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Další investice do startupů / str. 4
Umělá inteligence a cestovní ruch, dvě oblasti, 
do kterých vstoupil venture kapitálový fond 
J&T Ventures.

Novinky v klubu Magnus / str. 12
Nádherná příroda, komfortní ubytování, výteč-
ná kuchyně a další skvělé služby, to jsou nové 
hotely v nabídce.

Němci si jdou po krku / str. 9
Už to vypadalo, že kauza s emisemi je za námi 
a automobilový průmysl je tak bez skandálů. 
Omyl, přijde nyní obvinění z kartelu?

 J&T BANKA NOVINY

Datum vydání 07. 08. 2017 www.jtbank.cz

J&T Finance Group SE uzavřela rok 2016  
se ziskem přes 61,8 milionů eur 
Podle auditovaných výsledků uzavřel bankovní holding J&T Finance Group 
SE (JTFG) rok 2016 s konsolidovaným ziskem 61,8 milionů eur a s celkovými 
aktivy přesahujícími hodnotu deseti miliard eur.
Meziroční pokles zisku byl způsoben především 
poklesem úrokových výnosů. Na druhou stranu se 
ale JTFG podařilo výrazně zvýšit zisky v oblastech 
obchodování, poplatků a provizí, a i díky tomu 
udržet výši tržeb na téměř stejné úrovni jako 
v roce 2015.

Konsolidovaný vlastní kapitál skupiny se meziroč-
ně zvýšil o 202,5 milionů eur (+15,7 %) a ke konci 
loňského roku činil 1 488,2 milionů eur. Za tímto 
nárůstem stojí zejména upsání emise nezajiště-
ných investičních certifikátů (perpetuita) vyda-
ných JTFG ve výši 200 milionů eur.

V září 2016 skupina CEFC podnikla první kroky 
ve schvalovacím procesu v souvislosti s plánova-
ným nabytím 50% podílu v JTFG a podala žádost 
o schválení Slovenské národní bance. Vzhle-
dem ke složitosti procesu a počtu regulátorů, 
kteří musí tuto transakci potvrdit, se očekává, že 
schvalování bude probíhat během celého roku 
2017. Čínská skupina aktuálně drží 9,9% podíl.

V průběhu roku 2016 JTFG optimalizovala celkový 
objem klientských vkladů (snížení o 582,5 milionu 
eur), což se projevilo i na celkových aktivech sku-
piny. Ta ke konci roku činila 10,052 miliard eur. 

JTFG se dále dařilo rozšiřovat své úvěrové port-
folio. Celkový objem úvěrů a záloh poskytnutých 
klientům se zvýšil o 5,5 % na 5 657,5 milionu eur. 

Ocenění v podobě vítězství v soutěži Privátní 
banka roku se dostalo J&T Bance, a to již potřetí 
v historii. Titul „Nejlepší smíšený fond roku 2016“ 
v České republice si pak odnesl podílový fond J&T 
Money. Na Slovensku se potom nejprodávanějším 
fondem roku stal Náš prvý realitný o.p.f. a další 
dvě ocenění Top fond Slovakia 2016 získal fond 
Krátkodobý dluhopisový o.p.f. koruna, oba od Pr-
vej penzijnej spoločnosti Poštovej banky. 

Konsolidované výsledky J&T Finance Group SE, 
k 31. 12. 2016, dle IFRS

v tis. EUR 2016 2015 var. abs.

Bilanční suma skupiny 10 052 026 10 565 437 (513 411) 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám a úvěrovým institucím 935 178 1 019 854 (84 676) 

Cenné papíry 1 277 400 1 447 101 (169 701) 

Úvěry a zálohy poskytnuté bankám 1 204 164 1 514 696 (310 532) 

Úvěry a zálohy poskytnuté klientům 5 657 515 5 360 740 296 775 

Závazky vůči klientům 7 545 923 8 128 421 (582 498) 

Vlastní kapitál 1 488 235 1 285 735 202 500 

Kapitálová přiměřenost 15,82 % 14,60 % 1,22 % 
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Zveřejněné výsledky lze označit za pozitivní
Červenec i srpen jsou ve světě hlavně o výsledkové sezoně. Domácí ČNB 
může v srpnu přinést utahování měnové politiky, což by mohlo vést  
k dalšímu posilování domácí koruny především vůči americkému dolaru. 

Červenec byl o výsledkové sezoně za 2. kvartál. Od výsledků se čekalo navá-
zání na předešlé kladné kvartály. Aktuálně jsme již za půlkou počtu společ-
ností z indexu S&P 500, které zveřejňují svá čísla. V souhrnu se dají zveřej-
něné výsledky označit za pozitivní a dodávají kladný sentiment pro americké 
akcie. V číslech se jedná o kladné překvapení na tržbách ze 73 % a na čistém 
zisku ze 77 %. I pozitivní očekávání na růst jsou zatím naplňována, kdy tržby 
rostou meziročně o 5,6 % a čistý zisk o 9,6 %.

Zasedání ECB by se dalo označit za zajímavé. „Z našeho pohledu se Draghi 
hodně snažil představit holubičí zprávu pro trh. Ten však zaujal zcela opačný 
postoj a při zmínce o podzimní diskuzi centrálních bankéřů ohledně nastave-

ní měnové politiky se vydal cestou posilování eura,“ říká hlavní ekonom  
J&T Banky Petr Sklenář. Trh se domnívá, že možná již další zasedání může 
přinést informace o změně v evropském QE. 

Stejně jako tomu bylo u ECB, tak i zasedání Fedu přineslo zajímavé výsledky 
ve smyslu obchodního vývoje. Fed měl oproti ECB naopak jestřábí rétoriku 
(relativně brzké oznámení o snižování bilance), ale trh si vyložil zmínku o in-
flaci, která nedosahuje cíle, jako holubičí signál. Dolar pokračoval v oslabování 
vůči euru. 

Nesmíme vynechat ani dění na ropě, která ještě před pár týdny přinášela spíše 
zvýšené riziko na finanční trhy vzhledem k tomu, že se její cena dostala na do-
hled spodního obchodního rozpětí, tedy 40 USD/bbl. V červenci došlo celkově 
k uklidnění situace a po pár, pro cenu ropy příznivých informacích o stavu 
zásob, se cena černého zlata vyšplhala opět k hranici 50 USD/bbl (WTI). Situace 
se tedy uklidnila a cenový koridor 40–50 USD/bbl opět spolehlivě zafungoval. 

EKONOMIKA

Upozornění / Informace a propagační sdělení uvedená v J&T NOVINÁCH nejsou analýzami investičních příležitostí ani investičními doporučeními, nejsou ani veřejnou nabídkou 
na koupi či úpis investičních nástrojů ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak nepředstavují nabídku k nákupu či 
prodeji investičních nástrojů. Výkonnost v minulosti ani očekávaná výkonnost v budoucnosti nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Očekávaná budoucí vý-
konnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. Investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě 
náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a finanční situace. S investováním je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky 
a výnosů z ní a není tak zaručena návratnost částky původně investované. Pro kalkulaci čistého výnosu musí investor zohlednit poplatky placené dle platného ceníku. Zdanění závisí 
na osobních poměrech investora a může se měnit. Na www.jtbank.cz jsou zveřejněny dokumenty podrobně popisující charakter, výhody a rizika související s produkty (prospekt, statut, 
klíčové informace pro investory,…) a informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou.

Vydává J&T Banka, a. s. / editor: Monika Veselá / kontakt: jtnoviny@jtbank.cz / www.jtbank.cz

V souhrnu se dají zveřejněné výsledky označit za 
pozitivní a dodávají kladný sentiment pro americké 
akcie.
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52 %, EBITDA 6,1 mld. Kč nebo 42 % a čistý zisk 3,6 mld. Kč nebo 15 %) je vyšší 
cena ropy, vyšší objem petrochemických výrobků a také rafinérské produkce. 
Mimo uvedených pozitivně ovlivnila výsledky platba od pojišťoven (3,1 mld. Kč) 
a silné makroprostředí. Na finanční úrovni byly náklady vyšší, než analytici 
čekali. Důvodem jsou kurzové rozdíly. 

Mírné zklamání pramení z volného peněžního toku (za 2Q17 –3,1 mld. Kč). 
Důvodem je investiční činnost, Unipetrol poslal mateřské PKN Orlen  
6,7 mld. Kč (Cash Pool). Unipetrol má čistou hotovost (nemá dluhy)  
1,4 mld. Kč. To je pokles proti 4,5 mld. Kč v 1Q17. Samozřejmě ovlivněno  
cash poolingem s mateřskou společností, ale reálně krátkodobé finanční 
prostředky (záporný čistý dluh) výrazně narostl.  

Co se týká pojistného plnění, Unipetrol již dostal za události v Litvínově 
a Kralupech 12 mld. Kč. Společnost odhaduje, že by od pojišťoven měla dostat 
ještě 2,8 mld. Kč (15,4 Kč na akcii). Tento odhad je mírně nižší než v předcho-
zím kvartále (3,2 mld. Kč). Důvodem je směnný kurz USD/Kč, protože platby 
od pojišťoven jsou denominovány v USD. 

„Report za druhý kvartál nelze hodnotit jinak než pozitivně. Makroprostředí je 
od začátku roku stále velmi silné a čekáme, že příznivé makroprostředí bude 
trvat i nadále. To spolu s obnoveným, standardním provozem slibuje silné 
výsledky. Další report by měl být zveřejněn 19. 10. Předpokládáme, že čísla 
budou vylepšena platbami od pojišťoven. Při zachování marží usuzujeme, že 
i celoroční výsledky by měly být rekordní,“ konstatuje Petr Sklenář.

Srpnové výhledy
Ani srpen by se neměl vyznačovat výraznějšími tržními faktory. Hlavní prim 
bude nadále hrát výsledková sezona. Její prozatím kladné vyznění by se mělo 
dále potvrzovat. „Neočekáváme tedy, že by ze strany výsledků měl přijít 
prodejní signál. Zejména v USA jsou za námi již všechny velké společnosti, 
což dále dává šanci na to, že sezona bude dokončena v pozitivním gardu,“ 
říká Sklenář.

V srpnu nejsou na programu zasedání Fedu či ECB, ale bude se konat vý-
jezdní zasedání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole (24–26. 8.). 
To tentokrát navštíví i šéf ECB Draghi. Jeho účast si trh vykládá jako možnost 
pro zahájení rétorické přípravy trhu na změnu monetární politiky ECB. 
Ve čtvrtek 3. 8. pak zasedá domácí ČNB. Trh spekuluje, zda ČNB přikročí 
ke zvýšení úrokové sazby poprvé za posledních devět let. Makroekono-
mické výsledky podporují zahájení utahování monetární politiky, ale finální 
rozhodnutí musí nakonec učinit sami bankéři a vlivů je více než jen domácí 
makrodata. Kromě samotného potenciálního zvýšení se bude sledovat, zda 
by došlo ke změně celkové strategie, či jen k jednomu osamocenému kroku. 
Koruna od ukončení intervencí posílila až k úrovni 26 Kč/EUR. Právě posilová-
ní koruny může být jedním z argumentů, proč sazby nezvyšovat.     

Srpen bude tedy především opětovně o výsledkové sezoně a o zasedání cen-
trálních bankéřů v Jackson Hole. Výsledková sezona by měla utvrdit kladný 
sentiment. Zasedání v Jackson Hole má podle analytiků potenciál maxi-
málně dále upevnit posilování eura vůči dolaru, což by se mohlo negativně 
projevit na evropských akciích. Především tedy na eurových vývozcích (např. 
německé automobilky). „Celkově tak čekáme další pokračování rekordních 
úrovní na amerických akciových indexech s potenciálem výkyvu na evrop-
ských akciích,“ uvádí Sklenář a dodává: „Domácí ČNB může přinést utahování 
měnové politiky, což by dle našeho názoru mělo vést k dalšímu posilování 
domácí koruny především vůči americkému dolaru, který může dále oslabit 
i vůči euru.“ 

Připraveno analytiky J&T Banky 

Trump opětovně neuspěl s ukončením Obamacare, resp. s novou zdravot-
nickou reformou. Jen připomeneme, že dříve byla nová zdravotnická reforma 
spojována s úspěchem daňové reformy. Trh nejprve reagoval negativně, ale 
posléze i tuto informaci přešel s relativním klidem.  

Americké akcie si sáhly na maxima
Červenec si ponechal zvýšenou volatilitu na technologických titulech, přede-
vším při ústupu z pozic je to vidět na Nasdaqu. I tak výsledková sezona, kte-
rou lze hodnotit prozatím kladně, dopomohla americkým akciovým indexům 
k novým maximům. Tento vývoj nedokázal zvrátit ani neúspěch v hlasování 
o ukončení Obamacare. 

Ve zkratce si pak americké indexy připsaly 1,9–3,4 %. Německý DAX odepsal 
–1,7 %, což jde již druhý měsíc za sebou na vrub především sílícímu euru (euro 
již nad 1,18 USD/EUR) po zasedáních centrálních bank USA a EU. Japonský 
Nikkei odepsal 0,5 % a Šanghaj si polepšila o 2,5 %. Domácí index PX začal 
korigovat předchozí negativní výsledky ovlivněné dividendovým obdobím 
a přidal 2,9 %.

Výnosy českých dluhopisů klesly
Výnosy amerických dluhopisů zůstaly beze změny či nepatrně klesly. Výnos 
2letých dluhopisů (1,35 %) na první pohled další zvyšování sazeb Fedu (nyní 
1,25 %) nepřipouští, trh nereagoval ani na signály, že od září začne Fed utlu-
movat svoji bilanci. I v červenci pokračoval tlak na pokles kreditních prémií 
na nová 3letá minima. Výnosy dluhopisů v jižní Evropě klesly o 5–10 bodů 
po celé křivce, naopak německé výnosy nepatrně vzrostly, následně rizikové 
přirážky v eurozóně klesly na dlouholetá minima. Pokračující uvolněná 
měnová politika ECB stlačovala kreditní prémie v Evropě na nová minima. 
Výnosy státních dluhopisů Maďarska a Polska se výrazně nezměnily, české 
výnosy klesly kolem 10 bodů i přes spekulace o růstu sazeb ČNB.

„Dluhopisové trhy jsou naprosto ve vleku dalších kroků centrálních bank. Po-
kud se navrátí spekulace, že se blíží cyklus utažení měnové politiky a centrální 
banky, včetně ČNB, vrací k zvyšování sazeb, mohou na to razantně reagovat 
i dluhopisové trhy,“ uvádí Petr Sklenář. 

Část ztrát odmazána 
Začátek 3. kvartálu byl pro komoditní trhy pozitivní. Po předchozí sérii ztrát 
několik měsíců v řadě v červenci široké indexy naopak zaznamenaly růst 
3–5 % a odmazaly tak polovinu ztrát za první pololetí roku. Dařilo se technic-
kým (+3 %) a také drahým kovům (+2 %). Pokles výnosů u dluhopisů pomohl 
zlatu (+ 2 %) vrátit se na úroveň 1 270 USD/oz. Celkově cenám (dolarovým) 
komodit pomohlo mírné oslabení dolaru.

„Krátkodobý výhled je neutrální, pozitivní zprávou je oslabování dolaru a silný 
růst globální ekonomiky, naopak varováním zůstává prodejní tlak v druhém 
kvartále,“ hodnotí situaci Petr Sklenář.

Unipetrol jede na růstové vlně
Z akcií se tentokrát podíváme na Unipetrol, který dále jede na růstové vlně 
a v červenci přidal 3,6 % na 294 Kč. V průběhu měsíce však ceny překračovaly 
i hranici 300 Kč a blížily se historickým maximům. Od začátku roku je kapitá-
lový zisk vysokých 60 %.

Unipetrol reportoval výsledky za 2. kvartál, které překonaly odhady a jsou 
nejlepší v historii (EBITDA). Za meziročním růstem (tržby 31,2 mld. Kč nebo 

EKONOMIKA

Dluhopisové trhy jsou naprosto ve vleku dalších  
kroků centrálních bank.
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Kam J&T Ventures obecně své 
investice směřuje?
Podporujeme perspektivní techno-
logické firmy v jejich počáteční fázi 
až do výše 12 milionů korun, a to 
v regionu střední Evropy. Od roku 
2014 jsme investovali do jedenácti 
technologických firem ve čtyřech 
zemích Evropy v částce přesahující 
100 milionů korun. Fond se zaměřu-
je především na B2B projekty ze-
jména v sektorech Fin Tech, umělé 
inteligence, Big Data analytiky, In-
ternetu věcí, USmart City a na nové 
technologie v retailu.

Kde hledáte inspiraci pro další investice?
Hned dva tvůrce startupů jsme potkali v soutěži Vodafone Nápad roku, jejímž 
jsme hlavním partnerem. Neuron Soundware tuto soutěž v roce 2016 vyhrál, 
projekt Daytrip jsme si vyhlídli mezi semifinalisty. 

Neuron soundware se do soutěže přihlásil po dokončení akceleračního 
programu StartupYard 2016. Čím zaujal vás?
Již v počátku mě zaujaly mezinárodní a odborné zkušenosti celého týmu 
a dále velká tržní příležitost v průmyslu, kde je neskutečný hlad firem 
po nových technologiích, které řeší komplexní problémy. Neuron Soundware 
přispívá k tomu, že stroje a zařízení jsou méně poruchové, bezpečnější a mají 
delší životnost. A to vše díky analýze zvuku. 

Jak tato analýza funguje?
Jejich technologie dokáže analyzovat zvuky strojů v těžkém průmyslu, určit 
jejich poruchu a predikovat, kdy se stroj pokazí. V průběhu času se tato 
inteligence sama učí rozpoznávat veškeré zvukové anomálie signalizující 
další mechanické problémy a odhadne tak pravděpodobnost, že je se strojem 
něco v nepořádku. Od doby, kdy prošli akceleračním programem StartupYard, 
vytvořili zařízení, které využívá špičkových senzorů používaných v leteckém 
průmyslu společně s audiosoftwarem, který může být instalován přímo 
do průmyslových strojů. Neuron Soundware už vloni oznámil spolupráci 
s firmou Siemens a k účasti byl přizván i v Airbus Innovation Lab.

Jaký potenciál zhodnocení u investice v Neuron Soundware vidíte?
V rámci fondu J&T Ventures máme investiční horizont tři až pět let. V případě 
této investice očekáváme násobné zvýšení hodnoty, k čemuž nás vedou jak 
dosavadní spokojení zákazníci jako Siemens nebo Deutsche Bahn, tak velká 
tržní příležitost v průmyslu. Společnost má zkušenosti s výhybkami, eska-
látory či větrnými elektrárnami, nyní se pracuje na projektu pro klimatizace 
a sledování konkrétních strojů v továrnách. Produkt je možné využít pro 
většinu mechanických strojů a díky internetu věcí kombinovaného s umělou 
inteligencí se software sám učí, doplňuje své vědomosti a pořád se posouvá 
dál. V tom vidíme velkou hodnotu.

Lze české prostředí umělé inteligence hodnotit ve srovnání s okolními 
zeměmi CEE regionu jako vyspělé?
Výzkum umělé inteligence v ČR je poměrně rozvinutý, což mimo jiné doklá-
dá i spolupráce ČVUT v Praze a VUT v Brně s Facebook Aritificial Intelligence 
Research (FAIR). Facebook si vybral po celém světě 15 univerzit a z toho jsou 
dvě české. Těmto univerzitám poskytne vysoce výkonné výpočetní servery pro 
rychlejší zvládnutí výpočetních operací. Daří se i komercializace, řada projektů se 
dokázala posunout od vědeckého výzkumu směrem k reálnému byznysu. Zmínil 
bych společnosti Cognitive Security, kterou koupila společnost Cisco, projekt 
GoodAI má 10 milionů dolarů na svůj rozjezd, startup SpaceKnow získal investici 
5,5 milionu dolarů či investice 1,3 milionu dolarů do projektu GreyCortex. Umělá 
inteligence se uplatňuje nejvíce v odvětví robotiky, autonomních vozidel a leta-
del, osobních asistentů či v oblasti financí, zdraví, bezpečnosti a retailu. Hlavním 
motorem jejího rozvoje je finančně dostupná infrastruktura a rostoucí vysoký 
výpočetní výkon počítačů. Celé odvětví tedy velmi dynamicky roste.

Projekt Daytrip skončil v soutěži Nápad roku „jen“ mezi semifinalisty, 
přesto mu věříte a rozhodli jste se do něj zainvestovat.
Již od počátku nás zaujal zkušený mezinárodní tým a zajímavá služba pro 
cestovatele. V následujících měsících nás k investici přesvědčila dynamika 
růstu, konkrétně tedy rostoucí prodejní výsledky, rapidní nárůst řidičů nabíze-
jících službu a expanze na další evropské trhy. 

Platformě Daytrip se díky filozofii sdílené ekonomiky přezdívá zážitkový 
Uber. Na jakém principu funguje?
Klienti, zatím nejčastěji z řad amerických turistů, kteří přijeli na dovolenou 
do Evropy, mohou cestovat s osobním řidičem mezi významnými evropskými 
městy. Navíc se zastávkou a výkladem jak na turisticky atraktivních místech, 
tak na místech, kam se turista běžně nedostane. Daytrip je nyní aktivní  
v 15 evropských zemích a prostřednictvím svých řidičů propojuje Evropu 
od Černé Hory až po německý Rostock. Loni bylo prostřednictvím platformy 
realizováno kolem 3 000 jízd, letos by chtěli tvůrci realizovat už 15 tisíc.

Jakou formou investice proběhla?
Investice se uskutečnila na základě konvertibilní půjčky. Jde v podstatě 
o krátkodobý dluh, který se zpravidla v dalším kole investování přeměňuje 
v konkrétní podíl v zainvestované firmě. 

Na cestovní ruch se zaměřuje i další podpořený projekt. Čím je Davinci  
TS inovativní?
Tento startup vyvíjí B2B platformu pro hromadné ubytování, která si zakládá 
na automatizaci procesu, jenž se i v dnešní digitalizované době pořád dělá 
ručně přes e-maily. Automatizace opakované lidské práce tak firmám a ho-
telům přináší zásadní úspory. 

Davinci travel system vznikl před necelým rokem a dnes již spolupracuje 
s 330 hotely v 83 městech a 13 zemích Evropy. Prostřednictvím jeho služeb je 
rezervováno ubytování pro více než pět tisíc zákazníků měsíčně a mezi jeho 
klienty patří třeba Hilton, Marriott, Ibis či Holiday Inn. 

J&T Ventures hlásí 
nové investice
J&T Ventures v uplynulých měsících 
ohlásil uzavření několika dalších 
investic. Tento venture kapitálový 
fond sídlící v Praze vstoupil 
například do technologie zvyšující 
bezpečnost a efektivnost strojů 
nebo do inovací v oblasti cestovního 
ruchu. Detaily prozrazuje Managing 
Director fondu Adam Kočík.

J&T VENTURES
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bere provizi v rozmezí od 20 do 25 procent, v případě Davinci je to dvakrát až 
třikrát méně. A díky zvýhodněným skupinovým cenám je ještě levnější.
Podle čísel, která máme, se tržby pohybují na úrovni stovek tisíc eur, přičemž 
od začátku roku rostou každý měsíc dvojnásobně. Zakladatel projektu 
Davinci TS nás přesvědčil zejména svou ambicí změnit stávající zastaralý trh 
skupinových rezervací a odhodlaností svůj produkt postavit na úroveň gigan-
tů hotelového byznysu, jakými jsou Amadeus nebo Priceline Group. 

Dá se očekávat, že do konce roku ohlásíte investice ještě do dalších tech-
nologií?
Ano, v pipelině máme řadu zajímavých projektů, jak českých, tak zahranič-
ních. Aktuálně s několika probíhají jednání o investici. 

Je to v podstatě takové Booking.com pro velké skupiny lidí se zaměřením 
na korporace. Rozdíl oproti Bookingu je ale ve fungování – zatímco ten si 

J&T VENTURES

Japonsko je průkopníkem v měnové politice. Bylo 
první zemí, která vyzkoušela tzv. kvantitativní 
uvolňování, tedy nákupy dluhopisů či akciových 
fondů centrální bankou. Stejný nástroj použil 
americký Fed, evropská ECB a ne úplně vzdálenou 
formou (nákupem cizí měny) postupovala i ČNB.
Šéf japonské burzy Akira Kiyota se před pár dny 
pustil do kritiky japonské centrální banky. Pokři-
vuje podle něj trh, protože masivní a pravidelné 
nákupy akciových fondů z něj odstraňují volatilitu. 
A nízká volatilita, tedy málo vln v cenách, odhání 
z trhu obchodníky, jelikož ti nemají na čem vydě-

Když centrální banka zajde příliš daleko
lat. Čísla mu dávají za pravdu: volatilita je nejnižší 
za 12 let a burza se některé dny potýká s mimo-
řádně nízkou aktivitou. Centrální banka Japonska 
ročně koupí akciových ETF fondů za 6 bilionů 
jenů (1 200 mld. Kč) a drží již 71 % akcií, které jsou 
do nich zařazeny. Kyiotova kritika neznamená 
málo. V Japonsku není totiž vůbec běžné, aby se 
šéfové institucí navzájem kritizovali přes média. 

Masivní přítomnost netržního subjektu může 
nakonec vést k nečekaným důsledkům. Odkupy 
cenných papírů způsobí „vyschnutí“ trhu, kdy z něj 

mizí obchodníci. Pokud jednou centrální banka 
trh opustí, ten bude zranitelnější než kdykoli dříve. 
Větší prodeje aktiv nebude mít kdo absorbovat 
a náchylnost ke krizím se jenom znásobí. 

Pavel Ryska
Analytik J&T Banky

O fondu J&T Ventures
Venture kapitálový fond nabízí nejen finanční prostředky pro růst 
a rozvoj, ale také pomoc s nastavením obchodní strategie a firemních 
procesů, podporu expanze na zahraniční trhy a manažerské zkušenosti 
a kontakty. S investičním kapitálem 65 milionů korun vyhledává nadějné 
podnikatelské nápady, investuje do nových technologií především z ob-
lasti IT, vzdělávání, zdravotnictví, finančních technologií, zpracování Big 
Data, Smart City či IoE (Internet of Everything). 
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J&T Banka umístila 
na trh dluhopisy za více 
než 6 miliard korun
Hned dvě dluhopisové emise úspěšně umístila  
J&T Banka na český a slovenský trh. Obě emise 
byly upsány v plné výši – 3,24 miliard korun  
a 120 milionů eur – jen několik dní po zveřejnění 
jejich nabídky. S oběma emisemi se obchoduje 
i na burzách v Praze a Bratislavě.

Pětileté dluhopisy společnosti EMMA GAMMA 
Finance, a. s., jsou eurové a nesou roční úrokový 
výnos 5,25 %. Nominální hodnota jednoho dluho-
pisu činí tisíc eur a celkový objem emise dosáhl 
120 milionů eur.  Výnos z emise dluhopisů bude 
použit k financování skupiny EMMA, jejímž ma-
joritním vlastníkem je Jiří Šmejc. Skupina EMMA 
je prostřednictvím společnosti EMMA GAMMA 
Limited vlastníkem 25% podílu na Sazka Group 
a dále nepřímo drží minoritní podíly ve společ-
nostech zaměřených na spotřebitelské finance 
(Home Credit, Air Bank).

Své první investory našly i všechny korunové 
dluhopisy finanční skupiny J&T Finance Group 
splatné v roce 2022 nesoucí 4% roční úrokový 
výnos a s nominální hodnotou jednoho dluhopisu 
3 miliony korun. Celkový objem této emise činil 
3,24 miliardy korun.

„Kvalitních investičních příležitostí je v současné 
chvíli pomálu a zájem privátních i institucionál-
ních investorů o dluhopisy připravované naším 
týmem je vysoký,“ komentuje rychlé upsání Daniel 
Drahotský, ředitel divize Finanční trhy J&T Banky. 
„Neustále hledáme a analyzujeme nové možnosti. 
I nadále budeme klást důraz na to, abychom dá-
vali dohromady emitenty a investory za vyváže-
ných podmínek ke spokojenosti a úspěchu obou 
stran,“ dodává Drahotský. 

Polsko se pyšní 
unikátní horskou 
dráhou
Společnost Tatry mounatin resorts (TMR) uvedla 
na začátku prázdnin do provozu v polském Slez-
ském zábavním parku 40 metrů vysokou horskou 
dráhu s názvem Lech Coaster a modernizovala 
park s novými tematickými zónami. 

Společnost TMR již od roku 2013 aktivně směřova-
la svou strategickou pozornost na sousední Polsko. 
Od ukončení loňské letní sezony proto prochází 
park o rozloze 26 ha výraznou modernizací.

365 banka = mobilní banka 
s inteligentním bankovnictvím

08/2017

Otevření účtu za 365 sekund, účet zdarma a to 
vše jen na pár kliknutí bez nutnosti někam chodit. 
Potřebovat budete jen svůj smartphone. První 
klienti si budou moci banku 365 vyzkoušet v beta 
verzi co nevidět.

Už navenek atraktivní, jednoduchá a snadno po-
užitelná a uvnitř skrývající moderní technologie či 
analýzu Big Data. Jediné, co potřebuje mít člověk 
po ruce, je smartphone. Řeč je o inteligentním 
mobilním bankovnictví. Díky němu se totiž i ban-
ka může stát pro klienta užitečná každý den.

„Podstata inteligentního bankovnictví spočívá 
v tom, že člověk od banky proaktivně dostane 
správnou informaci ve správném čase na to, aby 
udělal správné rozhodnutí. Umíme mu poradit, jak 
může změnit své finanční chování tak, aby měl 
na konci měsíce více peněz než na začátku,“ říká 
Marek Šupa, CEO 365 banky.

Jak to může vypadat v praxi? Pokud chcete na-
příklad převést peníze, 365 banka zohlední nejen 
váš aktuální stav na účtu, ale i vaše plánované 
výdaje. „Při převodu peněz dáme klientovi vědět, 
pokud aktuální stav jeho prostředků nebude stačit 
na běžné plánované platby do konce měsíce, 
respektive do další výplaty. Dostane od nás infor-
maci, kterou si v daném okamžiku ani neuvědomil 
a která mu může pomoci vyhnout se možným 
nepříjemnostem,“ vysvětluje Šupa.

V rámci inteligentního bankovnictví se však dá jít 
mnohem dál, jeho možnosti jsou totiž prakticky 
neohraničené. Může se vám třeba stát, že večer 
v dobré náladě pozapomenete, že váš rozpočet 
není bezedný. V takovém případě se můžete 
spolehnout na svou banku, která vás upozorní, 
kdy je nejvyšší čas jít domů. Z výhod inteligentního 
bankovnictví mohou těžit například i ti, kterým se 
z hlavy občas vykouří důležitá data jako narozeni-
ny, svátek nebo výročí. Banka vám podstatné ter-
míny připomene a dokonce doporučí, kde můžete 
koupit své polovičce květiny na pár kliknutí.

Od klienta k technologii. Ne naopak
Při navrhování mobilní aplikace banka postupo-
vala tak, aby každému klientovi přinesla vysoký 

uživatelský zážitek. „Vycházeli jsme z principu 
client centric, tj. postupovali jsme od klienta 
a jeho potřeb. Tomu jsme přizpůsobovali vzhled 
a funkcionalitu aplikace tak, aby byla nejen 
vizuálně atraktivní, ale také přehledná a jedno-
duchá na používání. Technologie totiž mají lidem 
zjednodušovat život, ne jim ho komplikovat,“ uvádí 
Šupa. Do testování aplikace se zapojila i Fakulta 
informatiky a informačních technologií Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě.

Cílem 365 banky je oslovit každého, kdo přistu-
puje na internet převážně ze svého smartphonu. 
V první fázi půjde hlavně o lidi, kteří rádi zkoušejí 
nové trendy (tzv. Early adopters). Po uvedení 
nových produktů, funkcionalit a řešení se pak 
primární cílová skupina rozšíří o nové typy 
uživatelů.

Účet zdarma je jen začátek
V 365 bude mít každý účet s platební kartou zdar-
ma, a to bez jakýchkoliv podmínek. Dokáže si ho 
založit za rekordních 365 sekund, vše vyřídí na pár 
kliknutí. Stačí mu pouze mobilní aplikace.

V budoucnu by se měl účet rozšířit o spořicí 
produkty, které naučí spořit každého, aniž by ho 
to „bolelo“. V přípravě je i zavedení inteligentních 
plateb, které ocení všichni ti, kteří se nechtějí 
trápit s IBANem, úvěrů a přiblížení investování 
širší veřejnosti.

365 banka vznikla díky důvěře vedení Poštovej 
banky, která podporuje inovativní slovenské pro-
jekty. Na vývoji spolupracuje 365 i se slovenskými 
a českými startupy v oblasti analýzy Big Data 
(Knoyd), umělé inteligence (Good AI), uživatelské-
ho zážitku (Habitable Services), ale i věrnostního 
systému (Dateio). „Dívali jsme se po dodavatelích 
ve světě, ale zjistili jsme, že špičkové řešení máme 
i doma,“ vysvětluje Marek Šupa.

Coming soon...
365 bude jediná banka na trhu, kterou si budou 
moci klienti již v létě otestovat v beta provozu, 
tj. ještě před jejím ostrým spuštěním. Všichni, co 
chtějí být při tom dříve, než to na podzim oficiálně 
„vypukne“, mohou napsat na ahoj@365.sk. 
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V Slezském zábavním parku letos vznikly nové 
vstupní brány a budovy s pokladnami, obchody, 
infocentrum, restaurace s kavárnou, tematizovaly 
se současné atrakce, vysadila se nová vegeta-
ce a především byla realizována výstavba Lech 
Coaster, největší a nejdelší horské dráhy v této 
části Evropy. 

„V TMR se při každé investici zaměřujeme na nej-
vyšší kvalitu a bezpečnost, proto chceme nabíd-
nout svým zákazníkům ty nejlepší atrakce, které 
jsou momentálně na trhu. Ve Wesołem Mias-
teczku stavíme největší horskou dráhu ve spolu-
práci s renomovanou nizozemskou společností 
Vekoma,“ říká Bohuš Hlavatý, CEO TMR. 

Nová dráha je postavena na břehu jezera na-
cházejícího se uprostřed zábavního parku. Čtyři 
desítky metrů vysoká horská dráha dosahuje 
výšky tamní nejvyšší atrakce, tzv. ruského ďáblova 
kola, které nabízí hostům nádherný výhled na celý 
zábavní park a jeho okolí. Kromě toho, že Lech 
Coaster bude nejvyšší atrakcí, bude mít i nejdelší 

trať, téměř jeden kilometr. Na čtyřech inverzních 
zakřiveních můžete nabrat rychlost až 95 km/hod. 
Lech se tak může směle srovnávat s největšími 
a nejlepšími horskými dráhami na světě, jakými 
jsou Formula Rossa v Dubaji, která dosahuje výšky 
50 metrů, Steel Dragon v Japonsku nebo Tower of 
Terror v Dreamworld v Austrálii. Polský Lech bude 
mít dokonce lepší výkon než známá dráha Smiler 
v Alton Tower Resort ve Velké Británii, bude dvoj-
násobně vyšší a o 10 km/hod rychlejší.

„S touto horskou dráhou se dostáváme nejen 
do evropské, ale i do světové extratřídy. Věříme, 
že Lech přinese fanouškům kolotočů a horských 
drah hodně zábavy,“ dodává Bohuš Hlavatý. 

Lech jako symbol Polska
Téma horské dráhy zavede návštěvníky do histo-
rické doby prvních polských panovníků a poví jim 
legendu o knížeti Lechovi, legendárním zaklada-
teli Polska. Ten si při putování polskou krajinou 
všiml velké hnízda bílého orla se dvěma mláďaty, 
které si vzal jako znamení, že na tomto místě má 

vybudovat své „hnízdo“, dnešní Polsko. Aby se 
návštěvníci mohli přímo přesunout do dob Lecha, 
byla kolem horské dráhy vytvořena historická ves-
nice s různými zónami. Obnovený zábavní park 
zahrnuje celkem šest zón: Magical Village, Valley 
of Dreams, Magical Forest, Magical Mountains, 
Adventure Valley a Magical Lake. 

Slezský zábavní park (Śląskie Wesoły Miasteczko) 
je největší a nejstarší park (1959) v Polsku, nachá-
zející se v hornoslezské průmyslové aglomeraci 
s unikátní „oázou zeleně“ Slezského parku. Nej-
větší atrakcí lunaparku jsou letadla zavěšená na 
45 metrů vysoké věži. Od roku 1985 je v provozu 
tzv. ruské kolo, ze kterého je výhled na celé Slez-
sko. V roce 2007 přibyla parku 21 metrová horská 
dráha, v areálu je 50 atrakcí. Do parku ročně 
průměrně zavítá 200 tisíc návštěvníků. 

TMR vlastní 75% podíl v parku a provozuje jej 
od května 2015, do jeho modernizace se zaváza-
lo investovat 120 milionů PLN (30 milionů EUR) 
v průběhu pěti let. 

EPH kupuje 
plynové elektrárny 
od společnosti Centrica

Společnost Centrica schválila prodej svých 
paroplynových (tzv. CCGT) elektráren Langage 
a South Humber Bank s celkovým instalovaným 
výkonem 2,3 GW. Kupujícím je společnost EP UK 
Investments Ltd (EP UK), která za tato aktiva 
zaplatí 318 milionu britských liber (cca 9,5 miliardy 
korun) v hotovosti, krom obvyklého provozního 
kapitálu a ostatních cenových úprav.

EP UK je plně kontrolována společností EP Power 
Europe, a. s., (EPPE) a EPPE je dceřinou společ-
ností Energetického a průmyslového holdingu, 
a. s., (EPH).
 
„Jedná se o významnou akvizici v rámci strategie 
zvyšování naší výrobní kapacity na britském trhu. 
Dvě paroplynové elektrárny doplní naše stávající 
britské portfolio elektráren Eggborough a Lyne-
mouth a náš rozvojový projekt Eggborough CCGT,“ 
řekl předseda představenstva EPH Daniel Křetínský.  

Transakce podléhá schválení antimonopolních 
úřadů a očekává se, že bude dokončena v druhé 
polovině letošního roku. 
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Nordic Telecom uspěl 
v aukci o kmitočty 
v pásmu 3,7 GHz

„Chystáme se na výstavbu moderní sítě spolu 
s finančním partnerem J&T Private Equity Group,“ 
říká generální ředitel Nordic Telecomu Libor 
Dočkálek.

Nordic Telecom, čtvrtý telekomunikační operátor 
na českém trhu, uspěl v aukci Českého teleko-
munikačního úřadu o kmitočty v pásmu 3,7 GHz 
a získal v tomto pásmu dva vysílací bloky. 

„Jsme rádi, že jsme uspěli v tak velké konkurenci. 
Spolu s naším finančním partnerem J&T Private 
Equity Group nyní plánujeme výstavbu moderní 
sítě s cílem nabídnout kvalitní vysokorychlostní 
internetové připojení a další služby na území Čes-
ké republiky. Naše plány s pásmem 3,7 GHz a po-

drobnosti k projektu zveřejníme, jakmile získáme 
vydražený kmitočtový příděl,“ říká Libor Dočkálek, 
generální ředitel Nordic Telecomu. 

EP Energy Trading 
obsluhuje už 55 tisíc 
odběrných míst

Společnost EP Energy Trading dodala v roce 2016 
svým zákazníkům 2,3 TWh elektřiny a 1,9 TWh 
zemního plynu a vykázala tržby ve výši 14 mld. Kč. 
Hospodářský výsledek před zdaněním činil  
111,67 mil. Kč. Společnost zobchodovala 15,775 TWh 
elektrické energie včetně burzovních obchodů.
EP Energy Trading obsluhovala ke konci roku 
téměř 55 tisíc odběrných míst, čehož dosáhla 
mimo běžných obchodních aktivit významnými 
finančními investicemi.

Ke konci roku 2015 se stala EP Energy Trading, 
a. s., 100% vlastníkem Optimum Energy, s. r. o., 
a během roku 2016 touto akvizicí získala 14tisícové 
portfolio zákazníků.

Během roku 2016 taktéž převzala zákazníky 
společností Západomoravská energetická, s. r. o., 
a Energie pro život, s. r. o., zabývající se obchodem 
s elektřinou a zemním plynem, a to formou koupí 
části závodu těchto společností.

V tomto roce se společnost zaměří na udržení 
ziskovosti, a to i přes aktuální, vysoce konkurenční 
podmínky na trhu a opatrný přístup k riziku, který 
společnost dodržuje. I nadále chce upevňovat 
vztahy se svými partnery a hledat nové příležitosti 
pro převzetí dodavatelů energií v ČR i na Sloven-
sku.

„Zvyšování loajality a spokojenosti našich zá-
kazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců je 
principem fungování naší společnosti, na jehož 
základě dosahujeme dlouhodobě dobrého finanč-
ního výsledku a můžeme tak obstát v náročném 
konkurenčním boji,“ komentuje výsledky Petr Švec, 
generální ředitel společnosti. 

ZE SVĚTA J&T
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Němci si jdou sami sobě po krku
Vše vypuklo před dvěma lety, přesně si to pamatuji. Byl jsem na 
frankfurtském autosalonu 2015 a celý den jsem zíral na mobil, jak jdou 
německé akcie ten den dolů, automobilky především.

A večer bum, prasklo to – VW se přiznal, že měl 
ve svých dieselech softwarovou úpravu, která 
šidila emise jeho motorů. Reakce trhu byla tvrdá, 
akcie Volkswagenu padly cca o 40 %, sektor byl 
pod tlakem.

Po dvou letech, kdy se zdálo, že se VW ze skandá-
lu oklepává, přichází právě od VW další rána pod 
pás. Podle časopisu Spiegel sdělil VW regulačním 
orgánům v Německu, že německé automobilky 
spolupracovaly při nákupu některých komponen-
tů do svých vozů – tím pádem může přijít další 
tvrdé obviněním, a to z kartelu. Automobilky, 
srdce evropského průmyslu, top společnosti (pře-
devším německé) – proč, když se jim poměrně 
daří, jim ještě nepodkopnout trochu více nohu… 
a vlastně i sami sobě, své vlastní ekonomice.

Autobranže je tvrdý byznys, marže se pohybují 
v jednotkách procent (0 až 5 %), prémiové au-
tomobilky dosahují, když se jim daří k 10% marži, 
Porsche je na 17 %. Prostě „žádnej med“, tvrdá 
konkurenční bitva, navíc v poměrně regulova-
ném prostředí – výrobky musí splňovat přísné 
normy, především bezpečnostní a v poslední době 
i emisní. Regulační orgány na úrovních měst, 
ministerstvech jednotlivých zemí i na úrovní ev-
ropské poukazují na to, jak automobilky ničí svými 
výrobky životní prostředí.  Ano, je to tak, určitě 
z výfuků nejde čistší vzduch, ale postupně se 
emise evropských výrobců opravdu výrazně snížily 
– zaplatily to právě automobilky svými maržemi, 

když promítnout náročnost výroby do cen, kvůli 
konkurenci, mohly jen částečně.

Přes všechnu kritiku automobilek se jich musím 
zastat. To, co jezdí po Evropě, patří k tomu 
lepšímu ve světě, emise jsou na přijatelné úrovni 
a nadále se snižují. Pokud se podíváme do Spoje-
ných států, na Střední východ, o Africe a asijských 
zemích ani nemluvím… Všude jinde jezdí to, co by 
v Evropě ani nebylo připuštěno k provozu. Zvláště 
tedy v Německu. A přesto si opět regulace v Ev-
ropě vybírá znovu automobilky. Když už neví, jak 
je potrestat, nasměřuje to ke kartelové dohodě. 
Ta je přeci fuj, okrádá ostatní na trhu. Potrestejme 
je, stejně mají z čeho zaplatit. Takže ti největší 
investoři v evropské ekonomice, leadeři pokroku, 
dostanou opět klackem přes hlavu, zaplatí pokutu 
a bude opět dobře? Opravdu si to tak v Němec-
ku, případně jinde představují, že to tak fungu-
je? Když automobilky zaplatí mastnou pokutu, 
musí ty prachy ubrat jinde. Na vývoji, mzdách, 
ano na maržích, takže na zisku, a tím pádem 
do budoucna menších zaplacených daních. Copak 
není ani u našich sousedů těm, kdo o těchto 
nařízeních rozhodují, jasné, že si řežou sami pod 
sebou větev? Že své domácí company dělají méně 
konkurenční než jiné světové výrobce?

Domýšlejí tito lidé, co mají pravomoci říci, je zde 
kartel, jaké to má všechno důsledky? Nebo jsou 
lobby regulátorů a přehnaných ekologů spojeny 
v jeden šik s cílem ničit automobilky na pravidel-

né bázi? Opět odpovídám, že z mého pohledu si 
řežou větev sami pod sebou!

Daimler investoval, ale...
Daimler v posledních letech investoval několik 
miliard eur do vývoje nového vznětového motoru 
(nyní nasazen v Modelu E). Plní přísné aktuální 
evropské emisní normy, málo žere, pod kapotou 
ho neslyšíte… A když si v Daimleru myslí, že se jim 
tato investice díky vysoké poptávce začne vracet 
v podobě silných prodejů této řady a motoru, 
přijde obava z toho, že dostane pokutu.

Daimler sám nabídl dobrovolný recall vozidel 
s dieselovými motory splňujícími normu EU5, aby 
splňovaly normu Euro 6, a to na vlastní nákla-
dy (220 milionů eur) – a přesto je potřeba je 
klepnout přes prsty ještě víc. Nerozumím tomu 
a přijde mi to zbytečné, s možným dopadem 
do německé ekonomiky, kde německé automo-
bilky hrají silnou, ne-li vedoucí roli. Možná právě 
proto. Třeba jen předbíhám a nic se nestane, ale 
jen to, že se o tom tolik spekuluje, těmto firmám 
rozhodně nepomůže.

Jak tedy s akciemi? 
Jsou Daimler, BMW a Volkswagen po posledním 
oslabení na nákup? Já zatím čekám, další vývoj je 
totiž těžko predikovatelný, kauza se spíše nadále 
potáhne a to nikdy investorům na klidu nepřidá. 
K tomu je nepříjemné pro evropské výrobce aut 
silné posilování eura vůči ostatním světovým mě-
nám, navíc trh s novými auty asi dochází v rámci 
svého cyklu k naplnění, další výrazné nárůsty 
prodejů nemůžeme čekat. K tomu nutné další in-
vestice do elektrifikace svých modelů. Těžká doba 
pro automobilky… 

Přesto bych si troufl říci, že kdyby mělo dojít 
ještě dále k poklesu, dokážu si představit nákup 
Daimleru pod 57 eur (nyní 60) a Volkswagenu 
výrazněji pod 130 (nyní 134,60). Vždyť aktuální P/E 
činí rozpětí 6–10. Řečnickou otázkou bývalého 
premiéra: „Dámy a pánové, kdo z vás to má?“ Ano 
vím, Unipetrol, ale to už je na jiné povídání. 

Michal Semotan
Portfolio manažer
J&T Investiční společnost
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Linka. Někteří z nejlepších mladých hudebníků 
z Evropy a Spojených států vystoupili na festivalu 
s neotřelými zvuky a vysokoenergetickými před-
staveními, která prosvítila celou noc.

Mezi letošní hlavní hvězdy patřili John Scofield 
a jeho populární Überjam Band, akusticky rockové 
Bad Plus Trio, energetičtí Soul Rebels z New 
Orleans nebo Nat Osborn Band z Brooklynu. 
Spolu s nimi se na festivalu představili mistrovští 
trumpetisté z Polska, klavírní tria z Německa, 
Slovenska a z České republiky, hráč na harmoniku, 
který se stal dánskou nejžhavější mladou jazzovou 
hvězdou, a vítězové Amadeus Austrian Music 
Award. 

Bohemia JazzFest Award zůstává v Česku
Prvním českým hudebníkem, který obdržel Bo-
hemia JazzFest Award, se stal legendární basista 
Miroslav Vitouš, který tento rok oslaví 70. naroze-
niny. Cenu spojenou s finanční odměnou převzal 
Vitouš z rukou Aleny Tkáčové, ředitelky Privátního 
bankovnictví J&T Banky.

Miroslav Vitouš, který je považován za nejtalen-
tovanějšího basistu své generace, hrál s Mile-
sem Davisem a je zakládajícím členem skupiny 
Weather Report, se tak připojil k hvězdné skupině 

Česká města opět hostila Bohemia JazzFest
Bohemia JazzFest i letos překračoval hudební hranice a pokládal nové 
limity letní zábavě. J&T Banka dlouhodobě podporuje významné kulturní 
akce i osobnosti v Česku i na Slovensku, a proto se stala partnerem tohoto 
hudebního festivalu.

„Jsme potěšeni, že můžeme zpět přivítat staré 
přátele a představit novou generaci hudebníků, 
kteří předefinovávají a rozšiřují hranice jazzu,” řekl 
při zahájení zakladatel a ředitel festivalu Rudy 

Alena Tkáčová, ředitelka Privátního bankovnictví J&T Banky, Miroslav Vitouš, držitel ceny za celoživotní přínos jazzu, 
Monika Oulevey, Czech Tourism, Rudy Linka , hudebník a umělecký ředitel Bohemia Jazz Festu

V Praze vystoupil také John Scofield, trojnásobný vítěz ceny Grammy



a Helda a spustil hudební ohňostroj amerického 
Bad Plus Tria, jehož repertoár pojímá vše od Davi-
da Bowieho k Stravinkému.

V Domažlicích zahájila 15. července večer dánská 
formace Mathias Heise Quadrillion s unikátním 
spojením funku, rocku a jazzu, vedená mistrov-
ským Heisem na harmoniku. Rakouské duo 

Mynth rozproudilo beat společně s elektronickým 
i živým bubeníkem a následně Nat Osborn Band 
představil své silné spojení jazzu, soulu a indie 
rocku. Všechny tři skupiny vystoupily i následující 
večer v Táboře.

V Brně otevřel program Mathias Heise, publikum 
pak dostalo ochutnávku folkové hudby od AMC 
Trio se Stano Balazem a protančilo se k vystou-
pení Soul Rebels, jedné z nejpopulárnějších skupin 
z New Orleans. Soul Rebels byli také hlavní hvěz-
dou druhé brněnské noci, kterou zahájil polský 
hráč na trombon Paul Zauner a hráč na Ham-
mondovy varhany Jan Kořínek, který smíchal jazz 
s tradiční africkou hudbou. Program uzavřel Pavel 
Hrubý Quartet. 

08/2017 

předchozích vítězů Bohemia JazzFest Award 
– McCoy Tynerovi, Charlesi Lloydovi, Johnu 
Scofieldovi, Joshuovi Redmanovi, Davu Hollandovi, 
Royovi Hargrovemu, Ralphu Townerovi, Dr. Lon-
niemu Smithovi a Yellowjackets.

Od Prahy po Brno
Festival zahájily dva večery v Praze na Staro-

městském náměstí 10. a 11. července. První večer 
započali Otto Hejnic Trio a Pavel Hrubý Quartet 
s klasickým jazzem následovaný vystoupe-
ním oceněného Vitouše. Ten zahrál sólo, v triu 
s kytaristou Rudy Linkou a s italským bubeníkem 
Robertem Gattem a s Rozhlasovým Big Bandem 
Gustava Broma. Druhou noc festivalu se předsta-
vili inovativní polský trumpetista Maciej Fortuna, 
vítěz soutěže OSA a John Scofield a jeho Überjam 
Band.

Scofield byl také hlavní hvězdou festivalu násle-
dující noc v Plzni, spolu s ním rozproudili zábavu 
Maciej Fortuna a německý klavírista Pablo Held se 
svým triem. Z Plzně se festival přestěhoval do Li-
berce, kde představil další dvojitou dávku Fortuny 

J&T Banka, a. s. je partnerem:

Kulturní tipy
připravil
Ondřej Horák,
výtvarník a autor
mnoha výstavních
projektů, člen Společnosti
Jindřicha Chalupeckého

Giacometti – Picasso – 
Chirico. Sbírka Helmuta 
Klewana                   
Oblastní galerie Liberec 
Termín: 13. 7. – 1. 10. 2017
Adresa: Masarykova 723/14, Liberec

Helmut Klewan je někdejší mnichovský gale-
rista, který shromáždil unikátní kolekci několika 
set uměleckých děl významných osobností 
evropského výtvarného umění 20. století. Vidět 
je teď můžete v liberecké galerii.  

Jan Štursa. 
Dar nebes a země

Galerie moderního umění v Roudnici 
nad Labem
Termín: 29. 6. – 10. 8. 2017
Adresa: Očkova 5, Roudnice nad Labem

Výstava sochaře Jana Štursy probíhá po celé 
léto v Roudnické galerii. Na výstavě se vedle 
Štursových prací představí i unikátní fotografie 
jeho soch od Tibora Hontyho z archivu Národní 
galerie.  

Otto Gutfreund. 
Od kresby k soše

Západočeská galerie v Plzni
Termín: 23. 6. – 17. 9. 2017
Adresa:  Zámecký park 226, Ostrov

Výstava v Západočeské galerii je rozdělena 
na dvě části: první tvoří období Gutfreundovy 
tvorby do 1. světové války a druhou pak práce 
z dvacátých let. Výjimečný sochař si pořád 
říká o naši pozornost. Sochař Otto Gutfreund 
(1889–1927) patří k nejvýznamnějším evropským 
umělcům první třetiny 20. století a jeho cesta 
k moderní soše je výjimečná svou originalitou 
a důsledností. Je označován jako kubista, ale 
toto zařazení je třeba chápat velmi volně.  

UMĚNÍ
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Brno pobavila americká skupina The Soul Rebels
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Vaše poste restante v Centru Jasné
Nápaditá architektura hotelu Pošta Jasná v nad-
mořské výšce 1 117 m n. m. podtržená panora-
matem hor přináší dokonalý souzvuk s okolní 
přírodou. Nevšední interiér se závanem avantgar-
dy a různorodostí použitých materiálů je pastvou 
pro oči pro ty, kterým je blízká „jinakost“.

Od letošního léta tu objevíte prvotřídní hote-
lové služby v duchu hesla „Host do domu, pán 
do domu“ s personálem, který zná vaše přání 
i chutě. Dokonalá souhra komorní atmosféry 
designového hotelu a individuální přístup k vám, 
hostům, jsou zárukou relaxu a úniku od každo-
denní reality.

Boutique hotel nabízí 24 designových Deluxe 
pokojů, 14 prostorných apartmánů, kulinářskou 
restauraci s hotelovým barem, útulné wellness 
centrum, půjčovnu sportovních potřeb či Tatry 
Motion Shop.

Na dovolenou i za obchody
Stylový business Hotel Astrum Laus byl otevřen 
v říjnu 2010 přímo v centru města Levice.
Důmyslně navržený moderní interiér spojuje kov 
a sklo s přírodními materiály v podobě dřeva 
a kamene. Spolu se světelnými efekty vytvářejí 
tyto materiály příjemnou a seriozní atmosféru 
business stylu. V hotelu se nachází 52 standard-
ních dvoulůžkových pokojů a pro náročnější hosty 
je připraveno 10 malých a 4 velké apartmány.

Hotel s holistickým přístupem
Nový čtyřhvězdičkový hotel Galeria Thermal Be-
šeňová vyrostl přímo v areálu resortu Bešeňová, 
aby se postaral o dokonalý odpočinek vašeho těla, 
duše i mysli.

Hotel svým hostům kromě individuálního a VIP 
přístupu nabízí privátní přístup k bazénům s bla-
hodárnou termální vodou přímo z pokojů hotelu, 
soukromé jacuzzi pro dva ve vybraných pokojích, 
nabídku chutného lokálního občerstvení v ceně 
ubytování ve Fresh zóně i další benefity a služby 
pro váš maximální relax.

Holistický přístup ke zdraví nás učí nahlížet 
na člověka jako na celek. Proto se v hotelu jako 
jediném svého druhu na Slovensku soustředí 
na všechny tři úrovně bytosti: tělo, duši i mysl. 
Právě díky tomu je tu možné dosáhnout stavu 
„absolutního relaxu“.

Hory jako na dlani
Ubytujte se mimo ruch tatranských osad i okol-
ních obcí, usínejte při šepotu tatranských lesů 
a probouzejte se s výhledem na Slavkovský či 
Lomnický štít.

Pro milovníky turistiky a hor nabízí Horský 
hotel Hrebienok komfortní turistické ubytování 
v čtyřiceti jednoduchých a prakticky zařízených 
pokojích. K dispozici jsou jedno- a dvoulůžkové 
pokoje s manželskou postelí nebo oddělenými 
lůžky. Rozloha některých pokojů umožňuje uby-
tování i tří osob.

K ubytování si můžete doobjednat chutné večeře 
formou 3chodového menu v Restauraci Hrebie-
nok. Vstup do restaurace je dvě minuty od hlavní-
ho vchodu hotelu.

Zvýhodněné nabídky pro členy klubu Magnus se 
během léta průběžně mění, pro aktuální volné 
kapacity sledujte webové stránky. 

S Magnusem do nových hotelů
Klub Magnus pro vás průběžně rozšiřuje nabídku destinací, kde můžete 
díky svým bodům strávit příjemnou dovolenou či obchodní setkání. 
Aktuálně je nabídka bohatší hned o čtyři slovenské hotely.

Tipy 

Hotel Srdiečko
Pobyt na jednu noc pro dvě osoby se snídaní 
v hodnotě 110 eur se zvýhodněním 64,5 % 
můžete mít už za 3 900 bodů. Nabídku je 
možné využít do 18. 9. 2017. 

Grand Hotel Kempinski 
High Tatra
Relax v Tatrách na dvě noci pro dvě osoby 
v Deluxe pokoji s výhledem na jezero v hod-
notě 620 eur se zvýhodněním o 10 % získáte 
za 55 800 bodů. Cena zahrnuje snídaně for-
mou bufetu v Grand Restaurant, 1x 30minu-
tovou masáž šíje a ramen na osobu na pobyt, 
polopenzi, volný vstup do Zion Spa Luxury 
i dětský animační program každou sobotu. 
Nabídku je možné využít do 21. 12. 2017. 

Holiday Village  
Tatralandia
Ubytování v Holiday Village Tatralandia pro 
čtyři osoby na jednu noc v apartmánu bez sní-
daně můžete mít se zvýhodněním o 60 % jen 
za 4 000 bodů či se slevou 40 % jen za 6 000 
bodů. Výše slevy závisí na včasnosti objednání. 
Nabídku je možné využít do 30. 11. 2017. 

Sliezsky dom
Pobyt na dvě noci pro dvě osoby s polopenzí 
a uvedenými doplňkovými službami v hod-
notě 449,50 eur získáte se zvýhodněním 25 % 
za 33 700 bodů. V ceně je zahrnuto ubyto-
vání ve dvoulůžkovém pokoji, polopenze,
1x soukromý vstup do wellness centra na 
1 hod, zážitková kokosová masáž pro dvě 
osoby, zapůjčení kol pro dvě osoby na 1 den, 
bezplatné parkování na parkovišti v Tatran-
ské Poliance, vyvezení z Tatranské Polianky 
do hotelu v den příjezdu a odvoz z hotelu 
do Tatranské Polianky v den ukončení poby-
tu. Nabídku je možné využít do 31. 10. 2017. 

Aktuální nabídky a více informací 
o klubu na: www.jtbank.cz/klub-magnus

Hotel Pošta


