součástí vzdělávání dětí je i kont-
rola ze strany vás – rodičů. Ta je 
koncipovaná tak, abyste jako ro-
diče mohli kontrolovat spotřeb-
ní chování svých dětí. Vidíte sa-
mozřejmě pohyby na jejich účtu 
a máte možnost jim omezit měsíč-
ní útraty.

Důvod třetí a pro 
nás důležitý: radost 
vlastních dětí
Shodli jsme se na tom všichni. Ap-
likace Richee se našim potomkům 
líbila a štvalo je, že je přístupná až 

od osmnácti let věku. Teď ji koneč-
ně můžou mít ve svých mobilech. 
Děti získají skvělý účet a  appku, 
která jim poradí, jak hospodařit, 
a navíc jim ji budou kamarádi zá-
vidět. :o)

Výhodné? 
Ještě výhodnější!
Snažíme se o  maximální jedno-
duchost a  snadnou dostupnost 
našich produktů. Oproti mnohé 
konkurenci si všechny dětské pro-
dukty budete moci již v dohledné 
době založit z pohodlí vašeho do-
mova, třeba o víkendu. Přes inter-
net u nás snadno objednáte kartu 
nebo založíte spořicí účet. Stej-
ně jednoduše nastavíte ze svého 
účtu pravidelné platby – kapes-
né. Pokud chcete mít detailní pře-
hled, nastavíte si notifikace o de-
betních i  kreditních pohybech na 
dětských účtech. Dobrým zvykem 
naší banky je poskytovat produk-
ty a  běžné transakce zdarma, 
a navíc získají úrok 1,5 %. 

A  abychom pomohli dě-
tem, kterým složitá rodinná situ-
ace nedopřeje ten krásný pocit 
dostat každý měsíc kapesné, po-
šleme za každý založený dětský 
účet Richee Junior stokorunu také 
na účet obecně prospěšné spo-
lečnosti Společně pro děti, kterou 
dlouhodobě podporujeme. 

dětských produktů, je proto sna-
ha vychovat si další takové klien-
ty. Ano, dá se tomu říkat i spole-
čenská odpovědnost. Ta se často 
zjednodušuje na výčty toho, ko-
lik firma přispěla na nějaký spo-
lečensky prospěšný projekt. Nám 
v Bance CREDITAS ale poskytnutí 
daru bez toho, že bychom se dál 
zapojili do projektu, připomíná ku-
pování odpustků ve středověku. 

Za lepší řešení považuje-
me věnovat se projektům, které 
jsou firmě vlastní, kterým její za-
městnanci rozumějí. Pro nás je to 
samozřejmě oblast financí. Ve své 
práci se každý den setkáváme 
s žádostmi o pomoc, kdy se někdo 
dostal do problémů vlastní chy-
bou, naivitou nebo proto, že s ním 
někdo jiný nejednal fér. Všechny 
tyto problémy mají společného 
jmenovatele – dotyčný člověk ne-
měl dostatek praktických znalostí 
a zkušeností s vedením svých ne-
bo rodinných financí. Mnohé pří-
pady končí i osobní tragédií. 

Cílem dětského účtu Ri-
chee Junior a  mobilní aplika-
ce je přispět k  finanční gramot-
nosti našich dětí tak, aby se do 
budoucna vyvarovaly chyb ve 
správě svých financí, aby se na-
učily chovat se ke svým financím 
zodpovědně. Sledovat, jak hos-
podaří s penězi.

Vladimír Hořejší

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

Co plánujeme dětem postupně nabídnout?

Spořicí 
účet, aby si mohly 

ušetřit peníze na věci, kte-
ré si přejí. Spoření je výtečný 

nástroj k získání trpělivosti a vní-
mání skutečné ceny peněz. Přiznej-
me si, že v dnešní materiální společ-
nosti svým dětem často dopřejeme 

vše, po čem touží. A ony neznají 
hodnotu peněz. Současně chce-

me u spoření vysvětlit zá-
kladní pojmy o úročení 

peněz. 

Osobní 
účetnictví se 

statistikou, ve které si 
snadno zjistí, kolik 

a za co utrácejí.

Placení 
kartou, mobilem, 
hodinkami, ale 

samozřejmě i starým 
dobrým bankovním 

převodem.

Peer-to-peer půjčku 
mezi dítětem a jeho 

kamarády. Evidenci těchto 
půjček. A s tím související 
pochopení, že půjčovat je 

třeba s rozmyslem, ať už je 
člověk dlužníkem, nebo 

věřitelem.

Chceme pro 
děti vyhlašovat 

soutěže o ceny na 
různá témata z oblasti 
finanční gramotnosti. 
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BANKA CREDITAS

Co možná nevíte 
o investicích do cenných 

papírů

Investice do cenných papírů je jedním z nejčastějších způsobů 
zhodnocení úspor. Na rozdíl od spoření, například na termínovaných 

vkladech, je někdy komplikovanější a může vyžadovat hlubší odborné 
znalosti. Naprostým základem je dobrá znalost jednotlivých typů 
cenných papírů. Pokud zvažujete tento typ investice a dosud jste 

se v oblasti cenných papírů nepohybovali, můžete si základ svých 
finančních obzorů rozšířit v tomto článku.

Akcie
Akcie je cenný papír, který vydává 
akciová společnost. Existuje mno-
ho typů akcií, pro běžné investory 
jsou zajímavé hlavně ty, které jsou 
veřejně obchodovatelné na trhu 
cenných papírů (burze). Investo-
ři při investování do akcií obvyk-
le očekávají růst jejich tržní ceny, 
která je dána nabídkou a poptáv-
kou na finančních trzích. Důležitý 
je také případný dividendový vý-
nos, který lze vyplatit z dosažené-
ho ročního čistého zisku, tj. až po 
veškerém zdanění,  a o jehož vý-
ši rozhoduje valná hromada akci-
onářů společnosti. 

Výraznou výhodou akcií je 
jejich likvidita – možnost cenné pa-
píry rychle prodat a směnit je tak 
zpět na finanční hotovost. Investo-
vání do akcií může přinést vysoké 
výnosy, podmínkou je ale dobrá 
znalost trhu, která je pro investora 
často časově velmi náročná. 

Dluhopisy
Dluhopis je cenný papír, který 
svému majiteli uděluje dvě zá-
sadní práva: právo požadovat 
splacení dlužné částky ve jme-
novitých hodnotách a  právo na 
vyplacení stanovených výnosů 
za podmínek daných při vydání 
dluhopisu. Obvyklým intervalem 

vyplácení kuponových výnosů 
dluhopisů je 6 měsíců nebo 1 rok. 
Způsob, jakým se dojde k  výši 
výnosu, je u dluhopisů stanoven 
předem. Vydávat dluhopisy mů-
že prakticky kdokoli, v praxi jsou 
nejčastějšími emitenty státy, kor-
porace a nadnárodní instituce.

Pokud je při vydání dlu-
hopisů pevně stanovena výše 
úrokového výnosu, jde o  tzv. fix-
ní kupon. Pokud je naopak sta-
noven mechanismus pro urče-
ní výše úrokového výnosu, jde 
o dluhopis s plovoucím kuponem. 
Existují také dluhopisy bezkupo-
nové, u kterých je výnos vytvořen 
nižší výkupní cenou, než jaká by-
la jejich původní nominální cena. 

Dluhopisy mají nižší lik-
viditu oproti akciím, tato nevýho-
da je ale vyvážena velkou výho-
dou: předem známým výnosem. 
Některé korporátní dluhopisy 
nejsou na sekundárním trhu ob-
chodovatelné, z  pohledu inves-
tora tedy nejsou likvidní. U těch-
to dluhopisů se investor konečné 
výplaty financí (jistiny) dočká až 
k datu splatnosti; to se netýká vý-
nosu z kupónů, které investor do-

dílového fondu probíhá obvykle 
jednou denně, podílové listy pro-
to mají pouze cenu za den. Likvi-
dita podílových listů je vzhledem 
k absenci veřejné obchodovatel-
nosti nižší.

Nejčastějším typem fon-
dů, do kterých investují běžní in-
vestoři z řad občanů, jsou otevřené 
podílové fondy. Tyto fondy nema-
jí limitovaný počet vydávaných 
podílových listů a  investiční spo-
lečnost má povinnost odkoupit od 
podílníka podílový list zpět, pokud 
o to podílník požádá. Cenu, za kte-
rou se podílový list prodává a zpět 
vykupuje, stanovuje investiční spo-
lečnost, a  to podle férového oce-
nění majetku v podílovém fondu. 

V  případě uzavřeného 
podílového fondu nemá inves-
tiční společnost povinnost zpět-
ného odkupu podílových listů. 
Uzavřené podílové fondy mají 
stanoven minimální počet podílo-
vých listů a dobu, po kterou bu-
dou podílové listy vydávány. 

Investiční akcie
Investiční akcie je cenný papír 
vydávaný investičním fondem, 
např. akciovou společností s pro-
měnným základním kapitálem 
(SICAV), u které se investor do je-
jích podfondů stává držitelem in-
vestičních akcií. S těmito akciemi 
je spojeno právo na jejich odkou-
pení na žádost jejich vlastníka na 
účet společnosti nebo podfondu, 
k němuž byly vydány. Odkoupe-
ním investiční akcie zanikají.

stává průběžně podle plánu sta-
noveného emisními podmínkami. 

Podílové listy
Podílový list vydaný podílo-
vým fondem je cenný papír, kte-
rý dokládá podíl investora na 
finančních prostředcích shro-
mážděných od investora a jiných 
podílníků. Tyto prostředky jsou 
investovány v rámci předem sta-
novené strategie. Existuje řada 
typů podílových fondů, např. fon-
dy investující do vybraných in-
vestičních nástrojů, do konkrétní-
ho segmentu nebo do vybraného 
regionu. Oproti akcionářům u ak-
ciových společností nemají podíl-
níci u podílových fondů přímý vliv 
na činnost fondu. 

Podílové listy nejsou ob-
chodovány na burzách, jejich ná-
kup a zpětný odkup probíhá přes 
fondem stanovené distribuční 
partnery. Ocenění portfolia po-
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Léto v Bance CREDITAS: 
Více poboček, více klientů

Rozvoj sítě Banky CREDITAS se 
nezastavil ani v době letních do-
volených. Svoji vlastní pobočku 
díky tomu mají klienti v Benešo-
vě, Uherském Hradišti, Jihlavě 
a  Trutnově. Stejně jako v  minu-
losti i  u  nových poboček banka 
zvolila lokality s  výbornou do-
stupností hromadnou dopravou 
i osobním automobilem. 

A kde přesně nové pobočky 
najdete? V  Benešově se nachá-
zí v ulici, která spojuje železniční 
stanici a  Masarykovo náměstí –  
na adrese Tyršova 192. V  Uher-
ském Hradišti na Masarykově 
náměstí 1232, v budově na rohu 
Havlíčkovy ulice. Na rohu Ma-
sarykova náměstí najdete Ban-
ku CREDITAS také v  Jihlavě. Ta-

to pobočka je specifická tím, že 
vchod je ze strany náměstí, za-
tímco poštovní adresa uvádí ulici, 
do níž dům patří: Židovská 1103/1. 
Aktuálně nejmladší pobočku 
banky najdete v Trutnově na ad-
rese Havlíčkova 14.

Na počátku září dosáhla 
Banka CREDITAS dalšího význam-
ného milníku ve svém rozvoji: Po-
čet jejích klientů poprvé v historii 
přesáhl osmdesát tisíc. Nové zá-
jemce o bankovní produkty lákají 
jak výhodné podmínky pro zhod-
nocení úspor, tak nové produkty, 
které banka postupně doplňuje 
do svého produktového portfolia.

„Předchozí dva roky byly 
ve znamení dynamického růs-
tu počtu klientů – z  dvaceti ti-

síc v  roce 2017 jsme se dostali 
na současných více než osmde-
sát tisíc. Těžiště zájmu u  retailu 
je ve zhodnocování prostředků 
a v transakcích, kde jsme dosud 
i nejvíce inovovali. Nyní jsme za-
vedli hypotéky a  dětské účty  
a  připravujeme další nové pro-
dukty,“ říká ředitelka retailového 
bankovnictví Banky CREDITAS 
Věra Pavlišová. 

Banka i  nadále podpo-
ruje klienty, kteří chtějí své fi-
nanční záležitosti řešit osobně 
na pobočkách. Počet schůzek 
s  osobními bankéři proto strmě 
roste, současně ale stále častěji 
dochází k situacím, kdy se na po-
bočce sejde větší počet klientů. 
Příjemné čekací zóny poboček si-

ce nabízejí dostatek prostoru pro 
návštěvníky, v  exponovaných 
časech se ale doba čekání mů-
že protáhnout i na desítky minut. 
Banka proto doporučuje všem 
klientům i novým zájemcům o na-
bízené finanční produkty, aby si 
termín schůzky sjednali předem. 
Na produktových stránkách we-
bu banky je umístěn formulář, 
do kterého zájemce o  schůzku 
s osobním bankéřem může uvést 
požadovaný termín setkání. Ban-
ka se poté klientovi sama ozve 
a  schůzku potvrdí, případně na-
vrhne jiné vhodné datum či čas. 
Klienti, kteří nemají přístup k  in-
ternetu, mohou v pracovní dny od 
8 do 20 hodin zavolat na infolin-
ku 800 888 009.

Čtyři nové pobočky otevřela během léta Banka CREDITAS, 
takže klienti ji nyní mohou navštívit na 34 místech po celém Česku. 

Počty klientů a jejich zájem o jednání s osobními bankéři ale 
rostou ještě rychleji než pobočková síť. Banka proto doporučuje 

si termíny schůzek předem rezervovat. 

Naše pobočky
 Benešov
 Brno – Centrum
 Brno – Pekařská
 Břeclav
 Benešov
 České Budějovice
 Děčín
 Frýdek-Místek
 Hradec Králové
 Chotěboř
 Jihlava
 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
 Trutnov
 Třebíč
 Uherské Hradiště
 Ústí nad Labem
 Vsetín
 Zlín

N a š i m 
k l i e n t ů m 

c h c e m e  b ý t 
c o  n e j b l í ž

BANKA CREDITAS

Karlovy Vary

Plzeň

České
Budějovice

Praha

Ústí nad
Labem

Děčín Liberec

Hradec
Králové

Pardubice

Chotěboř

Třebíč Brno
Zlín

Prostějov
Olomouc

Ostrava

Frýdek-Místek

Šumperk

Svitavy

Kladno

Vsetín

Benešov

Mladá Boleslav

Tábor

Jindřichův
Hradec

Opava

Břeclav

Uherské
Hradiště

Trutnov

Jihlava
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FIREMNÍ KLIENTI

CK Metal: 
I v tvrdé konkurenci 

lze vybudovat 
úspěšnou firmu

Jak rychle může malá rodinná firma na vysoce 
konkurenčním trhu vyrůst do úspěšného podniku? 
S dobře zvolenou obchodní strategií a špičkovými 

službami to jde i za pět let. Právě tolik stačilo 
cestovní kanceláři Metal, aby si získala 

nepřehlédnutelnou pozici na tuzemském trhu.

Pokud bychom měli jed-
noduše popsat český trh cestov-
ního ruchu, stačila by lakonická 
věta: Nabídka vysoce převyšuje 
poptávku. Mimořádně konkurenč-
ní prostředí, ze kterého každý rok 
odpadne několik nejméně úspěš-
ných, rozhodně není místem, kde 
lze snadno zahájit nové podni-
kání. Alexandr Coufalík to přesto 
v  roce 2012 zkusil. V  té době již 
měl více než deset let zkušeností 
z provozování autobusové dopra-
vy, v oblasti cestovních kanceláří 

vací zájezdy do Paříže. Pokud má 
být nová CK úspěšná, musí získat 
dostatečný počet spokojených 
klientů, kteří se v  dalších letech 
budou k cestovce vracet. Pro za-
čínající firmu je ale nemyslitelné, 
aby investovala miliony nebo de-
sítky milionů do masivní reklamní 
kampaně. CK Metal se proto roz-
hodla pro spolupráci se slevový-
mi portály, které před pěti lety za-
žívaly svá nejlepší léta. 

Prodej služeb přes slevo-
vý portál pro firmu znamená nižší, 

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 konver-
zím řada společností významně 
snižuje své náklady na směnu. 
Mezi naše dlouhodobé klienty 
v oblasti devizových konverzí 
a firemních účtů patří společnost 
METAL-FRUT, provozovatel Ces-
tovní kanceláře METAL-FRUT, 
spol. s r. o., kterou klienti znají 
pod zkráceným názvem CK Me-
tal. Její specializací jsou pozná-
vací zájezdy, pobytové zájezdy 
a wellness pobyty.

byl ale nováčkem. Získat v tomto 
oboru odborné znalosti, a přede-
vším koncesi není jednoduché. 
Pan Coufalík proto spojil síly se 
svojí dcerou Alexandrou Konva-
linkovou, která prošla roční praxí 
u jiné cestovní kanceláře a získala 
tak potřebné zkušenosti.

Start nové cestovní kan-
celáře byl skromný – tři lidé, jed-
na malá kancelář a  víra, že kva-
litní služby mohou na trhu uspět. 
Skromná byla i první nabídka, kte-
rá obsahovala především pozná-

Ke u k e n h o f  –  v   n e j v ě t š í m  e v r o p s k é m  k v ě t i n o v é m  p a r k u  s i  n á v š t ě v n í c i  m o h o u  p ř i v o n ě t  k   v í c e  n e ž 
s e d m i  m i l i o n ů m  k v ě t i n
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jasně ukazují, že řada firem ztrá-
cí potenciální klienty jen proto, že 
mají obtížně srozumitelné interne-
tové stránky a návštěvníci po chví-
li marného hledání raději odejdou 
ke konkurenci.

Vedení společnosti se 
proto na počátku roku 2018 roz-
hodlo pro radikální změnu vizu-
ální a  marketingové strategie 
CK. Nezasvěceným může taková 
změna připadat jako jednoduchá 
a rychlá záležitost, ve skutečnos-
ti však jde o velmi složitý proces, 
při kterém zaniká většina symbolů 
a znaků, podle kterých klienti spo-
lečnost dosud poznávali. Proto je 
třeba jim srozumitelně vysvětlit 
a  ukázat, pod jakým logem, de-
signem a dalšími marketingovými 
prvky svoji oblíbenou firmu v bu-
doucnosti najdou. 

K tak zásadnímu úkolu je 
vhodné přizvat profesionály. Ces-
tovní kancelář si proto vybrala 
marketingovou agenturu, která jí 
připravila novou grafickou identitu 
a vyrobila zcela nový web, na kte-
rém lze přehledně a srozumitelně 
nabízet výrazně větší počet zájez-
dů. O tom, jak změna značky byla 
úspěšná, svědčí i ekonomické vý-
sledky CK Metal: Po rebrandingu 
se tržby zvýšily o více než 100 %. 
Změnu ocenili i marketingoví pro-
fesionálové – rebranding CK Me-
tal získal ocenění v prestižní sou-
těži IEA 2019.

Jak se bude dosud 
úspěšná cestovní kancelář vyvíjet 
dál? „Naše vize obsahují jak roz-

šíření nabídky zájezdů, tak další 
zvýšení kvality našich služeb,“ ří-
ká Alexandra Konvalinková, ve-
doucí CK Metal. „Do nabídky po-
stupně přidáváme zájezdy do 
nových a  netradičních destinací 
v Evropě i mimo ni. Plánujeme roz-
šíření naší pobočkové sítě, a to ne-
jen v České republice, ale také na 
Slovensku. Cílem je pozice největ-
šího tuzemského prodejce well-
ness pobytů. Investovat budeme 
i do dalšího rozvoje naší autobu-
sové dopravy,“ doplňuje Alexan-
dra Konvalinková.

Pokud navštívíte web CK 
Metal, najdete na vstupní strán-
ce slogan Pomáháme lidem do-
bít baterky. Proč právě dobíje-
ní baterek? „U našich zájezdů se 
snažíme zajistit všechny potřeb-
né služby. Cílem je, aby poslední 
starostí klienta před zájezdem by-
lo zabalení věcí, a první následu-
jící starostí bylo až vybalení věcí 
po návratu. O všechno mezi zaba-
lením a vybalením se postaráme 
my a klienti mohou v klidu odpo-
čívat a dobíjet své baterky, aby se 
z dovolené vrátili odpočinutí, spo-
kojení a  připravení na návrat do 
běžného života,“ vysvětluje Ale-
xandra Konvalinková. „I když jsme 
již dávno přerostli formát malé ro-
dinné firmy, stále si zakládáme na 
rodinném a individuálním přístupu 
ke klientům. Myslíme i  na rodiny 
s  dětmi, kterým se snažíme vyjít 
vstříc, protože víme, že dovolená 
s malými dětmi znamená pro rodi-
če řadu starostí,“ říká vedoucí CK.

nebo dokonce záporný zisk, je ale 
současně investicí do budoucna. 
Pokud je klient se službami spo-
kojený, k  cestovní kanceláři se 
v  budoucnosti vrátí a  nebude se 
bát koupit i dražší zájezd. V přípa-
dě CK Metal tato strategie vyšla 
dokonale. Když v následujících le-
tech přišel úpadek slevových por-
tálů, cestovní kancelář je už ne-
potřebovala. Měla svoji základnu 
spokojených a pravidelně se vra-
cejících klientů, prezentovala se 
na veletrzích cestovního ruchu 
a spolupracovala s českými i za-
hraničními cestovními kanceláře-
mi a agenturami. Její portfolio už 
dávno netvořily pouze zájezdy do 
francouzské metropole, nabízela 
řadu dalších poznávacích zájez-
dů po Evropě, pobytové zájezdy 
a  výrazný úspěch zaznamenala 
u klientů také s wellness pobyty. 

Po pouhých pěti letech 
existence vypadá CK Metal zce-
la jinak než v době svých začátků. 
Jedinou kancelář o  12 m² nahra-
dila kancelářská budova, počet 
pracovníků se rozrostl na dvacet 
stálých zaměstnanců doplněných 
řadou externistů. 

Rychlý růst společnosti 
znamenal i potřebu zásadně změ-
nit její tvář. Úspěšná CK potřebuje 
moderní a kvalitní marketingovou 
komunikaci. Také původní web 
přestával s rostoucím počtem zá-
jezdů postačovat svojí kapacitou 
a  stával se nepřehledným. To je 
v  dnešní době zásadní nevýho-
dou – marketingové průzkumy 

Tipy CK Metal

Disneyland, Francie 
Mezi oblíbené cíle malých 
i velkých klientů patří pařížský 
Disneyland. CK Metal patří mezi 
největší tuzemské prodejce zá-
jezdů do Disneylandu.

Bulharsko 
Pravá letní dovolená na Sluneč-
ném pobřeží spojená s poznává-
ním bulharské kultury.

Wellness 
Vyhlášené hotely na Slovensku, 
v Maďarsku, Polsku nebo ve 
Slovinsku jsou cílem oblíbených 
wellness pobytů. 

P r o v e n c e ,  Fr a n c i e  –  n e j v ě t š í  e v r o p s k á  l e v a n d u l o v á  p o l e  s   n e k o n e č n o u  v ů n í  t é t o  a r o m a t i c k é  b y l i n y 

Alexandra Konvalinková

V cestovní kanceláři Metal, kte-
rou spolu se svým otcem v lednu 
2014 zakládala, zastává pozici 
Chief Executive Officer. Dlouho-
době pracuje na dalším rozvoji 
CK, ve které chce i budoucnu 
zachovat individuální a rodinný 
přístup ke všem klientům.
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Naše novinky 
v českých médiích
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CREDITAS představila 
spořicí účet s úrokem 2 %

19. 7. 2019 
Nový Spořicí účet + s  úročením 
2 procenta ročně platí pro vkla-
dy až do 1,5 milionu korun. U vyš-
ších vkladů je částka přesahující 
uvedený limit úročena 1,1 procen-
tem p.a. Účet si mohou založit 
noví i stávající klienti na kterékoli 
pobočce nebo on-line v interneto-
vém bankovnictví či prostřednic-
tvím aplikace Richee. Vedle Spo-
řicího účtu + nabízí CREDITAS 
spořicí vklad s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou a úrokem 2,5 procenta 
ročně. Jako jedna z mála bank na 
českém trhu nabízí CREDITAS vý-
hodné úročení i na běžném účtu 
– na účtu Richee, který si lze za-
ložit ve stejnojmenné aplikaci, na-
bízí úrok 1,5 procenta pro zůstatek 
až do 300 000 korun.

CREDITAS má už 32 
poboček, chystá další čtyři

26. 7. 2019 
Banka CREDITAS dnes otevře-
la pobočku v  Uherském Hradišti 
a zvýšila tak jejich celkový počet 
v  Česku na 32. Letos už přiby-
ly ve Svitavách, Kladně, Šumper-
ku, Břeclavi, Opavě, Mladé Bole-
slavi, Táboře, Vsetíně, Jindřichově 
Hradci a Benešově. „Letos otevře-
me ještě pobočky v Jihlavě, Znoj-
mě, Trutnově a zřejmě na přelomu 
roku už čtvrtou v Praze,“ upřesnila 
webu Peníze.cz mluvčí banky Lu-
cie Brunclíková. Zatímco pro le-
tošní rok měla CREDITAS v plánu 
otevřít šestnáct nových poboček, 
bližší číslo pro příští rok zatím ne-
zveřejnila. „V příštím roce budeme 
dále rozšiřovat pobočky v místech, 
kde to bude dávat smysl,“ říká 
mluvčí. „Zaměříme se také na ob-
last odborných znalostí a doved-
ností pracovníků poboček a  rov-
něž na personální stabilizaci týmů 
nových poboček,“ dodává. Obec-
ně se CREDITAS snaží otevírat po-
bočky v oblastech, kde už teď má 
větší počet klientů, kteří zatím musí 
na nejbližší pobočku dojíždět, čas-
to i několik desítek kilometrů. Cí-
lem je také dostupnost banky ve 
větších městech, která jsou spá-
dovým centrem pro okolní region. 
Na všech pobočkách CREDITAS 
poskytuje směnárenské služby, 
zatímco někteří konkurenti (ČSOB 
a Raiffeisenbank) je po dubnovém 
zpřísnění zákona zrušili.

Chcete si uložit své peníze? 
Vyzkoušejte termínovaný 
vklad

7. 8. 2019 
Zvažujete, kam uložit své pení-
ze, aby se co nejlépe zhodno-
covaly? Nabízí se vám několik 
možností, kam s nimi. Blíž se po-
díváme hlavně na termínované 
vklady. Budou tou správnou vol-
bou právě pro vás? Termínovaný 
vklad oproti spořicímu účtu nabízí 
klientům větší zhodnocení peněz. 
V případě Banky CREDITAS mlu-
víme o úrokové sazbě až 3,10 %  
ročně. Váš vklad je navíc pojiš-
těný, a to do výše 100 000 EUR 
nebo ekvivalentní částky v  jiné 
měně. Záruku pojištění máte ne-
jenom na svůj vklad, ale také na 
úroky. U Banky CREDITAS získá-
te také garanci, že úroková sazba 
zůstane stejná pro jakoukoli výši 
vkladu. To znamená, že úroky se 
po celou dobu uložení vašich pe-
něz nijak nemění.

Banka CREDITAS láká 
střadatele, nabízí jim 2% 
úrok

9. 8. 2019 
Nejvýhodnější nabídka spořicího 
účtu na trhu platí zatím do kon-
ce září. Vysoký úrok na spoření 
nabízejí další dvě banky, ovšem 
s  omezujícími podmínkami. Tu-
zemské banky se opět předháně-
jí, kdo „urve“ víc střadatelů. Aktu-
álně nejvýhodnější spořicí účet na 
trhu představila koncem července 
Banka CREDITAS. Produkt Spořicí 
účet+ nabízí roční úročení ve výši 
2 % pro vklady do 1,5 milionu ko-
run a 1,1 % pro částky nad tuto hra-
nici. „Naší dlouhodobou strategií 
je patřit k  bankám s  nejvýhod-
nějším zhodnocením klientských 
úspor a s  tím souvisí i  zavedení 
nového Spořicího účtu+ s úroče-
ním 2 % ročně. Účet je bez podmí-
nek a pro všechny,“ říká předseda 
představenstva Banky CREDITAS 
Vladimír Hořejší a doplňuje: „Zá-
jem o  spořicí účty je obrovský, 
a to jak ze strany nových klientů, 
tak i těch stávajících.“



Nové pobočky, nejvýhodnější spořicí účet nebo nové 
hypotéky. Nejen toho, ale i spousty dalších novinek z Banky 

CREDITAS si všímají česká média. Připravili jsme pro vás výběr
 z tisku, v němž nechybí ani zmínky o rostoucí síti Alzheimercenter, 

která jsou součástí investiční skupiny UNICAPITAL.

Miliardář Hubáček sílí ve 
zdravotnictví, otevírá tři 
nové areály pro nemocné 
s alzheimerem

30. 8. 2019 
S rostoucí průměrnou délkou ži-
vota se Alzheimerova choroba 
stává stále častější diagnózou. 
Celosvětově se počet postiže-
ných odhaduje na 50 milionů 
a podle odborných předpokladů 
toto číslo do roku 2050 vzroste 
až na 152 milionů lidí. Neúpros-
ného trendu si všímají i tuzemští 
miliardáři, kteří do oboru investují 
stále více peněz. Asi nejvýrazněj-
ší postavou v tomto tažení je olo-
moucký finančník a majitel skupi-
ny UNICAPITAL Pavel Hubáček, 
podle Forbesu 23. nejbohatší 
český podnikatel s  odhadova-
ným majetkem 8,1 miliardy ko-
run. Ten před dvěma lety koupil 
za stovky milionů korun největší 
síť odborných zařízení svého dru-
hu v  Česku, společnost Alzhei-
mercentrum, a aktuálně otevírá 
tři úplně nové areály. Nová cen-
tra v Ostravě a České Lípě zahá-
jila provoz v těchto dnech a také 
centrum v Černošicích již přijímá 
první klienty. Aktuálně tak celá 
síť společnosti Alzheimercent-
rum, která spadá pod divizi Uni-
capital Healthcare, zahrnuje již 
13 zařízení s kapacitou přesahu-
jící 1 500 lůžek.

Banka CREDITAS začala 
nabízet hypotéky, začínají 
na 2,57 % ročně

9. 9. 2019
Banka CREDITAS začala v  zá-
ří 2019 nabízet hypoteční úvěry 
pro retailové klienty, a tohypoté-
ku na vlastní bydlení, hypotéku 
na investici, kdy je byt využíván 
k pronájmu, americká hypotéka, 
tedy neúčelový úvěr zajištěný ne-
movitostí. Fixaci nabízí banka na 
3, 5, 7 a 10 let, přičemž úroková 
sazba začíná na 2,57 % ročně. Vý-
še hypotéky může dosahovat ma-
ximálně 80 % hodnoty zastavené 
nemovitosti. Úvěr může být zajiš-
těn i více nemovitostmi. Úvěr mů-
žete kdykoli bez poplatku splatit 
či vložit mimořádnou splátku. Ve-
dení běžného účtu je bezplatné. 
Banka do budoucna připravuje 
i další produkty.

Banka CREDITAS nově 
nabízí hypotéky a hlásí už 
80 000 klientů

17. 9. 2019 
Banka CREDITAS roste a od září 
rozšířila nabídku retailových pro-
duktů o hypoteční úvěry. Hlavní-
mi výhodami jsou rychlost celého 
procesu vyřízení, úroková saz-
ba začínající na hodnotě 2,57 %  
ročně a možnost zvolit si pojiš-
tění podle klientových preferen-
cí. „Předchozí dva roky byly ve 
znamení dynamického růstu po-
čtu klientů, z dvaceti tisíc v roce 
2017 jsme se dostali na součas-
ných osmdesát tisíc. Těžiště zá-
jmu u retailu je ve zhodnocová-
ní prostředků a  v  transakcích, 
kde jsme dosud i nejvíce inovo-
vali. Nicméně chceme nabídku 
postupně rozšiřovat i  do úvěrů, 
proto jsme nyní zavedli hypoté-
ky a připravujeme další nové pro-
dukty,“ říká ředitelka retailové-
ho bankovnictví Věra Pavlišová. 
Banka CREDITAS poskytuje hy-
potéky s pevnou úrokovou saz-
bou, jíž si lze zafixovat na 3, 5, 7 
nebo 10 let. Výše úvěru může do-
sahovat až 80 % hodnoty zasta-
vené nemovitosti s  tím, že úvěr 
může být zajištěn i více nemovi-
tostmi. Kromě hypotéky na vlast-
ní bydlení je v nabídce i hypoté-
ka na investici, kdy se zakoupená 
nemovitost využívá k pronájmu, 
a  také tzv. americká hypotéka, 
což je neúčelový úvěr zajištěný 
nemovitostí.

Děti chtějí od účtů mobilní 
appku, dobrý úrok a výběry 
zdarma. Banka CREDITAS 
představila novinky pro děti

18. 9. 2019   
Pro většinu dnešních dětí už není 
vlastní účet žádná neznámá veli-
čina. Podle výkumu Banky CREDI-
TAS jen 5 % z  českých dětí ne-
chce mít vlastní účet. Ty zbývající 
jej buď už využívají, nebo by ho 
chtěly. Bez čeho si ale účet ado-
lescenti těžko představí je mož-
nost využití mobilu pro jeho sprá-
vu. A nejen to, chtějí s mobilem 
i platit v obchodech. Nejpodstat-
nější je pro ně vysoké úročení pro-
středků na účtu a výběry z banko-
matu zdarma.  Banka CREDITAS 
z  uvedeného výzkumu vychá-
zela, když tvořila nově zavede-
nou nabídku pro děti a mládež –  
Richee účet Junior a Spoření Ri-
chee Junior.

„V rámci přípravy nových dět-
ských produktů jsme si zmapova-
li, co je pro děti a mladé lidi dů-
ležité. Trochu nás překvapilo, že 
dávají přednost racionálním vlast-
nostem, jako je úrok či poplatky, 
zatímco možnost vlastního nasta-
vení je pro ně relativně méně vý-
znamná,“ říká ředitelka produktů 
a projektů Banky CREDITAS Iva-
na Pícková. 
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BANKA CREDITAS 

Richee slaví 1 rok 
a expanduje do zahraničí 

Už rok slouží svým uživatelům první česká multibankovní 
aplikace Richee. V létě poprvé překročila hranice a nabízí připojení 

dvou slovenských bank. Pokud máte rádi moderní technologie, 
potěší vás novinky v podobě P2P plateb a placení chytrými hodinkami 
Garmin. Náročné uživatele jistě zaujme nabídka widgetů, díky kterým 

mohou mít aplikaci okamžitě po ruce. 

Richee se během léta rozrostl 
o  další služby. Těmi nejviditel-
nějšími jsou widgety – minia-
plikace, které si můžete umístit 
přímo na plochu svého mobilu. 
Vedle kalendáře a  předpově-
di počasí tak můžete mít třeba 
Richee Widget, který vám bles-
kově ukáže informace o  všech 

účtech, které máte do aplikace 
připojeny. Rychlá kontrola se 
může hodit nejen pro zjištění, 
zda na účty dorazily očekáva-
né platby, ale také třeba v  pří-
padě, kdy používáte více karet 
a  nejste si jisti aktuálním zů-
statkem na jednotlivých účtech. 
Stačí krátký pohled do widgetu 

STAŽENÍ, INSTALACE 
A VŠECHNY 

SLUŽBY RICHEEHO 
V JEDNODUCHÉ 

I PLNÉ REGISTRACI 
MÁTE ZCELA ZDARMA.

a  okamžitě víte, kterou kartu 
můžete při placení použít. 

Užitečnou funkcí je také 
vytvoření QR kódu, který nese 
číslo vašeho účtu. Používáním 
QR kódu se zbavíte rizika chy-
by, která by mohla vzniknout při 
diktování nebo opisování čísla. 
QR kód je navíc rychlejší, protože 

V í c e  i n f o r m a c í 
n a j d e t e  n a 

w w w. r i c h e e .c z
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druhá strana ho může okamžitě 
použít ve své aplikaci k  zadání 
platby.

Dalším novým widgetem 
jsou Rychlé transakce, jejichž 
prostřednictvím můžete do Ri-
cheeho vkládat platby a  výdaje 
na svém virtuálním účtu. Oba 
widgety jsou k  dispozici jak pro 
Android, tak pro iOS.

14 bank v jediné aplikaci
Prvními slovenskými finančními 
ústavy, které si můžete do ap-
likace připojit, jsou Tatra banka 
a Raiffeisen banka. Spolu s nimi 
přibyla do Richeeho i česká J&T. 
Aplikace tak v  současné době 
nabízí připojení už 14 českých 
a slovenských bank. 

Také u  nových bank je 
úspěšné připojení účtu do Ri-
cheeho podmíněno nastavením 
souhlasu v internetovém bankov-
nictví příslušné banky. Tento krok 
je bezpečnostním opatřením, 
které zajistí, že si váš účet nikdo 
nepřipojí bez vašeho souhlasu. 
Richee se snaží celý proces ma-
ximálně zjednodušit tím, že vás 
do on-line bankovnictví automa-
ticky přesměruje. Protože se on-
-line bankovnictví jednotlivých 
bank navzájem liší, doporučuje-
me před připojováním nového 
účtu navštívit web richee.cz, kde 
v blogu najdete podrobné návo-
dy, jak v  konkrétních případech 
postupovat. 

Plaťte hodinkami Garmin
Garmin Pay je formou bezkon-
taktního placení, při kterém místo 
karty používáte chytré hodinky 
(Smart Watch). Pro úspěšné vy- 
užívání služby budete potřebovat 
hodinky Garmin v modelu, který 
službu podporuje. Druhým nut-
ným prvkem je mobilní telefon, 
na kterém budete mít s hodinka-
mi spárovanou aplikaci, do níž 
digitalizujete svoji platební kar-
tu. Velkou výhodou Garmin Pay 
je podpora obou hlavních ope-
račních systémů – aplikace je 
dostupná pro Android i  pro iOS. 
Příjemně potěší také fakt, že ho-
dinkám postačí úvodní spárování 
a  pak občasné propojení s  apli-
kací v  mobilu, pro samotné pla-
cení ale mobil není potřeba a ani 
ho nemusíte mít u sebe. 

Připomeňme, že Richee 
už na jaře zpřístupnil službu 
Google Pay, která umožňuje pla-
cení prostřednictvím mobilního 
telefonu s  operačním systémem 
Android. V  pokročilém stadiu 
příprav je také spuštění služby 
Apple Pay, která nabídne placení 
mobilem klientům, kteří Richeeho 
využívají na iPhonech.

Platby na kontakty
Platby na kontakty jsou také 
označovány jako peer-to-peer 
(P2P). Jedná se o  nejjednodušší 
možný způsob placení, kterým 

Banky, jejichž účty
můžete připojit do 
Richeeho
• Air Bank
• Banka CREDITAS
• Česká spořitelna
• ČSOB
• Equa bank
• Fio banka
• J&T Banka

• Komerční banka
• MONETA Money Bank
• Poštovní spořitelna
• Raiffeisenbank (Česko)
• Raiffeisen banka (Slovensko)
• Tatra banka (Slovensko)
• Wüstenrot 

můžete poslat peníze kterému-
koli jinému uživateli aplikace, 
pokud jeho číslo máte uložené 
v  telefonním seznamu. Hlavními 
výhodami tohoto způsobu place-
ní jsou jednoduchost a  rychlost, 
protože nemusíte nikam vypiso-
vat číslo cílového účtu, ale pouze 
vyberete ze seznamu příjemce 
platby a zadáte částku. 

Richee na zkoušku
Zaujal vás Richee, ale nechcete 
mu zatím svěřovat svoje osobní 
údaje a přístup k účtům? Nevadí, 
můžete si ho zdarma nainstalo-
vat a využít tzv. jednoduchou re-
gistraci. V  jejím rámci zadáváte 
pouze svůj e-mail, přesto dosta-
nete k dispozici téměř plnohod-
notnou verzi aplikace. Jediným 
omezením je nedostupné při-
pojení účtů v  jiných bankách, ty 
ale můžete nahradit vytvořením 
účtů virtuálních. Do nich budete 
muset příjmy a výdaje zapisovat 
ručně, můžete si ale bez omeze-
ní vyzkoušet další funkce, napří-
klad statistiky, plánování výdajů 
nebo přidávání účtenek k  plat-
bám. Důležitou vlastností jedno-
duché registrace je její neome-
zená časová platnost – je pouze 
na vás, zda budete Richeeho 
v  tomto módu využívat týden, 
měsíc nebo třeba rok. A  samo-
zřejmě platí, že stažení, instala-
ce a  všechny služby Richeeho 
v  jednoduché i  plné registraci 
máte zcela zdarma.

Pokud se rozhodnete při-
pojit do Richeeho skutečné ban-
kovní účty, budete potřebovat 
plnou registraci. Ta je povinná 
z bezpečnostních a legislativních 
důvodů – abyste mohli přistu-
povat k  účtům, musí vás Richee 
identifikovat. Nemusíte se ale 
obávat jakýchkoli komplikací, 
celou registraci můžete provést 
ze svého mobilu, rychle a během 
několika minut. 

Richee Junior 
Richeeho konečně můžou po- 
užívat i děti! Richee Junior – tak 
se od září jmenují účty Banky 
CREDITAS určené pro klienty do 
18 let. Produktům Richee Juni-
or se věnujeme v  samostatných 
článcích na předcházejících stra-
nách.

PRVNÍMI 
SLOVENSKÝMI 

ÚSTAVY, KTERÉ SI 
MŮŽETE DO APLIKACE 
PŘIPOJIT, JSOU TATRA 
BANKA A RAIFFEISEN 

BANKA. SPOLU 
S NIMI PŘIBYLA 
DO RICHEEHO 
I ČESKÁ J&T.
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BANKOVNĚ NEBANKOVNÍ TÉMA 

Ještě lepší zhodnocení 
úspor? Na nic nečekejte, 

lépe už nebude…

Rostoucí úrokové sazby spořicích účtů, přes tři procenta úroků 
na termínovaných vkladech a v některých bankách i úroky na běžném 
účtu. To vše vzbuzuje mezi bankovními klienty optimistické představy 

o ještě lepší budoucnosti, s ještě vyššími výnosy z úspor. Lákavá 
představa, ale stále více se vzdalující budoucí realitě; jsme 

totiž s velkou pravděpodobností na vrcholu dosavadního nedlouhého 
růstu úrokových sazeb, a tak není důvod čekat. 

Když vloni v  prosinci oznámi-
la Evropská centrální banka ko-
nec pumpování peněz do evrop-
ské ekonomiky, zdálo se další 
zvyšování úrokových sazeb ne-
vyhnutelné. Rostoucí sazby se 
promítly i  do růstu úroků finanč-
ních produktů, k  velkému potě-
šení malých i  větších střadatelů. 
Uplynulo ale pouhých deset mě-
síců a všechno je jinak. Určité vy-
čerpání globálního ekonomické-
ho růstu a  zejména turbulence 
zaseté americkým prezidentem 
do mezinárodních obchodních 
i  politických vztahů brzdí nadě-
ji, že dobré časy budou pokra-
čovat i nadále. V Evropě přiměly 
ECB k  rozhodnutí radikálně zvý-
šit podporu evropské ekonomi-
ky. Podobně stojí americký FED 
před snížením základních úroko-
vých sazeb ve jménu zachování 
růstu ekonomiky, která nemůže 
zůstat nedotčena v obchodní vál-
ce Spojených států proti zbytku 
světa. Ať už půjde o masivní ná-
kupy dluhopisů, nebo o snižování 
základní úrokové sazby, ve svém 
důsledku to bude znamenat jedi-
né: Výnosy ze spoření či investic 
nemají důvod růst, ale naopak 
budou klesat. Čeká nás nejspíš 
další období nízkých úroků – ke 
zklamání střadatelů a  k  radosti 
dlužníků.

Co tato situace bude zna-
menat pro ty, kdo chtějí zhodno-
tit své osobní úspory? Buď zůsta-
nou u  bezpečných bankovních 
produktů zabezpečených pojiš-
těním nebo bezrizikových kon-
zervativních investic. Pak se ale 
budou muset smířit s minimálním, 
nebo dokonce záporným výno-
sem. Jejich úspory budou ztrácet 
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přesáhly psychologickou jedno-
procentní hranici, když jejich úrok 
klesl až na −1,07 %.

Kudy kam?
Státní dluhopisy jsou typickou 
konzervativní investicí – bezpeč-
nou, i  když nepříliš výnosnou. 
Mezi nízkými a zápornými úroky 
je ale velký rozdíl, na který do-
platí třeba penzijní fondy, které 
mají často povinnost většinově 
investovat pouze do bezriziko-
vých aktiv, a těmi jsou právě stát-
ní dluhopisy. To ale znamená, 
že fondy musí vkládat peníze do 
ztrátových investic.

Pro občany stejná situace 
znamená, že je výhodnější pe-
níze utrácet nebo si je půjčovat 
než spořit. To se ale přestává líbit 
politikům, které nespokojení vo-
liči stále častěji bombardují stíž-
nostmi, jak je možné, že na svých 
úsporách prodělávají. A tak třeba 
Bavorsko vážně zvažuje přímý 
zákaz negativních úroků na ban-
kovních účtech. Otázkou je, jak 
se v  takovém případě zachova-
jí banky, které budou muset při-
jímat vklady, ale nebudou je mít 
jak zhodnotit.

Slzy střední třídy
I  když je obtížné přesně odhad-
nout další vývoj, jedno je jisté už 
předem. Na nízké, nebo dokonce 
záporné úrokové sazby dopla-
tí především střední třída. Chu-
dé vrstvy mají minimální úspo-
ry, a pokud nedojde k prudkému 
nárůstu inflace, jejich situace se 
prakticky nezmění. Minimální ne-
bo záporné úroky jim nemají co 
znehodnotit, a tak mohou pokles 
sazeb sledovat z  pozice nezain-
teresovaných pozorovatelů.

Bohatým může pokles sazeb 
přinést další zisky. Tito lidé ob-
vykle disponují značným kapitá-

lem a k němu budou moci přidá-
vat velmi levné úvěry. A obojí pak 
výhodně investovat. Pokud na-
víc začnou centrální banky znovu 
pumpovat peníze do ekonomiky, 
porostou i ceny aktiv, což opět při-
nese zisk velkým investorům.

V roli oběti tak zůstane pou-
ze střední třída. Její úspory ne-
jsou tak vysoké, aby mohla in-
vestovat ve velkém nebo aby 
mohla využívat obří levné úvěry. 
Zato ji může výrazně zasáhnout 
nárůst cen, například nemovitos-
tí. Zatímco příjmy porostou poma-
lu, ceny vystřelí vzhůru podstatně 
rychleji – a nemovitosti se stanou 
pro část střední třídy nedostupné. 
Souběžně s tím bude klesat hod-
nota úspor – i když bude inflace 
nízká, bezpečné finanční produk-
ty budou nabízet ještě nižší úro-
kové sazby. 

Co bude dál?
Současný vývoj na trzích vyvádí 
z  míry mnoho ekonomů. Výno-
sy některých státních dluhopisů 
se blíží nule, nebo jsou dokonce 
záporné. Logicky by se tak dalo 
předpokládat, že tento vývoj se 
konečně zastaví a obrátí. Ale sku-
tečnost je zatím opačná. Centrál-
ní banky návratem ke snižování 
sazeb a tištění peněz v tomto tr-
hy spíše utvrzují. Mezi ekonomy 
tento vývoj vyvolává velké dis-
kuze a  spory. Nafukuje se ob-
ří dluhopisová bublina? Dochází 
ke zlomu v  ekonomickém vývo-
ji a  ekonomika se začne chovat 
jinak, než jsme byli dosud zvyk-
lí? Nebo jde jen o dopad obrov-
ského množství peněz napumpo-
vaných centrálními bankami do 
ekonomiky? Ať už je příčina jaká-
koli, pro zhodnocení úspor bude 
platit tvrzení, kterým tento článek 
začíná: Na nic nečekejte, lépe už 
nebude. 

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.

hodnotu, úroky totiž budou nižší 
než inflace. Anebo dají přednost 
vyšším výnosům, ale za cenu 
vyššího rizika. 

Už to začalo…
Přemýšlíte, kolik máte času, kdy 
„to“ začne? I  když se to možná 
mnohým nezdá, už to začalo. Ja-
ko příklad si můžeme vzít český 
hypoteční trh. Letos v květnu Čes-
ká národní banka znovu zvýši-
la svoji základní úrokovou sazbu. 
Standardní reakcí na takový krok 
je zvýšení úrokových sazeb ban-
kovních produktů. Jenže u  hypo-
ték, které mají velmi dlouhé doby 
splatnosti, banky pracují s  dlou-
hým časovým horizontem. V  té 
době ještě nikdo nevěděl, jaký 
názorový veletoč předvede ECB, 
ale banky již věděly o zpomalující 
evropské ekonomice. A  odhadly, 
že nejen evropská, ale i jednotlivé 
národní centrální banky se budou 
snažit udržet ekonomický růst sni-
žováním úrokových sazeb. A  tak 
došlo na přelomu jara a léta k pa-
radoxu: Růst úrokové sazby ČNB 
se sice projevil růstem úroků na 
krátkodobých úvěrech, dlouho-
dobé hypotéky ale naopak zača-
ly rychle klesat. A protože klesají 
i nadále, je zcela jasné, jaký mají 
bankovní analytici názor na další 
ekonomický vývoj. 

A bude hůř
V zahraničí už vývoj pokročil pod-
statně dál – do fáze, kdy věřitelé 
platí dlužníkům za půjčku a střá-
dalové platí bankám za ulože-
ní peněz. Absurdní? Ale reálné. 
Když v srpnu dánská Jyske Bank 
oznámila záporný úrok −0,5 % na 
hypotékách, mělo se za to, že jde 
o výjimečný extrém. Koneckonců 
banka na hypotékách díky po-
platkům dál vydělávala, i  když 
pouze minimální částky. Jen-
že Jyske Bank vzápětí prolomila 
další, mnohem důležitější tabu: 
Pro vysoké vklady nad 7,5 mili-
onu dánských korun zavedla zá-
porný úrok −0,6 %. A bude hůř –  
o  podobném kroku uvažují další 
evropské banky.

Pro drobné střadatele proto 
bude brzy platit jednoduché hes-
lo: Lépe už bylo. Kdo stihne své 
úspory uložit do dlouhodobých 
finančních produktů s  pevně za-
fixovanými úroky, bude mít po 
starostech. Ostatní se budou mu-
set smířit s nižším nebo také vů-
bec žádným výnosem v případě 
finančních nástrojů, do kterých 
byli doposud zvyklí investovat. 
Vždyť i státní dluhopisy v posled-
ní době začínají přinášet záporné 
úroky a investor tak dostane mé-
ně peněz, než do investice vlo-
žil. Podle přehledů agentury Blo-
omberg již nabízí záporné sazby 
dluhopisů třeba Francie, Nizo-
zemsko, Německo, Japonsko ne-
bo Švýcarsko. Právě švýcarské 
desetileté dluhopisy jako první 

Kd o  s t i h n e  s v é  ú s p o r y 
u l o ž i t  d o  d l o u h o d o b ý c h 

f i n a n č n í c h  p r o d u k t ů 
s   p e v n ě  z a f i x o v a n ý m i 

ú r o k y,  b u d e  m í t  p o 
s t a r o s t e c h 
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PODPORUJEME

Objevte svoji 
Odvahu darovat

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!

Obecně prospěšná společnost 
Společně pro děti dokázala v mi-
nulosti splnit stovky dětských 
přání, ať již měly podobu zájmo-
vých kroužků, lyžařských výcviků, 
školních obědů nebo sportovní-
ho vybavení. Tato organizace ta-
ké pomohla dětem s těžkým zdra-
votním postižením. Hlavním cílem 
společnosti je odstranění sociál-
ního vyloučení dětí ohrožených 
chudobou či jiným handicapem. 
Mezi příjemce pomoci často patří 
děti z neúplných rodin nebo děti 
s rodiči trpícími závažnou nemocí.

Vloni na jaře spustila společ-
nost rozsáhlý projekt Společně 
pro děti do škol, do kterého jsou 
zapojeni ředitelé a  učitelé zá-
kladních škol. Mají o svých žácích 
přehled, a to jim umožňuje identi-
fikovat děti, které potřebují pod-
poru. Rodiče těchto dětí obvykle 
o  možnosti získat pomoc z  pro-
jektu Společně pro děti do škol 

vůbec nevědí a informace o mož-
né podpoře dostávají až díky po-
moci pedagogů. 

I když Společně pro děti štěd-
ře podporuje Banka CREDITAS, 
prostředky nadace nejsou ne-  
omezené. Společně pro děti pro-
to přichází se zcela novým pro-
jektem. Jde o webovou platformu 
Odvaha darovat, na které si dárci 
mohou prohlédnout příběhy i po-
třeby konkrétních dětí a  sami si 
vybrat, koho podpoří. 

„Na www.odvahadarovat.cz 
najdete příběhy dětí, které ne-
měly v  životě tolik štěstí a  jsou 
zatíženy finančním, sociálním či 
zdravotním handicapem. Jejich 
příběhy k  nám přicházejí přes 
nadace, školy, dětské domovy či 
jiné organizace, které jsou s dět-
mi v přímém kontaktu,“ vysvětlu-
je Hana Dvořáková, projektová 
manažerka Společně pro děti. 
„Příběhy zveřejňujeme anonym-

ně a  je jen na dárci, který dět-
ský příběh je jeho srdci nejbližší, 
a proto mu nabídne svoji pomoc. 
Od dětí dárci dostanou poděko-
vání v podobě obrázku nebo do-
pisu, který přijde e-mailem nebo 
poštou.“

Výše pomoci, kterou můžete 
jednotlivým dětem věnovat, není 
pro běžného člověka nijak vyso-
ká – pohybuje se v řádech stovek 
korun. Každý příspěvek Odvaze 
darovat znamená, že bude méně 
dětí, které nemohou navštěvovat 
zájmové kroužky, nemají pení-
ze na lyžařský výcvik nebo škol-
ní exkurzi, nedostanou potřebné 
vybavení na oblíbený sport ne-
bo zůstanou ve školní lavici v do-
bě, kdy jejich spolužáci jedou na 
výlet. I díky vám mohou děti za-
žít opravdová dobrodružství. Dě-
kujeme, že najdete svoji Odvahu 
darovat.
www.odvahadarovat.cz

Pod křídly o.p.s. Společně pro děti se zrodil 
unikátní webový projekt. Platforma, na které si sami 
můžete zvolit, kterému dítěti nebo dětem pomůžete 

v jejich nelehké životní situaci. Je pouze na vás, komu 
a pro jaký konkrétní účel bude váš dar určen. 

A díky zpětné vazbě od dětí budete mít jistotu, že vaše 
peníze skutečně pomohly potřebným. 

N a  w e b o v é  p l a t f o r m ě  w w w.o d v a h a d a r o v a t .c z  s i  m ů ž e t e  z v o l i t ,  k o m u  s v ý m  f i n a n č n í m  p ř í s p ě v k e m  p o m ů ž e t e
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Sláb jenom ten, 
kdo ztratil v sebe víru

Pokud jste ještě nikdy neviděli vo-
zíčkáře hrát tenis, věnujte jim chví-
li svého času. Překvapí vás, jak 
rychle se umí přesunout z  jedné 
strany kurtu na druhou a s  jakou 
obratností se pohybují. Pokud má-
te nohy zdravé, posaďte se na žid-
li a zkuste si tenisové podání. Po-
chopíte, jak moc vám budou nohy 

Slova Svatopluka Čecha v nadpisu článku dokonale vystihují sílu mužů 
a žen na vozíčcích. Ani vážný handicap pro ně není důvodem 

k opuštění oblíbeného sportu. Proto nám bylo ctí podpořit turnaj Czech 
Open patřící do série ITF2 Mezinárodní tenisové federace. 

chybět a o kolik náročnější je udr-
žet rovnováhu. A oceníte všechny 
ty, kterým ani invalidní vozík není 
překážkou při aktivním sportu.

Stejně jako v minulých letech 
Banka CREDITAS i letos podpořila 
sponzorským darem Mezinárod-
ní tenisový turnaj vozíčkářů VINCI 
Wheelchair Czech Open 2019. 

POSAĎTE SE NA ŽIDLI A ZKUSTE SI TENISOVÉ 
PODÁNÍ. POCHOPÍTE, JAK MOC VÁM BUDOU 

NOHY CHYBĚT A O KOLIK NÁROČNĚJŠÍ 
JE UDRŽET ROVNOVÁHU.
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