REAKCE NA ČLÁNEK V E15
Vlastně jsem se trochu divil tomu, že k podobnému mediálnímu útoku nedošlo už mnohem dřív. Totiž
začal jsem se divit velmi brzy po tom, kdy jsme se rozhodli poskytnout televizi Šlágr komplexní právní
a další odbornou (manažerskou a ekonomicko-analytickou) podporu a také určitý balík akcií Riocath
FNDB, a.s. pro využití televizí k přímému prodeji a nakládáním s jeho výnosem, abychom jim tak
pomohli překlenout to nejkritičtější období. Kořeny problému zasahují do doby podpisu velmi
nevyvážené smlouvy upravující podmínky vysílání mezi tehdejším provozovatelem televize
reprezentovaným zakladatelem TV Šlágr panem Karlem Peterkou s dnes čistě privátní skupinou České
radiokomunikace. Právě tohle je totiž zpětně možné chápat jako zahájení časového odpočtu
k něčemu takovémuto.
Nejsem právník a kličkovat ve formulacích "mě prostě vůbec nebaví", ale jak ten text v E patnáctce
pročítám, říkám si, že nezbyde než se k jednotlivým tam obsaženým tvrzením jednoznačně vyjádřit.
Než s tím ale začnu, rád bych přednesl jen několik poznámek na okraj té konkrétní věci:
Osobou, která za článkem údajně právě těmi nejtvrdšími formulacemi na naši adresu stojí, je právník
pan Jan Langmeier. Znám celou řadu právníků. A jsou mezi nimi i takoví, kteří jsou ochotni pracovat
zadarmo pro dobrou věc a podle svých sil se o to v průběhu praxe opravdu snaží. Těch si vážím o to
víc, že jich znám ale zpropadeně málo. Většina právníků totiž pracuje zásadně jen za peníze. A ty
peníze za tu práci od někoho inkasuje. To samo o sobě není vůbec nic špatného, protože přijmout
odměnu za vykonanou práci je normální, legitimní a je to stejné, jako u kterékoliv jiné profese. Každý
prostě musí z něčeho žít… Ale znamená to, že i v tomhle případě tedy nejspíš pana
advokáta Langmeiera někdo konkrétní platí, aby v určitém duchu psal a publikoval. A je tedy na místě
si také položit otázku, kdo na tom může mít zájem a komu takové očerňování má ve výsledku
posloužit. Rozhodně to nebude pan Peterka ani pan Jezbera, nebude to rozhodně TV Šlágr a už vůbec
ne akcionáři Riocath FNDB, a.s., jejichž akcie to má znehodnotit. Na ty to totiž míří hlavně, jakkoliv se
to tváří div ne svatě. Spíš bych proto tak trochu vsadil na radiokomunikace nebo někoho s nimi
spřízněného. Ale byla by to jenom sázka podložená spekulací při hledání odpovědi na otázku "Komu
to (publikování článku v E15) slouží?". Tedy spekulace. Nic určitého :-). Zatím.
Jedno je ale jisté: kdyby totiž nedošlo k podpoře TV Šlágr ze strany Riocath FNDB, a.s., velmi
pravděpodobně by už rok či dva žádný Šlágr pro seniory nikde nevysílal. Ti, uzavření v době pandemie
do svých domovů, často ve strachu volně vycházet ven, by dávno neměli možnost poslechnout si
kdykoliv muziku, kterou milují. Přesně tu, která jim je ze strany TV Šlágr poskytovaná už spoustu let
ve vrchovaté míře. A protože těmi povětšině (z hlediska světa financí) drobnými investory byli a jsou
skutečně právě ve své většině dlouhověcí diváci TV Šlágr, z nichž je veliká většina už opravdu
úctyhodně seniorního věku. Chci jim nejen tímto textem, ale co nejdříve také prostřednictvím vysílání
televize vyslat tenhle signál: udělali jste tou investicí krok správným směrem. Máte jasný podíl na
záchraně vysílání, které bylo, je a bude určeno právě Vám. A toto prosím není prázdná agitka, nějaký
vágní slib do budoucna, ale fakt. Reálný běh věcí, který v zatím z časového hlediska poslední (nikoliv
však konečné) fázi trvá vlastně od počátku spolupráce Riocath FNDB, a.s. a TV Šlágr. Stojí to za to?
Stálo to za to? Samozřejmě. Ty uplynulé dva roky vysílání TV Šlágr v téhle šílené době. To mám
především na mysli.
S přihlédnutím k výše uvedenému se mi proto jeví jako velmi nepatřičné si dovolit srovnávat aktivitu
Riocath FNDB, a.s. s praktikami šmejdů, kteří ze seniorů tahají peníze mnohdy za nic, manipulují jimi a
škodí jim, jak jen mohou. Kdo jim vlastně v této situaci chce škodit? Pan Jezbera? Těžko. Nebo spíš
pan advokát Langmeier? Nebo snad někdo, kdo stojí za ním a platí to?

Pozice tedy byly zatím udrženy a vysílá se. Zázrakem. V tomto ohledu tedy „úkol splněn“.
A teď ještě pár slov k té údajné podivnosti akcií i společnosti, která je původně vydala. Tedy k firmě
Riocath FNDB, a.s. Její historie je skutečně komplikovaná a dodnes nese ve svém účetnictví zátěže
z minulosti, se kterými je třeba se postupně vypořádávat, jak jen to Zákon o účetnictví umožňuje. To
ale průběžně realizujeme a nijak to neovlivňuje revitalizační proces, který ve společnosti probíhá.
Právě proto, abychom ochránili vkladatele, garantujeme fixní výnos po období, kdy tyto procesy
probíhají a právo na vrácení peněz i v průběhu této fixace.
Současně jsme se ale zavázali, že do aktiv Riocath FNDB, a.s. - do téhle, v době převzetí ze strany
našeho holdingu Riocath, fakticky prázdné, nebo téměř prázdné skořápky – budeme postupně
vkládat akcie nebo obchodních podíly společností, které mají dobrý předpoklad stabilního výnosu a
tím budeme tvořit výnosné portfolio. Pro začátek, ale z hlediska hodnotového stále s velkým
převisem oproti ceně akcií, které jsme zatím „poslali do oběhu“, jsme takto realizovali vklad 10 %
základního jmění společnosti Riocath Global, a.s., která vlastní 9/10 klíčového patentu k vynálezu
unikátní auto-everzibilní trubice využívané mimo jiné pro katetrizaci. Tento vynález je aktuálně
chráněn patenty ve 47 průmyslově a technologicky rozvinutých státech a širších teritoriích, to jest
prakticky globálně, až na několik málo výjimek doposud dobíhajících řízení k udělení patentu.
Mimochodem nejen TV Šlágr, ale také samotné společnosti Riocath Global, a.s. pomohly prodeje akcií
Riocath FNDB, a.s. rozvinout v uplynulých letech tuto rozsahem i propracovaností unikátní
patentovou ochranu, reálně zahájit vývoj reprezentativního portfolia aplikací pro zdravotnictví,
převážně tedy inovativních zdravotnických prostředků a realizaci řady dalších předpokladů rozvoje
konceptu, který mimo jiné získal tzv. „Pečeť Excellence“ (Seal of Excellence) udělovanou Evropskou
komisí jen na základě velmi přísného hodnocení vybraným vysoce inovativním projektům
s evidentním minimálně celoevropským dopadem.
A my že jsme nějací prodavači hrnců, kteří okrádají nebo chtějí okrást důchodce?!
Je zcela na místě poznamenat také to, že v průběhu už uplynulého času po zakoupení akcií FNDB se
řada našich investorů dostala do nesnází a požádala o navrácení vložených prostředků před
uplynutím sjednané doby. Bez výjimky všem bylo v co nejkratší možné době vyhověno. A kromě toho,
v době pandemie jsme k naší nesmírné lítosti některé investory nadobro ztratili. I mezi nimi si totiž
koronavirus vybírá svou nelítostnou daň. V současné době proto běží také několik dědických řízení,
kdy akcie FNDB jsou jejich předmětem. Spolupracujeme bez průtahů se všemi dotčenými notáři a
jsme připraveni respektovat přání dědiců a maximálně jim vyjít vstříc v případech, kdy se rozhodnou
od této investice odstoupit. Taková je prokazatelně naše několikaletá minulá i současná praxe, kterou
kdykoliv můžeme doložit. Podrobné informace byly vždy k dispozici akcionářům Riocath FNDB, a.s. na
každé pravidelně a v plném souladu se Zákonem o obchodních korporacích pořádané Valné hromadě
společnosti. Žádný dotaz tam nikdy nezůstal kvalifikovaně a podrobně nezodpovězen.
Jestliže by ale současná medializace měla účelově směřovat k vyvolání jakéhosi hromadného „runu“,
budeme se skutečně mít co ohánět, abych takovou situaci překonali. Pokud je mi známo, tak něco
takového nezvládla bez vnějších intervencí doposud žádná banka, ba svého času ani samotná Burza
cenných papírů v New Yorku. Dobře, u nás by to bylo relativně „v malém“, ale princip je stejný. Jaký
je tedy skutečný úmysl iniciátora této medializace? Kdo jím je?
Takže abych tohle téma nějak smysluplně uzavřel: snažíme se ze všech sil. Ale ano, jsme zranitelní.
Tak podle svých možností vy, naši akcionáři, s podporou tomuto projektu ještě nějaký čas prosím
vydržte. Konec konců, u řady z vás už se blíží konec cca tříletého období, kdy se budete rozhodovat
buďto o navrácení akcií zpět a vyplacení původní kupní ceny navýšené o příslušný tříletý bonus,
anebo vyplacení bonusu a ponechání si akcií FNDB, a.s. jako dlouhodobé investice a součásti

domácího portfolia tedy trvalejší součásti „rodinného stříbra“ s výhledem na pravidelný výnos
z vyplácených dividend. S ohledem na vývoj projektu Riocath nevidím důvod, proč bychom neměli
našim závazkům na úrovni Riocath Global, a.s. a Riocath FNDB, a.s. plně dostát. A to jakkoli je díky
koronaviru situace před nastupujícím obdobím zahájení výroby katetrů finančně opravdu velmi
složitá.
A teď ještě pár slov k panu Janu Jezberovi, který je v textu článku primárně uveřejněném v periodiku
E15 řádně „propírán“ v souvislosti s jeho minulostí a jejími velkým dílem problematickými
interpretacemi, které v některých ohledech hlavně na internetu přetrvávají do dneška. Je třeba mít i
s ohledem na minulost na paměti, že pan Jezbera nebyl v souvislosti s jmenovanými kauzami,
například vytunelovaných Litoměřických fondů, nikdy z ničeho obviněn, natož pak souzen, či dokonce
odsouzen.
Můžu ale jako předseda představenstva Riocath Global, a.s. a spoluvynálezce auto-everzibilní trubice
mluvit a s plnou odpovědností o něm psát za naši společnost. A je to opět velice jednoduché: kdyby
nebylo zásahu pana Jezbery v pravou chvíli, došlo by před necelými čtyřmi lety ke klasickému
nepřátelskému převzetí naší tehdy mateřské společnosti Riocath Medical Devices, a.s. ze strany
silného a jinak váženého investičního fondu.
Na závěr chci ujistit, že naše dosavadní praxe, zahrnující dozajista i jiné nestandardní postupy, nežli je
postupná revitalizace Riocath FNDB, a.s., vedla k tomu, že jsme pro tuto zem vytvořili mimořádný
projekt. Je založený na unikátním know-how ryze českého původu a doslova vydupali ze země
technologickou platformu RIOCTAH. Že jsme i v době koronaviru začali uvádět naše produkty
postupně na trh a že je o ně skutečně mimořádný zájem na celém světě, protože anebo i přestože to
nejsou žádné hrnce ani pokličky. Ale zdravotnické prostředky, které budou lidi chránit před
zbytečnou bolestí nebo zavlečením nebezpečné infekce do těla. A to je důležité zdaleka nejen pro
seniory.
Cesta k úspěchu, ať už to je udržení TV Šlágr nebo globální rozvoj téhle technologické platformy
zdravotnických prostředků bude nepochybně ještě složitá. Ale my naprosto přesně víme, co a proč a
pro koho to vlastně děláme. A jsme schopni to předvést. Proto si budeme vždy vážit těch, kdo se
rozhodnou nám svoji důvěru ponechat, anebo se k nám dokonce přidat, protože právě oni/vy nám to
umožňují/jete dovést do cíle.
To my budujeme intelektuální i hmotnou podstatu FNDB. Aby bylo jasno. A jakkoliv mi to dlouho
znělo nepatřičně, až jaksi nabubřele, proto také to bylo dlouho takto cudně schováváno do zkratky
FNDB, tak pokud to tedy nevíte: ona neznamená totiž nic jiného, nic menšího nežli „FOND
NÁRODNÍHO DUŠEVNÍHO BOHATSTVÍ“. Dnes jsem na to hrdý. A udělám všechno pro to, aby to tak
zůstalo a bylo krok za krokem naplněno, i když začínáme s málem a velikým dílem jsme to získali
právě díky seniorům, kteří už sami pro sebe, snad s výjimkou svých dětí a vnoučat, nemají mnoho
pádných důvodů, proč by právě oni měli myslet na vzdálenou budoucnost. A přesto to dělají.
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