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Vážení klienti,
chtěl bych Vám popřát jménem privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen šťastný a úspěšný 
nový rok 2017. V letmém ohledu zpět na rok 2016 jsme velmi hrdí na to, že jsme jako Raiffeisenbank 
získali ocenění „Nejlepší banka roku 2016“ a „Klientsky nejpřívětivější banka roku 2016“. Je pro nás 
velkým závazkem si toto ocenění udržet a přinášet Vám i nadále velmi kvalitní služby, nové produkty  
a vysokou úroveň servisu.

Do roku 2017 vstupujeme s dalším číslem pololetníku Private Banking Times zaměřeným na osobnosti. 
Na následujících stránkách Vám přinášíme kromě hodnocení aktuálního dění na trzích či výhledů na 
možné budoucí dění také medailony historických osobností, které ovlivnily dějiny, vytvářely nové trendy 
a měnily zaběhnuté pořádky či se jakýmkoliv jiným přičiněním zapsaly do dějin či do nedávné minu
losti. Jde obdobně jako v případě celé řady našich klientů o silné osobnosti, a proto věřím, že čtení 
následujících stránek pro Vás bude velmi inspirativní.

A abychom naplnili závazek o neustálém zlepšování naší produktové nabídky, najdete v tomto čísle 
také bližší informace o produktové novince nazvané „Strukturovaný termínovaný vklad“, o níž se do
čte te na straně 14.

Jan Remr
ředitel privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen
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Rok 2016 přinesl tolik 
nečekaných zvratů, přesto 
rok 2017 jej může překonat. 
Jak na politické, tak 
ekonomické scéně nás čeká 
hned několik událostí, které 
mohou zahýbat ekonomikou 
i finančními trhy. Ač průběh 
či výsledek mnohých z těchto 
událostí je špatně (jeli vůbec) 
předvídatelný, stojí za to se 
podívat alespoň na ty klíčové 
a předem se připravit na 
možné varianty vývoje. 

Ponaučení, které si z roku 2016 odnášíme, je, že „nic není 
nemožné“ a že převažující názor na mediální scéně nemusí 
být nakonec ten vítězný, jak i ukázal výsledek referenda 
a amerických prezidentských voleb. Černých labutí, které 
v hantýrce finančních trhů představují nepředvídatelné 
události s významným dopadem na trh, může přiletět v roce 
2017 o pár kusů více. Na druhou stranu pohyby na trhu 
vytváří investiční příležitosti, kterých bude i v příštím roce dost. 
Klíčové ekonomiky světa dál porostou a centrální banky, když 
už budou moci normalizovat svou politiku levných peněz, to 
budou dělat opatrně. Jedno staré dobré přísloví totiž tvrdí, že 
„štěstí přeje připraveným“.

Velký volební rok v mnoha 
zemích Evropy
V roce 2017 čekají řadu evropských zemí parlamentní nebo 
prezidentské volby. Evropa tak zažije horké volební jaro a pod
zim. Na jaře budou Francouzi volit svého prezidenta (23. dub
na a 2. května 2017). Mezi kandidáty je i Marine Le Penová, 

představitelka krajně pravicové strany Národní fronty, která volá 
po omezení migrace, uzavření hranic a ukončení členství v EU. 
Jejímu vítězství není zatím přisuzována velká šance, nicméně 
ovlivní předvolební diskusi a dost možná bude mít vliv i na po
stoje ostatních kandidátů prezidentských voleb, kteří budou 
hledat způsob, jak oslovit co nejvíce nespokojených voličů. 
Na jaře se budou konat parlamentní volby jak v Holandsku, tak 
v Dánsku, a to společně 15. března 2017. V obou zemích je po
pularita krajně pravicových stran volajících po omezení migra
ce také na vzestupu. Na rozdíl od Holandska, většina Dánů ale 
chce zůstat v EU a je proti referendu o výstupu. 

Zásadní vliv na budoucí politiku EU budou mít ale parlament
ní volby v Německu v září 2017. Budoucí spolkový kancléř (či 
kancléřka) bude udávat směr vývoje v E(M)U. Důležitým téma
tem německých voleb bude jistě migrace a bezpečnost.

Rok 2017 – turbulentní 
rok plný příležitostí

Text: Helena Horská

Nizozemsko parlamentní volby březen

Velká Británie lokální volby květen

Francie prezidentské volby květen

Německo regionální volby květen

Srbsko prezidentské volby květen

Německo parlamentní volby září/říjen

Norsko parlamentní volby září

Portugalsko lokální volby září/říjen

Česká republika parlamentní volby říjen

Dánsko lokální volby listopad

Termíny voleb v roce 2017 v Evropě

Zdroj: Bloomberg, Independent



Parlamentní volby se budou konat také v České republice, 
a to v říjnu. Strana ANO A. Babiše zatím vede předvolební 
průzkumy, zatímco ČSSD se drží na 2. místě, ale ztrácí. 
ANO má ambici se stát vítěznou stranou a současný ministr 
financí premiérem. Vytvoření jednobarevné vlády je ale málo 
pravděpodobné. Formování koalice nebude snadné. Do hry 
mohou ještě v průběhu roku 2017 vstoupit nově vznikající 
strany, což by ještě více roztříštilo stávající politickou scénu. 
Ačkoliv ČR se nepotýká s problémy spojenými s masivním 
přílivem přistěhovalců, je pravděpodobné, že ani místní volební 
kampaň se nevyhne tématům jako migrace, bezpečnost, 
ochrana národních zájmů a růst životní úrovně.

Zdá se, že nás v Evropě v příštím roce čeká mnoho vyostřených 
duelů, kde budou padat silná slova, a diskusí na téma migrace, 
ochrany národních zájmů, životní úrovně a budoucnosti evrop
ské integrace. Jak výrazně se změní politická mapa Evropy, je 

těžké předvídat. Není ale pochyb, že společným jmenovatelem 
voleb bude kritika současných elit včetně stávajících vládních 
stran. Národní zájmy budou prosazovány ještě důrazněji než 
nyní a státy budou pravděpodobně inklinovat zpět k uvolněné 
rozpočtové politice, aby mohly splnit alespoň část slibů, které 
dají voličům při nadcházejících volbách. Někteří evropští politici 
ale zůstávají zatím optimisty. 

Trumpova Amerika
20. ledna 2017 se funkce prezidenta USA ujal nově zvolený  
Donald Trump. Nečekané vítězství Donalda Trumpa v prezi
dentských volbách v USA zamíchalo kartami. Trhy věřily ve 
vítězství Hillary Clintonové. Jeho vítězství přišlo jako blesk z čis
tého nebe, ale trhy se rychle přizpůsobily. Americký dolar i ak
ciový trh posílily kvůli předvolebním slibům Trumpa snížit daně 
firem a během následujících 10 let investovat 1 bilion USD do 
infrastruktury (dopravní sítě včetně letišť, rozvodů a potrubí). Vý
nosy amerických státních dluhopisů zamířily vzhůru kvůli vidině 
rychlejšího růstu inflace, což bude navíc přiživováno ochranář
skou politikou, po které Trump jako kandidát volal, a zvýšenými 
vládními výdaji. Součástí předvolebních slibů nového preziden
ta bylo také omezení regulace (především regulace bankovní
ho sektoru), zvýšení produkce energetických surovin, omezení 
obchodního deficitu USA prostřednictvím podpory vývozu na 

jedné straně a ochranářských opatření na snížení dovozů do 
USA na straně druhé. Trump také silně vystupoval proti glo
balizaci, konkrétně proti přesouvání výroby mimo území Států, 
a volal po návratu zisků zpět do USA. 

Až rok 2017 ukáže, jaký ve skutečnosti bude prezident Do
nald Trump a jak se bude lišit od kandidáta Donalda Trumpa. 
Z některých slibů už nyní Donald Trump couvá (např. vystou
pení USA z NATO), jiných se zatím naopak drží (např. zrušení 
obchodní dohody NAFTA mezi USA, Mexikem, Kanadou). 
A jeho investiční plán může narazit na odpor v Kongresu, stej
ně jako se to stalo jeho předchůdci B. Obamovi. Navíc do hry 
hned v březnu 2017 vstoupí tzv. dluhový strop, kvůli kterému 
byly americké státní úřady v roce 2013 na několik dní uzavře
ny. Kongres bude muset opět odložit účinnost tohoto nařízení 
nebo jej upravit či zcela zrušit.

Temperament a bezprostřednost Donalda Trumpa se i v roce 
2017 postarají o rušné okamžiky na finančních trzích a v po
litice. Ukáže se, jaký vliv na něj bude mít tým jeho poradců 
a zdali bude jejich názorům naslouchat. 

Brexit – aktivace článku 50 
Lisabonské smlouvy
Velká Británie se chystá ke konci března 2017 zahájit minimálně 
dvouletý proces výstupu Velké Británie z EU aktivací článku 
50 Lisabonské smlouvy. Vláda v čele s premiérkou Theresou 

Mayovou nezahálí a pracuje na možných variantách řešení 
vztahů s EU. Z informací, které unikly z britské vlády, bude 
vláda prosazovat variantu tzv. „hard Brexit“ – vystoupení 
z Evropského hospodářského prostoru (EEA), ve kterém by 
Velká Británie musela respektovat kromě volného pohybu 
zboží a služeb také volný pohyb osob bez možnosti regulovat 
migraci. Nechce ani podléhat evropské regulaci trhů. Jinými 
slovy, švýcarský ani norský model uspořádání vztahů není pro 
Británii schůdným řešením. Na druhou stranu si chce pro svůj 
finanční sektor zajistit co nejvýhodnější pozici a co nejsnazší 
přístup na evropské finanční trhy. Představitelé Velké Británie 
a EU se zatím „oťukávají“ a vyjasňují si své pozice. Skutečná 
jednání mezi Británií a Evropou začnou oficiálně až v roce 
2017 a věřte, že finanční trhy je budou pečlivě sledovat. 
Britská libra tak bude zmítána prosakujícími informacemi 
z jednání. Čeká ji dost možná divoká jízda. 
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Politická nejistota

Prudký růst dluhopisových výnosů

Tvrdé přistání čínské ekonomiky

Izolace a protekcionismus

Černé labutě roku 2017 

Pozn.: Události jsou seřazeny dle pravděpodobnosti naplnění; převzato  
a upraveno z anglického originálu zveřejněného SG Cross Asset Research/
Economics. 

„Unie prochází krizí a vyjde  
z ní silnější jako vždycky…“ 

Wolfgang Schäuble,  
současný spolkový ministr financí 

(Globsec Tatra Summit, 31. 10. 2016) 
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Růst ekonomik
Rok 2017 nebude ale jen o politice. Svou roli sehrají i růst 
ekonomik a probouzející se inflace. Růstu vyspělých ekono
mik světa budou vévodit Spojené státy s růstem přes 2 %. 
Podle OECD k růstu americké ekonomiky přispějí i ohlášené 
rozpočtové výdaje nové administrativy. Naopak růst eurozóny 
bude nadále škrcen nedostatečnou tvorbou pracovních míst, 
nízkými investicemi a problémy bankovního sektoru v někte
rých státech. Na druhou stranu bude zdravějším ekonomikám 
pomáhat slabší euro a nadále ultra uvolněná měnová politika 
Evropské centrální banky. Suma sumárum, růst eurozóny se 
udrží v roce 2017 nad 1 %. Zpomalení ekonomiky se ale kvůli 
nejistotě spojené s brexitem nevyhne Velké Británii. O rece
si sice nepůjde, ale čeká se růst jen něco nad 1 %. Britská 
ekonomika tak poroste pomaleji než eurozóna. Naopak mno
honásobně vyšší růst se čeká v některých afrických zemích 
(Etiopii či Pobřeží slonoviny). Třetím rokem by Indie měla růst 
rychleji než Čína, která se snaží o hladký přechod k nové na 
službách založené ekonomice. Očekává se, že růst světové 
ekonomiky v roce 2017 nepatrně zrychlí, ale o prudkém ožive
ní nemůže být zatím řeč. 

Fed, ECB
Období ultra uvolněné měnové politiky, které bylo bezpro
střední reakcí na finanční krizi, v USA pomalu končí. Americ
ká centrální banka (Fed) v prosinci podruhé od roku 2008 
zvýšila úrokové sazby o 0,25 procentního bodu. V roce 2017 
plánuje Fed utahovat měnové podmínky třikrát rychleji než 
letos. Dolar má tedy prostor pro další posílení ze současných 
EUR/USD 1,04. Ovšem velkým otazníkem ve vývoji americ
ké měnové politiky zůstává politika budoucího prezidenta  
D. Trumpa. V roce 2018 D. Trump bude moci zvolit dva nové 
permanentně hlasující členy výboru Fedu, což by mohlo změnit 
rozložení tzv. holubic a jestřábů ve výboru. Růst inflace, která je 
v podstatě alfou a omegou pro centrální banky, je v eurozóně 
pomalejší než ve Spojených státech. Ani v roce 2017 nebude 
inflace v eurozóně v průměru dosahovat 2% inflačního cíle 
Evropské centrální banky (ECB), přiblížit by se k němu měla 
v roce 2018. I proto ECB v prosinci rozhodla prodloužit program 
kvantitativního uvolňování až do prosince 2017, měsíční objem 
nákupů aktiv bude ale od dubna o 20 mld. eur nižší. Snižování 
objemu nákupů k nule a zvyšování úrokových sazeb tak nena
stane v eurozóně pravděpodobně dříve než v roce 2018.

2017 – konec kurzového 
závazku České národní 
banky? 
Česká ekonomika roste a ještě rychleji roste zaměstnanost, 
která se nyní pohybuje na historických maximech. Míra ne
zaměstnanosti v ČR je nejnižší v Evropě. V české ekonomice 
dochází pracovní síla, což naznačuje, že růst ekonomiky je až 

příliš náročný na pracovní sílu. Česká ekonomika potřebuje 
víc investic bez ohledu na cyklus čerpání EU fondů, aby tuto 
závislost na volné pracovní síle alespoň zčásti omezila. Nedo
statek lidí na trhu práce se již nějakou dobu projevuje v růstu 
mezd. Také inflace nezadržitelně míří k magickému číslu 2 %, 
po kterém tolik Česká národní banka (ČNB) touží. Znamená 
to, že ČNB upustí kurzový závazek spočívající v obraně proti 
posílení koruny přes 27 Kč za euro ještě před začátkem léta 
2017? Je to jedna z možných variant, kterou ale nepovažu
jeme za nejpravděpodobnější. Evropský protějšek ČNB –  
ECB – bude pokračovat s nákupem aktiv na trhu a nadále tak 
uvolňovat eurovou likviditu, bude to tzv. #CZKExit kompliko
vat. Česká koruna je již delší dobu v centru pozornosti spe
kulantů, kteří nakupují koruny a počítají s jejím posílením po 
ukončení tohoto závazku. Exit v době rostoucí eurové likvidity 
by zbytečně vystavoval ČNB riziku masivního přílivu kapitálu, 
a tudíž i objemných intervencí proti příliš prudkému posilo
vání koruny. Proto si myslíme, že ČNB s #CZKExitem počká 
až na blížící se konec nákupů ECB a ukončí režim na jeho 
4. narozeniny, tedy v listopadu 2017. Co se bude dít bezpro
středně po #CZKExit, je těžké předvídat – upozorňujeme ale, 
že trh s korunou se bude muset vrátit do původních „kolejí“ 
a to může být doprovázeno značnými krátkodobými výkyvy 
v kurzu koruny. ČNB dle slov guvernéra Jiří Rusnoka nebude 
nutně bránit krátkodobým výstřelkům kurzu v řádu jednotek 
procent, ale více než 10 % by jistě korigovala. Myslíme si, že 
v delším horizontu nechá ČNB kurz koruny posilovat o 2–3 %. 
V opačném případě vstoupí (potichu) na trh. 

Autorka je hlavní ekonomkou Raiffeisenbank a.s.

Zdroje:

http://www.independent.co.uk/voices/italian-referendum-french-presidential-elec-

tion-german-election-european-union-europe-euro-change-a7449266.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-31/europe-elections-2016-17-

-the-votes-to-watch

Co se mohlo v roce 2016 pokazit, se pokazilo. Britové hlasovali 
pro exit. V Turecku se nepovedl vojenský puč. V USA se 
odehrály volby k pláči a vyhrál „bizarre“, který slibuje změnu, 
a to za jakoukoliv cenu. A nakonec, s čímž se ovšem počítalo, 
Italové v referendu hlasovali proti změně ústavy, která by 
umožnila vládě snáze prosadit reformy. Premiér Matteo Renzi 
si to tak trochu zasloužil, neboť celý návrh, a navíc spojený 
s důvěrou v reformy a vládu asi dost dobře nepromyslel. 

Všechno zlé je pro něco dobré. Možná ano, ale to nám moc 
nepomůže. V každém případě navzdory tomu, co se v minu
lém roce politicky semlelo, neztratil svět naději v pokračování 
ekonomického růstu. Helena Horská na předchozích stra
nách uvádí jako největší nejistotu příštího roku politický vývoj 
zejména v eurozóně. Ač nerad, musím připustit, že pravdě
podobnost, že vše opět dopadne špatně, asi nebude zcela 
zanedbatelná. Přitom by stačila jedna jediná událost, napří
klad konec Angely Merkelové, která představuje velmi silný 
status quo pro celou Evropu (připouštím, že ne každý s tímto 
bude souhlasit), abychom se měli důvod bát. S ohledem na 
to, co tedy máme před námi, bych hodnotil současný vývoj 
tržní volatility (např. VIX, ale i měnového páru EUR/USD) jako 
příliš nízký. Obecně bych tedy vsadil na krátkodobé nárůsty 
tržní volatility z důvodu politického vývoje. Připomeňme navíc, 
že Donald Trump, muž bez politické a legislativní historie, se 
teprve začne vybarvovat. To je úkaz, myslím, shodný pro vět
šinu byznysmenů vstoupivších do politiky. A propos, ohledně 
spekulací až na rok 2018 ve mně v tomto kontextu zraje úvaha 
o velmi silném kandidátovi na českého prezidenta. Ale to je 
spíše téma pro sázkaře. Zpět na finanční trh!

S ohledem na politicky turbulentní rok 2016 bych čekal, že 
i naplnění nepříznivých scénářů pro volby v roce 2017 by ved
lo k omezenému nárůstu volatility. V případě nárůstu rizikové 

averze vůči euru by opět zakročila nejmocnější ruka v eurozó
ně a tou je ECB. To by ovšem znamenalo ztráty eura. A s těmi 
naše prognóza počítá tak jako tak. Hlavním důvodem bude 
vývoj měnové politiky Fedu versus ECB. ECB prodloužila pro
gram kvantitativního uvolňování. Naopak Fed zvýšil úrokové 
sazby a v příštím roce by měl navyšovat dál. V polovině roku 
2017 tak RBI sází na kurz EUR/USD 1,02. 

Pokud se ale evropské ekonomice bude i nadále dařit, přiblíží 
se ve druhé polovině roku doba, kdy ECB začne připravovat 
ústup z ultra uvolněné měnové politiky. A na toto období bych 
byl mimořádně opatrný. Spekulativní nákup dluhopisů může 
být dost rizikový. S postupným růstem dluhopisových výnosů 
v příštím roce počítáme. Ne náhodou v předchozím příspěvku 
Helena Horská uvedla prudký růst dluhopisových výnosů 
mezi potenciální černé labutě. Takže na pozice v dluhopisech 
je dobré dávat obzvlášť velký pozor.

A čemu by se mohlo dařit? Vysoká volatilita a růst dluhopisových 
výnosů představují riziko i pro akcie. Ale v souhrnu se zatím 
nezdají být současné úrovně nepřekonatelné. Výhled RBI 
na většinu akciových trhů zůstává pozitivní. Když akcie, pak 
bezpečněji se jeví ty americké. Když americké, pak růst 
úrokových sazeb, slibovaná fiskální expanze Donalda Trumpa 
a nakonec i naděje na nižší regulaci by hovořily ve prospěch 
bankovních titulů. Růst úrokových sazeb obecně nesvědčí 
emerging markets, ale i zde mohou být zajímavé příležitosti. Pro 
otrlé investory může sázka na pokračování politického trendu 
znamenat rostoucí atraktivitu aktiv denominovaných v ruském 
rublu. Ale i v této sázce bude klíčové, jak se vybarví Donald 
Trump. V každém případě z pozice investora v ČR pro příští rok 
bude vtíravou otázkou očekávaný návrat volatility EUR/CZK.

Autor je hlavní analytik Raiffeisenbank a.s.

Rámec  
pro investice 2017

Text: Michal Brožka

Graf: Implikovaná volatilita (SP 500)

 

Zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.
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Impax, dceřiná společnost 
BNP Paribas IP, analyzuje 
a investuje do společností 
vodního hospodářství od 
roku 1999 a specializovanou 
vodní strategii řídí od 
roku 2008. Během tohoto 
období počet společností ve 
vodním hodnotovém řetězci 
významně vzrostl, a zejména 
tyto společnosti jsou 
mnohem větší. 

Investiční příležitosti okolo vody jsou překvapivě rozmanité  
a odolné v porovnání se širokými akciovými trhy. Tyto příle
žitosti se vyskytují napříč globální ekonomikou, skrz mno
hé trhy, sektory a regiony. Vodnímu průmyslu se věnují jak  
růstové, tak defenzivní společnosti a to přináší investiční příle
žitosti pro všechna stadia ekonomického cyklu. 

Obyvatelstvo a urbanizace
Celosvětově se otevírá nerovnováha mezi poptávkou a nabíd
kou po čisté pitné vodě. Moderní technologie sice umožňují 
lepší hospodaření s vodou, avšak růst obyvatelstva vytváří tlak 
na zdroje pitné vody. Podle OSN vzroste počet obyvatel na 
Zemi z dnešních 7 miliard na 9 miliard do roku 2050. Z toho  
6 miliard bude bydlet v městských oblastech. Proti tomu 
množství dostupné pitné vody se nezmění. Jen pouhých 
0,025 % veškeré zemské vody představuje dostupnou povr
chovou pitnou vodu. 

Životní úroveň 
Rychlá urbanizace spojená s vyšším bohatstvím v roz
vinutých zemích mění spotřebitelské návyky. Vyšší životní 
úroveň je spojená s rychle rostoucí poptávkou po oblečení 
a produktech osobní spotřeby, po stravě s vyšším obsahem 
bílkovin a to vše zvyšuje poptávku po vodě. Mnohé po
lož ky, které jsou v našem osobním životě považované za 
samozřejmost, potřebují pro svou výrobu velké množství vody: 
hamburger potřebuje ke své výrobě 2 090 litrů vody, výroba 
bavlněného trika 2 950 litrů, na jedno vejce je třeba 227 litrů 
vody a šálek kávy spotřebuje 160 litrů vody. Robustnější 
vodní infrastruktura je podmínkou nutnou k obsluze této stále 
rostoucí poptávky. 

Infrastruktura 
Odhaduje se, že v nejbližších 15 letech bude třeba celo
světově vynaložit 7 500 miliard amerických dolarů neboli 
188 bilionů korun do vodní infrastruktury. V rozvinutých eko
nomikách se v minulých desetiletích nedostatečně investo
valo do oprav a modernizace. Část infrastruktury pochází 
ještě z přelomu 19. a 20. století. Například v Praze v listopa
du 2016 prasklo potrubí z roku 1864 a paralyzovalo na něko
lik dní dopravu v centru. Životnost se obecně odhaduje na 
60 až 80 let. 
Úniky vody jsou velkým problémem mnoha měst. 15–25 %  
vody se ztrácí ve Spojených státech prasklým potrubím. 
V Londýně se každý den takto ztratí 818 milionů litrů vody. 
Nedávný hlavní článek v Mladé frontě DNES odhadl úniky 
pitné vody v celé České republice na 8 miliard korun ročně. 
Úřady se snaží s tímto problémem bojovat: Společnost Tha
mes Water navrhla program k omezení úniků vody o po lovinu 
do roku 2035, aby míra úniků poklesla na úroveň obvyklou 
v ostatních metropolích rozvinutého světa. 
Distribuční společnost v brazilském Sao Paulu během let  
2009–2019 proinvestuje 1,3 miliardy USD v rámci svého pro

gramu na omezení ztrát vody. V rámci programu mění nebo 
opravuje staré potrubí, mění měřiče vody a instalují snímače 
úniku vody. 

Regulace 
Vlády a úřady obecně hrají důležitou roli při usměrňování 
nabídky a poptávky po vodě, stejně jako mohou ovlivňovat 
kvalitu vody, služby s ní spojené a také zasahují do cenotvor
by. V posledních letech se agenda okolo vody, tedy vodní 
infrastruktura a zejména péče o vodu, posunula vzhůru na 
seznamu priorit národních vlád. Investiční příležitosti vyžadu
jí pečlivou prověrku regulace a jejího případného vývoje do 
budoucna. 

Změna počasí 
Zvýšený výskyt extrémního počasí a klimatické změny zesilují 
stres na nabídkové straně trhu s pitnou vodou. Vyšší teplo
ty podpořené globálním oteplováním urychlují tání ledovců. 
Ztráta tohoto zdroje pitné vody by měla katastrofické dopa
dy na různé ekosystémy. Očekává se, že průměrné srážky 
ve druhé polovině tohoto století poklesnou proti dnešku asi  
o 40 %. Na severní polokouli se očekává méně dešťů a vyšší 
teploty. Mezinárodní panel pro klimatické změny (IPCC) před
pokládá, že průměrné teploty ve Španělsku a v Portugalsku 
vzrostou do roku 2070 o 6 stupňů Celsia. 
Sucha povedou k intenzivnějšímu využívání podzemní vody 
zejména pro zemědělské účely. Na mnoha místech je pod
zemní voda využívána naprosto nepřiměřeně vzhledem 
k rychlosti jejího doplňování. Spojené národy očekávají, že do 
roku 2030 bude svět čelit 40% deficitu vody. 
Řešením této nepříznivé situace jsou investice do efektivní 
vodní infrastruktury, technologie umožňující využívání od pa
dové nebo dešťové vody a snížení spotřeby vody pro účely 
zalévání a při krajinotvorbě.

Autor je ředitelem obchodu pro ČR, Polsko a Slovensko  
v BNP Paribas Investment Partners

Investice do vody:  
oblast odolného růstu in
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Text: Jan Maňák 

Globální trend Odpověď na něj 

Poptávka po pitné vodě převyšuje nabídku Nedostatek vody patří k hlavním rizikům pro vlády, firmy i odbornou veřejnost 

Požadavek na investice do globální  
infrastruktury 

7,5 bilionu USD se v nejbližších 15 letech proinvestuje do vodní infrastruktury 

Zpřísňování globální regulace okolo vody 
300 miliard USD (7,5 bilionu korun) investuje Čína do boje proti znečištění  
vody v rámci Plánu Water 10 

Přizpůsobení se změně počasí Zvyšující se výskyt jak such, tak záplav nutí k investicím do vodních systémů

Inovace a rozvoj technologií 
Nové technologie a rozvoj těch stávajících systémů vytváří nové investiční  
příležitosti 

Globální trendy ovlivňující dlouhodobý růst vodního průmyslu 
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Pozitivní vývoj jsme zaznamenali i na námi řízených portfo
liích. Nejčastější a nejoblíbenější strategie, smíšené portfolio 
složené z cca 70 % dluhopisů a dluhopisových fondů a cca 
30 % z dynamického a alternativního fondu (pozn.: tyto fondy 
jsou speciálně určeny pro klienty FWR), dosahovala zhodno
cení od začátku roku do konce listopadu 2016 = 4,5 %.

Další oblíbený produkt, tzv. Dividendové portfolio (portfolio 
investuje do akcií světových firem, které vyplácejí pravidelné 
a vysoké dividendy), rovněž dosahuje v roce 2016 zajímavých 
kladných zhodnocení, v nejčastější (konzervativní) struktuře 
se zastoupením 80 % dluhopisů a 20 % dividendových akcií 
přesahuje zhodnocení v roce 2016 = 3,8 %.

Rok 2016 se zapíše do finanční historie jako úspěšný rok, 
všechny významné třídy aktiv (akcie, dluhopisy, alternativy) 
dosáhly kladných zhodnocení. Další dobrou zprávou je, že 
výhled globální ekonomiky zůstává příznivý i pro rok 2017. 
Věříme akciovým trhům i alternativním instrumentům, jsme 
obezřetní na dluhopisové trhy, vývoj zejména korunových 
dluhopisů může být v roce 2017 více rozkolísaný, ovlivněný 
řadou faktorů, od ukončení intervencí ČNB přes růst inflace, 
zmírnění/prodloužení kvantitativního uvolňování ECB atd. 
A jak eliminovat případná rizika a zároveň zajímavě zhod

nocovat? Řešením je širší diverzifikace, rozložení rizika mezi 
více instrumentů, nesázet pouze na jediný nástroj (i např.  
konzervativní dluhopisy dokážou zaznamenat pokles cen). 
Rozkládejme svoje investice v čase, pravidelné investování 
patří k nejúspěšnějším formám investování. Kromě rozkládá
ní rizik si připomeňme i další pravidla investování, jako jsou 
správná nastavení našich očekávání (vyššímu výnosu odpoví
dá vyšší riziko), dodržování investičních horizontů a dodržová
ní investiční disciplíny, nepropadejme panice, pokud se trhy 
nevyvíjejí podle našich představ, trhy jsou cyklické, v dlouho
dobém horizontu však rostou. A v neposlední řadě zohledňuj
me náklady a daňové zatížení související s našimi investicemi, 
i na poplatcích se dá výrazně ušetřit.
Pokud se Vám to zdá složité, nezoufejte, jsou zde naši kolego
vé z FWR privátního bankovnictví, rádi Vám poradí a společně 
s Vámi zvolí optimální řešení, a to nejenom v oblasti investic, 
neváhejte se proto na ně kdykoliv a s důvěrou obrátit.

Závěrem mi dovolte Vám poděkovat za dosavadní spolupráci 
a projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2017 
Vám popřát jen to nejlepší! 

Autor je ředitelem útvaru Asset Management  
v Raiffeisenbank a.s.
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Rok 2016 byl bezpochyby 
plný událostí a investoři se 
rozhodně nenudili. 

Začalo to již na samém počátku roku (leden, únor), kdy ak
ciové trhy propadly o více jak 10 %. Vykročení pravou nohou 
se tak nekonalo, avšak „konec dobrý, všechno dobré“, ale ne
předbíhejme. Témata, která vnášela nejistotu na finanční trhy, 
lze shrnout do obav ze zpomalení růstu v Číně, propadů cen 
ropy a z nich pramenící komplikace energetického a těžařské

ho sektoru (s možným přesahem do bankovního sektoru coby 
významného věřitele energetických/těžařských firem), brexitu 
a v neposlední řadě prezidentských voleb v USA. Závěrem roku 
však přichází uklidnění situace a nová historická maxima pro 
akciové trhy. Na jeden rok celkem slušné skóre, avšak zároveň 
velká rozkolísanost finančních trhů. Například americké akcie 
se z poklesů na začátku roku okolo 10 % přehouply do plusu 
8 % v závěru roku, akciové trhy nám opět připomínají svoji sílu.

Zajímavou kapitolou byl i vývoj na dluhopisových trzích. Nejprve 
silný růst cen dluhopisů, který poslal jejich výnosy na nová mini
ma, v závěru roku však přichází změna trendu a výnosy dluhopi
sů začínají (po relativně dlouhé době) opět růst. Trh dluhopisů se 
může zdát do značné míry deformovaný, a to zejména v eurozó
ně, kde Evropská centrální banka (ECB) realizuje tzv. kvantitativní 
uvolňování, v rámci kterého skupuje dluhopisy z trhu s cílem „na
pumpovat“ do ekonomiky více peněz, a tím obnovit hospodářský 
růst. Deformace trhu může být ještě více patrná na českém trhu, 
kde Česká centrální banka (ČNB) aplikuje tzv. intervenční režim, 
který udržuje korunu na slabších úrovních nad 27 Kč za EUR. 
Mnoho zahraničních investorů sází na budoucí (silné) posílení 
koruny, nejjednodušší způsob, jak si tuto hru zahrát, je právě 
nákup korunových dluhopisů, a pak už jen čekat, až koruna po
sílí. Tato „hra“ vyhnala ceny korunových dluhopisů na maxima 
(výnosy na minima), máme jedny z nejnižších výnosů dluhopisů 
na světě. Radost mají státní autority, levně financují svůj dluh, 
běžným investorům však přibývají vrásky na čele, jak toto skon
čí? Nelehká odpověď, existuje celá řada možných scénářů, od 
skokového a jednorázového posílení české koruny (de facto švý
carský scénář) až po mírné posilování koruny doprovázené např. 
zápornými úrokovými sazbami ČNB. Možný scénář v tuto chvíli 
neznáme, ale víme, co udělat a jak eliminovat případná rizika, 
a to je určitě dobrá zpráva, ještě se k tomu vrátíme.

A třetí třídou aktiv, neméně důležitou a z pohledu rozložení ri
zika nezbytnou, jsou alternativní investice. Dařilo se investicím 
do nemovitostí, došlo k zastavení poklesu a následné stabili
zaci cen energetických komodit. Velmi zajímavé byly investice 
do instrumentů zohledňujících rozkolísanost trhů (tzv. volati
litu). Zajímavé příležitosti nabízely i měnové obchody, viděli 
jsme velké pohyby např. na americkém dolaru.

Investice v roce 2016
Vaše peníze žijí v zajímavé době 

Graf 1: Vývoj cen akcií (zeleně), CZK dluhopisů (červe-
ně) a komodit (modře) v roce 2016

Zdroj: Bloomberg

Graf 2: Výnosy 5letých státních dluhopisů

 

Zdroj: Bloomberg, data k 25. 11. 2016

-1,00 % -0,50 % -0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 %

USA 1,85 %

Itálie 1,00 %

Velká Británie 0,63 %

Španělsko 0,53 %

Francie-0,05 %

Česko-0,21 %

Německo-0,44 %
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Graf 3: Zhodnocení portfolia FWR2 30/70 vs. Benchmark

 

Zdroj: Raiffeisenbank a.s.

Graf 4: Zhodnocení Dividendového portfolia 20/80 vs. Benchmark

 

Zdroj: Raiffeisenbank a.s.

Text: Michal Ondruška
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Samuel Colt se narodil 19. 7. 1814 ve městě Hartford v americ
kém státě Connecticut do rodiny výrobce hedvábí a vlny. Od 
dětství se zajímal o vědu. Rád četl vědeckou literaturu, obdivo
val složité vynálezy a snil o výrobě zbraně, kterou ještě nikdo 
nevymyslel. Již jako dítě vyráběl pyrotechniku pro pobavení 
svých vrstevníků. Když mu bylo 16 let, podařilo se mu při nepo
dařeném pokusu zapálit školu, čímž pro něj z pochopitelných 
důvodů skončila školní docházka. Jeho vášeň pro zbraně ne
uhasla ani po odchodu k námořníkům, kam jej poslal otec.

Během cest Colt vynalezl zbraň jednohlavňového typu s otá
čejícím se válcem. Šlo o revolver (z anglického výrazu revol
ving gun – otáčivá zbraň), v němž se natažením úderníku  
zásobník s pěti nebo šesti náboji automaticky posune dál. 
V roce 1836 na něj získal patent a v Patersonu v New Jersey 
postavil továrnu Patent Arms Manufacturing Company. Ne
podařilo se mu ale prorazit, protože mu vinou malých objed
návek od vlády chyběly finance k rozšíření novinky do světa, 
a proto pár let pouze jen živořil. V roce 1842 musel továrnu 
zavřít a na nějakou dobu změnit svoje zaměření. Společně se 
Samuelem Morsem, dalším legendárním vynálezcem, sestrojil 
podmořský telegrafní kabel.

V roce 1846 jej však zachránil kapitán Samuel H. Walker, který 
po vypuknutí mexickoamerické války na příkaz americké vlády 
objednal 1 000 kusů revolverů značky Colt. Kapitán byl s re
volvery tak spokojen, že to Samuelu Coltovi umožnilo sestrojit 
nový vylepšený model Colt Walker, jednu z nejslavnějších střel
ných zbraní. Byl dlouhý 40 cm, vypadal jako malá puška a byl 
schopen zabít člověka na vzdálenost 100 metrů. Tento model 
údajně pomohl vyhrát zmíněnou mexickoamerickou válku 
a firma Colt’s Patent FireArms Manufacturing Company (dnes 
Colt’s Manufacturing Company) se stala známou po celých 
Spojených státech a později i v Evropě. V roce 1851 Colt jako 
první americký průmyslník otevřel továrnu ve Spojeném králov
ství. Dodával zbraně nejen armádě a obyčejným občanům, ale 
také zavedl výrobu speciálních koltů z ušlechtilých materiálů 
s módním designem a uměleckým zpracováním, které dodával 
solventním zákazníkům. V současnosti patří revolver Colt Wal
ker k nejvzácnějším sběratelským kouskům – originál z roku 
1847 byl nedávno vydražen za téměř 1 milion dolarů.

Plukovník Colt (hodnost dostal od guvernéra Connecticu
tu za politickou podporu, kterou mu poskytl před volbami) 
byl cílevědomým vynálezcem a podnikatelem, který položil 
základy moderního marketingu. Jako první továrník zavedl 
výrobní linku, v jeho podniku se pracovalo na desetihodi
nové směny a také zavedl povinnou hodinovou přestávku 
na oběd. Za svůj úspěch vděčil i volnému prodeji zbraní ve 
Spojených státech. Z té doby pochází i tradovaný inzerát na 
Coltovy revolvery: „Bůh stvořil lidi silné a slabé. Tento rozdíl 
odstranil až Samuel Colt.“

Samuel Colt se oženil s Elizabeth Jarvisovou, dcerou reveren
da Williama Jarvise, s níž měl jediného syna Caldwella Harta 
Colta. Zemřel 10. ledna 1862 ve věku 48 let ve svém rodném 
městě Hartford v době občanské války Severu proti Jihu. Zlé 
jazyky tvrdí, že zemřel na syfilis. Jako oficiální příčina smrti bylo 
uvedeno vyčerpání. Už od roku 1860 trpěl silnou dnou a rev
matismem. V té době byla jeho společnost na vrcholu výroby 
střelných zbraní, měla kolem 1 500 zaměstnanců a denně 
vyrobila více než 1 000 zbraní. Hodnota jeho majetku byla 
odhadována na 15 milionů dolarů, což je ekvivalent dnešních 
300 milionů. Dalšího úspěchu společnost dosáhla sériovou 
výrobou modelu Peacemaker (mírotvorce), který vyráběla od 
roku 1872 do roku 1940.

Před více než rokem (15. 6. 2015) požádala společnost Colt 
Defense o bankrot kvůli hluboké restrukturalizaci. Společnost 
měl odkoupit investiční podnik Sciens Capital Management. 
Majetek se tak po více než dvou stoletích přesunul z rukou 
rodiny Coltů do investiční skupiny. Společnost Colt Defense se 
dostala do problémů ve chvíli, kdy s ní americké ministerstvo 
obrany rozvázalo lukrativní smlouvu na dodávku zbraní. Spo
lečnost dodávala zbraně především americké armádě, ale po 
skončení smlouvy v roce 2013 měla problém splatit své dluhy 
ve výši 10,9 miliardy dolarů. 

Sláva Samuela Colta má také svou negativní stránku – jeho 
bohatství rostlo na neštěstí jiných. Za jeho úspěch zaplatily 
miliony lidí svými životy. Ale pokud by nepřišel on, udělal by 
to někdo jiný. Koneckonců člověk ve snaze zničit jinou lidskou 
bytost umí být neuvěřitelně vynalézavý.

Autor je privátní bankéř – senior v Tatra bance, a. s.

Zdroje:
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http://sliacky.blog.sme.sk/c/285682/Muz-ktory-vraj-zrovnopravnil-lud-Ameriky.html

http://premuza.noviny.sk/c/hracky-pre-muzov/samuel-colt-a-jeho-revolver-otec-vset-

kych-pistolnikov

https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_Colt#Pozd.C4.9Bj.C5.A1.C3.AD_l.C3.A9ta

http://www.aktuality.sk/clanok/277836/dali-meno-zbrani-divokeho-zapadu-dnes-
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Samuel 
Colt
(1814–1862)

Text: Róbert Melišek, odborná revize: Marek Lenner
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V časech, kdy se centrální banky pokoušejí stimulovat národ
ní ekonomiky procesem snižování úrokových sazeb k nulo
vým až záporných hodnotám, je pro klienta s depozity velmi 
těžké vytvářet nějaké výnosy. Ti klienti, kteří si nevěří na cestě 
investic, mají možnost uvažovat o „alternativním termínova
ném vkladu“. Stále zůstávají u depozitního produktu, který 
nese ochranu dle zákona o depozitech, ale přidává se roz
dílná konstrukce a většinou zajímavější výnos. V klasických 
časech standardní fiskální politiky jsou tyto produkty vyhle
dávány méně pro jejich úrokové výnosy, ale spíše jako spe
kulativní obchody. 

O čem tedy mluvíme. Jedná se o druh termínovaného vkladu, 
kdy je ke klasickým vlastnostem termínovaného vkladu přidá
no měnové riziko. Z tohoto parametru vyplývá, že produkt je 
konstruován na měnové páry. Prvním párem je měna vkladu 
a druhým je alternativní měna. Klient si může vybrat splatnosti 
od jednoto týdne dále dle aktuální nabídky. Velikost nabíze
ného úroku ovlivňuje druh měnového páru, délka splatnosti, 
tržní úroková sazba a volatilita kurzů měn. 

Z praktického hlediska se ke klasickému termínovanému 
vkladu přikládá prodejní opce. Produkt je vhodný pro klienty, 
kteří drží dlouhodobě více měn, plánují koupit nebo prodat 
nějakou měnu nebo mají chuť spekulovat na vývoj FX kurzů. 
Platí zde většinou nepřímá úměra: čím kratší období, tím 
zajímavější výnos a naopak u delšího období. Je důležité 
si uvědomit, že po uzavření produktu jej klient drží do jeho 
splatnosti. 

Často volené kombinace jsou takové, kdy klient z měny s níz
kým úrokovým výnosem spekuluje na kurz u měny s vyšším 
úrokovým výnosem.

Popis možného vývoje: 
Scénář 1. Na počátku jsme vložili částku 1 000 000 CZK. 
Spekulujeme na to, že za tři týdny bude kurz CZK/USD vyšší 
než kurz 25,28. Za tři týdny byl kurz 25,47. Výsledkem je, že 
je mi navrácena částka 1 000 000 CZK a připsán úrokový  
výnos 4,1 % p. a. v CZK, u kterého bude odečtena srážková 
daň 15 %.

Scénář 2. Na počátku jsme vložili částku 1 000 000 CZK. 
Spekulujeme na to, že za dva měsíce bude kurz CZK/
USD vyšší než kurz 25,28. Za dva měsíce byl kurz 25,05. 
Výsledkem je, že dojde k nucené konverzi 1 000 000 CZK na 
USD kurzem 25,28 a já realizuji ztrátu na CZK/USD, jelikož 
aktuální kurz pro nákup USD je 25,05. Dále je mi připsán 

úrokový výnos 3,0 % p. a. v USD, u kterého bude odečtena 
srážková daň 15 %. 

V případě, že dojde k nucené konverzi, má klient možnost 
pokračovat dále v tomto produktu jen s opačným pořadím 
měn. Jistinou by zde byl USD a alternativní měnou CZK. 
Může být nastaven rozhodný kurz 25,28, kterým byl USD 
nakoupen. 

Pro úspěšné provádění nastavení DCD je potřeba sledovat 
základní makroekonomické indikátory. K tomuto mohou 
klienti privátního bankovnictví využít Raiffeisen Research 
a RBI Research. 

Autor je privátní bankéř Raiffeisenbank a.s.

Strukturovaný 
termínovaný vklad / 
Duální depozitum DCD 

Text: Jakub Hlaváček

Pro zjednodušení a rychlost zadání se obchody realizují skrze online systém  
banky RBroker 

Scénář 1 Scénář 2

Základní měna vkladu 
+ velikost počáteční 
jistiny 

1 000 000 
CZK

1 000 000 
CZK

Alternativní měna USD USD

Doba splatnosti 3 týdny 2 měsíce

Spotový kurz  
zvoleného páru

25,40 25,40

Rozhodný kurz ke dni 
splatnosti

25,28 25,28

Nabízená úroková 
sazba v % p. a.

4,1 % p. a. 3 % p. a.

Výsledný kurz v den 
splatnosti

25,47 25,05



Následně vydal dva další články, v nichž přepracoval a obha
joval své plány: „Plán pro změněnou centrální banku“ a „Jed
notná rezervní banka ve Spojených státech“. Ve stejné době 
se objevil na konferencích pořádaných na Kolumbijské uni
verzitě American Economic Society a Akademií politických 
věd.

V roce 1908 získal Warburg uznání, když ho Nelson Aldrich, 
republikánský senátor z Rhode Islandu, požádal o názor na 
měnovou reformu. Národní monetární komise, které Aldrich 
předsedal, pak několikrát konzultovala s Warburgem záleži
tosti týkající se měnové reformy. V roce 1910 pozval senátor 
Aldrich Paula Warburga na tajnou schůzku s dalšími vlivnými 
bankéři na Jekyll Island v Georgii, kde byl připraven návrh zá
kona o zřízení centrální banky.

Přestože tento plán nikdy nebyl přednesen v Kongresu, něk
terá jeho ustanovení byla přidána k zákonu o federálních re
zervních bankách z roku 1913, který vytvořil Federální rezervní 
systém.

V roce 1914 prezident Woodrow Wilson jmenoval Warburga 
do nové funkce. Paul M. Warburg složil přísahu jako člen 
prvního Federálního rezervního systému 10. srpna 1914. 10. 
srpna 1916 byl jmenován náměstkem předsedy (s titulem „vi
ceguvernér“). Z rady vystoupil 9. srpna 1918.

Ačkoli Warburg opustil Federální rezervní systém v roce 1918, 
pokračoval v realizaci úkolů Federálního rezervního systému 
jako člen Federálního poradního sboru (1922–1927). Nadále 
byl také obchodníkem a filantropem. Například v roce 1919 
založil a byl prvním předsedou výkonného výboru American 
Acceptance Council. V roce 1921 založil s pomocí americké 
vlády International Acceptance Bank na podporu financování 
obnovy Evropy, která je vzpamatovávala z války.

Warburg byl také ředitelem Rady pro zahraniční vztahy (1921–
1932), správcem Institutu ekonomie (1922–1927) a poté, co 

se v roce 1927 sloučila s vysokou školou ekonomickou, čle
nem správní rady Brookings Institution. V roce 1930 pomohl 
založit Carl Schurz Memorial Foundation. V různých obdo
bích působil jako ředitel železnic v Baltimore a Ohiu, železnic 
Union Pacific a Western Union Telegraph Company.

Warburg i nadále pokračoval a aktivně se zajímal o fungování 
bankovního systému. V březnu 1929 varoval, že divoké spe
kulace na akciovém trhu, z nichž vyplývala prudce rostoucí 
cena akcií, a nevhodné úvěrové praktiky bank by mohly mít 
katastrofální následky. Dne 29. října téhož roku se akciové 
trhy zhroutily.

Všechny práce Paula Warburga z let 1904 až 1932 jsou ulo
ženy v knihovně Yale University. Sbírka obsahuje 169 svazků 
z bankovnictví a finančnictví.

Warburg zemřel ve svém domě v New Yorku v roce 1932. 
V době své smrti stále působil jako předseda Manhattan 
Company a ředitel Bank of Manhattan Trust Company, Far
mers Loan and Trust Company v New Yorku a First National 
Bank of Boston. 

Autor je privátní bankéř – senior v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Warburg

http://www.jekyllclub.com/2010/12/the-federal-reserve-and-the-men-who-created-

-it-paul-moritz-warburg/
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http://biography.yourdictionary.com/paul-moritz-warburg 1716
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V Německu narozený americký bankéř a raný obhájce ame
rického Federálního rezervního systému.

Paul Warburg se narodil v německém Hamburku v roce 
1868 jako potomek významné německé bankovní rodiny. Po 
absolvování reálného gymnázia v Hamburku v roce 1886, ve 
svých 18 letech, začal svou kariéru v Londýně, kde pracoval 
dva roky v bankovnictví a spedičních firmách. Krátce působil 
také jako londýnský burzovní makléř. Později se přestěhoval 
do Francie, kde získal více zkušeností, konkrétně v Ruské 
bance pro zahraniční obchod, která působila v Paříži. Po 
procestování Indie, Číny a Japonska se vrátil do Hamburku, 
kde se stal partnerem v MM Warburg & Co., rodinné ban
kovní společnosti založené jeho pradědem. V ní působil až 
do roku 1907.

V roce 1895 se Paul Warburg v New Yorku oženil s Ninou J. 
Loebovou, dcerou Solomona Loeba, zakladatele newyorské 
společnosti Kuhn, Loeb & Co., která fungovala jako obchod
ník s cennými papíry. V roce 1902 se Warburg přestěhoval 
do New Yorku. Po příjezdu začal pracovat ve společnosti své
ho švagra, která byla považována za jeden z nejdůležitějších 
a nejrespektovanějších bankovních domů na Wall Streetu. 
Zastával pozici partnera, který dohlížel na mezinárodní vládní 
půjčky. Přestože se v byznysu velmi rychle přizpůsobil, stále 
pohlížel na Spojené státy očima evropského bankéře a byl 
doslova šokován primitivním stavem bankovních a finančních 
záležitostí.

V únoru 1910 byl Warburg zvolen ředitelem společnosti Wells 
Fargo & Company.

Warburg je považován za jednu z největších autorit v centrál
ním bankovnictví v Evropě i Spojených státech amerických. 
Aktivně působil v měnovém reformním hnutí, které fungovalo 
v Americe na počátku 20. století. Byl hlasitým kritikem ame
rického bankovního systému a obhajoval zřízení centrálního 
bankovnictví v Americe. Mnozí z jeho vrstevníků ho považovali 
za hlavního iniciátora vytvoření americké centrální banky.

Právě v tomto období publikovaly New York Times Warburgo
vu práci „Nedostatky a potřeby našeho bankovního systému“. 
O finančním systému říkal: „Spojené státy jsou ve skutečnos
ti na stejném místě, jako byla Evropa v době Medicejských 
a Asie zřejmě v době Chammurabiho.“ Hlavní příčinou tohoto 
zaostávání byla absence centrální instituce, která by mohla 
znovu eskontovat bankovní směnky s cílem usnadnit výměnu 
budoucích plateb za hotovost. Podle Warburga by tuto úlohu 
mohla plnit centrální banka postavená podle plánu Reichs
bank, a to tak, že by v případě nedostatečných rezerv jedné 
banky byly tyto nedostatky vykryty z přebytečných rezerv jiné 
banky.

A právě tyto Warburgovy myšlenky získaly širší rozměr poté, 
kdy v roce 1907 zachvátila finanční systém země panika.

Paul Moritz Warburg
(1868–1932)

Text: Katarína Gálusová, odborná revize: Marek Lenner
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Úspěch však k tomuto významnému muži podnikatelského 
světa nepřišel sám o sobě. Jak již bylo řečeno, Rockefeller 
vděčil za svůj majetek především svým schopnostem a od
hodlání. Na co tedy nezapomínat při budování prosperujícího 
podniku? Zde jsou některé jeho rady.

Úspěch znamená trpělivost.
Rockefellerovo první pracovní místo pomocného účetního 
bylo hodnocené méně než čtyřmi dolary za týden. Od samé
ho počátku však ukazoval talent, smysl pro detail a vysokou 
pracovní morálku. Proto se z něho v roce 1859 stal spolumaji
tel společnosti, v níž tak tvrdě pracoval.

Úspěch znamená vidět příležitosti tam, kde jiní vidí ne-
úspěch.
Jak sám řekl: „Vždy jsem se snažil změnit každou katastrofu 
na jedinečnou příležitost.“

Úspěch znamená nebát se dát své peníze na stůl a pře-
vzít rizika.
V roce 1859 si půjčil 1 000 dolarů a investoval je spolu s dal
ším našetřeným tisícem dolarů a vytvořil partnerství s Mau
ricem B. Clarkem. Toto partnerství se stalo základem jeho 
podnikatelské kariéry.

Úspěch znamená podporovat smysl pro vedení u ostatních.
„Dobrého vedení dosáhnete tím, že ukážete průměrným li
dem, jak mají správně vykonávat práci nadřízených.“

Úspěch znamená sdílení.
Rockefellerovi bylo 57 let, když se rozhodl rozdat podstatnou 
část svého majetku s cílem vykonat co nejvíc dobra.

Úspěch znamená znát sílu peněz – tu dobrou i tu špatnou.
„Dojem, který jsem v lidech vyvolal, pramenil z mého přesvěd
čení, že je lepší udělat z peněz mého služebníka, než abych 
se sám stal sluhou peněz...“

Úspěch neznamená být dokonalý.
Rockefeller se mnohým jevil jako muž plný rozporů. Dychtivě 
drtil své konkurenty, při své honbě za ziskem „zničil“ stovky 
životů. Přesto to byl hluboce věřící člověk a jeden z největších 
světových filantropů.

Autor je privátní bankéř – senior v Tatra bance, a. s.

Zdroje:
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„Vždy jsem se snažil  
změnit každou katastrofu  
na jedinečnou příležitost.“ 

John D. Rockefeller

Jedno z životních kréd ropného magnáta, nejbohatšího muže 
historie a filantropa. Snažil se vidět příležitosti i tam, kde jiní 
viděli neúspěch. Asi každý z nás slyšel o Johnu Davisonovi 
Rockefellerovi. Mnozí známe jeho jméno, ale ne všichni víme, 
proč byl tak úspěšný.

John D. Rockefeller se narodil 8. července 1839 v Rich
fordu, ve státě New York, kde vyrůstal spolu se svými pěti 
sourozenci. Už odmalička se projevoval jako velmi šikovný 
obchodník a s podnikáním začal už v raném věku. Prodával 
svým kamarádům malované oblázky a vydělané peníze si 
schovával. Když mu bylo dvanáct let, půjčil svých našetře
ných padesát dolarů jednomu sedláku na sedmiprocentní 
úrok. Tehdy se rozhodl, že peníze budou pracovat pro něj 
a ne on pro peníze.

Když byla v roce 1859 v Pensylvánii objevena ropa, Rocke
feller na to velmi rychle zareagoval. V roce 1863 založil firmu 
Standard Oil, která těžila a zpracovávala ropu. Díky jeho ob
chodnímu nadání se stala monopolem. Jelikož v tomto obdo
bí nebyly k dispozici úplně dokonalé technologie na zpraco
vání surové ropy, docházelo k obrovským ztrátám a mělo to 
i negativní dopad na životní prostředí. Tehdy Rockefeller za
vedl několik opatření, která nejen zefektivnila výrobu petroleje, 
ale dokonce dovolila vyrábět ze zbytkového materiálu téměř 
tři stovky dalších výrobků.

Společnost Standard Oil se velmi rychle stala predátorem 
a za neuvěřitelných deset let měla 90% podíl na trhu s ropou. 
To samozřejmě budilo závist a mnozí vyčítali společnosti  
monopolní praktiky. Začaly vznikat antitrustové zákony, které 
napadaly centralizovanou formu, pomocí níž Rockefeller ří
dil své obchody. V roce 1911 nejvyšší soud Spojených států 
amerických rozhodl o rozdělení trustu. Standard Oil byl roz
dělen na více než 30 menších společností. Ironií je, že sám 
Rockefeller z tohoto násilného rozdělení vyšel ještě bohatší, 
než byl předtím. Vlastnil totiž velké podíly v nástupnických 
firmách, jejichž akcie velmi rychle stouply na ceně. Rozpa
dem Standard Oil vznikly společnosti, které dodnes dominují 

americkému trhu a do značné míry i globálnímu trhu s ropou. 
Jedná se o společnosti jako ExxonMobil, ConocoPhillips, 
Chevron nebo Amoco.

Rockefeller nezačínal jako boháč. Postupně se svou schop
ností rozpoznat příležitosti, rozšířit je a plně je využít vypraco
val na ty nejvyšší příčky. Kvůli těmto schopnostem se však 
jeho jméno stalo pro některé značkou krutého kapitalismu 
a začal být považován za takzvaného „podnikatelského hrd
lořeza“. Ale zatímco na jedné straně praktikoval vysoce ag
resivní politiku v oblasti podnikání, na straně druhé jednal se 
svými obchodními partnery férově. Byl sice chladný a vypočí
tavý, ale takový je svět peněz a podnikání. Kritici se shodují, 
že byl neúprosným podnikatelem, který ztělesňoval vše, co 
souvisí s chamtivostí. Založil jednu z nejvlivnějších dynastií ve 
Spojených státech. Dva z jeho vnuků byli guvernéry.

Je však třeba zmínit, že na konci života se z Johna D. Roc
kefellera stal vášnivý filantrop, který dával obrovské množ
ství peněz do věcí, které za to podle něj stály. Po svém 
odchodu do důchodu rozdal neuvěřitelných 540 milionů 
dolarů. Založil nadaci, která je dnes největší charitativní na
dací, a také University of Chicago a Rockefeller University. 
Jeho majetek se v přepočtu na současnou měnu odhaduje 
na 200 miliard dolarů. Zemřel 23. května 1937 na Floridě 
ve věku 98 let.

John Davison 
Rockefeller
(1839–1937)

Text: Darina Frandoferová, odborná revize: Marek Lenner
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ce podporující vzdělání a zdraví, jako například univerzity, 
knihovny, nemocnice, parky, koncertní sály nebo veřejné 
lázně. Neměl zájem podporovat drobnou a osobní charitu, 
vyhýbal se podpoře založené na základě emocí a citů. Jeho 
postoj k pomoci pramení z jeho postoje k práci a životu – já 
ti dám příležitost, a když budeš dostatečně pečlivý a chytrý, 
pomůžeš si dál už sám.

Svou filantropickou činnost praktikoval pomocí dvou institucí, 
které založil. Byl to Carnegieho institut technologie (1901) 
a Carnegieho institut (1902). Svůj hluboký vztah k zachování 
míru projevil v roce 1904, kdy založil Carnegieho hrdinský 
fond, který podporuje hrdinské činy, podtrhuje osobnost člo
věka a snaží se ukázat, že člověk a společnost mohou být mo
rální a obětaví. Mír byl pro Carnegieho důležitý, v roce 1903 
nenávratně investoval více než milion dolarů na výstavbu pa
láce míru v Haagu. Válka byla pro něj nesmyslným a zbyteč
ným odčerpáváním finančních prostředků. Peníze utracené 
za poválečnou pomoc by společnost posunuly o daleko větší 
krok vpřed, než když se vynaloží na odstraňování následků 
zbytečné války. Do konce svého života se snažil vymyslet ře
šení, které by odstranilo války.

Andrew Carnegie tak naplňuje představu o ideálu americké
ho snu. Rodák ze Skotska, který se přestěhoval do USA a tam 
se stal úspěšným díky svému poctivému přístupu. Nestal se 
známým po celém světě pouze pro své ekonomické, podni
katelské a manažerské schopnosti, ale zejména pro množství 
filantropické činnosti, a to nejen v oblasti charity, ale také 
v podpoře demokracie a míru. Jeho filozofie tak prolíná celý 
jeho život, který lze popsat jako život velkého filantropa malé 
postavy, který se nebál ukázat světu, jak velké má srdce a že 
pevně věří svému přesvědčení, za nímž celý život stál a k ně
muž celý život směřoval.

„Chceš, aby tě lidé měli rádi? 
Usmívej se.“ 

Andrew Carnegie

Autor je privátní bankéř – profesionál v Tatra bance, a. s.
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„350 695 653 amerických 
dolarů je částka, kterou 
Andrew Carnegie stihl během 
svého života darovat.“ 

Andrew Carnegie se dá stručně charakterizovat jako „pomoz 
si sám“. Je rozporuplným propojením hospodářského úspě
chu a mírného altruismu. Dalo by se říct, že tyto dva pojmy 
nejsou slučitelné. Ekonomický úspěch je často spojován se 
zisky na úkor jiných, altruismus staví druhého před sebe sa
mého. Právě toto spojení se Carnegiemu během jeho života 
podařilo. Když se podíváme detailněji, uvidíme, že jeho životní 
cesta se skládá z intenzivního vzdělávání a sbírání zkušeností, 
z významného úspěchu v obchodu a z toho pramenící finanč
ní svobody a z přerozdělování jeho osobního majetku ve pro
spěch ostatních.

Přeměna z chudého dítěte, narozeného 25. 11. 1835 ve Skot
sku, na ve své době nejbohatšího člověka na světě začíná 
tím, že otec Carnegiemu zabezpečil vzdělání i v době špatné 
finanční situace své rodiny. V jeho třinácti letech se stěhují 
do USA, kde od patnácti let začíná pracovat jako telegrafní 
asistent. Je velmi pracovitý, obecně preferuje práci a vzdělání 
před osobním životem. Vytváří si mnoho kontaktů, hodně še
tří, aby měl k dispozici prostředky na případnou investiční pří
ležitost. Je aktivní a právě aktivita a využívání příležitostí jsou 
mottem Carnegieho života. Pracovní povýšení na provozova
tele telegrafu přichází právě po nebojácném uchopení příleži
tosti – díky svému studiu byl schopen přijmout telegrafní zprá
vu a odpovědět na ni, když příslušná osoba nebyla přítomná. 
Vzal na sebe riziko možné ztráty zaměstnání, zatímco ziskem 
mu mělo být povýšení a lepší plat. Celý jeho život je spojen 
se sebezapřením a odříkáváním na straně jedné a touhou po 
dalším vzdělávání a získávání informací na straně druhé.

V roce 1864 je už Carnegie finančně nezávislý a investuje 
větší část svého majetku do společnosti Oil Creek s roční 
návratností. Flexibilně reaguje na situace na trhu, investuje 
dále do železa, železnice a dalších společností. V roce 1875 
zakládá svou první společnost – Ocelárny Edgara Thomsona. 
I přes nepříznivou situaci na Wall Streetu, následné omezení 
výstavby železnic a snížení poptávky po oceli se Carnegie ne
vzdává a v boji s nepružnou konkurencí se pomocí snižování 
cen dostává do monopolního postavení. Fúzí několika společ
ností nakonec Carnegie vytváří ocelářského giganta své doby 
s názvem Carnegieho ocelářská společnost. Ovládnutí trhu 

s ocelí a železem se připisuje Carnegieho práci nad rámec 
povinností. Vždy se snažil jít o trochu dál než konkurence, sys
tematicky shromažďoval a vyhodnocoval informace, což z něj 
ve spojení s přirozeným organizačním talentem a schopností 
vycítit příležitost dělalo průkopníka své doby. Využíval přitom 
důležitý základ své obchodní činnosti – systematickou tvorbu 
kontaktů.

„Nemá vůbec žádnou cenu 
snažit se pomáhat lidem, kteří 
si nepomáhají sami. Nikoho 
nemůžete tlačit nahoru po 
žebříku, pokud sám nechce 
vylézt nahoru.“ 

Andrew Carnegie

V roce 1901 Carnegie prodává svou firmu a začíná novou 
kapitolu svého života. Do roku 1901 pracuje a dostává se 
na sociální a finanční vrchol, po roce 1901 se plně věnuje 
filantropii. Začíná zásadní životní obrat a nové směřování. 
Z hospodářského i z manažerského a filantropického hle
diska je „pracovní“ část Carnegieho života velmi důležitá. 
Všechny své zvyky, zkušenosti, názory a postoje získané 
v této fázi života přináší a implementuje do svého filantro
pického období.

Carnegie se zamýšlel nad tím, jak naložit se svým majetkem. 
Viděl tři možné cesty – odkázat svůj majetek příbuzným, 
dědictvím podpořit dobré projekty nebo během svého ži
vota zlepšovat společnost. Pro něj samotného byla jedinou 
správnou cestou třetí možnost. Carnegiemu se opravdu 
podařilo před svou smrtí rozdat většinu svého bohatství 
a posledních 30 milionů dolarů odkázal své nadaci. Pole 
společností, které Carnegie podporoval, zahrnovalo institu

Andrew 
Carnegie
(1835–1919)

Text: Michal Vaculík, odborná revize: Marek Lenner 
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Palác míru v Haagu, jehož výstavbu finančně podporoval A. Carnegie.
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(již v prvním roce představovala produkce U.S. Steel 67 % 
z celkové produkce oceli ve Spojených státech). Její půso
bení v mnoha sektorech – v ocelářství, v konstrukci mostů, 
lodí a železnic – pouze akcelerovalo moc U.S. Steel natolik, 
že jí bylo těžké konkurovat a konglomerát s tržní kapitaliza
cí 1,4 miliardy dolarů se stal monopolem. Kvůli síle, která 
způsobila zánik malých firem v tomto odvětví, podala v roce 
1911 vláda USA žalobu a zahájilo se vyšetřování. V roce 
1920 nejvyšší soud rozhodl ve prospěch U.S. Steel a vynesl 
verdikt, že společnost neomezovala obchod v rámci proti
monopolní legislativy.

Morganovo osobní jmění bylo obrovské a během života pod
statnou část svého bohatství použil k filantropické činnosti, 
zejména v oblasti umění. Po jeho smrti byla většina jeho 
děl věnována Metropolitnímu muzeu umění. Jeho sbírka 
knih a rukopisů se v roce 1924 stala základem Morganovy 
knihovny a muzea v New Yorku. Byl vášnivým sběratelem 

drahých kamenů (zajímavostí je, že byl po něm v roce 1910 
pojmenován minerál – morganit) a jeho rozsáhlé sbírky se 
staly součástí expozice v Americkém přírodovědném muzeu 
v New Yorku.

J. P. Morgan zemřel v roce 1913 ve věku 76 let ve spánku 
v hotelu Grand v Římě. V den jeho smrti vlály na jeho počest 
na Wall Streetu vlajky na půl žerdi, během převozu jeho těla 
byl akciový trh na dvě hodiny uzavřen.

Autor je produkt manažerem privátního bankovnictví Tatra 
banky, a. s.
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„Jděte tak daleko,  
kam dohlédnete. Až se tam 
dostanete, uvidíte dál.“ 

J. P. Morgan

John Pierpont Morgan se narodil v dubnu 1837 do vlivné ro
diny prosperujícího finančníka Juniuse Spencera Morgana, 
což mu dalo dobrý předpoklad pokračovat v kariérních šlé
pějích svého otce. Aby navázal na tradici a pokračoval v ro
dinném obchodě, učil ho jeho otec od útlého věku spravovat 
majetek, který měl jednou zdědit. Učil ho odpovědnosti tak, 
že mu ještě jako dítěti svěřil milion amerických dolarů v hoto
vosti, aby ho naučil hospodařit a vyhýbat se riziku. Morgan 
absolvoval English High School v Bostonu se zaměřením na 
matematiku, která v té době měla zajistit absolventům úspěš
nou obchodnickou budoucnost. Jeho otci rovněž záleželo na 
kvalitním jazykovém vzdělání a přípravě, proto ho poslal dále 
studovat a zdokonalit se do Švýcarska a na prestižní univerzi
tu v německém Göttingenu. Mladý Pierpont, jak si rád nechal 
říkat, začal svou kariéru v New Yorku jako účetní pro ban
kovní dům Duncan, Sherman & Company. Svůj úspěch ve 
světě financí si vybudoval také díky úzkým vazbám na silnou 
londýnskou firmu George Peabody & Co., neboť byl scho
pen poskytnout rychle rostoucím průmyslovým podnikům 
dostatek kapitálu od britských bankéřů. Od roku 1864 až do 
roku 1871 byl vlivným členem firmy Dabney, Morgan & Co., 
později se stal partnerem v Drexel, Morgan & Co. a po smr
ti A. J. Drexela se v roce 1895 společnost přejmenovala na  
J. P. Morgan & Co., která je dnes známá po celém světě jako 
jedna z nejsilnějších finančních institucí vůbec.

Společnost JP Morgan & Co. zaměřila svou činnost na kon
solidaci podniků. Její aktivity byly dostatečně úspěšné na 
to, aby od začátku vzbudila zájem velkých investorů a vybu
dovala si své jméno tak, že proces transformace ztrátového 
podniku na ziskový s cílem ovládnout trh se v USA následně 
začal označovat „morganizace“. Fúze a aktivity J. P. Morgana 
však nebyly jen v segmentu bankovnictví, ale svůj rukopis za
nechal i v odvětví elektrické energie, dopravy, ocelářství, ze
mědělství, umění a vzdělání. Neomezoval se tak jen na banky 

a průmysl – Morgan svou pomocí zachránil například i de
ník New York Times, který byl a stále je i po dlouhých letech 
ikonou amerického novinářství. Svůj vliv na chod ekonomiky 
USA posílil mimo jiné prostřednictvím poskytnuté pomoci 
státu, když během vládní krize doplnil téměř prázdné státní 
zlaté rezervy o 3,5 milionu uncí zlata výměnou za třicetileté 
státní dluhopisy. Někteří jeho kritici však označili „zlatou půjč
ku“ za příčinu paniky v roce 1907.

Občanská válka, která tehdy decimovala malé firmy, ale pře
devším železnice jako klíčový dopravní prostředek ve Spoje
ných státech, znamenala pro Morgana příležitost k rozšíření 
svého portfolia o další odvětví. Díky svému již tehdy rostou
címu majetku začal v 70. letech 19. století skupovat že
leznice a železniční společnosti. Celkově vlastnil nebo měl 
podíl ve 24 nejvýznamnějších železničních podnicích a do 
roku 1902 kontroloval asi 5 tisíc mil (přibližně 8 000 km) 
železničních tratí. Století páry dovedlo Pierponta k investi
cím v inovátorské oblasti energetiky – elektřině. Zajímavostí 
bylo, že sponzoroval Thomase Edisona nebo projekty Ni
koly Tesly. V roce 1890 po smrti svého otce koupil a sloučil 
Edison General Electric a ThomsonHouston Electric Com
pany a vytvořil společnost General Electric. Kolejnice, vlaky 
a železniční doprava jako taková však vyžadují obrovské 
množství oceli. S tímto vědomím se tedy Morgan rozhodl 
ovládnout ocelářský průmysl.

V oblasti velkých fúzí v ocelářství bylo Morganovým cílem 
spojit Carnegieho ocelářství s podobnými podniky a vytvořit 
United States Steel Corporation. Říká se, že když se rozhodl 
koupit firmu od Carnegieho, navrhl mu, ať si řekne cenu. 
Carnegie napsal na kus papíru sumu 480 milionů USD. 
Morgan se podíval na papír a řekl: „Tuto cenu přijímám.“ 
V roce 1889 koupil Federal Steel Company a fúzí s Carne
gieho ocelárnami a s několika menšími společnostmi založil 
v roce 1901 první miliardovou společnost na světě – U.S. 
Steel, která se později stala světovým lídrem ve výrobě oceli 

John 
Pierpont 
Morgan
(1837–1913)
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dvou letech získal postupně 38 patentů v oblasti plynových 
potrubí a zařízení. Jeho nápady se staly základem při zaklá
dání společnosti pro distribuci plynu v oblasti Pittsburghu. 
Vynalezl redukční válec, který umožňoval přenos vysokotla
kého plynu na konečné odběrné místo pod nízkým tlakem. 
Postupně prosadil využívání plynu k vytápění a osvětlování 
domácností.

Westinghouse se domníval, že podobné zařízení může také 
sloužit pro přenos elektřiny. Ačkoliv elektrický systém vyvíje
ný ve Spojených státech amerických používal stejnosměrný  
proud, v Evropě v té době bylo vyvíjeno několik systémů 
střídavého proudu. Jeden z nejúspěšnějších, který byl před
staven v roce 1881 v Londýně, navrhl L. Gaulard z Francie 
a J. Gibbs z Anglie. O čtyři roky později Westinghouse dovezl 
soupravu jejich transformátorů a generátorů střídavého prou
du od společnosti Siemens a zřídil v Pittsburghu elektrický 
rozvod. S pomocí tří schopných amerických elektrotechniků, 
jako byl William Stanley, změnil a zdokonalil transformátor 
a vyvinul generátor střídavého proudu s konstantním napě
tím, který se nakonec stal klíčem k rozvodu elektřiny tak, jak 
to známe dnes.

Jeho pevná víra v systém střídavého proudu vedla v roce 
1886 k založení firmy Westinghouse Electric Company, 
která se stala odvážnou konkurencí dobře zakořeněných 
zastánců stejnosměrného proudu, jejichž vůdcem byl Tho
mas Edison. Westinghouse koupil patenty na motor na stří
davý proud od Nikoly Tesly a následně jej najal na vylepšení 
a přizpůsobení motoru k využití v jeho energetické soustavě. 
Když byl systém připraven pro americký trh, zastánci stej
nosměrného proudu okamžitě vyrazili bojovat za jeho dis
kreditaci. Jejich útoky vyvrcholily obviněním, že používání 
střídavého proudu je hrozbou pro lidský život, a jeho rizika 
prokazovali zabíjením koček, psů a sestrojením elektrické
ho křesla na principu generátoru střídavého proudu. Tato 
taktika se však ukázala být nedostatečná a už v roce 1893 
byla společnost Westinghouse E. C. vybrána k osvětlení 

Světové Kolumbovy výstavy v Chicagu u příležitosti 400. 
výročí objevení Ameriky. Během příštích deseti let systém 
střídavého proudu přesvědčivě prokázal své výhody a na 
přelomu století už jeho firma zaměstnávala více než 50 tisíc 
pracovníků. V roce 1896 uvedla společnost Westinghouse 
Electric Corporation do provozu elektrárnu na Niagarských 
vodopádech pojmenovanou po N. Teslovi s rozvodným sys
témem využívajícím transformátory napětí. Na technologiích 
od Westinghouse a Tesly je i v současné době založeno asi 
50 procent provozu jaderných elektráren.

Westinghousovo podnikání vzkvétalo až do roku 1907, kdy 
panika na akciovém trhu USA (také známá jako bankovní pa
nika) způsobila ztrátu 50 % hodnoty indexu během tří týdnů 
a měla za následek ztrátu kontroly nad jeho podniky. V roce 
1911 přerušil všechny kontakty se svými společnostmi a jeho 
zdravotní stav se krátce poté značně zhoršil. Westinghouse 
zemřel 12. března 1914 ve věku 67 let v New Yorku.

Říkalo se o něm, že je největším žijícím inženýrem. Westing
house získal řadu čestných ocenění v USA i v zahraničí, a to 
i po své smrti. Snad největší uznání dostal od N. Tesly, který 
mu daroval své patenty na vícefázový systém střídavého na
pětí, což mu umožnilo získat náskok v boji o vývoj systému 
elektrické energie. Nikola Tesla napsal: „Podle mého názo
ru byl George Westinghouse jediným člověkem na planetě, 
který mohl vzít můj systém střídavého proudu a zvítězit s ním 
v boji proti předsudkům a síle peněz. Byl jedním ze vzneše
ných mužů, na které může být Amerika hrdá a kterému lidstvo 
dluží obrovskou dávku vděčnosti.“

Autor je privátní bankéř – profesionál v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

http://www.westinghousenuclear.com/About/History

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Westinghouse

http://www.biography.com/people/george-westinghouse-9528497

http://inventors.about.com/library/inventors/blwestinghouse.htm

https://www.britannica.com/biography/George-Westinghouse

Začalo to ve věku páry – 
příběh o úspěchu  
v 19. století, který rezonuje  
i v jednadvacátém století.

Odvážný mladý muž s hlavou plnou myšlenek, který využil 
každou příležitost, aby vytvářel lepší, rychlejší a účinnější 
technologie. Během tohoto období pomohl zlepšit životy 
mnoha lidí. Založil společnost Westinghouse Electric Com
pany a postupně 59 dalších. Jeho dobrodružství jej přežila 
a v příštích desetiletích se vyvinula do forem, které nemohl 
ani předpovídat.

George Westinghouse je americký vynálezce, podnikatel a in
ženýr, průkopník v elektrotechnice. Už jako devatenáctiletý 
vyrobil svůj první vynález – rotační parní stroj. Spolu s Niko
lou Teslou byl jedním z hlavních soupeřů Thomase Edisona 
v počátku realizace americké elektrizační soustavy. Systém 
střídavého proudu, který podporoval Westinghouse, nakonec 
zvítězil nad Edisonovým návrhem využít stejnosměrný proud. 
Zasloužil se o jeho rozšíření do každodenního života, jeho 
využití při svícení a k dodávkám elektřiny. Během své práce 
získal více než 100 patentů.

Narodil se 6. října 1846 v Central Bridge v New Yorku jako 
osmý z deseti dětí. Jeho rodina se později přestěhovala 
do Schenectady, kde otec založil obchod se zemědělský
mi a malými parními stroji. V 15 letech, během občanské 
války, narukoval dobrovolně do newyorské Národní gardy. 
Rodiče ho přinutili k návratu domů, ale o dva roky později, 
v roce 1863, se znovu připojil k newyorské kavalérii. V pro
sinci 1864 vystoupil z armády a přešel k námořnictvu, kde 
sloužil až do konce války. V roce 1865 se vrátil do rodinného 
domu v Schenectady a zapsal se na nedalekou Union Col
lege. Pro nedostatek zájmu o učení však opustil školu už 
v prvním semestru.

Mladý George pracoval v obchodě svého otce, kde v roce 
1865 vyvinul a patentoval rotační parní stroj. I když se stroj 
ukázal jako těžkopádný, později využil stejného principu při 
konstrukci vodoměru. V témže roce vyvinul zařízení, které 
vracelo vykolejené železniční vozy zpět na trať. Přetrvávající 
zájem o železnice ho přivedl k jeho prvnímu velkému vyná
lezu. Pozoroval problémy a omezení během zastavování vla

ků pomocí ručně ovládaných brzd a přišel na způsob, jak 
ovládat brzdy stlačeným vzduchem. Myšlenku pneumatické 
brzdy zrealizoval a patentoval v roce 1869 a v témže roce za
ložil společnost Westinghouse Air Brake Company. Postup
ným přidáváním dalších funkcí byly vzduchové brzdy široce 
přijaty a v roce 1893 byl ve Spojených státech vydán zákon, 
který předepisoval jejich povinné použití ve všech amerických 
vlacích. Postupem času se využívání těchto brzd rozšířilo 
i v Evropě a stalo se standardem pro všechny výrobce. Wes
tinghouse je považován za průkopníka moderní průmyslové 
standardizace.

S obrovským rozvojem železniční dopravy a železniční sítě 
obrátil svou pozornost k problémům signalizačních zařízení 
a výhybek. Koupil patenty, které zkombinoval se svými vlastní
mi vynálezy, a vyvinul kompletní signalizační systém založený 
na využití elektřiny a stlačeného vzduchu. V roce 1881 založil 
pro tento účel v Pittsburghu společnost Union Switch and Sig
nal Company a výrazně tím přispěl ke zvýšení bezpečnosti 
na železnici.

Jako jeden z prvních si v roce 1883 uvědomil potenciál zemní
ho plynu, který byl do té doby jen vedlejším produktem těžby 
ropy. Přivedl ho k tomu vrt na pozemku u jeho domu. Svoje 
zkušenosti a znalosti z vývoje pneumatické brzdy využil při 
zvyšování bezpečnosti přenosu zemního plynu a v příštích 

George 
Westinghouse
(1846–1914)

Text: Ronald Šolc, odborná revize: Marek Lenner
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spokojení. Daní za úspěch však byl jeho soukromý život, který 
stál ve stínu jeho lásky k autům.

Henry Ford měl velký vliv na moderní kulturu, přičemž revo
luci, kterou začal, mnoho učenců označuje jako „fordismus“. 
Rekord v prodeji automobilů překonal až světoznámý Volks
wagen Brouk v roce 1972. Pásová výroba Henryho Forda 
ovlivnila i výrobu v Evropě. V roce 1920 podnik navštívili 
bratři Fritz a Wilhelm Opelovi. Po jejich návratu domů byla 
v roce 1924 v Německu zavedena první výrobní montážní 
linka.

Slavný Henry Ford měl také své stinné stránky. Byl stoupen
cem antisemitismu a v 30. letech patřil k obdivovatelům Adol
fa Hitlera. Jeho ráznost se projevila i vůči zaměstnancům. 
Když si pracovník povídal nebo nezvládal tempo výroby, byl 
okamžitě propuštěn. Své prodejce nepřímo nutil využívat ban
kovní úvěry. Pod hrozbou vyloučení z dealerské sítě museli 
odebírat auta i v době klesajícího zájmu. 

Autor je privátní bankéř – senior v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

http://www.biography.com/people/henry-ford-9298747#ford-motor-company

http://auto.pravda.sk/magazin/clanok/288361-henry-ford-muz-ktory-zlacnil-auta/

http://www.br.de/themen/wissen/henry-ford-automobil-100.html

http://www.history.com/topics/henry-ford
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První automobil  
za „lidovou cenu“:
Ford T: Auto pro všechny
–  do výroby se dostal 1. 9. 1908
–  šlo o první auto sestavené ze standardizovaných sou

částek
–  pohon: čtyřválec s výkonem 15 kW (20 koní)
–  max. rychlost: 70 km/h
–  cena: 850 dolarů (po zavedení pásové výroby cena po

klesla na 300 dolarů)
–  Ford T dostal přezdívku „auto vypěstované ze země“, 

protože byl navržen tak, aby jezdil na konopný benzin; 
konopné plastové modely měly 10krát větší odolnost vůči 
nárazům než ocel

–  od roku 1908 do roku 1927 bylo prodáno 15 007 034 kusů
–  po 5 letech od zahájení produkce tohoto vozidla trvala 

jeho výroba pouze neuvěřitelných 93 minut
–  konzervatismus Henryho Forda a jeho negativní postoj  

k inovacím se odrazil v barvě vozidla, které se vyrábělo 
pouze v černé barvě

„Nikdy nebude vynalezen 
systém, který by odstranil 
potřebu pracovat.“ 

Henry Ford

Henry Ford, americký vynálezce a průmyslník, se narodil 30. 
července 1863 v rodině farmáře. Vztah k tvrdé práci získal na 
rodinné farmě ve městě Greenfield. Do historie se však zapsal 
jako vynálezce benzinového motoru.

Cesta k vytouženému objevu nebyla snadná. Zájem o tech
niku se u malého Henryho projevil již ve dvanácti letech, 
když poprvé spatřil vozidlo bez zvířecího pohonu, lokomo
tivu. Ve věku šestnácti let se rozhodl, že odejde na studia 
do blízkého Detroitu, kde se vyučil na zámečnického učně. 
Již tehdy věděl, že práce na farmě není pro něj to pravé. 
Jeho prvním zaměstnavatelem se stala dílna na parní stroje 
Dryrock Engine Works. Prvotní nadšení z páry u něj vystří
dal zájem o motory, který v něm vzbudil Otto, stroj s tichým 
plynovým motorem.

Během jeho kariéry se vyskytlo mnoho překážek. Jeho otec 
mu dokonce slíbil, že pokud se vzdá prokletých strojů, dosta
ne od něj půdu. Nestalo se tak. Jeho druhým zaměstnavate
lem se stala firma Edison Illuminating Company. Brzy se stal 
hlavním inženýrem, což mu otevřelo cestu, aby se mohl věno
vat svým experimentům. K jeho prvním objevům patřilo vo
zidlo Quadricycle, první samohybné vozidlo podobné bicyklu 
se 4 koly a 2 převodovými stupni (bez zpátečky) s maximální 
dosažitelnou rychlostí 30 km/h.

Henry Ford toužil vyrábět automobily pro širokou veřejnost. 
Založením společnosti Detroit Automobile Company v roce 
1899 chtěl vyvrátit společností udržovaný mýtus, že automo
bil je jenom hračka pro dospělé. Jeho představa však neod
povídala skutečnosti. Roční prodej nebyl vyšší než 6–7 aut. 
Protože jeho společníci měli zájem jen o výrobu automobilů 
na zakázky, nechal časem Henry Ford svoji společnost zban
krotovat. Vize levných vozů pro širokou veřejnost se nicméně 
nevzdal a již roku 1901 založil firmu Henry Ford Company. Po 
neshodách s investory, kteří chtěli vyrábět jen luxusní mode
ly, opustil Henry Ford společnost a ta se změnila na Cadillac 
Automobile Company.

Po těchto neúspěších se však Henry Ford nevzdal a do třetice 
založil v roce 1903 společnost Ford Motor Company. Základ

ní jmění 28 000 dolarů shromáždil od občanů. Továrna na 
výrobu automobilů se nacházela na Mack Avenue v Detroitu. 
Výhodou byla tzv. výroba na montážní lince, která zahájila sé
riovou výrobu cenově dostupných automobilů. V roce 1913 
navštívil Henry Ford jatka v Chicagu, což jej inspirovalo k za
vedení pásové výroby ve svém podniku. Každých 93 sekund 
opouštěl linku nový vůz.

Při výrobě automobilů se snažil o vynaložení co nejmenších 
nákladů, čímž se snižovala i cena vozu. Slavný je hlavně jeho 
výrok: „Jeden den – jeden dolar. Jeden rok – jeden Ford!“ 
Také zjistil, že spokojený zaměstnanec udělá víc než tři ne

Henry Ford:  
Muž, který zlevnil auta
(1863–1947)

Text: Peter Bereta, odborná revize: Marek Lenner
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obuvi. O rok později se ožení s Marií Menšíkovou, dcerou 
ředitele Vídeňské dvorní knihovny. O dva roky později se jim 
narodí syn Tomáš Jan. V témže roce začíná první světová 
válka. Baťovi se podařilo využít příležitosti, když během války 
dodával boty rakouskouherské armádě, dokonce v jisté době 
uměl pokrýt až 50 % výroby. Ve válečném období tak Baťova 
firma výrazně rostla, bylo založeno stavební oddělení, cihelna 
nebo elektrárna. Na konci války zaměstnávaly jeho podniky 
více než 5 000 lidí.

Poválečné období
Po skončení první světové války přichází Baťa o největšího 
odběratele – armádu. Podnik se tak opět ocitá na krátkou 
dobu v krizi. Počet zaměstnanců na konci roku 1920 klesá 
po hromadném propouštění na 2 000. Ve stejné době ustu
puje požadavku zaměstnanců na založení pro něj nenávi
děných odborů. Baťa se pokusil zvyšující se zadlužení firmy 
vyřešit vytvořením vnitřního kreditního systému a vytvořením 
úvěrové banky. V letech 1922–1923 překonal stagnaci ob
chodu skutečně mistrovským způsobem: „Baťa drtí draho
tu“. Snížil cenu bot o 50 %. Dle úsudku konkurence to byl 
velmi ukvapený krok. Mnozí si mysleli, že firma kvůli tomu ur
čitě zbankrotuje. Stal se však pravý opak. Získal si tím přízeň 
vlády, čímž se mu otevřela cesta k získání bankovních půj
ček. V roce 1924 byla zavedena spoluúčast na zisku a ztrá
tě a byla také spuštěna stavba moderních továrních budov 
se železobetonovým skeletem. Pásová výroba podle vzoru 
Henryho Forda byla zavedena v roce 1927 a zanedlouho 

umožnila zvýšit výrobu o 58 % při zvýšení počtu zaměstnan
ců o 35 %. V květnu 1931 se veřejná obchodní společnost 
změnila na akciovou společnost Baťa.

Konec jedné Baťovy éry
Bylo něco po čtvrté ráno 12. července 1932, když odešel ze 
své vily a zamířil na firemní letiště v nedalekých Otrokovicích, 
kde ho už očekával pilot Jindřich Brouček. Letadlem Junkers 
F 13 měli letět do Švýcarska, kde v Möhlinu otevírala firma 
novou továrnu. Hustá mlha jim však nedovolila odstartovat, 
a tak let o hodinu a půl odložili. Baťa byl čím dál nervóznější, 
o desáté jej totiž čekali v Curychu. Jen co se dozvěděl, že 
mlha je pouze místní a jinde je pěkné počasí, nařídil spustit 
motory. Pilotovi se to sice nelíbilo, ale šéfa poslechl. Tomáš 
Baťa se posadil k Broučkovi do kabiny a osm minut před šes
tou letadlo odstartovalo. Zaměstnanci Baťovy továrny, s níž 
letiště prakticky sousedilo, později vypověděli, že slyšeli hu
kot motoru, který náhle ustal, a vzápětí rachot, jako by něco 
někam narazilo. Vyběhli proto z dílny a utíkali k letišti. „Tam se 
jim naskytla strašná podívaná. Pod troskami letadla našli tělo 
svého šéfa a pilota bez známek života. Jejich těla byla přitla
čena k zemi trupem letadla. Smrt následovala bezprostředně 
po dopadu letadla na zem. Letadlo se rozlomilo na tři kusy. 
Kabina, v níž byla zavazadla, zůstala neporušená. Předek stro
je se zaryl do země, vrtule se rozlomila vejpůl. Pilot Brouček 
v rukou držel ještě volant letadla. Do poslední chvíle se snažil 
zabránit katastrofě. Baťa zemřel na pozemku továrny asi 30 
kroků od plotu továrny na Bahňáku. Letadlo spadlo podle 
odhadů odborníků z výšky 20 až 30 metrů,“ popsala tragédii 
druhý den Národní politika.

Tomáš Baťa 
o hospodářské krizi
„V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospo
dářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku 
tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotře
bujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebuje
me mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hod
noty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo 
z poválečné bídy. Pracovat a šetřit a učinit práci a šetření 
výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. 
Je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finanč
ními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osob
ní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním 
příkladem.“ 

Autor je privátní bankéř – senior v Tatra bance, a. s.

Zdroje: 

www.zivot.sk

www.financnici.cz

www.tomasbata.com

www.osobnosti.sk 2928

„Chceteli vybudovat velký 
podnik, vybudujte nejdříve 
sebe.“ 

Tomáš Baťa

Baťa pocházel z rodiny s bohatou obuvnickou tradicí. U Baťů 
se ševcovské řemeslo dědilo z otce na syna po devět gene
rací už od poloviny 17. století. Narodil se 3. dubna 1876 ve 
Zlíně. Již v mladém věku projevoval velký zájem o toto řemes
lo. Traduje se historka, jak se jednou na nějakém jarmarku 
nedařilo jeho otci nic prodat a ostatní obuvníci si ho dobírali. 
Antonín Baťa je chvíli tiše poslouchal a pak ukázal na komín 
nedalekého cukrovaru a hrdě řekl: „Možná opravdu žádnou 
díru do světa neudělám, ale pamatujte, že mí synové budou 
jednou mít svou vlastní továrnu s komínem ještě vyšším, než 
je tamten.“ Tomáš, který byl třetím potomkem a nejmladším 
synem z prvního manželství, byl svědkem této scény a často 
vzpomínal, jak se tehdy cítil trapně. Netušil, že z úst otce vlast
ně slyšel proroctví. 

Začali tři, skončil sám
Po různých zkušenostech v Prostějově, ve Vídni, ale i v otcově 
firmě se spolu se sourozenci rozhodl vyplatit pozůstalost po 
matce s cílem založit firmu podnikající v obuvnictví. Tomáš 
spolu se starším bratrem Antonínem a sestrou Annou toužili 
vytvořit novou éru obuvnictví. Jako první krok k dosažení to
hoto cíle si založili živnost a koupili dům, kam umístili stroje 
zakoupené na výrobu obuvi. Antonín se jako jediný plnoletý 
ze tří sourozenců stal majitelem nové společnosti. Tomáš do 
ní přinesl moderní způsoby práce, mezi něž patřila pravidel
ná pracovní doba zaměstnanců a týdenní výplata mezd. Na 
rozdíl od jiných řemeslníků začal Tomáš ve výrobním procesu 
uplatňovat pořádek a disciplínu. Po roce firmu poznamenaly 
odbytové potíže. Dodavatelé jim neprodloužili směnku na su
roviny a věřitelé mladým podnikatelům nic neodpustili. Poradil 
si dokonce i s neočekávanou situací, když se dozvěděl, že 
bratr tajně podepsal směnku na 20 tisíc. Najednou stál před 
bankrotem, a přestože měl příležitost zbavit se zodpovědnosti, 
neudělal to. Bratrův dluh vzal na sebe a postupně ho spla
til. Nakonec se Tomášovi po odchodu bratra Antonína, který 
odešel na vojnu, podařilo přesvědčit věřitele, aby ještě počka
li. Bylo však zřejmé, že se zastaralou kolekcí obuvi se z dluhů 
v krátké době nedá dostat.

Baťovky
Baťa usoudil, že obuv z kůže je příliš drahá na to, aby si ji 
mohl koupit každý. Náklady na výrobu zvyšovala zároveň i níz
ká produktivita, protože kvalitní boty se šily i čtyři dny. Tak se 
zrodila v Tomášově hlavě nová myšlenka vyrábět levnější boty 
z praktického materiálu.

Bylo to v roce 1896, kdy vyrobili první lehkou plátěnou obuv. 
Konkurence tento obchodní tah podceňovala. Koneckonců 
kdo to kdy viděl – plátěné boty!? Veřejnost se však poměrně 
brzy nadchla dosaženými úspěchy. Nové moderní plátěné 
boty s elegantní špičkou se staly obzvláště ve Vídni velkým 
hitem. Jméno Baťa se poprvé „rozletělo“ po Evropě. Úspěch 
„baťovek“ byl tak velký, že v průběhu tří let začne Baťa stavět 
svou první továrnu ve Zlíně. Nechává si dovézt nejmodernější 
stroje a zvyšuje i počet zaměstnanců. V roce 1900 je jich už 
přes 100. Mezitím Tomášův bratr Antonín onemocněl tuberku
lózou, a proto se Tomáš stává hlavou celé firmy (bratr v červ
nu 1908 svobodný a bezdětný chorobě ve věku 34 let pod
lehl, Anně již předtím vyplatil celý její podíl). Firma A. Baťa se 
1. srpna 1900 změnila na veřejnou obchodní společnost T. & 
A. Baťa – provozování výroby obuvi z plátna a rouna ve Zlíně.

Společnost, která byla v té době osmá největší v Rakousku
Uhersku, vyrobila 3 400 párů obuvi denně a zaměstnávala 
téměř 500 pracovníků. A zatímco mnoho společností se 
v monarchii potýkalo s problémy, Baťovi se dařilo, a Tomáš 
dokonce plánoval expanzi a modernizaci výroby s tím, že 
v podniku bude pracovat více než 3 000 zaměstnanců, což 
mnozí lidé v tomto odvětví považovali za utopii.

První světová válka
V roce 1911 odchází Baťa podruhé do Spojených států, aby 
se podíval, jak funguje pásová výroba, s níž měl velké úspě
chy v oblasti automobilového průmyslu Henry Ford. Po ná
vratu do Zlína úspěšně aplikuje pásovou výrobu v produkci 

Tomáš 
Baťa 
(1876–1932)

Text: Tomáš Latta, odborná revize: Marek Lenner
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né řídicí schopnosti dokázal aplikovat v rodinném podniku, 
což vedlo k rychlému růstu společnosti. Společnost Wood 
River Oil and Refining Company přejmenoval na památku 
svého otce na Koch Industries.

Dalším nástupcem v rodinném podniku se stal syn David 
Koch, který nastoupil MIT po vzoru svého otce. Studium 
úspěšně dokončil v roce 1963 ziskem postgraduálního titulu 
z chemického inženýrství. V roce 1970 nastoupil do rodin
ného podnikání jako vedoucí oddělení technických služeb. 
V rodinném podniku časem získal pozici viceprezidenta spo
lečnosti. Později založil svou vlastní divizi v New Yorku, která 
se dnes jmenuje Chemical Technology Group.

Spory o rodinnou firmu
V roce 1980 bratři Charles a David vykoupili za 1 miliardu 
dolarů akcie svých sourozenců v rodinném podniku a v roce 
1985 začal soudní spor. Frederick a William se snažili od 
svých bratrů získat vlastnický podíl v Koch Industries. Dlouhý 
soudní případ skončil až v roce 2001. V současné době jsou 
Charles a David Koch majoritními vlastníky akcií v Koch Indus
tries, kde každý vlastní 42% podíl na akciích.

Klíč k úspěchu
Bratři striktně pokračovali v zásadách podnikání svého otce, 
který vždy 90 % zisků investoval do rozšíření a zvelebení 
podnikání. Tento principiální přístup je stále nutil hledat nové 
a perspektivní příležitosti, často i mimo jejich hlavní činnost. 
Postupem času se sféra podnikání rozšířila, resp. diverzifiko
vala i do potravinářského průmyslu, papírenského průmyslu, 
energetického průmyslu, ale i do finančnictví. Diverzifikovaný 
přístup k podnikání zabezpečil rodině Kochově stabilní a kon
tinuální úspěch a růst firmy. Propracovanou investiční strate
gií se rodina Kochova dostala do všech oborů průmyslové 
činnosti, kde se transformuje surová ropa na ropné produkty 
a výrobky. Zpracováním fosilních paliv společnost produku
je ročně miliardy kilogramů druhotných petrochemických 
produktů, které se pak využívají jako suroviny v jednotlivých 
dceřiných společnostech. Ropný průmysl rodina Kochova 
vertikálně uchopila pevně do rukou, když se zaměřila na zpra
cování, rafinaci, dopravu a obchod. Konečné produkty, jako 
jsou hnojiva, součástky do chytrých telefonů a mnoho dal
ších, často nepřipomínají svoji původní podobu. V současné 
době rodina Kochova vlastní přinejmenším čtyři rafinerie ropy, 
6 továren na etanol, elektrárnu na zemní plyn a téměř 6 500 
km ropovodů. Dnes může rodina Kochova svou produkcí za
bezpečit 5 % spotřeby ropy ve Spojených státech každý den.

Nenasytný růst
Od roku 1960 hodnota firmy Koch Industries vzrostla  
4 200krát. Růst hodnoty společnosti v porovnání s akciovým 
indexem Standard & Poor’s byl během tohoto vykazovaného 

období 30× větší. Průměrný výkon investičních projektů rodi
ny Kochových zdvojnásobí své zisky každých 6 let. Rodina 
Kochova je nyní po Saúdské Arábii druhým nejvýznamnějším 
klíčovým hráčem v oblasti zpracování ropy. Udržuje si druhé 
místo největšího zpracovatele ropy na světě.

Vliv rodiny dnes
Bratři již dlouho investují miliony dolarů do podpory svých po
litických názorů. Do letošní kampaně investují jimi podporo
vané neziskové organizace 889 milionů dolarů. Financování 
svých politických názorů prostřednictvím neziskových orga
nizací je pro mnoho milionářů lákavé. Neziskové organizace 
nejsou povinny zveřejňovat částky nebo názvy jednotlivých 
podporovatelů. Rodina Kochova si vytvořila síť neziskových 
organizací jako Cato Institute, Američané pro prosperitu, Tea 
Party a další, které využívají k podpoře svých vlastních poli
tických názorů. Libertariánský přístup obou bratrů je velmi 
přímý. Bratři jsou zastánci volného tržního prostředí, nízkých 
daní, zrušení různých vnitrostátních tržních regulací. Také 
podporují sňatky homosexuálních párů, legalizaci marihuany 
a jsou proti podpoře obnovitelných zdrojů energie. 

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:
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Dynastie libertarianismu 
ve znamení politické 
chobotnice
Bratři Kochovi, američtí miliardáři, o nichž se říká, že chtějí 
koupit Ameriku. Neziskové organizace spojené s miliardáři 
s libertariánskými názory mají v úmyslu investovat do volební 
kampaně v roce 2016 téměř jednu miliardu dolarů.

Příběh dynastie Kochových sahá až do roku 1888, kdy přišel 
do Ameriky holandský přistěhovalec Harry Koch. Vystudova
ný polygraf založil v texaském městě Quanah tiskařskou spo
lečnost, kde vydával periodikum „The TribuneChief“.

Fred C. Koch
Narodil se v roce 1900 a měl po otci převzít rodinný tiskařský 
podnik. V sedmnácti letech nastoupil na Rice University. Po 
třech letech studia přestoupil na Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) v Bostonu na obor chemické inženýrství, 
který úspěšně dokončil v roce 1922. Prvním zaměstnava
telem se stala rafinerie v Port Arthuru v Texasu. Brzy dostal 
pracovní nabídku ze Spojeného království, kde se stal hlav
ním inženýrem společnosti Medway Oil and Storage Compa
ny v Kentu. Se spoustou pracovních zkušeností se Fred C. 
Koch rozhodl vrátit zpět do USA. V roce 1925 nastoupil do 
petrochemické společnosti KeithWinkler Engineering, jejímž 
spoluzakladatelem byl spolužák z MIT. Později v roce 1925 
ze společnosti odešel spolumajitel P. C. Keith. Koch se stal 
jeho přímým nástupcem a v důsledku toho byla společnost 
přejmenována na WinklerKoch Engineering Company (dále 
jen WK Engineering).

Vzestup impéria
V roce 1927 Fred C. Koch vynalezl efektivnější metodu tepel
ného zpracování ropy krakováním – proces, při němž se su
rová ropa zpracovává na lehké oleje a benzin. Zefektivněním 
procesu zpracování ropy se na petrochemickém trhu začaly 
prosazovat i menší firmy, což nevyhovovalo velkým petroche
mickým společnostem. Společnost WK Engineering čelila 
nejméně 44 soudním žalobám, které měly za cíl vytlačit Ko
chovu firmu z trhu. WK Engineering vyhrála každý soudní 
případ až na jeden, rozsudek byl postupem času změněn ve 
prospěch Kocha, soudce byl podplacený. Náročné soudní 
spory přivedly WK Engineering k Pyrrhovu vítězství. Vysoké 
náklady na soudy, nevyřízené a opožděné objednávky i ne

přátelské tržní prostředí donutily Kocha opustit americký trh. 
Koch se rozhodl využít příležitosti na zahraničních trzích včet
ně Sovětského svazu. Stalinův režim v období industrializace 
projevil o americké petrochemické inženýry největší zájem. 
V letech 1929 až 1932 postavil Koch 15 rafinerií ropy v Sovět
ském svazu a mnoho dalších v Evropě, na Blízkém východě 
a v Asii. Místo uznání a vděčnosti se Kochovi spolupracovníci 
stali nepohodlnými pro Stalinův režim, což přinutilo Kocha 
vrátit se zpět do Spojených států. Negativní zkušenost se 
Stalinovým komunistickým režimem podnítila Kocha k proti
komunistické aktivitě v USA. Koch nikdy nechtěl dopustit, aby 
se komunistická ideologie prosadila v USA, proto už od útlé
ho věku vštěpoval svým potomkům libertariánské myšlenky.

Rodinná firma
Fred C. Koch se v roce 1932 oženil s Mary Robinsonovou, 
s níž měl 4 děti. První syn byl Frederik (*1933), druhý Charles 
(*1935), a nakonec mu manželka porodila dvojčata Davida 
a Williama (*1940). Navzdory tomu, že rodina žila v luxusní re
zidenci ve Wichite, děti byly vychovávány velmi přísně a vedli 
je k pracovitosti již od útlého věku.

V roce 1940 Fred C. Koch založil společnost Wood River Oil 
and Refining Company, která se dnes nazývá Koch Indus
tries. V roce 1946 společnost získala akvizicí Rock Island 
Refinery and Crude Oil Gathering System. Společnost Wood 
River se později přejmenovala na Rock Island Oil and Refi
ning Company.

Kdo povede impérium 
dál...?
V roce 1967 Fred C. Koch zemřel ve věku 67 let. Rok před 
svou smrtí svěřil vedení společnosti svému synu Charlesovi 
de Ganahl Kochovi. Charles pokračoval ve stopách svého 
otce. Vystudoval MIT, kde získal titul BSc. v obecném inže
nýrství a později i magisterský titul v oboru strojírenství. Svůj 
druhý postgraduální titul MSc. dostal v roce 1959 v oboru 
chemické inženýrství. Hned od počátku své kariéry v rodin
ném podniku se snaží diverzifikovat aktivity společnosti do 
různých segmentů využívajících ropné výrobky. Své výjimeč

Bratři 
Kochovi

Text: Adam Trnka, odborná revize: Marek Lenner 
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„Vyrábíme auta, která  
nikdo nepotřebuje, ale každý 
je chce.“

Ferdinand Porsche 

Třešnička na 
dortu německého 
automobilového průmyslu. 
Značka, která má zvuk, 
voní rychlostí a luxusem. 
Ze žádného jiného auta 
nevanou ženské vlasy tak 
krásně jako z Porsche 
Cabrio… 

Ferdinand Porsche, německý automobilový výrobce, se 
narodil v rodině klempíře. Do svých 18 let vystudoval prů
myslovou školu v Liberci, proti vůli svého otce, který chtěl, 
aby po něm jednou převzal dílnu. Po skončení studií odešel 
Ferdinand za prací do Vídně, kde při práci načerno navště
voval přednášky na tamní technické univerzitě. V té době 
potkal svou životní partnerku, rozenou Vídeňačku, Louise 
Kaesovou. Ve Vídni pracoval pro firmu Jakob Lohner, kde 
se podílel na vývoji revolučního elektromobilu pod názvem 
LohnerPorsche. Společnost ho představila v roce 1900 na 
světové výstavě v Paříži a získal zlatou medaili. Později se 
však tento projekt rozvoje elektrických vozidel zastavil kvůli 
velkým a těžkým bateriím a složitému nabíjení akumulátorů. 
Společnost Jakob Lohner se v roce 1905 ocitla v nesná
zích. V té době už byl Porsche nejrespektovanějším kon
struktérem v Rakousku, který neměl nouzi o další pracovní  
nabídky. Mezitím se mu narodila dcera Luisa a o pět let po
zději syn Ferdinand Anton Ernest Porsche, později známý 
jako Ferry. V roce 1906 nastoupil Ferdinand Porsche k fir
mě AustroDaimler na pozici technického ředitele. Zde se již 

věnuje sportovním a závodním automobilům a pracuje pře
devším na konstrukci spalovacích motorů. V tomto období 
byl sám aktivním automobilovým závodníkem. Rok 1910 byl 
pro něj mimořádně úspěšný, protože vozidla AustroDaimler 
obsadila první 3 místa v závodech. V roce 1923 se usadil ve 
Stuttgartu, centru automobilového průmyslu, a stal se šéf
konstruktérem ve společnosti Daimler Motoren, kde sestrojil 
mnoho úspěšných závodních automobilů.

Vytvoření vlastní značky
Ferdinand Porsche se 25. 4. 1931 pro časté neshody s ve
dením společnosti Daimler Motoren rozhodl založit svou 
vlastní konstrukční společnost s názvem Dr. Ing. h.c. F. Por
sche GmbH, do níž stáhl mnoho nejlepších německých kon
struktérů a svého syna Ferryho. Po nástupu Adolfa Hitlera 
k moci dostal Porsche za úkol zkonstruovat vozidlo, které 
by mohl vlastnit každý Němec. Tehdy vznikl nápad lidové
ho auta Volks Wagen, později známého po válce jako VW 
Brouk. Měl to být automobil s cenou pod 1 000 říšských 
marek. Vůz měl být schopen přepravit dva dospělé a tři děti 
při rychlosti 100 km/h. Továrna na jeho výrobu vznikla ve 
Wolfsburgu, kde VW sídlí dodnes. Vzhledem k začátku vál
ky se místo lidového vozidla začala vyrábět vojenská verze 
KdF82, Kübelwagen. Porsche také zkonstruoval slavné ně
mecké tanky Tiger I a II, které byly pýchou německé armády. 
Díky svému úspěchu si vybudoval u Hitlera dobrou pozici 
a stal se jedním z jeho poradců pro zbrojení. Od roku 1937 
byl dokonce členem nacistické strany NSDAP a dosáhl hod
nosti SSOberführera. Po válce se Ferdinand dostal na 22 
měsíců do vězení za spolupráci s nacisty. Zatkli jej ve Francii 
a byl umístěn do vazby v Dijonu jako válečný zločinec. Na 
svobodu se dostal až po zaplacení kauce 62 tisíc USD, které 
jeho rodině nikdy nevrátili, přestože ho později francouzský 
soud uznal nevinným. Během této doby řídil rozbíhající se 
výrobu vozidel Volkswagen Brouk jeho syn Ferry a zároveň 
zahájil výrobu prvního sportovního vozu Porsche 356, které 
neslo poprvé rodinné jméno. Toto auto mělo spoustu spo
lečných součástek s legendárním Broukem. Po návratu z vě
zení v roce 1947 spolupracoval Ferdinand se svým synem 
na novém modelu, ale velkého úspěchu tohoto sportovního 
vozu se již nedočkal.

Ferdinand 
Porsche 
(1875–1951)

Text: Marek Pekárik, odborná revize: Marek Lenner 

Zemřel ve věku 75 let v Stuttgartu a je pohřben v Zell am 
See v Rakousku. Položil základ rodinného bohatství. V jeho 
odkazu pokračovala celá rodina, především syn Ferry a vnuk 
Ferdinand, kteří konstruovali sportovní auta pod hlavičkou fir
my „Porsche Design GmbH“. Pro konstruktéry automobilů je 
dodnes velkou výzvou postavit výkonný závodní vůz, který by 
vyhrával nad ostatními. Ale stejně velkou výzvou je postavit 
levné auto, které by mohlo mít co nejvíce lidí a byli by s ním 
spokojení. Porsche splnil obě výzvy, zkonstruoval superspor
tovní vozy a nakonec ho proslavil VW Brouk. Na přelomu tisíci
letí byl Ferdinand Porsche prohlášen akademickou komisí za 
nejlepšího konstruktéra století.

Dědictví
Automobilka Porsche založená společně se synem Ferrym 
(1909–1998) je jedním z největších výrobců sportovních 
automobilů. Dcera Louise Piëchová (1904–1999) vedla v le
tech 1952–1971 obchodní společnost Porsche. Jeho vnuk 
Ferdinand Alexander Porsche (1935–2012) zkonstruoval nej
známější model Porsche 911 a spíš se přikláněl k designu. 
Založil proto společnost Porsche Design GmbH. Další jeho 
vnuk Ferdinand Piëch byl v letech 1993–2002 předsedou 
představenstva koncernu Volkswagen. 

Autor je privátní bankéř – senior v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

www.financnici.cz

www.wikipedia.org

www.autolexicon.net

www.vratislavice.cz

www.autozurnal.sk
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Když slyšíme jméno Harrods, všichni si hned představíme jed
no z nejluxusnějších nákupních center Londýna, a právě o tom 
vám chceme říct víc...

V roce 1834, po turbulentním období v průmyslu, ve Spojeném 
království svítá na lepší časy, mění se politická situace a na trůn 
nastupuje později světově proslulá královna Viktorie. Ještě před 
jejím nástupem se však v nejistých dobách a v nepřívětivé čtvrti 
Londýna pouští do svého prvního podniku neznámý a zatím ne
významný muž – Charles Henry Harrod. Zakládá obchod s ča
jem a pravděpodobně ani on si v té době nedokáže představit 
nic než jen tvrdou práci a mizerný výdělek. Harrod se narodil 
16. dubna 1799 v Lexdenu v Essexu. Svou pracovní kariéru 
začíná jako mlynář v Clactonu. Až v roce 1834 se přestěhoval 
do Londýna, kde začal prodávat potraviny ve Stepney. Málo in
formací se dá zjistit z jeho počátků, ale traduje se, že Harrod 
měl pouze základní vzdělání, přesto se mu však podařilo spolu 
se svými syny otevřít nyní jeden z nejluxusnějších obchodních 
domů v Anglii.

Patnáct let se věnuje svému podnikání a rozhoduje se, zda 
se má přesunout do centra Londýna. Život mu změnila až 
v roce 1851 první světová výstava v Londýně. Využil výjimeč
né příležitosti, která se už nikdy nemusela opakovat, a díky 
popularitě a vydělaným penězům si mohl otevřít malý ob
chod s potravinami. Británie se pod taktovkou královny Vik
torie stala světovou velmocí, Londýn se rychle rozvíjel a čtvrť 
Knightsbridge s Harrodovým obchodem se mění na luxusní 
a prestižní část Londýna. Z obchodu se stal rodinný podnik 
Harrods, který postupně převzal syn Charles. Ten nejenže 
využil potenciálu podniku a pokračoval v úspěšných krocích 
svého otce, ale jeho úspěchy byly ještě mnohem výraznější. 
Ambiciózní mladý muž rozšířil sortiment, obrat vzrostl pade
sátkrát a začala se rýsovat první specializace na náročné 
klienty. Současně s tím rostl i počet zaměstnanců. Díky práci 
dvou generací a v rozmezí necelých padesáti let se stal tento 
obchod uznávaným a vyhledávaným pojmem v dané části 
Londýna.

Exponenciální růst firmy byl obdivuhodný, ale v předvánočním 
shonu 6. prosince 1883 bylo všechno ztraceno – celý obchod 
včetně připravených zásob vyhořel. Zdánlivě ztraceno! Nebyl by 
to houževnatý Charles Harrod, kdyby situaci nedokázal využít. 
Bleskově zajistil nové zásoby, zboží ihned doručoval zákazní
kům, kteří byli spokojení, že dárky dostali včas, a odměnou byl 
rekordní zisk. Neuvěřitelné! Samozřejmě tak brzy začal růst 
nový obchodní dům, a dokonce zůstaly i rezervy na investiční 
činnost – poskytování úvěrů nejváženějším klientům jako Oscar 
Wilde nebo Sigmund Freud.

Proto není divu, že na přelomu století byla již firma Harrods 
uznávaným obchodním domem a vstoupila na burzu. Stávající 
budova procházela modernizací, zároveň se však stavěla nová 
budova s odvážnými prvky a s ambicí stát se největším a nejlu
xusnějším obchodním domem na světě. V roce 1901 byl polo
žen základní kámen a nákladná stavba začala. Co následovalo, 
je pochopitelné. Harrods rozšiřoval sortiment, počet obchodů, 
pořádal bály a plesy, byl odrazem bohatství Londýna. Ale opět 

přišel zlom v růstu. Druhá světová válka nedělala rozdíly, a firma 
se transformovala na manufakturu na výrobu padáků, uniforem 
a leteckých součástek.

V poválečné éře se firma vzpamatovávala po dlouhou dobu 
a až v roce 1959 s novými majiteli a kapitálem začala výraznější 
rekonstrukce s nevšedními nápady, jako bylo vytvoření vnitřní 
nákupní ulice postavené do detailu podle skutečné předlohy 
Carnaby Street nebo budování tematických sálů. V moderních 
dějinách se Harrods stalo městem ve městě, i s vlastní bankou 
a hasičskou jednotkou. V roce 1985 koupila Harrods rodina 
egyptských milionářů AlFayed, která pokračovala ve vytváření 
tematických sálů. Na počest starověké egyptské kultury napří
klad vybudovala zvláštní egyptskou část, na níž se podíleli i od
borníci ze slavného Britského muzea.

V této sekci dnes najdete též památník tragicky zesnulé prin
cezny Diany a jejího snoubence Dodiho AlFayeda, který nechal 
vybudovat Dodiho otec Mohamed AlFayed. Památník má dvě 
části, sousoší a kašnu. Bronzové sousoší se nazývá Nevinné 
oběti a představuje oba snoubence v životní velikosti tančící na 
pláži pod křídly albatrosa – ptáka, který je symbolem Ducha 
svatého. Fontána byla vytvořena rok po tragické nehodě snou
benců. Ve skleněné pyramidě můžete vidět pohár na víno, ze 
kterého Diana pila při své poslední večeři (dodnes je na něm 
vidět otisk rtěnky), a také zásnubní prsten, který Dodi koupil 
Dianě den před smrtí. Denně tudy prochází 300 000 zákazní
ků a mezi touto záplavou můžete rozeznat známé tváře, jako 
jsou Kate Moss, Christina Aguilera nebo Madonna. V minulosti 
sem chodila za oddychem i nákupy dokonce sama královna 
Alžběta II.

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje: 

http://www.historyhouse.co.uk/articles/harrods.html

http://fiddlebase.jimdo.com/frister-rossmann/t-s-from-1888-to-1925/charles-hen-

ry-harrod/

http://www.bbc.com/news/10103783

http://www.londynan.cz/pruvodce/za-nakupy/harrods/

Charles Henry Harrod
(1799–1885)

Text: Jarmila Tatarčiaková, odborná revize: Marek Lenner 

Říká se, že člověk by měl 
dělat v životě to, co ho nejvíc 
baví a k čemu má silný 
vztah. Pozitivním příkladem 
je chemik z doby Velké 
francouzské revoluce, který 
se svým neutuchajícím úsilím 
prodral na výsluní světa.

Pošetilé mládí
Éleuthère I. du Pont pocházel z rodiny politického ekonoma 
Pierra Samuela du Pont de Nemours. Již v mladém věku pro
jevoval zájem o vědu a chemické pokusy končící výbuchy. 
Logickým důsledkem bylo studium na Collége Royal v Paříži, 
kde se du Pont učil od uznávaného chemika Antoine Lavoi
siera. Pod jeho vedením později sloužil v národní agentuře 
pro výrobu střelného prachu.

Pro otcovy politické názory a postoje byla jeho kariéra v práci 
poměrně krátká. Nějakou dobu se musel věnovat vydavatel
ství, v němž se vydávaly republikánské noviny podporující 
reformní proces ve Francii. Du Pont se sám stal členem re
volučního hnutí, které podporovalo jakobíny. Ale jak dobře 
víme z historie, revoluce vyústila do pronásledování panovní
ka Ludvíka XVI. a jeho manželky Marie Antoinetty. Tehdy se 
však ukázal charakter du Ponta a jeho otce, kteří pomohli králi 
a královně utéct při napadení paláce Tuileries. A tak politická 
kariéra otce i syna skončila, dokonce byli v roce 1794 zatčeni, 
čehož využili rebelové a vyplenili jejich majetek.

Ve stopách Kolumba
V roce 1797 se rodina rozhodla emigrovat do Spojených 
států, kde se usadili v New Yersey, v oblasti zvané Bergen 
Point. Éleuthère s sebou do Ameriky přivezl cenné zkuše
nosti z oblasti výroby střelného prachu, jakož i poznatky 
o tom, jak by měl probíhat kvalitní výrobní proces. Shodou 
okolností se du Pont zúčastnil lovu s majorem de Tousan

dem (Francouz najatý americkou armádou). Říká se, že du 
Pont měl na mušce koroptev, ale kvůli nekvalitnímu střel
nému prachu se mu nepodařilo z pušky vystřelit. Zjistil, že 
navzdory vysoké ceně střelného prachu není jeho kvalita 
dostatečná. Osobně se přesvědčil o nízké kvalitě střelné
ho prachu tím, že prošel všechny továrny v Americe. Na 
straně vstupů, respektive surovin, bylo všechno v pořádku. 
Ledek, síra a dřevěné uhlí byly vysoce kvalitní. Konečný 
proces, během něhož se ze surovin vyrábí střelný prach, 
byl však podle du Ponta jedním z nejzaostalejších. A tam 
vznikla myšlenka opět se věnovat tomu, co ho opravdu ba
vilo a k čemu měl vztah od svého mládí.

Éleuthère Irénée 
du Pont de Nemours 
(1771–1834)

Text: Ján Vangor, odborná revize: Marek Lenner 
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Od dynamitu k módě, 
atomové bombě 
a vesmíru?
Oděvní průmysl byl stále rychleji rostoucím odvětvím. A velký 
podíl na tom měla i společnost Du Pont, která vyvinula nylon, 
později lycru, což bylo průhledné vlákno. To se začalo použí
vat pro výrobu dámských punčoch. Dnes se právě díky obje
vení lycry mohou vyrábět džíny či spodní prádlo. Mezi další 
materiály vyvinuté společností Du Pont patří dacron (měkké 
polyesterové vlákno), orlon (odolné vlákno), tyvek (ochranné 
oděvy pro lékaře), corian (připomínající mramor, ale je pruž
ný), nomex (žáruvzdorný materiál), corfam (syntetická kůže) 
nebo známější kevlar, používaný během druhé světové vál
ky na výrobu ochranné vesty pro Royal Air Force k ochraně 
proti šrapnelům. V roce 1960 se mu podařilo vyvinout první 
neprůstřelnou vestu.

Společnost Du Pont svými kvalitními výrobky a neustálým vý
vojem přitáhla pozornost vlády Spojených států amerických. 
Podílela se na výstavbě a designu komplexu Hanford Site, 
kde se vyrábělo plutonium, později použité v jaderných bom
bách shozených na japonskou Hirošimu a Nagasaki.

Někdo moudrý kdysi řekl: „Obloha je hranicí.“ Ne pro spo
lečnost Du Pont. Materiály byly tak užitečné, že si je osvojili  
i v NASA. Společnost Du Pont se stala dodavatelem pro ve
smírné programy, například pro projekt Apollo.

Medicína, farmacie 
a technologie
Mezi další oblasti působnosti firmy Du Pont patřila medicína 
a zařízení k diagnostice různých nemocí. V roce 1966 vyvi
nula lék pod názvem Symmetrel, který působil jako preven
ce chřipky. Na testování krve vyvinula společnost Du Pont 
v roce 1970 prototyp ACA, který dokázal udělat 30 různých 
krevních testů. O 16 let později se podařilo udělat až 67 růz
ných krevních testů. V roce 1988 uvedla společnost lék SUS
TIVA určený pro léčbu AIDS. V důsledku nákladnosti vývoje 
nových léčivých přípravků se společnost rozhodla zaměřit 
na zdravé stravování a pěstování plodin. Svou farmaceutic
kou divizi prodala v roce 2000 společnosti Bristol Meyers 
Squibb.

Fakta o společnosti  
Du Pont
Její sídlo je ve městě Wilmington. V současné době půso
bí ve více než 90 zemích a zaměstnává více než 50 tisíc 
zaměstnanců. Časopis Forbes řadí společnost mezi top  
500 společností z hlediska výše tržeb a zisku (v roce 2015 

byly tržby ve výši 25 miliard amerických dolarů a čistý zisk 
1,9 miliardy USD). Společnost je kotovaná na newyorské 
burze a je součástí burzovního indexu S&P 500 a Dow Jo
nes Industrial Average.

Současná činnost společnosti zahrnuje následující odvětví: 
elektronickou a komunikační technologii, odolné materiály, 
řešení pro udržitelný rozvoj podnikání, barviva, zemědělství 
a výživu. V posledních týdnech se hovoří o spojení dvou nej
větších společností zabývajících se chemickým průmyslem, 
společností Du Pont a Dow Chemical. Hodnota nově založe
né společnosti by byla více než 130 miliard dolarů.

Je obdivuhodné, čeho všeho zakladatel společnosti Éleuthère 
Irénée du Pont a jeho potomci dosáhli. Ale když se podíváme 
na počátek tohoto úspěšného příběhu, Du Pont následoval 
svou touhu změnit něco, co nefungovalo, a chtěl se věnovat 
tomu, v čem viděl smysl. Jak „jednoduché“.

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

http://www.dupont.com/corporate-functions/our-company/dupont-history.html

http://www.biography.com/people/eleuthere-irenee-du-pont-9281759#later-life-

-and-death

http://www.encyclopedia.com/topic/Eleuthere_Irenee_du_Pont.aspx

https://en.wikipedia.org/wiki/DuPont

http://www.moda.sk/magazin/dupont-nie-je-len-lycra-a-nylonky

http://www.chem.info/article/2016/03/how-dow-dupont-merger-will-impact-che-

micals-industry

Nový začátek
V roce 1802 v Americe založil svou první továrnu na výrobu 
střelného prachu v Brandywine Creek poblíž města Wilmin
gtonu (ve státě Delaware). Předtím se však musel vrátit do 
Francie. Hlavním cílem návratu bylo navýšení kapitálu od 
svých známých a samozřejmě pořízení nejmodernější techni
ky na výrobu střelného prachu.

Inovace, které mění svět
Výroba střelného prachu se více než 600 let nezměnila a byla 
navázaná na surovinu, která byla v té době pod kontrolou 
Britů. Byl to dusičnan draselný. Du Pontův potomek Lammot 
du Pont v roce 1857 vyvinul novou metodu výroby černého 
střelného prachu. Nový výrobní proces už nezávisel na „brit
ském“ dusičnanu draselném. Vystačil si s dusičnanem z Jižní 
Ameriky, a dokonce se výbušné vlastnosti černého prachu 
ještě znásobily.

Občanská válka v Americe, stejně jako první a druhá světová 
válka, podnítily vznik nových typů výbušnin. Dominance čer
ného střelného prachu se pomalu, ale jistě blížila ke svému 
konci. Poslední tečkou za výrobou černého střelného prachu 
byl vynález Alfreda Nobela – nitroglycerin, z něhož dokázal 
vyrobit dynamit s trojnásobnou výbušnou silou.

Společnost Du Pont se dokázala přizpůsobit. Dceřiná 
společnost Repauno Chemical Company začala vyrábět 
dynamit novým způsobem, kterým vyvinula trinitrotoluen, 
známý jako TNT trhavina. Inovace však přinesly i svou daň 
v podobě výbuchu, při němž zemřel Lammot du Pont, vnuk 
a zakladatel firmy Repauno. Rozmach společnosti to však 
nezastavilo a do roku 1920 se stala největším producentem 
dynamitu.

Diverzifikace, diverzifikace, 
diverzifikace...
Neustálým zlepšováním výroby dynamitu, jakož i postupným 
objevováním nového využití různých materiálů, se společ
nost Du Pont zaměřuje na výrobu DMT neboli dimethylteref
talátu. Tato látka se stala základním prvkem pro další výrobu 
polyesterových materiálů, např. nylonu, který byl poprvé 
vyroben v roce 1930. Nylon byl prvním pravým syntetickým 
materiálem, který se uplatnil zejména jako náhrada nedo
stupného hedvábí za druhé světové války. Používal se na 
vojenské padáky, pneumatiky, neprůstřelné vesty, na bale
ní potravin apod. Výroba těchto materiálů se rozběhla tak 
dobře, že zastínila výrobu dynamitu a jiných výbušnin. Ty po
stupem času představovaly pouze 25 % z celkové produkce 
firmy Du Pont. Dalšími materiály byl např. syntetický kaučuk 
(syntetická guma), teflon (nepřilnavý povrch), neopren (potá
pěčské vybavení), freon (chladničky), stejně jako insekticid 
proti hmyzu.
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William Edward Boeing byl vizionář, obchodník a americký prů
kopník výroby letadel, ale zejména muž, který dosáhl úspěchu 
prostě tím, že měl vášeň pro dobrodružství, obklopoval se inte
ligentními lidmi a uměl v pravý okamžik využít šanci.

William Edward Boeing se narodil 1. října 1881 v Detroitu. 
Studoval na Sellig Brothers School ve Švýcarsku. Byla to 
stejná škola, kterou o 30 let dříve vystudoval známý finanč
ník J. P. Morgan. Po svém návratu z evropských studií po
kračoval Boeing ve svém vzdělávání na Yale. Univerzitu však 
nedokončil, protože začal podnikat v oblasti dřevařského 
průmyslu, kde zbohatl a získal znalosti o dřevěných kon
strukcích.

V roce 1909 poprvé viděl letět letadlo, a to během výstavy 
AlaskaYukonPacific, která se konala v Seattlu. Boeing byl tak 
nadšený, že chtěl vyzkoušet létání na vlastní kůži. Když se mu 
to však v roce 1914 konečně podařilo, byl zklamán z toho, jak 
je letadlo nepohodlné, hlučné a nestabilní. Právě proto se spo
lu s inženýrem amerického námořnictva Georgem Conradem 
Westerveltem rozhodli, že založí společnost s názvem Pacific 
Aero Products Co. a zkonstruují lepší letadlo. A to se jim i po
dařilo. Již 15. června 1916 uskutečnili první zkušební let s hyd
roplánem, který nazvali B&W Model 1. Stalo se to 13 let po 
prvním letu bratří Wrightových.

I když o tom i tehdy ještě nikdo nevěděl, v tento den vznikla 
společnost, která se později stala jednou z největších letec
kých společností na světě. O rok později byla společnost 
přejmenována na Boeing Airplane Company a právě ten rok 
vstoupily Spojené státy do 1. světové války. Boeing v tom viděl 
příležitost. Poslal americkému námořnictvu do Pensacoly na 
Floridě dva nové Modely C, které se jim líbily, a Boeing získal 
objednávku na dalších 50 kusů.

Po válce byla situace horší. Objednávky na letouny pro ame
rické námořnictvo byly zrušeny, a tudíž musel Boeing najít  
jiný způsob, jak se udržet na trhu. Začal vyrábět nábytek,  
lodě, dokonce si pohrával s myšlenkou vyrábět spiritistické  
tabulky na vyvolávání duchů. Netrvalo však dlouho a opět se  
objevila nová cesta, kterou se měl Boeing ubírat. Začal vozit  
poštu (1 300 tun) a cestující (6 000) mezi Seattlem a Britskou  
Kolumbií.

Boeingova letecká společnost se postupně rozrůstala, začala 
konstruovat nové modely letadel a stala se jednou z hlavních 
společností ve výrobě letadel, ale i v přepravě pošty a cestu
jících. K obratu došlo v roce 1934, kdy americká vláda přijala 
zákon o přepravě pošty leteckou cestou, který zakazoval, aby 
se letecká společnost a výrobce letadel nacházely ve stejné 
korporaci. Proto byla společnost rozdělena na tři části:
•  Boeing Airplane Company (výroba na západě USA), před

chůdce dnešní The Boeing Company,
• United Airlines, která převzala leteckou společnost,
•  United Aircraft Corporation (výroba na východě USA), před

chůdce dnešní United Technologies Corporation.

Výsledkem rozdělení bylo, že Boeing svůj podíl ve společnosti 
prodal a opustil společnost. Ještě před svým odchodem ob
držel medaili za své vizionářství a ochotu vynakládat své pe
níze, jejímž výsledkem byl vznik jedné z největších výrobních 
a dopravních společností na světě. Boeing při přebírání ceny 
řekl: „Minulá léta, která byla věnována aktivitám spojeným 
s letadly, byla naplněna skutečnou romantikou a bude mnoho 
budoucích projektů, při nichž budu stát na postranní čáře jako 
dychtivý a zúčastněný pozorovatel.“

Po odchodu se Boeing věnoval jiné činnosti, ale i přesto dodr
žel slib a stále udržoval kontakt se svými přáteli a kolegy v letec
kém průmyslu. Zemřel v roce 1956 na infarkt a o rok později byl 
uveden do síně slávy letectví v Daytonu v Ohiu.

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

https://disciplesofflight.com/william-boeing/

http://www.historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&file_id=8023

http://www.boeing.estranky.cz/

http://www.nationalaviation.org/boeing-william/

William 
Edward 
Boeing
(1881–1956)

Text: Ondrej Bryndziar, odborná revize: Marek Lenner 

I když široké veřejnosti není jméno James Buchanan Duke 
až tak blízké jako například John D. Rockefeller, jde o jed
noho z nejúspěšnějších podnikatelů své doby. Svět ho zná 
jako tabákového magnáta, otce moderní cigarety a člověka, 
který se neváhal vzdát velké části svého jmění ve prospěch 
ostatních.

„Buck“, jak mu přezdívali známí, se narodil 23. 12. 1856 na 
malé farmě poblíž města Durham v Severní Karolíně. Byla 
to doba těsně před občanskou válkou, která vypukla v roce 
1861 a skončila roku 1865. Washington Duke, otec mladého 
Bucka, byl tehdy jen obyčejný farmář. Když se po skončení 
své služby ve válce vrátil domů, našel tam zničený statek, 
a právě to byl moment, kdy se rozhodl, že už nebude pou
hým pěstitelem kukuřice, ale že zkusí své štěstí v tehdy se 
ještě rozvíjejícím pěstování a prodeji tabáku. Se svými syny 
Buckem a Benem založil společnost W. Duke & synové 
zabývající se výrobou dýmkového tabáku nazývaného Pro 
Bono Publico.

Společnosti se dařilo, ale významný vzestup přišel až 
poté, co ji kolem roku 1880 zcela převzali Washingtonovi 
synové a Buck získal licenci na první automatický stroj na 
balení cigaret. Tento stroj postavil James Albert Bonsack 
a v rukou Bucka způsobil revoluci v tabákovém průmys
lu. Balené cigarety byly tehdy poměrně neobvyklou věcí, 
protože jejich výroba byla velmi zdlouhavá a neefektivní. 
Zkušený pracovník dokázal ubalit kolem 240 cigaret za 
hodinu, stroj jich za stejnou dobu stihl vyrobit až 12 000. 
Mechanicky vyráběné cigarety měly mezi lidmi úspěch. 
Jejich moderní vzhled a snadnost kouření ve srovnání 
s tehdy užívanými alternativami, jakými byly dýmky a dou
tníky, byly argumenty, které motivovaly větší počet lidí 
sáhnout po cigaretě, což se projevilo v 300% nárůstu kou
ření v příštích patnácti letech.

Přesně deset let po zařazení strojů do výrobního procesu 
dodávala společnost J. B. Duka na americký trh až 40 % 
celkového množství cigaret. Jako hlavnímu aktérovi v tomto 
odvětví se mu podařilo pod sebe sjednotit čtyři své největší 
konkurenty a tím vytvořil monopol na americkém trhu s ná
zvem American Tobacco Company. Problém však nastal, 
když Duke začal vyrábět více cigaret, než trh potřeboval. 
Jako správný obchodník však nemyslel na možné snížení 
produkce, ale na to, jak představit své výrobky širší veřejnos
ti. Začala velká reklamní kampaň, v níž k propagaci cigaret 
využíval společenské události, známé osobnosti, billboardy 
a letáky. V té době ještě nebyly známy negativní účinky kou
ření, spíše naopak. Lékaři předepisovali cigarety jako lék na 
kašel, nachlazení, nebo dokonce na léčbu tuberkulózy, což 
znamenalo další reklamu. Cigarety jsou na vzestupu a Duke 
s nimi.

Tabák však nebyl jediným odvětvím, ve kterém J. B. Duke 
podnikal. V roce 1892 otevřel první textilní továrnu a pár let 
později založil Catawba Power Company. Byla plodem jeho 
fascinace silou vody. Pojmenoval ji podle řeky Catawba, v je
jímž údolí Duke skoupil velkou část pozemků a získal práva 
na výstavbu vodních elektráren. Tato společnost byla později 
přejmenována na Duke Power, předchůdce konglomerátu, 
který funguje dodnes pod názvem Duke Energy.

Podle vzoru svého otce se „Buck“ ve velké míře věnoval fi
lantropii, především zvyšování úrovně vzdělání a zdravotnictví. 
V roce 1924 založil Duke Endowment, nadační fond o obje
mu 40 milionů dolarů (ekvivalent zhruba 550 milionů dolarů 
v roce 2015), určený právě na financování těchto aktivit. 
Díky významným finančním darům byla na počest jeho otce 
Washingtona Duka pojmenována Duke University (dříve Trini
ty College), před kterou dodnes stojí jeho socha.

James Buchanan Duke zemřel v roce 1925 ve věku 68 let. 
Světu po sobě zanechal moderní cigaretu, jak ji dnes známe. 
Fondu Duke Endowment odkázal na 67 milionů dolarů a své 
tehdy pouze dvanáctileté dceři Doris přibližně 100 milionů 
dolarů.

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

http://www.bbc.com/news/magazine-20042217

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Buchanan_Duke

https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Duke

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Tobacco_Company

James Buchanan 
Duke (1856–1925)

Text: Adam Polák, odborná revize: Marek Lenner 
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vaných postaviček – Bugse Bunnyho, Tweetyho, Duffyho, 
Taze, Speedy Gonzaleze... – se Jack Warner choval k oddělení 
animovaných filmů lhostejně, a dokonce v 50. letech prodal 
většinu archivu animovaných filmů jen za 3 000 amerických 
dolarů za snímek, čímž připravil společnost o možné miliony 
budoucích příjmů.

S nadcházející druhou světovou válkou se studio začalo spe
cializovat na válečné drama a podporovalo Spojence. Nej
důležitějším filmem tohoto období byl film „Casablanca“. Jeho 
titulní píseň „As Time Goes By“ se stále používá jako znělka na 
začátku každého titulu, který Warner Bros. vydá.

V nadcházejících desetiletích společnost produkovala velké 
množství kvalitních filmů, které soustavně ovlivňovaly celý zá
bavní průmysl. Mezi jejich starší kultovní filmy patřily tituly jako 
„Moby Dick“, „Ocean’s Eleven“, „My Fair Lady“ nebo „Bonie 
a Clyde“.

Harry Warner zemřel tiše doma v roce 1958. Rok 1967 byl ro
kem, ve kterém prodal stárnoucí Jack studio Elliotovi a Kenovi 
Hymanovým. V listopadu téhož roku zemřel ve věku 83 let Al
bert Warner. Elliot a Ken nebyli tak úspěšní jako jejich před
chůdci a zakrátko, v listopadu 1969, od nich firmu odkoupil 
Steve Ross a jeho Kinney Corporation.

V 70. letech Warner Bros. převzali společnost DC comics. Vzá
pětí uvedli komiksové filmy jako „Superman“ nebo „Wonder 
Woman“, které jsou velmi populární i v současné době. V roce 
1978 zemřel Jack Warner ve věku nedožitých 87 let.

Rok 1990 byl z jistého pohledu přelomový. Bylo vytvořeno 
a využito unikátní spolufinancování filmu a globální distribuce 
obchodního modelu. Založením obrovské mezinárodní spo
lečnosti Time Warner Inc. začala další úspěšná éra zábavního 
průmyslu.

„Bratři Warnerovi“ získali většinu svého archivu klasických ani
movaných filmů zpět v roce 1996, kdy koupili Turner Broad
casting.

Warner Bros. se stali v roce 2009 historicky prvním studiem, 
které v Severní Americe vydělalo více než 2 miliardy americ
kých dolarů během jednoho kalendářního roku. Nejziskovější 
film Warner Bros. je prozatím film z roku 2011 „Harry Potter 
a relikvie smrti, 2. díl“ s globálním ziskem 1,3 miliardy dolarů. 
Pod studio Warners dnes patří několik slavných velkých franšíz 
jako „Harry Potter“, „Matrix“, „Batman“, „Pán prstenů“, „Hobit“, 
„Sherlock Holmes“, komedie „Pařba ve Vegas“, „Superman“ 
a podobně.

Jak bylo uvedeno výše, od roku 1990 patří Warner Bros. do 
konglomerátu Time Warner, který sídlí v New Yorku. Kromě 
Warner Bros. sem patří také giganty zábavního průmyslu jako 
New Line Cinema, HBO, Turner Broadcasting System, The 
CW Television Network, Cartoon Network, Boomerang, Adult 
Swim, CNN, DC Comics, Cartoon Network Studios, Hanna
Barbera, Esporte Interativo nebo i Castle Rock Entertainment.

Akcie mezinárodní společnosti Time Warner Inc. jsou kotovány 
i na několika burzách pod symbolem TWX. Nejvyšší hodnoty 
dosáhly v roce 1999, mírně pod 220 amerických dolarů. V sou
časné době je jejich kurz na úrovni za zhruba 70 dolarů.

Firma Warner Bros. nikdy nebyla „jen“ tvůrcem a distributorem 
filmů, televizních programů, animovaných pořadů a videí, ale 
postupem času se stala jednou z nejvíce uznávaných auto
rit, které jsou považovány za skutečné průkopníky zábavního 
průmyslu v mnoha oblastech. Své publikum baví více než 85 
let a zároveň si uvědomují, že výrazně ovlivňují veřejné míně
ní. Proto se firma snaží, aby měla pozitivní vliv nejen na své 
zaměstnance a diváky, ale i na celou komunitu v globálním 
měřítku. 

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

http://www.warnerbros.com/studio/about/company-overview

http://www.britannica.com/topic/Warner-Brothers

http://www.warnerbros.com/studio/about-studio/company-history

https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Warner

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_L._Warner

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Warner

http://finance.yahoo.com/q?s=TWX

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Warner

https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Warner

„Vzdělávat, bavit a poučovat.“

To je motto globálního lídra ve všech formách zábavy a s nimi 
související obchodní činnosti napříč všemi tradičními i novými 
médii. V tomto článku si přiblížíme historii, úspěchy a součas
nost jednoho z nejvíce respektovaných, nejrozsáhleji zaměře
ných a nejúspěšnějších průkopníků zábavního průmyslu – spo
lečnosti Warner Bros.

Úspěšný příběh Warner Bros. začal, když čtyři bratři z dvanácti 
sourozenců, Albert, Sam, Harry a Jack, začali v roce 1903 ces
tovat po Americe s přenosnou promítačkou. Jeden z prvních 
filmů, který promítali tímto způsobem, byl film Edwina S. Porte
ra „Velká vlaková loupež“. Tento pohyblivý film byl první, který 
zachytil určitý příběh.

Do roku 1908 měla společnost bratří Warnerových pod zášti
tou 200 filmových titulů a distribuci filmů v celé západní Pen
sylvánii. Uvědomili si však, že velké zisky z filmů by neměly 
plynout jen z distribuce a promítání, ale také z výroby, a proto 
se bratři přestěhovali do Kalifornie a založili malou výrobní zák
ladnu v americkém městě Culver City.

Premiéra filmu „Mé čtyři roky v Německu“ v roce 1918 byla vel
kým milníkem. Tento jejich první celovečerní film vydělal v té 
době neuvěřitelných 1,5 milionu amerických dolarů. Ve stej
ném roce koupili nemovitost za 25 000 dolarů a tím vznikla 
studia Warner Bros. West Coast. S Harrym jako prezidentem 
a Albertem jako ředitelem finančního oddělení se Sam a Jack 
zaměřili na výrobu filmů a rozběh nového filmového studia. 
Oficiální datum založení se datuje do 4. dubna 1923. V tom 
samém roce jako první vytvořili skutečnou čtyřnohou super
star – německého ovčáka Rin Tin Tina. Jako první se začali 
také prostřednictvím filmu dotýkat vážných sociálních problé
mů společnosti a kritizovat je. Navzdory tomu, že Warner Bros. 
byli velmi úspěšní, nebyli dostatečně uznávaní v hollywoodské 
smetánce. Důvodem bylo, že se neangažovali v tehdy vysoce 
populární divadelní sféře.

6. října 1927 Warner Bros. zahajují novou éru, éru tzv. „mlu
vicích obrazů“. Tímto průkopnickým filmem byl film „Jazzový 
zpěvák“ s Alem Jolsonem v hlavní roli. Sam Warner byl nej
větším zastáncem technologie, která spolu s obrazem zazna
menávala i zvuk (technologie Vitaphone). Zemřel ve čtyřiceti 
letech na komplikace kvůli zápalu plic v předvečer filmové pre
miéry. Poté byl vyroben výhradně mluvený film a první gang
sterka s dialogy. Po roce 1928 již vzniklo jen pár němých filmů.

V následujícím období stojí za zmínku vznik značky Looney 
Tunes. I přes vytvoření několika zajímavých a vtipných animo

Warner Brothers

Text: Martin Macák, odborná revize: Marek Lenner 
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P&G je na trhu 179 let, 
působí v 80 zemích 
světa, má 135 000 
zaměstnanců a tržby  
za 71 miliard USD.
Začínali jako malý rodinný podnik, který prodával mýdla 
a svíčky. Díky skvělému marketingu a množství inovací se 
stali největší společností na světě prodávající spotřební 
zboží. Jak se téměř z ničeho podařilo vybudovat miliardo
vé impérium? Samozřejmě za tím byla tvrdá práce a velké 
odhodlání. Vzájemná spolupráce však vznikla až dílem 
náhody.

William Procter se narodil v roce 1801 v Anglii. Už jako chla
pec se učil vyrábět svíčky. Výroba svíček byla na počátku de
vatenáctého století výnosným podnikáním, protože využívání 
elektřiny v té době bylo v plenkách. První praktické využití 
elektřiny bylo v roce 1831, první žárovka vznikla dokonce až 
v roce 1879. Až o další desetiletí později bylo vybudováno 
několik menších stanic, které napájely jen pár bloků ve vy
braných městech USA. Z toho vyplývá, že pokud někdo chtěl 
číst v noci, musel mít svíčku, i proto byla výroba svíček tak 
lukrativním byznysem.

Procterův první podnikatelský nápad skončil katastrofou. 
Obchod mu hned po otevření vykradli a způsobili Proctero
vi ztrátu 8 000 USD, což byla v roce 1832 obrovská suma. 
Podnikání však nepověsil na hřebík. Rozhodl se, že spolu se 
svou manželkou emigruje do USA.

Bohužel po několika měsících, když dorazili do Cincinnati, 
jeho manželka vážně onemocněla a zemřela. Ze začátku 
pracoval Procter jako bankéř. Až poté se rozhodl přivydělat 
si nějaké peníze na splacení svého dluhu výrobou svíček. 
Využil toho, že nedaleko byla továrna na balení masa, kde 
nakupoval tuk a olej. Ze začátku pracoval sám a svíčky pro
dával svým zákazníkům ve městě. Právě v té době potkal 
Olivii Norrisovou, dceru Alexandera Norrise, prominentního 
výrobce svíček ve městě.

James Gamble se narodil v roce 1803 v Irsku. Jeho rodiče se 
s ním v roce 1819 vystěhovali do Illinois v USA. Jako šestnác
tiletý vážně onemocněl. Jeho rodiče ho odvezli do Cincinnati, 
kde se zotavil. Rozhodli se tam potom zůstat. Coby osmnác
tiletý pracoval v místním podniku, kde vyráběl mýdla. Mezitím 
se setkal a oženil s Elizabeth Norrisovou, která byla druhou 
dcerou Alexandera Norrise.

Procter a Gamble by se pravděpodobně nikdy nesetkali, po
kud by se neoženili se sestrami Olivií a Elizabeth Norrisovými. 
Jejich otec, Alexander Norris, přesvědčil své zetě, aby v tom
to podnikání spolupracovali. Norris si všiml, že jeho zeťové 
si na trhu konkurují. Navrhl jim podnik se společným vlast
nictvím. Po několika letech jeho zeťové souhlasili, 31. října 
1837 podepsali smlouvu o spolupráci a založili firmu Procter 
& Gamble. Jejich celková aktiva byla ve výši 7 192,24 dolaru.

Jejich podnikání se zrodilo právě v době finanční krize v zemi. 
Krachovaly stovky bank po celé zemi. Procter a Gamble se 
však víc zaměřili na svých 14 konkurentů v tomto odvětví než 
na finanční krizi. Hleděli do budoucnosti a hledali způsoby, 
jak porazit svoji konkurenci. V roce 1850, navzdory obavám 
z občanské války, postavili novou továrnu, aby lépe zvládli 
rostoucí počet zákazníků. Také byli mezi prvními v americ
kém průmyslu, kteří investovali do výzkumných laboratoří.

V roce 1890 se společnost rozrostla do mnohamilionové kor
porace. V té době P&G prodávali více než 30 druhů mýdel. 
Díky barevné inzerci v celostátních periodicích poptávka po 
jejich mýdlech stále rostla. Proto expandovali a budovali nové 
továrny v Kansasu a Ontariu.

Ve výzkumných laboratořích vynalezli mnoho nových produk
tů, jako například Chipso – mýdlo na praní, nebo Dreft – prv
ní syntetický domácí čisticí prostředek. V roce 1946 uvádějí 
na trh prací prášek Tide, který má obrovský úspěch i v zahra
ničí. P&G otevírají řadu poboček po celém světě. Jen rok po 
představení prášku na praní Tide nabízejí Crest – první zubní 
pastu s fluoridem. V roce 1961 vynalezli Pampers – jednorá
zové plenky.

William Procter 
a James Gamble 

Text: Miloš Dobrota, odborná revize: Marek Lenner

V roce 1980 společnost P&G působí ve 23 zemích s tržbami 
téměř 11 miliard dolarů. V současné době má společnost 
více než 135 000 zaměstnanců, tržní hodnotu 220 miliard 
dolarů a je jednou z nejhodnotnějších firem na světě. To 
všechno díky tomu, že se Procter a Gamble řídili mottem – 
„touching lives and improving life every day“ (překlad: mění
me Vaše životy a zlepšujeme Váš život každý den).

Vývoj ceny akcií P&G od roku 1990 do současnosti

 (v USD)

Zdroj: http://www.onvista.de

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

http://finance.yahoo.com/q?s=PG&fr=uh3_finance_web&uhb=uhb2

https://www.pg.com/en_US/downloads/media/Fact_Sheets_CompanyHistory.

pdf

http://www.vse.sk/wps/portal/zb/domov/vzdelavanie/pre-ziakov/o-elektri-

ne/objavenie-elektriny/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLd_

Q2dLZ0MHQ38vd0MDTydAtxM_V0cjd0DzPQLsh0VAYK8kS4!/

http://www.referenceforbusiness.com/history2/83/The-Procter-Gamble-Compa-

ny.html

https://www.pg.com/translations/history_pdf/english_history.pdf

Procter & Gamble působí  
v pěti segmentech
•  Krása, vlasy a osobní péče – nabízí antiperspiranty  

a deodoranty, kosmetiku, produkty na čištění pokožky,  
výrobky pro vlasy, barvy na vlasy – pod značkami Head  
& Shoulders, Olay, Pantene, SKII a Wella

•  holení – nabízí žiletky a břity na holení, produkty na/po ho
lení – pod značkami Fusion, Gillette Mach3 a Prestobarba

•  zdraví – výživové doplňky, vitaminy, kartáčky na zuby, zubní 
pasty – pod značkami Crest, OralB a Vicks

•  děti – dětské ubrousky, pleny, toaletní papír, kapesníky – 
pod značkami Always, Bounty, Charmin a Pampers

•  textil a domov – nabízí prací prostředky, čisticí prostředky 
– pod značkami Ariel, Dawn, Downy, Febreze, Gain a Tide

Společnost umisťuje své výrobky na trh prostřednictvím malo
obchodních prodejců, prodejen s potravinami, kosmetikou, 
drogerií, salonů, lékáren atd. 
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„Berlínská zeď německého 
kapitalismu“

Hlubší pohled do historie osobností světového obchodu 
prozrazuje, že přátelské fotbalové utkání v německém městě 
Herzogenaurach bylo vrcholem podzimu 2009. Událostí, 
která měla zahojit historické rány a trpký osud významné 
německé rodinné dynastie Dasslerových z meziválečného 
období. Adolf a Rudolf Dasslerovi, zakladatelé společností 
Adidas a Puma, představují synonymum módního průmys
lu ve světě sportu a zároveň definují nový význam pojmu 
firemní soutěž. Adolf „Adi“ Dassler a Rudolf „Rudi“ Dassler 
byli obchodními partnery společnosti Dassler Schuhfabrik 
v malém německém městě Herzogenaurach od roku 1920. 
Adolf reprezentoval introvertního řemeslníka, který dohlí
žel na design a výrobu nejen sportovní obuvi. Starší bratr 
Rudolf byl spíše extrovertní obchodník. Rok 1936 zname
nal pro společnost Dassler Schuhfabrik významný přelom. 
Americký atlet James Cleveland „Jesse“ Owens vybojoval 
čtyři zlaté medaile na olympijských hrách v Berlíně právě 
v botách bratří Dasslerových. Rostoucí úspěch bratrů zna
menal začátek konce jednoho z nejvýznamnějších rodin
ných podniků. Kniha „Tři pruhy versus Puma“ od Barbary 
Smithové sleduje pozoruhodný vzestup bratří Dasslerových 

během německých sportovních akcí od roku 1920, začátek 
spolupráce s nacisty v roce 1933 a poválečné nenávistné 
rozdělení rodinného impéria.

V roce 1943, během spojeneckého bombardování města 
Herzogenaurach, hledal Adolf útočiště v protileteckém krytu, 
kde se schovával bratr Rudolf s rodinou. Adolfův komentář 
k současné situaci „Ti špinaví hajzlové už jsou zase tady“ vy
volal nenávistný konflikt mezi bratry. Bratr Rudolf vztáhl ko
mentář na svou vlastní rodinu. Napětí mezi bratry se vystup
ňovalo na konci roku, kdy byl Rudolf povolán do vojenské 
služby, z čehož podezíral svého vlastního bratra Adolfa a jeho 
snahu převzít vedení společnosti do vlastních rukou. Počát
kem roku 1945 opustil Rudolf vojenskou funkci na území Pol
ska, byl zatčen gestapem a obviněn z dezerce. Po propuštění 
následovalo obvinění z kolaborace s gestapem. Pod vlivem 
několika soudních sporů a rodinných konfliktů mezi bratry 
se společnost Dassler Schuhfabrik v roce 1948 rozdělila. 
Bratři pojmenovali své vlastní společnosti kombinací křestní
ho jména a příjmení. Adolf založil Adidas a v případě bratra 
Rudolfa byl název Ruda změněn na atletičtěji znící Pumu. 
Společnost Puma představovala katolíky a politické konzer
vativce a naopak Adidas byl představitelem protestantů a so
ciálních demokratů. Sám spor bratrů do sebe vtáhl všechny 
obyvatele města Herzogenaurach, které získalo přezdívku 
„město odvrácených krků“, protože polarizace obyvatel spo
čívala primárně v oblečení, kterým lidé podporovali jednoho 
nebo druhého bratra, a teprve sekundárně v zapojování do 
vzájemných rozhovorů. Spotřebitelské chování charakterizuje 
zapamatovatelnost názvu a loga společnosti. Adi Dassler se 
rozhodl pokračovat v rodinné tradici a značka Adidas získala 
základní rozpoznávací znak v podobě tří pruhů.

Bratři  
Dasslerovi

Text: Lukáš Lešundák, odborná revize: Marek Lenner

Na začátku osmdesátých let dvacátého století trenér Ore
gonské univerzity Bill Bowerman spolu s atletem Philem 
Knightem vynalezli běžeckou obuv s logem připomínajícím 
okřídlenou bohyni vítězství z řecké mytologie. To byl základ 
společnosti Nike. Potomci bratří Dasslerových nevěnovali 
velkou pozornost konkurenčnímu prostředí. Puma začala vý
razně pociťovat růst firmy Nike v roce 1986 a ve snaze udržet 
klesající prodej ve Spojených státech přišel IPO společnos
ti Puma na burzu cenných papírů ve Frankfurtu se zájmem 
získat externí investory. V roce 1987 převzala kontrolu nad 
společností ve snaze zachránit ji před pádem na samé dno 
dokonce i Deutsche Bank. Společnost Adidas přichází na trh 
s lehkou bežeckou obuví v době, kdy společnost Nike domi
nuje trhu na konci 80. let. Air Jordan, basketbalová obuv z díl
ny Nike v roce 1985, a rostoucí význam britské společnosti 
Reebok začátkem 90. let představují velké rány pod pás pro 
společnost Adidas. Mluvíme o konci éry Dasslerových. Kon
cem 90. let se společnost Adidas propadla na čtvrté místo 
v globálním tržním podílu v odvětví sportu. 4. července 1990 
byly zbývající akcie společnosti prodány francouzskému prů
myslníkovi za 273 milionů amerických dolarů. V roce 2005 
byla firma Reebok zařazena do portfolia společnosti Adidas 
a v roce 2007 se značka Puma stala součástí francouzského 
konglomerátu Pinault – Printemps – Redoute.

Po sedmdesáti letech ve vedení společnosti se rodina Das
slerova stáhla a společnost se transformovala na akciovou 
společnost Adidas AG, která je vlastněna akcionáři včetně 
vedení firmy. Transformaci vedl Francouz Robert LouisDrey
fus, který byl předsedou představenstva od dubna 1993 
do března 2001. Právě on v listopadu 1995 inicioval první 
uvedení akcií na burzu. Od roku 2001 vede Adidas Group 
Herbert Hainer. Žádná z těchto společností není v součas
né době řízena potomky bratří Dasslerových. Společnost 
Puma je vlastněna francouzským výrobcem luxusního zboží 
PPR. Město Herzogenaurach, sídlo obou společností, dýchá 
dědictvím společnosti, které spočívá v kombinaci historie 
a zkušeností. Zajímavostí je fakt, že vzájemné soupeření 
bratrů neskončilo ani po jejich smrti. Bratři Dasslerovi byli 
pohřbeni na opačných koncích téhož hřbitova, tak daleko 
od sebe, jak to jen šlo. V sídle společnosti Adidas visí foto
grafie bratrů hrajících hokej na zamrzlé řece Aurach, která 
se stala pomyslnou zdí rodinného klanu a stále připomíná 
spor bratrů Dasslerových. Spor, který získal přezdívku „ber
línská zeď německého kapitalismu“.

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

www.fortune.com

www.theguardian.com

www.news.com

www.adidas.com

www.puma.com
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Průlom ve výrobě pneumatik přišel v roce 1946 s výrobou tzv. 
radiální pneumatiky (známé také jako pneumatika „X“), která 
zajistila společnosti Michelin v sedmdesátých letech téměř  
87 % podílu na trhu a skoro úplně ochromila rozvoj technolo
gií konkurenčních společností. V roce 1974 prodala společ
nost Michelin svůj podíl ve společnosti Citroën Peugeotu, pře
sunula svůj zájem do letecké oblasti a podepsala spolupráci 
s Airbusem a NASA. Od roku 1972 se stala jedním z hlavních 
sponzorů a dodavatelů pneumatik v závodech soutěží Moto
GP, WRC, FIA nebo formule 1. V současné době má společ
nost přibližně 70 výrobních závodů v 19 zemích a zaměstnává 
přibližně 110 tisíc zaměstnanců, marketingovou činnost vyvíjí 
ve více než 170 zemích světa. Do roku 2005 byla společnost 
Michelin světovým lídrem v oblasti výroby pneumatik (v sou

časnosti ji předběhla firma Bridgestone) s 18% podílem na 
světovém trhu.

Společnost Michelin si udržuje přední postavení jak na trhu 
s pneumatikami, tak i ve službách spojených s cestovním 
ruchem. Díky snaze zlepšit mobilitu v souladu se svými pěti 
hodnotami (respektování zákazníka, respekt ke společnosti, 
respekt k akcionářům, respekt k životnímu prostředí a respekt 
k faktům) je firma Michelin schopna uskutečňovat svou ce
losvětovou strategii a zvyšovat efektivitu ve všech oblastech 
své činnosti. 

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Michelin

http://www.automotivehalloffame.org/inductee/andre-michelin/671/

http://www.pneusafranek.cz/sortiment/znacky/michelin

http://todayinsci.com/M/Michelin_Edouard/MichelinEdouard-System.htm

http://www.michelin.sk/o/historia

„Vysvětlit člověku, jak nejlépe 
použít pneumatiku, a vzbudit 
v něm touhu pneumatiku 
vlastnit je mnohem lepší než 
ho přesvědčovat o tom, že 
právě Vaše pneumatika je 
ta nejlepší. Pokud opravdu 
věříte tomu, že je, nechte 
své zákazníky, ať se o tom 
přesvědčí sami.“

Édouard Michelin 

Historie společnosti Michelin se začala datovat na počátku 
19. století, v době, kdy byl automobilový průmysl ve svých pr
vopočátcích. V té době se Elizabeth Pugh Barkerová, neteř 
vědce Charlese Mackintoshe (objevitele rozpustnosti kauču
ku v benzenu), přestěhovala do města ClermontFerrand na 
jih od Paříže, a tak se kaučuk dostal do regionu Auvergne. 
Její manžel Édouard spolu s Aristidem Barbierem (dědečkem 
pozdějších zakladatelů Édouarda a Andrého Michelinových) 
otevřel v roce 1832 malou továrnu na výrobu pluhů na orání, 
gumových míčů, pásů, ventilů a dalších zemědělských kom
ponentů na bázi tvrzeného kaučuku.

Pravdivý příběh o věčně usměvavém mávajícím panáčkovi 
Bibendum (neboli Michelin Man), který se stal neodmysli
telným maskotem Michelin Company, se začal psát v roce 
1886, když se tehdy 33letý André Michelin vzdal kariéry in
ženýra a kartografa v Paříži, aby spolu s mladším bratrem 
Édouardem, úspěšným malířem, převzal kontrolu nad spo
lečností svého dědečka. Zatímco Édouard vedl ve společ
nosti výzkum a vývoj, André byl zodpovědný za řízení firmy 
a prodej. V té době společnost zaměstnávala přibližně 52 
zaměstnanců. To, že právě firma Michelin bude průkopní
kem ve vývoji pneumatik, rozhodla více či méně náhoda. 

Jeden den v roce 1891 přijel do továrny cyklista s propích
nutým kolem. Společnost mu bicykl opravila, ale nebylo 
neobvyklé, že výměna nové pneumatiky trvala 3 hodiny, 
přičemž následný proces tvrdnutí materiálu trval celou noc. 
Právě pracnost a zdlouhavost procesu vnukla Édouardovi 
myšlenku na vytvoření pneumatiky, která by byla odolněj
ší vůči poškození a která by v případě defektu šla rychleji 
opravit. Díky tomu nakonec zkrátil čas potřebný k výměně 
pneumatiky na pou hých 15 minut. Édouard dal patentovat 
pneumatiku a v následujícím roce její kvality potvrdil na le
gendárním cyklistickém závodě Paříž–Brest–Paříž.

Od roku 1895 už pneumatiky Michelin používaly i automobily, 
které se úspěšně zúčastnily závodů Paříž–Bordeaux–Paříž 
nebo prestižního poháru Gordona Bennetta, jehož hlavním 
sponzorem se stala právě společnost Michelin. V té době šel 
vývoj automobilů prudce kupředu, díky čemuž firma několi
kanásobně rozšířila své prostory a v roce 1905 zaměstnávala 
více než 4 000 zaměstnanců. O rok později postavili svou prv
ní zahraniční pobočku v Turíně (Itálie), a v roce 1907 dokonce 
v New Jersey (USA).

V roce 1900 firma Michelin díky kartografickým znalostem 
Andrého a ve snaze popularizovat autoturismus, a tím zvýšit 
zájem o pneumatiky, vydala své první francouzské průvodce 
na cestách, „Červené průvodce“, které jsou věnovány ho
telům a restauracím, a „Zelené průvodce“, které obsahují 
silniční mapy a turistické zajímavosti. Především jedinečný 
způsob hodnocení restaurací a hotelů Michelin proslavil 
a díky zisku tzv. michelinských hvězd jim zajišťuje prestiž 
a popularitu. V roce 1957 začala společnost Michelin vy
dávat cestopisy i v dalších západních zemích včetně Špa
nělska, Spojeného království, Portugalska, zemí Beneluxu 
a západního Německa.

V roce 1908 uvedla společnost Michelin na trh pneumatiky 
zcela nové koncepce „Dvojitý plášť“, které znamenaly zásadní 
obrat při výrobě pneumatik pro nákladní vozy. V roce 1913 při
vedla na trh první celoocelové kolo, které plně nahrazuje do té 
doby používaná kola z kombinace různých materiálů. Na za
čátku první světové války začala vyrábět letadla pro francouz
skou armádu. V letech 1931 až 1934 byly otevřeny továrny 
v německém Karlsruhe, ve Španělsku a v Československu. 
V roce 1935 získala kontrolu nad tehdy krachující automobil
kou Citroën a Pierre Michelin (syn Édouarda Michelina) se 
stal jejím ředitelem.

Édouard 
& André 
Michelinovi

Text: Miroslav Hrnčár, odborná revize: Marek Lenner
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Charles Ranlett Flint byl jedním z nejmocnějších a nejvlivněj
ších lidí konce devatenáctého a počátku dvacátého století. 
Narodil se v roce 1850 v Maine. Později se přestěhoval do 
New Yorku, kde začal studovat na Polytechnic Institute of 
Brooklyn. Promoval na této škole už v 18 letech. V 21 letech 
se stal partnerem v přepravní společnosti a měl na starosti 
celosvětové kontrakty. Jeho největším obchodním úspěchem 
byl prodej brazilského námořnictva.

Flint se proslavil zejména tím, že si během své kariéry vybudo
val v tehdejších obchodních kruzích pověst jako „otec trustu“. 
Byl při fúzích několika společností, které měly společné pro
dukty nebo služby. Jeho odůvodnění pro takové fúze znělo, 
že silnější společnost s širší diverzifikací lépe ponese hospo
dářské problémy než podobné, ale menší společnosti. V roce 
1892 byl z několika menších firem vytvořen U.S. Rubber. V roce 1899 vytvořil další dva trusty: American Chicle v ob

lasti sladkostí a American Woolen, firmy zabývající se zpraco
váním vlny. Za největší úspěch se považuje ComputingTabu
latingRecording Company (CTR), která vznikla sloučením tří 
společností: International Time Recording Company z Endi
cottu, N.Y., Computing Scale Company of America se sídlem 
Dayton, Ohio a Tabulating Machine Company z Washingto
nu, DC. Všechny společnosti působily v oblasti pokrokových 
technologií. Společnost se rychle stala jedničkou ve svém 
odvětví. V roce 1924 se přejmenovala na nyní světoznámou 
IBM – International Business Machines. Flint byl členem před
stavenstva společnosti až do svých 81 let.

Povídá se, že Flint byl také zapojen do obchodu s prvním le
tadlem na světě od bratří Wrightů, které jim pomohl prodat. 
Historikové naznačují, že tento jejich obchodní vztah rozhod
ně nebyl jednoduchý, ale zato byl velmi srdečný. V zápiscích 
Charlese Ranletta Flinta je vyjádřeno jeho překvapení, že 
takový dobrý nápad s takovým obrovským rozsahem využití 
bylo velmi obtížné prodat. 

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

Flint, Charles Ranlett (1923). Memories of an active life: Men, and Ships, and 

Sealing Wax. G.P. Putnam‘s Sons.

Flint, Charles Ranlett; James J. Hill; James H. Bridge; S. C. T. Dodd; Francis B. 

Thurber (1902). The Trust, Its Book: Being a presentation of the several aspects 

of the latest form of industrial revolution. Doubleday, Page & Co.

https://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/builders/builders_flint.html

Charles 
Ranlett 
Flint
(1850–1934)

Text: Andrej Vajda, odborná revize: Marek Lenner 
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Harry Max Markowitz 
(1927)

Text: Roman Boháček
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„Efektivní portfolio je více 
než dlouhý list dobrých akcií 
a dluhopisů. Je to vyvážený 
celek, který investorovi po
skytuje ochranu a příležitosti 
se zřetelem k nespočetnému 
množství nahodilých událostí.“

Harry Markowitz je jeden z nejvýznamnějších amerických eko
nomů a držitel Nobelovy ceny za rozvoj ekonomické vědy a teo
rii portfolia, kterou získal v roce 1990.
Vyučuje na University of California v San Diegu a proslul svou 
prací, kterou dnes nazýváme Moderní teorie portfolia, v níž 
studuje efekt rizik investičních instrumentů, jejich výnosů, ko
relace mezi nimi a diverzifikace ve vztahu k předpokládaným 
výnosům investičního portfolia.

Biografie
Harry Markowitz se narodil v židovské rodině 24. srpna 1927. Vy
studoval fyziku a filozofii na University of Chicago, kde se po zís
kání doktorátu rozhodl pokračovat ve studiích v oboru ekonomie.
Jeho dizertační práce je klíčová pro jeho další výzkum. Použil mate
matické principy v analýzách kapitálového trhu. Při aplikování své
ho modelu si uvědomil, že všechny teorie portfolia do té doby po
strádaly posouzení dopadu rizika na výnos. Pokračoval ve studiu 
a určil tzv. algoritmus efektivní hranice. Na základě tohoto algoritmu 
se mu podařilo identifikovat cestu k výběru optimálního portfolia.
Svou práci poprvé prezentoval v odborném článku magazínu 
Journal of Finance v roce 1952 a v roce 1959 publikoval knihu 
Portfolio Allocation, kde svou teorii dále rozvedl. Velmi rychle 
se kniha stala standardní součástí výuky ekonomických oborů 
a dnes je jeho teorie globálně rozšířena jako instrument pro tak
tické rozložení aktiv a kontrolu rizika.

Markowitzův model  
efektivního portfolia
Princip spočívá ve výběru nejvíce efektivního mezi různými 
port folii daných tříd aktiv (akcie, dluhopisy, …). Vysvětluje, jakým 
způsobem může investor maximalizovat výnos a minimalizovat 
riziko. Soustředí se na korelaci, tedy chování cenných papírů 
ve vztahu mezi sebou. Pokud například cena jednoho roste 
a druhého klesá, jde o negativní korelaci. Ta je v Markowitzově 
modelu žádaná a ukazuje, jak vhodné skládání aktiv s různou 

korelací dokáže snižovat riziko ve formě kolísavosti hodnoty (vo
latility), při udržení stejné, nebo vyšší míry výnosu.

Při úvahách o tomto modelu Markowitz vycházel z několika 
předpokladů:
1.  Riziko portfolia je založeno na variabilitě výnosů daného 

portfolia.
2. Investor je opatrný vůči riziku.
3. Investor má sklony zvyšovat spotřebu.
4. Funkce užitku investora je konkávní, rostoucí.
5.  Investor buď maximalizuje výnosnost svého portfolia  

při dané úrovni rizika, nebo maximalizuje výnosnost  
při minimální úrovni rizika.

6. Investor je racionální.

Portfolio, které poskytuje maximální výnos při daném riziku nebo 
minimální riziko při daném výnosu, je efektivní portfolio. Pokud si 
investor vybírá mezi portfolii, která poskytují stejné výnosy, vybere 
to, kde je minimální riziko. Pokud vybírá z portfolií, která předsta
vují stejné riziko, vybere to s vyšším výnosem.
Pro výběr optimálního portfolia se analyzují preference ohledně 
rizika a výnosu. Investor s vysokou averzí vůči riziku bude prefero
vat portfolio v grafu vlevo dole. Oproti tomu investor s nižší averzí 
vůči riziku se bude přiklánět k portfoliím z pravé horní části křivky.

Princip v praxi
Markowitzův model efektivního portfolia ukazuje cestu k výběru 
toho nejkvalitnějšího portfolia. To ale samotné není nikde přesně 
definováno a zřejmě ani neexistuje. V nepřeberném množství cen
ných papírů, které jsou po celém světě emitovány, kde každý je 
ovlivňován různými faktory, je těžké tvrdit o některém, že je nejvý
nosnější či nejbezpečnější. Zůstává nám tedy princip obecných 
(racionálních) a také velmi exaktních (matematických) pravidel, 
která mohou vést k úspěchu, pokud se dobře posoudí.

Autor je privátní bankéř Raiffeisenbank a.s.

Zdroje: 

Frank J. Fabozzi, Harry M. Markowitz; The Theory and Practice of investment Ma-

nagement; John Wiley & Sons, inc. 2011.

https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Markowitz

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1990/

markowitz-bio.html

Efektivní portfolio

Zdroj: Robert A. Haugen, Modern Investment Theory, 1990
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královna Kateřina, manželka Jindřicha II. – pocházela stejně 
jako další francouzská královna Marie z rodu Medicejů. Rodi
na měla značný vliv nejen na obchodní, ale i na politický život. 
Cosimo díky svému působení v oblasti bankovnictví rozšířil 
svou činnost i do Ženevy, Brugg nebo Londýna.

Měl také rád literaturu a umění. Podporoval mnoho umělců. 
Patřili mezi ně například Donatello, Ghiberti, Brunelleschi 
nebo i Fran Angelico. Podařilo se mu vybudovat největší 
knihovnu v Evropě, kde soustředil i řecká díla, včetně Plato
nových. Marsilio Ficino roku 1463 přeložil na příkaz Cosima 
de’ Medici rukopis Poimandra, který přinesl do Itálie v roce 
1460 řecký mnich, jeden z Cosimových agentů, kteří měli za 
úkol pátrat v knihovnách po celém světě po dávném dědictví 
minulosti. Během období Cosima de’ Medici se například na 
univerzitě ve Florencii vrátila po 700 letech výuka řeckého ja
zyka. Během vlády Cosima, jeho synů a vnuků se z Florencie 
stalo kulturní centrum Evropy a kolébka rodícího se humani
smu. Kulturnímu rozkvětu, který v té době Florencie zažila, se 
údajně vyrovná pouze zlatý věk Athén.

Cosimo utrácel také v architektuře. Palác Medicejů ve Floren
cii stavěli od roku 1440 a navrhl ho Michelozza de Bartolozzi. 
V něm žil se svou manželkou Conessinou a otrokyní, která 
mu byla i milenkou. Michelozzovi také zaplatil za přestavbu 
kláštera sv. Marka. Prohlásil například, že jeho největší radostí 
bylo vydělávat a utrácet peníze. Utrácení pro něj však bylo 
uspokojivější než vydělávání.

Před smrtí trpěl artritidou a také měl problémy s močovým 
měchýřem. Zemřel 1. srpna 1464 coby 74letý na svém ven
kovském sídle v Careggii. Jeho tělo bylo převezeno do Flo
rencie. Pohřeb se konal v kostele sv. Lorenze, kde má také 
hrobku. Na ní jsou vytesaná slova Pater Patriae – otec vlasti.

Po smrti Cosima se banka postupně dostávala do potíží, zej
ména pro slabou diverzifikaci klientů. Jakmile některý z nich 
začal mít problém splácet své závazky, přineslo to bance 
značné problémy. Následná invaze Francouzů do Florencie 
v roce 1494 znamenala pro rodinu Medicejů vyhnanství a pro
padnutí majetku. Stejně jako Cosimovi, i jeho potomkům se 
podařilo vrátit do Florencie a ujmout se znovu vlády, tentokrát 
však již oficiálně jako vévodové a v letech 1569 až 1737 vládli 
celému Toskánsku. Posledním z rodu Medicejů, kteří vládli 
jako velkovévodové Toskánska, byl Gian Gastone de’ Medici. 
Zemřel 9. července 1737.

Autor je privátní bankéř v Tatra bance, a. s.

Zdroje:

Lucrezia Tornabuoni De‘ Medici and the Medici Family in the Fifteenth Century, 

Maria Grazia Pernis,Laurie Adamsl, 2006.

http://www.themedicifamily.com/Cosimo-de-Medici.html

http://www.encyclopedia.com/topic/Cosimo_de_Medici.aspx

http://biography.yourdictionary.com/cosimo-de-medici

„Na zahradě je jedna  
rostlina, která by měla 
uschnout. Většina lidí ji však 
zalévá. Je to plevel zvaný 
závist.“

Cosimo de’ Medici 

Cosimo de’ Medici, pán Florencie, známý též jako Cosimo 
„il vecchio“ de’ Medici (Cosimo de’ Medici „starší“), syn Gio
vanniho di Bicci de’ Medici, žil v letech 1389 až 1464. Jeho 
otec Giovanni založil v roce 1390 medicejskou banku. Otevřel 
pobočky v Římě, Benátkách a Neapoli. Staral se i o peníze Va
tikánu. Významnou roli v úspěchu podnikání Medicejů měla 
organizace obchodních vztahů mezi jejich pobočkami. Šlo 
hlavně o to, že mezi vedoucími jednotlivých poboček a ban
kou nebyl zaměstnanecký vztah, ale byli mladšími společníky 

firmy – něco podobného je v dnešní době franšíza – a měli 
podíl na zisku. Zdrojem kapitálu banky byly také vklady těchto 
společníků.

Důvodem, proč dnes téměř celý svět zná italskou rodinu re
nesančních obchodníků, je právě Cosimo de’ Medici. Ačkoliv 
rodokmen rodiny Medici lze vysledovat až do 12. století, byl to 
právě on, kdo z této rodiny udělal mocnou rodinu, která doká
zala tahat za nitky po celém Apeninském poloostrově včetně 
Vatikánu. Bohatství zdědil Cosimo po svém otci. Krátce před 
svou smrtí jej otec informoval, že mu zanechává „nekonečné 
bohatství“. Ačkoliv dříve, než se mohl stát politickým vládcem 
Florencie a vybudovat podobnou cestu k vládnutí i pro své 
potomky, musel zvládnout mnohá úskalí života.

Jeho nepřátelé, vlivná florentská rodina Albizziů, totiž svým 
vlivem a také intrikami dokázali Cosima obvinit ze zrady re
publiky a snahy povyšovat se nad ostatní. V té době za to 
hrozil trest smrti. Cosimo si namísto vyhoštění zvolil věznění, 
kde ještě podplatil dozorce, aby jídlo, které Cosimovi nosili, 
nejdřív ochutnali. Později se mu podařilo vybojovat zmír
nění trestu a odešel do exilu. Ve vyhnanství pobyl však jen 
rok a po neočekávaném zvratu se v roce 1434 do Florencie 
vrací v podstatě jako vítěz, protože ve volbách do městské 
rady zvítězili právě jeho lidé. Tak se stalo, že Cosimo ovládal 
celou Florencii. Svou moc upevnil i tím, že přesvědčil tehdej
šího papeže Eugena IV., aby důležitý církevní koncil přeložil 
do Florencie. Právě to zajistilo městu velký kulturní, politický 
a zejména obchodní prospěch.

Cosimovi se následně podařilo vypracovat se na jednoho 
z nejbohatších mužů své doby, a to nejen podle množství 
zlata, ale i podle bankovních směnek po celé Evropě. Polovi
na příjmu medicejské banky už v roce 1434 pocházela z její 
římské pobočky, a tedy v podstatě od papeže. Cosimo měl 
tak díky pověsti banky, která spravuje peníze Vatikánu, nejen 
další bohaté klienty, ať už se jednalo o krále nebo šlechtu, ale 
i politickou moc. Upevňoval ji různými způsoby, například ma
nipulováním voleb, intrikami, využíváním žoldáků a podobně. 
Cosimo byl velmi šikovný a úspěšný a správa financí mu dala 
obrovskou sílu. Navzdory tomu, že nezastával žádný veřejný 
úřad, byl schopen činit rozhodnutí v záležitostech, které se tý
kaly Signorie (republiky).

Cosimo de’ Medici se však nevěnoval pouze obchodu a po
litice. Z jeho rodiny pocházeli tři papežové (Klement VII., Lev 
X. a Lev XI.). Cosimův vnuk Lorenzo, přezdívaný Nádherný 
(1449–1492), měl syna Giovanniho (Lev X.) a synovce Giulia 
(Klement VII.). Nechvalně proslulá intrikánka – francouzská 

Cosimo 
de’ Medici
(1389–1464)

Text: Matúš Hovanec, odborná revize: Marek Lenner 
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Je to příběh, který nám připadá jako klasická americká 
pohádka o vzdělaném muži se skvělými nápady a cestou 
k americkému snu. Určitě by na tom bylo hodně pravdy až 
na to, že ten muž není z Ameriky, ale z Jihoafrické republiky 
a jeho cesta mohla a ještě může dopadnout úplně jinak. Dnes 
jej zná většina lidí na světě díky elektromobilům Tesla Motors, 
které jsou plně poháněny elektrickým pohonem a mají 
futuristický design. Jeho začátky ale nebyly spojeny s čistě 
technologickými firmami. Po ukončení dvou bakalářských 
studijních programů se rozhodl v dalším vzdělání nepokračovat 
a vrhnout se do podnikání. Založil společnost Zip2 – jednalo 
se o společnost, která se nesla na nové vlně internetové 
mánie a dnes bychom její zaměření viděli někde mezi Google 
Maps a společností pro hodnocení služeb všeho druhu. 
Tato společnost byla prodána v roce 1999 za 307 milionů $. 
Z této částky měl Musk podíl 22 milionů. Na tomto místě je 
dobré zmínit, že Elon je neskutečný dříč a prakticky veškerý 
svůj čas má přesně rozplánovaný. Po úspěšném prodeji Zip2 
naskočil do několika startup projektů, které na konci vedly 
k známé společnosti PayPal, která se zaměřovala na online 
platby. Zde se již jednalo o celosvětově úspěšnou firmu. I tato 
společnost byla prodána nadnárodnímu investorovi eBayi za 
astronomickou částku 1,5 miliardy $. 

Právě tento prodej umožnil Elonovi otevřít novou cestu pod
nikání. Hovořím o nové cestě proto, že u dalších společností, 
ke kterým směřoval, se již objevila jeho nová koncepce „pře
žití lidstva“. Byl označován za blázna, když založil společnost 
Space X pro výrobu raket Falcon pro vesmírné lety. Společ
nost má za hlavní cíl dostat lidstvo na Mars a zde založit živo
taschopnou kolonii. Do této doby se oblast dobývání vesmíru 
zdála dostupnou jen vládním agenturám. 
 
Ve stejné době zakládá společnost Solar City – společnost 
pro výrobu solárních panelů, která je dnes největším výrob
cem této technologie v USA. Znovu jde o myšlenku, že když 
dokážeme aplikovat nové výzkumné procesy na Zemi, je to 
cesta k přežití lidstva na planetě a v budoucnu i na Marsu. 
Tím se dostáváme k jeho dnes nejznámější společnosti, 
kterou paradoxně nezaložil, ale stal se její hlavní tváří: Tesla 
Motors je dítětem dvou inženýrů Martina Eberharda a Marca 
Tarpenninga, kteří již z dob studia měli myšlenku plně 
elektrického vozu. Na začátku nového tisíciletí měli s Elonem 
jednání. Tato myšlenka jej zaujala a plně zapadala do jeho 
koncepce, kterou si pro lidstvo připravoval. V letech 2003–
2004 se stal členem představenstva společnosti a začal pro 
ni shánět prostředky. Společnost dnes vytváří vozy, které 
jsou odbornou veřejností vysoce hodnoceny. Automobilka 
se začala stávat opravdovou konkurencí pro zavedené 
značky nejen díky technickému řešení, ale i díky použitému 
marketingu. Auta jsou prodávána přes eshop a luxusní 
obchody (model velmi podobný Applu). Dále buduje po 
Americe a Evropě síť dobíjecích stanic, kde si majitel vozu 
dobije svůj vůz zdarma, jelikož stanice jsou dobíjeny solárními 
panely od již zmiňované společnosti Solar City. Samozřejmě 

tento jeho postup se moc nezamlouvá státním pokladnám, 
které přicházejí o daňové výnosy, jež mají na ropných palivech. 
Zlomovým rokem byl rok 2012, kdy vyjel nový vůz Tesla  
Model S a byla úspěšně dokončena vesmírná mise k Me
zi  národní vesmírné stanici ISS. Tento úspěch byl nelibě 
sledován z Ruska a Číny, které mají vlastní vesmírné plány. 

Na cestě za úspěchem prožil Elon nejeden problém, když 
krátce po založení Space X a Solar City byly jeho společnosti 
na hranici přežití a Elon do nich musel investovat další 
prostředky. Na jeho hektický život doplatilo i jeho první 
manželství, které skončilo rozvodem. Z něho má Elon 5 dětí 
ve střídavé péči. Dnes je znovu ženatý a jeho manželka mu 
plánuje volný čas, v němž nechybí ani oslavy na historických 
hradech s fantasy tematikou nebo bláznivé cesty po světě.

Jeho společnosti dnes sídlí v oblastech Silicon Valley, které 
svým přístupem změnil a ukázal cestu ke snům jinak. Elonova 
osobnost vyžaduje po svém okolí 120% nasazení a často se 
nesetkává s pochopením. Je člověkem, který má rád věci pod 
kontrolou a ve svých firmách tráví obrovské množství času, 
kdy diskutuje s lidmi napříč úseky vývoje a výroby. 
Po amerických prezidentských volbám je právě on mužem, 
který v Americe ještě něco vyrábí a zároveň vyvíjí podle 
představy nového prezidenta. 

Autor je privátní bankéř Raiffeisenbank a.s.

Elon Musk 
(1971)

Text: Jakub Hlaváček
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www.crystalite.org 
Crystalite Bohemia s. r. o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou

Přelomová technologická inovace 
Crystalite Bohemia – titanová sklovina 
první v České republice

Titanová křišťálová sklovina
Vyšší odolnost proti oděru

Vyšší odolnost proti rozbití

Křišťálovější vzhled

Brilantní lesk
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V roce 2011 ještě Lubor Cerva rozšířil společnost Crystalite 
Bohemia o ruční výrobu, a to koupí nejdéle fungující sklárny 
na našem území – sklárny Květná, jejíž kořeny sahají do roku 
1794 a založil ji ve své době velmi podnikatelsky úspěšný 
šlechtický rod Lichtenštejnů – ti stáli například i u zrodu 
první banky na území rakouské monarchie. Také sklárna 
v Květné byla před vstupem do Cervovy skupiny ve značných 
ekonomických potížích, po začlenění do Crystalite Bohemia 
se podařilo oba závody synergicky propojit, takže ve Květné 
se zachovala ruční výroba a nejrůznější druhy dekorací a řada 
výrobků z automatických světelských linek se vozí právě do 
Květné k dalšímu zpracování. 

Vedle skláren se Lubor Cerva věnoval také záchraně firmy DG 
Tachov, kterou považoval, tak jako sklárny, za svou srdeční 
záležitost a rozhodl se ji zachránit z insolvence. Jenže po čase 
si uvědomil, že nemůže oběma projektům věnovat současně 
tolik pozornosti, kolik si zaslouží. Už jen geograficky, kdy 
Tachov je zcela opačným směrem než slovácká Květná, bylo 
těžké zvládat jen samotné přejíždění mezi oběma firmami. 
Navíc mu stále více vadilo, že u produktů z Tachova čím 
dál více soupeří s čínskou konkurencí. Na rozdíl od skla 
totiž u ochranných rukavic nevítězí design, ale jen pouhá 
funkčnost a cena. Proto se rozhodl nakonec tento byznys 
opustit a naplno se věnovat výhradně sklárnám.

A jak došlo k přeměně Lubora Červy na Lubora Cervu? 
Překvapivě to nebylo kvůli zahraničním klientům, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Sám to popisuje humornou 
historkou o svém tatínkovi, který jako vědecký pracovník 
v důchodu pojal záměr pídit se v rodinné historii. Začal 
sestavovat rodokmen a zjistil, že původní rodinné jméno se 
psalo bez háčku nad počátečním písmenem. Jeho původní 

domněnka, že rodina pochází z Itálie, neboť cervo je italsky 
jelen, se nepotvrdila, ukázalo se, že první zmínky o rodině se 
podařilo vypátrat v obci Barvínek na severu Čech. Ale i tak se 
tatínek rozhodl, že by bylo nanejvýš vhodné se k rodinnému 
jménu vrátit, a tak syna Lubora dotlačil k tomu, aby na 
úřadech zkusil změnit jméno. S obsáhlým elaborátem od 
tatínka se vypravil na úřad a za pár týdnů skutečně odcházel 
s novým příjmením Cerva. Jméno si nechala změnit také jeho 
první a jediná manželka Lucie, s níž vychovává tři syny. 

Čas od času se objeví spekulace, že má v úmyslu buď jednu 
ze skláren, nebo rovnou celou skupinu prodat. Brání se tvrze
ním, že sklářství natolik propadl, že to zatím nemůže udělat. 
Objektivně proti této spekulaci hovoří i jeho vysoké investice 
do firmy, jen loni do nových linek investoval přes 300 milionů 
korun a do stavby nového skladu několik desítek milionů ko
run, ve Květné se v létě uplynulého roku stavěla zbrusu nová 
pec za více než 3 miliony korun, v příštím roce se počítá ve 
Světlé s pořízením dalších technologií, například pro lasero
vání log, a také dalšími výdaji, například na propojení skladu 
a výrobní haly speciálním dopravníkovým pásem. Vedle toho 
jeden z jeho synů působí v obchodním oddělení, což řada zá
kazníků považuje za důkaz, že svoji investici do sklárny vnímá 
Lubor Cerva jako možnost pro vybudování rodinného podni
ku. Není totiž bez zajímavosti, že skupina Crystalite Bohemia 
má jediného vlastníka, právě Lubora Cervu, což je v součas
né době v českém sklářství a při velikosti firmy výjimkou. 

Nejen prací živ je člověk, čehož se Lubor Cerva drží již řadu 
let. Jeho rodiče, oba přírodovědci, jej od mládí vedli k zájmu 
o přírodu, tak se stal vášnivým ornitologem a miluje divoké 
ptactvo. Věnuje se odchytu, kroužkování a sledování tahu ptá
ků, i když toto hobby, jak sám přiznává, v poslední době za
nedbává. U Nového Strašecí také buduje oboru, v níž chová 
zubra evropského, což je poměrně unikát. Je to totiž teprve 
druhá obora u nás, kde se zubr volně chová. V oboře je asi 
sto kusů vysoké zvěře, z toho jsou čtyři dospělí zubři a jeden 
mladý, zhruba rok starý zubr. Přikoupením jednoho rybníka 
přilehlého k pozemku obory se ale k praktické ornitologii 
co nejdříve vrátí, protože se díky tomu může připojit k jedné 
mezinárodní odchytové akci, kdy se ptactvo na počátku roku 
v pravidelných intervalech odchytává a sleduje se jeho čet
nost a migrace. Vedle přírody mu také učarovalo moře, pořídil 
si malou plachetnici, kotvenou v jižní Francii, s níž pravidelně 
vyráží brázdit Středozemní moře.

Autorka je manažerka komunikace Crystalite Bohemia s.r.o.

Lubor Cerva je jediným 
vlastníkem největší české 
sklárny na nápojové 
a dekorační sklo, Crystalite 
Bohemia. Jeho cesta ke sklu 
je zajímavá i tím, že sklárnu 
ve Světlé nad Sázavou 
kupoval v době, kdy sklářství 
bylo ve velkém útlumu 
a většina lidí prorokovala 
českému sklu naprostý 
konec. I sklárna ve Světlé 
měla tehdy, v roce 2009, 
vyhaslé tavicí agregáty, 
továrna byla opuštěná 
a bývalí zaměstnanci běhali 
po úřadech, aby si zajistili 
podporu v nezaměstnanosti.

Ještě mnoho let předtím se ale psala zcela jiná kapitola pod
nikatelského života Lubora Cervy, totiž tenkrát ještě Červy. 
Zkraje 90. let minulého století založil importní firmu Červa Ex
port Import zaměřenou na dovoz a prodej osobních ochran
ných pomůcek, kterou dovedl k miliardovým ročním obratům.  
Firma, mimochodem dodnes nesoucí jméno svého zaklada
tele, Cerva Group, od roku 2006 v rukách ruské skupiny Vos
tokServis, působí v řadě zemí Evropy a s několikamiliardovým 
obratem je leaderem ve svém oboru.

Sklárna ve Světlé nad Sázavou je poměrně mladá, byla vy
budována v roce 1967 a sklo začala produkovat až v roce 
1970. Nástup 90. let a tržního hospodářství zavál sklárnu do 
vlastnictví holdingu Bohemia Crystalex Traiding, který ale 
skončil v roce 2008 v insolvenci a světelská sklárna s ním. 
Krach holdingu postihl klíčové sklářské závody v celé repub

lice a škarohlídi prorokovali, že tímto končí další slavné české 
řemeslo, které české země proslavilo po celém světě. A v tu 
dobu se začíná psát, i když prozatím neviditelným inkoustem, 
nová, společná etapa podnikání Lubora Cervy a světelské 
sklárny. Tehdejší finanční ředitel totiž oslovil Lubora Cervu, 
aby mu nabídl možnost koupě zkrachovalé sklárny. Podnika
tel se nechal přesvědčit k osobní návštěvě, nechal si předložit 
detailní přehled stavu firmy i výroby. Záměr zprovoznit sklár
nu konzultoval s odborníky, nenechal se odradit proroctvími 
o konci českého skla a v roce 2009 založil společnost Crysta
lite Bohemia, která dala nové jméno čerstvě koupené sklárně 
ve Světlé nad Sázavou.

Ke spolupráci přizval lidi, kteří sklárnu a technologie znali 
a byli schopní výrobu obnovit, postavil si manažerský tým, 
který celou továrnu řídil, a postupně od října 2009 se spou
štěly automatické linky na nápojové i dekorační sklo. V roce 
2012 již běželo pět tavicích agregátů, v roce 2013 se spustila 
moderní linka L5 na výrobu nápojového skla a v posledních 
měsících roku 2016 přibyly další dvě sklenicové a odlivko
vé linky. Denní kapacita tak brzy dosáhne 130 tun skloviny. 
Celou výrobu rozjížděl se zhruba 180 lidmi, nyní v závodu ve 
Světlé pracuje více než osm stovek lidí. 

Vedle toho se loni na jaře otevřelo samostatné zastoupení 
značky Crystalite Bohemia pro severoamerický trh. Showroom 
najdete v srdci New Yorku na prestižní manhattanské adrese 
41st Madison Avenue, kde potkáte každého, kdo ve světě 
skla něco skutečně znamená. V historii firmy je to zásadní 
milník, neboť v porovnání s jinými kontinenty tu neexistuje 
dlouhodobá tradice českého skla pod značkou Bohemia. 
Ač zdejší trh nedisponuje významnějšími výrobci nápojového 
či dekoračního skla a zdejší trhy obsluhují řadu let i čeští 
výrobci včetně Crystalite Bohemia, tradici tu drží zejména firmy 
obchodní, které sklo nakupují v Evropě i jinde a pod svými, 
historicky zavedenými značkami ho prodávají v USA i Kanadě. 
Zastoupení značky Crystalite Bohemia v Severní Americe 
nemá za úkol těmto značkám konkurovat, ale spíše je doplnit 
a výrazně podpořit značku a vůbec české sklo jako takové.

Crystalite  
Bohemia

Text: Gábina Jankovskásp
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O firmě
Společnost Crystalite Bohemia s.r.o. je vlastníkem 
skláren ve Světlé nad Sázavou a ve Strání – Květné. 
Sklárny Světlá nad Sázavou se zaměřují na linkovou 
výrobu nápojového a dekoračního skla, ve sklárně 
Květná je ruční výroba skla a probíhá tu i dekorace 
výrobků z obou závodů. Oba výrobní závody vyrábějí 
z ekologicky šetrné bezolovnaté skloviny Crystalite, ve 
Světlé nad Sázavou se používá sklovina obohacená 
o titan. Tento moderní materiál má podobně špičkové 
parametry jako český křišťál, vysokou životnost, lze jej 
bez hrozby zašednutí mýt i v myčkách nádobí. Výrobky 
z titanové skloviny jsou pevnější, odolnější vůči vyššímu 
počtu cyklů v myčce nádobí, mají křišťálovější vzhled 
a také lom světla je lepší. Sklárna Crystalite Bohemia 
je jediná v České republice a druhá v Evropě, která 
titanovou sklovinu pro výrobu nápojového skla používá. 
Celkově Crystalite Bohemia zaměstnává přes 970 
lidí a generuje obrat dosahující zhruba miliardy korun  
ročně – za rok 2016 přesáhl obrat 1,03 miliardy 
korun, a pro rok 2017 je plán dokonce 1,4 miliardy. Až  
95 procent svých výrobků v současné době exportuje 
do 82 destinací celého světa.
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Privátní bankovnictví 
Raiffeisenbank nesoucí 
jméno svého zakladatele 
Friedricha Wilhelma 
Raiffeisena má potřeby svých 
klientů vždy na prvním místě. 
Ke speciálním službám 
na míru rozhodně patří 
i jedinečné zážitky. FWR 
proto v listopadu uspořádala 
sérii exkluzivních akcí, 
kterými vlastně obohatila 
nabídku svých služeb, které 
Vám nabízí.

Trezor ČNB
V monumentálních prostorách trezoru České národní 
banky se 2. listopadu hosté dozvěděli zajímavosti a perličky 
z historie českého i světového finančnictví, zatímco si pro
hléd li nedobytné srdce budovy ČNB. Následovala debata 

s hlavní analytičkou Raiffeisenbank Helenou Horskou a vice
guvernérem ČNB Mojmírem Hamplem, která měla jako hlavní 
téma stručnou historii české a československé měny, s níž je 
právě tento trezor často úzce spojen.

Mefisto
Slavný příběh o ztraceném a znovu nalezeném mládí a lásce 
si mohli návštěvníci vychutnat 10. listopadu v Divadle 

Hybernia při představení nového muzikálu Mefisto. Hlavní 
role proradného ďábla se ujal Josef Vojtek, v dalších rolích 
exceloval mimo jiné Jan Kříž či Ivana Korolová. Sa mo
zřejmě nechyběl raut, kde se ještě dlouho diskutovalo o ne
smrtelnosti.

Andrea Tögel Kalivodová
Na koncert přední české a světově známé mezzosopranistky 
Andrey Tögel Kalivodové byli hosté pozváni do industriálního 
prostředí ostravského Landek Parku. Andrea Tögel Kali vo
dová vystupuje nejen jako sólistka Národního divadla, ale její 

hlas je ceněn po celé Evropě, Americe, Japonsku a dalších 
zemích. Soukromé vystoupení zahrnovalo skladby z jejích 
nejznámějších rolí či její vlastní tvorbu z alba Cestami lásky či 
z letošní novinky Moje nej.

Pavel Šporcl
Osobitý český houslista Pavel Šporcl se 29. listopadu 
v brněnském hotelu International hostům představil ne
všed ně v duetu s cikánskou cimbálovou kapelou Gipsy 
Way Ensemble. Společně představili muzikálně vytříbený, 
temperamentní a živočišný program nazvaný Gipsy Fire. 
Tato spolupráce nebyla ojedinělá – umělci odehráli již 250 
koncertů ve všech koutech světa.

Listopad ve znamení 
netradičních setkání

Vážené dámy, vážení pánové, 
dovoluji si Vás pozvat na

PROHLÍDKU TREZORU  
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 
2. LISTOPADU 2016 OD 17.30 HOD. 
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA (Na Příkopě 28, Praha 1) 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti svému bankéři. 
Pozvánka je platná pro 1 osobu. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE: 
17.30 – 18.00  příchod hostů, welcome drink 
18.00 – 18.30  přivítání hostů, prohlídka trezoru České národní banky
18.30 – 19.30  debata Heleny Horské s Mojmírem Hamplem na téma  
     “Stručná historie české a československé měny”  
19.30 – 23.00  neformální část akce, občerstvení 

Při této příležitosti se zúčastníte debaty hlavní ekonomky Raiffeisenbank  
paní Heleny Horské s viceguvernérem ČNB panem Mojmírem Hamplem na téma  
“Stručná historie české a československé měny”. 

Získáte tak unikátní možnost nahlédnout do interních prostor ČNB  
a seznámit se s historií světového i českého finančnictví.

Těším se na Vás! 

Jan Remr 
Ředitel Privátního bankovnictví 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

Vážené dámy, vážení pánové, 
dovoluji si Vás pozvat na vánoční setkání a 

KONCERT PANÍ  
ANDREY TÖGEL KALIVODOVÉ 
22. LISTOPADU 2016 OD 17.30 HOD. 
LANDEK PARK - HORNICKÉ MUZEUM (KOMPRESOROVNA) 
(Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice) 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti svému bankéři. 
Pozvánka je platná pro 2 osoby. 
Dress code: Business casual 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE: 
17.30  – 18.00  příchod hostů, welcome drink 
18.00  – 18.20  uvítání hostů a představení Landek Parku 
18.20  – 19.00  občerstvení  
19.00  – 20.00  koncert paní Andrey Tögel Kalivodové 
20.00  – 23.30  neformální část večera, občerstvení 

Těším se na setkání s Vámi! 

Jan Remr 
Ředitel Privátního bankovnictví 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

Přední česká mezzosopranistka Andrea Tögel Kalivodová vystudovala konzervatoř v Brně  
a hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze. V současné době působí jako sólistka 
Národního divadla Praha, kde ztvárňuje významné role operního repertoáru. Rovněž se věnuje 
koncertní činnosti a vystupuje po celé Evropě, Americe, Japonsku i v dalších zemích. Na sklonku roku 
2011 byl vydán debutový kompaktní disk Andrey Tögel Kalivodové Cestami lásky. Počátkem letošního 
roku následovalo nové CD Moje nej obsahující nejkrásnější operní a muzikálové písně. 
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Všeobecné upozornění: Žádné v tomto dokumentu obsažené informace (dále 
jen „Informace“) nepředstavují nabídku na uzavření dohody ani smlouvy, vyhlášení 
veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, část smlouvy, pokyn, investiční 
poradenství ani doporučení, veřejný příslib, veřejnou nabídku ani veřejnou výzvu 
k úpisu akcií, ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů České republiky. 
Veškeré Informace mají pouze informativní charakter a žádným způsobem 
nenahrazují odbornou péči při poskytování investičních služeb. Raiffeisenbank a.s., 
IČO 49240901, DIČ CZ699003154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, sp. zn. B 2051, se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4  
(dále jen „Raiffeisenbank“), při získávání a zpracovávání informací z veřejně 
dostupných zdrojů vynaložila veškerou potřebnou péči, přesto se může stát, že 
se tyto informace průběžně změní. Proto Raiffeisenbank neodpovídá za jejich 
správnost, úplnost a aktuálnost. Raiffeisenbank nenese jakoukoliv odpovědnost 
za případné škody vzniklé uživateli v souvislosti s užíváním těchto Informací. 
Uvedená vyjádření a stanoviska se nemusí shodovat se stanovisky a vyjádřeními 
Raiffeisenbank ani jiných subjektů. Jsouli mezi Informacemi uvedeny údaje 
o minulé výkonnosti finančních nástrojů nebo odhad budoucí výkonnosti, nejsou 
tyto informace spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. 

Obsah tohoto dokumentu neprošel kontrolou žádného orgánu vykonávajícího 
dohled. Doporučujeme klientům, aby k Informacím přistupovali s rozvahou 
a v případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k uvedeným Informacím se poradili 
s odborníkem. Daňový režim je závislý na individuální situaci klienta a může se 
v budoucnu změnit. 

Poskytnutí Informací se řídí právním řádem České republiky. Raiffeisenbank 
ani jakékoli jiné subjekty, jejichž produkty nebo služby jsou v tomto dokumentu 
zmíněny, nezodpovídají za to, že bude tyto produkty nebo služby možné využít 
v jiných státech, ani za to, že je jejich použití v jiných státech v souladu s právními 
předpisy těchto jiných států. 

Využívání Informací je bez písemného souhlasu Raiffeisenbank možné jen 
v rozsahu povoleném zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
v platném znění. 

Upozornění: Výnosy z investice do podílového fondu dosažené v minulosti 
nejsou zárukou budoucích výnosů. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podílovém 
fondu a výnosy z hospodaření s majetkem v podílovém fondu nepředstavují 
budoucí vývoj těchto ukazatelů. Investice do podílového fondu s sebou nese 
určité riziko a dosavadní výnos nezaručuje výnos budoucí. Hodnota investice do 
podílového fondu a výnos z něj mohou stoupat nebo klesat a není zaručeno, 
že podílník dostane zpět celou investovanou částku. Dosáhnout cíle investiční 
politiky se ani při vynaložení odborné péče nemusí vždy podařit. Úplné názvy 
fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených 
v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů v češtině jsou k dispozici 
na pobočkách Raiffeisenbank.
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