LUCA M AL ISAN

RU D I M IEL

SOUMRAK NAD PŘÍSTAVEM

LUCA M AL ISAN

RU D I M IEL

SOUMRAK NAD PŘÍSTAVEM

KRESBY

Luca Malisan

SCÉNÁŘ

Rudi Miel

BARVY	
Filippo Rizzu ve
spolupráci s
Massimiliano Riva
KONCEPT,
DESIGN A
REALIZACE

www.chriscom.eu

PŘEKLAD	Jana Ježková & Michael Fuček,
Orange Tree Translations
		
© Credendo 2021

Jakákoli reprodukce, i jen částečná,
je zakázána.

100 LET
POHLEDEM
KOMIKSOVÝCH
BUBLIN

Historie společnosti Credendo je úzce spjata s dějinami Belgie. Vše začalo v roce 1921, kdy belgické ministerstvo hospodářství zřídilo Delcredere Committee za účelem pojištění
belgických exportních transakcí. Tehdy se Belgie stala teprve
druhou zemí (po Spojeném království) s vlastní exportní úvěrovou agenturou.
Nyní, po 100 letech, je Credendo evropskou skupinou úvěrových pojišťoven působící po celém kontinentu. Nabízí služby
ve všech oblastech pojištění pohledávek a široké portfolio
produktů s pojištěním rizik po celém světě.
Máme dva důvody, proč je podle nás příhodné oslavit tento
úžasný příběh komiksem. Belgie proslula jako kolébka tohoto
„devátého umění“ a tvorba průkopnických autorů stojících za
komiksovými sériemi jako například Tintin nebo Spirou je dodnes známá po celém světě. Komiksy jsou navíc dokonalým
médiem ke ztvárnění příběhů, které si občas v ničem nezadají
i s velkými akčními filmovými trháky.
Kromě obvyklého fungování společnosti nabízející pojištění
pohledávek je život v Credendu často okořeněn nejrůznějšími historkami a drobnými, ale i zásadními příběhy ze života.
Ostříleným tvůrcům komiksů jsme dali za úkol vytvořit příběh,
který by ukázal, co se může odehrávat v zákulisí naší práce
v Credendu. Autoři se setkali se zaměstnanci Credendo a na
základě jejich zážitků vytvořili děj komiksu.
Příběh je záměrně nadsazen – autorům jsme dali tvůrčí svobodu, aby si s našimi příběhy, na kterých se komiks zakládá,
trochu kreativně pohráli.
Při přípravě komiksu nám šlo především o to, aby vás jeho
čtení bavilo. Doufáme, že vám přinese stejnou radost, jakou
nám přinesla jeho tvorba.
Na závěr ještě staré dobré upozornění: jakákoliv podobnost
se skutečnými osobami či událostmi je čistě (anebo téměř)
náhodná.

Dirk Terweduwe
Generální ředitel Credendo

Boulogne-sur-Mer,
nábřeží Gambetta.

Jau!!!

Za to mi zaplatíš!!

Dávej si pozor, kámo!
Budeš litovat!

Hele! Dívej!
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Haló, pane!!

Do pr... ?!

Dávejte pozor!

...Klouže to!!

Ááááááááá

Pomoc!!

Vydržte!
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Tam je žebřík!
Už jste skoro u něho!

Jste v pořádku?

Díky, kluci!

Divnej chlap...
Jako by najednou
někam strašně spěchal!

Váš kabát!

Něco vypadlo z kapsy...
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Boulogne-sur-Mer, následující den.
Sídlo společnosti Blue Heaven Energies Ltd.

Ta čísla jsou katastrofální.

Na zdraví! Jste nachlazený,
pane Molaine?

Naše konkurence prudce snižuje
ceny. V těch veřejných soutěžích
nikdy nemůžeme podat
srovnatelnou nabídku.

Nebojím se ani tak o svoje zdraví, jako o zdraví
Blue Heaven Energies. Jsme na pokraji bankrotu.

A ta studie proveditelnosti přestavby
přístavu v Luandě, na kterou jsem sázel,
nám proklouzla mezi prsty.

Vítězní Harbour Dynamics z Hamburku teď mají větší
šanci, že vyhrají i v druhé části, a to zakázku v
hodnotě 89 milionů eur.

Zkusíme to znova. Nemáme co ztratit...
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Mám rád výzvy!
Máte volnou ruku, Neurayi!

Sídlo společnosti
Harbour Dynamics.

Německo,
přístav v Hamburku.

Naše úsilí přineslo
své ovoce.

Získali jsme zásadní výhodu v boji
o první místo v druhé části soutěže.

Téměř. Ještě nám chybí
obojživelné rypadlo.
Ale naše pobočka v Luandě už jedno objednala
u Hoist Trade International v Antverpách.

Přestavba přístavu v Luandě bude tou
nejlepší vizitkou naší společnosti.
A novou bránou do Afriky.

Dohlédněte na to, aby ho měli včas.
Nerad bych, aby nás kvůli tomu
vyloučili.

|9

Nechvalte dne před večerem,
Reinere. Splňujeme všechny
podmínky specifikace?

Blue Heaven Energies neznám. Ale mám obavy z Puerto
Ilimitado z Barcelony. Ti jsou pro nás skutečnou
konkurencí. Mají dobré reference.

Barcelona.

Dnes platím já.

¡La cuenta por favor!

Když vyhrajeme druhou část, budeme mít
želízko v ohni pro tu třetí, kde se hraje o
rozpočet půl miliardy.

Zakázka století!

Všechny stroje uvedené ve
veřejné soutěži máme
k dispozici.
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A naším hlavním trumfem
jsou naše zkušenosti.

V jaké oblasti
Credendo podniká?

Mezitím v Bruselu.

V exportních rizicích. Je to evropská skupina
úvěrových pojišťoven. Druhá nejstarší svého druhu.
Původně se jmenovala Ducroire a byla založena
přesně před sto lety.

Zítra je můj první den v práci.
Musím být ve formě. Mějte se!

S tvým právním a ekonomickým
vzděláním jsi určitě mohl přehazovat
pracovní nabídky vidlemi.
Proč zrovna Credendo?

Tak dobře. Ale jenom nealko.
Nic se nesmí přehánět...

Nedáš si ještě jedno, Harolde...?

V Credendu se dá kombinovat
analytická práce
s prací v terénu.

Budeš muset obnovit svůj blog,
ať si můžeme o tvých nových
zážitcích přečíst!

Platí!
Na zdraví!

|11

Brusel,
následující den.

Sídlo tiskové agentury
Scoop SA.

Výroční zpráva.
Harbour Dynamics.

Pane! Komu mám tu
obálku předat?

Ty je znáš?
Sídlí v Hamburku.
Tohle bude zajímat
Michela.

Nějakou šťastnou náhodou se k nám dostala
rozvaha Harbour Dynamics...

Zajímavé. Tu mají přece zveřejnit až
za pár dní...
Ukaž.

Zvláštní tabulka. Zdá se mi, že
se dost nešikovně snažili
zamaskovat nějaká špatná čísla...
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Máte domluvenou
schůzku?

Mezitím v Credendu,
ulice Montoyer.

Ano. Harold Calberg. Dnes nastupuji.
Annie Fouvry mě očekává.
Dám jí vědět.

Vítej v Credendu,
Harolde.

Sem se jen tak někdo
nedostane!

S bezpečností to myslíme vážně. Je to naše práce.
Nejprve ti ukážu oddělení likvidace a vymáhání.

Toto je Sandra. Potkáš ji jen
pokud se u případu vyskytne
nějaký problém.

Ráda tě poznávám!

Kočičí žrádlo tě musí stát majlant!

Je tohle celá rodinka?
Ano: Ťapka, Safír,
Kiko, Princezna,
Kaktus a Čert...
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Máš hlad?

Ano. Od rána jsem nic nejedl...

Jak dlouho v Credendu pracuješ?
Vypadá to, že tu všechny znáš...

Například o pokusech o korupci...
To bylo před necelými dvaceti lety běžné.
Vzpomínám si, jak jsem byla jednou v hotelu v Africe.
Druhý den jsem měla mít schůzku
ohledně nějakého vymáhání. Uprostřed
noci mi někdo zaklepal na dveře.

A?

Někdo se chtěl dostat přes
zavřené dveře mého srdce.

Už to radši nepočítám.
Mohla bych vyprávět...

Nikoho jsem neočekávala.

Byl to okouzlující mladý muž,
kterého nejspíš poslala společnost,
se kterou jsme vedli právní spor.
Samozřejmě jsem ho odmítla.
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Chudák.
Musel být zklamaný!
Hodně se toho od té doby změnilo. Nová
generace, nové metody. Radši si podrž klobouk,
se mnou to bude fičák.

Nevadí,
když to zvednu?

Ahoj Annie! Tady Jan z
Hoist Trade International.

Mohla bys nám připravit
úvěrové pojištění?
Samozřejmě.
Už jsi podal žádost? Nezapomeň
přiložit objednávkový formulář.

Přijali jsme velkou objednávku
od Harbour Dynamics v
Hamburku. Obojživelné
rypadlo pro jejich pobočku
v Angole.

Ahoj Jane! Jak se tam
v Antverpách máte?

Jak je svět malý.
S Hoist Trade spolupracujeme už léta. Společnost,
která si u nich právě objednala obojživelné
rypadlo, je Harbour Dynamics International.
Vyhráli v první části veřejné soutěže na přestavbu
přístavu v Luandě.
Chtěla jsem tě poprosit, jestli
by ses na ten jejich případ
nepodíval.
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Máme schůzku ve studiu Gaming
Attitude. Kontaktovali nás
kvůli jejich prvnímu exportu
videoher.
Je to úplně nová
společnost.

Forest, sídlo společnosti
Gaming Attitude.

Hahaha! Skvělý!
Vypadá to tady jak v Call of Duty.
Akorát bez těch mrtvol.

Jsme tu správně?

1- CBB- 875

Harold. Trochu jsme bloudili.
Ani navigace nemohla najít vaši ulici.
Alex. Těší mě. Ano, je to
tady takové zapomenuté
místo.

Ať jde o výzdobu nebo pracovní dobu,
každý je svým pánem. Někteří dokonce
raději pracují v noci.
Pro nás jsou nejdůležitější výsledky.

Výtah nefunguje... Vlastně
asi ani nikdy nefungoval.
Pro planetu je stejně lepší,
když chodíme po schodech.

Kéž by k tomu takto přistupovali
všude! Na čem teď pracujete?
Na hře o kočičích
rockerech.
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Náš geniální
tým v akci!

Hahaha! Z toho by
mohl být hit!

Vaše kanceláře jsou
velmi neobvyklé...

Povězte nám něco o tom
vašem prvním exportu her
do Slovinska...

O dvě hodiny
později.

Já jsem se ani vteřinu nenudil.
Podle mě má ten jejich projekt
potenciál.

Ten toho teda namluví!!
Jsou jak z jiné planety.

Podle mě se z nich můžou za pár let stát
jedni z předních evropských herních vývojářů.

Čísla mají dobrá, ale mám pochybnosti
o jejich existenci z dlouhodobého
hlediska. Zpívající kočky!!

To už budeš muset posoudit
sám. Budeš je mít na starost.

1- CBB- 875

Antverpy, sídlo společnosti
Hoist Trade International.
O týden později.

Hotovo. Poslední bedna!
A teď rovnou do Angoly.

Je tam to rypadlo celé?
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Je rozložené, ale nic nechybí.
Sám jsem to kontroloval.

Mezitím v Bruselu.

Máš fakt talent...

Tady někdo
tvrdě pracuje!

Patříš na pódium!

Nevypadá to tak, Annie,
ale dřeme jak mezci!
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Musím jít. Jsem pozadu s prací.

Budu muset vyhrabat starý sešity z
hudebky, abys mě příště tak nerozdrtila.

Zdá se, že je tedy vše
na dobré cestě.

Nechali mě otestovat jejich demo,
než ho pustí ven.

Zpívající kočky... Budu hádat.
Gaming Attitude!?

Ano. Vybudovali
jsme si vzájemnou
důvěru.

Musím ti pogratulovat. Slyšela jsem,
že ten jejich export her do Slovinska
šel jak po másle.

Dorazily podepsané pojistné dokumenty od
Hoist Trade International týkající se toho
exportu obojživelného rypadla do Angoly.
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O několik týdnů později, pobřeží Angoly.

Isidore Bango, Harbour Dynamics.
Očekáváme náklad z Antverp.
Nákladní loď před chvílí
připlula. Nyní probíhá
vykládka kontejnerů.

Dokumenty jsou připraveny. Jen je
potřeba podpisem potvrdit dodání.

Náklad bude muset zůstat dalších
čtyřiadvacet hodin ve vašem skladu.

Bedny naložíme zítra, až budeme
mít k dispozici kamión.
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O několik hodin později.

1 - ADC - 003
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Zaventem, mezinárodní
letiště Brusel.

Máme docela štěstí, že zrovna probíhá
Královská podnikatelská mise do Luandy.

Nezapomeň, že mám spoustu schůzek
s našimi klienty, takže mi na tebe moc
času nezbyde. Ale ty si poradíš.
Kdy máš tu schůzku s vedoucím
pobočky Harbour Dynamics?
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Už dnes. A zítra máme schůzku
se správou luandského přístavu,
kde máme projednávat
environmentální aspekty projektu.
Jejich nabídka vypadá
dobře, v Harbour
Dynamics odvedli
skvělou práci.

Přístav v Luandě, sídlo angolské
pobočky společnosti Harbour
Dynamics.

Vítejte v Angole.
Rád vás poznávám, Harolde. Jsme moc rádi,
že s vámi můžeme spolupracovat.
Výhra přestavby přístavu v první části soutěže
nám zvyšuje šance v následujících částech a
umožní nám se trvale usadit v Africe.

Narazili jsme ale na závažný problém. Obojživelné
rypadlo, které jsme si objednali u Hoist Trade
International v Antverpách, nám bylo dodáno neúplné.
Naše účast v druhé části soutěže je tedy ohrožena.

Chyběl mu motor, věřil byste tomu?!
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Hoist Trade International jste už asi
kontaktoval, že?
Potvrdili, že všechny části bagru byly do
kontejneru v Antverpách naloženy.

Vloupání do celního skladu je
nepravděpodobné. Nenašly se žádné
známky násilného vniknutí, ani se
nespustil alarm.

Už jsem zrušil všechny naše schůzky ohledně
tohoto projektu s místními úřady.

A zablokovali jsme platbu pro
Hoist Trade International.

Hotel Sirene,
Luanda.

Jaká byla schůzka?
Tomu obojživelnému bagru od Hoist Trade
International chybí motor. Prostě zmizel.
To je šílené!
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A oni teď nechtějí
zaplatit, že?
Jak jsi to
uhodla?

Tohle by mohlo
leccos vysvětlit...

„Podezřelé účetní praktiky ve
společnosti Harbour Dynamics.“

Myslím, že děláš
ukvapené závěry...

Co když kvůli špatnému cash flow
nechali ten motor zmizet, aby
nemuseli zaplatit fakturu?

Měl bys zavolat Sandře.
Většinou dokáže poradit.

Skoro tě neslyším...

Jsem v metru. Je tu nějaká
skupina a hraje strašně nahlas.

Je to ožehavá situace. Co navrhuješ?
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Snaž se udržet dobré vztahy s oběma
klienty. A nezapomeň, o co jde v té
veřejné soutěži.

Dám vědět našemu
vyšetřovacímu týmu.

Následující
den ráno.

Naše delegace se má dnes setkat s
angolským ministrem hospodářství.

Mezitím v
Harbour Dynamics.

Tady jsou dnešní noviny, pane. Je tam
nový článek o Harbour Dynamics.

Nemyslel jsem si, že vás znovu uvidím
tak brzy, Harolde. Dáte si kávu?
Rád, děkuji. Jste na titulní
straně finančních novin.

Je to vykonstruovaná pomlouvačná
kampaň. Naše čísla zkontrolovala
i renomovaná auditorská společnost.
Naše výsledky jsou stabilní.
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Kdo by chtěl poškodit naši
dobrou pověst?

Brusel, následující den.

Tak jak je v
Luandě?

Horko a dusno...
co v Credendu?

Je sobota, Harolde.
Jsem doma.

Vypadají nadšeně, že jim dělám
společnost.

Promiň, úplně jsem ztratil pojem o čase.
Jak se mají kočky?

Volali mi z vyšetřovacího týmu.
Zdá se, že by mohli vědět, kde je
zašantročený ten motor...

Je v něm i GPS navigace?
Zavede vás, kam jen budete chtít.
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Je to opuštěné místo, ale podle mých zdrojů
tady byl kamion – právě v tu noc, kdy bylo
rypadlo v celním skladě v Luandě.

Vida, to by mohlo být nějaké sériové číslo.
Zkuste kontaktovat Hoist Trade,
jestli nemůže mít nějakou
souvislost s naším bagrem.

Nic. Ale jsem si jistý, že tady ten motor byl.
Podívejte se na ty stopy, tady určitě
ležela nějaká těžká bedna.

|28

287CXZ75

287CXZ75

|29

287CXZ75

287CXZ75

287CXZ75
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287CXZ75

Ale ale...

287CXZ75
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Mangový džus
jako obvykle?

Vypadáš, že nejsi
ve své kůži, Harolde.

Dnes budu potřebovat
něco trochu silnějšího...

Je zázrak, že jsem vůbec
naživu. Poslouchej...

Našel jsem chytré hodinky,
dají se přes ně vyřizovat
e-maily a hovory z telefonu.

Tak už víš, co se stalo.
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A jste si jistý?
Ano, je to sériové číslo
obojživelného rypadla,
které se posílalo do Luandy.

Pokud se mi je podaří opravit,
určitě se z nich dozvíme něco o
tom záhadném motorkáři.

Stejně je zvláštní,
jak se ten motor vypařil...

Mohlo by to mít souvislost s tou veřejnou soutěží?
Bez rypadla jdou Harbour Dynamics z kola ven...

Blue Heaven Energies z
Boulogne-sur-Mer a Puerto
Ilimitado z Barcelony.

BINGO!!

Opakuje se tady jedno číslo, to předčíslí
je mi povědomé: tři a dvacet jedna, to
je Boulogne-sur-Mer, tam mám rodinu.

|33

Kdo je jejich konkurence? Bavili jste se
o tom s ředitelem Harbour Dynamics?

Myslíte, že…?
Nevím, ale v této fázi
nemůžeme nic vyloučit.

Tam má sídlo
Blue Heaven Energies.

Nové technologie, užitečné věcičky.
Zvlášť pro ty, kteří s nimi umí pracovat.

Zkusím zavolat.

Segati.

To bude omyl,
omlouvám se.

Ale i staré metody mají pořád svoje pevné místo...

Segati.
To jméno nám nic moc neprozradilo...
Rozhodně nám stojí za to zjistit si něco
o těch Blue Heaven Energies
z Boulogne-sur-Mer.
Promluvím si
se Sandrou.

Vypadáš skvěle, Annie!
Pan prezident má teda štěstí.

Angolský prezident pro naši
delegaci pořádá recepci.
Musím se převléknout!

I ty lichotníku!
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Dobrý večer.
Nějaké nové kontakty?

Paní...

...dovolíte?

Za pár dní se můžeme
těšit na příjemná překvapení.

Tobiana. Těší mě.
Annie.

Na vaše zdraví, Annie.

Jste tady s belgickou delegací?
Jak jste to poznal?

Vyrábím deštníky…
Vím, v zemi, jako je ta naše,
to lidi vždy rozesměje.
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Ale můj hlavní klient
má sídlo v Bruselu...
Tak jak se vám v Angole líbí?

Je to fascinující země,
ale z té pravé Angoly jsem
toho zatím moc neviděla.
Jsem v Luandě pracovně.

Ale co jsem tady,
začala jsem věřit na duchy...

Už jste nějaké viděla?

Nemáte snad na mysli ten zmizelý motor z bagru,
o kterém se teď mluví po celé zemi?

To ne, ale zdá se, že dokáží cokoliv.
Například nechat zmizet obrovský motor obojživelného bagru.

Jak to víte??
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Máme tady totiž jednu zajímavou postavu,
místního krále podsvětí luandského
přístavu. Vím, že sháněl kupce právě
na takový motor.

Všechny špinavé obchody v této zemi
jdou přes Luandu a právě přes něj.

Ten motor mi nabídli, ale k čemu by mi byl bez zbytku bagru?
Do sekačky se mi bohužel nevejde...ha ha ha!

Jak se ten člověk
jmenuje?
Pan Horacio.

Annie, konečně!
Čekám na tebe, že tě
vezmu na malý výlet...
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Zavezu tě tam, kde byl schovaný ten motor.
Vyšetřovací tým mi potvrdil, že to číslo na plíšku,
který jsem našel tam ve skladu,
je opravdu sériové číslo našeho motoru.

Pojď, pojedeme
mým půjčeným autem.

Eee... není už na takovou
výpravu trochu pozdě?
A nejsem na to
úplně oblečená...
Ale skleničku
něčeho dobrého
bych neodmítla...

Zatímco tys pracovala na našem PR,
já jsem se taky neflákal...

Trošku jsem si proklepnul Blue Heaven Energies.
Našel jsem si je na internetu,
finančně na tom nejsou zrovna nejlíp.
Přichází o jednu zakázku za druhou.

V novinách se objevila výpověď dvou teenagerů,
kteří říkají, že viděli pokus o sebevraždu
nějakého nejmenovaného muže,
který má spojitost s Blue Heaven Energies.

Taky jsem se něco dozvěděla...
Motor toho bagru má prý momentálně jistý pan Horacio,
který má konexe v přístavním podsvětí.

Třeba může být nějaká souvislost mezi tou firmou
a tím Segatim, jehož číslo bylo na hodinkách.
Každopádně se zdá, že má blízko k mafii na severu Francie.

Poprosím Sandru, ať to s vyšetřovacím týmem prověří.
Mám pocit, že pana Horacia nebude těžké vystopovat.
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Barcelona.
Ráno, 4:57.

Hotovo?
Máme to.

Nabídka na Luandu
je připravená?

Ano. Naše nabídka je solidní.
Zařídili jsme věci tak,
abychom měli dobrou šanci.

Nefunguje internet...
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Nejde se
vůbec připojit...

Mezitím v Luandě.

A zároveň v
Boulogne-sur-Mer…

Nabídka už je
odeslaná?

To je hrozná rána.

Pokud ve specifikacích nebudeme mít uvedené
to obojživelné rypadlo, tak naši nabídku vyřadí.
Kam mohl ten motor zmizet?? Neúčastnit se druhé
části soutěže po tom, co jsme první část vyhráli...

Tudy prosím, pane Segati.
Pan ředitel vás už čeká.

Ano, právě teď.

Vaši konkurenti odstoupili, takže už vám
nic nebrání v tom, abyste soutěž vyhráli.
Odstoupili??
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No, řekněme, že neměli úplně na vybranou.
Ale máme tady větší problém.

Objevily se nám neočekávané
výdaje, takže bohužel musíme
zvednout poplatek.

Situace se vyvinula dost
neočekávaným směrem.

Nedržíte svoje slovo!

Co tím chcete říct?
Nehrajte si na svatouška.
Požádali jste nás, abychom zařídili,
že zakázku vyhrajete. Za tím účelem
jsme museli učinit jistá opatření.

Zmizení motoru obojživelného rypadla,
které vyřadilo Harbour Dynamics,
nebyla jen shoda šťastných náhod.

Neříkejte mi, že...

V Luandě jsme museli podplatit celníka, který nám
deaktivoval alarm. A trošku jsme si pohráli s rozvahou
Harbour Dynamics, aby podezření padlo na ně.

Což je vám,
hádám, jasné.

Co se týká Puerto Ilimitado z Barcelony, pohráli
jsme si s jejich internetovým připojením,
aby nemohli odeslat svou nabídku včas.

Rozhodně jsme po vás nechtěli, abyste porušovali
zákon. To, co děláte, je zločin! Okamžitě to
všechno zrušte!
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Už je trochu pozdě na to, abychom couvli.
No, a pokud by vás snad napadlo nás udat,
tak budete spoluviníkem...

Musíme dořešit tu věc s motorem k obojživelnému bagru.
Ten motor je pořád na světě, přestože jsme dali jasný pokyn,
aby zmizel.

Druhou část soutěže Blue Heaven Energies s přehledem vyhrají
a třetí část už bude jen formalita. Budou naším nejlepším
nástrojem pro praní špinavých peněz.

Jejich ředitel zatím nespolupracuje, ale brzo
mu dojde, co je v jeho nejlepším zájmu.
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Mezitím v Luandě.

Další rundu, prosím!

Můj kámoš, Firmin, on je sběratel.
Trošku si věci hromadí, chápeš. No a poslední věc,
které se teď nechce zbavit,
i když řekl, že jo, je zrovna motor k bagru.

Ale dávej si bacha, chlapče.
Přehnaná zvědavost tě
tady může stát život...

Dal o něm vědět
jistému panu Horaciovi.

Kde toho pana
Horacia najdu?

|43

Jsi fajn chlap... no a když se tak zajímáš
o motor k bagru, tak poslouchej, něco ti povím.

Tobě to ale pálí! No a pan Horacio hledal někoho,
komu ten motor střelit. A prý už našel.
Dneska ráno se bude nakládat na nákladní loď.

Co chceš s panem Horaciem?

J-já...

Proč se zajímáš o
ten motor?

A ty by ses měl naučit trošku
držet hubu. Vyřídím si to s tebou
později, máš štěstí, že mám
zrovna dobrou náladu.

J-já... chci ho koupit...
pro klienta...
chce zůstat v anonymitě.

Neslyším!

Koupit? Už je prodaný, dneska
ráno z Luandy zmizí. Ale
pokud máš prachy na to, abys
mi udělal lepší nabídku...
Prachy nejsou problém.
Ale nejdřív potřebuji
vidět to zboží.
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Aaaa!!

Moje noha!!

Ano..?
Je to jenom škrábaneček.
To se mi ulevilo, mohlo to
dopadnout o dost hůř.

Kdo je tam?
Snažíte se prodat věc, která patří mně.
Věc, která má spát s rybami.
Okamžitě se jí zbavte.
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Mám tady kupce... je to krásný kousek zboží...
byla by škoda nepodělit se o zisk.
Myslím, že jsem se
vyjádřil dost jasně.

Motor už není na prodej. Ale pokud máš skafandr,
můžeš si ho jít vytáhnout ze dna.

Vypněte motory!
Zatýkáme vás!

Právě včas. Majitel rypadla by si svůj
majetek rád převzal zpět, pane Horacio.

To je omyl. Já k tomu gangu nepatřím, pracuji pro Credendo.
Měl jsem za úkol najít ten motor, patří jednomu z našich klientů.
Vysvětlovat budete později.
Teď půjdete s námi.
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Boulogne-sur-Mer,
o pár hodin později.

Mezitím v Luandě.

Varuji vás,
děláte velkou chybu.

Vyspal jste se dobře? Dělali
vám švábi dobrou společnost?

Kdo jste?

Známe se s Annie. Zavolala
mi hned, když se dozvěděla,
že vás zavřela policie.

Mohu se za něj zaručit.

Pojďte se mnou, rád bych vás oba
pozval na pořádnou snídani.

Harolde! Žiješ?
Docela jsem se zapotila,
abych tě odtud dostala.

Sandra najala tým vyšetřovatelů, kteří
kontaktovali policii, aby zadrželi ten převoz.
Zjistili, že se s motorem chystají odjet ze země,
tak bylo potřeba jednat rychle.
Všiml jsem si.
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Segati byl zatčený, za vším stál on. Blue Heaven
Energies jsou v celé věci obětí. Odposlouchávací
zařízení, které vyšetřovatelé dali do Segatiho auta,
zaznamenalo dost usvědčující rozhovory. Termín
veřejné soutěže se samozřejmě odkládá.

Brusel,
o dva dny později.

Děkuji ti za všechnu pomoc. Akorát tu
noc ve vazbě jsem si moc neužil.
S tím jsem nemohla nic
udělat. V jazyce diplomatů
jsi vedlejší škoda.

Tak potom ti tato vedlejší
škoda nemá nic za zlé.
Co takhle skočit si dnes
na večeři?

To bych hrozně ráda, ale už něco mám. Ale pokud
tě baví rock z osmdesátek, tak pro tebe mám návrh.

O pár hodin později...
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SLOVNÍČEK
Credendo je evropskou skupinou úvěrových pojišťoven působící po celém
kontinentu. Nabízí služby ve všech oblastech pojištění pohledávek a široké
portfolio produktů s pojištěním rizik po celém světě: služby pojištění pohledávek pro belgické exportéry, globální pojištění pohledávek s krytím krátkodobých rizik po celém světě, pojištění single-risk, excess of loss, top-up, pojištění
záruk a zajištění. Credendo je čtvrtou největší skupinou úvěrových pojišťoven v
Evropě.

Mezitím v Credendu,
ulice Montoyer.

V jaké oblasti
Credendo podniká?
V exportních rizicích. Je to evropská skupina
úvěrových pojišťoven. Druhá nejstarší svého druhu.
Původně se jmenovala Ducroire a byla založena
přesně před sto lety.

Pojištění pohledávek: druh pojištění, které si sjednává prodávající s cílem
získat krytí vůči odběratelům. V obchodních vztazích obvykle společnosti svým
odběratelům určí lhůtu, ve které mají provést platbu. Toto pojištění kryje zejména riziko, že do konce této lhůty nebude platba uhrazena. Tato rizika vznikají
jak na základě nesplnění závazku kupujícím (například v případě úpadku nebo
finančních obtíží), tak v důsledku politických událostí (např. válka, omezení
převoditelnosti měny či živelní pohromy).
Pojištění vývozních pohledávek: pojištění proti riziku nezaplacení v souvislosti
s prodejem výrobků, zboží či služeb nebo u realizace projektů pro kupující z
třetích zemí.
Kupující: obchodní partner, kterému prodávající prodává zboží či poskytuje
služby. Kupující (nebo také dlužník) může být osobní nebo kapitálovou společností zapsanou v dané zemi či v zahraničí. Obvykle uzavírá pojištění prodávající
za účelem ochrany proti riziku neuhrazení platby ze strany kupujícího.
Riziko neuhrazení pohledávek: riziko, že kupující neuhradí splatnou částku.
Obchodní riziko: riziko, které se přímo týká kupujících, kteří neplní své závazky
z obchodní smlouvy bez ohledu na to, zda je neplní z důvodu insolvence, nebo
neochoty uhradit či splnit smluvní závazky. Používá se také pojem neplnění
odběratele.
Politické riziko: riziko, že vláda země kupujícího zamezí včasnému dokončení
obchodní transakce nebo platby související s danou transakcí. Toto riziko je
nezávislé na odpovědnosti či vůli kupujícího. Používá se také pojem politická
událost.
Mezinárodní profil: Společnost Credendo má celkem 17 poboček v 15 evropských zemích, kde poskytuje pojištění lokálních i exportních obchodních transakcí. Credendo v roce 2019 krylo (na všech kontinentech) rizika ve výši celkem
85 miliard eur (z toho 32 % v EU, 10 % v jiných evropských zemích, 27 % v Asii,
17 % v Africe, 3 % v Severní Americe, 10 % ve Střední a Jižní Americe a
1 % v Tichomoří).
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Mohla bys nám připravit
úvěrové pojištění?

Objednávkový formulář: doklad, který prodávající vystavují svým odběratelům.
Jsou na něm uvedeny objednané výrobky a/nebo služby, jejich ceny a veškeré příslušné podmínky k zajištění hladkého průběhu prodeje. Používá se také
pojem objednávka.

Samozřejmě.
Už jsi podal žádost? Nezapomeň
přiložit objednávkový formulář.

Naše konkurence prudce snižuje
ceny. V těch veřejných soutěžích
nikdy nemůžeme podat
srovnatelnou nabídku.

Nechvalte dne před večerem,
Reinere. Splňujeme všechny
podmínky specifikace?

l’étude
de faisabilité
PřestavbaEt
přístavu
v Luandě
bude tou du
réaménagement du port de
nejlepšíLuanda,
vizitkouànaší
společnosti.
laquelle je croyais
beaucoup, nous est passée
A novou bránou do Afriky.
sous le nez.

Veřejná soutěž (mezinárodní): úřední postup, kterým vláda, státní správa, státní podnik nebo (zahraniční) společnost vybírá společnost, která bude realizovat
projekt nebo která dodá zboží nebo služby. Podrobné údaje o těchto službách
jsou obsaženy ve specifikacích předkládaných společnostem, které mají o
účast ve veřejné soutěži zájem.

Specifikace: dokument, který obsahuje shrnutí všech očekávaných aspektů při
realizaci daného úkolu. Může se jednat o kvantitativní, kvalitativní, technické i
jiné aspekty.

Přestavba přístavu: Přístav je místo v přepravním řetězci, kde dochází k přesunu z námořní dopravy na dopravu pozemní nebo na jiný druh námořní dopravy
při překládce na moři. S rapidním vývojem nových technologií a narůstajícím
významem tohoto druhu mezinárodní přepravy se často pojí nutnost rekonstrukce přístavů. K tomuto účelu je nutné zřetelně stanovit funkce a strategie v
rámci daného přístavu ( jako přepravní toky, činnost a služby, veřejné prostory,
ohlášené projekty v okolních oblastech, faktory týkající se životního prostředí a
terénu).
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Téměř. Ještě nám chybí
obojživelné rypadlo.
Ale naše pobočka v Luandě už jedno objednala
u Hoist Trade International v Antverpách.

Snaž se udržet dobré vztahy s oběma
klienty. A nezapomeň, o co jde v té
veřejné soutěži.

Dám vědět našemu
vyšetřovacímu týmu.

Jak je svět malý.
S Hoist Trade spolupracujeme už léta. Společnost,
která si u nich právě objednala obojživelné
rypadlo, je Harbour Dynamics International.
Vyhráli v první části veřejné soutěže na přestavbu
přístavu v Luandě.
Chtěla jsem tě poprosit, jestli
by ses na ten jejich případ
nepodíval.

Obojživelné rypadlo: druh rypadla osazený pontony (plováky), které mu umožňují provádět zemní práce z vodní hladiny mělkých vod. Tyto pontony jsou
vyrobeny z vysokopevnostní oceli a jsou odolné vůči korozi a slané vodě. Tato
rypadla zvládnou pracovat i v těch nejobtížnějších podmínkách, které se na
světě vyskytují.

Vyšetřovací tým: Společnost Credendo spolupracuje s místními informačními
kancelářemi po celém světě s cílem získat informace o společnostech, pro které je ochotna poskytnout krytí. Tyto kanceláře se vybírají velmi pečlivě, jelikož
slouží jako důležitý zdroj informací při zkoumání případů.

Zkoumání případu: Někdy se označuje jako upisování rizika a jedná se o proces, kdy pojistitel pohledávky posuzuje, zda jsou tuzemské obchodní transakce, exportní smlouvy nebo zahraniční investice kupujícího finančně zdravé.
Neplacení: případ, kdy kupující nesplní své smluvní platební závazky. Nesplnění může nastat v důsledku prohlášení konkurzu, reorganizace nebo jiné
události kryté pojistnou smlouvou.
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Nějakou šťastnou náhodou se k nám dostala
rozvaha Harbour Dynamics...

Zákonem požadované účetní výkazy: účetní závěrka společnosti, v účetnictví
se používá pojem roční účetní závěrka společnosti. Tyto účetní výkazy jsou
přístupné veřejnosti za účelem transparentnosti firemních financí. V Belgii se
účetní závěrka předkládá Belgické národní bance. Do závěrek je tedy možné
nahlížet a pro zkoumání případů jsou klíčové.
Pojistník: strana, která uzavírá pojištění a zavazuje se plnit jeho podmínky. Mezi
obvyklé pojistníky společnosti Credendo patří exportéři, banky a pojišťovny.
V případě exportních smluv bývají převážně kryta rizika neuhrazení platby a
ukončení smlouvy. Pojištění je však možné rozšířit i tak, aby krylo i vedlejší
rizika, jako je například obchodní vybavení či bankovní záruky, které se vztahují
k obchodním smlouvám.
Pojistná smlouva: dokument, který potvrzuje existenci pojistného krytí. U
pojištění pohledávek, kdy je pojištěna jedna smlouva, se používá pojem „jediná
pojistná smlouva“, která kryje jednu smlouvu uzavřenou s jedním kupujícím, případně veškeré prodejní transakce s jedním kupujícím. Pokud pojištění pohledávek kryje veškeré prodeje pojistníka, jedná se o sdružené pojištění.
Pojistné: částka hrazená za pojištění. Obvykle se jedná o procento z pojištěné
smlouvy nebo z pojištěného obratu. Vypočítává se na základě kategorie rizika
kupujícího, země, ve které transakce probíhá, a na základě sjednaných platebních podmínek.
Oznámení pojistné události: žádost pojistníka o kompenzaci u pojistitele za
jakoukoli vzniklou škodu, kterou pojistná smlouva kryje. V případě pojištění
pohledávek oznámení pojistné události podává pojištěná společnost v případě,
kdy některý z jejích odběratelů neuhradil fakturu, kterou pojištění kryje.
Kompenzace: úplná nebo částečná platba ze strany pojistitele k pokrytí škody
způsobené pojistníkovi. V oblasti pojištění pohledávek se procentuální výše
krytí obvykle pohybuje mezi 90 až 98 % podle typu pojištěných transakcí a
zvoleném druhu pojištění. To znamená, že výše kompenzace pokryje 90–98 %
vzniklé škody.

Máme docela štěstí, že zrovna probíhá
Královská podnikatelská mise do Luandy.

Zahraniční podnikatelské mise: mezinárodní cesty za účelem rozšíření obchodního působení firem v zahraničí. Jednotlivé mise se zaměřují na jednu či
více zemí a/nebo na konkrétní průmyslová odvětví. Tyto mise v Belgii obvykle
organizuje Belgická agentura pro zahraniční obchod a/nebo regionální organizace zaměřující se na rozvoj mezinárodního obchodu, například organizace
AWEX ve Valonsku, hub.brussels v Bruselu nebo FIT ve Vlámsku. Tyto organizace zprostředkovávají kontakt mezi společnostmi z vybraných průmyslových
odvětví a také se zainteresovanými osobami z veřejného i soukromého sektoru, zabývajícími se v Belgii propagací mezinárodního obchodu.
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TAJEMNÝ SVĚT POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK
Ke stému výročí založení se evropská skupina
úvěrových pojišťoven Credendo hlásí ke svým
belgickým kořenům v podobě akčního komiksu.
Jeho příběh čtenáři (mírně) poodhaluje zákulisí
světa globálního pojištění rizik.
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