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EDITORIAL

Dream Team
Snad každý podnikatel o něm sní. O týmu zaměstnanců a spolupracovníků, na které se může vždy
spolehnout, kteří by za firmu položili život a kteří odvádějí mistrovské výkony. Vím, že ať ukážu
na kohokoli z vás, budete se mnou souhlasit, že to je sice krásný sen, ale často na hony vzdálený
realitě. Trochu navazuji na téma kolegy Romana Peterky, který se v nové sekci Průvodce zaměřil na
to, jak z týmu loserů udělat dream team. Jakkoli se něco takového zdá býti nemožné, pokusíme se
vám kolegovým návodem dodat trochu optimismu. V poslední době jsem řešil personální obsazení
několika projektů, a tak jsem si sám ověřil, že nejen hledání, ale i udržení a rozvoj zaměstnanců
jsou náročnými disciplínami, které vyžadují spoustu trpělivosti, ještě více psychické odolnosti a
špetku smyslu pro humor. Doba je tak trochu zkažená, lidem je neustále vtloukáno, aby šli za
svým štěstím, aby se nebáli změn, aby dělali, co je baví, aby pracovali odkudkoli na světě... Což o
to, myšlenka je to v základu dobrá, ale jelikož už se to trochu přehání s tím vtloukáním, každý by
dnes nejraději seděl s notebookem ve Starbucks a přemýšlel nad světovým mírem. Celý svět bude
kreativní, pohodový a volnomyšlenkářský... akorát nikdo neudělá tu práci, která je potřeba, aby
se svět zase pohnul o kousek dopředu. A pak tu máme spousty lenochů, kterým se nechce samo od
sebe, citlivků, kteří hledají problémy tam, kde nejsou, potížistů, kteří vidí chyby u ostatních, jen
ne u sebe, chytrolínů, kteří každého poučují, provokatérů, kteří rádi veřejně mluví o negativních
věcech... a teď jak z toho všeho a v tomto světě vytvořit onen dream team? Jak už jsem zmiňoval
minule, nejsme motivační magazín pro ty, kteří chtějí své zaměstnance přeplácet vysáváním
peněz od investora, jde nám o vytváření zdravé firemní kultury. A jak takovou firemní kulturu
vytvořit, se dozvíte na dalších stránkách.
Přeji vám všem příjemné čtení.

M I L A N C H A R VÁT, Š É F R E DA K T O R
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Výroky měsíce
A N D R E A L A U R E N , V Ý KO N N Á Ř E D I T E L K A F I N A N Č N Í S K U P I N Y R O K L E N A C E O F U N D L I F T U

„Když dělá člověk dlouho jednu věc, začíná z toho být stereotyp. Byla jsem dvacet
let ve světě fúzí a akvizic. Nyní dělám něco, co je nové pro mě a zároveň i světově.“
Čtěte na straně 22.

VÁC L AV PAV L E Č K A , C E O A I R V E N T U R E S

„Co jiného je úspěšný byznys než série správně vyřešených problémů.“
Čtěte na straně 54.

P E T R P R O C H Á Z K A , Z A K L A DAT E L A C E O S K I N N E R S

„Prací na tom, jak jít úspěchu v crowdfundingu naproti, jsem v součtu strávil
rok. Analyzoval jsem a rozbil na atomy stovky kampaní, abych zjistil, co mají
ty úspěšné společné, a ze získaných prvků sestavil vzorec úspěchu.“
Čtěte na straně 60.
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nás svět globálních korporací i domácích firem,
sledujeme investiční esa. Každý měsíc přinášíme
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také na webu www.montyrich.cz.
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Sledujte nás:

Andreu Lauren fotil Tomáš Železný v sídle Roklenu
a Fundliftu v Praze na Václavském náměstí.

MontyRich
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Již více než 300 let
dokážeme ocenit umění
3

Sutnar Ladislav – Venus from The Strip Street,
dosažená cena 1 020 000 Kč
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Ring analytiků
Jak to letos bude s komoditami a akciemi?
Podle čeho si vybrat brokera? Jak prezident
Trump ovlivní investiční svět? Nejen na to
odpovídají v našem ringu analytiků Lukáš
Kovanda a Jaroslav Brychta.

Cesta Andrey Lauren
do epicentra bankovnictví a zpět
Po vzoru své maminky se vydala do světa bankovnictví.
Velkou část kariéry strávila v Londýně, pracovala pro
giganty jako JPMorgan nebo HSBC. Po dlouhých letech
v zahraničí se vrátila do Čech, aby zde pomáhala inovativním firmám k financím. Andrea Lauren nevěří, že svět
velkého byznysu patří pouze mužům.
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Půvab i rizika fondů
kvalifikovaných investorů
Fondy kvalifikovaných investorů spojují
benefity podobné jako při individuální
správě portfolia, ale zároveň nabízí větší
škálovatelnost a efektivitu.
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Ještě nedávno představovala tabu, dnes se jedná o jeden
z nejdynamičtěji se rozvíjejících trhů v Severní Americe. Právě
zde se investice do zelené rostlinky stává módou, díky níž zaznamenávají akcie řady dosud neznámých firem raketový růst.
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S V Ě T S TA R T U P Ů

Virtuální realita: snová investice
s nejistou návratností

Medový byznys, který
pomáhá celé planetě

Je tu s námi již více než třicet let, do světla
reflektorů se však dostává až teď. Virtuální realita
je dosud považována spíše za výsadu hráčů počítačových her, podle expertů ale představuje dosud
neprobádaný miliardový trh. Jak na tom může
profitovat individuální investor?

Zhodnocení, které při investování zajímá většinu
investorů, nemusí být nutně peněžní. A protože
česká invence nezná hranic, vzešel právě od nás
projekt, který za pravidelnou investici nabízí med.
Jan Hollmann se nyní se svým BeeHousingem
chystá dokonce na expanzi za hranice.

46
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Zelená horečka stoupá
Jak na tom vydělat?
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Svět vizionáře Václava Pavlečky
Air Ventures nejsou klasičtí venture kapitáloví investoři. Tento tým si rád vyhrne rukávy a zasahuje až
do dřeně startupů, které inkubuje. Jeho CEO Václav
Pavlečka se pohyboval dlouhá léta v marketingu a
získané znalosti naplno využívá ve světě startupů.

Skinners dobyly svět
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Co číst v březnu
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Možná máte ve firmě talentované zaměstnance a
nevíte o tom. Poradíme, jak probudit jejich potenciál.

66
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Řecko:
ostrovní ráj na dosah
Nejkrásnější pláže světa vzdálené necelé tři hodiny letu, krásné
moře, úžasná kuchyně a lepší scenérie než vysoké bílé útesy západního pobřeží Lefkady, Zakynthosu nebo Korfu byste v Evropě
jen těžko hledali. To všechno je Řecko, destinace, která by letos
rozhodně neměla chybět ve vašem seznamu „must see“.

82
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Jak z amatérů udělat dream team

A U TA

Auto bez starostí
Už nejen mezi firemními zákazníky je čím dál tím
víc in auto nevlastnit, ale pouze používat a za tuto
službu platit měsíčně nějakou částku. Nabídka aut na
operativní leasing je čím dál širší, my vám ukážeme ty
nejzajímavější.

90

Lightway – křišťálová skleněná kopule
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue
Performance patent
zabraňuje úniku tepla
v zimě, v létě se
místnost sluncem
nepřehřívá.

Lightway – světelné
potrubí s výkonnými
zrcadly, díky kterým
teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo
rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,...
MALÁ LEA UŽ VÍ, JAK
PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU.
www.lightway.cz
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1. Proč čtu magazín a web MontyRich?
2. Co mě v poslední době zaujalo?

Jsem rád, že ukazuje byznys takový, jaký
je. Někdy odstartovaný s trochou štěstí, ale
téměř vždy postavený především na píli a
schopnosti překonávat překážky.

JAN OSÚCH,
Ř E D I T E L P U B L I C R E L AT I O N S
T R AV E L A DVA N C E , D U B A I
TOURISM VE STŘEDNÍ
A V ÝC H O D N Í E V R O P Ě

MICHAL JANEČEK,
OBCHODNÍ ŘEDITEL
A Z I M U T YAC H T S C Z E C H
REPUBLIC
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Proč nejlepší zaměstnanci opouštějí svá zaměstnání? Kromě externí komunikace mne
velmi zajímá i řízení té interní. Článek mi
potvrdil dlouhodobé přesvědčení, že dobře
musí firma umět mluvit nejen se svými
klienty a obchodními partnery,
ale i se zaměstnanci.

Pro práci s tak výjimečnou cílovou skupinou,
jako je třeba budoucí majitel luxusní motorové jachty, je seznámení se s jejím životním
stylem důležité. Takoví lidé si svoji pozici a
úspěch museli tvrdě vybojovat a jsou tedy na
ni náležitě hrdí. Časopis MontyRich o úspěšných píše a vždy na představovanou osobnost
nabídne zase trochu jiný pohled.
MontyRich před časem představil osobnost, která do světa luxury byznysu vtrhla
s nadobyčejnou silou, a to článkem „Pan
Právník“. Článek představil Jaroslava Havla,
který s přehledem a znalostí životního stylu
skutečně bohatých lidí vybudoval největší advokátní kancelář široko daleko, převzal otěže
a určuje azimut rozvoje luxusních značek.
Máme hodně společného. Naše kanceláře jsou
na jedné adrese, a zatímco se Česko v luxusu
trochu utápí, oba chceme naši zemi naučit
v luxusu plavat.

R A D E K PA J I Č ,
J E D N AT E L B O M T O N
P OW E R C O N C E P T

P E T R A K Ů LOVÁ ,
M A R K E T I N G OVÁ
ŘEDITELKA CIMEX GROUP

MontyRich mě baví číst pro jeho pestrost,
zajímavá témata a inspirativní příběhy.
S některými lidmi, o kterých se psalo,
se znám osobně a o dalších si alespoň rád
přečtu. Rozhodně mu prospěla jeho grafická proměna. Nyní je ještě přehlednější a
poutavější. Nejenom tyto klady mě přiměly
v MontyRich inzerovat.
Konkrétní článek nemám. Mám rád
příběhy lidí, kteří svůj byznys nedělají primárně pro peníze, ale stojí za nimi určitá
historie, a to si v MontyRich vždy najdu.

Ráda čtu příběhy úspěšných a inspirativních lidí, kteří podnikají anebo pracují
v zajímavých oborech jako je marketing,
architektura, byznys anebo třeba design.
Prostřednictvím magazínu MontyRich se
elegantně dozvím, vše, co potřebuji. Pro
mou práci je naprostou nezbytností mít přehled o moderních trendech a jejich vývoji.
Silný důraz kladu na inovativní startupy,
u kterých obdivuji především vůli jejich
zakladatelů jít do rizika a často řešit výzvy,
kterým se dosud nikdo nevěnoval.

www.montyrich.cz

T E X T : Z D R AV KO K R S TA N OV,
Š É F R E DA K T O R W E B U M O N T Y R I C H . C Z
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Bystré mozky by se měly
soustředit na to, kde
mohou změnit svět
Na trhu je přetlak
kapitálu. Všichni to
víme a všichni
o tom mluví. Přesto
jen velice málo
projektů (a lidí) má
ambice změnit svět.
Respektive si to
každý z nich vykládá
po svém. Změnit svět
často znamená přidat
novou funkci do oblíbené sociální sítě.

Z D R AV KO K R S TA N OV
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Ano, když vymyslíte novou funkci pro
sociální sítě nebo okopírujete jednu z
funkcí Snapchatu a zaobalíte ji do svého
projektu, můžete sklidit značný úspěch.
V agenturách si o vás budou povídat a
pokaždé, když Head of social zmíní vaše
jméno, lidé v barevných sakách se roz-

svou píli a intelekt trochu jiným směrem.
Řešit byznysem REÁLNÝ PROBLÉM.
Jako to dělá třeba Jan Hollmann, který
založil startup s enviromentálním přesahem a bojuje za to, aby tak důležité včely
nevymřely. Je tu Václav Pavlečka, který
chce, aby se k vám dostávaly pouze re-

Přesuňme svou pozornost od zábavy a lenosti
k opravdovým problémům a pojďme je společně řešit.

tleskají. Budete na vrcholu své kariéry
a cítit se jako inovátor. Stanete se přispěvatelem komunitního webu a napíšete blog post o tom, co vás inspirovalo
k vytvoření „brand-new game-changing
feature“.
Změníte svět nadšených uživatelů,
které přidání psích uší k jejich selfies
až dětsky potěší. Možná jim pomůžete
ubavit se k smrti, jak to kdysi geniálně
popsal Neil Postman. Z hlediska pozitivního dopadu v širším slova smyslu
neuděláte ale vůbec nic. A přitom si o to
vaše mozková kapacita dost možná říká.
Výše zmíněný ilustrační příklad
nemá za cíl dělat z podnikavců a kreativců zachránce světa. Vůbec ne. Je pouze dobré poukázat na možnost soustředit

klamy, které vás zajímají. Zároveň chce
z měst udělat města chytřejší. Svět mění
i „naše“ Andrea Lauren, díky níž získají
skutečně inovativní firmy tolik potřebný
kapitál. Dobrých příkladů je mnoho, nevyužitého potenciálu ale ještě víc.
V dnešní době jsme za pomoci technologií schopni dělat divy. Díky technologiím se dokážeme lépe léčit, vyčistit
vzduch i vodu. Umíme vyřešit problémy
s neefektivní dopravou nebo dostat jídlo k potřebným. Přesto se většina z nás
stále soustředí na to, jak udělat svět více
zábavnějším. Přesuňme svou pozornost
od zábavy a lenosti k opravdovým problémům a pojďme je společně řešit. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že na to
máme.

NEWS ROOM

T E X T : Z D R AV KO K R S TA N OV

Co zajímavého si z minulého
měsíce přečíst na webu montyrich.cz
Burza s teniskami

Chyby na pracovních pohovorech

Jakmile jsme v investičním
speciálu, nelze nezmínit
další nesmírně zajímavou
alternativní investici. Jedná
se o burzu tenisek (ano čtete
správně). Vzácné kousky od
Nike či Adidas se zde prodávají za vyšší tisíce českých
korun.
Na StockX, jak se burza
nazývá, je momentálně listovaných přes 40 tisíc párů
bot. Z těch nejvýznamnějších, jako například Jordan, jsou dokonce tvořeny celé indexy,
které mapují objem obchodů za posledních 24 hodin. Ideální pro
ty z vás, kteří jsou klasickými investicemi již unaveni.

Dokonalý profil na LinkedIn nemusí být vším. Co může
rozhodnout o tom, že vás HR pracovník nedoporučí?
O čtyřech nejčastějších chybách jsme psali na našem
webu.

Přečteno: 24 783

Přečteno: 18 420

Investiční LEGO svět
I naše druhá zajímavost se
váže k investicím. Kolega
Jan Železný pro vás zjišťoval, jak je to s vzácnými stavebnicemi od legendárního
dánského výrobce. Plastové
kostky totiž nejsou pouhou
kratochvílí, ale žijí si svým
vlastním životem na sekundárních internetových trzích. Některé starší sety tak
nabízejí zhodnocení v řádu i tisíců procent během několika let,
čímž poráží většinu tradičních aktiv.

Denně to nejlepší z byznysu, světa
úspěšných, lifestylu
a osobního rozvoje na

www.montyrich.cz

Přečteno: 17 593
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Únorová MontyRich
Business Night
Opět v samém srdci
Prahy, na Václavském
náměstí v restauraci
Como hotelu Jalta,
a opět za doprovodu
osobností domácí
byznysové scény jsme
v plné parádě, křtili
magazín MontyRich.

K DY Ž C H C E T E M Ě N I T S V Ě T : T Ý M M O N T Y R I C H .

PA R T N E Ř I A KC E :

Ú N O R OV É V Y DÁ N Í J S M E I T E N T O K R ÁT D R A Ž I L I .
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F O T O : M A R K É TA KO B R S KOVÁ

TO M B O L A JA KO V Ž DY N A D U PA N Á VŠ Í M , CO P OT Ř E B UJ E T E
K TO M U , A BYST E BY L I J E ŠT Ě L E P Š Í .

L I M I T OVA N O U E D I C I Ú N O R OV É H O M AG A Z Í N U V Y D R A Ž I L A
SPOLEČNOST ARNOLD INVESTMENTS. PENÍZE PŮJDOU
N A P O D P O R U P R O J E K T Ů N A DAC E V I A .

V Š I C H N I H O S T É S E P Ř E D S TAVOVA L I , N Ě K T E Ř Í T O B R A L I
O P R AV D U S H U M O R E M .

N E V Ž DY J E T Ř E B A Ř E Š I T J E N BY Z N Y S . . .

K D O B R É M U P I T Í PAT Ř Í D O B R É J Í D LO . . .

P R Ů VO D C E M V E Č E R A BY L M I L A N C H A R VÁT, Š É F R E DA K T O R
MONTYRICH.
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T E X T : Z D R AV KO K R S TA N OV

Business Madness
ANEB CO ZA J ÍM AV É H O S E DĚJE N A G LO BÁ L N Í M P O L I
Oznámil to písní Franka Sinatry
„Fly me to the moon, let me play among those stars“… i to
bylo příliš dlouhé. Muskovi stačilo na oznámení výpravy na
Měsíc prvních pět slov. Přesně tímto způsobem totiž uvedl
svůj ambiciózní plán na Twitteru. Po téměř padesáti letech
má totiž homo sapiens sapiens stanout na Měsíci. Muskova
SpaceX tam má v roce 2018 dostat dva turisty, kterým nabídne první zcela soukromou jízdenku do vesmíru. Hvězdný
vizionář to má s těmi deadliny sice tradičně trochu ošemetné,
stojíme však každopádně na jeho straně. Jak se říká – well
done, Elon!

Když se mluví o těch datech…
V Česku řešíme absurdně drahé služby mobilních operátorů. Ve Spojených státech řeší jiná témata. Třeba že
tam automobilka Chevrolet nabízí neomezená data do
svých automobilů (!) za 20 dolarů měsíčně. Jednoduše si
vytvoříte 4G LTE wifi hotspot a pohodlně pracujete nebo
scrollujete na Facebooku i z cest. Těžko říct, kde jsme
udělali chybu.

Házeli jste vlaštovky?
Dnes můžete házet drony. PowerUp FPV je dron, který můžete „nastartovat“ stejným pohybem, jako když jste házeli
papírové vlaštovky. V balení je navíc onen sympatický „karton“ od Google, do nějž dáte váš telefon, nasadíte na oči a
dostane se vám stejného pohledu, jako byste seděli v kokpitu.
Tato zajímavá hračka vás vyjde na pět tisíc korun a složíte
si ji jako origami. Výborná věc, pokud bydlíte třeba na polích
u Letňan.
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C E S TA A N D R E Y L A U R E N D O E P I C E N T R A
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I N V E S T I C E S N E J I S T O U N ÁV R AT N O S T Í
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Na následujících stranách
naleznete malého průvodce o investování do akcií
a komodit. Na straně 22
nahlédnete v našem hlavním
rozhovoru čísla do tajů investičního bankovnictví. Provede
vás jím Andrea Lauren, žena,
která velkou část své kariéry
strávila v Mekce investičního bankovnictví, v Londýně,
a dnes vede crowdfundingovou platformu Fundlift.
— Na straně 28 pak následují
investice do automobilů.
— Osobními investicemi pokračujeme i na straně 32, kde
přední český nemovitostní
expert Martin Skalický hovoří
o investování do realit.
— O trendy investování –
konopí a virtuální realitě –
se dočtete na straně 42 a 46.
— Bonus jsme pro vás nachystali na stranu 52, kde se
dozvíte, jak oproti pravidelné
investici pomáhat světu
(a konzumovat vlastní med).
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Vítejte ve světě
pasivního příjmu!
Svět investování je dnes dostupnější než kdykoli předtím. O to
víc obezřetný však investor musí být. Obrovské množství informačních vstupů je výhodou i nevýhodou zároveň. V našem
speciálním tématu jsme společně s předními odborníky na investice zmapovali vybrané investiční možnosti, které se nabízí.

IQ ano, emoce ne
Komu by se nelíbil pasivní příjem? Místo druhé práce
někam vložíte své peníze, které se pokusíte zhodnotit. Nejúspěšnější investor naší doby Warren Buffett
tvrdí, že na úspěšné investování není třeba závratného IQ ani informací zevnitř firem, které, pokud chcete investovat legálně, nemůžete používat. Stačí prý
selský rozum a co je hlavní – schopnost nevpouštět do
rozhodování emoce, což je pro některé paradoxně tou
největší výzvou.
Chamtivost
„Greed is good, greed works“, říká Gordon Gekko v pokračování slavného kinematografického počinu Wall
Street. Ano, málokdo z nás se pustí do světa investic,
aby získal peníze na záchranu světa. Většinou si chceme zlepšit vlastní podmínky, koupit nové BMW nebo
získat finance na letní cestování. Každý investor by
však měl dávat pozor, aby se chamtivost nestala motorem jeho investiční strategie. V takovém případě
s vidinou rychlých peněz odstoupí od dlouhodobého
plánu a snažení přijde snadno vniveč. Jestliže se v této
emocionální euforii zachytí větší množství investorů,
může to otřást celým finančním systémem. Stačí vzpo-

menout některé slavné korekce trhů, jako například
splasknutí „dotcomové“ bubliny. Na jejím počátku hledejme nenasytnost investorů, kteří v přesvědčení, že
stačí investovat do projektu s koncovkou „com” a peníze přijdou samy, naprosto ztratili racionální úsudek.
Strach
Stejně špatnou roli však může ve vašem investorském
rozhodování sehrát strach. Představte si situaci, kdy
jste si složili portfolio o hodnotě 100 tisíc korun, za pár
dní se podíváte na aktuální hodnotu, kde svítí 98 500
korun. Děsí vás tato situace? Pak nebude pro vás investování to pravé. Se vstupem do investorských vod
musíte být připraveni, že o část svých peněz můžete
přijít.
Většina z nás se nebojí řídit automobil. Při jízdě
v autě se ale také mohou stát nepěkné věci. Strach je
zde však potlačen obezřetností, zkušenostmi a znalostmi. To samé platí pro investování. Jakmile budou vaše
znalosti růst, strach se začne snižovat. Než se tedy
rozhodnete své peníze investovat, nešetřete čas na odborné literatuře, článcích a seminářích (mnohdy jsou
zdarma).
17
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Lokální start
Mnoho studentů či jiných nezkušených investorů začíná s akciovým investováním koketovat na pražské
burze (PX). Vytvoření demo účtu s libovolnou výší kapitálu například na Patrii zabere pár minut a vy si
následně budete moci zkusit nějaký ten nákupní příkaz. Budete sledovat, co se s titulem během dní děje
a jak se v této závislosti mění hodnota vašeho portfolia. Takový trénink je určitě vhodný, pouze dejte pozor
na to, abyste po prvních úspěších na demo účtu nezískali přesvědčení, že stejný scénář bude následovat při
obchodování s reálnými penězi. Tím se znovu vracíme
k nutnosti sebevzdělávání.
Jakmile se začnete na akciových trzích trochu
orientovat, je přechod na reálné peníze přirozenou
cestou. Zde se rozhodně vyvarujte pákového obchodování – tedy realizování transakcí, které jsou větší než
váš kapitál. Nejeden začínající investor takto přišel
během několika málo momentů o vše. Investování je
o trpělivosti, takže si rozhodně stanovte dlouhodobější
cíle. Brzy se ale s největší pravděpodobností stane, že
vám již PX nebude stačit.

22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000

O chuti rychle zbohatnout:
„Jestli neuvažujete o tom,
že byste nějakou akcii
vlastnili deset let, tak ani
neuvažujte o tom, že byste ji
vlastnili deset minut.“
Warren Buffett

Jsou ty akcie tedy dobré?
Graf mapuje posledních 100 let vývoje Dow Jonesova indexu – jednoho z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Spadají do něj klenoty
americké ekonomiky jako Apple, Boeing, Coca-cola, Exxon, IBM nebo Nike.
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SPOLEČNOSTI CYRRUS

X-T R A D E B R O K E R S

Proč je PX „nudný“?
Lukáš Kovanda
Znáte film Nuda v Brně? Svým tvůrcům
jistě něco slušného vydělal. I na případné
„nudě v Praze“ lze vydělat – letos na pražském parketu věřím Monetě a O2.

Akcie v zemi
neomezených
možností
Cesta investora většinou zavede na americké
akciové trhy, kde se otevírají zcela nové perspektivy. Můžete investovat do největších výrobců potravin, módních domů nebo například
do technologických gigantů. Možností je zkrátka
nepřeberné množství a nabízí se otázka, jaké
segmenty si v roli investora zvolit. Pro tento případ má „Věštec z Omahy“ jednoduché pravidlo
– investujte pouze do toho, čemu rozumíte. Jestliže nemáte ponětí, jak daný byznys funguje, co

Jaroslav Brychta
Pražské akcie nejsou jedinými, které jsou
poslední dobou bez života. Implikovaná
volatilita na S&P500 je v podstatě na
samotném dně a velmi nízká volatilita je
i na ostatních trzích. V Praze máme navíc
trochu specifikum v tom, že je zde stále
relativně málo titulů, které nejsou sektorově příliš atraktivní.

ovlivňuje cenu jeho produktů a jaké regulace se
na něj vztahují, vyhněte se mu. Pokud například
nemáte znalosti z oblasti biotechnologií, neměli
byste do biotechnologických firem investovat,
jakkoli vám je známý mohl vychválit.
S příchodem „do Ameriky“ se také zvyšuje
důležitost výběru správného brokera. Ten by totiž pro vás neměl být pouze institucí, skrze kterou obchodujete, ale partnerem, na nějž se v případě potřeby lze obrátit.
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Podle čeho si vybrat brokera?
Lukáš Kovanda
Podle lidí, kteří za makléřskou firmou
nebo fondem stojí. Zkuste se s nimi seznámit. Poznejte, co v nich je. Když najdete
společnou notu, bude vám patrně vyhovovat i jejich styl investování.

„Trumpmania“
Po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu se finanční svět nezhroutil, navzdory tomu, že to mnozí předpovídali. Akciím se
naopak začalo dařit a byli jsme svědky indexů
stoupajících do raketových výšin. Co čekat, že se
z této euforie vyvine a kde v této souvislosti leží
bezpečné nebo zajímavé příležitosti?

Jaroslav Brychta
Příliš bezpečných přístavů na akciovém
trhu momentálně nevidím. Akcie jsou
drahé, a přestože je šance na větší korekci stále relativně malá, potenciální výnos,
který nabízejí, podle mě u většiny akcií
není dostatečný na to, aby se dnes mohly
kvalifikovat jako bezpečný přístav. Co se
rizikových a potenciálně více výnosných
akcií týká, zajímají mě nyní především
akcie těžařů uhlí v USA, které jsou dle
mého názoru stále docela podhodnocené.
Obzvláště po vítězství Donalda Trumpa.
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Jaroslav Brychta
V první řadě podle místa, kde sídlí, kým
je regulován a jaké nabízí zázemí. Hlavně
žádné Belize, Kajmany a další offshore
sídla. Není nad to, když můžete brokera
navštívit a všechno probrat osobně.

Lukáš Kovanda
Záleží, jak si „sedne“ Trump s Putinem. Pokud se
hned po první schůzce rozkmotří, Trump navzdory
svým předvolebním slibům sklouzne k obamovské
zahraniční politice. Klíčovým soupeřem na geopolitické šachovnici mu bude právě Rusko. A nikoli Čína,
Japonsko, Německo nebo Mexiko, tedy země, které
by měly být největšími soupeři Ameriky, pakliže by
došlo na naplnění Trumpových předvolebních slibů. S touto čtveřicí zemí mají Spojené státy největší
schodky zahraničního obchodu a právě proto před volbami byly Trumpovi tolik „trnem v oku“. Pokud však
nenajde s Putinem společnou řeč, nebude si moci dovolit bojovat na dvou frontách, tedy jak proti zemím
typu Ruska, jež byly soupeřem už Obamovi, tak proti
zmíněné čtveřici v čele s Čínou. Pokud tedy Trump
naváže na Obamu, a není-li to blázen, nebudou se
konat žádné obchodní války, ale zato se dále může
eskalovat napětí ve vztahu k Rusku. Pokud eskaluje
napětí ve vztahu k Rusku, Trump se ve své agendě
celkově přeorientuje z akcentu na ekonomickou agendu k důrazu na agendu geopolitickou, v lecčems tedy
opravdu naváže na Obamu. To dále poněkud zchladí
nadšení trhů z Trumpa z doby po jeho zvolení. Nicméně předpokládám, že nakonec Trump bude i tak pro
americkou ekonomiku i akcie příznivým stimulem
a že svezení se na Trump-vlně i mírně agresivními
investicemi do technologií, finančních akcií, energetik
nebo obranného a leteckého průmyslu nemusí být
špatným nápadem.
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Co zlato a ropa?
Říká se, že nedílnou součástí každého diverzifikovaného portfolia jsou také komodity. Ať už byste
rádi investovali do stálic, jakými jsou ropa a zlato, nebo do méně populárních surovin typu kukuřice či kakao, možností se nabízí několik. První
z nich je formou akcií, respektive společností, které s těmito komoditami mají co do činění (těžaři
zlata a tak dále). Nevýhodou tohoto typu investování je, že neobchodujete čistě s komoditami.
Do ceny instrumentu tak vstupují další aspekty
jako například finanční situace celé společnosti.
Zprostředkovaně lze tímto způsobem do komodit
investovat skrze podílové a indexové fondy, které
opět pracují s výše zmíněnými akciemi.

Pokud máte zájem být komoditám o „kus
blíže“, jsou pro vás vhodné takzvané futures kontrakty. Jedná se o finanční deriváty, které vám
zaručují možnost nákupu nebo prodeje daného
množství komodit, a to za cenu, která je předem
dohodnutá. Tento typ investic není pro začátečníky vhodný, poněvadž se trhy s futures vyznačují relativně vysokou volatilitou. Při obchodování
s futures se také častěji využívá pákové efektu,
což v kombinaci s nedostatečnými znalostmi
může způsobit, že vložené prostředky zmizí během několika okamžiků. Přesto by si každý investor měl obchodování s komoditami, ať už tou,
či onou formou, zkusit.

Jak to v roce 2017 vypadá s komoditami?
Jaroslav Brychta
Lukáš Kovanda
Komodity jsou svázány s rozvíjejícími se trhy a oběma pro letošek věřím. Byly v uplynulých letech pod tlakem a nyní se nabízí prostor k růstu, třeba v Rusku nebo Brazílii. Pokud by ještě
navíc Trump našel společnou řeč s Putinem, bude to konkrétně
pro Rusko znamenat další pozitivní stimul, neboť by byly zrušeny sankce proti němu namířené. Na druhou stranu nemyslím, že ropa příliš zdraží, spíše zůstane v současném pásmu
50 až 60 dolarů za barel. Dokonce poslední dobou sílí tlaky na
její opětovný pokles pod 50, ba možná i pod 40 dolarů za barel.

Ropa to podle mě nebude mít do budoucna jednoduché. Je jí na trhu příliš a s vyhlídkami na snížení světových zásob to
zatím dobře nevypadá, a to bez ohledu na
nedávné snižování produkce OPEC. Zlato
mi v tomto ohledu připadá jako atraktivnější varianta, i když ani to není zcela bez
rizik. Pokud by se totiž k Fedu ve zvyšování sazeb přidaly i ostatní centrální
banky, cenu zlata to může nepříjemně
poznamenat.

Jak složit portfolio o hodnotě 500 tisíc korun v případě,
že jsem jako investor ochotný podstoupit vyšší riziko?

Lukáš Kovanda
Část bych dal do bitcoinu, část do vhodných jedno až dvouletých certifikátů, jež
se povezou na zmíněné Trump-vlně, část
do půdy a část do investice do garáže coby
investiční nemovitosti.

Jaroslav Brychta
Na toto se strašně těžko odpovídá, protože každý člověk je jiný. Chcete-li jít více
do rizika, nemáte to dnes jednoduché,
protože dnes poměrně nízký výnos nabízejí i tradičně riziková aktiva. Možná dát
část prostředků do kryptoměn (bitcoin),
část do komoditních akcií (spekulace na
další růst světové ekonomiky) a část do
emerging markets trhů zejména v jihovýchodní Asii.
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Cesta Andrey Lauren
do epicentra
bankovnictví a zpět
Po vzoru své maminky
se vydala do světa
bankovnictví. Velkou
část kariéry strávila
v Londýně, kde
pracovala pro giganty
jako JPMorgan nebo
HSBC. Po dlouhých
letech v zahraničí
se vrátila do Čech,
aby zde pomáhala
inovativním firmám
k financím. Andrea
Lauren nevěří, že svět
velkého byznysu patří
pouze mužům. V cover
story MontyRich říká,
že je ale třeba mít
ostré lokty.

Andreo, před startem své kariéry
jste studovala v Dánsku. Přineslo
vám tamější studium něco, co by
to české nemohlo nabídnout?
Začínala jsem s vysokoškolským
studiem již v Česku na Vysoké škole
ekonomické. To byl rok 1988, kdy jsme
skládali zkoušku z politické ekonomie
kapitalismu. O rok později jsme stávkovali a profesoři nás neměli co učit.
S pěti vystudovanými semestry jsem
přišla do Dánska. Tam si prohlédli
můj index a řekli, že mi mohou uznat
maximálně matematiku. Začala jsem
tedy studovat od začátku a ihned jsem
pocítila fundamentální rozdíl. Na VŠE
předměty učili, a možná i nyní učí, ryze
teoreticky. Učíte se statistiku a různé
vzorce a vlastně nevíte proč. V Dánsku
byla statistika aplikovaná, takže jste
hned chápali souvislosti a jak ji použít
v praxi.
Mladým lidem byste tedy studium
v zahraničí doporučila?
Rozhodně doporučuji každému, aby si
zkusil jeden nebo dva semestry studia na zahraniční univerzitě. Dnes je
k tomu spousta možností, spousta studijních programů.

Dá se ve světě bankovnictví uspět
bez vysokoškolského titulu?
Ve většině oborů ne. Je to v podstatě
již základní podmínka k pohovoru. Pokud jste ale šikovný na poli technologií,
například v analýze velkých dat, pak
vidíme ve světě stále rychleji rostoucí poptávku po takových specialistech
a vysokoškolský diplom od nich nikdo
nežádá. Spousta zakladatelů slavných
technologických firem se ani neobtěžovala vysokou školu dodělat. Přesto bych
doporučila vystudovat kvalitní vysokou
školu, ideálně v zahraničí.
Co vás v rámci kariéry přivedlo
do Londýna?
Vrátila jsem se z Dánska v roce 1995
a začala tady pracovat pro zahraniční
banky. Velice rychle mi ale došlo, že pokud chce člověk pracovat se špičkami
ve finančních službách, může vybírat
pouze z několika světových center. Pro
naši hemisféru je tím centrem především Londýn. Věděla jsem, že chci dělat
investiční bankovnictví, fúze a akvizice
(M&A). V Londýně je globální centrum
M&A pro celou Evropu, Střední východ
a Afriku, tudíž se nabízejí lepší příležitosti a člověk se tam víc naučí.
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Jak jste se v Londýně rozkoukala? Měla jste tam nějaké známé?
Před příchodem do Londýna v roce 1998
jsem tam měla pár přátel, kariérní
známé jsem ale neměla. Přes inzeráty jsem si začala hledat práci a začala
přímo oslovovat velké investiční banky. Dostala jsem nabídku na několik
pohovorů, z nichž jeden vedl k práci
v globální investiční bance JPMorgan.
Byla to doba plná příležitostí, protože
se v oblasti střední a východní Evropy
chystalo mnoho privatizací. Po lidech
z tohoto regionu, kteří měli ekonomické
vzdělání a uměli jazyky, byla značná
poptávka.

O víkendech se pracuje také. Lidé se
běžně nechávají posílat zpět z dovolené
a z předem domluvených akcí. Náklady
samozřejmě firma proplatí.

tulních stránkách novin, jak udělat veřejnou nabídku akcií nebo nepřátelské
převzetí společnosti, jejímiž akcionáři
jsou ty největší světové fondy.

Co když vypnu mobil a z dovolené nepřijedu?
Tak jste skončil. Říct „ne“ neexistuje.
S takovými lidmi se investiční banky
okamžitě loučí. Jestli chcete mít normální život, plánovat si dovolenou
a končit v šest, nemůžete pracovat v JPMorgan nebo v Goldman Sachs.

Zajímavá práce a velice solidní
zahraniční kariéra. Co vás přivedlo zpět do rodného kraje?
Ke konci londýnského působení jsem
měla na starosti celý region střední
a východní Evropy. V pondělí jsem nevěděla, zda večer poletím do Bělehradu
a v úterý do Varšavy, nebo obráceně.
Takovou práci lze vykonávat, když člověk nemá na starosti rodinu. Já jsem si
ale pořídila jednoho a později druhého
syna. A říkala jsem si, že když už člověk
má děti, měl by se jim adekvátně věnovat. Takže jsem se rozhodla pro větší
work-life balanci.

Jestli chcete mít
normální život,
plánovat si dovolenou
a končit v šest,
nemůžete pracovat
v JPMorgan nebo
Goldman Sachs.

Vnímali vás jakožto ženu v sektoru bankovnictví rovnocenně?
Na úrovni analytiků a „associates“ je
počet žen a mužů poměrně vyrovnaný. Ženy začínají odpadat až v těch
seniornějších pozicích. Práce na této
úrovni je velice tvrdá a téměř neposkytuje možnost udělat si nějaký volný čas
pro rodinu. Žena v tomto oboru většinou
musí mít ostřejší lokty, aby si dokázala prosadit svou a byla povýšena, aby
banku před klientem reprezentovala
a řídila transakční tým. Tím klientem
je často představenstvo velké, veřejně
obchodované společnosti nebo ministr
financí některé evropské země a transakce má velikost několika set milionů
nebo několika miliard dolarů. Když
už klientovi radíte, musíte ho dokázat
přesvědčit, že vaše rada je ta správná.
A na to, podle mého názoru, musíte být
fundovanější než muž, který by byl na
vašem místě.

Vám takové pracovní nasazení
nevadilo?
V té době vůbec ne. Lidé se mnohdy diví,
jak velké peníze investiční bankéři vydělávají. Myslí si, že to není zaslouženě. Avšak málokterý člověk je ochotný
obětovat práci tolik, co lidé pracující
v investičním bankovnictví. Málokdo
chce pracovat 120 hodin týdně.

Můžete porovnat tamější pracovní prostředí s naším?
Pokud jste v tak velkém finančním
centru nepracoval, tak si to těžko dovedete představit. Pracovní morálka
a nasazení je ohromně vysoké, vyšší než
kdekoli jinde. Pracuje se, dokud není
uděláno. Klidně přijdete v devět a odcházíte okolo půlnoci nebo ve čtyři ráno.

Jsou peníze hlavní motivací investičních bankéřů?
Určitě ne. Ta práce je plná vzrušení
a adrenalin, který s touto prací přichází, je daleko větší motivací než peníze. Jsou momenty, kdy se setkáváte
se CEOs velkých korporací, s ministry
a s premiéry. Těmto lidem poté radíte,
jak realizovat věci, o nichž se píše na ti-
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A nechybí vám to?
Londýn je městem, kde je spousta bohatých lidí, kteří mají málo volného
času. Stůl do populární restaurace se
objednává měsíc dopředu, lístky do
divadla třeba půl roku, místo v dobré
školce předtím, než se dítě narodí. Je
tam větší nabídka zajímavé práce i zábavy, ale život v Londýně se odehrává
ve velice zrychleném tempu. Každému
mladému člověku nicméně doporučuji,
aby si zkusil práci v Londýně, New Yorku nebo Hongkongu.
Nedlouho po návratu jste stála
u zrodu Roklenu. S jakými cíly jste
jej začali budovat?
My, zakladatelé Roklenu, jsme skupina
lidí, kteří všichni přišli z managementu
firem podnikajících ve finančních službách. Většina mých kolegů ve vedení
je původně z Patria Finance. Měli jsme
představu, jaké jsou další příležitosti
na trhu, a chtěli jsme začít poskytovat
služby klientům inovativněji a lépe. Založili jsme Roklen a soustředili se na
finanční služby pro 21. století. Za největší příležitost jsme označili segment
fintech.
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ROKLEN A FUNDLIFT

V MINULOSTI ANDREA PŮSOBILA JAKO PORADCE U MNOHA VELKÝCH REGIONÁLNÍCH TRANSAKCÍ VČETNĚ PRIVATIZACÍ, PRVOTNÍCH NABÍDEK AKCIÍ

Roklen je fintech finanční skupinou založenou v roce 2014 seniorními investičními
bankéři pod vedením Jana Klenora, bývalého dlouholetého generálního ředitele
Patria Finance. Skupina Roklen poskytuje
služby poradenství v oblasti corporate
finance, primární úpisy cenných papírů, správu majetku, měnovou konverzi
a mezinárodní platby a provozuje webový portál roklen24.cz.
Fundlift je investment-crowdfundingová platforma. Propojuje investory
a projekty, které mají ambice růst. Nadějným firmám poskytuje nový způsob, jak
získat financování, napojení na investory
a cenný marketingový kanál.

VEŘEJNOSTI, STRATEGICKÝCH PRODEJŮ A FUNDRAISINGU.

Jak byste popsala českého zákazníka a jak se podle vás takový zákazník adaptuje na fintech
novinky?
Český zákazník je finančně relativně
konzervativní. Nepořizuje si život na
kreditní kartu, nepůjčuje si velké částky na domy a disponuje velkou schopností spořit. Co se týče adopce nových
produktů, tak ale platí, že mladí lidé reflektují trendy stejně jako všichni jejich
vrstevníci v cizích zemích. Miléniálové
jako spotřebitelé rostou, zvyšuje se jejich
kupní síla a nepochybně budou mít zájem konzumovat finanční služby online
tak, jak jsou zvyklí z jiných segmentů
služeb.
A jak reagují banky?
Banky od začátku považují fintech startupy za hrozbu a cítí se pod tlakem. Zdá
se jim, že jejich koláč je jim částečně ukusován. Ty progresivní ale po nějaké době
začínají do fintechu aktivně investovat,
někdy přímo formou vývoje, jindy jako

akcionáři různých fintech subjektů nebo
i jako významní klienti, kteří si kupují portfolia produktů. Fintech firmy ve
světě začínají vytvářet fintech řešení
speciálně pro banky. Je třeba si uvědomit, že fintech nejsou jen produkty pro
koncového zákazníka, kterého startup
bance odloudí. Fintech poskytuje také
řešení na efektivní zpracování dat, na
detekci podvodů, na automatizaci regulatorních kroků nebo vypořádání transakcí ve velkých finančních institucích.
Fintech se často inspiruje v zahraničí. Při vytváření equity crowdfundingového portálu Fundlift jste
také hledali nápady mimo ČR?
Určitě ano. Sama se zaměřuji na takzvané „marketplaces“, tedy na platformy,
které zprostředkovávají efektivnější propojení nabídky a poptávky po finančních
službách, v případě Fundliftu po investicích. Během dlouhé historie bankovnictví se vytvořila celá spousta prostředníků a jejich role nemá vždy přidanou

hodnotu. V prostředí fintechu se spousta
prostředníků stává nepotřebnými.
Proč by si firma měla jít pro
peníze na Fundlift, když většinou
existuje levnější alternativa?
Fundlift zprostředkovává financování
růstových, inovativních firem přímo
od veřejnosti formou veřejné emise
cenných papírů. Místo toho, aby emisi
upisovala nějaká banka a nabízela ji
svým vybraným klientům, ji platforma
Fundlift nabídne přímo veřejnosti, a to
včetně kvalifikovaných investorů, ale
i třeba fanoušků té dané firmy a produktu. Emitent okamžitě vidí, zda má veřejnost o jeho byznys zájem. Kromě peněz
získá také zpětnou vazbu od existujících
a potenciálních zákazníků. Získá také
potenciální spolupracovníky na poli dodavatelů či odběratelů. Investoři mají
pocit větší soudržnosti se společností
a vědomí toho, že sami učinili investiční
rozhodnutí. Není to pro ně pouze finanční investice, ale často i emocionální.

25

C OV E R S T O R Y

TAM, KDE SE RODÍ NOVÉ NÁPADY, VE SPODNÍ ČÁSTI VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ V PRAZE
PLATFORMA FUNDLIFT PROPOJUJE INVESTORY A PROJEKTY, KTERÉ MAJÍ AMBICE RŮST.

Na Fundliftu se často nabízí typy
projektů, do nichž by venture kapitálový investor běžně neinvestoval. Je to proto, že jste chtěli jít
naproti neodborné veřejnosti?
Když jsme plánovali sektorové zaměření platformy Fundlift, nechtěli jsme
vymýšlet kolo, když už jej někdo jiný
vynalezl. Dívali jsme se na různé modely fungující v zahraničí a všimli si,
že nejoblíbenější platformou v Evropě
je generalista – někdo nabízející investice do všech sektorů lidské činnosti.
Zmínění VC investoři se typicky zaměřují na úzký sektor technologických
projektů. Například pro inovativní
řetězec restaurací se tak na trhu nabízí mnohem méně zdrojů pro financování než pro inovativní technologické
startupy.
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Když přejdeme k samotné evaluaci jednotlivých projektů, jak
v tomto ohledu pracujete?
Většinu společností, jejichž emise uvádíme na trh, sami oslovujeme. Děláme
kvalitativní kontrolu jejich byznys modelu a určité ohodnocení týmu. V tomto
ohledu fungujeme podobně jako andělští nebo VC investoři. Finanční projekce
společnosti mohou dopadnout tak, jak
jsou namalované, ale i nemusí. Dobrý
tým zakladatelů společnosti ale může
mezitím identifikovat ještě lepší příležitosti a firmu pivotovat. Pokud najdeme
kvalitní, edukovaný tým, který dokáže
využít příležitosti, tak je to podle našeho názoru nejlepší záruka budoucího
úspěchu. S mnoha firmami hovoříme
i několik měsíců, než se rozhodnou přes
Fundlift představit veřejnosti.

Bojí se někdo jít s kůží na trh?
Některé firmy mají obavy. Veřejná
emise je trochu jiná, než když získáte
peníze privátně. Mnoho společností
nechce o svých historických výsledcích
a obchodních záměrech veřejně mluvit.
Klientům ale každopádně radíme s přípravou prezentace byznys plánu, který
na Fundliftu ukazují, ptáme se jich na
otázky, na které by se zkušený investor
měl ptát, a připravujeme je stejně jako
investiční banka připravuje společnosti
na IPO (prvotní veřejná nabídka akcií
na burze cenných papírů). My také společnostem doporučujeme, zda mají vydat dluhopisy, konvertibilní dluhopisy
nebo třeba nabídnout podíl ve firmě.
Kdybyste poměřila data, kolik
investorů na Fundliftu investuje
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z pozice profesionálů a kolik
z nich jsou „nadšenci“, jak by
poměr zhruba vypadal?
Nějakou představu máme, nicméně
velká část investorů investuje anonymně a ochrana osobních dat je pro
nás prioritou. Mohu ale říci, že institucionální investoři jsou úplnou menšinou.
Řekněme, že jsem podnikatel,
který potřebuje investici. V jakou
chvíli bych měl začít uvažovat
o Fundliftu?
V okamžiku, kdy máte inovativní produkt nebo službu, která má své tržní
ohodnocení a není ve stádiu nápadu
ani prototypu. Máte zákazníky, kteří
jsou ochotni platit, a potřebujete financovat další růst, tedy expanzivní
financování. My analyzujeme, v jaké
fázi uvedení na trh váš produkt je,
zda jste např. na úrovni provozního
zisku a máte kapacitu na růst interního cashflow. Pokud ano, pak je pro
vás patrně vhodné financování formou
dluhopisu. V případě, že máte rostoucí
tržby, ale vaše dosavadní náklady jsou
zatím vyšší než příjmy a potřebujete
dále zvýšit např. marketingové náklady, je lepší zvolit dluhopis konvertibilní nebo nabízet podíly ve firmě.
Existuje v rámci Fundliftu nějaká
cesta, kudy se rozvíjet?
V investičním crowdfundingu se rozhodně dají stavět další vertikály, tedy
nabízet další investiční produkty,
a něco již připravujeme pro tento rok.
A potenciál z pohledu Roklenu?
Věc, ve kterou hodně věřím, je takzvané „robo-advisory“ (robotické poradenství). To jsou platformy, které
pomáhají klientům investovat peníze
napřímo, a to nejen do startupů, ale
i do veřejných trhů. Chceme to dělat
lépe a laciněji než banky, které nabízejí podílové fondy.

Povězte, jak vypadá váš pracovní den?
Mimopracovního času mám trochu více
než dříve. Podstatně méně totiž cestuji, cestování letadlem po Evropě několikrát týdně zabere strašně moc času.
Obecně tedy nepracuji v takových podmínkách, jako tomu bylo v Londýně.
Všichni jsme ale permanentně napojeni (zamává svým iPhonem 7) a upletli
jsme si na sebe dvacetičtyřhodinový
pracovní nástroj. E-maily chodí pořád
a já na ně pořád odpovídám. Naši investoři také investují rádi v noci nebo
o víkendech, i o Vánocích. Domů přijedu z práce řekněme v půl osmé, strávím čas s rodinou, dám děti spát a zase
se vracím k e-mailům. Jsem zvyklá, že
pracovní doba nekončí v šest.
Žádný vypnutý mobil a offline
mód během dovolené?
Pouze v případě, že jsem někde, kde
internet není. V říjnu jsme byli na
treku v Kašmíru a Bhútánu, kde jsme
chodili celý týden v přírodě. Tam nebyl
ani signál ani elektřina, takže se moc
pracovat nedalo.

Andrea Lauren

Je výkonnou ředitelkou finanční
skupiny Roklen a CEO Fundliftu.
Je investiční bankéřkou s více
než 20letými zkušenostmi ze
střední a východní Evropy, Ruska a Turecka. Andrea pracovala
13 let v Londýně jako seniorní
M&A bankéř v bankovních institucích HSBC a JPMorgan. Předtím
působila v Citigroup, Credit Lyonnais a ABN AMRO Bank v Praze,
kde v roce 1995 odstartovala
svoji kariéru. Má dlouholeté zkušenosti s vedením a strukturováním M&A transakcí, klientům
radila s více než 30 transakcemi
s celkovou valuací přes 25 miliard
euro. Má dva syny a ráda cestuje
do exotických destinací.

Koho v byznysu nejvíce obdivujete?
V Čechách jsem velkým fanouškem
Jakuba Havrlanta, to je můj favorit.
Je naprosto fenomenální, jakým způsobem dokázala skupina Rockaway za
krátkou dobu na českém trhu vyrůst.
A máte nějaký vzor na globálním
poli?
Potkala jsem mnoho impresivních investičních bankéřů, jejichž jména nejsou nijak zvlášť veřejná. M&A bankéři nevěří na osobní publicitu, neb může
poškozovat jejich byznys. Když vidíte
jakousi celebritu, jak kráčí do kanceláří představenstva velké firmy, tak víte,
že se tam něco děje. Jako když slavný
rozvodový právník přichází k Angelině
Jolie.
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Půvab i rizika fondů
kvalifikovaných investorů
Fond kvalifikovaných investorů aneb FKI, je forma kolektivního investování, která umožňuje investování šité na míru a s výrazně větší
flexibilitou, než nabízí většina ostatních nástrojů. Dá se říct, že FKI
spojují benefity podobné jako při individuální správě portfolia, ale
zároveň poskytují větší škálovatelnost a efektivitu.

Co je dobré vědět
FKI si mohou při svém vzniku s relativně velkou svobodou
určit, jakým druhem investiční činnosti se budou zabývat.
To správcům fondu umožňuje operativně reagovat na situaci na trhu a využívat i krátkých investičních příležitostí.
V současnosti ještě stále platí, že zisky z investic FKI jsou
daněny zhruba 5 %, přesné podmínky závisejí na typu investic fondu a na režimu jeho fungování. Akcionáři fondu
musí být alespoň dva různí investoři (jeden z nich může
však být i vlastní firma). Maximální počet investorů v jednom FKI je 100. Hodnota aktiv FKI musí do 1 roku ode dne
získání povolení od ČNB dosáhnout alespoň 50 milionů Kč.
Investice se realizují buď přímo do vlastnictví FKI nebo
přes speciální společnosti (special purpose vehicle – SPV)
a činnost FKI je průběžně monitorována Českou národní
bankou a depozitářskou bankou fondu. FKI má také řadu
povinností v oblasti pravidelného informování klientů.
Některé FKI jsou dokonce veřejně obchodovatelné, například na pražské Burze cenných papírů, takže investor
může flexibilněji nakupovat a prodávat podíly.

Nabídka FKI fondů BH Securities
Engine Classic Cars Automobile Fund – investice do
sběratelských aut, tedy unikátních veteránů
Fond investuje do vzácných veteránů, u kterých je výrazný
předpoklad, že si svou sběratelskou hodnotu udrží a je velmi
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pravděpodobné, že dlouhodobě bude jejich cena ještě dále
růst, protože jsou na trhu unikátní a exemplářů je obvykle
velmi málo.
German Real Estate Fund
– německé komerční nemovitosti
Do čeho fond investuje:
Fond nakupuje německé komerční nemovitosti a využívá
přitom unikátní know-how, schopnost rychlého provedení
transakcí a kontakty na německém trhu. Investiční společnost nakupuje nemovitosti od německých bank, které se
potřebují pod cenou zbavit problémových úvěrů bez publicity, proto uvolněné nemovitosti nechtějí nabízet ve veřejné
dražbě nejvyšší tržní nabídce.
Fond je atraktivní tím, že jeho investiční akcie budou
uvedeny na pražskou burzu cenných papírů, takže investor
může kdykoliv zadat prodejní nebo nákupní pokyn a najít
lépe protistranu.
Total Return Fund – maximální flexibilita a pružná
reakce na měnící se investiční prostředí.
Fond s velmi širokým zaměřením, který může dle aktuální
situace na trhu investovat do prakticky všech hlavních tříd
aktiv. Takže manažeři fondu mohou velmi rychle reagovat
na změny v cenách aktiv a přesunout prostředky například
z dluhopisů nebo akcií do jiných aktiv a pružně mohou měnit podíl investic na celkovém majetku fondu. Výhodou této
flexibility je, že tento fond může provádět i strategie, které
jsou tzv. tržně neutrální, tedy snaží se mít zisky co nejmé-

T E X T : M A R T I N V LČ E K ,
BH SECURITIES

ně závislé na výkonu celkového akciového a dluhopisového
trhu. Jde například o ve světě velmi populární strategie
„Long-short“, které při investování do akcií také některé
jiné akcie shortují, tedy vydělávají na poklesu jejich ceny.
Další v České republice investorům málo dostupnou strategií, kterou tento fond využívá, je prodej a nákup opcí, primárně za účelem vyprodukování zisků z tzv. časové opční
prémie, kdy opce postupně ztrácejí na hodnotě a fond tak
inkasuje tento zisk. Výsledkem jsou výnosy srovnatelné
s akciovými fondy, ale dosažené s výrazně nižší volatilitou,
tedy s výrazně nižšími denními výkyvy hodnoty fondu, což
je ve světě investování velmi cenná vlastnost.

Na jaké oblasti se FKI zaměřují?
komerční i rezidenční nemovitosti
korporátní dluhopisy
opční strategie
private equity
sběratelská auta
další alternativní investice, jako např.
zlato, obrazy apod.
alternativní energie, např. solární
a větrné parky
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Výhody FKI
– možnost investovat to do unikátních
investičních příležitostí
– vysoká volnost v tom, do čeho a jak investovat,
včetně využití shortování, derivátů apod.
– výnosy jsou zdaněny zvýhodněnou sazbou 5 %

Nevýhody FKI
– vyšší minimální vklad investora
(aktuálně 1 milion Kč, do 1. 6. 2016
to bylo dokonce 125 tisíc eur)
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Hedge fond po Česku:
Jak naklonit misku
vah na vaši stranu
Fond Charles Bridge, jeden z mála ryzích
hedge fondů na českém trhu, vstupuje do
šestého roku své existence. Prozatím každý rok doručil svým klientům kladný výnos a manažeři fondu věří, že i tento rok
bude úspěšný.

JAN KAŠKA,
ČLEN PORADNÍHO VÝBORU CHARLES BRIDGE
G LO B A L M AC R O F U N D

Nově by měl fond nabízet možnost lokálním investorům
i v českých korunách, čímž by chtěl oslovit klienty, kteří zatím
s hedge fondy nemají zkušenosti a dosud svoje peníze svěřují
pouze bankám.
Za vznikem fondu Charles Bridge stála myšlenka alternativní správy investic. „Hledali jsme model, jak dosáhnout
výnosnost akciových podílových fondů, ale výrazně omezit poklesy v hodnotě portfolia,“ říká Jan Kaška, zakládající partner
fondu. „Naši klienti chtějí primárně ochranu kapitálu a dlouhodobý mírný růst. Nezajímají je možné dvouciferné výnosy,
pokud riskují, že by při příchodu recese mohli ztratit polovinu
investice. Tento scénář si typicky prožili jinde během krize
v roce 2008 a nechtějí ho opakovat. A jelikož ve fondu máme
zainvestovány i vlastní prostředky, takovémuto scénáři se
chceme vyhnout i my.“
Obecné poučky investování tvrdí, že výnos a riziko jdou
ruku v ruce. Tento vztah nelze ošálit. „Sofistikovanými strategiemi lze ale misku vah výrazně naklonit na naši stranu
a zvýšit pravděpodobnost zisku,“ nastiňuje Kaška investiční
filozofii fondu.
Jednou ze strategií, kterou fond využívá, jsou arbitráže.
Jedná se o investice, kdy fond kupuje výrazně podhodnocená

aktiva s tendencí k růstu a zajišťuje se prodejem značně nadhodnocených aktiv, u nichž čeká pokles. V případě tržních turbulencí je pak portfolio chráněno právě držením zajišťovacích
instrumentů.
Mimo klasické přístupy hedge fondů jde ale Charles Bridge
ještě dál a vyvíjí inovativní strategie, jak svým klientům vydělat. „Jsme jako jedni z mála aktivní v shortování, tj. ve snaze
vydělat na poklesu cen aktiv. Zaměřujeme se primárně na velmi neefektivní burzovně obchodované komoditní instrumenty
(ETF), které klesají v ceně z důvodů vysokých nákladů skladování fyzické komodity. Zatímco retailoví spekulanti tyto náklady často mylně zanedbávají, my v Charles Bridge na sebe
bereme opačnou pozici. Tím se v podstatě náklady retailových
investorů stávají našimi zisky. Abychom to ilustrovali v číslech, představte si, že ropa před deseti lety stála zhruba stejně
jako dnes, což je zhruba 50 dolarů za barel. Naprostá většina
komoditních ETF, které vytvořily velké investiční banky jako
Goldman Sachs či Barclays a které měly odrážet ceny ropy,
za tuto dobu spadla v ceně o 90 % a více. Tak velké mohou
být kumulované neefektivity na těchto instrumentech a naším
úkolem je na těchto neefektivitách vydělat a zajistit klientům
našeho fondu zisky,“ vysvětluje Kaška.
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Nástroj diverzifikace
v podobě malty a cihel
Kdy přemýšlet o investicích do nemovitostí? Například když nechcete
rychle zbohatnout, nýbrž je vaším zájmem dlouhodobě uložit své peníze. Nejen o časovém rámci zhodnocení jsme hovořili s předním českým
expertem na nemovitosti Martinem Skalickým, ředitelem fondu a investic nemovitostního fondu EDULIOS.
Jak byste charakterizoval investora
do nemovitostí?
Obecně lze říct, že investice do nemovitostí by měly tvořit součást portfolia každého
investora. Nemovitosti jsou velmi dobrým
nástrojem pro diverzifikování rizik spojených s investováním. Investice do nemovitostí jsou zařazovány mezi alternativní
investice, tedy mezi investice do takových
podkladových aktiv, která vykazují nízkou
nebo žádnou korelaci s kapitálovými trhy.
Jsou nemovitosti bezpečnou investicí?
Výnos z investice do nemovitostí neovlivňuje chování burzy cenných papírů, jako je
tomu například u akcií nebo dluhopisů, ale
příjmy z pronájmu a tržní hodnota reálně
vlastněných nemovitostí. Myslím si také,
že je vhodné zdůraznit, že nemovitosti patří
mezi tradiční uchovatele hodnoty. Ačkoliv
cenu nemovitostí mohou přechodně ovlivňovat hospodářské či politické faktory, jejich hodnota zůstává dlouhodobě stabilní.
Dalším zajímavým prvkem investování
zejména do komerčních nemovitostí je skutečnost, že investice je chráněna proti růstu
inﬂace, tzn. všechny nájemní smlouvy jsou
opatřeny inﬂační doložkou. V případě růstu
inﬂace se tak nájemné každý rok adekvátně navýší o inﬂační růst v předešlém roce.
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A dá se s nemovitostmi spekulovat v krátkém časovém horizontu?
Krátkodobě se dá spekulovat s čímkoli.
Dle mé dlouholeté zkušenosti v oblasti investování do nemovitostí často na
takovouto otázku rád odpovídám, že
pravděpodobnost výdělku na krátkodobé spekulaci s nemovitostmi se limitně
blíží nule.
Mohu ale na investicích do nemovitostí vydělat desítky procent?
Ve některých případech lze dosáhnout
„dvouciferného“ zhodnocení investice
p. a., ale nelze kalkulovat se zhodnocením o desítky procent.

drobnou alternaci v reakci na vývoj
chování trhu, ale zásadní změnu neplánujeme.
Musím mít v rámci investování do
podfondu EDULIOS Alfa fundované znalosti z tohoto segmentu?
Čili je ode mě vyžadována nějaká
interakce, nebo se pouze po roce
podívám, jak se má investice
zhodnotila?
Jak ze samotného názvu fondu „fond
kvalifikovaných investorů“ plyne,
předpokládá se určitá míra znalosti
v oblasti investování, zejména v oblasti
rizik spojených s investováním. Ostatně to investor o sobě je povinen prohlásit a prohlášení stvrdit podpisem.

EDULIOS ALFA

Cenu nemovitostí mohou přechodně ovlivňovat
hospodářské či politické faktory, jejich hodnota
zůstává dlouhodobě stabilní.

Podfond EDULIOS Alfa nabízí možnost
investovat do prvotřídních výnosových nemovitostí na pražském trhu
se stabilním výnosem. Ten je převážně zajištěn příjmem z dlouhodobých
nájemních smluv kvalitního portfolia
nájemníků. V čele podfondu stojí
Martin Skalický, který působí více než
20 let v oblasti trhu s nemovitostmi.
Fond EDULIOS a jeho podfondy jsou

Jakým způsobem se snažíte
o dosažení výnosu 6 % p. a.
v rámci podfondu EDULIOS Alfa?
Jak moc se mohou plány změnit?
Klíčem je volba správné lokality, atraktivní budovy dosahující vysoké míry obsazenosti, zajištění stabilního příjmu
z pronájmu a minimalizace nákladů. To
se nám v případě podfondu EDULIOS
Alfa podařilo. Důležitou roli samozřejmě rovněž hraje struktura financování a využití takzvané finanční páky
na posílení výnosu. Zmíněné nástroje
k dosažení požadovaného výkonu jsou
tradiční a lety ověřené postupy, kde
si dovedu představit jejich případnou

Velmi zjednodušeně lze říci, že zpravidla investor neskládá žádnou zkoušku
„způsobilosti“. Na druhou stranu, pokud o sobě investor prohlásí, že si je
vědom rizik spojených s tímto typem
investování, což je podmínka pro investování do fondů kvalifikovaných investorů, pak nemůže v případě nenaplnění
očekávání výnosu vinit nikoho jiného
než sám sebe. Koneckonců to obecně
platí pro všechny fondy kvalifikovaných investorů. A v samotném průběhu investiční periody nevyžadujeme
od investora interakci. O chod fondu,
tedy obhospodařování i administraci,
se stará tým zkušených profesionálů.

řízeny skupinou CIMEX.
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Obrazy si získaly srdce
investorských es
DRFG, investiční skupina zabývající se především
investicemi do nemovitostí, telekomunikací a finančních produktů, tíhne k umění. A nač pouze chodit do
muzeí, když máte možnosti udělat si sbírku vlastní?
Na to jsme se zeptali Oldřicha Pátka, ředitele společnosti DRFG Galerie českého umění.
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Oldřichu, jak vůbec vznikla myšlenka investovat v rámci investiční
skupiny DRFG do umění?
Chuť nakupovat umění měl zakladatel
David Rusňák už předtím, než jsme se
potkali. Já pro něj na začátku získával
peníze od investorů na projekty v rámci skupiny DRFG. Díky kontaktům a
blízkému vztahu k umění jsme se společně rozhodli vytvořit sbírku obrazů,
zaměřenou na české umělce, které
dnes nakupuje společnost DRFG Galerie českého umění.

Na jaké obrazy se zaměřujete a
proč?
Do sbírky vybíráme autory a obrazy,
kteří se nám líbí. Část sbírky je složena
z obrazů vybraných nežijících českých
autorů, druhá ze současného umění.
Samostatnou větev tvoří autoři, kteří
se věnovali moravskému folkloru. Společným parametrem pro všechny obrazy je to, že se nám musí líbit. Ostatní
se může zobchodovat.
Co je cílem těchto investic, respektive jedná se o vyloženě dlouhodobé investice?
Řekl bych, že jsme žádnou konkrétní
ambici v nákupech na počátku nemě-

li, kromě toho seskupit obrazy autorů,
kteří se nám líbí, a ty ideálně prezentovat veřejnosti. Dle mého je cílem postupně vytvořit kvalitní sbírku obrazů,
která na našem trhu zaujme pevně své
místo.

Oldřich Pátek
Společný zájem o umění s Davidem
Rusňákem vedl k realizování několika zajímavých akvizicí a založení

Jak velkou výnosnost očekáváte?
Výnosnost není ukazatelem, který bychom v tuto chvíli sledovali. Ve fázi
nákupu je rozhodující cena, za kterou
nakupujeme vzhledem k trendu a aktuální tržní hodnotě, provenience, zda
byl obraz publikován nebo reprodukován a v jaké je kvalitě. Věříme, že to
bude mít vliv na budoucí hodnotu díla.
Jaká jsou při investování do umění rizika?
Jako u každé jiné investice podstupujete různá rizika. Jedním z takových
může být například emoce. Ta může
ovlivnit, za kolik jste schopen daný obraz nakoupit nebo prodat. V případě
takového nákupu pak cena není rozhodující a nemusí odpovídat aktuální
průměrné tržní ceně. Dalším rizikem
může být, že koupíte falzum. S nákupem dnes dostanete odborný posudek.
Nejlépe pokud je dílo reprodukováno
v souboru díla autora nebo prošlo výstavou, což poznáte ze štítku na obrazu
nebo v historických pramenech. Osobně dávám přednost kombinaci všech
těchto ukazatelů a několika fundovaných názorů například od obchodníků,
kteří prodali desítky, stovky obrazů
daných autorů a mají o trhu praktický
přehled.

společnosti DRFG Galerie českého
umění, dnes je jejím ředitelem. Před
rokem 2009 Oldřich působil více než
2 roky v zahraničí. Po návratu začal
pracovat v rodinné poradenské firmě
Ekvilibrium. Aktivně se začal věnovat
investicím v období vzniku finančně
poradenské firmy FinFin, která byla
v roce 2014 začleněna do skupiny
DRFG.

Mělo by být umění součástí každého investičního portfolia?
Určitě by mělo být součástí každého
portfolia u lidí, kterým se umění líbí.
Z investičního pohledu se jistě jedná o
zajímavou třídu, která nepodléhá stejnému vývoji jako tradiční kategorie investičních nástrojů.
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Zlato, nemovitosti,
umění, víno
KAM INVESTOVAT A KAM NE?
Zhruba 20 procent portfolia každého investora by podle ředitele
Raiffeisen investiční společnosti Jaromíra Sladkovského mělo sloužit
„na hraní“, na nákup certifikátů, akcií, podřízených dluhopisů a měn.
Nejen o trendech a aktuálně nejzajímavějších investičních produktech
čtěte na následujících řádcích.

RAIFFEISEN
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
Raiffeisen investiční společnost (RIS)
působí na trhu od poloviny roku 2013.
V současnosti spravuje majetek podílníků ve fondech s různými investičními
strategiemi. Svou investici zde mohou
provádět jak konzervativní investoři
a investiční začátečníci, tak zkušení
účastníci kapitálového trhu. RIS je v posledních dvou letech nejrychleji rostoucí
investiční společností na trhu a všechny
její podílové fondy vykázaly za rok 2016
pozitivní zhodnocení. Objem aktiv pod
její správou loni přesáhl 17 miliard Kč..
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Jak by mělo vypadat ideální portfolio investora?
Pokud se zaměřím na člověka, který má stabilní finanční
příjem a zároveň finanční majetek v řádech milionů korun,
v první řadě by portfolio mělo obsahovat finanční rezervu.
Poté by měl maximálně využívat produkty, které podporuje stát, a to ať už příspěvkem, nebo slevou na dani. To vše
dohromady kolem 20 % portfolia. Kolem 60 % by mělo být
uloženo na finančních produktech, které zajistí „zachování
hodnoty“ peněz. Zbytek potom může sloužit tzv. na „hraní“,
na nákup různých certifikátů, akcií, podřízených dluhopisů, měn atd.

JAROMÍR SLADKOVSKÝ

Jaromír Sladkovský absolvoval stavební fakultu ČVUT v roce 1994 a dále pracoval pro různé
bankovní instituce. Od roku 2006 působí na
různých manažerských pozicích v Raiffeisenbank, zodpovídal mj. za rozvoj prémiového
bankovnictví pro affluentní klienty, za přípravu

A investice do nemovitostí?
Do nemovitostí lze investovat přímo nebo přes různé podílové fondy pro ty, kteří na samostatnou investici buď nedosáhnou, nebo nechtějí mít starosti s nemovitostmi spojené.
Tyto investice mají určitě svoje místo v portfoliu, a pokud
se investor pro tento typ investice rozhodne, ideální je mít
v nich přibližně třetinu investičního majetku.

nových strategických iniciativ banky nebo za

Jsou dnes zajímavé i investice do vína nebo umění?
Tyto oblasti mají mnohá úskalí, která člověka neznalého
dané oblasti velmi často zaskočí. Likvidita trhu, padělky,
skladování, náklady na skladování v adekvátních podmínkách, pojištění atd. To jsou jen některé z věcí, které musí
investor řešit a které s sebou nesou další náklady snižující
efektivní výnos z jeho investice. V podstatě pokud se investor sám nevěnuje dané oblasti celý život, potom je dobrá
investice velmi obtížná, pokud ne nemožná.

oblasti investic v Raiffeisenbank.

Nabízíte produkty i pro více odvážné investory?
Pokud za námi přijde investor s tím, že chce investovat
pouze např. do akcií a alternativních investic, potom mu
připravíme portfolio zaměřené na tyto tituly. Otázkou je,
jak takový klient bude zvládat výkyvy v cenách takového
portfolia v průběhu života portfolia.
Poraďte, jak poznat kvalitního investičního odborníka?
Řídil bych se podle toho, jak moc se dotyčný zajímá o vaši
situaci, jaké klade otázky a jak vám pomáhá najít na ně
odpovědi. Nechte si poradit, třeba i několika poradci, a pak
se v klidu doma rozmyslete. Myslím, že důvěra v poradce je
pro investora základem dobrého úspěchu.

řízení klíčových změnových projektů banky.
V letech 2013 a 2014 byl členem výkonného
výboru banky. Od roku 2014 je generálním ředitelem a předsedou představenstva Raiffeisen investiční společnosti a zároveň ředitelem

Pokud se investor vínu
či umění sám nevěnuje
celý život, potom je
dobrá investice obtížná,
ne-li nemožná.
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Proč se bojíme
investovat?
Největší paradox je, že většinu
svého aktivního života vyvíjíme
snahu, abychom vydělávali víc
a víc peněz. A když je máme,
tak nevíme, jak fungují.
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P R OTOŽ E JS ME LÍ NÍ O I NVEST I CÍCH PŘEMÝŠLET A HLEDAT TY DOB RÉ !

Předně bych chtěl říci, že smyslem tohoto textu není
nikoho urážet. Pokud se vás článek dotkne, tak se
omlouvám, nebylo to záměrem.
Důvod je jednoduchý – devět z deseti zkušeností jsou
špatné. Soused investoval přes známého a prodělal. Kamarád investoval přes svoji tetu a doteď není na svém. Dal
jsem milion do fondů a hned mi sežraly 35 tisíc… podobné
důvody jsou slyšet všude a smutné je, že jsou pravdivé! Kde
je chyba?
Jak to, že u nás může prodávat investice téměř každý? Pardon, ne že může prodávat, ale prodává. Jak to, že
finanční poradci (nezaměňovat za investiční poradce) radí
s investicemi? Jak to, že někdo, komu je 18, má naspořeno
sotva na nové kolo, je najednou expert na finance? Někde
je asi chyba a ta asi bude v legislativě. Nebo za to opravdu
můžou stále popotahovaní finanční poradci? Není značný
díl viny i na našich bedrech?
Finanční poradce by měl sepsat investiční dotazník.
Z 90 % mu vyjde, že je klient konzervativní. Nabídne mu
tedy konzervativní fond. Super, vše je dle legislativy v pořádku. Legislativa totiž říká, že finanční poradci nesmějí radit, kam a jak investovat. Mohou pouze předávat informace
o parametrech investic. Při nabídce fondu musejí vycházet
z investičního dotazníku. No ale ... nejoblíbenější konzervativní fondy jsou dluhopisové. Co je přece bezpečnější než
státní dluhopisy? Ty se převážně skládají z většiny ze státních dluhopisů a korporátních dluhopisů. Nízko rizikové
korporátní dluhopisy mají výnos kolem 3–5%. Výnos na
státních dluhopisech asi všichni známe… aktuálně záporný, nebo v lepším případě nulový. Tedy pakliže mi dneska
někdo prodá takovýto fond, tak mi prodává na několik let
dopředu ztrátu a musí to vědět. Ideálně by mi měl říct, že
to tak na 99 % bude. Pakliže skladba fondu je 80 % státní
dluhopisy s výnosem -0,69 % p.a. (roční a dvouleté státní
dluhopisy ČR ke konci roku 2016) až 0 % a 20 % korporátní
dluhopisy s výnosem 3 % p.a., výsledkem je záporné zhodnocení. Ale to jsme ještě nezapočítali 3% vstupní poplatek.
Přece musí být ti, co fond prodávají, z něčeho zaplaceni. A
ať se nám to dobře počítá, přičteme 1% roční poplatek za
správu. Tedy, když investuji milion korun, stojí mě to 40
tisíc korun první rok a fond mi vydělá v lepším případě 1 %.
Aby někdo neříkal, takové fondy nejsou, fondy jsou na dlouhodobé investice, nemá to na výsledek vliv. Jen pro příklad,
Sporoinvest od České spořitelny, jeden z nejoblíbenějších
fondů, výnosy za rok 2015 -0,21 %, rok 2016 -0,03 %. A ano,
fondy jsou dlouhodobou investicí, ale když je téměř jistota,

že následující roky bude fond ve ztrátě, proč bych do něj
investoval teď?
Nedávno mi povídá známý: byl u mě pán a nabízel mi
investiční životní pojištění (IŽP). Neměl jsem sílu s ním
diskutovat, tak jsem to podepsal. Zeptal jsem se, proč se
předem neporadil? Proč si to nejdřív nenastudoval? Investovat přes IŽP je hloupost. Řekl mi, že nemá chuť ani čas se
tím zabývat. Jednou stranou mince je, že IŽP jako takové
by podle mě už dávno nemělo existovat. Všichni ví, že je to
nejdražší produkt na trhu na spoření. Produkt, který má
primárně sloužit jako zajištění zdraví, nikoliv na spoření.
Všichni ví, že první dva až tři roky jdou všechny peníze na
vstupní poplatky, tedy naspořeno nula. Ale je to přece produkt do konce života, hravě na sebe vydělá a ještě vám zněkolikanásobí vklady. Bohužel průměrná životnost IŽP v ČR
je 4 roky. Proč? Po třech letech už poradci nevrací provizi a
je prostor udělat novou smlouvu za novou provizi.
Co chci těmito příklady říct? Legislativa nás nespasí.
A vždycky budou jak poctiví, tak nepoctiví poradci. Zbývá
nám začít trochu studovat, jak investice fungují, a na co
si dát pozor. Největší paradox je, že většinu svého aktivního života vyvíjíme snahu, abychom vydělávali víc a víc
peněz. A když je máme, tak nevíme, jak fungují. Takže je
buď utratíme, nebo je nesmyslně investujeme třeba přes
IŽP a pak nadáváme.
Závěrem – investovat, nebo ne? Jednoznačně ANO,
jen obětovat chvilku svého času a pohodlí a důkladně si rozmyslet kam a od koho si nechat radit.
Když budeme hledat, jsou tu investice, které nemají vstupní poplatky. Investice, které si berou poplatky pouze z dosaženého výkonu. My vám vyděláme x procent a vy nám
zaplatíte odměnu ze zisku. Když nevyděláme, neplatíte
a my nemáme na chleba. To si myslím, že je zdravý přístup.
Ale dokud to my klienti nebudeme vyžadovat, nebudou mít
investiční společnosti a banky důvod, proč poplatky měnit.
Budou stále brát vstupní poplatky (provize prodejcům). Budou stále brát roční poplatky za správu a říkat: „Nezlobte
se, jsme sice nejspecializovanější tým největších odborníků,
ale letos náš fond skončil -3,5 %, ale i tak nám zaplaťte roční poplatek za naší práci 2 %.“

A U T O R Č L Á N K U S E Z A BÝ VÁ A K T I V N Ě I N V E S T OVÁ N Í M .
V P Ř Í PA D Ě D O TA Z Ů J E J M Ů Ž E T E KO N TA K T OVAT N A
V E S E LY @ P R O T E C T I N V E S T. C Z .
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Od milionů
k miliardám
PŘÍBĚH JEDNOHO SCHOPNÉHO SPRÁVCE MAJETKU

Většina story o úspěšných podnikatelích končí odchodem hlavního
hrdiny na penzi, kde své zájmy následně orientuje více na rodinu,
cestování či filantropii. Vyprávění o společnosti Invest & Property
Consulting, a. s. (IPC) – správce 1/3 svěřenských fondů v ČR
a majetku za takřka 1,5 miliardy korun – začíná přesně naopak.
Rozhodnutím o odchodu na penzi.
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Plány do budoucna tehdy pětatřicetiletého zakladatele
společnosti byly prosté – využít své mnohaleté zkušenosti
s investováním, vydělané peníze šikovně rozložit do investičních příležitostí, z dividend si spokojeně užívat života
a nabírat energii po předchozí náročné životní etapě. Měl
k tomu pádný důvod, jeho cesta byla místy dost trnitá.
Od svých osmnácti let podnikal a v 21 letech měl prvního zaměstnance. Po dalších třech letech řídil společnost se
sto dvaceti a později dvě stě padesáti zaměstnanci. Dostal
se až na vrchol, jenže následoval pád na dno a nutnost vyjít
se sto korunami na týden… zde řada příběhů končí.
Ovšem náš příběh pokračuje. Hrdina se znovu postavil na nohy a opět mířil nahoru, tentokrát již více opatrně
a s potřebnou dávkou pokory. Napodruhé byl výsledek rychlejší a pozice stabilnější. Byl čas na zmíněný odpočinek.
Jenže jak už to bývá, přišel kamarád s volnými finančními prostředky a s dotazem, kam investovat. A protože
věděl o zkušenostech i přínosu budoucího penzisty, vložil
do portfolia nemalou částku. A během roku se takto sešlo
kamarádů deset. Bylo nutné vytvořit systém, jak se o prostředky přátel starat. Pomoc nabídl nový občanský zákoník
a statut svěřenských fondů v roce 2014.
Byla tedy založena společnost Invest & Property Consulting, s. r. o., a ke spolupráci přivzati první lidé. To ještě
schůzky probíhaly v kavárně, neboť stále nebyl důvod pořídit si kancelář.
Hlavní myšlenka, která je dosud základním stavebním
kamenem společnosti, spočívá v tom, nabídnout lidem profesionální správu majetku tak, aby byl maximálně ochráněn,
udržován a spravován za účelem zisku. Invest & Property Consulting tedy zájemci pomůže se zřízením vlastního
svěřenského fondu a s jeho profesionální správou. Pokud
má klient zájem o správu volných finančních prostředků,
může od společnosti odkoupit část již prověřeného, ziskového a velmi pečlivě diverzifikovaného portfolia. Odprodejem
aktiv společnost generuje volné finanční prostředky, které
opět investuje na základě rozhodnutí investiční rady složené z nejen tuzemských investičních manažerů s bohatými
zkušenostmi, ale i obchodních partnerů ze zahraničí.
Po založení firmy byla tedy do jejích rukou vložena
správa aktiv zakladatele i jeho přátel. A jelikož nejlepší
reklamou je dobrá reference od spokojeného klienta, začali
přicházet další a další přátelé přátel. Události poté nabraly
rychlý a vlastně logický spád – kancelář, systém, CRM, back
office, obchodníci, vlastní právník, účetní, projekt management a tak dále. Z „es er óčka“ se stává akciovka a společnost, která na začátku spravovala majetek v řádech desítek
milionů korun, během tří let spravuje majetek za takřka

půl druhé miliardy korun. Pro tento rok společnost očekává,
že peněžní prostředky zájemců o tuto formu správy kapitálu
se smluvně zajištěným 9% benefitem ročně přesáhnou 240
miliónů korun.
Dnes má firma investičně správní, obchodní a ekonomicko-právní oddělení, projekty v mnoha zemích od Maďarska po Rusko, majetkově vstupuje do výrobních firem,
finančních institucí, podporuje mladé úspěšné startupy a je
českou jedničkou v profesionální správě svěřenských fondů.
Využívá vlastní speciální software umožňující klientovi získat on-line informace o tom, co se s jeho majetkem děje.
Nejdůležitější je však fakt, že odborníci, kteří o svěřený majetek pečují, jsou sami velmi spokojenými a věrnými zakladateli svých svěřenských fondů v profesionální správě IPC.
Jen ta penze se stále odkládá…

P Ř Í B Ě H E M S P R ÁVC E 1 / 3 S V Ě Ř E N S K ÝC H F O N D Ů
V Č E S K U N Á S P R OV E D L A O B C H O D N Í Ř E D I T E L K A
I P C M I C H A E L A S K Á LOVÁ .

IPC V KOSTCE
Společnost spravuje rychle rostoucí portfolio ve výši přes dvě stě milionů korun
s výnosností od 17 do 21 % ročně. Prostředky ukládá do:
— kapitálových účastí ve společnostech
— developmentu a staveb
— velkoobchodu a maloobchodu
— financování startupových projektů
— obchodování s pohledávkami
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Ještě nedávno představovala tabu, dnes se jedná o jeden
z nejdynamičtěji se rozvíjejících trhů v Severní Americe.
Marihuana v posledních letech těží ze změny přístupu státních úřadů, jež ji začínají vnímat benevolentněji a umožňují
její užití pro lékařské i rekreační účely. Rodí se tak nové
průmyslové odvětví, jehož těžištěm jsou USA. Právě zde se
investice do zelené rostlinky stává módou, díky níž zaznamenávají akcie řady dosud neznámých firem raketový růst.

Říká se, že zakázané ovoce nejlíp chut- zen z anglického výrazu pro „zlatou ho- USA, tedy více než polovina Unie. Koná. Přestože toto na biblický příběh rečku“, tedy gold rush, pozn. red.). Jaké nopí se zde přitom používá jako podpůro ráji navázané přísloví původně nemě- příležitosti se tedy před investory nabízí ný prostředek k léčbě řady závažných
lo na mysli marihuanu, masový vzrůst a dokážou vyvážit poměrně výrazná ri- onemocnění. Dobře známy jsou jeho
pozitivní účinky při řešení psychických
zájmu o ni popisuje naprosto přesně. zika s tímto byznysem spojená?
onemocnění od relativně „banálních
Řeč zde přitom není o lehkomyslné
problémů“ jako jsou depremládeži či kriminálních síse až po vážné stavy schitích, ale o řadě seriózních
zofrenie. Novinkou jsou pak
investorů, kteří v této plevel
studie hovořící o blahodárpřipomínající rostlině vidí
ném vlivu marihuany při
jedinečnou příležitost na výpotírání negativních dopadů
razné znásobení vloženého
chemoterapií u rakovinou
kapitálu. Dosud nelegální
postižených pacientů, a to
status marihuany se totiž
především v tlumení bolestí
v mnoha zemích svobodnétolik států USA umožňuje
a stavu nevolností. Faktem
ho světa postupně mění, což
však zůstává, že zrak poddává vzniknout zcela novélegální pěstování marihuany
nikatelů a investorů míří
mu segmentu progresivních
především k uzákonění tzv.
firem. Centrem jejich bujení
pro lékařské účely.
rekreačního užívání, tedy
se přitom stávají Spojené
postavení marihuany na
státy spolu s Kanadou, kde
úroveň alkoholu či tabádo tohoto moderního odvětví
ku – tj. značně regulované,
ročně tečou miliardy dolaavšak zákonem tolerované
rů. Dle mnohých se přitom
drogy. Zde se čeká velký průlom předenejedná pouze o rizikový kapitál nad- Zapomeňte na tabákové
vším v Kanadě, kde liberální vláda pod
šených spekulantů, ale akcie na konopí společnosti! Je tu marihuana
navázaných společností se již objevují Hovoříme-li o legálním marihuanovém vedením premiéra Trudeaua přislíbii v portfoliích řady seriózních investorů. trhu, stále máme na mysli především la schválení potřebné legislativy ještě
Ne nadarmo se proto hovoří o vzniku její pěstování pro experimentální a lé- v tomto roce. Je to přitom právě země
tzv. green rush, tedy jakési „zelené ho- kařské účely. Takovéto využití umož- javorového listu, kde probíhá intenzivní
rečky“, jíž podlehli mnozí (název je odvo- ňuje nejenom Kanada, ale už i 29 států výzkum dopadů konopí na lidské zdraví

29 států,
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financovaný z veřejných i soukromých
zdrojů.
O krok napřed jsou však již v některých amerických státech. Klíčovou
pro další rozvoj se na podzim roku 2016
stala Kalifornie, nejlidnatější stát USA,
kde bylo rozhodnuto, že ke konzumaci zelené rostlinky se bude přistupovat
podobně jako k popíjení alkoholu. Marihuana proto bude legalizována a zatížena obdobou spotřební daně. K podobnému závěru přitom došli i voliči v Nevadě
a na Floridě, čímž se významně rozšířil
marihuanový trh dosud zahrnující pouze Colorado, Washington (míněn stát
na západním pobřeží), Aljašku, Oregon
a hlavní město Washington D. C. Již
zmíněná Kalifornie přitom platí za epi-

nějž se rovněž zaměřuje značná část biotechnologických společností. Řeč je přitom nejenom o testování nezávadnosti
daných výrobků, ale i o vývoji geneticky
upravovaných odrůd, u nichž například
dochází k cílenému snižování rizikových
látek včetně psychotropního THC. Právě s touto fází jsou spojeny nejvyšší výdaje a nepřekvapí proto, že korporátní
subjekty se často spojují s univerzitami
a dalšími vědeckými pracovišti. Určitým
průkopníkem v tomto je například University of Virginia, která spolupracuje
se soukromým sektorem na vytvoření
šlechtěných odrůd konopí a tabáku.
K obchodování s konopným materiálem
navíc začaly vznikat i první specializované burzy jako například Amercanex

K obchodování s konopným materiálem
začaly vznikat i první specializované burzy
jako je Amercanex.

centrum legální kanabisové produkce.
V zemi totiž vznikají ohromné pěstírny,
které se ovšem díky pokračujícím vedrům přesouvají do speciálních klimatizovaných hal, jež vytvářejí samostatné
umělé ekosystémy. Přestože marihuana
je prakticky plevelem, který bez problémů vyroste v kdejakém květináči, vysoce kvalitní materiál vyžaduje zvláštní
podmínky pěstování (hojně se kupříkladu využívá hydroponie, tedy pěstování
v živných roztocích). Vstupní náklady
nově vznikajících firem proto vůbec nejsou zanedbatelné. Kapitolou samou
o sobě je pak laboratorní výzkum, na
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(American Cannabis Exchange), jež se
rovněž zabývá garancí původu prodávaného materiálu.
Impozantní čísla, nemalá rizika
Investory však především lákají více
než zajímavá obchodní čísla s konopím
spojená. Dle odhadů výzkumné agentury ArcView Group se tak například
americký trh s marihuanou mezi lety
2013 a 2014 nafoukl o více než 70 %,
když celkový objem tržeb zainteresovaných společností vzrostl z 1,5 na 2,7
miliardy dolarů. Předběžné údaje za rok
2016 pak hovoří o 6,7 miliardy. S před-

pokládanou legalizací lékařského i rekreačního užití se následně spekuluje,
že kolem roku 2019 by celková hodnota
amerického trhu s kanabisem měla dosáhnout úctyhodných 11 miliard dolarů.
Jak již bylo řečeno, objemově největší
podíl z celkových čísel zaujímá Kalifornie s hodnotou trhu kolem 1,3 miliardy
dolarů, kde je rovněž realizováno téměř
50 % celkových tržeb. Následuje Colorado s 30 %, dynamicky se dané odvětví
vyvíjí rovněž v Arizoně a na Aljašce.
Panující zelená investiční horečka tak
ke konopí se věnujícím společnostem
přináší ohromný příliv kapitálu, který
mimo jiné vede k přímo raketovému
vzrůstu akcií některých z nich.
Jako každé nové odvětví, trpí legální
marihuanový byznys rovněž řadou rizik
a nešvarů. Pro investory je především
nutno zmínit, že řada společností zabývající se pěstováním, testováním a prodejem konopí je velmi mladá a kapitálově nestálá. Skutečného zisku dosahuje
jen část z nich, většina se nachází teprve ve fázi rozvoje svého byznysu a čerpá
tak kapitál od zakladatelů či investorů.
Akcie těchto firem se navíc povětšinou
obchodují na OTC trzích a bez nadsázky spadají do kategorie rizikových penny stocks. To mimo jiné znamená, že
nalézt podrobné údaje o jejich finanční
kondici nebývá jednoduché. Daleko podstatnější je však otázka právního statusu celého byznysu. Navzdory schválení
v řadě amerických států je marihuana
na federální úrovni stále považována za
zakázanou drogu a s trochou nadsázky
se tedy dá říci, že celý byznys stojí na
pokraji šedé ekonomiky. Řada dalších
zemí ve světě se navíc k zelené rostlině
nadále staví dosti zdrženlivě. Například
v České republice debata ohledně schválení jejího užití k lékařským účelům budila zvýšené emoce.
Marihuana se tak pravděpodobně
nebude lišit od jiných odvětví, která
v počátku procházela řadou nesnází.
Čísla však ukazují, že mnoho investorů
se rizik s ní spojených očividně neobává.

TEXT: JAN ŽELEZNÝ

PRODEJ KONOPÍ V ROCE 2014

California — 49 %

Colorado — 30 %

Michigan — 4 %

Oregon — 2 %

Washington — 8 %

Arizona — 6 %

Ostatní státy — 1 %

ZDROJ: ARCVIEW MARKET RESEARCH

TOP HRÁČI ZELENÉ INVESTIČNÍ HOREČKY

Weed Inc. (BUDZ)., její akcie bleskově od počátku roku 2017 vzrostly o 461 %.
OWC Pharmaceutical Research Corp. (OWCP) s 318% nárůstem.
Nhale Inc. (NHLE) s 207% růstem.
Rocky Mountain High Brands Inc. (RMHB) s téměř 190% přírůstkem.
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Virtuální realita: snová investice
s nejistou návratností
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Je tu s námi více
než třicet let, do
světla reflektorů se
však dostává až teď.
Virtuální realita je
dosud považována
spíše za výsadu hráčů počítačových her,
podle expertů ale
představuje dosud
neprobádaný miliardový trh. Jak na tom
může profitovat individuální investor?

Máte pocit, že už jste na světě vše viděli
a není nic, co by vás ještě překvapilo?
Připadá vám každodennost nudná?
Pak možná právě pro vás je určena virtuální realita, slibující zcela novou dimenzi multimediálních zážitků. Únik
do snového světa fascinujících obrazů
přitom není žádnou novinkou. První
zařízení zprostředkovávající interakci
s jinými světy se začala objevovat již
v 90. letech (například Sega VR). Vždy
se však jednalo o spíše okrajovou součást herního světa, jemuž dominovaly
stolní počítače a těžké kazetové konzole s připojením k běžným televizorům.
Důvodem neúspěchu byl rovněž fakt
nedostatečného technologického pokroku, který znemožňoval adekvátně rychlou odezvu obrazu na reakce uživatele.
Výsledkem tedy bylo v lepším případě
zklamání, v horším nefalšovaná nevolnost. Doba však již výrazně pokročila
a po laptopech se skvělým rozlišením
obrazu, štíhlých televizích a smarphonech se k nám virtuální realita vrací
zpět jako dávno odhozený bumerang.
Tentokrát se však veze na vlně nejnovějších technologických inovací a pomocí speciálních brýlí a joysticků nabízí
netušené zážitky. Přestože se běžnému
čtenáři může celá věc jevit nepochopitelná, řada investorů v ní spatřuje příležitost, jež se objevuje jednou za dekádu, ne-li generaci a již tedy není radno
podceňovat. Ostatně na počátku tohoto
roku tomu bylo právě 10 let od uvedení první generace podivně vyhlížející
„malichernosti“ s názvem iPhone. Ta
od té doby dobyla svět a jasnozřivým
akcionářům Applu přinesla tučné zisky. Není tedy divu, že investoři berou
příchod další, byť jen zdánlivě podobné
novinky vážně.
Nástup velkých hráčů – Facebook
boduje
Je již zvykem, že zdrojem nových technologických inovací se čím dále častěji
stávají malé startupy. Nejinak tomu
bylo i v případě virtuální reality. Pokud

byste se však na světových burzách snažili najít jejich akcie, pravděpodobně
byste skončili s nepořízenou. Většinu
významných projektů již ostatně dávno
pohltily zavedené technologické společnosti, které v nich spatřovaly vhodný
doplněk svých primárních obchodních
aktivit. Pravděpodobně nepřekvapí,
že průkopníkem mezi těmito velkými
hráči se stal Facebook. Globálně působící sociální síť Marka Zuckerberga
je totiž vyhlášena svoji „průzkumnou“
činností, v jejímž rámci se snaží identifikovat nové slibné firmy se zajímavými
technologickými produkty či službami.
Za ně se pak nezdráhá utratit částky
v řádech miliard dolarů a obohatit jimi
svůj byznys. To byl i případ její akvizice společnosti The Oculus VR, za niž
v březnu roku 2014 utratila 2 miliardy
amerických dolarů. Nutno však podotknout, že akcionáři z nového počinu příliš nadšeni nebyli a akcie Facebooku se
po ohlášení nákupu propadly o více než
12 %. Sám Zuckerberg však v celém
záměru viděl strategický krok k další prosperitě, na jehož počátku mělo
stát zařízení The Oculus Rift VR. Tyto
speciální brýle se na světovém trhu
objevily v roce 2016, přičemž jako cílová skupina byli uvedeni nároční hráči
počítačových her. Facebook se totiž
domníval, že běžná veřejnost není pro
tento typ produktu dosud připravena
a šířeji zaměřenou kampaň by spotřebitelé nepřijali. Překážku k masovému
rozšíření rovněž představovala poměrně vysoká cena, jež se u nás dodnes pohybuje kolem 19 000 korun.
Za tyto peníze je přitom možné pořídit jakoukoli herní konzoli či docela
výkonný laptop. Pro Facebook je však
tento herní rozměr pouze začátkem
a společnost proto nedávno oznámila
záměr pomocí virtuální reality umožnit
teleportaci uživatelů v horizontu roku
2025. Pokud se vám při těchto slovech
vybaví scény z řady sci-fi snímků, buďte klidní. Pod daným pojmem si totiž
sociální síť představuje vyšperkování
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dosud běžného telefonování právě pomocí prvků virtuální reality, jako jsou brýle, joysticky
a speciální sensory. Uživatel by se tak ve výsledku mohl virtuálně přesunout ke svému
známému, s nímž si přeje spojit, a vnímat
tak nejenom jeho hlas a obraz, ale například
i předměty v jeho domácnosti. Podobně snadné by s novou technologií mělo být i cestování.
Je libo procházku po pláži v Karibiku se zapadajícím sluncem v zádech? Již netřeba shánět
drahé zájezdy a dotovat nespolehlivé aerolinky. Stačí si nasadit brýle a spustit příslušný
cestovní program.
Přestože popisovaný trend může působit trochu zvláštně, Facebook rozhodně není
jediným velkým hráčem, který na něj vsadil
budoucnost. Analytická společnost Pitchbook

tedy bývalý Google, která se rozhodla přijít
s finančně mnohem přijatelnějším řešením
v podobě Google Cardboard. To nabízí brýle se speciálními čočkami, do nichž lze vložit
libovolný smartphone. Na něm je pak možné
přehrávat k tomuto účelu vytvořené aplikace
stažené z Google Play. I tento výrobce však
má za sebou jednu velkou akvizici a tou je
nákup podílu ve startupu Magic Leap z roku
2014, jenž dosáhl hodnoty 542 miliónů dolarů.
Daná společnost přitom již několik let pracuje
na vývoji očních čoček, umožňujících zobrazení hologramů. Nutno ovšem podotknout, že
všechny tyto projekty jsou doposud plánovány
jako ztrátové, neboť jejich cílem je především
upoutat pozornost veřejnosti k nové technologii. Očekává se však, že trh s virtuální realitou

Virtuální realita neunikla pozornosti velkých
technologických hráčů typu Facebook, Sony či Google
a nadále k sobě láká příliv venture kapitálu.

tak například odhaduje, že jen během roku
2015 došlo k celkovému počtu 119 podobných
akvizic v celkové hodnotě 602 miliónů dolarů. Ostatně svojí troškou do mlýna se rozhodl přispět i herní gigant Sony Company, jenž
nedávno představil své cenově přijatelnější
řešení Playstation VR (u nás jej lze pořídit
za zhruba 11 000 korun). Podobně jako Oculus pracuje tento systém se speciálními brýlemi umožňujícími zorný úhel až 100 stupňů
a zvukovým zařízením nabízejícím dokonale
prostorový zvuk. Sony se však hodlá profilovat
především jako hráčská značka a přechod do
dalších dimenzí využití zatím dle všeho neplánuje. I tak však platí za průkopníka v této oblasti, když dle odhadů disponuje více než 360
patenty v rámci technologie virtuální reality.
Podobně je na tom i společnost Alphabet Inc.,
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by měl vzrůst z 90 miliónů dolarů v roce 2014
až na 5,2 miliardy dolarů o čtyři roky později.
V té době by již po světě mělo chodit na 170
miliónů aktivních uživatelů.
Jak vydělat na technologii zítřka?
Závěrem se logicky nabízí otázka, jak se do
tohoto slibně rostoucího odvětví může zapojit
i drobný investor. Pravděpodobně nejjednodušší odpovědí je nákup akcií výše zmíněných
technologických gigantů a jejich konkurentů,
kteří se skrz své akvizice virtuální realitou
zabývají. Samotné startupy se totiž na burzu
příliš neženou. Důvodem jsou poměrně striktní pravidla na vedení účetnictví a auditů,
které světové burzy po nových společnostech
požadují. Financování projektů v rámci virtuální reality tak povětšinou probíhá pomocí

TEXT: JAN ŽELEZNÝ

N E J V Ý R A Z N Ě J Š Í K R I T I KOV É U P O Z O R Ň U J Í , Ž E

crowdfundingu či přilákání konkrétního angel
investora. Ti nejúspěšnější se pak dostávají do
hledáčku firem typu Sony. Avšak při rozvažování investice se není třeba zaměřovat pouze
na finální produkt. Jednou z korporací, o níž se
ve vztahu k rozvoji virtuální reality hovoří, je
například kalifornská Nvidia Corporation. Ta
se zabývá vývojem a distribucí vysoce kvalitních grafických karet, které pohání nejenom
drtivou většinu herních počítačů, ale rovněž
řadu zařízení pro virtuální realitu. V roce 2015
dokonce její výrobky, konkrétně její grafickou
jednotku GeForce GTX 970, doporučil Oculus
jako nejvhodnější komponent pro svá zařízení.
Nvidia navíc počátkem února ohlásila skvělé
finanční výsledky za čtvrtý kvartál roku 2016.
Zisk se vyšplhal na 655 miliónů dolarů, tedy
na 99 centů na akcii (konsenzus analytiků přitom hovořil o 83 centech), a tržby stouply o 55
% na 2,2 miliardy dolarů.

J A K É KO L I B R Ý L E J S O U Z BY T E Č N É D Í K Y F U N KC Í M N AŠ E H O M OZ KU. T E N D O KÁ Ž E P O M O C Í
FA N TA Z I E V Y K R E S L I T Z Á Ž I T K Y P O D O B N É
V I R T U Á L N Í R E A L I T Ě I P Ř I Č T E N Í K N I H Y.

5,2 mld,
dolarů,
takové budou tržby s virtuální
realitou v roce 2018.

Risk nemusí znamenat zisk
Jak riziková však takováto investice do zcela
nové technologie je? Dle mnohých dost, jak
již bylo zmíněno, jedinými reálnými zákazníky jsou doposud prakticky hráči počítačových
her, avšak i u nich není nadšení stoprocentní.
Zařízení pro virtuální realitu jsou drahá, jejich
užití je limitováno a počet speciálně vyvinutých her či aplikací je doposud poměrně malý.
Rovněž není jasné, jak celou věc posunout na
úroveň prostředku využitelného pro širokou
veřejnost. Jednou z cílových skupin by se do
budoucna mohly stát profese jako jsou lékaři
či architekti, kterým by tyto produkty mohly
pomoci lépe pracovat či se školit a připravovat
na budoucí výzvy. I toto je však prozatím hudbou budoucnosti, která se nemusí naplnit. Nejvýraznější kritikové totiž upozorňují na fakt,
že jakékoli brýle jsou fakticky zbytečné díky
funkcím našeho mozku. Ten totiž dokáže pomocí fantazie vykreslit zážitky a pocity podobné virtuální realitě i například při čtení knihy,
nemluvě o zábavě, kterou nabízejí běžné herní
počítače či kina. Ať tak či onak, virtuální realita se mezi investorskou komunitou těší poměrně velké důvěře, a to navzdory výše zmíněným
rizikům i faktu, že reálná návratnost takto
podniknutých investic je značně dlouhodobá.
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CELKOVÉ PŘÍJMY TRHU S VIRTUÁLNÍ REALITOU

6 mld. USD
5 mld. USD

Software (hry a aplikace)
Hardware (přístroje)

4 mld. USD
3 mld. USD
2 mld. USD
1 mld. USD
0 mld. USD

2014		2015		2016		2017		2018

ZDROJ: KZER WORLDSWIDE

Nejjednodušší cestou je
nákup akcií technologických
gigantů a jejich konkurentů,
kteří se skrz své akvizice
virtuální realitou zabývají.
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Startupy
M E D OV Ý BY Z N Y S , K T E R Ý P O M Á H Á C E L É P L A N E T Ě
R E K L A M A , I N OVAC E , I N V E S T I C E : T O J E S V Ě T V I Z I O N Á Ř E VÁC L AVA PAV L E Č K Y
S K I N N E R S D O BY LY S V Ě T
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Medový byznys, který
pomáhá celé planetě
Zhodnocení, které při investování zajímá většinu investorů, nemusí být nutně peněžní. A protože česká invence nezná hranic, vzešel právě od nás projekt, který
za pravidelnou investici nabízí med. Jan Hollmann se
nyní se svým BeeHousingem chystá dokonce na expanzi za hranice.
JAN HOLLMANN,

„Je to naše originální myšlenka, tedy česká.
Nápad vzešel z vlastní zkušenosti, kdy jsem
pro svou rodinu hledal kvalitní surovinu – zaručeně pravý, český med a současně i zážitek.
Pro vlastní chov jsem neměl znalost, čas, místo
ani volné prostředky na jednorázovou investici. Domluvil jsem se tedy s kamarádem včelařem a za polovinu výnosu medu u něj umístil
koupený úl a včelstvo, které jsme navštěvovali. Zážitek byl natolik intenzivní a med tak výborný, že se rodina do role včelaře zcela vžila.“
Těmito slovy uvádí Jan Hollmann svůj revoluční projekt BeeHousing a dodává, že každý, komu o svém nápadu řekl, po něm chtěl takový úl zajistit. A když máte takovou validaci,
víte, že jste na správné cestě. Netrvalo dlouho
a projekt získal podporu od inkubátoru UP21,
za kterým stojí miliardář Karel Janeček, který
ve svých investicích klade důraz na společenskou odpovědnost.
Včelí reality show
V dnešní době se lidé zajímají, co jedí. Máme
farmářské trhy, zástupy bio potravin, různé
speciální úpravy jídel a zdravější substituty.
Člověk v ručně šitém obleku se po práci zastaví v malé kavárně, aby si zakoupil čerstvě
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upraženou kávu, protože balíčky přepraženého čehosi z hypermarketů již nemůže vystát.
Žijeme zkrátka v době, kdy se kvalitním potravinám daří a vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude neustále sílit. „Med je jednou
ze dvou nejfalšovanějších potravin na našem
trhu. Všichni však nemohou být včelaři, ať už
z důvodu chybějícího času, nebo znalostí a určitě i vhodného místa,“ vysvětluje Hollmann
a nabízí řešení – virtuální chov skrze aplikaci, kdy díky komunikaci se včelmistrem, který pečuje o vaše včelstvo, máte přehled a vliv
na chov a váš výnos v podobě vlastního medu.
Profesionální včelmistr vás prostřednictvím
aplikace informuje o všech zásadních nebo zajímavých skutečnostech ohledně vašeho včelstva.
Pokud jste opravdoví nadšenci, nebo se
pouze občas nudíte v kanceláři, můžete svůj
úl sledovat díky nepřetržitému online videostreamingu. Díky BeeHousingu se také nabízí
naplánovat si víkendový výlet a na své medové království se vyrazit podívat. Pod odborným dohledem si zároveň lze vyzkoušet práci
se včelstvem. Když se nad tím zamyslíte, tak
zřejmě nenajdete transparentnější způsob, jak
získat zaručeně kvalitní potravinu.

Z A K L A DAT E L B E E H O U S I N G U

T E X T : Z D R AV KO K R S TA N OV

Celý princip je tedy snadný. Investor vkládá peníze do
projektu (v rozmezí od zhruba 500 do 1000 korun měsíčně)
a BeeHousing zajišťuje infrastrukturu – úly, včelstva, další
nutné vybavení, vhodné pozemky pro jednotlivá stanoviště,
profesionálního včelmistra, aplikaci a její další vývoj a správu, administrativní a právní záležitosti, marketing a tak
dále. O výnos se s investorem domluveným způsobem dělí.
Expanze a vyšší poslání
UP21 disponuje silnými vazbami na Mekku startupů a líheň inovací, americké Silicon Valley. Pro technologické
startupy, mezi které lze Beehousing rozhodně řadit, tak
otevírá cestu na velice zajímavé trhy. Poptávka je totiž
skutečná. „V současné chvíli jsme sami překvapeni vlnou
zájmu a množstvím komerčních nájmů jednotlivých úlů.
Dosud jsme neuskutečnili žádnou kampaň či cílený marketing a současnou infrastrukturu vyprodáme zhruba do dvou
měsíců. Jedno ze stanovišť je již plně obsazeno a ostatní se
rychle plní, proto pilně jako včelky pracujeme na dalších,“
chválí si zájem zakladatel. Původní záměr a projekt byl
údajně napočítán s návratností od třetího roku komerčního
pronájmu. Jan Hollmann tvrdí, že pokud se projektu bude
dařit jako dosud, dosáhne „break even“ mnohem dříve. BeeHousing nicméně skutečně buduje celou platformu. Dalším
směrem je tedy pokračování ve vývoji mobilní aplikace a tu
nabídnout i jiným oborům pro začlenění dalších komodit,
a to buď jako provozovatel, nebo poskytovatel. Platforma by
měla v nejbližší budoucnosti doručovat a zprostředkovávat
další produkty. Kdo ví, co si tímto „staronovým“ způsobem
ještě budeme moci dopřát.
BeeHousing však není jen zajímavou cestou k vlastnímu kvalitnímu medu. Svou činností podporuje rozvoj včely
medonosné a má ambici zastavit ubývání strategicky důležitých včelstev v přírodě. A co může být lepší pocit než když
investice, která je pro investora výnosná, zároveň pomáhá.

Pokud jste opravdoví
nadšenci, nebo
se pouze občas
nudíte v kanceláři,
můžete svůj úl
sledovat díky online
videostreamingu.

I N V E S T O R V K L Á DÁ P E N Í Z E D O P R O J E K T U A B E E H O U S I N G Z A J I Š Ť U J E Ú LY, VČ E L S T VA ,
V Y B AV E N Í , P O Z E M K Y P R O J E D N O T L I VÁ S TA N OV I Š T Ě , VČ E L M I S T R A , A P L I K AC I A J E J Í
DA L Š Í V Ý VO J A S P R ÁV U .
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Reklama, inovace,
investice: to je svět
vizionáře Václava Pavlečky
Air Ventures nejsou
klasičtí venture kapitáloví investoři. Tento
tým si rád vyhrne rukávy a zasahuje až do
dřeně startupů, které
inkubuje. Jeho CEO
Václav Pavlečka se
pohyboval dlouhá léta
v marketingu a získané znalosti naplno
využívá ve světě startupů.

Václave, odmalička vás baví technologie. Nestál byste tedy raději
na straně „founders“ než v roli
investora?
Víte, že na tu stranu trochu našlapujeme? Velice brzy jsme totiž zjistili, že
nedokážeme projektům pouze přihlížet.
Chceme pomáhat stavět dobré produkty
a služby. Chceme si ušpinit ruce vývojem. Chceme pomáhat se strategií, komunikací, byznys plánem. Z Air Ventures se tak často stává vlastně takový
„co-founder“.

zkoušet a říci, zda to má či nemá smysl.
Rychle s produktem na trh, to je naše
cesta.

Jak v investičním světě využíváte
vaše znalosti z prostředí reklamy?
Strategie, marketing, komunikace. Potřebuje je každý startup a my k nim
máme co říct! Největší výhodu ale vidím
v naší adtech divizi (hybrid mezi reklamou a technologiemi, pozn. red.). Řekněme, že jste guru na velká data a máte
startup s předpovědním modelem pro
e-shopy, který jejich zákazníkům bude
nabízet podobné produkty na základě
toho, co si již v minulosti koupili. My
jsme díky naší adtech divizi schopni váš
nápad rychle dostat ke klientům, vy-

Zároveň ale investujete například
do projektů, které se týkají chytrých měst, tedy do zcela jiného
segmentu.
To jsou projekty, které mají ambice
změnit svět, jak ho známe dnes. Rozvíjíme třeba projekt na měření kvality
vzduchu ve městech. Obrovské téma,
žádná velká diskuze kolem. Mnohem
více lidí zemře na základě respiračních
a kardiovaskulárních chorob způsobených znečištěním prachovými částicemi než na základě autonehody. Přitom
auta již dnes umí předpovídat nehodu,

Jaký je cíl adtech divize?
Chceme pomoci zabít promo letáky.
Chceme svět bez spamu. Chceme, aby
lidé dostávali sdělení, o která mají
opravdu zájem. Aby pro ně reklama nebyla „opruzem“, ale sérií relevantních
nabídek učiněných co možná nejkreativnější cestou. Aby je to bavilo a měli
pocit, že to mluví přímo k nim.
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přivolat pomoc, automaticky zabrzdit… Ale kvalita ovzduší? V tomhle
ohledu žádné „bezpečnostní pásy“ nebo
„airbagy“ neexistují. To mi přijde jako
obrovská díra na trhu.
A vyřešit to mohou data?
Ano. Kdybyste měl dostatek dat o tom,
jaká je na daných místech situace se

A kdybyste měl říci, podle čeho si
projekty vybíráte?
V první řadě se podíváme na trh a zjistíme, jaká je konkurence. Dále se podíváme na to, zda má daná služba či
produkt nějakou konkurenční výhodu,
v ideálním případě set konkurenčních
výhod, které jsou dostatečně silné. Pokusíme se získat rychlý feedback od

tečně je? Zda se třeba jen přehnaně nesnaží získat peníze…
Těch nástrojů je několik. Je jasné, že
intuice může někdy selhat. Nabízí
se proto možnost udělat jakousi due
dilligence danému člověku. Zjistit si
jeho background, informovat se v okolí a podívat se na projekty, na nichž
se podílel v minulosti. Je normální, že

Startup je doutnající sopka před erupcí. Aby firma byla opravdu startupem,
musí v ní být energie. Není to projekt na raw cukrárnu za rohem.

znečištěním, můžete dle toho upravovat své chování. Do práce byste šel
jinou cestou, zaběhat byste si zase šel
v hodinu, která je pro to nejlepší a tak
dále… Nechceme hned vyzradit celý
náš plán, ale potenciálu projektu věří
i náš partner a ko-investor z Francie,
Jean-Francois Ott.
Na jakém principu to celé funguje?
Je zde senzorické měření na zemi, které se setkává se satelitními daty, která
například říkají, jak fouká vítr, jaká je
teplota vzduchu… Na základě těchto
informací lze poté dopočítat znečištění
vzduchu v jednotlivých částech města.
Senzory tedy nemusí být všude. Pak
už jen tu informaci sdělíte firmám,
městům, ale i rodičům, sportovcům,
řidičům…
Která z vašich investic vás nejvíc
baví?
Mě baví Air Ventures jako celek, což je
asi špatná odpověď (smích).
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cílové skupiny, což právě v případě
oněch adtech řešení dostaneme velice
rychle. Samozřejmě se zaměřujeme
i na byznys model. Co je ale především
důležité, tak jsou lidé stojící za daným
startupem.

ve světě obchodu člověk trochu pracuje s nadsázkou, nesmí vám však lhát.
Founder musí své vizi věřit a bít se za
ni. CEO je pro nás Chief Enthusiast
Officer, který se ale neštítí excelovské
tabulky.

Lidé jsou pro vás nejdůležitější?
Rozhodně. Když máte špatný tým se
skvělým produktem, nikdy to nedopadne dobře. Naopak, když máte skvělý tým s průměrným produktem, je
možné, že interakcí mezi vámi jakožto
investorem a tím týmem přeskočí jiskra a vy přijdete na to, jak projekt vylepšit. A ti skvělí lidé jej vždy vytlačí
nahoru. Ti špatní stáhnou dolů i dobrý
nápad. Tento byznys je zkrátka o lidech, a proto někdy, když děláme inkubaci, v jistém smyslu děláme takový
„adult babysitting“. Pomáháme lidem
posouvat se dál.

Mluvíte o minulých projektech.
Co když člověk ale předtím na
žádném startupu nedělal a zkušenosti s podnikáním nemá?
Já jsem si vydělával od zhruba 13 až14
let, kdy jsem servisoval počítače a psal
o technologiích. I taková zkušenost je
dobrým ukazatelem, že máte před sebou aktivního, i když zatím mladého
člověka. Startup samozřejmě může
rozjet třeba i „nezkušený“ student, na
jeho životě by ale mělo být vidět, že má
drive a chce něco dělat. Když chce rozjíždět startup, musí on být tím motorem a neustále nabíjet lidi okolo sebe.
Aniž by to věděl, má před sebou totiž
celou řádku problémů. A co jiného je
úspěšný byznys než série správně vyřešených problémů?

Lidskou stránku zdůrazňují všichni
venture kapitáloví investoři. Jak
ale poznat, jaký onen člověk sku-
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Teď se ve vás probouzí reklamní duch, to zní
jako claim.
Ale je to pravda. Představte si, že bychom se spolu rozhodli vyrábět holografické klávesnice, které se promítají
na stůl, a budeme chtít dobýt 50 % světového trhu. Zní
to jako nereálný úkol – polovina trhu, jednání s Dellem,
cestování do USA, sehnání investorů, zajištění výroby,
skládání týmu a tak dále. Když se na to dívám optikou
celku, tak bychom snad ani neměli začít! Jakmile si to
ale rozložíte na kousky, najednou se na tu cestu díváte
jinak. A můžete vyrazit!
Nyní dám příklad – mám skvělý nápad na aplikaci, ale nerozumím programování. Co dělat?
Snažte se hlavně přemýšlet očima spotřebitele. Zákazníka. Aplikace by měla řešit nějaký jeho problém. Lidí
s nápadem jsou totiž celé zástupy a investoři jsou drsný
filtr. Dobří foundeři na sebe nabalují i další schopné lidi,
třeba zrovna programátory nebo designéry, kteří dají dohromady koncept. Základní kroky by měl zkrátka zakladatel udělat sám a až pak si jít pro investici.
Když jsme u těch startupů, nepoužívá se samotný pojem „startup“ příliš?
Používá. Je to mediální nálepka téměř pro cokoliv. Startup ale není každý podnikatelský záměr. Startup je doutnající sopka před erupcí. Firma s obřím potenciálem.
Aby firma byla opravdu startupem, musí v ní tahle energie dřímat. Není to projekt na raw cukrárnu za rohem.
Z čeho podle vás pramení celá filozofie
startupů?
Centrální banky pumpují peníze, firmy mají obří rezervy
hotovosti. V dnešní ekonomice se nachází prostě balík
peněz, jaký tu nikdy nebyl. To umožňuje jít do většího
rizika. Půjčovat, investovat. Mladí lidé si říkají, že přece musí s něčím přijít. Využít ty zdroje, nepracovat pro
někoho, ale pro sebe. Startupová filozofie je podle mého
názoru propojování lidí a institucí, u nichž se peníze naakumulovaly v neuvěřitelném množství, s tou mladou
energií, která je schopná objevovat díry na trhu a „zalepovat“ je produkty. Z toho vyplývá, že vzniká mnoho
zbytečných projektů, ale také řada takových, které mohou změnit svět.
Podnikatelé a startupisté jsou takovými hrdiny
dneška. Proč si myslíte, že tomu tak je?
Světu chybí vize. Politici nám bohužel místo vize dodávají krátkodobá lákadla. „Většině snížíme daně. Postavíme zeď, aby nám sem nevlezli vetřelci se sombrérem.

VÁCLAV PAVLEČKA
& AIR VENTURES
Už coby dítě se bavil rozebíráním počítačů a čtením
sci-fi. Miloval technologie. V pubertě si přivydělával
psaním o hardwaru, následovalo studium a angažmá v PR a reklamě. V New Yorku založil s kolegy
vlastní agenturu, kde později „vyexitoval“ svůj podíl.
Z amerického Chicaga pak do Čech přivezl projekt
Farmhouse, což je inovační technologická jednotka
patřící pod síť Leo Burnett. Farmhouse vyhledával
inovátory a startupy, které následně propojoval
se světem velkých značek v rámci Leo Burnett,
Saatchi & Saatchi, Publicis a dalších agentur. „Vyvíjeli
jsme především nástroje pro marketing a branding.
Už jsem byl vlastně jednou nohou ve světě startupů,“ vysvětluje Václav. Následovalo setkání s Michalem Nýdrlem, které nakonec vedlo ke společnému
založení fondu a inkubátoru Air Ventures. „Když
jsem poprvé slyšel Michala přednášet o využití
velkých dat v komunikaci, věděl jsem, že tohle je
člověk, se kterým chci rozjet byznys,“ vzpomíná na
první setkání Václav.

Chceme pomoci zabít
promo letáky. Chceme
svět bez spamu. Chceme,
aby lidé dostávali sdělení,
o která mají opravdu
zájem.
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Zboží proclíme. Zarachotíme kolty, když
bude potřeba.“ Jenže kdo bude podnikat, když zdaníme úspěšné? Kdo bude
pracovat v nepopulárních profesích,
když ne imigranti? Jak poběží světový
obchod, když ho začnou všichni svazovat? No, a když ty reálné vize nejsou
v politice, musí se objevovat někde jinde. Také díky přetlaku peněz se objevují
právě v soukromé sféře, ve startupech.
Je tu Elon Musk, který je schopný měnit automobilový a kosmický průmysl.
To jsou projekty, do kterých se dříve
pouštěly vlády. A přitom, když se třeba
na Teslu podíváte tvrdou optikou peněz,
tak je to zatím naprostá černá díra. Drží
se na vizi, víře v lepší zítřek.
Byl by Elon Musk dobrým prezidentem?
Možná bude jednou prezidentem na
Marsu…
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Dostali jsme se k otázce valuací
současných startupových projektů.
Jak se díváte na tuto problematiku? Jsou valuace u těch největších
startupů oprávněné?
Valuace odráží současnou míru důvěry
v budoucnost.
Airbnb má valuaci přibližně
30 miliard dolarů. Není důvěra
přehnaná?
Jde o to, že projekty sdílené ekonomiky mají sílu disruptovat celé fungování
ekonomiky, jak ji známe. Mají sílu narušit víru ve vlastnictví a nahradit ji
sdílením.
Jak to myslíte?
Chci přijet na schůzku „éčkovým“ Mercedesem, aby si o mně dotyčný myslel, že
jsem úspěšný. Možná chci přijet veteránem, aby si ostatní mysleli, že jsem stylový. A možná chci přijet kombíkem, pro-

tože si na nic nehraji a mám vzadu svého
psa a haldu věcí. A nyní si představte, že
existuje spousta startupů, které pracují
na změně tohoto paradigmatu, že auto
je statusovou záležitostí. Říkají, že v případě potřeby můžete mít klasické auto,
jindy dodávku a jindy limuzínu, a za tento servis zaplatíte čtyři tisíce měsíčně. To
je samozřejmě pouze příklad, ale určitě
chápete, kam tím mířím.
Že nemá cenu vlastnit auto, když
jej používám minimálně.
Proč si do rodiny pořizovat tři vozy, když
dva z nich použiji párkrát do měsíce?
Není lepší tyto peníze vzít a desetkrát
obletět svět? Zaplatit dětem skvělou
školu? Pozvat ženu na večeři? Darovat
peníze charitě? V momentě, kdy si lidé
uvědomí, že věci nemusí vlastnit, ale
mohou je sdílet, zasévá to do hlavy mnoho obdobných konceptů. Člověk je sbírka
zážitků, ne sbírka movitých předmětů.

Sonický
zubní kartáček

Zcela
nový pocit
čistých
zubů

Philips Sonicare
DiamondClean
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Skinners
dobyly svět
Většina lidí již o Skinners slyšela. Pro ty, kteří neví,
tak se jedná o srolovatelné „ponožkoboty”, které
mohou nahradit těžko uskladnitelnou obuv. Duchovní otec Skinners Petr Procházka se v roce 2015
vydal na portál Hithit, aby získal 90 tisíc korun.
Z nesmělého začátku se vyklubal projekt globálních
rozměrů, jehož investorská podpora přesahuje
milion dolarů.

Kde je problém, tam je řešení
Petr sedí v kanceláři a hraje si s prototypem svého dítěte –
„ponožkobotou“ Skinners.
Ptám se, co způsobilo, že neskončil u nějaké aplikace
jako většina startupistů. „Že se vydám cestou produktového
startupu, bylo vlastně vyústěním situace, v níž jsem se tehdy nacházel. Kdyby byla daná situace jiná a mohla ji vyřešit
nějaká appka, dělal bych dnes asi na ní,“ říká. Pojďme ale na
začátek.
Během pobytu v Norsku, kde si jeho kamarád poranil
nohu, začal Petr hledat alternativu, ve které by se indisponovanému kolegovi pohodlně chodilo. Domníval se, že taková
věc již dávno existuje. Omyl. Podle mantry „když něco na trhu
není, zkus to vyrobit“, se Petr pustil do výroby. Podomácku,
za pomoci cestovního šitíčka od své matky, vyrobil několik
prvních prototypů a týden strávil mezi řádky světových patentových databází. Následně začal hledat, kde by mohl svůj
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ponožkový sen zhmotnit. „Měl jsem štěstí, protože v Evropě
fungují jen asi dva podniky tohoto typu, jeden z nich u nás,“
vzpomíná s tím, že do firmy s přítelkyní pod záminkou studentské soutěže zavolali a zeptali se, zda by se u nich daly
vyrobit lepší prototypy. Z počátku se jednalo o zcela punkové
snažení. „Byli jsme u toho jen já a přítelkyně. Když byl potřeba web nebo grafika, najali jsme freelancery.“
Zbytek je historie. Petr přivedl Skinners na Hithit,
kde žádal o 90 tisíc korun. Nakonec vybral přes půl milionu. Uběhlo několik měsíců a Skinners způsobily otřes na
Kickstarteru, kde vybraly zhruba 654 tisíc dolarů, tedy více
jak šedesátipětinásobek požadované částky. Podle Petra byla
cílem kickstarterové kampaně, vyjma snahy expandovat,
hlavně validace produktu na světovém trhu. A ta se povedla
dokonale. Sami si zkuste vzpomenout, kdy naposledy jste viděli, aby na globální crowdfundingové platformě vybral český
produkt tolik peněz.
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STAČÍ JE SROLOVAT A JÍT.
SKINNERS ROZVÁLCOVALY
ČESKÝ CROWDFUNDING.

Jak uspět na Kickstarteru podle Petra Procházky
Petře, co bys doporučil mladým a nezkušeným lidem, kteří
se rozhodnou vyrábět inovativní produkt?
Pokud už máte myšlenku, co vyrábět nebo v čem podnikat,
tak gratuluji, to nejhorší je za vámi. Rozhodně bych doporučil
si co nejdříve otestovat, zda o produkt bude na trhu zájem.
Vyhnete se tak případným ztrátám v podobě promarněného času a peněz. Co se týče výroby, tak tady univerzální
rada neexistuje. Koneckonců, podniky jsou o lidech, hodně
tedy záleží na schopnosti s lidmi jednat. Určitě bych pak
doporučil mít připravené strategie případných jednání a nezapomenout se dívat na věc i z pohledu protistrany. Někde
máte prostě šanci jen jednou…
Jak vypadala příprava hyper úspěšné kampaně na
Kickstarteru?
Prací na tom, jak jít úspěchu v crowdfundingu (českém i světovém) naproti, jsem v součtu strávil asi rok. De facto jsem

analyzoval a rozbil na atomy stovky kampaní, abych zjistil,
co mají ty úspěšné společné, a ze získaných prvků sestavil
„vzorec úspěchu“. Ve světovém měřítku pak pomohly i získané zkušenosti z lokálního prostředí – tzn. českého Hithitu.
A co bys poradil těm, kteří se svým produktem chtějí na
Kickstarteru zabodovat?
Je třeba brát na vědomí, že kampaň je komplexní věc
sestávající z mnoha částí, které je třeba mít připravené, a že
prostředí světového crowdfundingu je docela drsné. Na
Kickstarteru proti vaší kampani bude stát pět tisíc dalších,
které se budou snažit o přízeň potenciálních přispěvatelů.
Celkově se na konferencích a přednáškách snažím vyvrátit
zažitý názor, že spuštěním kampaně práce končí a úspěch
je dán dílem náhody. Budete se divit, ale tento přístup mezi
crowdfundery opravdu převažuje a dokázal zabít nejeden
nadějný produkt.
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Podnikatel samouk
Momentálně Petr řeší hlavně přerod ze startupu do
podoby sériově fungující firmy. Některé věci totiž už
nejdou dělat punkově jako dříve. I nadále se však
Skinners Technologies budou pokoušet jít cestou
nejrychlejšího růstu. „Z toho důvodu se nám jako
vhodná jeví spolupráce s nějakým strategickým
partnerem světové sport a outdoor scény.“ Ta by
podle Petra pomohla posunout celý projekt na vyšší úroveň a otevřela prostor pro další inovace, které nejsou z technologického hlediska zatím v Česku
možné.
Tak jako se rozvíjí celá koncepce, rozrůstá se
i tým. Přestože jsou přímo ve Skinners Technologies
zatím pouze tři lidé, z toho dva spolumajitelé a jeden zaměstnanec, v celkové skládance je už zapojeno
mnohem více článků. „Další zaměstnanci jsou ve čtyřech výrobních podnicích, s nimiž spolupracujeme,
outsourcovaném skladu a kontraktoři.“ Pro výběr
zaměstnanců a stážistů do firmy hraje u Petra roli
několik faktorů. „Člověk musí mít proaktivní přístup, schopnost kriticky myslet, používat selský rozum a být nadšený pro věc.“ Velkou výhodou je pak
prý znalost světové startupové scény, která slouží
jako inspirace pro další rozvoj projektu a dotváří atmosféru ve firmě.
Během konverzace s Petrem se nemohu nezeptat, zda náhodou nevyhlíží brzký exit. „Exit je pouze jednou z možností. S přítelkyní totiž máme ohledně projektu zásadu, že budeme vždy usilovat o to,
co je pro Skinners nejlepší.“ Pokud by tak nastala
situace, kdy by projektu začali být přítěží a bránili
jeho dalšímu růstu, možnost exitu, licence či jiné varianty by se prý stala aktuální. „Doufám, ale že to se
nestane. Podnikání mě baví,“ tvrdí s úsměvem a vysvětluje, že několik let zkoušel být zaměstnancem,
na což si však nikdy nezvykl a nebyl šťastný. Nepochází z podnikatelského prostředí, takže dle svých
slov chvíli bloudil. Díky vysoké škole měl ale dost
času přemýšlet a možnost různé věci zkoušet. „Cestu
k byznysu a potřebnému smýšlení jsem si nakonec
prošlapal sám,“ dodává.
Kromě Skinners Petr nyní také participuje na
dalším českém projektu XTND, který vyvíjí celokarbonový skateboard. XTND plánuje v dubnu kampaň
na Kickstarteru a Petrovým nelehkým úkolem bude
dovést projekt k jednomu miliónu dolarů. To se mimochodem podaří pouze zhruba dvěma projektům ze
sta. „Bude to výzva, ale těším se na to,“ zakončuje.
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Podomácku a za
pomoci cestovního
šitíčka od matky
Petr vyrobil několik
prvních prototypů
„ponožkobot“.

NETŘEBA BÝT Z OBORU
Petr nevystudoval technologický obor.
Studentská léta věnoval právu, což mu
dle jeho slov dalo schopnost orientovat
se v obsáhlých patentových databázích. Nicméně technologický základ má
díky maturitě z biologie a chemie.

TEXT: ROMAN PETERKA

P R Ů VO D C E

Když majitel brzdí
svou firmu
Vlivů zvenčí, jejichž dopady musí firmy zvládat,
pokud chtějí uspět na trhu, je dost. Často ale za potížemi firmy stojí i problémy uvnitř. Jejich zdrojem
mohou být špatně nastavené procesy, zaměstnanci,
někdy ale i majitelé, kteří nejsou schopni zdravé sebereflexe či postrádají jakoukoliv soudnost a selský
rozum.
Ti, kdo se věnují interim managementu a hledají pro majitele
firem způsoby, jak „nakopnout“ jejich podnik k lepším výkonům, to dobře znají ze své praxe. „Zhruba ve dvaceti procentech případů, kdy si vás někdo najme, abyste mu „pořešil“
lidi ve firmě, se stává, že velmi brzy zjistíte, že tím úplně
prvním člověkem, jehož roli ve firmě musíte řešit, je právě
ten, kdo si vás najal,“ říká Jiří Jemelka, jednatel společnosti
J.I.P. pro firmy, která se specializuje na interim management a revitalizaci a rozvoj firem v segmentu SME. Říká to
s úsměvem, i když v takové situaci mu do smíchu nebývá.
„V tu chvíli totiž před sebou máte jeden z nejtěžších úkolů
– jak říct člověku, který si vás najal, nepříjemnou pravdu
o něm samém. Třeba to, že vůbec neumí jednat s lidmi a prvním předpokladem k tomu, aby se ve firmě něco hnulo k lepšímu, je opatření, aby se právě majitel firmy zcela přestal
věnovat denní operativě a našel si někoho, kdo to bude řešit
za něj. Někoho, kdo bude schopen na základě jeho představ
a pokynů řídit lidi a jednat s nimi,“ říká Jiří Jemelka.
Nenechat se zahltit
Nakonec – uvolnit si ruce od každodenní operativy je pro
majitele ku prospěchu. Je to obvyklý příběh těch, kteří začínali s malou firmičkou a podařilo se jim z ní vybudovat prosperující a velký byznys. V době, kdy měli dva zaměstnance,
měli dokonalý přehled o všem, co se ve firmě děje a ve chvíli,
kdy je zaměstnanců víc, už to není možné. Někteří majitelé
se však oné „absolutní kontroly“ neradi vzdávají. A snaží se
za každou cenu být stále těmi „šéfy provozu“, kterými byli
vždy. V konečném důsledku je to ale spíš na škodu. Majitel,
místo aby se věnoval rozvoji firmy, se doslova utápí v řešení
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běžných provozních potíží. „V mnoha firmách jsou majitelé
tak silně pohlceni každodenní operativou, že ani nemají čas,
aby sem tam vystrčili periskop a podívali se, kam se jejich
firma řítí, a našli si směr, kterým chtějí dál jít,“ říká Jiří
Jemelka. Prostě nechávají firmu běžet jakousi dennodenní
setrvačností a stávají se hasiči požárů – problémy řeší, až
když nastanou.
Pozor na rovnováhu
Nedostatečná schopnost strategického plánování a potíže
v komunikaci s lidmi samozřejmě nejsou jedinými nedostatky. „Často narážíme na to, že majiteli, nebo těm, kdo firmu
vedou místo něj, chybí základní kompetence k finančnímu
řízení firmy. Někdy za problémy firmy najdeme nedostatek
disciplíny majitelů, kteří se příliš orientují na pozlátko spojené s představou o tom, jak si žijí podnikatelé, a zapomínají
na to, že být podnikatelem neznamená, že si koupím na firmu
drahé auto, zvlášť když se firma teprve rozjíždí a potřebuje
spíš to, abych do ní investoval, než z ní bral,“ popisuje Jiří
Jemelka.
Majitel firmě ale neprospívá ani tehdy, když žije „jen
pro ni“. Na první pohled to vypadá, že pokud ve firmě tráví
čas „od nevidím do nevidím“, s myšlenkami na firmu vstává
a s myšlenkami na firmu usíná a firma je celý jeho život, je to
to nejlepší, co může pro firmu udělat. Pravda je ale jiná. „Je
samozřejmě výborné, když jde člověk za svým cílem a věnuje
se tomu na sto procent, ale pokud to přežene a zapomene
kvůli tomu na jakýkoli osobní život, v konečném důsledku se
to negativně projeví i na firmě, kterou s takovým nasazením
budoval,“ varuje Jiří Jemelka.

Průvodce
J A K Z A M AT É R Ů U D Ě L AT D R E A M T E A M
R E C E P T N A I N OVAC E
KNIŽNÍ TIPY
P R AV I D L A V YJ E D N ÁVÁ N Í
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Jak z amatérů udělat
dream team
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Ze zaměstnanců se stalo v poslední době nedostatkové
zboží. Rozhodně už moc neplatí „oblíbené“ rčení: „Pokud se ti to nelíbí, můžeš jít, na tvoje místo čeká venku
zástup lidí.“ Většinou nečeká. Výběr potenciálních kandidátů je tak výrazně omezen – ekonomice se daří
a ten, kdo je šikovný, už práci obvykle má. Kde v takové
situaci hledat talentované zaměstnance? Možná je ve
firmě máte – jen je potřeba probudit jejich potenciál.
Hledání talentů je dnes trochu jako hledání
jehly v kupce sena. A postupy, kterými se dřív
hledali lidé na pozice vrcholových manažerů,
se už dnes používají často i při vyhledávání a
náboru kandidátů na řadové pracovníky. „Firmy využívají headhunting stále především na
pozice v top managementu, ale nejen pro ně
– a očekávám, že se to bude ještě více měnit,“
potvrzuje Marja Pylkkänen, ředitelka personální společnosti Alma Career Oy, pod níž
u nás spadá společnost Monster Career CZ.
Schopných a zapálených lidí je na trhu práce
nedostatek – ti, kdo umějí a chtějí, už obvykle
v danou chvíli v situaci, kdy je práce všude
dost, práci mají. Možná je proto načase místo
hledání „jednorožce“ v podobě již „hotového“,
zkušeného, praxí protřelého a zároveň nadšeného a rutině nepodléhajícího kandidáta na
trhu práce zkusit, zda by se nedalo něco víc
vykřesat z lidí, které už ve firmě mám. Možná
se v nich skrývá víc, než se zdá – a než chtěli
(nebo třeba i směli) dosud projevit.
Ryba smrdí od hlavy
Jak ale z té bandy líných budižkničemů a
darmožroutů, co svou vynalézavost projevují jen při hledání způsobů, jak svou práci
ošulit, udělat tým superodborníků a namotivovaných profíků, kteří budou sršet energií,

novými nápady a potáhnou firmu kupředu?
Pokud člověka napadá tato otázka, nejspíš je
na místě zamyslet se v první fázi hlavně nad
sebou. Protože pokud takto vnímám lidi, kteří pro mě pracují, mám velký problém. A ten
není jen v těch lidech, o kterých takto smýšlím. Situace „šéf versus banda zaměstnanců
k ničemu“ může být signálem buď naprosté
neschopnosti vybrat si lidi, kteří jsou aspoň
trochu k něčemu, nebo naprosté neschopnosti
pracovat s lidmi. Případně kombinace obojího.
Problém při výběru lidí může být dán tím,
že tento proces chce mít plně v ruce majitel
firmy, který spoléhá na svou intuici – a bohužel žádnou takovou intuicí v podobě dobrého
odhadu na lidi nedisponuje. Nebo to může
být tím, že sice ve firmě existuje nějaký systematičtější proces náboru, ale jak se ukazuje,
z hlediska oddělení schopných kandidátů od
těch neschopných je zcela nefunkční.
Nízké pracovní nasazení a nízká míra angažovanosti zaměstnanců pro firmu může ale
jen odrážet přístup zaměstnavatele. Představa, že všichni budou pro firmu „dýchat“ a odvádět pro ni to nejlepší, přestože s nimi zacházím jako s kusem hadru, je vadná už na první
pohled – v hlavách těch, kdo chtějí vést jiné,
se na ni ale dá narazit až překvapivě často.
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To, že lidé nepřichází s novými nápady, také nemusí být
nutně důkazem jejich neschopnosti. Vliv na to může mít celková atmosféra a různé interní procesy ve firmě, které podobným
věcem ani trochu nepřejí. Pokud je majitel a priori skeptický ke
každému novému nápadu, se kterým nepřišel on sám, případně
je ve firmě nastaven tak komplikovaný a „neprůstřelný“ soubor
schvalovacích procedur, že většinu odradí od vyslovení nápadu
už jen pomyšlení na překonávání byrokratických bariér, těžko
lze očekávat, že z lidí budou nějaké nápady padat. „Každá inovace začíná slibným nápadem. Dejte proto zaměstnancům prostor
s nápady přicházet a diskutovat o nich. S těmi nejlepšími nápady pracujte systematicky. Zamyslete se také, jak můžete své
inovační projekty odstínit od každodenní byrokracie a zaběhlých
pravidel. Ta mají tendenci inovační úsilí spíše podrývat,“ radí
autor knihy Inovace je rozhodnutí Adam Novák, který má sám
bohaté zkušenosti s řízením inovačních projektů, např. ve firmě
Linet. V prostředí, které
je otevřené novým nápadům, může zajímavá inovace přijít i od někoho, od
koho by to nikdo ani nečekal. „Co se týče nedostatku mozků, opravdu platí,
že inovativní firmy inovátory přitahují a naopak.
Nicméně jsem přesvědčen, že v každém člověku
je kus inovátora, záleží na
tom správném zadání, vedení a podmínkách,“ míní
Adam Novák.
S otevřeností vůči novým nápadům souvisí do
jisté míry i otevřenost vůči
nepříjemným názorům. Situace, kdy se majitel firmy obklopuje
jen lidmi, kteří mu nenarušují jeho „bublinu“ – třeba tím, že by si
s ním dovolili někdy nesouhlasit – a každého jiného z firmy vyštípe, je sice pochopitelná (nikdo nemá rád kritiku), ale z hlediska
byznysu dost nezdravá. „Pokud chcete jít s firmou dopředu, jednu
z největších služeb, kterou jí můžete poskytnout, je potlačit své
ego. Protože v momentě, kdy to uděláte, zjistíte, že je výhodné
mít kolem sebe lidi, kteří vám třeba ani lidsky moc nesedí, protože vám jsou protivní svými odlišnými názory či nepříjemnými
argumenty,“ říká specialista na revitalizaci firem a zakladatel
společnosti J.I.P. pro firmy Jiří Jemelka. „Paradoxně vám vždy
pomůžou dívat se na věc jinak, než jak to vidíte vy a spousta
dalších okolo, kteří jen možná jen nemají takovou odvahu říct
vám svůj skutečný názor na věc. Pokud se vám ale dlouhodobě
bude dařit budovat atmosféru otevřenosti a konfrontace názorů,
získá tím vaše firma neskutečnou dynamiku a tvořivost,“ radí.

Najděte vizi
Ten, kdo chce z „loserů“ udělat „leadery“, tedy musí především
sám být dobrým leaderem. Jak se říká – jen ten, kdo sám hoří,
může zapálit druhé. A kdo chce „bandu budižkničemů“ změnit
v dream team, musí začít především u sebe. Až pak může začít
měnit ostatní.
K tomu je zapotřebí i najít opět svou vizi. Jinak bude ten,
kdo je v čele firmy, kapitánem bez kompasu. On musí být tím
tahounem, který ostatní táhne výš – mimo jiné i svým vlastním
příkladem. Tím hlavním lídrem. „Nesmíte ztrácet ze zřetele
hlubší smysl svého podnikání, svou misi – jedině tak pro něj
můžete nadchnout i lidi, kteří pro vás pracují,“ říká americký motivační speaker, kouč, byznysový konzultant, majitel
Thought Expansion Network a investor do startupů Jonathan
MacDonald. „Samozřejmě jako podnikatel musíte řešit spoustu
čistě praktických otázek spojených s přežitím firmy a cashflow.
Ale pokud nemáte tu druhou část – smysl, misi, něco,
s čím mohou lidé, co ve firmě
pracují, souznít, přijdete o ty
nejlepší a ve výsledku vás to
položí. Protože máte ve firmě špatné lidi, kteří dělají
špatné věci ve špatný čas,“
vysvětluje.

Nábor se stává
kombinací obchodní
a marketingové práce.
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Eliminujte losery
Podle Jonathana MacDonalda lze na každém pracovišti
identifikovat čtyři typy pracovníků – podle míry jejich
schopností a míry vnitřní
motivace. Jeden z těchto
typů je dobré se snažit eliminovat – protože tu jakýkoli potenciál chybí. MacDonald
je označuje jako losery. „Nemají potřebné dovednosti a ani
aktivní přístup k práci. To nejsou lidé, kteří by mohli být pro
firmu přínosem – zvlášť, pokud potřebujete někoho jiného
než nekvalifikovanou pracovní sílu,“ vysvětluje MacDonald.
Losery je dobré eliminovat už ve fázi hledání kandidátů do
pracovního týmu.
Loser nemusí mít ale jen podobu neschopného flákače,
který nezvládá svěřené úkoly, protože na to nestačí svými
schopnostmi a navíc se o to ani nesnaží. Jinou podobou losera je „aktivní blbec“. Tedy člověk, kterému chybí potřebné
schopnosti i potenciál k tomu, aby jich nabyl, svou neschopnost se ale snaží maskovat zvýšeným pracovním úsilím.
Bohužel obvykle napřeným zcela neproduktivním směrem
– většinou pak jeho pracovní nasazení napáchá větší škody,
než kdyby se snažil nedělat vůbec nic.

TEXT: ROMAN PETERKA

P R AC OV N Í T R H J E N AT O L I K N E N A S Y T N Ý, Ž E A B S O R B U J E TA K Ř K A KO H O KO L I . O T O
V Ě T Š Í J E PA K P O T Í Ž N A J Í T A Z Í S K AT V H O D N É K A N D I DÁT Y N A N Á R O Č N Ě J Š Í P O Z I C E .
H L A D J E P O M A R K E T I N G OV ÝC H S T R AT É Z Í C H , K R E AT I VC Í C H Č I I T O D B O R N Í C Í C H .

Vsaďte na nadšené začátečníky
Protipólem loserů jsou leadeři – tedy ti, co mají jak potřebné
schopnosti, tak obrovský vnitřní náboj. Zkrátka zaměstnanci snů. Jenže – najít hotového leadera a dostat ho do své firmy je, jak už bylo zmíněno, obvykle hledáním jehly v kupce
sena. Pokud hotoví leadeři chybí, nezbývá než se pokusit
si je vytvořit. Adepty s potřebným potenciálem je možné
rozdělit do dvou zbývajících kategorií. První jsou ti, které
Jonathan McDonald označuje termínem „learners“ (které
bychom mohli nazvat „nadšení začátečníci“. Také nemají –
zatím – potřebné schopnosti a znalosti, ne ale kvůli tomu, že
by byli neschopní, ale chybí jim dostatek zkušeností. A na
rozdíl od loserů mají touhu vstřebávat nové vědomosti, zdokonalovat se, učit se a růst. Jejich protipólem jsou ti, které
Jonathan MacDonald označuje jako „leftovers“ (což by se
dalo přeložit jako „zbytky od večeře“). „Jde o lidi, kteří na
rozdíl od loserů nejsou neschopní, oni umějí – ale nechtějí.
Jsou to takoví zkušení rutinéři – oddělají si jen to nejnutnější a nedají své práci ani o trochu víc, než nezbytně musejí,“ vysvětluje. Nemají rádi změny, neradi se vzdávají svého
pohodlí. Ve chvíli, kdy od nich chcete víc, je s nimi těžké
pořízení. Probudit v nich nadšení je těžký úkol. „Pokud je
chcete získat a „probrat“ z jejich letargie, musíte najít něco,

co rezonuje s jejich potřebami a představami. Jinak budou
vaše snahy bojkotovat,“ upozorňuje kouč.
Mnohem lepší ovoce než hledat sice schopné, ale z hlediska pracovního nasazení letargické, je podle něj vsadit
na práci s kategorií nadšených začátečníků. „Je pravda, že
práce s touto kategorií lidí vyžaduje na začátku poměrně
velké investice – ty se ale ve střednědobém horizontu bohatě zúročí,“ radí MacDonald. „Majitelé firem ale často právě tuto kategorii opomíjejí a místo toho se raději potýkají
s těmi, co už umějí, ale moc nechtějí – protože jsou samy
líní,“ říká. Probouzet potenciál nadšených začátečníků totiž vyžaduje investice nejen finanční, ale i časové – a také
ochotu těch zkušených a schopných sdílet své zkušenosti s
„juniory“.
Že se to vyplatí, potvrzují i zkušenosti z praxe. „Snažíme se vychovávat si své vlastní odborníky. Často k nám
nastupují na juniorské pozice mladí kluci čerstvě po škole. Pomáhají našim odborníkům s rutinními úkoly, které
zkušené zaměstnance zdržují, a postupně je necháváme se
vypracovat. Je to proces, který nějakou dobu trvá, na druhé straně si ty lidi vychováváte k obrazu svému, nemusíte
v nich lámat zlozvyky z předchozích zaměstnání,“ potvrzuje
na závěr spoluzakladatel firmy VS Hosting Damir Špoljarič.
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Typy zaměstnanců podle
Jonathana MacDonalda
Chybí potenciál k vytvoření teamu snů
Loseři
– Snažte se je ve firmě eliminovat. Nemají dovednosti ani aktivní přístup. Není reálné,
abyste s nimi vybudovali dream team.

Je potenciál k vytvoření týmů snů
Leadeři
– Mají dovednosti i vnitřní náboj. Mohou být skrytí v řadových zaměstnancích či v nově
příchozích. Je třeba toho využít.
Nadšení začátečníci
– Zatím nemají potřebné schopnosti a znalosti, chybí jim dostatek zkušeností. Ale mají
nadšení a chuť učit se a růst. Pracujte s nimi, podporujte je.
Zkušení rutinéři
– Umí pracovat, ale nechce se jim. Nemají rádi změny a neradi se vzdávají svého pohodlí.
Nadšení v nich ale probudit lze. Jestliže je chcete získat na vaši stranu, je nutné rutinéry
„probrat“ z jejich letargie. Tip, jak na to: musíte najít něco, co rezonuje s jejich potřebami
a představami.

TAJEMSTVÍ MOTIVACE ANEB PENÍZE NEJSOU VŠECHNO

Říká se, že zadarmo ani kuře nehrabe. Staré přísloví má samozřejmě pravdu. Člověk může mít rád svou práci,
nacházet v ní vyšší smysl – to mu však složenky nezaplatí. Finance jsou tak základní motiv toho, co žene lidi
do práce. Na druhé straně ale rozhodně neplatí, že kvalita odváděné práce je přímo úměrná množství peněz
– a pokud lidem začnu platit víc, automaticky začnou odvádět lepší pracovní výsledky. Podle amerického
průzkumu Gallup Survey, který zkoumal, jak moc jsou pracující na různých platových úrovních „angažovaní“
a motivovaní ve své práci, nakolik ji dělají s radostí (nebo bez zájmu), je ve všech kategoriích přibližně stejné
procento těch, co dělají svou práci s nadšením. Vždy je to zhruba třetina. Data z průzkumu odrážejí realitu
v USA, lze však předpokládat, že obdobná studie u nás by přinesla podobné výsledky. S těmi dvěma třetinami nemotivovaných pouhé zvýšení platu moc nehne. A z těch, co jsou zkrátka a jednoduše neschopní, ani
královský plat schopné neudělá. Na ty, co jen nedávají práci to, co by mohli, je proto nutné zkusit jít i přes jiné,
než finanční pobídky – pokusit se je vtáhnout, pomoct jim najít v tom, co dělají, hlubší smysl. A těch, co dávají
maximum, ale s bídnými výsledky, nezbývá, než se zbavit.
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Interim manažeři pomáhají
zachraňovat firmy
Česká ekonomika roste, podnikání
ale zůstává i v lepších časech bojem
o přežití. Ne každý ho zvládá. Podle
informací Czech Credit Bureau u nás
každý měsíc zkrachuje kolem stovky obchodních společností a zhruba
šestkrát tolik podnikatelů. Někdy se
však podaří byznys zachránit dřív,
než skončí krachem. A často pomáhají odborníci „zvenčí“ v roli dočasných
krizových manažerů.
Najmout takového odborníka může být pro firmu v nesnázích
tou nejlepší investicí. „Interim manažeři nesčetněkrát prokázali, že dokážou efektivně a úspěšně odvrátit či vyřešit krizi.
Jsem rád, že už si firmy a jejich majitelé uvědomují, že profesionální přístup najatého zkušeného manažera je mnohem
efektivnější než usilovat o záchranu vlastními silami, častým
střídáním zaměstnanců ve vedení, nebo být situací donuceni
k prodeji, či dokonce podání návrhu na insolvenci,“ říká Petr
Karásek, interim manažer, který vedl restrukturalizaci řady
firem, nejznámější z nich byla společnosti Tatra Trucks.
Jak ale ukázal průzkum asociace TMA a České asociace
interim managementu mezi majiteli firem, manažery, bankéři, poradci a právníky, zhruba čtvrtina majitelů firem by
v krizi raději sázela opakovaně na vlastní síly a schopnosti.
„Přestože v zahraničí je interim management běžnou praxí,
u nás se stále potýkáme s určitou neznalostí i nedůvěrou, a to
je škoda. Naši členové jsou zkušení interim manažeři, kteří
působí po celé republice a pomáhají společnostem přežít, řídit
změny i důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu,“
říká Jana Dronská z České asociace interim managementu
(CAIM).
Interim manažeři nepomáhají jen firmám potácejícím se
na pokraji krachu. Stále častěji si je majitelé firem najímají
i na jiné problémy nebo i rozvojové projekty, kde je zapotřebí
týmová práce specialistů.

3 druhy interim managementu
Substituční interim management je náhrada manažera, případně i specialisty, pracujícího a zařazeného v běžné organizační struktuře společnosti,
interim manažerem, a to na určitou přechodnou
dobu.
Projektový interim management připadá v úvahu
v situacích, kdy společnost zpracovává nějaký
specializovaný či náročný projekt, k jehož vedení
nemá dostatek vlastních specialistů, nebo přímo
potřebuje speciální know-how.
Změnový interim management. Jde o situaci,
kterou sama firma, resp. její stávající management
či vlastníci nejsou schopni svými silami zvládnout,
a to ani za pomoci externích poradců, konzultantů
či mentorů.
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Recept na inovace
Inovuj, nebo zemřeš. Schopnost přicházet s inovacemi je dnes v byznysu otázkou přežití. Jak
ale zajistit, aby ve firmě vznikaly a byly úspěšně
dokončovány produktové a organizační inovace? Recepty na to přináší ve své knize Inovace je
rozhodnutí (vydává GRADA) zkušený inovátor
Adam Novák.
V průběhu své profesní dráhy se pohyboval vždy v oborech,
kde kreativní nápady vznikají a mění se v úspěšné inovace
– má zkušenosti se zaváděním inovací například v oblasti
informačních systémů, od roku 2010 se věnoval zlepšování procesů a řízení projektů ve společnosti Linet. A proč
se rozhodl napsat „učebnici pro inovátory“? „Zatímco na
západ od nás jsou inovační nástroje velké téma, v Česku
jsou inovace často výsledkem spíše několika silných osobností v rámci firmy než systematického úsilí. U nás jsem
na publikaci, která jednoduše řekne, na co se pro inovační
úspěch mají manažeři a majitelé firem zaměřit, nenarazil,“
vysvětluje.
Problematice inovací se věnujete už dlouho, provozujete také internetový magazín zaměřený na
inovace Mámnápad.cz. Co vás nasměrovalo k inovačnímu managementu?
Již od počátku kariéry mě to intuitivně přitahovalo ke
kreativním a inovativním oborům. Když jsem v roce 2005
zjistil, že existují metody, jak zvýšit kreativitu nápadů, věděl jsem, že to je obor pro mě. Zanedlouho jsem uspořádal
první workshop kreativního myšlení. Otázku, proč některé
organizace úspěšně inovují a jinde se novým nápadům nedaří, jsem si kladl u každého zaměstnavatele. Ze stejných
důvodů jsem kreativitě a inovaci zasvětil obě diplomové
práce a nejblíže se k nim dostal třeba zrovna v Linetu. Navíc lidé, kteří mě blíže znají, vědí, že patřím k těm, kteří si
velmi rychle všímají nedostatků ve svém okolí.
V knize se zabýváte nejen tím, co je inovace a jak je
důležitá pro přežití firem, ale dáváte zde k dispozici také praktické nástroje. Jsou všechny ozkoušeny
praxí?
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Většina jich vychází z praxe, některé se zase opírají o případové studie častěji ze zahraniční literatury. Zároveň
jsem si všímal, které z nástrojů se ukázaly být spíše pro
efekt a čeští zaměstnanci jim příliš nevěří. Část knihy se

také věnuje nejmodernějším metodám inovace výrobku a
služby. Mým záměrem bylo postavit knihu na příkladech
z praxe, těch jsem rozebral více než 40. Předkládám čtenáři řadu tipů a nástrojů, s nimiž může posílit svou inovační
schopnost. Jeho volbu však nechávám na něm. Stejný recept či zázračná metodika fungující na inovace ve všech
firmách neexistuje, proto jsem zvolil tuto formu.
Ne všichni podnikatelé jsou vizionáři typu Steva
Jobse nebo Elona Muska. Mohou i oni být úspěšnými
inovátory?
Jsem přesvědčený, že inovovat může prakticky každá organizace, pokud své úsilí zaměří inovačním směrem a využije
správných nástrojů. Vývoj v posledních letech navíc čím
dál více ukazuje, že jiné dlouhodobé strategie přežití na
trhu než kontinuální inovace se vytrácí.

P R Ů VO D C E

Co číst v březnu
30 pravidel vítězů

Blázinec v Silicon Valley

pro úspěch a naplněný život

Rychlá auta, luxusní jachty, divoké večírky a naše budoucnost

Úspěch a naplněný život – kdo
by po tom netoužil! Přesto se ale
příliš často spokojíme s málem.
Naše vize a sny často ustupují každodenní rutině a závazkům. Aby
se to nepřihodilo i vám, je tu tato
kniha. Pravidla vítězů vám pomohu mít pod kontrolou práci a váš
časový plán, správně zvládat kritiku a stres, vymanit se z područí
strachu a obav, využít nespokojenost jako energii, která vás dovede k větším úspěchům
a také vydělávat víc peněz.
Kniha obsahuje 30 praxí prověřených pravidel, díky
nimž si splníte své sny a dosáhnete úspěchu v osobním
i pracovním životě. Každý má možnost stát se vítězem!

Investoři jsou lidé, kteří mají víc
peněz než času. Zaměstnanci jsou
lidé, co mají víc času než peněz.
Entreprenéři jsou to svůdné mezi
tím. A marketing je jako sex – jenom lůzři za něj platí. To je jednoduchý kapitalismus Sillicon
Valley. Nahlédněte do světa moderních digitálních firem a technologií. Do světa, kde se dějí věci,
které jsou na hraně nebo už za hranou všeho, a přitom
tyhle společnosti a jejich nápady přetvářejí náš každodenní život.
Dlouho utajovaný rukopis Antonía Garcíi Martíneze, bývalého poradce Twitteru, produktového manažera
Facebooku a zakladatele vlastního startupu.

VYDÁVÁ: GRADA PUBLISHING
VYDÁVÁ: NAKLADATELSTVÍ BIZBOOKS

Sprint
Jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky
v pouhých pěti dnech
Sprint je jedinečný pětidenní proces řešení náročných
problémů od tří partnerů ve společnosti Google Ventures,
který se osvědčil ve více než stovce společností.
Kniha Sprint bude vaším praktickým průvodcem při
hledání odpovědí na klíčové podnikatelské otázky. Je určena týmům jakékoli velikosti, od malých podnikatelů,
startupů až po podniky z žebříčku Fortune 100, ale také
učitelům nebo neziskovým organizacím. Je pro všechny,
kteří před sebou mají velkou příležitost, problém nebo nápad a potřebují odpověď nejlépe ještě dnes.

„Sprint vás naučí neotřelý způsob řešení
skutečně palčivých problémů v pouhých
pěti dnech. Je plný užitečných a zábavných příběhů, které vám usnadní vaši
cestu za úspěchem. Co víc byste od knihy
mohli chtít? Přál bych si, aby všechny knihy o byznyse byly takto užitečné.“
DAN HEATH, SPOLUAUTOR KNIH PROMĚNA NEBO JAK ZAUJMOUT HNED NAPOPRVÉ

VYDÁVÁ: JAN MELVIL PUBLISHING
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Vyjednávací technika, které skoro
každý podlehne. A zbytečně!
Benjamin Franklin, Petr Kellner, Bill Gates,
Larry Page, Jeff Bezos… Pokud proniknete
hloub do života velikánů, zjistíte, že mají
jednu věc společnou: umějí vyjednávat
a ovlivňovat.

VÍT PROKŮPEK,
P R O F E S I O N Á L N Í V YJ E D N AVAČ A E X P E R T N A
P S YC H O LO G I I OV L I V Ň OVÁ N Í

Prozkoumejme společně vyjednávací techniku, která je jednoduchá a přitom účinná, nazývám ji „technika vágního
požadavku“. Jak funguje? Představte si, že chcete koupit
100 tun dubového dřeva, které splňuje konkrétní požadavky.
Oslovili jste 6 dodavatelů, kvalitativním požadavkům vyhovělo 5 z nich, přičemž 3 z nich podali cenovou nabídku, která
je pro vás přijatelná. Těmto třem následně řeknete něco, co
by se dalo shrnout do věty: „Budete se muset více snažit.“
A začnou se dít úžasné věci! Přijatelné cenové nabídky se
stanou ještě přijatelnějšími.

kud chcete tuto zakázku získat, bude třeba, abyste snížil
nabízenou cenu. A jaká byla moje reakce? Vážený pane XX,
děkuji Vám za to, že jste se mou nabídkou zabývali. Snížení ceny by znamenalo činit kompromis v kvalitě nabízených
služeb, vždy však nabízím nejvyšší kvalitu bez kompromisů.
A proto zůstávám u původní cenové nabídky. A jejich odpověď? Vážený pane Prokůpku, oznamuji Vám, že jste se stal
vítězem našeho výběrového řízení. Ostatní snížili své původní cenové nabídky. Vy jste tak jako jediný ukázal, že učíte
něco, co sám ovládáte a praktikujete.

Jaké jsou výhody této vyjednávací techniky?
Je etická – nelžete, nevyhrožujete. Je jednoduchá a široce využitelná - nejen při obchodních vyjednáváních, ale
i v soukromých záležitostech. Můžete ji využít i pokud máte
jen jednu nabídku.

Jaké si tedy z této techniky odnést ponaučení?
Pokud jste na straně kupujícího, využijte ji. Pravděpodobně
se dočkáte příjemné slevy. Pokud jste na straně prodávajícího, nenechte se touto technikou zastrašit, buďte si vědomi
své přidané hodnoty a cenu nesnižujte.

Proč tento triviální trik obvykle zabere?
1. Protože většina lidí se neučí vyjednávat. Spoléhají
pouze na své zkušenosti, „vyměknou“ a poskytnou slevu.
2. Protože lidé mají tendenci interpretovat požadavky druhé strany tím nejhorším možným způsobem pro sebe (často
se jedná o chybnou interpretaci). Obvyklá interpretace: Někdo jiný nabídnul lepší cenu. Důsledek: Musím cenu snížit!
Jak vágní požadavek formulovat?
Zhruba před čtyřmi lety mě oslovila jedna firma, že
chce proškolit ve vyjednávacích technikách 8 manažerů. Poslal jsem jim písemnou nabídku a dostal odpověď:
Vážený pane Prokůpku, děkujeme za Vaši nabídku. Srovnali jsme Vámi navrženou cenu s ostatními nabídkami. Po-
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Knihu můžete získat za akční cenu,
více informací najdete na
www.psychologie-ovlivnovani.cz.

Prodávejte efektivně
s cloud CRM
Představujeme vám nejlepší obchodní
nástroj pro malé a střední podnikatele.
S VIVAclient pro vás bude prodej
jednoduchý a zábavný.

www.vivaclient.cz
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Pravidla
vyjednávání
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Nikdy nedělejte
kompromisy

T E X T : P E T R A Z L Á M A LOVÁ

Jak často se dostáváte do situací, kde se střetávají vaše
zájmy s okolními? A jak často volíte útok či únik? Následující článek by vám měl pomoci přenést vyjednavačské techniky jak do běžného života, tak do obchodu.

Pokud zpětně analyzujete své dny, můžete být
až překvapeni tím, jak často je vyjednávání
přítomno ve všední komunikaci. Pokud jste do
současné doby praktiky vyjednavačů nezkoušeli, možná pro vás bude překvapením, jak
snadno jsou aplikovatelné na všední situace
a jak vysoká je jejich účinnost.
O zajímání rukojmích, tedy i vyjednávání
o jejich propuštění, je zmínka už ve Starém
zákoně v příbězích o Izraelitech, kde si vítězná strana brala krom válečné kořisti i rukojmí, tj. obyvatele druhého města. Obvykle se
v životě setkáváme nejvíce s jednoduchými
animálními žádostmi typu „já chci“, přesto
jsme jediným živočišným druhem, který vyjednává. V klasické rovině definic vyjednávání (z angl. negotiation) jde o proces, jehož
pomocí se dvě strany s odlišným vnímáním,
potřebami a motivy snaží dohodnout na věci
společného zájmu. Toto vyjednávání probíhá
skrze přenos informací a rozhodování. Určujícími faktory jsou moc, čas, informace, je
ideální znát silné a slabé stránky obou stran.
Oproti klasické teorii dosažení kompromisu se
zaměříme na cenné rady z praxe z knihy Nikdy nedělej kompromis aneb Vyjednávej tak,
jako by ti šlo o život! od Chrise Vosse a Tahl
Raze z nakladatelství Jan Melvil Publishing.
Ostatně jak poznáte níže, kde vyjednává Chriss Voss, žádný kompromis neexistuje. Hrajete
totiž o všechno – i o život.
Od teroristů po uzavírání miliardových fúzí
Kniha je v zásadě příručkou geniálních vyjednávacích technik zdokonalených za dobu
kariéry Chrise Vosse u FBI, kde pracoval 24
let, z toho 15 let na pozici hlavního mezinárodního vyjednavače. Smlouval s únosci od
New Yorku přes Filipíny až po Střední vý-

chod. Dnes patří mezi nejvyhledávanější lektory podnikatelských škol, včetně Harvardu,
a dále působí jako poradce firem při strategických jednáních. Vlastní také konzultantskou
firmu The Black Swan Group (odtud termín
„černé labutě“).
Samozřejmě oproti minulosti existují různé přístupy a strategie vyjednávání. Dříve bývala uplatňována primárně jen hrubá síla, tj.
zaútočit pomocí zbraní, aby se únosci vzdali. Po
některých katastrofálních případech a smrti
mnoha rukojmí se od této praxe upustilo. Nicméně dřívější strategie vyjednávání měly za
to, že člověk se rozhoduje logicky, nejnovější
výzkumy však prokázaly, že se rozhodujeme na základě emočního systému. Hovoří se
o dvou, Systém 1 je rychlý, animální, instinktivní a emocionální. Systém 2 je pomalý, logický a uvážlivý. Ovšem ve skutečnosti se naše
reakce a racionální myšlenky řídí Systémem
1. Všichni lidé trpí tzv. zkreslením, kterého je
až 150 druhů. Jedná se o nevědomé, iracionální procesy, jež zkreslují způsob vidění světa
– viz kniha Myšlení, rychlé a pomalé (Daniel Kahneman). Chriss Voss se tedy zaměřuje
primárně na důležitost emoční inteligence bez
obětování síly nezbytné k uzavření obchodu.
Jedná se o systém, který nebyl vyvinut s použitím promyšlených vědeckých teorií, nicméně
použité metody jsou výsledkem empirického
učení se v terénu a krizových situacích. Voss
a jeho tým vytvořili nástroje, které prostě musely fungovat. Pokud by nefungovaly, lidé by
umírali. Voss totiž sázel na fakt, že jsme stále
jen živočišným druhem a vyjednávání je místo
strategické šachové hry dvou mozků primárně nepředvídatelnou, vyhrocenou a emocemi
zabarvenou interakcí dvou nevypočitatelných
lidí. A jeho praxe dokázala, že se nemýlí.
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Techniky vyjednávání
aneb která je ta vaše?

Snažte se vždy pochopit nastavení mysli druhého, jeho
pocity a co za nimi stojí a skrze toto následně zvyšte vliv
na druhého. Jakmile pojmenujete emoci kupř. „Zdá se,
že máte nějaké obavy ohledně... Vypadá to, že jste nervózní. Působí to, jako by vám nevyhovovalo...“, dá se o ní
už hovořit, aniž protějšek vyvedete z konceptu, čímž se
vyhnete defenzivní/útočné reakci. Schopnost rozpoznat
úhel pohledu protějšku a předmětný poznatek formulovat (parafrázovat) slovy je klíčový.

01

TAKTICKÁ EMPATIE
A POJMENOVÁNÍ EMOCÍ

02

03
Jedná se o nasazení kupř. absurdní finanční nabídky.
Nabídněte směšně nízkou částku a poté protějšek ocení
i částku, která nedosahuje stropu, který od vás původně chtěl získat. Stanovte si cílovou cenu, poté navrhujte
65, 85, 95 a 100 procent této částky. Dále se vyplácí jako
poslední uvést konkrétní částku kupř. „Mohu zaplatit 14
578 euro,“ kdy tato částka působí jako vaše přesně vykalkulované maximum.

NASAZENÍ EXTRÉMNÍ KOTVY

04

05

Jde o skutečné „ano“ či fiktivní – lež či pouze zbožné přání
protějšku? Použijte kalibrované otázky, shrnutí (shrňte
nastalou situaci, abyste obdrželi odpověď „je to tak“), parafrázování či pojmenování, čímž přimějete protějšek potvrdit dohodu 3x a vy tím získáte jistotu. Lhát opakovaně
je komplikované.
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PRAVIDLO TROJÍHO
SOUHLASU

06

T E X T : P E T R A Z L Á M A LOVÁ

METODA ZRCADLENÍ
Jedná se o napodobování. Lidé, ale i někteří představitelé živočišné říše mívají tendence se vzájemně zrcadlit, aby se uklidnili a získali pocit sounáležitosti. Neznámé v nás odjakživa vzbuzuje
nejistotu a obdobné nás přitahuje. Zrcadlit můžeme téměř cokoli z projevů protějšku, od postoje
a neverbální komunikace těla přes tón hlasu, opakování slov, frází atd. Tímto jednáním vytváříte pocit důvěry. Zkuste si tuto techniku vyzkoušet s někým ze svého okolí. Začněte s jemným
zpožděním zrcadlit jeho pohyby, tón hlasu, volte při vyjadřování jeho slova, příp. vidění světa,
a uvidíte, co se stane. Podle FBI se během zrcadlení opakují poslední tři slova či klíčové slovo
z poslední informace, kterou vám protějšek podal.

HLAS NOČNÍHO DJ

KALIBROVANÉ OTÁZKY

Popravdě kolikrát nezáleží ani tak na tom, co člověk řekne, ale jakým tónem to řekne. Hlas nočního DJ je hluboký, tichý, uklidňující a pomalý, tímto způsobem můžete zmírnit konfrontaci,
proniknout do mysli protivníka a změnit jeho emocionální postoj z nedůvěry na důvěru. Dále
je též účinné používat pozitivní až hravý hlas, který člověk vnímá dokonce i při telefonickém
hovoru. Pokud dokážete ovládnout své ego, vyhněte se přímému/asertivnímu hlasu, neboť ten
vyvolává naopak zpětnou defenzivní reakci. Nikdy nepodceňujte sílu úsměvu, který deaktivuje
obranné systémy lidí. Pozitivní přístup automaticky vytváří místo boje agilitu.

Patří mezi nejdůmyslnější a přitom nejjednodušší techniku. Pokud použijeme kalibrovanou otevřenou otázku, přesměrujeme energii protějšku k řešení našeho problému a tím na protějšek
přeneseme zodpovědnost za předmětné rozhodnutí. Vyjadřujete úctu, vzdání se kontroly nad
situací, ale zároveň má sám protivník vymyslet, jak mu máme dát to, oč nás žádá. Kladete
otázky, na které druhá strana může odpovědět, ovšem neexistují fixní odpovědi. Vy získáte čas
a váš protějšek získá zdánlivou iluzi kontroly a moci.
Příklady kalibrovaných otázek začínají obvykle na Co, Jak, Čeho, Koho atd. „Jak to mám podle
vás udělat? Co mohu udělat pro zlepšení této situace? Co vám brání uzavřít dohodu? Čeho
chceme dosáhnout?“ Vyhněte se otázkám začínajícím na Proč – toto slovo všeobecně vzbuzuje
pocit viny a vyvolává obrannou reakci. Ptejte se znovu a znovu, pomocí těchto otázek udržte
diskuzi v chodu.
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Využijte v praxi
Jak efektivně smlouvat, pokud jednáme s agresivním protivníkem a urážkami?
Nasaďte taktickou empatii a shrňte s pochopením motivy a jednání protějšku, dokud neodpoví „Je
to tak“. (účinnější než prosté „ano“ či „máte pravdu“, které bývá neúčinné a protějšek se jen snaží
mít od vás klid). V této chvíli se z nepřítele stává váš „přítel“.
Dále lze použít 4 kroky: 1) nasadit hlas nočního DJ, 2) začít větu slovy „Promiňte...“ (deaktivuje ego
protějšku), 3) použít zrcadlení, 4) mlčet min. 4 vteřiny, aby zrcadlení zaúčinkovalo. Následně opakovat všechny kroky, dokud je třeba a nedosáhnete svého.

Jak přimět druhou stranu, která přestala komunikovat, k e-mailové reakci?
Napsat e-mail ve znění: „Vzdal jste to s projektem?“, tj. snažit se přimět osobu k vyslovení NE. Pravidlem pro vyjednávání je, že NE je pouze začátkem. Tato otázka také počítá s přirozenou lidskou
averzí ke ztrátě. Obvykle se tímto způsobem dozvíte stanovisko protějšku, se kterým se již dá
pracovat kupř. skrze kalibrované otázky.

TERMÍN „ČERNÉ LABUTĚ“
VE VYJEDNÁVÁNÍ
Jedná se o dosud nám neznámé informace, které zásadně ovlivňují vyjednávání. Odhalení tajných motivů bývá
obtížné. Musíme číst mezi řádky a analyzovat vše, co protějšek řekne. „Black
swans“ fungují jako posilovače páky
a jsou jich tři druhy: pozitivní (lze dát
protějšku to, co chce), negativní (možnost způsobit nepříjemnost), normativní
(využíváme zásad a hodnot protějšku,
čímž ho získáme na svou stranu).
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Ř E C KO — O S T R OV N Í R Á J N A D O S A H
T I P Y P R O B O H AT Š Í Ž I VO T
A U TA B E Z S TA R O S T Í

FOTO: GREECE TOURS

81

C E S T OVÁ N Í

Řecko
OSTROVNÍ RÁJ NA DOSAH

Nejkrásnější pláže světa vzdálené necelé tři hodiny
letu, krásné moře, úžasná kuchyně a lepší scenérie
než vysoké bílé útesy západního pobřeží Lefkady, Zakynthosu nebo Korfu byste v Evropě jen těžko hledali.
To všechno je Řecko, destinace, která by letos rozhodně neměla chybět ve vašem seznamu „must see“.
My jsme pro vás vybrali to nejlepší z řeckých ostrovů.
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„I kdybys z moře nabíral,
nenabereš do džbánu víc,
než se do něho vejde.“
Řecké přísloví

Řecko je kouzelná země prozářená slunečními paprsky,
prosycená vůní zrajících oliv a omývaná vlnami blankytně
modrého moře. Vybrat si můžete ze stovek ostrovů a tisíců
nádherných pláží, které se pravidelně umisťují na předních
příčkách mnoha cestovatelských portálů. Kromě toho má
také zajímavou historii, takže na své si přijde skutečně každý. Začněme ale ostrovem Zakynthos.
Tak trochu Karibik
Přezdívá se mu nejzelenější ostrov či ostrov vůní. To proto,
že zelená barva stromů nebledne ani v nejparnějším létě
a vzduch tu voní po ibišku, koření, bylinkách, dokonce po
exotických orchidejích či jasmínu. Jakmile na jaře zdejší flóra rozkvete, stačí se zhluboka nadechnout a nasát atmosféru jednoho z míst právem aspirujících na nejatraktivnější či
nejkouzelnější místo řeckých ostrovů ve Středozemním moři.
Při pohledu na některá zákoutí ostrova neuvěříte, že se nenacházíte na poetických plážích Karibiku. Čeká na vás 123
kilometrů překrásných písečných pláží, pozůstatky benátské
kultury a nespočet legend vztahujících se k Apollonovi a Artemis, jeskyni u severního přístavu Agios Nikolaos či vesničce Maries, jejímiž uličkami se měla procházet dokonce Máří
Magdalena.
Nejzajímavější pláže ostrova Zakynthos
Rozhodně si nenechte ujít pláž Navagio v severozápadní části
ostrova, kde se moře snoubí s bílým pískem. Nenechte se však
zmást, nejedná se o pláž písečnou, ale oblázkovou. V těchto místech jsou oblázky totiž tak drobné, až působí dojmem

bělostného písku. Přibližně od roku 1980 se na bílém písku
tyčí jako černá perla vrak pašerácké lodi, který připomíná
dávnou historii. Vláda tuto loď nechala zchátrat, čímž však
místo získalo punc výjimečnosti a tyrkysová zátoka s vrakem
se s pravidelností objevuje na obálkách mnoha cestopisů.
Léčivé prameny i chráněné karety obecné
Na severovýchodním pobřeží Zakynthosu se nachází další zajímavá pláž Xigia s léčivými sirnými prameny, které dokonce ovlivňují barvu vody. Jižní pláže Laganas a Gerakas pro
změnu skýtají útočiště pro přísně chráněné karety obecné,
které sem každoročně připlouvají hnízdit. Adrenalin vodních
sportů hledejte tedy spíše na východ Tsilivi a Alykes.
Kde bydlet? V designovém ráji
Ovšem pravá dovolená není jen o poznávání nových míst,
ale také je třeba pořádně lenošit. Na Zakynthosu, v oblasti
Tragaki, jsme pro vás vybrali kosmopolitní pětihvězdičkový
boutique hotel Porto Zante Villas & Spa, oceněný World Travel Awards 2016. Věřte, že tady si opravdu odpočinete. Jedná
se o privátní luxusní vilový komplex mimo rušná letoviska,
kde vás budou hýčkat jako nikde. Restaurace The Club House pak v komplexu i na břehu moře 24 hodin denně nabízí
delikatesy včetně čerstvých ryb a humrů od místních rybářů. Na své si přijdou i milovníci wellness: designový hotel se
pyšní několika spa, privátními bazény, venkovní Jacuzzi
či sluneční terasou. Všechny tyto výjimečné zážitky vám
zprostředkuje cestovní kancelář Greece Tours, která vás do
tohoto ráje dokáže dopravit dokonce soukromým letadlem.
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A pokud nemáte ve svém diáři volných sedm dní, není nic
jednoduššího než se do Řecka vydat třeba jen na prodloužený víkend. Je libo Kréta, Rhodos, Kos či Santorini? I to
je s Greece Tours možné. A jestliže rádi vyznáváte mantru
„klid nadevše“, pražská cestovní kancelář, která se bezmála
třicet let specializuje na Řecko, vám vybere hotel s označením „couples only“.
Nejpozoruhodnější a nejromantičtější
Pozoruhodná je také Kefalonie, ostrov vinné révy, fíků
a oliv. Jedná se o největší ostrov v Jónském moři, který je
zaslouženě rájem turistů. Pyšní se nádhernými plážemi,
čistým moře a všeobjímající řeckou atmosférou. Výjimečná
je přírodní rezervace na hoře Ainos, kde se prohání divocí koně, nebo na člunu proplouváte malebnými jeskyněmi
Melissani. Na túře k nejvyšší hoře Mega Soros lze spatřit
unikát: opojně vonící kefalonské jedle rostoucí pouze na
svazích tohoto ostrova. Tento ostrov si právem vybrali filmaři pro natáčení Mandolíny kapitána Corelliho. Specifickou pláží je Myrtos, kde na skalinách pobíhají divoké kozy.
K západu slunce pak patří sklenka tradičního vína Robola,
které se zde vyrábí tisíciletí.
Za jedno z nejromantičtějších míst světa se považuje
sopečný ostrov Santorini, dlouhý 18 kilometrů a široký pouze 2 kilometry, na němž se lze vydat do samotného kráteru
sopky. Oplývá dech beroucí krajinou, neobvyklými plážemi, kde se vrství různé barvy písku včetně červené i černé, a v kontrastu s nimi pak okouzlují turisty malebné bílé
domky vytesané do skal, odkud jsou nezapomenutelné výhledy na okolní scenérie.

DO ŘECKA S GREECE TOURS

Pražská cestovní kancelář Greece Tours
byla založená už v roce 1990. Od počátku se soustředí na Řecko. Zajišťuje letecké
zájezdy téměř do všech turisticky atraktivních oblastí Řecka, kdy nabídka zahrnuje
pobyty od studií a apartmánů a rodinných
hotelů až po luxusní resorty se špičkovým
servisem pro nejnáročnější klientelu. Pro
zájemce o individuální cestování je možné
připravit zájezd na míru, cestovní kancelář
také zajišťuje cesty za golfem.

FOTO: GREECE TOURS

Nejpopulárnější a nejbarvitější
Kykladský ostrov Mykonos, přezdívaný též ostrov pelikánů, větrných mlýnů, barevných pláží a divokého nočního života, je pro změnu symbolem luxusu. V současné době patří
k nejpopulárnějším, logicky i nejdražším řeckým ostrovům.
Nenablýskaný ostrov Milos zas milují samotní Řekové. Je
specifický rozeklaným vulkanickým pobřežím s prapodivnými a barvitými tvary. Je rájem pro milovníky pláží, geology a dobrodruhy. Co musíte vidět, je pláž u lomu na síru,
která připomíná svět Pána prstenů.

Za jedno z nejromantičtějších
míst světa se považuje sopečný
ostrov Santorini.
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FOTO: GREECE TOURS

NEZBYTNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA
V ŘECKU (FONETICKY)
ahoj – jásu, jásas (mn. č.)
děkuji – efcharistó
dobrý den – kaliméra
dobrý večer (od 15 h) – kalispéra
dobrou noc – kalinýchta
jak se máte? – ti kánete?
jídelní lístek – katalogho
na shledanou – antío
na zdraví – jámas
víno – krasi

FOTO: GREECE TOURS

KO M P L E X L U X U S N Í C H P R I VÁT N Í C H P L Á Ž OV ÝC H V I L P O R T O Z A N T E V I L L A S & S PA , O C E N Ě N Ý
WO R L D T R AV E L AWA R D S , M Á V L A S T N Í P Í S E Č N O U P L Á Ž S V Ý H L E D E M N A Z Á L I V J Ó N S K É H O
M O Ř E A S O U S E D N Í O S T R OV K E FA L O N I A .
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V RA K LO D I
N A P L Á Ž I N AVAG I O .

CHOBOTNICE SE
VĚŠÍ NA SLUNCE,
A BY M A S O V YS C H LO. P OTO M J E
KŘEHČÍ.

Kam se dál v Řecku vydat
Samos
Nabízí úžasné přírodní scenérie s kontrastem zeleně a tyrkysového moře. Ochutnáte na něm to nejkvalitnější víno v celém
Řecku.
Lesbos
Není zcela závislý na turistech a lze tu stále nasát ničím nenarušený tradiční způsob života. Zajímavostí je zkamenělý prales.
Naxos
Zaručuje nedotčenou přírodu, soukromí a písčité pláže bez
davů turistů. Proslulý olivovým olejem, vínem a skvělým sýrem
graviera.
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Se sonickým kartáčkem
je čištění zubů zábava
Chceme-li mít zářivě bílý úsměv filmové hvězdy a zdravý chrup bez
kazů a jiných vad na kráse, musíme o něj pravidelně pečovat. To všichni
víme. Přesto se k důslednému a dostatečně dlouhému čištění zubů často
musíme přemlouvat.
Z praxe a průzkumů přitom vyplývá,
že na kvalitu chrupu a péči o něj má
zásadní vliv motivace každého z nás.
A ta bohužel klesá s každým týdnem

a měsícem od poslední návštěvy zubní
ordinace. U dětí se ztrácí ještě mnohem
rychleji než u dospělých.
Motivaci dokáže zvýšit sonický
zubní kartáček, který má pro zuby
dospělých a dětí i řadu dalších výhod.
Díky němu se z neoblíbené každodenní
povinnosti může stát i zábava. Důvodů
proto je hned několik.

Čištění hrou
— Dětský sonický zubní kartáček Philips Sonicare for Kids pomáhá dětem
čistit zuby déle, lépe a častěji. Bezplatná vzdělávací aplikace s roztomilým
Sparklym vašemu dítěti vysvětlí, jak
přesně má o zoubky každý den pečovat
a z čištění zubů se tak stane každodenní zábava.
Jde to raz dva
— Sonický kartáček má oproti manuálnímu velkou výhodu, kterou ocení nejen
děti, ale i dospělí. Během odborníky doporučovaných 2 minut zuby vyčistí tak,
jako byste proceduru prováděli manuálním kartáčkem nejméně pětkrát déle.
— Sonický kartáček umí odstranit až
7x více zubního plaku a dokáže zbavit vaše zuby pigmentových skvrn od
kávy, čaje, vína nebo cigaret o 100 %
lépe než jeho manuální kolega. Během
pouhých 2 týdnů také zlepší kondici
vašich dásní.
Efektivně a šetrně
— To vše zvládnou zubní kartáčky Philips Sonicare díky unikátní sonické
technologii, která využívá principu
vysokofrekvenčního stíravého pohybu
o frekvenci až 31 000 stěrů za minutu.

Okouzlí vás i designem

Stylový Philips Sonicare DiamondClean si můžete vybrat z 5 barevných variant a oceníte u něj i nabíjecí sklenici, do které stačí kartáček
volně vložit a začít nabíjet. V balení
je i luxusní cestovní pouzdro s USB
dobíjením, takže kartáček můžete
vzít kamkoliv s sebou. Tento kartáček navíc zvítězil v nezávislém
testu elektrických zubních kartáčků časopisu dTest. Více se dozvíte
na www.philips.cz/sonicare.

Čištění je tak nejen efektivní, ale zároveň velmi šetrné k zubům a dásním.
— Během čištění také vytvářejí
i takzvanou dynamickou vlnu, která
rozpohybuje molekuly vody spolu se
zubní pastou a slinami a přivádí kyslík
i do mezizubních prostor a do dásňového žlábku, kde sídlí velké množství
bakterií.
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Limitovaná série hodinek
František Kupka Salon
d‘ Automne Paris 1912

Zlatá lunární série
Zlaté slitky jsou „must have“ každého sběratele. Limitovaná série
s čínským lunárním kalendářem
od BHS.

Ozdobte vaši ruku hodinkami od
Prokop & Brož. Jedinečná dvanáctikusová série z bílého zlata ohromí
každého.

VÍCE INFO NA www.investice.cz/
lunarni-serie NEBO NA TELEFONU
+420 255 710 720.

VÍCE INFO NA www.prokop-broz.cz.

Invelt představil sedmou generaci BMW
řady 5 g30
Baron
Hildprandt
Hruškovice
Vlajková loď společnosti Premier
Wines & Spirits, vyladěná vůně a jemná,
ale plná chuť, to je čtyřikrát destilovaný Baron Hildprandt Hruškovice.

Milovníci německé automobilky jásají, společnost Invelt představila ve svých showroomech
v Praze a Plzni nový model manažerského sedanu BMW řady 5 G30. Nadupaná jízda zaručena!
VÍCE NA www.invelt.com NEBO
V SHOWROOMECH INVELT.

NAKUPUJTE NA www.1er.cz.

Lednice, která ukládá
i vaše zprávy
Lednice, na kterou lze psát! Od
„miluji tě“ po nákupní seznam.
To chceš!

Nová nákupní a volnočasová destinace už brzy
v Praze
Exkluzivní outletové centrum
Prague The Style Outlets provozovaný společností Neinver
představuje nový nákupní outletový koncept a přináší na trh
nejvýznamnější obchodní značky.
Finální přestavba centra je v plném
proudu a díky inspirující architektuře
a vhodné kombinaci úspěšných značek
a restaurací do něj bude vnesen ruch
a atmosféra pražského Starého Města.
SLEDUJTE www.neinver.com.

VÍCE NA www.smeg.cz
ČI V SHOWROOMU SMEG,
JANA ZAJICE 924/16, PRAHA 7.

Dokonalý šperk od
FREYWILLE
Darujte šperk z domu FREYWILLE, není to jen módní doplněk, ale ztělesňuje i umění a krásu.
VÍCE INFO NA www.freywille.com NEBO
V PRODEJNĚ FREYWILLE, HAVÍŘSKÁ 3,
PRAHA 1.
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Co vše se skrývá za krásným úsměvem
Ústa o nás říkají mnohem víc, než si myslíme. Mají obrovský význam
v každodenním životě. Nejde jen o estetiku a zářivý úsměv, ale jsou
důležitou branou k celkovému zdraví.
Letos už po čtvrté Česká stomatologická komora ve spolupráci
s Asociací dentálních hygienistek, Sdružením studentů stomatologie, výukovými programy a významnými partnery, kteří se
angažují v osvětě ústního zdraví veřejnosti, připomíná Světový
den ústního zdraví. Aktuálně je tedy ten správný čas podívat se
ústům víc na zoubek.

Nemocné dásně totiž uvolňují větší množství bakterií, které se
dostávají dále do těla a mohou mít souvislost s řadou nemocí,
třeba srdečního oběhu.
Rizikové faktory
Nemoci ústí dutiny mohou být způsobené řadou faktorů. Některé z nich neovlivníme, může za to věk nebo dědičné dispozice. Je
ale řada dalších, které máme plně ve svých rukou a můžeme je
i změnit, pokud se tak rozhodneme. Závisí na našich zvycích,
chování, životním stylu a patří mezi ně zejména: nesprávné
jídlo, kouření, alkoholové excesy a nedostatečná ústní hygiena.
Riziko vzniku zubního kazu se zvyšuje, když denně zkonzumujeme, ať už v jídle nebo nápojích, více než 50 gramů cukru,
tedy zhruba 12 čajových lžiček. Tabák způsobuje nemoci dásní
a zvyšuje i riziko rakoviny. Alkohol zase podporuje kyselost v ústech a tím riziko vzniku zubního kazu.
Pěkně od malička
Jedním z témat, které zubní lékaři a dentální hygienistky
v rámci Světového dne ústního zdraví zdůrazňují, je péče o zuby
od útlého věku. Když totiž i své děti od mala naučíte, že starost
o zuby a dásně patří ke každodenním rituálům, přivedete je ke
zdravým návykům po celý život.

Vliv na celé tělo
Začněme úsměvem. Mnoho lidí se domnívá, že si stačí zuby dvakrát denně „přejet“ kartáčkem. Bývají pak překvapeni, když jim
zubař oznámí, že mají kazy v mezizubních prostorech. Je to totiž podobné, jako byste si chtěli vyčistit boty tak, že celý obsah
svého botníku srovnaný do řady pečlivě přetřete krémem. Nebude to stačit. Podle Světové federace zubních lékařů, je třeba
čistit i mezizubní prostory, používat účinnou antibakteriální
ústní vodu, ale i třeba žvýkačky bez cukru. Ty po jídle zvyšují
produkci slin, které neutralizují kyseliny v zubním plaku a tím
zuby chrání. Dokud máme zuby zdravé, tak si ani neuvědomíme, co vše ovlivňují, od vztahů, přes naše sebevědomí až po to,
jak si vychutnáme jídlo. A ono je to dokonce ještě složitější. Naše
ústa mají totiž dopad na zdraví mnoha dalších orgánů v těle.

SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ
Slaví se každý rok 20. března a je organizován Světovou dentální federací (FDI) a národními dentálními asociacemi ve spolupráci
s globálními partnery ve více než 100 zemích
světa. Více informací najdete na www.sduz.cz.
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Auto bez starostí
Už nejen mezi firemními zákazníky je čím dál tím víc „in“
auto nevlastnit, ale pouze používat a za tuto službu platit
měsíčně nějakou částku. Nabídka aut na operativní leasing
je čím dál širší, pojďme se podívat na ta nejzajímavější.
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Mercedes-Benz E 220 d All-Terrain
Nevím jak pro vás, ale pro mne je Mercedes zosobněním vozu
úspěšného manažera. A pokud ještě navíc nežijete pouze svou
prací a jste aktivním jedincem, pak by se vám mohla zamlouvat
outdoorově laděná verze All-Terrain. Ve srovnání s běžným kombi
třídy E má o 29 mm větší světlou výšku – o 15 mm je vyšší podvozek, o dalších 14 mm se postaral větší profil použitých pneumatik.
Pneumatické odpružení v případě potřeby dovoluje další zvýšení
až o 35 mm a černé plastové lemy blatníků a prahů nebo nárazníky s náznaky ochrany spodku vozu propůjčují E All-Terrain drsný
vzhled. Uvnitř na vás ovšem čeká veškerý luxus a technologie, které umí aktuální třída E nabídnout. A že jich opravdu není málo.
Mercedes třídy E patří k nejvyspělejším automobilům současnosti
a především jeho asistenční systémy, které řidiči cestování umí
výrazně usnadnit, patří k tomu nejlepšímu, co v současném světě
aut najdete. Prozatím jedinou dostupnou motorizací pro provedení
All-Tarain je moderní čtyřválcový diesel o objemu 2,0 litru s parametry 194 koní a 400 N.m, který autu umí udělit slušnou dynamiku vyjádřenou zrychlením 0–100 km/h za rovných osm sekund
a maximální rychlost 231 km/h je také naprosto dostačující. Za
sebe pak musím říci, že bych po E All-Terrain sáhl radši než po
zbytečně přerostlém GLE.
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BMW řady 5
Pokud ovšem máte radši sportovnější svezení a jste
dynamický člověk, který si to za volantem užívá a řízení ho baví, pak byste se měl podívat na nové BMW
řady 5. BMW si na něm dalo hodně záležet, pohrálo
si s aerodynamikou a součinitel čelního odporu vzduchu 0,22 je na tříprostorový sedan naprosto skvělá
hodnota. Díky chytrému využití lehkých a pevných
materiálů v konstrukci karoserie (nemá ovšem
karbonové výztuhy jako větší řada 7) se v závislosti na motorizaci podařilo snížit hmotnost až o 100
kg. Vedle jisté sportovnosti měli inženýři na zřeteli
také komfort a ačkoli nová „pětka“ neumí nabídnout
pneumatické odpružení, stále je k dispozici celá řada
prvků, které mohou chování auta přizpůsobit přesně
vašim požadavkům. Stačí zmínit Dynamic Damper
Control, aktivní stabilizátory nebo o 10 mm snížený
M podvozek. Společně s Mercedesem třídy E patří
nové BMW řady 5 k nejpokročilejším vozům v oblasti konektivity, asistenčních systémů směřujících
k autonomnímu řízení a bezpečnosti.

Společně s Mercedesem třídy E patří
nové BMW řady 5 k nejpokročilejším
vozům v oblasti konektivity,
asistenčních systémů směřujících
k autonomnímu řízení a bezpečnosti.
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E-shop s osobním přístupem.

HU
N A TR
BAVÍ.
8 LET E NÁS TO
L
A STÁ

E-shop s více, jak 50 značkami pneumatik,
disků, baterií a jiného sortimentu.
Pohodlný nákup z mobilních zařízení.

Tel.: 773 63 03 03

www.exprespneu.cz
93

A U TA

Lexus NX
Ať se nám to líbí, nebo ne, SUV a crossovery jsou auta, která
jsou teď na vlně oblíbenosti hodně vysoko. A pokud budete
hledat jistou extravaganci a zároveň nebudete chtít slevit ze
svých nároků na kvalitu a komfort, zákonitě se vám v hledáčku objeví Lexus NX. Ten se prezentuje atraktivním designem
s výraznými hranami, čímž jde ve šlépějích nové generace
modelu IS a nechybí ani výrazná maska chladiče ve tvaru
přesýpacích hodin. S paketem F Sport pak jde extravagance
NX o kus dál a navrch dostáváte i o něco tužší podvozek.
Už v základní výbavě je Lexus NX vybaven vším potřebným
a očekávaným u daného segmentu, má například systém
kamer Panoramic View Monitor sledující okolí vozu a pomáhající při manévrování ve stísněných prostorech. Lexus NX
byl také prvním autem daného segmentu, které nabízí elektricky sklopná zadní sedadla. Z pohledu svezení je důležitý
adaptivní podvozek, který jednak reaguje velice rychle a jednak nabízí až 30 různých nastavení! Pokud si mohu dovolit
soudit, tak podvozek jen tak do úzkých nezaženete a za všech
situací bude „rychlejší“ než motor. Ty máte na výběr dva –
přeplňovaný zážehový dvoulitr s výkonem 238 koní ve verzi
NX 200t nebo hybridní pohonnou jednotku s kombinovaným
výkonem 197 koní, kterou v případě pohonu všech kol tvoří
dva elektromotory a zážehový atmosférický řadový čtyřválec
o objemu 2,5 litru pracující v Atkinsonově cyklu. Navzdory
stejnému označení tu není prakticky žádná příbuznost s pohonnou jednotkou Lexusu IS 300h, kde je pohonné ústrojí
uložené podél, zatímco v NX 300h napříč. Lexus umožňuje
použití operativního leasingu na obě motorizace v rámci produktů Lexus Rent a Lexus Rent Plus.
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Audi Q5
Pokud ve světě SUV chcete zvolit poněkud konzervativnější cestu, ale stále trváte na svých vysoko
položených požadavcích, pak je tu nové Audi Q5.
I samotné Audi se při tvorbě nové generace vydalo
vyloženě konzervativní cestou a vzhled je evolucí
tvarů předchozí generace Q5. Přesto na něm najdete pár novinek, které navíc vypadají parádně. Podívejte se na Q5 z boku a pozorujte ladnou linku,
která jde od předního blatníku do boku a tvoří elegantní vlnu připomínající kupé A5. Navíc opticky
prodlužuje příď auta a činí jej štíhlejším. Pod tím
vším je ale nové auto postavené na modernizované platformě pro vozy s motorem uloženým vpředu
podél MLB evo. Mezi důležitá vylepšení ve srovnání s předchozí generací patří prodloužení rozvoru,
snížení hmotnosti až o 90 kg a snížení čelního odporu vzduchu na 0,3 v případě použití aerodynamicky optimalizovaných 17“ ráfků. Vůbec poprvé
si mohou zákazníci u Q5 objednat pneumatické
odpružení, měnit světlou výšku a Q5 přizvednout
až o 45 mm. Základ nabídky motorů Audi Q5 v současné době tvoří přeplňované zážehové a vznětové
čtyřválce, motor 2.0 TFSI je k dispozici ve verzi
s výkonem 252 koní, diesel 2.0 TDI je v celkem
třech výkonových variantách 150, 163 a 190 koní.
Ve druhé polovině letošního roku nabídku motorů
rozšíří šestiválcový diesel 3.0 TDI s výkonem 286
koní, k němuž bude možné přiobjednat i sportovní
zadní diferenciál. Sportovně ražená SQ5 se zážehovým motorem 3.0 TFSI s výkonem 354 koní přijde
ještě v první polovině roku, SQ5 osazená dieselem
se shodným výkonem bude k mání na konci roku.
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PALEC NAHORU PRO OPERATIVNÍ LEASING

Jen si vybavte, čím vším musíte projít, když si kupujete nové auto. S operativním leasingem je tohle všechno
pryč. Jednoduše si pořídíte auto bez starostí a hned jezdíte. Základní výhodou je to, že pořídíte-li si vůz na
„operák“, máte jej k dispozici, jako by bylo auto vaše. Může být nové nebo zánovní a pronajímáte si jej na
určité období, nejčastěji to bývá na 24, 36 nebo 48 měsíců a měsíčně platíte fixní částku, která je po celou
dobu leasingu neměnná. Dalším bonusem je, že se u auta nemusíte starat o jeho zůstatkovou hodnotu
a opětovný prodej s nepříjemným smlouváním o ceně.

96

www.KRS.cz
PRVNÍ ČESKÝ

VÝROBCE
OBYTNÝCH VOZIDEL

Cestujte po světě,
investujte doma
Investice do komerčních
nemovitostí v ČR

Nemovitostní fond DRFG
přinesl klientům za rok 2016
zhodnocení ve výši 5,04 %

