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Co očekávat 
v roce 2020?
Závěr roku se nezadržitelně blíží, a tak 
pro vás analytici J&T Banky připravili 
kromě pravidelného měsíčního výhledu 
i zhodnocení klíčových témat roku 
nadcházejícího. Ve středu zájmu zůstává 
brexit a obchodní spor mezi USA a Čínou, 
podcenit bychom neměli ani výsledky 
prezidentských voleb v USA.  

pozitivně. Jakýkoliv jiný výsledek 
voleb by trh alespoň krátkodobě vní-
mal nepříznivě.    

PŘEVÁŽENÍ INDEXŮ

K  pátku 20. 12. dojde k  převážení 
hned několika různých indexů jako 
CECE, FTSE či Eurostoxx. „Převáže-
ní tradičně přináší zvýšené objemy 
a  volatilitu. Konkrétně pak domácí 
akcie by neměly být výrazněji dotče-
ny kromě Avastu, který bude nově 
začleněn do indexu Eurostoxx 600,“ 
popisuje Petr Sklenář.   

Mezi hlavní tržní impulzy pro listopad 
patřily opět informace či spekulace 
spojené s  domlouváním prozatímní 
dohody mezi USA a  Čínou. Proti-
chůdné zprávy především ze strany 
USA mají vždy významný vliv na ob-
chodování, avšak delší výhled proza-
tím vedl k uklidnění, že nakonec bude 
dosaženo kýženého konsenzu. „Je 
třeba podotknout, že dosud k  pod-
pisu žádné dohody nedošlo, ač bylo 
dříve avizováno, že v listopadu by již 
k  podpisu dojít mělo. Výraznější jis-
kření způsobil zákon v USA, který se 
vyslovil na  podporu hongkongských 
aktivistů a jenž byl nakonec podepsán 
i  Trumpem. Situace zůstává nadále 
nevyjasněna a bude zasahovat do trž-
ního dění,“ říká Petr Sklenář, hlavní 
ekonom J&T Banky.

VÝSLEDKOVÁ SEZONA 
POTĚŠILA

Výsledková sezona v USA za 3. kvar-
tál 2019 nakonec vyzněla relativně 
dobře s  pozitivním překvapením 
na  tržbách z 58 % a na čistém zisku 
ze 78 %. Meziroční růst na  tržbách 
dosáhl 3,5 % a na čistém zisku byl vy-
kázán pokles o 1,1 %. Dříve se hodně 
diskutoval výhled na 4. kvartál, kte-
rý dle dosažených čísel za 3. kvartál 
vyzníval příliš optimisticky. To se ak- 
tuálně zreálnilo, ale trh to přešel té-
měř bez povšimnutí s tím, že je rela-
tivně přívětivý výhled na příští rok. 

INDEXY V ČÍSLECH

Stále trvající naděje na  podepsání 
mezitímní smlouvy mezi USA a Čí-
nou a  solidní výsledková sezona 
posunuly americké akciové indexy 
na nová historická maxima. Celkově 
americké akciové index za  listopad 
přidaly 3,4–4,5 %. Německý DAX 
vzrostl o 2,9 %, japonský Nikkei 225 
poskočil o 1,6 %, čínský index Shang- 
hai Composite odepsal 2,0 % a  do-
mácí index PX vykázal 2,8% růst. 

NADĚJE NA DOHODU 
NEHASNOU

Ani prosinec se nevyhne spekulacím 
a  dalším obratům v  kauze obchod-
ního jednání USA versus Čína. Trh 
se upíná především k  datu 15. 12., 
kdy by měla začít platit americká 
cla na  dovoz čínského spotřebního 
zboží, která by mohla výrazně ovliv-
nit tradiční předvánoční nákupy. 
Současně by jejich faktické zavede-
ní naznačovalo, že se jednání o  tzv. 
částečné dohodě prozatím nikam 
významně neposunula. „Zde jen při-
pomínáme, že částečná dohoda měla 

být podepsána již v listopadu. Z toho 
však sešlo především kvůli tomu, že 
v místě konání očekávaného setkání, 
Chile, byla nepříznivá bezpečnostní 
situace,“ uvádí Petr Sklenář. 

ZAMĚŘENO NA CENTRÁLNÍ 
BANKY

Zasedání Fedu by nemělo trhu při-
nést výrazně nové informace. Ana-
lytici očekávají, že Powell zopakuje 
svoji dřívější rétoriku o  tom, že ak- 
tuálně ekonomika nepotřebuje změ-
nu monetární politiky. Současně 
však zopakuje, že Fed bude bedlivě 
sledovat další vývoj a zůstane připra-
ven v případě nutnosti jednat.  

Ani od zasedání ECB se neočekávají 
výraznější novinky. Změna sazeb ani 
jiných nástrojů měnové politiky není 
na  programu dne. „Nová šéfka La-
gardeová zřejmě ponechá uvolněnou 
rétoriku, současně zřejmě neopome-
ne zmínit potřebu konání ze strany 
národních vlád pro udržení, respek-
tive podporu výkonu evropské eko-
nomiky,“ uvádí hlavní ekonom.   

VOLBY VE VELKÉ BRITÁNII

Předčasné parlamentní volby ve Vel-
ké Británii se uskuteční 12. 12. Po-
slední průzkumy favorizují dosavad-
ního premiéra Johnsona. Pokud by 
došlo k  očekávanému základnímu 
scénáři, tedy výraznému vítězství 
právě Johnsona, resp. jeho konzerva-
tivní strany, tak by trh nadále před-
pokládal, že dojde k  výstupu Velké 
Británie z  EU s  dohodou do  kon-
ce ledna příštího roku. Mělo by se 
jednat o  dohodu, kterou naposledy 
právě Johnson předložil Parlamentu. 
Tento základní scénář by trh přijal 

EKONOMIKA 

Zasedání Fedu by nemělo trhu přinést 
výrazně nové informace.
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ještě není znám Trumpův protikan-
didát,“ říká Petr Sklenář. 

Dalším významným tématem budou 
bezpochyby centrální banky. ECB 
zůstane nadále uvolněná a bude po-
kračovat se svou podporou ekono-
miky a  potažmo i  finančních trhů. 
Fed možná přistoupí k dalšímu sni-
žování sazeb, což by mohlo nadále 
podporovat riziková aktiva. Ovšem 
zmíněné kroky budou mimo jiné zá-
ležet na vývoji ekonomiky. 

Investoři se rovněž zaměří na výsled-
ky společností. Jelikož se očekává, že 
obchodní spor mezi USA a  Čínou 
by měl být postupně zažehnán a sa-
motné ekonomice se nedaří špatně, 
mohly by se firemní výsledky vrátit 
k  solidnímu růstu. Toto očekávání, 
resp. jeho naplnění, by mělo podpo-
řit pozitivní akciový vývoj. 

Pro Evropu nelze vynechat faktický 
brexit, který by měl být v základním 
scénáři s  dohodou. Jeho časové na-
plnění by mělo být do  konce ledna 
2020. Bude se sledovat, jak dobře EU 
zvládne odchod Velké Británie. Nic-
méně i v  tomto případě se základní 
scénář opírá o  absenci výraznějších 
problémů. 

Důležitý je i  samotný makroekono-
mický vývoj. „Prozatím riziko vnímá-
me především v  Evropě, respektive 
v  Německu, které vykazuje neuspo-
kojivé výsledky hlavně v  průmyslu. 
V  ostatních významných ekonomi-
kách tak závažný problém prozatím 
nevidíme,“ uvádí hlavní ekonom. 

Celkově tedy investory čeká opětov-
ně poměrně nabitý rok, který bude 
ovlivněn podobnými faktory jako 
ten stávající a navíc může překvapit 
výsledek amerických prezidentských 
voleb. „Pokud se však vyplní základ-
ní scénáře, tedy neobjeví se větší ne-
příznivý výsledek jednotlivých témat 
nebo nějaké zcela nové, které aktuál- 
ně nevnímáme, tak bychom měli za-
znamenat další růstový rok v případě 
akciových investic,“ hodnotí výhledy 
Petr Sklenář. 

Připraveno analytiky J&T Banky  

PROSINCOVÉ VÝHLEDY

Stejně jako do listopadu, tak i do pro-
since vstupují akciové indexy poblíž 
svých historických či dlouhodobých 
maxim. Trh bude nadále zmítán in-
formacemi kolem obchodního spo-
ru mezi USA a  Čínou s  akcentací 
na  15. 12., kdy by měla začít platit 
nová cla na  čínské spotřební zbo-
ží. „Pokud vejdou v  platnost, čekali 
bychom přinejmenším krátkodobou 
negativní reakci trhu, který si vyloží 

tento akt jako oddálení podpisu tzv. 
částečné dohody. Centrální banky by 
naopak měly pokračovat v dodávání 
podpory pro ceny aktiv v ponechání 
velmi holubičích komentářů. Zmí-
něné převážení indexů by mělo již 
být jen technikou. Celkově vnímáme 

pro prosinec rizikový faktor v zave-
dení cel na  čínské spotřební zboží, 
pokud však dojde k  dohodě nebo 
jen k odsunu těchto cel, tak bychom 
měli uzavřít letošní rok poblíž histo-
rických maxim,“ dodává Sklenář.

NA CO SE INVESTOŘI 
SOUSTŘEDÍ V ROCE 2020? 

Témat bude hned několik. Mezi hlav-
ní stále patří obchodní spor mezi 
USA a Čínou, který bude ovlivňovat 

globální ekonomiku a především in-
vestorský sentiment. Základní scé-
nář analytiků J&T Banky je, že na-
konec obě země naleznou společnou 
řeč a  nespecifikovaná dohoda bude 
uzavřena. Následně se bude zkou-
mat, jak konkrétní dohoda ovlivní 

určitá odvětví či ekonomiku v obou 
zemích, avšak dosažení jakékoliv do-
hody může z  trhu odejmout jeden 
z největších rizikových faktorů. 

Dění v  USA bude ovlivněno listo-
padovými prezidentskými volbami. 
Nejen samotná volba, ale i  předvo-
lební souboj, respektive jednotlivé 
volební kampaně, mohou výrazně 
ovlivnit některá odvětví. Například 
připomeňme farmaceutický sektor, 
který byl významně ovlivněn posled-

ními volbami. „Naším základním 
scénářem je obhajoba prezidenta 
Trumpa. V  tomto scénáři očekává-
me, že by měla být udržena současná 
nálada, nicméně necelý rok do voleb 
je ještě velmi brzy na vytvoření uce-
leného názoru vzhledem k tomu, že 

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 výkonnost 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
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V  září došlo na  finančním trhu 
v  USA k  nečekané události. Repo 
sazba, která se dlouho držela okolo 
2 %, začala náhle prudce růst a  bě-
hem jednoho dne se vyšplhala až 
na 10 %. Repo sazba je úrok za krát-
kodobou transakci, kdy jedna insti-
tuce půjčuje druhé a  do  zástavy si 
typicky bere vládní dluhopisy. Růst 
repo sazby naznačoval, že některé in-
stituce nemohou sehnat financování. 
V reakci na to na repo trh vstoupila 
centrální banka Fed, poprvé od  fi-
nanční krize. Nabídla půjčky, jejichž 
objem několikrát navyšovala, až se 
zavázala k  masivním intervencím 
minimálně do léta příštího roku. Do-
posud Fed poskytl trhu injekci přes 
300 miliard dolarů.

První reakce vysvětlovaly vyschnutí 
trhu tím, že finanční instituce v září 
sháněly prostředky na účast v aukci 
amerických státních dluhopisů. Na-
víc americké firmy v této době platí 
korporátní daň z příjmu, což vytváří 
krátkodobě poptávku po  hotovosti. 
Jenže otázkou je, proč se proti této 
poptávce ihned neobjevila dostateč-

ná nabídka. Proč například jedna 
z  velkých amerických bank nevyu-
žila rostoucích úroků a  neposkytla 
za ně půjčky?

Potíž je, že americké banky přestaly 
z velké části repo operace dělat a čas-
to ani nemohou. Fed od  krize pro-
váděl expanzivní měnovou politiku 
a  z  části financoval americkou vlá-
du. To, co dříve dělaly banky, za ně 
Fed převzal. Když s  touto politikou 
Fed skončil, zůstal po něm nelikvid-
ní, disfunkční trh. Banky navíc ani 
rychle půjčit nemohou, protože re-
gulace uvalená po finanční krizi jim 
svázala ruce. Šéf JP Morgan uvedl, že 
jeho instituce kvůli regulaci nemoh-
la do trhu v září vstoupit a nabídnout 
prostředky ve  velkém. Zásahy Fedu 
a  neustále rostoucí regulace zřejmě 
vytvořily systém, který není schopen 

na  nenadálé šoky 
reagovat.

Pavel Ryska
Analytik J&T Banky

EKONOMIKA

Z finančních trhů... data platná k 29. 11. 2019

PODÍLOVÉ FONDY

cena PL
zhodnocení 

za měsíc
zhodnocení 

za rok 

zhodnocení 
od založení 

p. a.

J&T Money CZK 1,338 0,2 % 4,1 % 4,1 %

J&T High Yield MM CZ 1,525 0,2 % 3,9 % 4,6 %

J&T FLEXIBILNÍ 1,464 0,0 % 3,1 % 3,0 %

J&T Bond CZK 1,434 0,2 % 5,1 % 4,6 %

J&T Opportunity CZK 2,801 1,7 % 7,0 % 5,3 %

J&T KOMODITNÍ 0,486 0,6 % –0,6 % –7,8 %

J&T Life 2025 1,155 0,5 % 6,5 % 2,7 %

J&T Life 2030 1,175 1,3 % 8,2 % 3,0 %

J&T Life 2035 1,177 1,5 % 8,7 % 3,1 %

J&T BOND INDEX

STÁTNÍ DLUHOPISY
1 měsíc 12 měsíců 5 let

ČR – 10Y 1,48 6 bp –58 bp 76 bp

Německo – 10Y –0,36 7 bp –62 bp –105 bp

USA – 10Y 1,78 12 bp –116 bp –46 bp

AKCIOVÉ INDEXY

SMĚNNÉ KURZY
1 měsíc 12 měsíců 5 let

USD/EUR 1,10 0,9 % 3,4 % –2,4 %

CZK/EUR 25,5 0,0 % 1,6 % –1,5 %

CZK/USD 23,2 –0,9 % –1,7 % 0,9 %

KOMODITY
1 měsíc 12 měsíců 5 let

Ropa (Brent) – USD/bbl 62 –0,8 % 4,3 % –13,2 %

Zlato – USD/oz 1 464 –3,8 % 19,2 % 21,6 %

Měď – USD/t 5 864 –1,1 % –5,6 % –7,7 %
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J&T VENTURES

„Oproti prvnímu fondu bude více 
prostředků na  investice do  projektů 
v  pozdější fázi a  na  následující in-
vestice v  projektech, ve  kterých už 
budeme mít podíl. Předpokládám, 
že investice do  jednotlivých firem 
se mohou pohybovat od 200 tisíc do  
2,5 milionu eur. Fond plánuje zain-
vestovat 20 až 30 technologických fi-
rem. Délka fondu je osm let s tím, že 
investiční období je pět let,“ popsal 
Adam Kočík, Managing Director 
J&T Ventures.

Pro Erste jde o vůbec první investi-
ci do fintech společnosti. Část peněz 
investovala do firmy, zároveň odkou-
pila podíly od  fondu J&T Ventures 
a akcelerátoru Bolt. Celkem ve spo-
lečnosti získala 22,2 %. Air Bank od-
koupila zbylou část podílu J&T Ven-
tures a drží 11,7 %.

NABÍDKY NA MÍRU

Technologický startup Dateio byl 
založen v  roce 2013 a  dnes má  
25 zaměstnanců. Jeho big data plat-
forma propojující banky a  obchod-
níky umožňuje cílit nabídky tak, 
aby pro zákazníky byly co nejvíce 
relevantní s  ohledem na  jejich dří-
vější nákupy. Veškerá citlivá data při-
tom zůstávají v bance a sami klienti 
dostávají atraktivní slevy na  míru. 
Kampaně v  průměru generují tržby 
na  úrovni desetinásobku investova-
ných nákladů. Mezi zákazníky v Ru-
munsku, Česku a  na  Slovensku pa-
tří například Shell, OMV, Kaufland 
nebo Albert. V příštím roce se služba 
rozšíří také do  Rakouska, Chorvat-
ska a  Maďarska. V  rámci dohody 
s Erste bude navíc integrovaná do je-
jího mobilního bankovnictví George 
Go, což dosah rozšíří o další miliony 
aktivních klientů.

„J&T Ventures byl náš první velký 
investor, celkem s  námi byl téměř 
pět let. Kromě peněz nám pomo-
hl s  podpisem a  nasazením v  první 
bance na  českém trhu i  s  expan-
zí na  Slovensko. I  díky tomu dnes 
máme obrovský potenciál pro další 
růst,“ uvedl Ondřej Knot, CEO a za-

kladatel Dateio. Fond J&T Ventures 
svou původní investici zhodnotil ně-
kolikanásobně s průměrným ročním 
výnosem 59 %.

ÚSPĚCH DOTYKAČKY 
A SPUŠTĚNÍ DRUHÉHO 
FONDU J&T VENTURES

Prodej podílu v  Dateio přišel jen 
krátce poté, co J&T Ventures do-
končila další ziskový exit. Skupina 
Solitea v  létě vstoupila do  společ-
nosti Dotykačka, která obchodní-
kům poskytuje inteligentní pokladní 
systémy. Dotykačka následně kou-
pila i  konkurenční službu Markeeta 
a vznikl tak největší hráč na českém 
trhu s  velkými evropskými ambice-
mi – aktuálně expanduje do Němec-
ka, Polska a  na  Slovensko. Fondu 
investice přinesla průměrný roční 
výnos 38 %.

J&T VENTURES II 
I PRO SOUKROMÉ
INVESTORY

Venture kapitálový fond J&T Ventu-
res I zainvestoval už celkem 13 pro-
jektů ze čtyř zemí a pouze tři z nich 
považuje za  neúspěšné. Souhrnně 
tyto firmy získaly od  dalších inves-
torů již více než 700 milionů korun. 
A protože se životní cyklus prvního 
fondu s prostředky ve výši 7 milionů 
eur pomalu blíží ke konci, otevírá se 
již nyní druhý, podstatně větší. Ten 
je navíc tentokrát otevřený i soukro-
mým investorům. Plánovaný objem 
fondu J&T Ventures II je 40 milionů 
eur, tedy přibližně miliarda korun.

Mezi nejznámější investice J&T Ven-
tures patří například startup Neuron 
soundware, jehož technologie pomo-
cí umělé inteligence analyzující zvu-
ky dokáže predikovat poruchy stro-
jů. Zákazníky jsou Siemens, BMW 
či Airbus a  letos získal investici  
5,75 milionu eur. Další úspěšný pro-
jekt Daytrip meziročně roste o stov-
ky procent, v letošním roce dosáhne 
obratu 15 milionů eur a zatímco před 
třemi lety působil v  sedmi zemích, 
nyní již operuje v 64 státech. 

Venture kapitálový fond J&T 
Ventures uzavírá rok 2019 
úspěšným exitem. Jeho podíl 
ve fintech startupu Dateio 
kupuje dvojice významných 
bankovních domů Erste 
a AirBank. Služba umožňující 
cílený marketing na základě 
bankovních dat o platbách 
kartou spolupracuje již s osmi 
bankami, stovkami obchodníků 
a má dosah na více než milion 
klientů.

J&T Ventures 
uzavírá rok 2019 
úspěšným exitem

Investiční fond 
J&T Ventures II. 

Typ fondu FKI SICAV ČR 

Sídlo Praha, ČR 

Velikost 40 mil. EUR 

1st Close 20 mil. EUR 

Délka fondu 8 let 

Investiční období 5 let 

První uzavření 4Q 2019 

Předpokládaná výnosnost 25 % 

Carried interest 20 % 

Management fee 2,5 % p. a. 
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Poprvé za devět let lze u českých dolarových milionářů vysledovat 
zhoršení hodnocení současné ekonomické situace z hlediska investic. 
Ukázal to J&T Banka Wealth Report 2019, unikátní výzkum o chování 
a záměrech českých a slovenských dolarových milionářů.

cykly. Případnou krizi pak vnímají 
spíše jako příležitost, ponechávají si 
tedy vyšší hotovost či více likvidní 
investice, aby mohli využít nabíze-
ných příležitostí, které s  sebou zpo-
malení trhů může přinést. Většina 
dolarových milionářů také tvrdí, že 
jsou více ostřílení než při poslední 
krizi v roce 2008 a rozhodně by ne-
panikařili a  nenechali se strhnout 
k  úniku z  trhu. Naopak deklarují, 
že v případě poklesu jsou připraveni 
dokupovat. Pouze čtvrtina dolaro-
vých milionářů bedlivě sleduje situa-
ci na trhu a v případě větších propa-
dů z trhů odchází. Necelých 10 % pak 
přímo spekuluje na pokles akciových 
trhů či jiných rizikových aktiv.

Jako nejužitečnější zdroj informací 
při investování označují svého ban-
kéře a  pracovní či obchodní part-
nery. Vypadá to, že růst finančního 

Od  roku 2013 tuzemští bohatí eko-
nomice v  naší zemi fandili a  po-
važovali situaci pro své investice 
za  příznivou. Letos tomu tak není, 
když investiční klima v  jejich očích 
výrazně pokleslo (index smazal zis-
ky za  poslední 3 roky). Pokleslo 
však i očekávání u obecné populace. 
Na  Slovensku tomu není jinak, zde 
úroveň investičního klima hodno-
tí milionáři stejně jako v roce 2016. 
I zde zpomalení ekonomiky očekává 
celá společnost.

NENÍ DŮVOD PANIKAŘIT

Není to poprvé, kdy se do  investič-
ního rozhodování českých a sloven-
ských dolarových milionářů vkradla 
nejistota. Například v roce 2016, bě-
hem něhož se kumulovaly nejistoty 
ohledně migrační krize a  konfliktu 
na Ukrajině, jsme pozorovali příklon 
ke  konzervativním a  hmatatelným 
investicím. Letošní výraznější ochla-
zení a proklamované zhoršení inves-
tičního klima lze vysvětlit zpomalo-

váním domácí i světové ekonomiky, 
vzrůstající nervozitou kolem protek-
cionismu v  zahraničním obchodě, 
strukturálními změnami v  čínské 
ekonomice či nejistotou spojenou 
s  brexitem. Očekávání zpomalení 
napříč společností lze připisovat také 
médiím, která otevírají téma o mož-
ném příchodu krize a často naznačují 
pochmurný výhled v době obyčejné-
ho cyklického zpomalení a  návratu 
k normálu po letech nadtrendového 
růstu a přehřívání se naší ekonomi-
ky. 

STÁLE BOHATNEME, I KDYŽ 
POMALEJI NEŽ DŘÍVE

Příchod změny či ekonomické kri-
ze odhadují naši bohatí v horizontu 
dvou až tří let. Jsou v tomto případě 
o  něco skeptičtější než obecná po-
pulace, která si zpomalování eko-
nomiky tolik neuvědomuje a  stále 
vidí dynamický růst mezd, rekordně 
nízkou nezaměstnanost a  rostoucí 
kupní sílu. Avšak téměř polovina do-

larových milionářů (49 % ČR, 45 % 
SR) považuje v  důsledku politické-
ho a  ekonomického vývoje tvorbu 
a  udržení bohatství za  náročnější 
než v předešlých letech. Tento trend 
je však patrný v celé Evropě, kde je 
tvorba bohatství složitější, avšak při 
porovnání Evropy se zbytkem světa 
si na tom stojíme stále dobře. Zhor-
šené podmínky jsou reportovány 
především v Africe a Rusku.

Oproti loňsku více než polovina na-
šich dolarových milionářů hlásí ná-
růst majetku v rozmezí 2–9 %, výraz-
ný nárůst přes 10 % pak uvedlo 16 % 
českých a  18 % slovenských dolaro-
vých milionářů. Za  růstem bohat-
ství stojí především jejich podnikání 
a příjem z něho plynoucí. K nárůstu 
bohatství přispěly také investiční ne-
movitosti, dluhopisy, akcie či alter-
nativní investice. Jádro jejich jmění 
tedy tvoří firma a nemovitosti, které 
považují více za  osobní než inves-
tiční majetek, investují dlouhodobě 
a  pravidelně a  nespekulují na  tržní 

Jak nahlížejí dolaroví 
milionáři na současnou 
ekonomiku

METODIKA PRŮZKUMU
Průzkum, který probíhal mezi červencem a zářím 2019, provedla 
J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. 

Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolaro-
vých milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu mi-
nimálně 1 milion USD. Do průzkumu se zapojilo celkem 282 respondentů 
z řad dolarových milionářů (165 Čechů a 117 Slováků). Data byla sbírána 
pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové roz-
hovory s 10 respondenty (6 v České republice, 4 na Slovensku). 

HODNOCENÍ SOUČASNÉ EKONOMICKÉ SITUACE   ČR   /   SR   DOLAROVÍ MILIONÁŘI VS.   ČR   /   SR   OBECNÁ POPULACE
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tuálních výzev, které čelíme. Nedo-
statek sociálních služeb, domů pro 
seniory či odborné péče je tak ci-
telný ve  všech vrstvách společnosti. 
I nečinnost státu přispívá ke zvýšení 
atraktivity tohoto odvětví z hlediska 
soukromých investic, od které si vý-
razný růst slibuje kolem 20 % dolaro-
vých milionářů.

Při bližším pohledu a porovnání ob-
lastí, kde mají milionáři zainvesto-
váno a  kde očekávají růst, zjistíme, 
že v případě nanotechnologií a bio-
technologií jde sice o  lákavě znějící 
obory, v nichž však nemají milionáři 
zainvestováno. Důvodem může být 
fakt, že takových příležitostí není 
mnoho a není časté a snadné inves-
tovat do vývoje a výzkumu, které si 
tato odvětví žádají. 

kapitálu je spojen se sociálním ka-
pitálem, tedy s  lidskými vztahy. Sa-
motné investiční potřeby dolarových 
milionářů se neliší od potřeb běžné 
populace, tedy i  oni si chtějí zajistit 
současný životní standard do vzdále-
né budoucnosti. Hledají proto další 
podnikatelské investice či příležitosti 
na  nákup investičních nemovitostí. 
Berou v úvahu fakt, že mají zodpo-
vědnost za široký okruh lidí v okolí 
a nezapomínají ani na snahu zabez-
pečit dětem kvalitní vzdělání.

STŘÍBRNÁ A CIRKULÁRNÍ 
EKONOMIKA

V blízké budoucnosti očekávají čeští 
dolaroví milionáři výrazný růst v ob-
lasti IT služeb, odpadového hospo-
dářství či sociálních služeb a  péče 
o seniory. Nejinak je tomu i na Slo-
vensku, kde je v popředí ještě oblast 

turistiky, wellness a  sportu, která je 
masivně podporována ze strany stá-
tu, ať už nižší sazbou DPH, nebo po-
vinným zaměstnaneckým benefitem 
v podobě rekreačních poukazů. 

Technologický pokrok nezastavíte. 
Za minulou dekádu technologie za-
znamenaly velký pokrok a dařilo se 
skvěle také technologickému sektoru 
akciových trhů, což jsou pravděpo-
dobně hlavní důvody, proč i dnes je 
v  odvětví IT viděn velký potenciál. 
Ten je navíc hnán kupředu touhou 
doběhnout svět a  technologické líd-
ry. Však také 70 % z  těch českých 
dolarových milionářů, kteří rozvoji 
IT sektoru věří, do  odvětví plánuje 
investovat či již do  něho investuje. 
Technologie a technologický pokrok 
lze propojit s dalším slibným odvět-
vím, a to energetikou, od které oče-
kává výrazný růst přibližně pětina 

dolarových milionářů a téměř stejný 
počet z  nich do  této oblasti hodlá 
vstoupit (21 % ČR, 18 % SR). 

Odpadové hospodářství jako zástup-
ce cirkulární ekonomiky je hnáno 
dopředu nejen stále více mediali-
zovanými ekologickými a  klimatic-
kými změnami či zelenou „vlnou“, 
která je tlačena také politikou EU. 
Závazky ke  snížení emisí a  zvýšení 
recyklace odpadu tak vhání inves-
tice do  zpracování odpadu, který je 
v době celosvětově rostoucí populace 
problémem nejednoho státu. Slibný 
vývoj si tak od  odpadového hospo-
dářství slibuje hned čtvrtina dolaro-
vých milionářů, přibližně polovina 
z nich také svou investici do této ob-
lasti plánuje.

Rychle stárnoucí populace v  našich 
zemích je jednou z  největších ak-
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S jednotlivými částmi studie J&T Banka Wealth Report vás seznámíme 
v dalších vydáních novin. Zjistíte třeba, jak úspěšní hodnotí současnou 
ekonomickou situaci, jak nahlížejí na EU a co si myslí o finanční 
gramotnosti a médiích. Kompletní výsledky najdete na 
www.jtbankawr.com.



KLUB MAGNUS

S Magnusem 
za zážitky
Body z klubu Magnus 
lze použít nejen na nákup 
pobytů a produktů, 
ale můžete je vyměnit 
i za vouchery na zážitky. 
Zpříjemněte si jimi závěr 
roku nebo je věnujte svým 
blízkým jako dárek. 

I UMĚNÍ MŮŽE BÝT 
ZÁŽITKEM

Zážitkem může být i návštěva 
galerie. Zapojte se do klubového 
programu Galerie Rudolfinum 
a podpořte tak činnost galerie, která 
je nepostradatelným průvodcem 
po světě současného umění. 
Za svou podporu získáte např. 
slevu na katalogy vydané Galerií 
Rudolfinum, kubistickou keramiku 
v galerijním obchodě Modernista, 
koncerty České filharmonie či slevu 
v Café Rudolfinum, dále volný vstup 
na vybraný koncert České filharmonie 
nebo volné vstupy na doprovodné 
akce galerie a k tomu další odměny 
podle výše příspěvku.

Na výběr jsou hned tři druhy členství 
Podporovatel, Podporovatel pár 
a Dárce. Váš příspěvek může činit 
1 500 až 2 500 Kč (vouchery získáte 
za 6 000 až 10 000 bodů). 

5 tipů 
na zážitky 
pro celou 

rodinu

VSTUPNÉ 
DO CENTRA IQLANDIA

Rodinné vstupné do science 
centra iQLANDIA v Liberci 

v hodnotě 790 Kč můžete mít se 
slevou 20 % za 2 528 bodů.

PRO ŠKOLÁKY

PROHLÍDKA 
LETENSKÉHO STADIONU 

Voucher pro skupinu 
až 5 osob na exkluzivní prohlídku 

letenského stadionu Generali 
Arena v hodnotě  1 100 Kč 
obdržíte za 4 400 bodů.

PRO MUŽE

LUXUSNÍ 
AROMA MASÁŽ 

Aroma masáž v délce 
60 minut ve Spa Suite 

v Buddha-Bar Hotelu Prague
 v hodnotě 2 888 Kč vyměníte 
za 10 397 bodů (sleva 10 %).

PRO ŽENY

LET VE VĚTRNÉM 
TUNELU

Voucher na Family & Friends 
Hurricane Flight v Hurricane 
Factory v hodnotě 6 500 Kč 

obdržíte za 20 880 bodů 
(sleva 20 %).

PRO JUNIORYPodpořte 
Nadaci J&T

Vánoce si mohou díky vám užít i ostat-
ní, stačí přispět přes Nadaci J&T, která 
pomáhá ohroženým dětem a sociálně 

slabým rodinám, lidem nemocným 
a s handicapem. Jednou z jejích priorit 
je rozvoj náhradní rodinné péče. V klu-
bu Magnus najdete tři nabídky, jak pro-
střednictvím nadace pomoci: vouchery 
v hodnotě 4 000, 8 000 a 12 000 bodů 

(příspěvek pro Nadaci J&T bude činit 
podle zvoleného voucheru 1 000 Kč, 

2 000 Kč nebo 3 000 Kč).

J&T BANKA NOVINY8

VSTUPNÉ NA VÝSTAVU 
CZECH REPUBRICK

Rodinné vstupné na největší 
interaktivní výstavu českých 

památek z lego kostek v přízemí 
hračkářství Hamleys v hodnotě 
730 Kč získáte se slevou 15,1 %, 

a to za 2 480 bodů.

PRO NEJMENŠÍ
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NÁZORY

Dlouholetou hlavní výhodou české ekonomiky je 
její široká makroekonomická stabilita. Nemáme 
žádné velké vnitřní nerovnováhy v otázce zadlu-
žení či inflace. Ekonomika v některých oblastech 
sice vykazuje znaky přehřívání, patrné je to hlav-
ně u mezd. Inflace se ovšem drží v rámci cílového 
pásma ČNB a  v  příštím roce by měla zpomalit. 
Předchozí růst cen nemovitostí se i kvůli přísnější 
regulaci ČNB také zmírnil. Problémové nerovno-
váhy nemá ekonomika ani k zahraničí, právě na-
opak. Dlouhodobě má Česká republika přebytek 
nejen u  obchodní bilance, ale i  celého běžného 
účtu. Kurz koruny je relativně stabilní.

V  souhrnu nejsou na  českém nebi žádné vět-
ší mráčky vidět. Možná proto české firmy stále 
za větší problém označují nedostatek lidí a mate-
riálu než cokoliv jiného. Trochu jiné je to za naší 
západní hranicí, kde se už delší dobu stahují tem-
nější mraky. Hlavním slabým místem se stala vý-
roba aut, pomyslné srdce německého průmyslu.  

Napojení české ekonomiky na tu německou je vel-
ké. Směřuje tam třetina všech exportů a u průmy-
slu je propojení ještě výraznější. Čistě statisticky 
je korelace českého strojírenství s tím německým 
90 %, tedy devět desetin dění u nás se dá vysvětlit 
tím, co se děje v Německu.

AUTOPRŮMYSL OHROŽUJÍ 
REGULACE EU

Německý automobilový průmysl od začátku loň-
ského léta chřadne. Příčin je několik, ale ve  vý-
sledku se počet vyrobených aut letos v létě propadl 
na nejnižší úroveň za posledních deset let. Brzdou 

a  velkým rizikem je přísnější regulace ze strany 
EU, která začala platit vloni na podzim. Navíc za-
čnou od  příštího roku platit nové emisní limity  
a do roku 2030 má dojít k dalšímu dvojímu zpřís-
nění. Za poslední dva roky výrazně propadly ex-
porty německých aut do  zbytku Evropy, hlavně 
do  Británie, která je pro německé automobilky 
největším trhem v Evropě mimo Německo.

Problémy automobilového průmyslu se samozřej-
mě přenášejí i  do  dalších částí průmyslu, které 
jsou na  výrobu aut navázány. Následně výpadky 
zakázek přirozeně vedou firmy k  opatrnosti při 
dalších investicích či nabírání nových pracovníků. 
Opatrnost, tedy odkládání investic, se z průmyslu 
začíná šířit i do dalších oborů. Vedle již hmatatel-
ných rizik, jako je situace v německém automobi-
lovém průmyslu, jsou zde dvě potenciální hrozby 
v podobě brexitu a sporů mezi USA a Čínou. Oba 
faktory mohou ovlivnit mezinárodní obchod, což 
pro německou ekonomiku, druhého největšího 
exportéra světa, není dobrá zpráva.

BLBÁ NÁLADA 
MŮŽE BÝT NAKAŽLIVÁ

Německou ekonomikou začíná stále více pro-
bublávat „blbá nálada“. Na jedné straně německé 
firmy obecně připouštějí, že situace se zhoršila,  
i  když z  hlediska celkové úrovně není tragická. 
Ovšem v otázce výhledu se mezi německými fir-
mami šíří přímo deprese. Šetření respektovaného 
institutu Ifo ukazuje, že míra optimismu je nej-
slabší od  léta 2009, kdy se německá ekonomika 
vzpamatovávala z hlubokého propadu po globální 
finanční krizi.

Odkud 
udeří blesk
aneb o hlavě
Pokud přemýšlíme o cestách, které mohou
přivést českou ekonomiku do recese, tak
nemůžeme mluvit o tom, že by recese přišla
jako blesk z čistého nebe. Diskuze na téma
krize, jak, kdy a kde nám hrozí, se vede již
nějakou dobu. Paradoxně to může být i jedna
z cest. Vedle objektivních příčin za ní stojí
i psyché, naše hlava či „blbá nálada“.

Tady pak hrozí to, čemu se říká sebenaplňující se 
proroctví. Firmy odkládají svoje investice, protože 
se bojí, že nebudou mít zakázky. Pokud to ovšem 
začne dělat více subjektů naráz, tak se nakonec 
opravdu ekonomická aktivita ochladí a ekonomi-
ka může přechodně projít zpomalením či recesí. 
Pesimismus u firem může ještě prohloubit opatr-
nost domácností, které jsou zatím optimistické. 
Ale první propouštění může náladu změnit.

Českým automobilkám, jako je mladoboleslavská 
Škoda, se i letos zatím relativně daří, prodeje rostly 
v celé Evropě včetně Ruska. Ovšem ta část českého 
průmyslu, která dodává díly a stroje do Německa, 
už ochlazení aktivity zaznamenala. Hlavním rizi-
kem pro českou ekonomiku je, že dojde k dalšímu 
poklesu ekonomické aktivity v Německu, jak na-
značují výhledy firem. Tedy hrozí, že si z Německa 
kromě zpomalení můžeme dovézt „blbou náladu“. 
Jinými slovy, nepřiměřeně velká opatrnost firem  
a domácností přinese i ochlazení domácí poptáv-
ky, které prohloubí zpomalení na straně exportní-
ho průmyslu.

Tedy tím hlavním rizikem pro příští rok je, jak 
hluboké a  dlouhé bude ochlazení německé eko-
nomiky, ale také jak na  tento případný šok zare-
agujeme. Nejhorší by byla kombinace blbé nálady  
u nás i v Německu.  

Petr Sklenář
Hlavní ekonom 
J&T Banky
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cítí. Stávají se vaší součástí, součástí 
vaší rodiny, a to i té širší. Přijali jsme 
kluky včetně jejich vlastní rodiny 
a jejich dalších sourozenců. Dnes už 
jsou oba dospělí a jsem moc rád, že 
k sobě máme stále blízko, navštěvu-
jeme se a  voláme si. Máme se rádi, 
a tak to zůstane. 

Kam se podle vás péče o ohrožené 
děti v Česku za dobu vašeho půso-
bení posunula?
Náhradní rodinná péče je více pod-
porovaná, a  to jak odbornými služ-
bami, tak finančně, což je dobře. 
Rozvíjejí se také služby na podporu 
rodin, ve  kterých je dítě ohrožené. 
Určitě se zlepšila koordinace a  spo-
lupráce odborníků. Díky vědě a vý-
zkumu máme více informací o tom, 

Co vlastně znamená Amalthea?
Jméno Amalthea pochází z  řecké 
mytologie. Když se pán času Kronos 
zmocnil vlády nad světem, rozhodl 
se zabít všechny svoje děti. Jedním 
z  nich byl i  budoucí vládce bohů 
Zeus, kterého jeho matka před řádě-
ním Krona ukryla na ostrově Kréta. 
Tam se o  něj až do  jeho dospělos-
ti starala Amalthea, krásná nymfa, 
která se dokázala proměnit v  kozu 
a svým mlékem malého Dia nasytit. 
Stala se tak první pěstounkou v mý-
tických dějinách lidstva. Při vymýš-
lení názvu organizace tak padla vol-
ba právě na Amaltheu.

S jakým cílem jste organizaci zaklá-
dal?
Pracovali jsme s  mladými lidmi, 

kteří většinu svého dětství vyrůsta-
li v  dětských domovech. Když jsme 
se jich ptali, kdo je jim v životě nej-
bližší, odpovídali například: „Paní 
vychovatelka, ale už pět let jsem ji 
neviděl. Odešla na mateřskou.“ Tito 
mladí lidé často nikdy nezažili blízký 
a dlouhodobý vztah. Neměli někoho, 
kdo by byl jen pro ně. Tam se zrodila 
myšlenka, zkusit dětem najít domov 
v  rodině, kde takový vztah mohou 
zažít. 

Začali jsme poskytovat služby pěs-
tounským rodinám a  snažili jsme 
se o  osvětu. Hledali jsme více lidí, 
kteří by byli ochotni nabídnout do-
mov dětem, které z nějakého důvodu 
nemůžou vyrůstat ve své rodině. Po-
stupem času jsme zjistili, že některé 

děti by v náhradní rodinné péči být 
nemusely, pokud by se jim a  jejich 
rodině dostalo dostatečné podpory. 
Začali jsme tedy poskytovat služby 
na  podporu rodinám, kterým hro-
zilo odebrání dítěte. Tyto rodiny se 
často potýkaly s  finančními problé-
my, ztrátou bydlení, domácím nási-
lím nebo závislostí na alkoholu. 

Hrála zde roli i vaše osobní zkuše-
nost? Prozradíme, že jste se společ-
ně s manželkou stali pěstouny.
Určitě, dalo nám to spoustu zkuše-
ností. Ne vždy to bylo jednoduché, 
ale nikdy bych neměnil. Pěstounství 
přináší spoustu nevšedních situací. 
Budujete vztah od  nuly, postupně 
děti poznáváte, snažíte se porozumět 
jejich příběhu, chování a tomu, jak se 

Kdysi 
Amalthea 
zachránila 
boha Dia. 

Dnes 
pomáhá 

dětem
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jak funguje lidský mozek a  co se 
děje s dítětem, které nezažilo blízký 
a  bezpečný vztah a  muselo své dět-
ství prožít ve  stresu a  strachu. Teo-
rie vztahové vazby nám dává jasné 
a  srozumitelné východisko pro naši 
práci napříč všemi službami.

Zároveň je třeba říci, že se nám bo-
hužel nedaří změnit systém natolik, 
aby bylo méně dětí nuceno vyrůstat 
mimo rodinu. Je stále nedostatek 
preventivních služeb na podporu ro-
din, chybí funkční sociální bydlení, 
máme nedostatek pěstounů, chybí 

také dětští psychologové a psychiat-
ři, kteří by byli dostupní tak, jak by 
bylo třeba – v čase i místě. 

Pěstounů je u nás stále nedostatek. 
Proč tomu podle vás tak je? 
Myslím, že je stále zapotřebí konti-
nuální osvěty, a  to jak u  široké ve-
řejnosti, tak ve  školách. Poskytnout 
tomuto tématu mediální prostor 
a poukazovat na příklady dobré pra-
xe. Být aktivní ve  vyhledávání po-
tenciálních zájemců, hledat rodiče 
pro konkrétní děti. Máme zkušenost 
s tím, že když hledáme pěstouny pro 
konkrétní dítě, ozve se mnoho lidí, 
ale je třeba je vždy dobře prověřit 
a  zvážit jejich motivaci k „záchraně 
dítěte“. Ze zkušeností ze Slovenska 
také víme, že i  trh s  potenciálními 

pěstouny není neomezený a  že ne 
každý může být dobrým pěstounem. 
U nás ale máme ještě určitě rezervy 
v tom, jak aktivní ve vyhledávání no-
vých pěstounů jsme. 

Přemýšlet bychom měli ještě o  jed-
nom důvodu, proč se nedaří tolik 
pěstounů v poslední době nacházet. 
Mladí lidé totiž odkládali založení 
vlastní rodiny na později, nyní je jim 
kolem 35 let a mají malé děti. Pokud 
by měli počkat, až jejich biologic-
ké děti trochu povyrostou, dozrají 
k  tomu být pěstouny poměrně poz-
dě na to, aby byli schopni nabídnout 
svůj domov dalšímu malému dítěti. 
To je bohužel trend, kterým zřejmě 
nyní procházíme. 

Mladí lidé v dětských 
domovech často nikdy 
nezažili blízký a dlouhodobý 
vztah. Neměli někoho, 
kdo by byl jen pro ně. 
Proto David Svoboda začal 
hledat lidi, kteří by byli 
ochotni nabídnout domov 
dětem, jež z nějakého 
důvodu nemůžou vyrůstat 
ve své rodině. Tak vznikla 
společnost Amalthea.

 
Pěstounství přináší spoustu nevšedních 
situací. Ne vždy to bylo jednoduché, 
ale nikdy bych neměnil.
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Jak může běžný člověk pomoci 
ohroženým dětem, tedy dětem vy-
růstajícím v  ústavních zařízeních 
nebo dětem ze sociálně slabých ro-
din? 
Zvážit společně s  odborníky mož-
nost stát se pěstounem nebo o  této 
možnosti mluvit se svými blízkými, 
kamarády. Zasít myšlenku, že tako-
vá možnost je. Odkázat případné 
zájemce na  informace ohledně ná-
hradní rodinné péče, například přes 
Hledáme rodiče od Nadace J&T. 

Pokud máme podezření na zanedbá-
vání nebo týrání dítěte, neměli by-
chom se bát oslovit odborníky nebo 
úřad a situaci konzultovat a nahlásit. 
Můžeme tak pomoci dítěti, které si 
samo o pomoc ještě říci nedokáže.

Samozřejmě velká pomoc je i finanč-
ní, kdy může veřejnost konkrétně 
podpořit projekt nebo organizaci, 
která v  této oblasti pracuje. Za  mě 
je smysluplnější podpořit služby 
a konkrétní odbornou pomoc rodině 
nebo dítěti, než kupovat dětem dárky 
a  plyšáky. Ty dětem mámu ani tátu 
nenahradí. 

Jakým způsobem je financována 
činnost Amalthey?
Kolem osmdesáti procent finančních 
zdrojů tvoří finance od státní správy 
a samosprávy a z evropských struk-
turálních fondů. Zbývajících dvacet 
procent je financováno ze zdrojů 

spolupracujících nadací a  nadač-
ních fondů a drobných darů od sou-
kromých dárců. Finanční podpora 
od nadací a nadační fondů je pro nás 
nepostradatelným zdrojem, bez kte-
rého bychom nedokázali kofinanco-
vat dotace dle nastavených dotačních 
podmínek. K  našim nejvýznamněj-
ším nadačním podporovatelům patří 
Nadace J&T, Nadace Sirius, Nadace 
Terezy Maxové dětem a Nadace roz-
voje občanské společnosti.

Kromě pěstounské péče pomáháte 
i  těhotným ženám v  těžké životní 
situaci. Jak tato pomoc funguje?
Včasná pomoc těhotné ženě může 
přinést dítěti možnost zůstat s  ma-
minkou a  neputovat do  žádného 
ústavu či do  pěstounské rodiny. 
V rámci naší služby připravujeme tě-
hotné ženy na konkrétní péči o dítě 
a  současně pomáháme s  řešením 
jejich nepříznivé situace. Ve  většině 
případů jsou bez podpory rodiny 
a  okolí, potýkají se s  nedostatkem 
peněz, hrozí jim ztráta bydlení, jsou 
nezletilé nebo si nesou traumatické 
zážitky z  minulosti. Některé z  nich 
již v minulosti odebrání dítěte zažily 
a bojí se o to víc, že se vše zopakuje. 

Do  konce roku 2019 máme v  plánu 
také dokončit rozsáhlou ilustrovanou 
publikaci pro těhotné maminky, prá-
ce na ní jsou financovány z prostřed-
ků Nadace Terezy Maxové dětem. 

Je období adventu, to je doba, kdy 
si člověk více než jindy uvědomí 
sílu rodiny a  její potřeby. Jak slaví 
Vánoce ti, kteří rodinu nemají? 
Personál dětských domovů se samo-
zřejmě snaží dětem udělat co nejkrás-
nější Vánoce. Jenže je to v  podstatě 
nesplnitelný úkol. Nemůžete dětem 
nahradit rodiče, kteří dítě milují a se 

kterými by mohlo být šťastné. V běž-
ných rodinách sice k Vánocům patří 
dárky, ale to zásadní asi spíše je, že je 
rodina pohromadě a sdílí nějaký ri-
tuál. Do dětských domovů doputuje 
z  různých charitativních akcí mno-
ho dárků, ale máma s  tátou prostě 
dál chybí. Děti v  domovech to jistě 
prožívají různě. Některé jsou smut-
né, jiné svůj smutek skryjí za  vztek 
a  opovržení rodiči, některé raději 
Vánoce ignorují a  prostě si dárky 
rozbalí a je to. Nejzdravější a nejpři-
rozenější je přitom právě ten smutek, 
prostě k tomu bohužel patří.  

David Svoboda
David Svoboda je vzděláním sociální 
pracovník, terapeut a supervizor. 
Od roku 1996 působí v oblasti 
náhradní rodinné péče a podpory 
rodin a dětí, které se ocitly v náročné 
životní situaci. Je spoluzakladatel 
a ředitel neziskové organizace 
Amalthea, z. s., která poskytuje již 
od roku 2003 služby dětem a jejich 
rodinám v Pardubickém kraji. Spolu 
s manželkou mají tři vlastní děti 
a do pěstounské péče přijali dva 
chlapce, kteří už jsou nyní dospělí.

Každé dítě má právo 
vyrůstat v rodině 
Amalthea poskytuje sociální, vzdělávací i terapeutické služby rodinám 
s dětmi a zajišťuje sociálněprávní ochranu dětí. Podporuje zdravé fun-
gování rodiny a pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umís-
ťování dětí mimo jejich vlastní rodinu. Nadace J&T to vidí stejně, proto 
Amalthea patří mezi organizace, které dlouhodobě podporuje.

Pokud máme podezření na zanedbávání nebo týrání 
dítěte, neměli bychom se bát oslovit odborníky nebo 
úřad a situaci konzultovat a nahlásit.
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Darovat radost, těšit se z rozzářených dětských očí, plnit sny a přání…

Kouzelné Vánoce plní přání dětem z pěstounských či sociálně slabých rodin 
a dětem s hendikepem už přes 10 let. Zapojte se i vy. Přispět na dárek z oblasti 

sportu nebo vzdělávání můžete na www.kouzelnevanoce.cz.

KOUZELNÉ VÁNOCE
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Rakousko 
Rakousko je skutečnou Mekkou lyžařů. Najdete 
zde několik tisíc kilometrů sjezdovek v nadmoř-
ských výškách od 550 do 3 450 metrů nad mořem. 
Jeden z  nejlepších hotelů na  horách pro rodiny 
s dětmi nese jméno Schlosshotel Fiss. Leží v měs-
tečku Fiss, které je součástí lyžařského střediska 
Serfaus-Fiss-Ladis. Jeho výhodou je nejen kratší 
dojezdová vzdálenost z Česka, ale především po-
loha přímo na  sjezdovce, která navazuje na  více 
než 200 kilometrů sjezdovek různých obtížností. 

Ačkoliv byl hotel otevřen už v  roce 1940, díky 
současným majitelům je stále jako nový a splňuje 
všechny standardy pětihvězdičkového ubytování. 
K dispozici jsou tu jak menší pokoje, tak prostorné 
suity pro početnější rodiny s dětmi. Ty si tady užijí 
kromě skvěle vybaveného dětského klubu i dětské 
brouzdaliště s tobogánem oddělené od rozlehlého 
SPA s venkovním i vnitřním bazénem a venkovní 
vířivkou.

Stravování nabízí hotel v základu s polopenzí, kte-
rá je navíc doplněna o  odpolední bufet, jenž lze 
považovat za  plnohodnotný oběd. Kromě hlavní 
hotelové restaurace tu před nedávnem otevřeli 
i novou restauraci Beef Club, kterou ocení přede-
vším milovníci steaků.

Itálie 
Itálie má ze všech alpských zemí nejvíce rozma-
nitá pohoří a díky poloze na jižní straně alpského 
hřebene nabízejí italské Alpy ojedinělou možnost 
lyžování převážně za  krásného počasí. Oblast se 
dokonce chlubí tím, že je tu až 300 slunečných dní 
v roce.

V  malém městečku Breuil-Cervinia, na  italské 
straně úpatí Matterhornu, leží ve výšce 2 050 me-
trů nad mořem pětihvězdičkový butikový Hotel 
Hermitage. Odtud je to už jen pár kroků na  více 
než 350 kilometrů sjezdovek v  okolí, na  kterých 
můžete lyžovat celý den, aniž byste museli jedinou 
trasu opakovat.

Malebná dřevěná chaloupka v  sobě ukrývá jen  
38 pokojů a apartmánů s výhledy do hor. Ubyto-
vání je vhodné i  pro rodiny s  dětmi. Restauraci 
má pod dohledem Francesco Sposito, držitel dvou 
michelinských hvězd. Hotel si drží punc Relais & 
Châteaux. Po náročném dni stráveném na sjezdov-
ce můžete využít místní SPA s  rozlohou 400 m2, 
s  masáží, saunou, párou nebo vnitřním bazénem 
s Jacuzzi. 

Tento hotel byl v  roce 2013 oceněn jako nejlepší 
lyžařský butikový hotel v Itálii, o rok později získal 
ocenění nejlepšího horského hotelu na prestižním 
vyhlášení World Ski Awards a v tom samém roce 
obdržel také cenu za  vinný lístek v  soutěži The 
World of Fine Wine.

Švýcarsko 
Švýcarsko nebývá většinou destinací první volby, 
ale to je škoda. Majestátní horské masivy, kouzel-
né scenérie i  vyhlášená střediska v  podhorských 
vesničkách a městech vám vyrazí dech.

Horský chalet Zermatt Peak je posazen pří-
mo na  okraji Zermattu s  perfektním výhledem 
na  Matterhorn. Jeho poloha nabízí dostatečné 
soukromí, zároveň je hotel stále dobře dostupný 
do centra města, kam se dá sejít během několika 
minut pěší chůze.

Ideální zázemí tu najde zejména početnější rodi-
na či skupina přátel. Chalet má k dispozici celkem 
šest pater, každé je kompletně prosklené od pod-
lahy až ke  stropu. Kromě luxusního prostředí si 
hosté mohou užít služby soukromého šéfkuchaře 
a  concierge, který je zde k  dispozici pro bezsta-
rostný průběh každého pobytu.

Pro odpočinek a relax slouží také SPA, ve kterém 
nechybí finská či švédská sauna, pára nebo vířiv-
ka. Od  nejbližších sjezdovek je to k  chaletu při-
bližně jeden kilometr. 
 

Tipy na zimní 
dovolenou, s nimiž 
nešlápnete vedle

J&T CONCIERGE

J&T BANKA NOVINY14

SPECIÁLNÍ TIP 
Účast na Světovém poháru v Alpském 
lyžování v Kitzbuehelu ve dnech 23. až 
26. 1. 2020. J&T Concierge pro vás může 
zajistit i setkání se sportovci.

SPECIÁLNÍ TIP 
Účast na finále Světového poháru v italské 
Cortine d'Ampezzo ve dnech 18. až 22. 3. 2020. 

SPECIÁLNÍ TIP 
Návštěva restaurací oceněných Michelinskými 
hvězdami přímo na sjezdovce v Matterhornu.
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Francie
Francouzi budují své rezorty vždy s rozvahou. Jen 
málo ubytovacích kapacit není přímo napojeno 
na lyžařský svah nebo alespoň zasněženou cestu, 
která ke svahu vede.

Nově otevřený pětihvězdičkový hotel Arman-
cette Hôtel, Chalets & Spa najdete v malé vesničce 
Saint-Nicolas de Véroce ležící ve výšce 1 150 met-
rů nad mořem v oblasti Pays du Mont-Blanc, která 
zahrnuje mimo jiné i celou řadu prestižních stře-
disek: Megève, Chamonix, Les Houches, Com-
bloux a další. 

Hotel má celkem 17 jedinečně zařízených poko-
jů a suit, všechny s výhledem na hory či vesničku. 
Styl pokojů je jednoduchý, elegantní, s moderní-
mi dekoracemi inspirovanými tradicí. V  hotelu 
nechybí ani venkovní a vnitřní bazén, sauna nebo 
vířivka. 

Slovensko 
Nechcete jezdit nikam daleko? Navštivte největší 
a nejznámější lyžařské středisko Jasná v Nízkých 
Tatrách, které v kvalitě svých svahů směle konku-
ruje známým zahraničním střediskům. 

Letovisko nabízí více než 50 kilometrů dokonale 
upravených svahů nejrůznějších obtížností vhod-
ných pro začátečníky, rodiny s dětmi i pokročilé 
lyžaře. Na své si přijdou také milovníci snowboar-
distů, skialpinismu a  extrémní jízdy. Lyžařskou 
dominantou je působivý Chopok, který je propo-
jen nejmodernějšími lanovkami na severu i na již-
ní straně.

Těm, kteří hledají neobvyklé a  exkluzivní místo 
s  maximálním komfortem, můžeme doporučit 
Hotel Rotunda, který nabízí ubytování v  nejvýše 
položeném pokoji ve střední Evropě. Pro milovní-
ky ubytování přímo v centru Jasné, jen pár metrů 
od  lanovky, je tu unikátní butikový Hotel Pošta 
s jedinečnou architekturou a gastronomií. Pro ab-
solutní relax po náročném lyžování je připraveno 
hotelové wellness, které nabízí mimo jiné i  svůj 
Tatry Wellness Elixír.

Také Vysoké Tatry a Štrbské Pleso uspokojí i toho 
nejnáročnějšího lyžaře. Středisko má připraveny 
vynikající tratě pro slalom a sjezd, ale i na běžko-
vání a  snowboarding či oblíbené noční lyžování. 
Pro ty, kterým učaroval adrenalin, je zde freeri-
ding na snowboardu nebo paragliding. 

Nejvyšší kvalitu ubytování na Slovensku poskytuje 
Grand Hotel Kempinski High Tatras, oáza luxusu 
na břehu Štrbského plesa s výhledem na majestát-
ní panorama tatranských štítů. Hotel je architek-
tonickým skvostem a nabízí spojení historických 
budov, které jsou zároveň národní památkou. Šéf-
kuchař hotelu připravuje lokální a  sezonní jídla 
v inovativním provedení.  

SPECIÁLNÍ TIP 
Gastronomická restaurace La Table d´Armante 
pod taktovkou pařížského šéfkuchaře Antoine 
Westermanna, který se pyšní třemi hvězdami 
Michelin.

SPECIÁLNÍ TIP 
Vyzkoušejte skitouring. Naučte se správně 
stoupat na skialpových lyžích a sjíždět panen-
ské zasněžené svahy.

Rakousko, Itálie a Slovensko. 
To jsou nejoblíbenější destinace, 
kam Češi vyrážejí na zimní 
dovolenou. „Přidali jsme 
k nim další vyhlášená evropská 
lyžařská střediska a sestavili 
jsme pro vás tipy na kvalitní 
ubytování i na netradiční 
zážitky,“ říká Pavlína Salaba 
z J&T Concierge.
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NUMISMATIKA

Společnost SINCONA je přímým 
nástupcem slavného numismatic-
kého oddělení švýcarské investiční 
banky UBS, které mělo na  kontě 
dlouhou řadu aukcí i privátních pro-
dejů. Obchod se vzácnými mincemi 
k  privátnímu bankovnictví tradičně 
patří a  mnohé banky mají či měly 
vlastní numismatické pracoviště. 
V  období po  finanční krizi v  letech 
2007–2008 však v řadě bank dochá-
zelo k  restrukturalizaci a  v  rámci 
úspory nákladů byla tato pracoviště 
rušena. V  roce 2011 k  tomuto kro-
ku přistoupila i UBS, avšak celý její 
numismatický obchod plynule pře-
šel pod nově vytvořenou společnost 
SINCONA včetně sídla, důležité nu-
mismatické knihovny a  zaměstnan-
ců pod vedením známých švýcar-
ských numismatiků Jürga Richtera 
a  Dr.  Ruediho Kunzmanna. První 
aukce pod novým jménem se konala 
v červnu a červenci 2011 a do října 
2019 proběhlo již 62 aukcí s desítka-
mi tisíc zobchodovaných mincí. 

Nejvyšší výsledek letošního podzi-
mu přinesl extrémně vzácný dvou-

dukát Petra I. Velikého z roku 1701, 
který byl vydražen za  dvojnáso-
bek vyvolávací ceny, v  přepočtu za   
9,3 milionu Kč. Tento dvoudukát, 
vyražený v Moskvě z čínského zlata, 
představuje raritní ukázku mincov-
nictví Petra I. Velikého, legendární-
ho reformátora Ruského impéria. 

Pod vlivem dojmů z  pokročilosti 
a rozvoje západní Evropy se Petr Ve-
liký pokusil Rusko reformovat a uči-
nit z něj moderní evropskou velmoc, 
čímž zásadně ovlivnil další kurs vý-
voje své země. Kromě jiných oblastí 
reformoval i  ruský měnový systém, 
který se do té doby nacházel v chao- 
tickém stavu. Jako jeho základ určil 

osmadvacetigramový stříbrný rubl, 
který se dále dělil na  sto měděných 
kopějek. Až do  této měnové refor-
my rubl existoval pouze jako váhová 
a účetní jednotka, nikoli jako fyzická 
mince – první stříbrný rubl byl vyra-
žen v Moskvě v roce 1704. 

Petrova měnová reforma měla vý-
znamné důsledky pro mocenskou 
pozici Ruska – pomohla refinancovat 
armádu, vystavět nové námořnictvo 
a  vybudovat přístavy a  další infra-

strukturu. Nová měnová soustava 
počítala i s dalšími mincemi – mimo 
jiné právě i  se zlatým dvoudukátem 
čili dvoučervoňcem jako nejvyšším 
nominálem, který se rovnal pěti 
rublům. Vzhledem k  ekonomické 
situaci tehdejšího Ruska a  skuteč-
nosti, že měnový systém byl založen 
na stříbře a mědi, bylo zlatých mincí 

vyraženo velmi málo. 
Vydražený kus představuje vzácný 
dobový artefakt z tohoto významné-
ho období ruských dějin.

Krásným představitelem zemí Ko-
runy české byl na  této aukci tolar 
Albrechta z Valdštejna z roku 1632, 
jenž byl vyražen v  jičínské min-
covně; vydražen byl za finální cenu 
v přepočtu cca 510 000 Kč. 

Albrecht z  Valdštejna byl na  svoji 
dobu překvapivě moderní osobnos-
tí. Vynikal podnikavostí, dravos-
tí a  pracovitostí, díky které se stal 
z  chudého českého šlechtice gene-
ralissimem císařské armády a  jed-
ním z  nejvlivnějších mužů tehdejší 
Evropy. Nebyl jen vojevůdcem, ale 
i – a možná především – vojenským 
podnikatelem. Známa jsou dobová 
svědectví o tom, jak i na cestách a vo-
jenských taženích ze svého polního 
velitelského stanu posílal denně de-
sítky dopisů, pomocí nichž na dálku 
řídil svoje rozlehlá panství, zatímco 
se ostatní důstojníci věnovali vínu 
a ženám. Na svých panstvích zavedl 
na svoji dobu nevídanou racionální 
velkovýrobu potravin a vybavení pro 
císařská vojska a byl tak mimo jiné 
i klíčovým armádním dodavatelem. 
Vybudoval postupně obrovský maje-
tek a soustředil ve svých rukou moc, 

Ve dnech 21. až 24. října proběhla v Curychu tradiční velká 
podzimní aukce jednoho z celosvětově nejvýznamnějších 
numismatických aukčních domů SINCONA AG. Draženo bylo 
bezmála sedm tisíc položek z celého světa, především z Ruska, 
Švýcarska, střední a západní Evropy. 

Významné historické mince 
na aukci SINCONA AG 

 
Vhodně zvolená historická mince 
představuje nejen krásný předmět 
historické a kulturní hodnoty, ale také 
snadno přenosný investiční instrument 
s odpovídajícím výnosem a likviditou. 

Petr I. Veliký 
Dvoudukát z roku 1701
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které mohl 
konkurovat jen 
tehdejší panovník – 
císař Ferdinand II. Mimořádná mo-
censká pozice Valdštejnova a obrov-
ské úvěry, které poskytl císaři, však 
způsobily jeho pád – na pokyn Fer-
dinanda II. byl Valdštejn v roce 1634 
v Chebu zavražděn. Jeho majetek byl 
zkonfiskován a císařem rozdán jeho 
vrahům a nepřátelům…

Mezi další významné mince, které 
souvisejí s  českými zeměmi, patří 

v z á c ná 
t ř í t o l a -

rová klipa 
(hranatá mince) 

z  roku 1635. Vydražena 
byla v přepočtu za téměř 470 000 Kč. 
Tato masivní stříbrná klipa o  váze 
85 gramů byla posmrtně vydána 
pro rakouského arcivévodu Leo-
polda V. na  památku jeho sňatku 
s  toskánskou vévodkyní Claudií 
Medicejskou. Její vzácnost je dána 
skutečností, že jich bylo vyraženo 
velmi malé množství – nebyla urče-
na k placení, nýbrž jako dar význam-
ným osobnostem. 

Leopold V. byl zajímavou osobností 
středoevropského prostoru na  pře-
lomu 16. a 17. století. Byl pravnukem 
českého krále Vladislava II. Jagellon-
ského a  mladším bratrem císaře 
Ferdinanda II. V  rámci rakouských 
dědičných zemí byl arcivévodou tzv. 
Předních Rakous. Hrál významnou 
roli ve sporu mezi císařem Rudolfem 
II. a jeho bratrem Matyášem o císař-
ský trůn. Na  Rudolfův pokyn pro-
vedl se svou žoldnéřskou armádou 
invazi do  Čech, avšak byl poražen 
českými stavy, které pak prohlásily 
v  květnu 1611 českým králem Ma-
tyáše. Byl velmi zbožným katolíkem 
a  kromě politických a  vojenských 
pozic zastával i vysoké funkce v círk-
vi. Ke konci života se však s povole-
ním papeže církevního života vzdal 
a oženil se s mladou vdovou Claudií 
Medicejskou, se kterou měl pět dětí. 

K  neobvyklé hranaté podobě této 
mince lze doplnit, že takzvané kli-
py byly původně raženy především 
za podmínek nouze (např. při oblé-
hání měst atp.), neboť je technicky 
snazší připravit mincovní střížek 
hranatý než kulatý. Známé jsou na-
příklad skandinávské klipy z 15. sto-
letí, vídeňské klipy z roku 1529, kdy 
bylo město obléháno tureckými voj-
sky, slavné klipy salzburské a  mno-
ho dalších. Nicméně od  17. století 
se klipy začaly razit i  jako pamětní 
a  reprezentativní mince, které ne-
byly určeny pro běžný platební styk, 
a  v  současnosti jsou sběrateli velmi 
vyhledávány. 

Numismatický trh urazil od  doby 
renesance dlouhou cestu a  stále se 
stabilně vyvíjí bez zásadních zvratů 
a  propadů. Jak nadále ukazují vý-
sledky aktuálních aukcí, historické 
mince související s českými zeměmi 
jsou stále zajímavějším sběratelským 
a  investičním oborem a díky svému 
zhodnocení mají své pevné mís-
to mezi alternativními investicemi. 
Vhodně zvolená historická mince 
představuje nejen krásný předmět 
historické a  kulturní hodnoty, ale 
také snadno přenosný investiční in-
strument s  odpovídajícím výnosem 
a  likviditou. V  případě mincí čes-
kých se pak majitel může navíc těšit 
z  vlastnictví vzácného kousku naší 
české historie a kulturního dědictví.

Z  nadcházejících významných auk-
cí bychom rádi zmínili následující: 
Macho & Chlapovič – 20. a 21. aukce 
dne 22. listopadu v Praze; Hess Divo 
– 337. a  338. aukce dne 3. prosince 
2019 v  Curychu; Numismatica Ars 
Classica – 118. aukce dne 5. prosince 
v Milánu; Aurea Numismatika – 94. 
aukce dne 7. prosince v Praze. Z auk-
cí Macho & Chlapovič a Aurea Nu-
mismatika přineseme zprávu v  ně-
kterém z dalších čísel J&T Novin. 

Jaroslav Němec
Privátní bankéř
J&T Banky

Arcivévoda 
Leopold V. 

Třítolarová klipa 
z roku 1635

Vzácné historické mince jsou již 
od doby renesance vyhledávané jak 
pro svoji krásu a historickou hodno-
tu, tak pro svoji hodnotu investiční. 
Lze říci, že vzácná mince, po které 
je zároveň i vysoká poptávka, může 
kupujícímu přinést kromě umělecko-
-historického potěšení také zajímavý 
výnos. Nicméně stejně jako v přípa-
dě jiných investičních instrumentů, 
i zde je nutné být opatrný, nakupovat 
s rozmyslem a odborným zázemím. 
J&T Banka svým klientům v oblasti 
investiční numismatiky ráda poskytne 
odbornou konzultaci. 

Albrecht z Valdštejna
Tolar z roku 1632
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UMĚNÍ: AUKCE

AUKCE U KODLA: 
MILIONOVÝ GOTT 
A MNOHO TOYEN

Několik krásných pláten Toyen 
a dalších modernistických 
hvězd a také první posmrtná 
aukce díla Karla Gotta. To na-
bídla podzimní aukce Galerie 
Kodl, která celkem vynesla 
158 milionů korun. Nejdražším se stal obraz Ráj černochů od Toyen s vyvolávací 
cenou 18 milionů korun, za nějž kupec nakonec zaplatil 26,4 milionu korun. Mezi 
nejdražší prodaná díla patřil také například obraz Burlak na Volze od Ilji Jefi-
moviče Repina, který se prodal za 10,4 milionu korun. Ještě o 900 tisíc dráž pak 
nový majitel vydražil obraz Josefa Čapka s názvem Červený motocykl. O variaci 
na Monu Lisu od Karla Gotta se strhl ukrutný souboj a cena obrazu z vyvolávací 
ceny 350 tisíc vyšplhala na pětinásobek. Nový majitel za ni zaplatil neuvěřitelných 
1,7 milionu korun.

KDO MÁ VLIV 
NA SVĚTOVÉ UMĚNÍ?

Ředitel newyorského Muzea moderního 
umění (MoMA) Glenn D. Lowry se vůbec 
poprvé stal vítězem pravidelného žebříčku 
ArtReview Power 100 a stal se tak nejvliv-
nější osobností světového trhu s uměním. 
Loňský vítěz David Zwirner spadl na pátou 
příčku. Mezi nejvýše postavenými nováčky 
se v žebříčku objevila dvojice akademiků 
Bénédicte Savoyová a Felwine Sarr (společně 
obsadili šestou příčku), kteří pro francouzský 
stát připravili obsáhlou zprávu o uměleckých 
dílech přivezených do Francie za koloniál-
ních dob. Zpráva způsobila obrovský rozruch 
a bude mít výrazný vliv na další existenci 
mnoha muzeí.

NEJLEPŠÍ ARTHUR JAFA
Server ARTnews přinesl 
výsledky rozsáhlé ankety 
mezi odborníky o nej-
důležitější umělecké dílo 
uplynulé dekády. Na prv-
ní příčce se umístilo 
sedmiminutové video 
Love is the Message, The 
Message is Death uzná-
vaného umělce Arthura 
Jafy. Právě to přitom bylo 
letos k vidění na pražské 
výstavě tohoto umělce 

v Galerii Rudolfinum, které byla J&T Banka partnerem. V první dvacítce se obje-
vilo hned několik děl tematizujících stejně jako Jafa osud afroamerického národa 
(Kara Walkerová, Kerry James Marshall), dále se tu objevila díla stálic uměleckého 
nebe, jako jsou Hito Steyerlová nebo Marina Abramovićová.

SCHIELE BEZ KUPCE

Hned tři kresby jednoho z nejuznávanějších 
modernistů Egona Schieleho nabídla vídeň-
ská aukční síň Dorotheum na své podzimní 
aukci moderního a současného umění. 
Největším lákadlem přitom měla být Žena 
s roztaženýma rukama z roku 1914, jejíž  
cena se měla pohybovat mezi 900 tisíci  
až 1,6 milionu eur. Ani jedna z kreseb však 
nakonec nového majitele nenašla.

NEJDRAŽŠÍ 
„ČESKÝ” OBRAZ

Rok 2019 ještě jednou potvrdil, 
že se jedná o rok rekordů. 
Obraz anonymního českého  
autora známého pod titulem 
Mistr vyšebrodského oltáře se  
na francouzské aukci prodal  
za 6,2 milionu eur (v přepo-
čtu 158 milionů korun včetně 
aukčního poplatku), čímž se stal 
nejdražším uměleckým dílem 

českého tvůrce. Novým majitelem se stalo Metropolitní muzeum v New Yorku.  
Zájem o nákup středověkého obrazu byl enormní. České instituce v aukci neu-
spěly. „Je nám to líto… cena ale podle ministerstva neodpovídá reálné hodnotě,“ 
uvedla mluvčí českého ministerstva kultury Michaela Lagronová. 
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UMĚNÍ: TIPY

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

Různí autoři: A Passion for 
Drawing   
Albertina, Vídeň, trvá do 26. ledna 2020

Kresba na papíře je technika, která se v posled-
ních letech těší stále větší pozornosti, ať už mezi 
kurátory, nebo i sběrateli a investory. A to zcela 
právem. Kresbě se věnovaly největší osobnosti 
uměleckých dějin a nevyhýbají se jí ani současní 
tvůrci. Důkazem toho může být expozice A Passion 
for Drawing (Vášeň pro kresbu), kterou pořádá 
vídeňské muzeum Albertina. Návštěvníci tu najdou 
kresby na papíře od celé řady autorů, mezi nimiž 
nechybějí Pavel Pepperstein, Catharina van Eetvel-
de či Robert Longo. Kresby původně pocházejí  
z prestižní sbírky Florence a Daniela Guerlainových, 
kteří se specializují právě na kresbu. Od roku 2013 
je sbírka ve fondu Centra Pompidou v Paříži.

Kupka/Gutfreund: Mistři 
světového malířství  
Museum Kampa, Praha, nová stálá expozice

Museum Kampa pro své návštěvníky připravilo no-
vou stálou expozici. A věnovalo ji dvěma zásadním 
postavám tuzemského moderního umění Františku 
Kupkovi a Otto Gutfreundovi. Expozice v sedmi ka-
pitolách chronologicky představuje Kupkovu tvorbu 
od poloviny devadesátých let až ke zralým dílům 
let padesátých. Poslední část nové instalace pak je 
věnována právě Gutfreundovi, jehož sbírka 
v Museu Kampa obsahuje 17 plastik a řadu kreseb 
a návrhů. Návštěvníci tak mohou spatřit, jak dnes již 
ikonické práce českého expresionismu a kubismu, 
tak plastiky z údobí civilismu, kterými se Gutfreund 
zapojil do budování nového vizuálního stylu první 
Československé republiky.

Anna Daučíková: Work in 
Progress: 7 situácií   

Esterházyho palác, Bratislava, 
trvá do 29. března 2020

První autorská výstava slovenské umělkyně 
Anny Daučíkové představí tuto osobnost  

v mnoha rolích: jako sklářku, malířku, foto-
grafku, performerku i autorku videí. Jak na-

značuje název, nejedná se o retrospektivu, ale 
spíše o výběr z díla, díky němuž se jednotlivé 

předměty ocitají v nových kontextech,  
a vznikají tak nové významy. Ostatně autorka 

slibuje, že bude v průběhu konání výstavy 
jednotlivá díla přetvářet, měnit či dokončovat. 

Součástí výstavy bude také ukázka děl českých 
tvůrců Jiřího Thýna a Václava Ciglera.

Adéla Janíčková: 
Interview 89  

Veletržní palác, Praha, trvá do 2. února 2020

Z výstav a instalací připomínajících 30. výročí 
sametové revoluce se vyjímá projekt Adély 

 Janíčkové zveřejněný ve Veletržním paláci. Jed-
ná se o sérii rozhovorů s umělci, kteří reflektují 
dobu před 17. listopadem, ale také průběh teh-
dejších událostí a pak následný vývoj na umě-

lecké scéně i ve společnosti. Mezi zpovídanými 
osobnostmi najdeme mimo jiné Magdalenu 

Jetelovou, Ivana Kafku, Zbyňka Baladrána  
či Jakuba Jansu.

Tipy 
na výstavy 
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