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Text: Helena Horská, František Táborský

Vážení klienti,
držíte v rukou další vydání pravidelného pololetníku Private Banking Times. S rokem 2018 přináší pri
vátní bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen celou řadu novinek, a proto většině z nich věnujeme
v tomto vydání nějaký prostor.
V závěru roku 2017 se Raiffeisenbank stala generálním partnerem Národního divadla. Jsme velmi
rádi a je nám ctí, že spojujeme naše jméno s prestižní kulturní institucí a že můžeme být touto cestou
podporovatelem rozvoje kultury a všech scén Národního divadla. Budeme se proto těšit na některé
společné zážitky právě v Národním divadle.
Od počátku roku 2018 zahájilo privátní bankovnictví užší spolupráci s dalšími poskytovateli investič
ních produktů. Výsledkem této spolupráce je rozšíření produktové nabídky o možnost investovat do
podílových fondů světoznámých společností denominovaných v české koruně. Příkladem nových
partnerů v této oblasti jsou např. BlackRock, J.P.Morgan, AllianceBernstein, Morgan Stanley, Invesco,
Schroders, Amundi, Allianz a další. Současně jsme pro podporu investičního rozhodování připravili
portfoliové modely, za nimiž je know-how našich kolegů z Raiffesen Bank International, kteří pravidelně
vyhodnocují fondy všech partnerů a bdí nad tím, aby v našich modelech byly zastoupeny jen ty nejlepší
fondy. V dalších číslech našeho časopisu Vám budeme přinášet vždy představení vybraných nových
partnerů a jejich produktů. V tomto čísle je to společnost AllianceBernstein.
S rokem 2018 jsme současně zavedli novou debetní kartu MasterCard World Elite Friedrich Wilhelm
Raiffeisen. Vedle exkluzivního designu naší nejprestižnější karty se můžete těšit na Concierge služby,
vstupy do letištních salonků a bezkonkurenční rozsah v oblasti pojištění. V průběhu roku 2018 tak
vyměníme všem klientům stávající zlaté karty za tento nový typ debetní karty.
V neposlední řadě bych rád zmínil novou možnost pro naše klienty, a to nákup investičního zlata. Zlato
je velmi atraktivní komoditou a zejména v době korekcí trhů a recese je obvykle nejlepším uchovate
lem hodnoty. Proto Vám přinášíme možnost nákupu slitků od jednoho gramu až po jeden kilogram
či pamětní mince, které mohou být vhodným dárkem při rodinné události (narození, promoce apod.).
Pro celý tým privátního bankovnictví i pro mě osobně je velkým závazkem Vaše důvěra, a proto se
můžete i nadále těšit na další novinky, které pro Vás připravujeme.
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Jan Remr
ředitel privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen

O roku 2017 se na jeho
počátku hovořilo jako o roku
zvratů a velkých pohybů
především na politické
scéně. Nakonec žádná černá
labuť, která je symbolem
nepravděpodobné události
s velkým dopadem na
trh, „nepřiletěla“. Namísto
tohoto byl vývoj na obou
stranách kontinentu a u nás
doma hladší, než se čekalo.
Naštěstí.
V roce 2018 si finanční trh bude připomínat smutné 10. výročí
pádu Lehman Brothers a Česko si společně se Slovenskem
připomene nejen 100 let od vzniku společného státu, ale zá
roveň také 25 let od svého rozdělení. Oživení klíčových eko
nomik světa, které v USA vstupuje už do devátého ročníku,
vyvolává otázky, jak dlouho si ještě budeme tohoto oživení
užívat. Nejistý je i vývoj v mnoha zemích eurozóny, které své
problémy zatím hrnou setrvačně před sebou a k řešení mají
daleko (Řecko a Itálie). Politická scéna v USA a Evropě také
skrývá potenciální zdroje otřesů a následné nestability (např.
v podobě obchodních konfliktů USA s Kanadou, Mexikem
či Čínou). A to tu nehovoříme o geopolitických událostech
(např. Severní Korea, napětí na Blízkém východě) ani teroristi
ckých činech.
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úvodník

Párty (ne)končí?

svého cyklického vrcholu a v příštím roce jejich růst viditelně
zpomalí. Čína, na kterou připadne už téměř třetina růstu svě
tové ekonomiky, bude dál pevně držet v rukou kormidlo, které
naviguje ekonomiku k hladkému přistání. Jejich slabinou však
může být stále rostoucí zadlužení země, které podle MMF již
dosáhlo 230 % HDP a podle odhadů by mohlo dostoupit tří
set už v roce 2022.
Dění na politické scéně je jako vždy těžko předvídatelné, ale
v našem základním scénáři s žádnými otřesy po podzimních
volbách do Sněmovny reprezentantů, části Senátu a guverné
rů v USA nepočítáme. Je pravděpodobné, že se politická síla
přelije od republikánů k demokratům. Nicméně situace, kdy
prezident byl z jiné strany než většina v Kongresu, není v USA
nic neobvyklého. Rovněž politický vývoj v Evropě (zásluhou
ustanovení vlády v Německu a Itálii) nebude dalším zdrojem
nestability.

Cyklický vrchol se blíží,
zvolníme tempo
Velké světové organizace, jako jsou Mezinárodní měnový
fond, Světová banka nebo OECD, prognózují světové eko
nomice další růst. Nicméně oživení v některých (evropských)
státech je stále křehké a mnoho států zatím nepřikročilo k po
třebným strukturálním reformám, které by pomohly s oživením
růstu produktivity práce. Evropské ekonomiky už sice rostou
(včetně Řecka), ale nových pracovních míst v některých ze
mích přibývá pomalu. Navíc ani ve Spojených státech, kde
míra nezaměstnanosti má šanci letos poklesnout na nejniž
ší úroveň od šedesátých let minulého století, se růst mezd
alespoň prozatím nijak výrazně nezrychluje. Nová daňová
reforma v USA má potenciál podpořit investice a spotřebu
domácností v dalším růstu. Nicméně USA jsou už na dosah
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Stupeň rizika

Politická nejistota
Prudký růst dluhopisových výnosů
Izolace a protekcionismus
Krize kryptoměn
Pozn.: Události jsou seřazeny dle pravděpodobnosti naplnění.

Navzdory příznivým ekonomickým podmínkám nebude spo
třebitelská inflace v USA, natož v eurozóně prudce vzlínat.
Inflace může naopak počátkem roku v USA zpomalit a až ve
druhé polovině roku se přehoupnout znovu přes 2 %. V eu
rozóně se může inflace dokonce vrátit pod 1 % a až v průběhu
roku se přiblížit k 1,5 %. O žádné inflační dobrodružství tedy
nepůjde. Ve prospěch nízké inflace hovoří i očekávaný vývoj
cen ropy (pokles v první polovině roku po konci topné sezony
a růst ve druhé). V její ceně se na jedné straně bude promítat
rostoucí poptávka, ale na druhé i rostoucí nabídka ze strany
amerických těžařů z ropných břidlic.
To vše se projeví v chování centrálních bank. Bilance Fedu se
bude pozvolna snižovat (zpočátku o 20 mld. USD), zatímco
ECB přestane nafukovat svou bilanci nejspíš až v září 2018.
Předpokládáme, že personální obměna ve vedení americké
centrální banky nezmění nastíněnou trajektorii postupného
růstu úrokových sazeb (tři zvýšení na 2–2,25 % na konci roku
2018), ale vyjadřování regionálních ředitelů mohou být méně
„holubičí“ než doposud. Poprvé po čtyřech letech Spojené
státy, země eurozóny a Japonsko vydají více státních dlu
hopisů, než jich bude splatných a než jich skoupí centrální
banky. Na americké výnosy bude také působit růst zadlužení
státu. Vývoj měnových politik taktéž promluví do vývoje měn.
Zatímco USD může na očekávané změně v rétorice americké

centrální banky v prvním čtvrtletí roku vydělat (tj. posílit), euro
bude mít navrch ve druhé polovině roku v souvislosti s očeká
vaným ukončením kvantitativního uvolňování ECB. Nicméně
i nadále je nutné počítat s krátkodobými šoky způsobenými
geopolitickými událostmi na obou stranách Atlantského
oceánu, které doposud měly větší vliv na měnové trhy než
makroekonomické fundamenty.
Vzhledem k příznivým údajům z ekonomiky a dobrým korpo
rátním ziskům hlavní americké indexy překonávají svá histo
rická maxima. Další podporu trhům může přinést již zmiňova
ná daňová reforma v USA – hlavně výrazné snížení korporátní
daně z příjmu a daně z repatriace zisku ze zahraničí. Ostatní
makroekonomické fundamenty zůstávají pro akcie i nadále
pozitivní. Nicméně s extrémně dlouhou expanzí bude hlavní
otázkou roku 2018, zda už není ekonomika za svým cyklic
kým vrcholem. Podle našich odhadů pozitivní nálada na trzích
ještě nějakou dobu zůstane. Hlavní evropské akciové indexy
v loňském roce vykázaly solidní výkon. Podepsala se na tom
dobrá data z ekonomiky, přičemž vyhlídky zůstávají pozitivní
i pro nadcházející čtvrtletí. Vzhledem ke zpoždění v hospodář
ském cyklu eurozóny ve srovnání s USA způsobeném dluho
vou krizí má Evropa více prostoru pro další růst.

Česká ekonomika
na svém cyklickém
vrcholu
Česko předběhlo většinu Evropy a podobně jako Německo
se nachází na vrcholu hospodářského cyklu. Poskočila podle
našeho odhadu i naše ekonomická úroveň, a to z 88 % zhruba
na 90 % průměru EU. Růst české ekonomiky již naráží na svou
produkční kapacitu, nejvíce je to cítit na trhu práce. Investice
firem porostou sice rychleji než v roce 2017 mimo jiné i díky
čerpání EU fondů, ale produktivita práce se bude zvyšovat

Graf: Bilanční suma centrálních bank vůči HDP (v %)
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jen pozvolna. Přechod od extenzivního k intenzivnímu růstu
ekonomiky, který je založen na růstu produktivity, není snad
ný. Proto nepočítáme s dalším zrychlením růstu ekonomiky
v roce 2018 a předpokládáme jeho mírné zpomalení pod 4 %.
Oživení ekonomiky již trvá pátým rokem (od 2. čtvrtletí 2013),
podobně jako před vypuknutím globální finanční krize. Přes
úřady práce se již nabízí více pracovních míst (> 210 tis), než
je ve skutečnosti nezaměstnaných (dle Výběrového šetření
ČSÚ < 140 tis osob). Míra nezaměstnanosti je proto už blízko
svého dna. Průmysl, který je hlavním tahounem růstu české
ekonomiky, se bude dál těšit z přílivu nových zakázek. Ale
omezená výrobní kapacita bude brzdit další růst produkce.
Proto pro letošek počítáme se zpomalením růstu průmyslové
výroby, zatímco stavebnictví bude růst naopak rychleji. Nedo
statek lidí na trhu práce a další zvýšení minimální mzdy o 11 %
se projeví v silném růstu mezd (přes 7 % před očištěním o růst
cen), nejvyšším za posledních 10 let. Růst produktivity práce
takového tempa nedosáhne, proto v ekonomice porostou jed
notkové mzdové náklady.
Česká národní banka bude muset reagovat na inflační tlaky
jak ze strany poptávky (silná spotřeba domácností), tak i ze
strany nabídky (rostoucí jednotkové mzdové náklady). Inflace
se po kratší epizodě mírného zpomalení opět vydá v polovině
roku směrem k hornímu pásmu inflačního cíle ČNB (3 %). Ke
konci roku 2018 se mimo jiné i díky zpožděnému efektu silné
koruny vrátí inflace shora do blízkosti inflačního cíle. Vyšší než
2% inflace bude podle našeho názoru centrální bance velet
zvyšovat základní úrokovou sazbu častěji, než si myslela na
začátku tohoto roku. Ke konci roku by repo sazba mohla do

sáhnout až 1,25 %. Depozitní sazba se podle našeho názoru
bude zvyšovat později, s určitým odstupem za repo sazbou.
Na příznivý vývoj ekonomiky a růst úrokových sazeb bude re
agovat samozřejmě i česká měna. Podle našeho názoru čes
ká koruna v průběhu první poloviny roku výrazněji posílí, a to
přes hladinu 25 korun za euro ke 24,80. Ve druhé polovině
roku s tím, jak se bude blížit konec kvantitativního uvolňování
ECB, koruna část svých předchozích zisků ztratí. Nelze vylou
čit ani krátkou, zato prudkou korekci, pokud zahraniční inves
toři uzavřou velký objem svých pozic, které doposud drží na
koruně. Ke konci roku ale očekáváme korunu na 25 za euro.
Schválený rozpočet státu předpokládá rychlejší růst běž
ných výdajů než ekonomiky, zatímco zastoupení investic ve
výdajích bude klesat. Rozpočet vlády tak přihřívá ekonomiku
namísto toho, aby ji chladil a tvořil rezervy na horší časy. Čis
tá emise státních dluhopisů bude vyšší než loni a společně
s rostoucími úrokovými sazbami ČNB to povede k růstu vý
nosů státních dluhopisů, tj. k postupnému zdražování dluhu
státu. Pokud dojde k prudkému výprodeji státních dluhopisů
zahraničními investory v souvislosti s uzavíráním pozic na čes
ké koruně, porostou podle našeho názoru výnosy dluhopisů
s kratší splatností ještě rychleji než doposud.
Autoři:
Helena Horská je hlavní ekonomkou Raiffeisenbank a.s.
František Táborský je analytik Raiffeisenbank a.s.
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Asset
Management
Ukázka složení Dividendového portfolia – Dynamická část
Text: Lukáš Kůta

Přímý nákup jednotlivých
titulů, nebo nákup indexu?
Široce diverzifikované, nebo
koncentrované portfolio?
Základní otázky, které
by si měl každý investor
položit v úvodu konstrukce
investičního portfolia. Každý
z těchto investičních přístupů
má své klady a zápory.
V zásadě se dá říct, že dobře nastavené portfolio by mělo být
postaveno na čtyřech základních pilířích – hotovosti, akciích,
dluhopisech a reálných aktivech. Tyto základní pilíře je záro
veň možné doplnit o další zajímavé investiční instrumenty.
Konstrukce portfolia by rovněž měla zohledňovat i další as
pekty, jako je daňový režim, likvidita, transakční náklady apod.
Raiffeisenbank nabízí komplexní sadu řešení, která uspokojují
širokou škálu potřeb klientů. Jádrem naší nabídky je služba
Asset Management – obhospodařování aktiv. Díky Asset Ma
nagementu získává klient portfolio šité na míru. Služba nabí

Podíl na třídě aktiv /
na port. (%)

Titul
Měna
Země
Sektor
				

zí tzv. all-inclusive řešení, které investorovi poskytuje výhody
v podobě obhospodařování portfolia bez nutnosti zásahů
z jeho strany. Klient využívá know-how odborníků, kteří jsou
díky aktivní účasti na finančních trzích schopni promptně
reagovat na změnu situace a vyhledávat zajímavé investiční
příležitosti.
V rámci Asset Managementu nabízíme dva základní typy in
vestičních portfolií, u kterých lze využít různé investiční přístu
py a strategie, ale i například portfolio daňově optimalizovat.
Samozřejmostí je přizpůsobení očekávaného rizika a výnosu
potřebám a profilu klienta.
Pojďme se nyní podívat na oba typy portfolií podrobněji. Prv
ním je tzv. FWR Private Banking portfolio. Jedná se o aktiv
ně řízené portfolio s cílem dosažení co nejvyššího zhodnocení
obhospodařovaných aktiv v rámci daného rizikového profilu
klienta. Obhospodařování rizikové části portfolia probíhá ve
dvou privátních podílových fondech – Dynamickém a Alter
nativním –, v rámci kterých jsou „zabaleny“ cílové investiční
strategie. Samotné klientské portfolio neobsahuje ve své rizi
kové části vysoký počet investičních instrumentů, např. akcií,
ale „pouze“ tyto dva fondy, díky tomu však portfolio získává
řadu výhod, aniž by byly jakkoliv dotčeny jeho investiční stra
tegie a záměr. Z výhod lze zmínit např. významnou úsporu
transakčních nákladů, širší základnu dostupných investičních
instrumentů, ale i velmi důležitou daňovou optimalizaci, v je
jímž rámci je daňová povinnost přenesena z úrovně portfolia
(např. fyzické osoby) na úroveň fondu. Celkový efekt je patrný
z porovnání výše daně z příjmu u fondu a fyzické osoby. Daň
z příjmu fondu je ve výši 5 %, zatímco u fyzické osoby 15 %.
Dalším benefitem je bezproblémové zachování aktivity na
obhospodařovaném portfoliu, resp. obchodování na úrovni

Graf: Čistý výnos FWR Dynamického fondu dosahuje (od jeho vzniku v roce 2014) velmi pěkných 5,59 % p. a.
FWR Alternativní fond dosahuje od vzniku v roce 2014 čistý výnos 2,91 % p. a.
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fondu, a zároveň významná úspora v podobě osvobození od
daně z příjmu fyzické osoby v případě prodeje fondu při jeho
držení déle než tři roky.

vaného posílení cizích měn k dosažení vyššího zhodnocení.
Investiční strategie fondu je definována relativně volně, aby
měl portfolio manažer dostatek prostoru pro realizaci široké
množiny investičních záměrů, mohl po přechodnou dobu dr
žet vyšší podíl hotovosti a „čekat“ na vhodný nákupní moment
či průběžně využívat kolísavosti trhů k dosahování dodateč
ných tradingových zisků.
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FWR Dynamický fond – investuje cca 75 % svého majetku
do akciových nástrojů v rámci celého světa, doplňkově též do
dluhopisů, nástrojů peněžního trhu atp. Teritoriální rozložení
akciových investic respektuje strukturu globálního akciové
ho indexu MSCI AC World, přičemž portfolio manažer může
v závislosti na vývoji směnných kurzů majetek fondu částečně
či plně zajistit do české koruny nebo naopak využít očeká

FWR Alternativní fond – přináší pro naše klienty jedinečnou
možnost investovat finanční prostředky do méně známých,
ale zároveň velmi zajímavých investičních témat. Z hlavních
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Nikkei apod. Při konstrukci portfolia je rovněž kladen důraz
na důslednou diverzifikaci portfolia z pohledu regionální
a sektorové alokace.

Graf: Dlouhodobá výkonnost – 100% dluhopisová portfolia vs. benchmark
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Velkou výhodu Dividendového portfolia spatřujeme ve stabil
ním cash flow generovaném právě prostřednictvím vypláce
ných dividend. Dividendové tituly zároveň zpravidla vykazují
nižší volatilitu v porovnání s tržním průměrem a rovněž se
jedná o zavedené společnosti s významným postavením na
finančních trzích, které lépe odolávají turbulencím na svě
tových trzích. Dluhopisovou část portfolia řídíme obdobnou
strategií jako u FWR Private Banking portfolia.
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Zhodnocení roku 2017
a výhled do budoucna

investic můžeme jmenovat komodity (například ropa, země
dělské plodiny, drahé kovy, ale také voda nebo dřevo), ne
movitosti (převážně v USA a EU), měny, rizikovější korporátní
dluhopisy (USA, EU, ČR), mikropůjčky (převážně v Africe) či
nástroje spekulující na růst inflace nebo akciových trhů. Fond
se zároveň nesnaží žádné investiční téma výrazně preferovat
a klade důraz na dostatečnou diverzifikaci, což je u těchto
mnohdy méně likvidních investic velmi důležité.
V rámci dluhopisové části portfolia jsou prostředky opět širo
ce diverzifikovány. Od nejkonzervativnějších státních dluho
pisů po korporátní dluhopisy, tzv. high-yield dluhopisy, nebo
např. fondy a ETF (Exchange traded funds). Dluhopisová
část portfolia významně přispívá ke snížení volatility (roz
kolísanosti) portfolia. V dluhopisové části portfolia důsled
ně kontrolujeme i tzv. kreditní riziko, zjednodušeně řečeno
vyhledáváme dluhopisy se zajímavým výnosem ve vztahu
k bonitě emitenta.
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Druhým typem produktu je FWR Dividendové portfolio. Zde
je riziková část portfolia složena zpravidla z 20 až 40 světo
vých akcií, které vyplácejí zajímavou dividendu. Pro zahrnutí
akcie do Dividendového portfolia musí tento titul projít dů
sledným technickým i fundamentálním posouzením, v rámci
kterého sledujeme např. výši dividendového výnosu, velikost
firmy, volatilitu či např. poměrové ukazatele hodnoty akcie,
jako je P/E, apod. Akcie musí být zároveň součástí vybra
ných významných světových indexů, jako je S&P500, DAX,

Nízké výnosy dluhopisů a růst úrokových sazeb – výnosy
na nejvýznamnějších dluhopisových trzích (USA, eurozóna,
Japonsko) dosáhly v uplynulých letech svých rekordních
minimálních hodnot, a to ve většině případů na dříve ne
myslitelných, mnohdy záporných úrovních. Jako příklad lze
uvést výnos do splatnosti desetiletého německého státního
dluhopisu, který v únoru 2017 dosahoval minus 0,95 % p. a.
Nízké výnosy výrazně ovlivnily naši strategii dluhopisové části
portfolia. Vzhledem k očekávanému postupnému opouštění
stimulačních programů a „normalizaci“, resp. zvyšování úro
kových sazeb ze strany centrálních bank jsme na portfoliích
upřednostňovali dluhopisy s krátkou splatností, dluhopisy
s kuponem navázaným na růst inflace a korporátní dluhopisy.
Realizací této strategie jsme úspěšně ochránili portfolia před
výraznými poklesy cen dluhopisů, jejichž svědky jsme v loň
ském roce byli.
Očekáváme, že v roce 2018 budou nadále ceny dluhopisů
pod tlakem růstu úrokových sazeb. Situace na dluhopisových
trzích se však liší v závislosti na fázi ekonomického cyklu jed
notlivých regionů.
USA – fáze ekonomického cyklu USA v současné době před
stihuje Evropu, což se projevuje ve výnosech. Aktuální výnos
10letého státního dluhopisu přesahuje 2,5 % p. a. Rostoucí
trend očekáváme i v tomto roce.
Evropa – očekáváme, že Evropská centrální banka (ECB)
bude své sazby nadále držet blízko nuly, nicméně jako prav
děpodobné vidíme ukončení programu nákupu dluhopisů
(tzv. kvantitativního uvolňování, QE). Z toho důvodu před
pokládáme růst výnosů na státních dluhopisech a korekci
jejich cen. 10letý německý státní dluhopis aktuálně vynáší
+0,55 % p. a.
Česká republika – pro rok 2018 předpokládáme minimálně
dvojí zvýšení úrokových sazeb, trh tato očekávání již částečně
promítl do cen dluhopisů. V kontextu růstu úrokových sazeb
porostou i výnosy dluhopisů, tyto nárůsty budou ale pravdě
podobně nižší než v zemích eurozóny. Aktuální výnos české
ho státního dluhopisu dosahuje +1,9 % p. a.
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Akcie – v roce 2017 se akcie svezly na vlně optimismu pod
pořeného růstem ekonomické aktivity, zisků firem i pozitiv
ních očekávání. Na akciových trzích jsme po dobu celého
roku překvapivě viděli minimální volatilitu.
V roce 2018 očekáváme pokračování růstových tendencí ak
ciových trhů. Pro americké akcie vidíme významnou podporu
v podobě pozitivních dopadů daňové reformy a očekáváme
další růst tržeb a ziskovosti firem. Pokračování ekonomického
růstu předpokládáme také v eurozóně. Náš názor na akcie je
pozitivní, a to zejména pro první polovinu roku 2018, v portfo
liích proto držíme převážně akciovou složku.
Za rizikové faktory považujeme postupné dosažení vrcholu
ekonomického cyklu. Vyčerpání růstových možností může

nastat v důsledku přehřátí ekonomického růstu způsobeného
např. nedostatkem pracovních sil či růstu inflace.
Měny – nejdůležitější událostí roku 2017 bylo dlouho očeká
vané ukončení intervenčního režimu ČNB. Česká koruna od
dubna do konce roku 2017 posílila vůči euru o 6,5 %. Význam
ným faktorem loňského roku bylo rovněž oslabování americ
kého dolaru. Americký dolar poklesl v průběhu roku 2017
vůči euru o více než 13 %. Pokles dolaru vůči CZK činil téměř
18 %. Z důvodu snížení měnové volatility na portfoliích jsme
u amerického dolaru aktuálně zajištěni cca z 50 %. Samozřej
mostí je i strategie zajištění eurové části portfolia, kde např.
u našich fondů můžeme vidět téměř 100% zajištění.
Celkově v roce 2018 očekáváme vyšší volatilitu v porovnání
s rokem 2017. Předpokládáme pokračování růstového trendu
na akciích, ale jsme si vědomi nutnosti důsledného monito
rování situace a přizpůsobení strategií aktuálnímu dění na
finančních trzích.
Asset Management tvoří jádro investičního portfolia široké
a dále rostoucí skupiny investorů, jeho obliba se zvyšuje již
několik let. Uchování hodnoty majetku, příprava na penzi či
dlouhodobé dynamické zhodnocování – různé cíle, různé po
třeby, kterým je možné přizpůsobit investiční strategie. Právě
Asset Management je moderním a flexibilním nástrojem, který
naplní vaše nejnáročnější očekávání.
Autor je Asset Portfolio Manager v Raiffeisenbank a.s.
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Dlouhodobá
spolupráce FWR
a Raiffeisen Centrobank
Privátní bankovnictví FWR a Raiffeisen Centrobank úspěš
ně spolupracují již od r. 2006 a došlo tak ke spojení dvou
silných partnerů v rámci finanční skupiny Raiffeisen Bank.
FWR bylo oceněno jako nejlepší privátní bankovnictví
v anketě Euromoney a také se dlouhodobě těší vysoké spo
kojenosti svých klientů. Raiffeisen Centrobank je lídr a prů
kopník v oblasti strukturovaných produktů v Rakousku a ve
východní Evropě a stabilně se umisťuje na první příčce v an
ketě Zertifikate Austria Award, a to bez přerušení již od roku
2007. Od začátku spolupráce bylo vydáno nespočet emisí
exkluzivně pro FWR.

Je stále ten správný čas
na nákup?
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Trhy od poslední velké krize v roce 2009 víceméně neustále
rostou. Zažíváme nejdelší nepřerušený růst v historii a kaž
dým dalším úspěšným rokem obezřetnost investorů klesá
a touha po výnosech roste. Přispívají k tomu také dlouhodobě

Jedním z nich jsou například bonusové certifikáty, které po
můžou eliminovat riziko špatného načasování investice. Díky
ochranné bariéře a předem stanovenému výnosu dokážou
přinášet výnosy nejenom v rostoucí tržní fázi, ale také při trzích
stagnujících, případně klesajících až k ochranné bariéře.
Na uvedeném grafu je znázorněn vývoj evropského indexu
EURO STOXX 50©. Tento evropský blue chips index je veli
ce oblíbeným podkladovým aktivem našich produktů. Jaký
bude jeho vývoj v budoucnu, můžeme při nejlepší vůli pouze
odhadovat, a i když zatím stále očekáváme růst, nikdy to ne
budeme moci říct se 100% jistotou. A tady je zřejmá největší
přednost bonusového certifikátu – výnos nejenom v období
růstu, ale také při stagnaci, a dokonce i relativně prudkém
poklesu až k bariéře.

Text: Přemysl Plaček

Strukturované produkty
představují moderní formu
investování, která umožňuje
investorům vstup na akciové,
komoditní, měnové a další
trhy a zároveň jim dává
možnost optimalizovat riziko
své investice.

investice

investice

Strukturované
produkty – správný
čas na nákup?

Stabilita a výnos – obojí je
možné

nízké úrokové sazby, které nutí i konzervativní investory k rizi
kovějším investicím s lepším výnosem.
Jak známo, žádný strom neroste do nebe a s dalšími měsíci
a lety rostoucích trhů se dá očekávat, že přijdou také chudší
léta.

Základem je správná
strategie
Načasování investice je alfou a omegou úspěšného investora.
Základ je: koupit levně a prodat draze! Byť to vypadá jako ve
lice jednoduchá strategie, její realizace v praxi už tak snadná
není. Přesto existuje řešení.

S bonusovým certifikátem můžeme velice rychle reagovat na
změny na trhu a vydat produkt přesně na míru pro aktuální
situaci. Volba správného tématu a ochranné bariéry je veli
ce důležitá. Privátní bankovnictví nestojí na spekulativních
investicích a honbě za vysokými výnosy s extrémně vysokým
rizikem. Privátní bankovnictví spočívá především ve stabilitě
a dlouhodobě udržitelném růstu kapitálu, a tak se při výběru
produktů soustředíme především na tyto atributy.
Proto při konstrukci certifikátu dbáme na stabilitu podklado
vého aktiva a hluboko položenou ochrannou bariéru. Přitom
nezapomínáme na atraktivní výnos a co možná nejkratší dobu
splatnosti. Díky tomuto konzervativnímu přístupu se můžeme
chlubit nespočtem úspěšných produktů, které byly „ušity na
míru“ pro klienty FWR. Sami se můžete přesvědčit na našich
stránkách www.rcb.at, kde najdete více než 6 000 certifikátů.
Stránky jsou dostupné také v češtině.

Co připravujeme na rok
2018?
Společně s kolegy z privátního bankovnictví sledujeme situaci
na trzích a především nasloucháme vám, abychom mohli při
pravit produkty přesně na míru.
Rok 2018 jsme začali s garantovaným produktem a následo
vat bude bonusový certifikát. V plánu máme rovněž expresní
certifikát, jehož hlavní výhodou je možnost „předčasného“
splacení. Pro tento rok máme v plánu také TWIN WIN certifi
kát, který umí i negativní vývoj podkladového aktiva přeměnit
v pozitivní.
Jak fungují jednotlivé produkty, vám přiblížíme v dalším čísle.
Věříme, že do té doby již budete mít i vy osobní zkušenost se
strukturovanými produkty a budete se těšit na novinky, které
pro vás připravíme.
Autor je Regional Manager of Structured Products
v Raiffeisen Centrobank AG
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Text: Jakub Hlaváček

Text: Dr. Martin Dilg, Alexander Hoffmann

Technologický pokrok nabral
takovou rychlost, že tradičním
finančním institucím hrozí
zánik, pokud si toto prostředí
velmi rychle neosvojí.

Společnost AllianceBernstein
vstoupila v České republice
do partnerství s privátním
bankovnictvím Friedrich
Wilhelm Raiffeisen.

Za zlomový rok můžeme označit rok 2011, kdy začalo tažení
chytrých telefonů. V roce 2015 bylo na světě cca 1,6 miliardy
smartphonů a odhaduje se, že v roce 2020 jich bude přes
6 miliard. S tím souvisí obrovský nárůst objemu přenášených
dat a potřeba tato data zpracovávat a vytvářet z nich výstupy
využitelné v oblasti bankovnictví. Do centra pozornosti celé
řady oborů – a správa aktiv není výjimkou – se dostaly i dnes
často zmiňované cloudové technologie a datová úložiště.

Příkladem společnosti, která tomuto jevu (zatím) zdárně čelí,
je společnost Fidelity International. Tento rodinný podnik
s více než padesátiletou tradicí dokázal propojit aktivně řízené
fondy s ETF fondy a novými způsoby využívání dat o trhu. Díky
této kombinaci tradičních a nových technologií se společnosti
podařilo za posledních 10 let navýšit objem aktiv pod správou
o 52 % a výnosy společnosti vzrostly o 42 %.

Rychlý technologický pokrok vedl také k nástupu „fintech“
společností, které propojují oblast finančních služeb a tech
nologií. Do této kategorie spadají i takové giganty, jako jsou
Google, Apple, Amazon, Facebook nebo Tencent, u kterých
se koncentruje ohromné množství dat o spotřebitelském cho
vání a zájmech obyvatelstva využitelné pro rychlé vyhodnoce
ní vhodných investičních nástrojů.

To nejlepší z obou světů

Naopak někteří z tradičních poskytovatelů investičních řeše
ní byli pod tlakem technologických změn donuceni k fúzím,
aby optimalizovali své náklady a dokázali zachytit tuto revo
luci. Příkladem těchto spojení v poslední době jsou Amundi
a Pioneer Investments, Aberdeen a Standard Life či Janus
a Henderson.

Dramatický pokles marží
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AllianceBernstein:
Osvědčená
investiční řešení

Rostoucí konkurence v poskytování finančních služeb záro
veň vede k velkému tlaku na marže: podle některých informa
cí se marže za posledních 10 let snížily o více než 40 %. Vět
šina investorů tento proces pozoruje v přechodu od aktivně
řízených fondů, kde správu aktiv vykonává portfolio manažer,
k pasivním ETF fondům. Celá odborná investiční obec se tak
dostala pod obrovský tlak, aby překonávala tyto pasivní fondy,
které klientům přinášejí výhodu nízkých nákladů.

I my jsme samozřejmě přemýšleli, jak na tyto revoluční změ
ny reagovat – a výsledkem je nový investiční přístup, který
chceme nabídnout klientům privátního bankovnictví Raiffei
senbank. V naší nabídce nyní najdete modelová portfolia in
vestičních společností, která kombinují tradiční práci portfolio
manažera (aplikace investiční metody na výběr podkladových
aktiv) s novým trendem pasivního investování do ETF fondů.
Navíc jako zásadní doplněk využívají datové výstupy o změ
nách spotřebitelského uvažování.
V rámci nových modelových portfolií vám bude k dispozici
investiční nabídka světových lídrů v této oblasti, jako jsou
Fidelity International, BlackRock, J.P. Morgan, Morgan Stan
ley, Invesco, Schroders, Allianz Amundi AM a AllianceBern
stein. Vývoj jednotlivých investic pravidelně vyhodnocujeme
ve spolupráci s asset managery a experty z Raiffeisen Re
search a na základě toho upravujeme skladbu modelového
portfolia.
Autor je investiční stratég Privátního bankovnictví
v Raiffeisenbank a.s.

V tomto článku najdete přehled historie společnosti Alliance
Bernstein (AB), jejích klíčových hodnot a investiční filozofie
a představíme vám tři investiční řešení, která budou k dispozi
ci klientům privátního bankovnictví v České republice.
Společnost AB je předním světovým správcem aktiv. Nabízí
širokou škálu investičních řešení jak pro soukromé klienty, tak
pro instituce. Naším hlavním cílem je pomoci klientům chránit
a rozšiřovat jejich majetek pomocí inovativních přístupů. Naše
investiční možnosti zahrnují rozmanité třídy aktiv a rozličné re
giony. Nabízíme například fondy s domicilem v Lucemburku,
které jsou globální, regionální či specifické pro jedno odvětví
a zaměřují se na akcie, pevné výnosy, multi-asset strategie či
alternativní investice. Mnohé z těchto fondů jsou v současné
době k dispozici i českým investorům.

hlavní téma

hlavní téma

Technologická
revoluce: motor změn
ve správě aktiv

ciemi na rozvíjejících se trzích je poměrně nízká. Kromě toho
je v současné době u dluhu rozvíjejících se trhů šance na vyš
ší výnosy než u amerických dluhopisů srovnatelné úvěrové
kvality. Když se k tomu přidají potenciální zisky díky měnám,
které jsou dobře podporovány bohatými rezervami a zlepšují
cím se ekonomickým růstem v mnoha rozvíjejících se zemích,
vznikne všestranný investiční profil.
Jak tento fond funguje: Toto portfolio investuje do dluhopi
sů rozvíjejících se trhů, které jsou vydané v místní měně, a to
především státních a kvazistátních emitentů. Zkušený tým
správců portfolia, vedený Shamailou Khanem, má více než
20 let zkušeností s investováním na rozvíjejících se trzích.
U tohoto fondu aktivně spravují měnové riziko rozvíjejících
Rozvíjející se trhy nabízejí příležitost získat nadstandardní výnosy

Tři hlavní hvězdy z naší
investiční řady
AB SICAV I – EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY
DEBT PORTFOLIO
Rychle rostoucí třída aktiv s několika výhodami
Během posledních dvaceti let se dluhopisy z rozvíjejících se
zemí vyvinuly z malého segmentu na velkou a likvidní třídu
aktiv. Podsegment dluhopisů vydávaný v místní měně místo
v amerických dolarech nebo v eurech se za posledních pět
let začal podobně přeměňovat v souvislosti s tím, jak se růz
né země poučily z dřívějších finančních krizí a posilovaly své
měny.
Rozvíjející se dluhopisy nabízejí značný stupeň diverzifikace,
protože jejich korelace s dluhopisy rozvinutého trhu nebo ak
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se trhů, aby tak zvýšili výnosy a zároveň diverzifikovali mak
roekonomické riziko. Vzhledem k tomu, že se tržní podmínky
neustále vyvíjejí a mění, umožňuje investiční proces pružné
přizpůsobení a reakci, kdykoliv a kdekoliv to bude nutné.
Při investicích na rozvíjejících se trzích je důležitá důkladná
a průběžná analýza základních makroekonomických faktorů
a politických a sociálních otázek. Společnost AB má díky
svým 9 ekonomům k dispozici jeden z největších zdrojů
v tomto odvětví.
Pokud je to opodstatněné, může tým do portfolia přidat dluho
pisy v tvrdých měnách nebo podnikové dluhopisy, a zlepšit
tak poměr rizika a návratnosti. Nejméně 80 % portfolia ale
bude vždy investováno do místní měny. Předtím, než se dluho
pis dostane do portfolia, důkladně prověříme jeho úvěrovou
kvalitu, cenu a likviditu. Správci portfolia dbají na to, aby vždy
zajistili, že žádná země, průmysl ani měna nebudou mít příliš
velkou váhu, aby byla zachována dostatečná diverzifikace
a aby bylo portfolio odolnější v období výkyvů na trzích.
Základní informace o fondu
ISIN: LU0736561761 (třída A2 USD)
LU1747736533 (Class A2 CZK H)
Správci portfolia: Paul DeNoon, Christian DiClementi,
Brad Gibson, Shamaila Khan
Čistá aktiva (ke 31. 12. 2017): 269 milionů amerických dolarů
AB FCP I – JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO
Japonský pacient se konečně zotavuje
Japonsko bylo zachycené ve zdánlivě nekončícím cyklu hos
Japonsko se zotavuje, ale tamní cenné papíry zůstávají podhodnocené

podářské stagnace, rostoucího dluhu a nízké inflace, či do
konce deflace od doby, kdy v roce 1989 došlo k prudkému
konci dlouhého poválečného úspěchu země. Ale ambiciózní
reformy premiéra Abeho začaly přinášet výsledky a ekonomi
ka získává na síle. To vedlo ke slibnému obratu na tokijské
burze, která si po desetiletí vedla jako jedna z nejhorších na
světě.
Navzdory dobrým výsledkům v loňském roce zůstávají pro
většinu segmentů trhu ocenění poměrně nízká. Japonsko za
žilo za posledních dvacet let mnoho falešných jiskřiček nadě
je a přetrvávají tam velké problémy, v neposlední řadě slabý
demografický profil země a napjaté vztahy se Severní Koreou
a Čínou. Přesto může být expozice vůči této vysoce rozvinuté
ekonomice prostřednictvím burzy užitečným doplňkem k vše
strannému portfoliu. Je však důležité, abyste u této třídy aktiv
vybírali pečlivě a byli opatrní.
Jak tento fond funguje: Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni,
že hlavní správce portfolia Atsushi Horikawa je pro tento úkol
tou pravou osobou. Má 28 let zkušeností s investováním ve
svém rodném Japonsku a od založení společnosti AB v roce
2005 řídil japonské portfolio se strategickou hodnotou spo
lečnosti AB.
„Hodnota“ znamená, že se Horikawa zaměřuje na cenné pa
píry v širokém japonském univerzu, s nimiž se obchoduje pod
úrovní toho, co je podle výzkumu jejich vnitřní hodnota. Tento
typ strategie je považován za opatrnější a nabízí větší odol
nost v případě poklesu trhu než podstata přístupů založených
na růstu. Ačkoliv se to tradičně nepovažuje za „hodnotový“
sektor, Horikawa a jeho rozsáhlý tým analytiků dokázali najít

Silicon Valley: křemíkové srdce americké ekonomiky

mnoho položek s atraktivním oceněním a dobrými vyhlídkami
na růst. Do Horikawova portfolia se dostanou jen jeho nejlepší
nápady. Portfolio obsahuje 41 položek, je tady poměrně dost
koncentrované.
Základní informace o fondu
ISIN: LU0239027880 (třída A JPY)
Správce portfolia: Atsushi Horikawa
Čistá aktiva (ke 31. 12. 2017): 35 113 milionů japonských jenů
AB SICAV I – SELECT US EQUITY PORTFOLIO
Přístup na největší světový akciový trh opatrně
a konzistentně
Americký prezident Trump slíbil „vrátit Americe její velikost“.
Pokud jde o akcie, není takové silné výzvy zapotřebí. Jednot
livé akciové trhy ve Spojených státech tvoří zhruba polovinu
tržní kapitalizace celého světa. Žádná jiná země nemá tak
rozvinuté, rozmanité a sofistikované finanční trhy. To ale ne
znamená, že investování do amerických akcií je stoprocentně
spolehlivé, to ani zdaleka není. Největší ekonomika světa mu
sela ve své proslavené historii obchodování s cennými papíry
přetrpět mnoho korekcí a krachů.
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Mnozí komentátoři se také obávají, že po několika letech vý
znamných zisků se zdá, že americké cenné papíry jsou vyso
ce hodnoceny. To může platit pro určité segmenty trhu, ale
taková široká škála dostupných investičních možností bude
vždy představovat příležitosti, bez ohledu na současný vývoj
na trhu. Žádný investor, který si chce zajistit všestranné glo
bální portfolio, zkrátka nemůže tuto třídu aktiv ignorovat.

Jak tento fond funguje: Kurt Feuerman, hlavní správce této
strategie od její verze pro instituce, která byla spuštěna v roce
2004, se může ohlédnout na 35 let investičních zkušeností.
To znamená, že pozoroval několik „bublin“, které se nafoukly
a zase praskly, a to od černého pátku v roce 1987 až po celo
světovou finanční krizi v roce 2008.
To posílilo jeho investiční filozofii a přesvědčení, že nejlep
ším způsobem, jak získat přístup k potenciálu amerických
akcií, je důsledný proces výběru s důrazem na ochranu proti
nevýhodám. Nedosahuje toho napodobováním trhu a co
nejširším portfoliem, ale udržuje poměrně koncentrovaný
soubor cenných papírů, které podstupují důkladné a prů
běžné zátěžové testy. Feuerman doufá, že se tak bude po
dílet na dlouhodobém růstovém potenciálu trhu a zároveň
sníží krátkodobá rizika.
Základní informace o fondu
ISIN: LU0683600562 (třída A USD)
LU1404936517 (Class A CZK H)
Správci portfolia: Kurt Feuerman, Anthony Nappo
Čistá aktiva (ke 31. 12. 2017): 4 013 milionů amerických dolarů

O společnosti
AllianceBernstein
Dlouholetá historie
Kořeny naší společnosti sahají až do roku 1967, kdy byla zalo
žena společnost Sanford C. Bernstein jako správce aktiv pro
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Text: Radim Kindl

soukromé klienty v New Yorku. V roce 1971 vznikla společ
nost Alliance Capital, když se divize správy aktiv společností
Donaldson, Lufkin & Jenrette a Moody‘s Investor Services od
štěpily a sloučily. V roce 2000 provedla společnost Alliance
Capital akvizici společnosti Sanford C. Bernstein, což vedlo
k přijetí stávajícího názvu společnosti.

a umožňují nám poskytnout našim klientům silné investiční
řešení v měnících se tržních prostředích.
A to není všechno
Upřímně doufáme, že vám tento přehled poskytl představu
o investičních řešeních, která společnost AllianceBernstein
nabízí. Jsme nadšeni, že máme možnost spolupracovat
s Raiffeisenbank na tak rostoucím a dynamickém trhu, jako je
Česká republika, a těšíme se na budoucí intenzivní spolupráci
ve prospěch českých investorů.
Autoři:
Dr. Martin Dilg je managing director Central & Eastern
Europe v AllianceBernstein
Alexander Hoffmann je director Financial Institutions
v AllianceBernstein

Dnes společnost AB zaměstnává celkem 3 468 lidí ve
22 zemích a 48 městech. Tento počet zahrnuje 340 analytiků
a správců portfolií, jejichž primárním cílem je poskytnout klien
tům uspokojivé investiční výsledky. Celkově společnost AB
spravuje aktiva ve výši 535 miliard USD (všechny údaje jsou
ze 30. září 2017). Většinu akcií společnosti drží francouzský
finanční konglomerát AXA, ale významnou část vlastní i za
městnanci nebo je volně obchodována na trhu. Společnost
AB pracuje nezávisle.

Výkony v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice do

Investoři dnes hledí na rychle se měnící tržní prostředí a mají
více investičních možností než kdykoliv předtím. Ve společ
nosti AB je zhodnocení a naplnění potřeb našich klientů
v centru naší každodenní práce. Z toho důvodu nabízíme ši
rokou škálu investičních strategií, které odpovídají rizikovým
tolerancím a cílům návratnosti různých investorů.
Provozujeme jednu z nejrozsáhlejších výzkumných platforem
v celém odvětví. Máme 195 analytiků, kteří pokrývají každou
třídu aktiv, včetně 15 000 emitentů dluhopisů a více než
5 000 kótovaných společností na všech kontinentech. Prová
dějí řadu kvantitativních, základních a ekonomických analýz
a své postřehy předávají našim 145 správcům portfolia. Naši
investiční experti spolupracují napříč týmy, aby vytvořili inova
tivní produkty a diferencovaná portfolia akcií, dluhopisů, multi
-asset strategie a alternativní strategie.
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Od počátku roku 2018
nabízí Raiffeisenbank
klientům privátního
bankovnictví FWR možnost
investování do zlata.
Zlato má dlouhou historii. Ačkoliv bylo zpočátku využíváno
především pro svou okrasnou funkci, již před třemi a půl ti
sícem let se jej začalo používat jako platidla a zhruba v sed
mém století př. n. l. se v Lýdské říši (v dnešním Turecku) zlato
poprvé objevilo i ve formě mincí. Jako prostředek směny zlato
fungovalo dalších dva a půl tisíce let, až teprve v minulém sto
letí s postupným opuštěním tzv. zlatého standardu tuto svou
funkci ztratilo.

fondů může klesnout i stoupnout a investoři nemusejí získat zpět celou částku,
kterou investovali.
Názory vyjádřené v této reklamě nepředstavují výzkum, investiční poradenství
ani obchodní doporučení a nemusí nutně představovat názory všech týmů
pro správu portfolií společnosti AB. Před investováním do fondu by si investoři
měli prostudovat celý prospekt o fondu, hlavní informační dokument o fondu
pro investory a nejnovější finanční výkazy, které jsou k dispozici v angličtině
zdarma u společnosti AllianceBernstein (Luxembourg) S. à r. l. na adrese

Jednotná filozofie a charakter společnosti
Nejdůležitějšími pilíři našeho firemního charakteru a inves
tiční filozofie jsou naše neochvějná orientace na klienta, náš
výzkum i naše hluboce zakořeněné přesvědčení, že aktivní
správa bude dlouhodobě vytvářet hodnotu.
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Investiční zlato

www.alliancebernstein.com.

V celé dosavadní historii lidstva bylo vytěženo zhruba 177 tisíc
tun zlata. Pokud bychom si toto množství chtěli nějak přiblížit,
stačí si představit krychli s hranami zhruba 21 m dlouhými.
Kromě malého množství zlata utopeného v korábech na dně
oceánů je toto zlato dosud v oběhu – většina je uchovávána
ve formě šperků nebo zlatých cihel národních bank, menší
část také jako součást různých průmyslových a elektrotech
nických zařízení. Dosud nevytěžené zásoby jsou odhadovány
zhruba na 84 tisíc tun.
Ačkoliv se na konci minulého století zdálo, že zlato jako inves
tiční nástroj ztratilo na významu, poslední finanční krize uká
zala, že úloha zlata jako investičního nástroje ještě zdaleka
neskončila. Zatímco před krizí v roce 2007 se cena zlata po
hybovala kolem 830 USD za trojskou unci, na jejím vrcholu se
za unci zlata platilo 1 900 USD. A i dnes vzhledem k rostoucí
nejistotě a politické nestabilitě ve světě zůstává řada dobrých
důvodů, proč investovat právě do zlata.
Ochrana proti inflaci a poklesu finančních trhů
Cena zlata v minulosti měla zápornou korelaci s vývojem ak
ciových trhů. Pokud finanční trhy zaznamenaly propad, inves
toři se snažili chránit svůj majetek zvýšeným investováním do
zlata, a cena zlata tedy rostla. Totéž platí i pro inflaci, kde zlato
opět slouží investorům jako ochrana hodnoty majetku.
Snadná směnitelnost
Zlato lze kdykoliv směnit na peníze, a to kdekoliv na světě.
Díky jeho vysoké měrné hustotě je zároveň snadné jej sklado
vat i převážet. Funguje jako pojistka pro nejisté časy.

Jako součást našeho závazku vůči našim klientům nabízíme
výjimečnou úroveň služeb zákazníkům. Sem patří naše roz
manité nabídky informačních materiálů o portfoliích a vývoji
trhu, jako jsou naše Bílé stránky, které se zabývají hlavními
investičními tématy, a podrobné analýzy výkonnosti a rizik pro
všechny naše fondy.

Dlouhodobá stabilita
Navzdory krátkodobým výkyvům trhu je cena zlata v dlouho
dobém horizontu poměrně stabilní, případně mírně roste. His
torická zkušenost minulých tisíciletí nám ukazuje, že schop
nost zlata uchovávat hodnotu je mimořádná.

Naše podniková struktura založená na spolupráci, bohatých
zkušenostech a nízké fluktuaci našich investičních týmů v ce
losvětovém měřítku stejně jako naše aktivní a důsledné in
vestiční procesy nás odlišují od většiny poskytovatelů fondů

Diverzifikace rizika
Investiční portfolio klienta může přiměřené množství zlata za
stoupeného v portfoliu příznivě ovlivnit. Obvykle se doporuču
je 5% až 10% zastoupení zlata v investičním portfoliu.

Raiffeisenbank nabízí klientům privátního bankovnictví FWR
investiční zlato ve formě slitků s hmotností od 1 g po 1 kg
a mincí různých gramáží společnosti Münze Österreich – svě
toznámé vídeňské mincovny, která se zabývá zpracováním
drahých kovů a ražbou mincí již déle než 800 let.
Veškeré nabízené mince a slitky mají ryzost 999,9/1000 Au
(tj. 24 karátů) – jedná se tedy o čisté zlato. Každá mince i sli
tek obsahuje značky, které zaznamenávají jméno výrobce,
váhu, ryzost a unikátní sériové číslo.
Zlato je možné prostřednictvím Raiffeisenbank nejen koupit,
ale i prodat. Zpětný odprodej je však možný pouze v případě,
že bylo zlato uschováno v bezpečnostní schránce v pobočce
privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen v Praze 4.
Pronájem bezpečnostní schránky určené k přechovávání zla
ta je klientům privátního bankovnictví nabízen za zvýhodně
nou cenu. Pokud si chce klient zajistit odprodej sám, může si
zlato samozřejmě vzít domů nebo ho uložit jinde.
Autor je segment manager v Raiffeisenbank a.s.

TIP
Slitky i mince jsou samy o sobě krásné, jako luxusní dárek
však lze doporučit slitky o váze 1 g, 5 g a 10 g s unikát
ní ražbou lipicánského koně, která zároveň funguje jako
bezpečnostní prvek, tzv. KINEGRAM®. Podle toho, jak se
mění úhel, ze kterého se díváte, kůň s jezdcem se jeví jako
ve skoku. Tyto slitky mohou být dokonce zapracovány do
šperku.
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Od nového roku nabízíme klientům privátní banky novou exkluzivní debetní kartu
Mastercard World Elite. Výměna stávající karty za novou debetní kartu bude
probíhat v průběhu roku 2018.

Generace dědiců
často nemá zájem
pokračovat
v rodinném podnikání

hlavní téma

Debetní karta
WORD ELITE
FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Výhody debetní karty
• Nadstandardní pojištění a cestovní asistenční služby pro pohodlí na vašich cestách pro vás i vaše blízké
• Vstup do letištního salonku Raiffeisenbank Lounge na Letišti Václava Havla v Praze
• Vstup do více než 900 letištních salonků ve více než 450 městech po celém světě
• Jedinečná služba Concierge přispívá k vašemu komfortu, ať jste kdekoliv na světě
• Atraktivní výhody u obchodníků v programu VIP Premium RB Club

Text: Mgr. Petra Kopecká

Mezi podnikateli dochází
v posledních letech ke
generační obměně. Tento
fenomén se týká zejména
malých a středních firem, ale
dopadá i na velké společnosti.
Ti, kteří s podnikáním začali
po roce 1989, stárnou
a hledají nástupce, a to buď
mezi rodinnými příslušníky,
nebo se poohlížejí po
vhodném kupci.
V takovém okamžiku přichází na řadu odborné poradenství.
Majitelé podniků mohou využít rady profesionálů a konzulto
vat s nimi krok za krokem. Odborníci je upozorní na právní
i ekonomická úskalí a dohlédnou nejen na maximalizaci ceny,
ale především na minimalizaci rizik spojených s transakcí.
O své zkušenosti z této oblasti se s námi podělil Václav Štěti
na, ředitel firemního bankovnictví, a Marek Tichý, ředitel kor
porátního financování.

www.fwr.cz

Řešení generační obměny je v posledních letech velké
téma. České podniky si většinou ničím takovým neprošly. Kde vy berete ten návod, jak takovou situaci nejlépe
vyřešit, a proč by se do toho vlastníci raději neměli pouštět sami?
Štětina: Máte pravdu, že v České republice nemáme takovou
zkušenost, abychom dokázali vycházet z konkrétních čísel,
ale díváme se do okolních států, jako je Francie či Německo,

Václav Štětina, ředitel firemního bankovnictví

Marek Tichý, ředitel korporátního financování

kde už podobnými vlnami prošli několikrát. A od nich víme,
že předání firmy v rámci rodiny probíhá minimálně, většinou
majitelé přistoupí k prodeji. V tu chvíli majitelé podstupují
velká rizika – ekonomická, právní. Proto vedle sebe potřebu
jí někoho, kdo s tím má větší zkušenost, protože to řešil už
vícekrát.
Říkáte, že lidé se rozhodují, zda prodat, nebo přenechat
dětem. V kolika procentech případů se povede generační obměna a v kolika se raději rozhodnou vzít někoho
zvenku nebo firmu prodat?
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Můžete tedy popsat svoji roli v takovém procesu? Co
klientovi nabízíte, když za vámi přijde s tím, že neví, co
s firmou dál?
Tichý: Když přijde klient a řeší, co se svojí firmou do budouc
na, nejprve se podíváme do nitra společnosti, protože musí
me přesně pochopit její historii, vnitřní nastavení, limity, ale
především představy vlastníka. Podíváme se, jaký má poten
ciál na domácím trhu či zahraničních trzích nebo jaká jsou
negativa v organizační struktuře. Detailně probereme s vlast
níkem, čeho by chtěl dosáhnout, a teprve následně můžeme
navrhnout postup.
Takže zjišťujete, jakou má pozici na trhu, abyste určili,
zda je možné firmu dobře prodat?
Štětina: Je to poradenství. Profilujeme se jako někdo, kdo je
dlouhodobým partnerem klienta. Tedy někdo, za kým může
vlastník přijít a nechat si poradit s optimálním řešením. Jest
li to nakonec skončí prodejem sta procent, deseti procent,
nebo fúzí s novým partnerem, to ukáže situace.
Tichý: Dám příklad, teď jsme dokončili transakci. Přibližně
před 8 měsíci za námi přišel vlastník, který začínal opravdu
z garáže a vybudoval firmu s obratem přes miliardu korun.
Krásná, plně zainvestovaná firma s novými technologiemi.
I když klient není v pokročilém věku, společnost budoval sám
dvacet let a za tu dobu již ztratil energii. Takže jsme začali
řešit, zda společnost prodat, nebo najít nějaké jiné východis
ko. Výsledným řešením, na němž jsme se shodli, bylo najít
partnera, který bude mít přesně padesát procent společnosti
a vezme si pod sebe obchod a nové trhy, s tím, že našemu
klientovi zůstanou na starost technologie a výroba. A podaři
lo se nám to. Majitel neskutečně ožil, firmě to pomohlo, čísla
vzrostla a společnost má větší tah na branku, protože najed
nou jsou na to dva.
Znamená to, že jste schopní vyhledat třeba správného investora? Že máte naopak i poptávky po různých typech
firem?
Tichý: Velice často. Podnikatelé dnes hledají společnosti, jež
synergicky zapadnou do jejich podnikání, aby si doplnili něja
kou aktivitu, kterou nemají.
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To znamená, že i firma, která vypadá, že není úplně
úspěšná, že se jí taktak daří, může být pro správného
investora cenná.
Tichý: Samozřejmě. Nicméně musím upozornit na nový trend,
který jsme vysledovali v průběhu roku 2017. Loňský rok byl na
transakce celkově velmi silný, ale od jeho druhé poloviny jsme
byli svědky změny chování jak kupujících, tak prodávajících,
které se projevilo v různé míře očekávání obou stran v otázce
ceny. Mnohdy jsou cena a očekávání prodávajícího již tak vy
soké, že kupující není ochoten za danou společnost takové
peníze vydat. Také se bavíme o průměrné návratnosti investi
ce okolo 10–15 let, což je doba, která je pro investory velice

složitě akceptovatelná s ohledem na nestabilitu trhu a možné
ochlazení, kterého se mnozí investoři začínají obávat. Riziko
je dalším významným faktorem. Většina kupujících se rekru
tuje z řad finančních investorů, kteří jsou na cenu, riziko a čas
mnohem citlivější než strategičtí investoři. Na základě toho
si velice pečlivě vybírají, jaké investice jsou pro ně zajímavé
a především jaké riziko je pro ně ještě akceptovatelné.
Soustředíte se pouze na český trh, nebo můžete zařídit
vstup i na zahraniční trhy?
Tichý: To je jedna z našich přidaných hodnot. Na úrovni
České republiky je celá řada poradců, ale většina z nich je
schopna zajistit pouze lokální transakce. My dokážeme zajistit
nákup nebo prodej do zahraničí. Naše služby nabízíme nejen
v Česku a Slovensku, ale po celé střední a východní Evropě.
Jak dlouho celý ten proces seznamování se s firmou
a následná transakce vlastně trvají?
Tichý: V průměru 6 až 8 měsíců, ale třeba i dva roky. Záleží na
mnoha okolnostech a někdy je hlavním faktorem správné na
časování, které prostě neuspěcháte. Není to na lusknutí prstu.
Štětina: Jen upozorním, že je velice důležité uvědomit si, že
záleží na velikosti společnosti. Pokud se budeme bavit o spo
lečnosti s EBITDA 30 milionů, která je plně závislá na vlastní
kovi, můžeme předpokládat, že proces bude pomalejší než
u prodeje společnosti s EBITDA 500 milionů, která je plně
řízena managementem a je na vlastníkovi ve své podstatě
nezávislá.
Tichý: U středního segmentu, který je přibližně od 100 milionů
po 1 miliardu korun tržní kapitalizace, jsou většinou vlastníci
stále plně zapojeni do každodenního fungování společnos
ti, jsou součástí managementu, mají odpovědnost, dělají
rozhodnutí. Tito lidé neudělají rozhodnutí hned, potřebují si
o tom popovídat. A to je také odlišnost od zahraničí. V zahra
ničí je role vlastníka a managementu plně oddělena, s tím, že
vlastník má najatý management, se kterým si na začátku roku
udělá plán a pak pouze kontroluje, že vše funguje, jak má.
Čím je tenhle rozdíl daný?
Štětina: Historicky. Je velmi těžké vymanit se z řízení firmy,
kterou jste doslova vydupali ze země. Najednou zjistíte, že už
máte ve firmě 200 lidí a pořád vše děláte sám. Takový podni
katel zcela odbourá soukromý život, pracuje 24 hodin denně,
po nocích vyřizuje e-maily. Avšak jednoho dne zjistí, že na
to už nemá sílu. Nějaký čas však trvá, než se dostane do té
úrovně, že bude pouze dozorovat, že si najme profesionální
management.
Jak pomáháte s předáním firmy potomkům? Jste schopní třeba potom kontrolovat, že to funguje?
Tichý: Bohužel nejsme schopni žít se společností dalších
dvacet let a hlídat druhou generaci. My ošetřujeme rizika. Ale
samozřejmě firmu zpovzdálí sledujeme a jsme rádi, když se
jí daří.
Autorka je External Communicaton Manager
v Raiffeisenbank a.s.
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Tichý: Když vezmete sto vlastníků a zeptáte se jich, zda chtějí
spíše prodej, nebo generační obměnu, pak to bude padesát
na padesát. Když se ale potom podíváte na statistiky z vyspě
lých ekonomik, zjistíte, že úspěšnost pokračování byznysu
v rámci první generace je okolo 40 procent a ve druhé gene
raci jen 13 procent.

Letištní salonek
Raiffeisenbank: vyšší
kapacita a komfort
Text: Mgr. Petra Kopecká

Raiffeisenbank zvítězila ve
veřejném tendru na pronájem
salonku na Letišti Václava
Havla Praha, které letos
odbaví rekordních téměř
15 milionů cestujících.
Obě společnosti tak navážou na stávající úspěšnou spoluprá
ci. Raiffeisenbank Lounge se nachází v Terminálu 2 a je zdar
ma k dispozici držitelům vybraných prémiových platebních
karet Raiffeisenbank.
Klid, soukromí, občerstvení, TV, wi-fi, denní tisk, tablety, dětský
koutek, ale i sprchy jsou k dispozici návštěvníkům letištního

Raiffeisenbank Lounge
• salonek se nachází v odletové hale Terminálu 2 Letiště
Václava Havla naproti odbavovací přepážce č. 209
• salonek je otevřen každý den od 5:00 do 22:00 hodin
• individuální péče v luxusním prostředí
• občerstvení all-inclusive
• bezplatný vstup do salonku pro vás a pro další osobu,
která vás doprovází, a děti do 3 let*
• individuální bezpečnostní kontrola do schengenského
prostoru
• komfortní odbavení v samoodbavovacím kiosku přímo
v salonku (momentálně pouze s příručními zavazadly
a u vybraných aerolinií)
• TV, wi-fi, tablety k zapůjčení, denní tisk
• dětský koutek, sprchy
*Salonek je zdarma pro všechny klienty s debetními kartami: MC GOLD
(s letadlem), Visa Gold, MasterCard World Elite Friedrich Wilhelm Raiffeisen
a kreditní kartou MasterCard World Elite Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

salonku Raiffeisenbank Lounge, kteří si na svých cestách
chtějí odpočinout nebo v klidu pracovat. „Salonek ročně na
vštíví kolem 30 tisíc cestujících z celého světa. Mezi nimi i naši
klienti, kterým chceme zajistit all-inclusive péči v luxusním pro
středí,“ sdělil při podpisu smlouvy Jan Remr, ředitel privátního
bankovnictví Raiffeisenbank.
„Jsem velmi rád, že i nadále můžeme díky partnerství s Raif
feisenbank poskytovat našim cestujícím výjimečný zážitek
z pohodlného cestování. V naší dlouhodobé vizi chceme být
místem, kde jsou cestující v centru všeho, co děláme. Služ
by salonku Raiffeisenbank Lounge včetně prostoru pro práci
a relaxaci či samostatného bezpečnostního odbavení se za
měřují na potřeby těch náročnějších z nich a plně odpovídají
světovým standardům v daném segmentu,“ komentoval Jiří
Petržilka, člen představenstva Letiště Praha pro oblast nele
teckého obchodu a komerčních aktivit.

„Nadstandardní péče nejen
o cestující je součástí
naší strategie poskytování
služeb náročným klientům
vyžadujícím individuální
přístup a exkluzivní služby.“
Jan Remr,
ředitel privátního bankovnictví Raiffeisenbank
Vstup do letištního salonku Raiffeisenbank Lounge je také
součástí unikátní služby Private Check-In Service, poskytova
né cestujícím v rámci odbavení na Terminálu 2.
Salonek projde v následujících měsících zásadní rekonstrukcí
s cílem zdvojnásobení kapacity míst cestujících, dalšího zvý
šení komfortu cestujících i naplnění jejich potřeb.
Autorka je External Communicaton Manager
v Raiffeisenbank a.s.
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Chceme být
aktivními partnery
Národního divadla
Text: Mgr. Petra Kopecká

Raiffeisenbank je od 1. září
2017 novým generálním
partnerem Národního
divadla. Na důvody
spolupráce a nejen na ně
jsme se zeptali generálního
ředitele banky Igora Vidy.
Chodíte do divadla?
Ano, velmi rád. Bohužel kvůli časové vytíženosti ne tak často,
jak bych si přál.
Byl jste generálním ředitelem slovenské Tatra banky, která je dlouhodobým partnerem SND. Vidíte nějaký rozdíl
mezi českou a slovenskou scénou?

Víte že...
... pokud jste členem Premium RB klubu nebo VIP Premium
RB klubu, máte slevu 10 % na vybraná vlastní představení
Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery Národního diva
dla? Více informací najdete na www.premiumrbklub.cz.

Ne. Dokonce bych řekl, že česká a slovenská scéna se na
vzájem prolínají. Jak mezi účinkujícími, tak i v managementu.
Například bývalá generální ředitelka Slovenského národního
divadla je dnes ředitelkou Opery Národního divadla v Praze.
Nebo bývalý šéf Baletu Slovenského národního divadla je
dnes šéfem Baletu Národního divadla v Brně. Mám několik

slovenských přátel, kteří jsou operní pěvci a účinkují často
v Praze. Nebo naopak čeští umělci, kteří účinkují v Bratislavě,
takže se scéna navzájem prolíná.
Jak se díváte na možnosti kulturního rozvoje diváka
a především mládeže v ČR?
Podle mě mají mladí lidé o kulturu zájem, nicméně hlavně o tu
svoji, generační. Myslím si, že možností je spousta a mladí lidé
chodí i do divadla. Nejde o to, že by chodili jen na diskotéky
a do klubů.
Své děti se snažím brát na všechny typy představení, od čino
hry přes operu až po balet. Mým dětem se velmi líbí muzikály,
dokonce i mému šestnáctiletému synovi. Ale možná je to těmi
herečkami a zpěvačkami. (smích) Nejmladší dcera ráda cho
dí na pohádková představení.
Také jsem rád, že děti se mnou poslouchají rockové kapely,
což je můj oblíbený žánr. To máme společné. Kromě toho sa
mozřejmě poslouchají svůj oblíbený rap či hip hop. Jen k de
chovce jsme se zatím nedostali... (smích)
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Co si Raiffeisenbank slibuje od spolupráce s Národním
divadlem?
Na úvod bych chtěl říci, že partnerství Raiffeisenbank s Ná
rodním divadlem zdaleka nekončí pouhým poskytnutím
sponzorského daru, tím to naopak všechno začíná. Náš cíl
je aktivní partnerství, podporované mediálně i jinými formami
propagace tak, aby to dávalo smysl nejen divadlu v podobě
finanční podpory, ale také aby to dávalo smysl s ohledem na
naše marketingové cíle.
Od partnerství si slibujeme to, že veřejnost a především naši
klienti si budou Raiffeisenbank spojovat s kulturou a uměním.

Zážitková prohlídka zákulisí Národního divadla

Vedle sportu, kde se plně vyhraňujeme směrem do golfového
prostředí, je kultura a umění oblast, ke které mají naši klienti
též blízko.
Autorka je External Communicaton Manager
v Raiffeisenbank a.s.

Novým generálním partnerem Národního divadla se
Raiffeisenbank stala od 1. září 2017. Poté, co se prostřed
nictvím dlouhodobého partnerství s Českou golfovou
federací, špičkovými amatérskými a profesionálními hráči
i nejprestižnějšími golfovými turnaji etablovala jako banka
českého golfu, vstupuje nyní do světa kultury a umění.
Za cíl si dává podpořit kvalitní a rozmanitou uměleckou
tvorbu, kterou Národní divadlo na všech svých scé
nách přináší, a pomoci v dalším rozvoji kultury v České
republice.
Generálním partnerem Národního divadla bude
Raiffeisenbank po dobu tří následujících divadelních
sezon (2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020) s možností
prodloužení spolupráce.
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napoví, jak se pohybuje po kuchyni, a po krátkém čase je po
znat, jestli lidsky zapadne. To je nejdůležitější, všechno ostatní
se dá naučit.

Text: Zátiší Group

V Mlýnci, který je součástí společnosti Zátiší Group a kde
jste působil před restaurací Bellevue, jste si také skládal
svůj tým?
Když jsem před lety nastoupil, všichni byli starší, pracovali tam
třeba 15 let. Jelo to denní rutinou, což se mi jako šéfkuchaři
nelíbilo. Ale rok jsem pracoval s týmem, který mi byl přidělen,
abych ukázal, že něco umím a myslím to vážně. Až poté jsem
si mohl postavit tým podle svých představ. Nezůstal tehdy ni
kdo, kromě tří lidí.

„Rok jsem pracoval s týmem,
který mi byl přidělen, abych
ukázal, že něco umím
a myslím to vážně. Až poté
jsem si teprve mohl vybrat lidi
podle svých představ. Kromě
tří nezůstal nikdo,“ vzpomíná
na začátky v Zátiší Group
gastronomický inovátor
Marek Šáda.

Vypadá to, že budete přísný šéf…
Ne, to nejsem, jsem introvert, spíš hodný. Ale když musím ztrá
cet čas zákazníků i personálu opakováním pokynů, pak už
prostě musím být přímý, někdy je ostřejší slovo nejefektivnější.
Musím si udělat v kuchyni pořádek, jinak bychom nemohli ne
ustále zajišťovat vysokou kvalitu.
Kde hledáte inspiraci? Navštěvujete konkurenční podniky? Podle čeho restaurace vybíráte?
Sice trávím spoustu času v kuchyni, ale pořád si hlídám,
abych se mohl věnovat i své rodině a zároveň sbírat inspiraci
u ostatních. Sbírám ji hlavně v zahraničí, ale i v českých re
stauracích. Existuje pár míst, kam se rád vracím, třeba k Janu
Punčochářovi, do Entrée v Olomouci, do pražské Esky. Roz
hodně se nestraníme.

Současný šéfkuchař restaurace Bellevue získal znalosti ve vyhlášených podnicích u nás i v zahraničí. Působil v restauracích Flambée, Kampa park, Dégustation
nebo ACME v New Yorku. Po návratu domů jeho kroky
vedly do Zátiší Group. Odvážně se pustil do změn celého chodu kuchyně a především menu.
Co vás baví na vaření v restauraci Bellevue?
Líbí se mi, že hosté jsou s mým jídlem spokojení a že se kvůli
němu vracejí. V Bellevue mám úplně volnou ruku ve vymýšle
ní jídel. Okolí mě vnímá jako kreativního kuchaře, ale myslím,
že jsem prostě kuchař, kterého baví vařit. V Bellevue mám
možnost pracovat s prvotřídními surovinami, teď například
s divoce lovenými mořskými vlky, kteří jsou sami o sobě de
likátní. Vážím si možnosti pracovat s něčím, co není běžně
dostupné a čemu já můžu dodat jedinečnou chuť.
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V kuchyni se pohybujete patnáct let, prošel jste skvělými podniky u nás i v zahraničí, můžeme se srovnávat se
světem?
Ještě to u nás není jako v cizině, kde mají mnohem lepší
možnosti ve výběru surovin i parametrů kuchyně. Ve většině
restaurací v Česku se šetří na lidech, kuchyně jsou konci
povány na dva až tři kuchaře, kdežto v zahraničí jsou vše
obecně ochotni do lidí a specializace více investovat, což
pochopitelně přináší lepší výsledky. V michelinských restau
racích najdete v kuchyni i dvacet lidí, a to pak práce vypadá
úplně jinak.
Jak velký je váš tým v restauraci Bellevue, kde od září
působíte jako kreativní šéfkuchař? Jste s ním spokojen?

A z těch zahraničních?
Byli jsme různě, v Berlíně, v Mnichově, ale také kousek za
hranicemi v restauraci Kastell, kam jezdí mnoho Čechů, mají

tam dokonce i české menu. Není se čemu divit, je to nebližší
michelinská restaurace od Prahy.
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Introvert, který zkrotil
mořského vlka
Je michelinská hvězda kritériem výběru restaurace, kterou navštívíte?
Také, ale spíše hledáme ty nejbližší, ať už vzdáleností, nebo kon
ceptem. Musí být podobné našim podnikům, nejezdíme třeba
do asijských, protože taková inspirace by se potom nemohla im
plementovat k nám. Není to ale tak, že bychom okopírovali všech
no komplet, jen se inspirujeme, ochutnáváme kombinace a pak
to vaříme, jak mě napadne. Nejsem sběratel receptů, spíše se
snažím být v obraze a rozšiřovat si obzory, jaké suroviny kde pou
žívají, jak o vaření přemýšlejí. Člověk nesmí usnout na vavřínech.
Jste známý používáním netradičních kombinací surovin,
které spolu zdánlivě neladí, chuťově ani vizuálně. Jak si
s tím pak poradíte na talíři?
To je další věc, která mě na vaření baví. Jídlo totiž musí i pěkně
vypadat, nejen dobře chutnat. Mám rád jednoduchost, každé
jídlo tak prezentuji, s každým si vyhraji, ale nejedu podle šab
lony, každý pokrm je pro mě originál. Nejsem příliš zastáncem
detailního stylingu surovin jen proto, aby vypadalo například
na fotce dobře. Mám rád jednoduchost a přirozenost.
Stalo se někdy, že z vaší kuchyně odešlo něco, s čím jste
nebyl spokojen?
Musím se přiznat, ale ano. Nedávno jsem vydával francouz
skou specialitu, měl to být cassoulet z bílých fazolí, ale ve vý
sledku to vypadalo jako katův šleh. Jak jsem to nakrájel a pak
naservíroval, úplně to nevyšlo dle mého plánu. To se stalo
pouze jednou, a navíc manažer restaurace s tím byl spokojen,
a tak jsem souhlasil, aby se jídlo vydalo. Člověk na sebe ale
musí být přísný, jinak by to nikam nedotáhl.

V Bellevue je nás společně se mnou sedm, máme kapacitu
100 hostů, takže to musíme mít přizpůsobené tak, abychom
stihli jídla vydávat k jejich plné spokojenosti. Hodně sázíme na
spolupráci a týmové pojetí kuchyně.

O kuchaři hodně
napoví, jak se pohybuje
po kuchyni
Zmiňujete sehraný tým. Jak si vybíráte členy kuchyně?
Nejdůležitější je, abychom si v kuchyni sedli, je to náročné
prostředí, kde trávíte denně spoustu času ve vypjaté atmo
sféře, proto mě zajímá, s kým pracuji. Zájemce o práci chci
vidět osobně, promluvit s ním mezi čtyřma očima, a pokud to
zafunguje, pozvu ho další den na zkoušku. O kuchaři hodně
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Na poloze a lidech
záleží
Text: Mgr. Jiří Markuzzi

Na světě je mnoho vinic.
Některé dávají vína
jednoduchá. Jiná, kterých
je opravdu málo, dávají vína
plná charakteru a osobitosti
s jakousi tajemnou
oduševnělostí.
Taková vína jsou těmi nejkvalitnějšími na světě, kdy se ke
kvalitativním přívlastkům, jako je délka, hloubka, komplexnost
a vyváženost přidává ještě jeden, velice významný, a tím je
rozpoznatelnost. Právě rozpoznatelnost je často zapomína
ným atributem kvality vína, který je pro největší vína světa zá
sadní. Vychází z terroir, souboru klimatických, půdních a kul
turních podmínek, a také z délky lidské zkušenosti a touhy
neustále zdokonalovat pěstování hroznů tak, aby vzniklo jen
to nejlepší možné.
Jak vybíráte suroviny?
Samozřejmě využíváme jen ty nejkvalitnější. Novinkou je, že
spolupracujeme s farmáři, kteří nám jsou schopni vypěstovat
novou odrůdu na klíč. Teď spolupracujeme s dodavatelem,
který je pro nás schopný vypěstovat i jiné barvy ředkviček,
než běžně seženete u jiných dodavatelů. Navíc máte záruku,
že od něj budou chutnat pokaždé stejně, a to je cesta, kterou
chceme jít. Nejužší spolupráce s dodavateli, aby byl výsledný
pokrm dotažený k dokonalosti a jedinečnosti.

Nechodím se předvádět,
raději nechám promluvit
svou práci
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lidé nechtějí piplat, bojí se, že si udělají nepořádek v kuchy
ni, nebo nevědí, jak je připravit. Přitom jsou obavy většinou
zbytečné. Panuje tu také jistá nedůvěra ke kvalitě prodáva
ných ryb.
Vy se ryb očividně nebojíte a aktuálně v Bellevue připravujete divokého mořského vlka. Jaký jste zvolil recept?
Na jakou úpravu se mohou hosté těšit?
Aktuální prezentace vychází vždy ze sezony. V létě jsme moř
ského vlka podávali s hráškem a fazolkami. Momentálně
máme v nabídce denní rybu se sezonní restovanou zeleninou
a šafránovou omáčkou s koprem. Šlo mi hlavně o to, aby to
bylo lehké a na talíři barevné, přesně to, co hosté očekávají.

Právě takovou vinici a víno bych vám rád představil. Je v ital
ském Piemonte ve vesničce Barbaresco, jmenuje se Marti
nenga. Je to magické místo, které má tvar hlediště římského
amfiteátru, rozlohu 11 hektarů a je kompletně osázená nej
ušlechtilejší odrůdou Piemonte – Nebbiolo. Od 18. stolení ji
vlastní rodina Marchesi di Grésy. Půda je zde bohatá na jíl,
modrý slín s příměsí písku, což je pro Nebbiolo ta nejlepší
možná. První ročník, kdy etiketa nesla název vinice Marti
nenga Barbaresco, byl 1973 a zvýraznila se tak výjimečnost
polohy. Jedná se o víno krásné granátové barvy s vůní při
pomínající sušený šípek, koncentrované černé višně, byliny
a ušlechtilou kůži. Mnohovrstevná vůně se ve sklence neu
stále vyvíjí. Je velice zábavné víno ochutnávat. Ústa potvrzují
nos suchou, plnou a dlouhou chutí s vyváženou strukturou
a homogenní texturou. Nikdy není příliš těžké a přehnaně
koncentrované. Vítězí svou finesou, elegancí, aristokratickou
noblesou a skvěle rozpoznatelným stylem Martinengy, kte
rá je tím nejdůstojnějším příkladem Barbaresca, královnou
Nebbiola, kterou mám ze všech nejraději.
Autor je zakladatel a majitel společnosti VINO MARKUZZI, s.r.o.

Jaké jídlo si nejčastěji děláte doma?
Doma většinou preferuji něco hodně jednoduchého, vyhrávají
například těstoviny aglio olio.

Moderní je přímý kontakt kuchaře s hosty. Chodíte si ke
stolu poslechnout bezprostřední reakce?
Když na tom hosté trvají, přijdu za nimi, ale rozhodně se tam
sám od sebe nechodím předvádět. Jak jsem říkal, jsem intro
vert a nechávám za sebe spíše mluvit svou práci.

Co se vám téměř nikdy nepodaří?
Nejsem úplně expert na dezerty.

Jako letní specialitu podáváte mořského vlka, ryby jsou
však u nás pořád dost podceňovaná surovina. Proč?
Myslím si, že jde hlavně o pohodlnost, že se s rybami doma

Kolikrát do roka se říznete?
Moc to nepočítám, třeba 3×, ale zatím mám všechny prsty.

Jaké koření v kuchyni používáte nejraději?
Sůl a pepř.

VINO MARKUZZI, s.r.o.
Haštalská 3, Praha 1
www.markuzzi.cz
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Barokní perla jižních
Čech láká k návštěvě
svých pokladů

Kromě historie a umění vám Český Krumlov nabídne i spous
tu kulturních a hudebních zážitků. V průběhu roku město hostí
celou řadu akcí a festivalů. Mezi ty nejvýznamnější z oblasti
hudby se bezpochyby řadí Mezinárodní hudební festival či
Festival barokních umění. Jednou z nejdůležitějších událos
tí regionu je pak historický festival oslavující dějiny města
a šlechtický rod Rožmberků – Slavnosti pětilisté růže.

Text: Alžběta Borůvková
Aby byl váš zážitek z návštěvy tak výjimečného města kom
pletní, můžete využít komfortu s královskou péčí v samotném
srdci Českého Krumlova, který nabízí jedinečný pětihvězdič
kový Hotel Růže situovaný do prostor bývalé Jezuitské koleje
ze 16. století. V kráse renesanční architektury má hotel k dis
pozici 70 luxusních pokojů včetně čtyř designových apartmá
nů ve výjimečném stylu a pohodlí s dechberoucím výhledem
na zámek nebo řeku Vltavu.

Pro milovníky památek,
kultury, umění, kvalitní
gastronomie a nevšedních
zážitků ve spojení s magickou
atmosférou neexistuje snad
lepší místo k návštěvě, než
je Český Krumlov. Právem
je také zapsaný na Seznam
světového kulturního
a přírodního dědictví –
UNESCO a řadí se mezi
nejkrásnější města světa.
Labyrint úzkých a tajemných středověkých uliček vás zave
de k pokladům města, které tvoří soustava malebných re
nesančních a gotických domů, důstojných klášterů i půvab
ných zahrad, nad kterými se tyčí dominanta celého města

Součástí výjimečného hotelu je restaurace, která spolu s letní
terasou nabízí rozmanitý výběr excelentních jídel české i svě
tové kuchyně a skvělých vín i vynikající atmosféru okořeněnou
personálem oblečeným do historických kostýmů.
Ke zpříjemnění pobytu lze využít také služeb hotelového well
ness centra s posilovnou, bazénem, vířivkou a saunou. Pro
dokonalý odpočinek nechybí ani výběr uklidňujících masáží,
koupelí v tradičních dřevěných kádích či léčivých zábalů.
Ať už se rozhodnete navštívit Český Krumlov v jakémkoliv roč
ním období, v rušných letních měsících, či klidnější zimě, čeká
vás pohádkový pobyt s vůní historie a spoustou nevšedních
zážitků.
Autorka je Marketing Manager pro Jan Hotels

v podobě českokrumlovského zámku. Celý zámecký kom
plex se skládá ze 40 budov a paláců a patří k němu i půvab
ný park se zahradou, rokokovou fontánou a jezírkem, které
přímo vybízí k romantickým procházkám a odpočinku. Mezi
barokní skvosty, jaké už nikde jinde nejsou k vidění, patří
jedno z nejlépe dochovaných barokních divadel na světě,
které pochází ze 17. století a je součástí zámku. Malebnost
celého města dotváří meandrující řeka Vltava, která je přede
vším v letních měsících vyhledávaným místem všech vodáků
a raftařů.
Za zmínku dále stojí chrám sv. Víta ze 13. století, cenné dílo
jihočeské gotiky, jehož pravou atmosféru nejlépe zažijete bě
hem koncertu klasické hudby, či vyhlášené otáčivé hlediště,
které je dějištěm mnoha sezonních divadelních představení.

30

Český Krumlov si také oblíbila řada umělců, mezi něž patří
i významný rakouský malíř Egon Schiele. Výstavu dokumen
tující jeho život a dílo si mohou zájemci prohlédnout v Egon
Schiele Art Centru. K dalším oblíbeným cílům se řadí Museum
Fotoateliér Seidel, které je architektonickým skvostem a záro
veň místem, kde se v 19. století zrodila tradice fotografie.
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Text: Dominika Bártová
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Takhle má vypadat
cesta letadlem –
soukromí, komfort
a žádný stres

Aerotaxi a jeho obchodní letecká doprava podléhá stejným
leteckým normám a kritériím jako velké letecké společnosti,
např. ČSA či Travel Service. Pilotní licence si každý rok naši
piloti obnovují u renomované letecké akademie FlightSafety
v USA.
Kromě luxusní privátní přepravy klientů nabízí společnost
Aerotaxi zprostředkování nákupu letounů, kontrolu letové způ
sobilosti soukromých letounů a správu letounů. V neposlední
řadě provádí Aerotaxi ve spolupráci se záchrannou leteckou
společností DSA letecký transport pacientů, repatriace a ex
presní převoz zdravotnického materiálu (transplantační pro
gram) do kterékoliv části ČR a Evropy.
Většina lidí se při cestování stresuje. Dlouhé čekání na od
bavení, na bagáž, na transport z letiště atd. Toto vše odpadá
v případě využití privátní letecké přepravy. Dokonce se už
člověk nemusí stresovat ani výběrem hotelu či apartmánu.
To vše zařídí firma Aerotaxi, která svým zákazníkům zaručuje
vysoce kvalitní servis a přizpůsobí se veškerým specifickým
přáním klienta.

Rychlost, spolehlivost,
flexibilita, soukromí
a špičkový servis. To jsou
hlavní benefity, které svým
zákazníkům zajišťuje
soukromá letecká společnost
Aerotaxi, jejíž doménou
je charterový transport VIP
klientely. Nejnáročnější klienty
přepravuje po celé Evropě
i do tak vzdálených destinací,
jako je Maroko.

Pokud si klient přeje odletět z hlavního města z Letiště Václa
va Havla, z Karlových Varů, Brna, Bratislavy, Vídně či z nějaké
jiné destinace, pak je vše možné a to podstatné je, že v ja
koukoliv dobu. Tímto rychlým a bezpečným způsobem do
pravy se stane nezávislým na časech a destinacích linkových
dopravců a stráví podstatně méně času v odletových halách
i během letu samotného. Ať už se jedná o pracovní cestu, či

dovolenou, posádka letadla v čele s cpt. Michaelem Seidlem
se plně přizpůsobí.
Pro pohodlí cestujících jsou připraveny dva letouny. Prvním
z nich je Beechcraft BE-350 Super-King Air – letadlo s vyso
kým výkonem, jež poskytuje veškerý komfort v kabině vybave
né pro luxusní let s osmi cestujícími a dvěma piloty. Cestovní
rychlost letounu je 600 km/h ve výšce 11 km a dolet letounu
je 3 tisíce kilometrů, což umožňuje doletět do každé destina
ce v Evropě či severní Africe bez mezipřistání. Nabídku do
plňuje letoun Embraer Pfenom 100, letadlo pro čtyři osoby
s cestovní rychlostí 770 km ve výšce 12 km a s doletem opět
3 tisíce km.
Na samotné palubě, vybavené moderními koženými křesílky
s dobíjecím dockem pro elektronická zařízení a telefonem, je
připraven minibar a catering dle přání klienta, a to od spo
lečnosti Private Jet Catering. Šampaňské, kaviár a tříchodové
menu. I takto může vypadat let, při kterém není nutné vypínat
mobilní zařízení.
Navíc jako bonus k letu nabízí letecká společnost zvýhodně
nou nabídku od padesáti letových hodin ročně výše. Klient si
tedy může bez problému naplánovat sérii letů, ať už na svou
luxusní jachtu ve Středomoří, či sportovní pobyt spojený s gol
fem nebo třeba lyžováním ve francouzském středisku Cham
béry, které se stalo vyhledávaným útočištěm úspěšných čes
kých podnikatelů. Takže nezbývá než si naplánovat itinerář
pro svůj nový cestovatelský rok.

Slovensko, Chorvatsko, Itálie, Řecko, Švýcarsko, Francie,
Švédsko, Polsko, Maďarsko, Rusko… To jsou destinace, jež
můžete poznat pod křídly vašeho vzdušného taxi.
Společnost Aerotaxi vznikla v roce 2001. Do společnosti v roce
2007 vstoupil nový investor – koncern HOLOUBEK. Myšlen
kou bylo vyplnit prostor na trhu a nabídnout klientům možnost
rychlé a bezpečné letecké dopravy, a to v komfortním prostředí
s možností plně se přizpůsobit požadavkům klientů.
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Za 11 let působnosti jsme rozšířili vzdušnou flotilu, tím se
rozšířila nabídka služeb a hlavně dolet našich letadel. Počet
přepravených klientů se každoročně zvyšuje a celkově jsme
od roku 2007 nalétali s našimi zákazníky přes 3 miliony kilo
metrů. Nejvzdálenější destinací bez mezipřistání je například
Nižnij Novgorod nebo Maroko.
Foto: Zdeněk Podskalský, Michal Bureš, Aerotaxi

Foto: Michal Bureš, Aerotaxi
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Text: Dita Smetanová

Již potřetí v řadě
je Raiffeisenbank
Klientsky nejpřívětivější
bankou roku.

společenská rubrika
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Vítej, zlatý hattricku!

Ve středu 1. listopadu 2017 jsme opět bodovali v prestižní sou
těži Hospodářských novin Nejlepší banka. Potřetí v řadě jsme
se stali Klientsky nejpřívětivější bankou roku a obhájili jsme
vítězství z let 2015 a 2016.

Vladimír Kreidl, Tomáš Zavoral, Petra Kopecká, Hana Kovářová, Igor Vida

Na půdě České národní banky si cenu za Raiffeisenbank pře
vzali Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel,
a Vladimír Kreidl, člen představenstva zodpovědný za Retail.

Foto: Michal Bureš, Aerotaxi
Vladimír Kreidl

„Společnost Aerotaxi založená v roce 2001 je součástí kon
cernu HOLOUBEK.cz a aktivně pracuje v obchodní letecké
dopravě. Aerotaxi je od založení primárně zaměřené na pri
vátní VIP klientelu. Náš operační prostor je celá Evropa, ze
jména však doprava VIP klientů na důležitá jednání, k moři na
soukromé jachty, nebo golfisty na světové greeny.“ Mottem
společnosti Aerotaxi je: „Bezpečnost, pohodlí a přizpůsobení
času přesně podle potřeb klienta.“

Aerotaxi, Mladoboleslavská 902, Praha 9 – Letiště Kbely
www.aerotaxi.eu

Igor Vida, Vladimír Kreidl

Autorka je Public Relation Manager ve společnosti Aerotaxi

Cpt. Ing. Michael Seidl, šéfpilot
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Má nalétáno více než pět tisíc letových hodin. Vystudoval
VŠE v Praze, obor ekonomika dopravy, a poté působil
mimo jiné jako letecký instruktor a examinátor, přičemž
létat se naučil v Aeroklubu Kolín. V obchodní letecké
dopravě aktivně pracuje od roku 2001, kdy nastoupil do
společnosti Aerotaxi, jež je od samého začátku zaměřená
na privátní klientelu.

Zvítězit je těžké, ale ještě těžší je vyhrát třikrát za sebou.
Dokážou to jenom ti nejlepší a nám se to podařilo. Díky,
je to vítězství nás všech!
Autorka je Communication Manager v Raiffeisenbank a.s.
Igor Vida
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Text: Mgr. Gabriela Vidnerová

Pomoc těm, kteří ji potřebují,
a budování komunity, kde
si lidé současně pomáhají
navzájem, stály už u zrodu
bankovní skupiny Raiffeisen
v 19. století. Po celé Evropě
dnes skupina Raiffeisen
pomáhá desítkám tisíc
lidí – v různých věkových
i sociálních skupinách –
v oblastech charity,
vzdělávání, vědy či kultury.

Během roku pořádáme
pro významné klienty banky
různé akce. Vždy se jedná
o výlučné události, které
mají klíčový dopad na tvorbu
a posílení vztahu bankéře
s klientem. Konec roku 2016
se nesl převážně v duchu
slavnostních předvánočních
setkání s nejvýznamnějšími
klienty banky.

topadu již druhé setkání klientů FWR. Klienti si prohlédli trezor
a aktivně se zúčastnili debaty hlavní ekonomky Raiffeisen
bank Heleny Horské s členem bankovní rady ČNB Tomášem
Nidetzkým na téma „Ukončení kurzového závazku a návrat
měnové politiky k normálu“.

The Roaring Twenties
party na Žofíně
Dne 7. prosince se uskutečnilo v pražském paláci Žofín kaž
doroční předvánoční setkání Raiffeisenbank. Tuto prestižní
akci pořádáme pravidelně pro nejvýznamnější korporátní
klienty a klienty privátní banky. Letošní ročník se nesl v duchu
filmového zpracování románu Velký Gatsby. Na 700 hostů si

Nedobytné srdce ČNB
podruhé

U nás jsme si vytkli za cíl pomáhat především znevýhodně
ným dětem a současně přispívat k rozvoji České republiky
jako země, jejímiž důležitými hodnotami jsou vzdělanost a od
povědnost.

Pro velký úspěch v předešlém roce se v historických prosto
rách trezoru České národní banky v Praze uskutečnilo 14. lis

Raiffeisenbank je od roku 2011 bankovním partnerem nadač
ního fondu DOBRÝ ANDĚL, jehož prostřednictvím mohou
desetitisíce dárců – Dobrých andělů – relativně malými pra
videlnými měsíčními příspěvky pomoci tisícům rodin s dětmi,
které onemocněly rakovinou nebo trpí jiným závažným a dlou
hodobým onemocněním.
Takovéto rodiny se musejí nejen vyrovnat s diagnózou a ná
ročnou léčbou, ale často se navíc dostávají do finanční tísně.
Dobří andělé pomáhají navýšit jejich měsíční příjem transpa
rentně, pravidelně a hlavně v době nouze.

Akce
pro naše klienty

společenská rubrika
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Nadace Dobrý anděl

Dobrým andělem se může stát kdokoliv a my vám k tomu
můžeme pomoci v kterékoliv pobočce Raiffeisenbank nebo
v Centrech hypoték Raiffeisenbank. Všechna tato místa
jsou označena nálepkou „V naší pobočce z vás uděláme
DOBRÉHO ANDĚLA“. Do pomoci je zapojena celá poboč
ková síť, nezapojují se však jen klienti, ale rovněž zaměst
nanci. Banka zároveň odpouští veškeré poplatky za platby
přes platební bránu a hradí náklady na propagaci tohoto
nadačního fondu.
V roce 2016 obdržela nadace Dobrý anděl z Raiffeisenbank
přes 1,3 milionu korun. První částí 400 000 korun přispěl
charitativní projekt realizovaný v rámci golfových a tenisových
turnajů Raiffeisenbank „Dobrá rána pomáhá“, kde účastníci
svým vynikajícím sportovním výkonem přímo ovlivňují koneč
nou výši finančního daru banky na dobročinné účely. Část
kou přesahující 400 000 korun přispěli i samotní zaměstnanci
banky. Další půlmilion korun darovala banka z nevybraných
anonymních vkladních knížek, jejichž platnost skončila dle
zákona o bankách a z nichž Dobrému andělu v rozmezí let
2015–2017 celkem předala 1,5 milionu korun.
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Text: Mgr. Petra Kopecká

Plavba lodí
Sto našich klientů se účastnilo plavby vánočně osvětlenou
Prahou na moderní prosklené ekolodi. Akce byla doplněná
bohatým rautem a kvalitním vínem. O zábavu se postaral kla
vírista a mikromág.

Významné události jsou
vždy důvodem k zamyšlení
a hodnocení. Je tomu tak
i u příležitosti 25. výročí
vstupu Raiffeisenbank
na český trh, které připadá
na rok 2018.
Začínali jsme v roce 1993 se dvěma pobočkami a díky
úspěšnému růstu jsme se postupem času stali pátou největší
bankou, pevně etablovanou na tuzemském trhu, která dává
práci třem tisícovkám zaměstnanců. Dnes v České republice
poskytujeme precizní bankovnictví, transparentní produkty

užívalo živou swingovou hudbu, šampaňské, casino i ochut
návku několika druhů ginu a toniku. Velmi oceňované bylo
také vystoupení violoncellistky Terezie Kovalové v Žofín Gar
den. Dle reakcí hostů se i letošní party velmi vydařila.

společenská rubrika
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Jsme s vámi
již 25 let

Milníky
1993
Založena první pobočka v Českých Budějovicích
a další pobočka v Praze ve Vodičkově ulici
39 zaměstnanců

1994
Poskytli jsme první hypoteční úvěr

2001
Zahájili jsme provoz Call centra
Raiffeisenbank nabídla jako první na trhu možnost
dobít si jakýkoliv Go telefon přes počítač přímo
z bankovního účtu

4TET s Jiřím Kornem
zavítal do Brna
Brněnský Hotel International hostil 12. prosince další před
vánoční setkání významných klientů s našimi bankéři. Hlav
ním bodem programu bylo vystoupení vokálního seskupení
4TET s Jiřím Kornem. Akce byla pořádána pro 300 klientů
segmentů SEMM, FWR a Premium Banking z jižní Moravy,
Brna a okolí.

Kurz vaření
Klientky uvařily skvělé několikachodové menu pod vedením
šéfkuchaře Marka Fichtnera v jedinečném prostředí hotelu
Augustine.

2003
Raiffeisenbank nabídla novým klientům tři varianty
cenově výhodných balíčků produktů a služeb
KOMPLETKONTO

2006
Raiffeisen International Bank-Holding AG uzavřela
akvizici eBanky. Skupina získala všechny potřebné
souhlasy od České národní banky i ostatních
relevantních institucí v České republice i Rakousku.

2007
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Raiffeisenbank a eBanka nabídly ojedinělý typ účtu
pod názvem eKonto, nejvyspělejšího a inovativního
internetového bankovnictví té doby
vznikl slogan „Banka inspirovaná klienty“
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2013
Mobilní eKonto získalo ocenění pro nejlepší finanční
mobilní aplikaci v anketě Mobilní aplikace roku 2013
Klienti eKonta KOMPLET získávají benefit
neomezeného výběru z bankomatů zdarma v jakékoliv
zemi světa

2014
Raiffeisenbank začala vydávat kreditní karty
s bezkontaktní technologií

2015
Raiffeisenbank byla vyhlášena Klientsky nejpřívětivější
bankou roku

2016
135 poboček
3 100 zaměstnanců
proběhla akvizice retailové části Citibank
Raiffeisenbank opět Klientsky nejpřívětivější bankou
roku a zároveň Nejlepší bankou roku

2017

2008
100 poboček
2202 zaměstnanců
dokončena fúze Raiffeisenbank a eBanky
Raiffeisenbank se stala Bankou roku
eKonto vyhlášeno účtem roku

2011
Raiffeisenbank nově u svých karet umožnila změnu
PIN kódu
a spolehlivý servis soukromé i firemní klientele. Jsme vám k dis
pozici ve 130 pobočkách a klientských centrech, nabízíme rov
něž služby specializovaných hypotečních center a osobních,
firemních a podnikatelských poradců.
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Za uplynulých pětadvacet let jsme získali celou řadu domá
cích i mezinárodních ocenění, která představují onu pomysl
nou pečeť kvality. Mezi všemi vyčnívá náš několikanásobný
úspěch v soutěži Hospodářských novin, kde jsme jako první
a stále jediná banka v historii dokázali v témže roce zvítězit
v obou hlavních kategoriích. V roce 2017 jsme pak byli v rám
ci těchto prestižních cen potřetí v řadě vyhlášeni Klientsky

Raiffeisenbank nabídla zachování čísla účtu při
přechodu z jiné banky

Jako první banka v České republice začala
Raiffeisenbank nabízet svým klientům zúčtovací
služby (clearing) pro obchodování na burze Nasdaq
Commodities
Raiffeisenbank se stala generálním partnerem
Národního divadla
Raiffeisenbank nabyla všechna aktiva a pasiva české
pobočky ZUNO BANK AG
Raiffeisenbank byla již potřetí v řadě vyhlášena
Klientsky nejpřívětivější bankou roku

nejpřívětivější bankou roku, což se doposud také nikomu ne
podařilo. Máme z toho velkou radost, protože pro banku inspi
rovanou klienty je právě vaše spokojenost bezesporu jedním
z hlavních měřítek úspěchu a opravdovou alfou a omegou
veškerého našeho snažení.
Jak je obecně známo, tradiční ochrannou známkou skupiny
Raiffeisen je zvláštní prvek – dvě zkřížené koňské hlavy. Tento
znak již po staletí zdobí štíty mnoha budov v Evropě, neboť
je symbolem ochrany rodin shromážděných pod společnou
střechou před zlem a životním ohrožením. Přesně to také
dnes představuje Raiffeisenbank. Je ve výborné kondici, je
to zdravá a silná banka poskytující záruku jistoty a stability
v kombinaci s moderními bankovními produkty a službami.

2012

Dovolte, abychom vám touto cestou vyjádřili upřímné poděko
vání za vaši dosavadní přízeň a loajalitu. Je to pro nás nesmír
ně povzbuzující a zároveň i zavazující. Hluboce si vážíme vaší
dlouholeté důvěry a intenzivně pracujeme na tom, abychom
si ji zasloužili i do budoucna.

Mobilní eKonto je plně dostupné i pro tablety, banka za
dva týdny provozu získala více než 12 tisíc uživatelů

S úctou

V České republice je možné poprvé získat „Rolls-Royce
mezi kreditními kartami“, kartu MasterCard World Elite
začala Raiffeisenbank nabízet klientům své privátní
banky Friedrich Wilhelm Raiffeisen

vaše Raiffeisenbank
Autorka je External Communicaton Manager
v Raiffeisenbank a.s.
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tiráž

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 ani aktuálnost. Raiffeisenbank nenese jakoukoliv
odpovědnost za případné škody vzniklé uživateli v souvislosti s užíváním těchto
Informací. Uvedená vyjádření a stanoviska se nemusejí shodovat se stanovisky
a vyjádřeními Raiffeisenbank ani jiných subjektů. Jsou-li 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
jakékoliv 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
v pobočkách Raiffeisenbank.
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OCENĚNÍ A‘ DESIGN AWARD 2017

JSME TVŮRCI EXKLUZIVNÍCH
BANKOVNÍCH SLUŽEB
PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ KLIENTY
Neprodáváme bankovní služby, ale vytváříme je na míru vašim individuálním potřebám.
Máme k dispozici zkušené privátní bankéře, vlastní analytický tým a portfolio manažery,
kteří i pro vás navrhnou unikátní řešení, jak udržet a rozvíjet hodnotu vašeho majetku.

www.fwr.cz

