Obchod
Jakékoli vyrobené, vypěstované či jinak vytvořené zboží se mezi lidi dostává prodejem,
naopak nepotřebné zboží se od lidí může vykupovat, to vše je práce obchodníků. Celý systém
obchodu je v současném světě pod správou Hashisinů.
Základní rozdělení systému obchodu je na volný obchod a na specializovaný obchod.
Systém volného obchodu je velmi jednoduchý a je spíše takovým doplňkem pro ty, kteří
nechtějí plně rozvíjet obchodnické řemeslo. Specializovaný obchod je složitější, ale za to má
mnohé výhody a spousty možností výdělku (členství v obchodnickém cechu, obchodování se
skladem, zámořský obchod, atd.). Pro všechny typy obchodu potřebujete náležité
povolení, které může být při kontrole vyžadováno a jeho absence je silně postihována
zákonem (jedná se pak o nelegální prodej)! Všechna povolení, obchodní daně a další
záležitosti obchodu jsou vyřizovány v centrálním skladu na hradě. Také zákazníci raději
nakupují u prověřených zdrojů a většinou nechtějí riskovat nějaké trable. Legální prodej je
samozřejmě zatížen daněmi, které musí každý obchodník odvádět městu.
Pokud si vyřídíte jedno uvedených povolení obchodu, dostanete se tak do Obchodní
listiny, kde jsou uvedeni všichni lidé, kteří mají povolení k prodeji. Dále si můžete
pronajmout dle finančních možností místo k vašemu prodeji (stánek, deka, atd.). Spousty
obchodníků ani žádné místo nepotřebuje a rozhodne se prodávat po cestě dobrodruhům, které
potká. Je jen na vás jak se k tomu postavíte.

Volný obchod
Toto povolení vás opravňuje k prodeji a nákupu jakéhokoli legálního zboží, ale
neopravňuje vás k nákupu z městského skladu. Znamená to pro vás, že si musíte shánět
svůj sortiment sami. Díky tomu vás město postihuje pouze pevnou paušální daní. Také
díky paušální dani nemusíte vést záznamy o svém prodeji. Budete však již zapsán
v obchodní listině a můžete si k tomuto povolení pořídit některé z níže uvedených.
Daně – Pro tento typ obchodu je stanovená pevná paušální daň 1 zl na den (ve zvláštních
situacích se může změnit dle finanční potřeby řízení města). Daň je placena ve skladu a musí
být každý den nejpozději do 18h zaplacena.

Specializovaný obchod
Obchod je momentálně městem velmi podporován a díky tomu, si kromě volného
obchodu, můžete vybrat také ze tří druhů specializovaného obchodu, který je více zaměřen
na určitý druh sortimentu. Toto je skvělá varianta pro hráče, kteří nemají vlastní sortiment
k prodeji, či určité zboží produkují. Tyto povolení pro specializovaný obchod, neopravňují
držitele k nákupu a prodeji jakéhokoli legálního zboží jako volný obchod. Můžete
obchodovat pouze se zbožím, které je určené typem povolení ke specializovanému obchodu.
Momentálně je obchod pod správou Hashisinů a ti jsou nakloněni, převážně tomuto druhu
obchodu a snaží se ho všemožně podporovat. Proto když jste držiteli některého z povolení, tak
kromě toho, že můžete libovolně obchodovat se svým sortimentem, můžete také svůj
sortiment výhodně prodávat, či nakupovat pomocí městského skladu.

1. Povolení k zámořskému obchodu
Tento typ povolení vám umožňuje spolupráci se skladem na zámořském obchodu. Ten
má svá vlastní pravidla, které najdete v jiném dokumentu. Zámořský obchod je velice
výnosný, ale jsou k němu do začátku zapotřebí nemalé počáteční investice. Kromě
zámořského obchodu však nejste oprávněni k jakémukoliv jinému legálnímu prodeji.
 Daně – Jelikož se na obchodu podílíte se skladem, v cenách za které nakupujete a
prodáváte, jsou již započítané daně a další náklady a vy obchodujete čistě se
ziskem. Sklad si o všem vede evidenci a nevyžaduje po vás další obchodní
zápisky.
2. Povolení k produkci zboží
Tento typ povolení je určen pro cechy a společnosti, které se rozhodli vyrábět ve větším
množství nějaký produkt. Město potřebuje základní komodity a proto je toto povolení
poměrně výhodné. Je určeno primárně pro farmáře, kováře, alchymisty a všechny ostatní,
co produkují zboží. Povolení vás opravňuje k produkci a prodeji zboží, dle druhu na
které je vystaveno. Také s tímto zboží můžete obchodovat se skladem, díky tomu vám
bude odpuštěna část výrobní daně.
Tento jediný druh povolení vyžaduje vedení jednoduchých výrobních záznamů.
Každý vyrobený produkt musí být zaznamenán ve vašich spisech. Z vašich záznamů se
pak budou jednou za den, nejpozději do 18h vypočítávat výrobní daně, které musíte
městu platit. Záznam vyrobeného produktu je jednoduchý a bude vám vysvětlen při koupi
povolení ve skladu. V základu se zaznamenává pouze počet vyrobených komodit a
přibližná část dne výroby (ráno, odpoledne, večer, atd..).
 Daně – Z každého vyrobeného produktu se platí malá výrobní daň. Velikost
výrobní daně určuje průměrná prodejní cena každého produktu. Počet vyrobených
produktů se zjišťuje ve vašich záznamech a náhodnými kontrolami. Město
vyžaduje, aby část produkce byla vždy prodávána do městského skladu. Proto
z každého produktu prodaného do městského skladu nemusíte platit výrobní daň.
Sklad si vede záznamy a při vypočítávání daně vám odečte produkty, které byly
dodány do skladu.
3. Povolení k obchodu se zaměřeným sortimentem
Tento typ povolení vám umožňuje obchodovat s jedním ze tří nabízených sortimentů
zboží. Dle druhu sortimentu, můžete výhodně vykupovat ze skladu zboží a
přeprodávat ho např. na tržišti. V určitých případech, když je některého zboží ve
skladu nedostatek, můžete i zboží dodávat do skladu za výhodné ceny. V každé větvi
sortimentu jsou žádané věci, po kterých je ve městě poptávka a postupem času vám sklad
ceny komodit ještě zvýhodní. Toto povolení vás neopravňuje k legálnímu obchodu
s jiným druhem sortimentu, než na který je vystaveno.
Ve skladu jsou k dispozici 3 hlavní větve sortimentu. Je jimi sortiment věcí běžné
potřeby, alchymie a kovářství. Každý sortiment v sobě zahrnuje určitou skupinu
výrobků a rozšíření, které může obchodník získat. Při vystavení tohoto povolení si musíte
zvolit jednu z větví obchodu, kterým se chcete zabývat. V budoucnu si můžete přikoupit
jakákoli další povolení či další větev ze skladu. Oproti volnému obchodu pořízení
povolení stojí značně menší částku.
 Daně – Vzhledem k tomu, že veškeré nákupy musíte pořizovat pouze ve skladu,
který si o tom vede záznamy. Je daň zahrnuta v nákupní ceně sortimentu a nejsou
po vás požadovány žádné obchodní záznamy.

Obchod se zaměřeným sortimentem
Sklad v základu prodává za minimální tržní hodnoty. Jak již bylo zmíněno, k obchodu
se skladem je nutné jedno ze specializovaných povolení. Čím více zboží nakoupíte ze
skladu, tím lepší sortiment vám sklad bude nabízet, jelikož podle výše vaší útraty se vám
budou přičítat body, které můžete investovat do vašeho rozvojového stromu větve daného
sortimentu a tím si otevřít lepší možnosti obchodu se skladem.
V každém nákupu ze skladu se počítá celková hodnota zboží, které je nakupováno. Tato
hodnota se ve výsledku vydělí 10 a výsledek (pouze celočíselný, nezaokrouhluje se) se rovná
počtu bodů, které jsou obchodníkovi přiděleny. Zbylý počet je zaznamenán a započítán při
dalším nákupu. Body jsou přidělovány za každý nákup jednotlivě a za větší nákupy vám
sklad uděluje bonusové body. Občas bude také záležet na množství zboží, které bude mít
sklad momentálně k dispozici. Proto se vám může stát, že pokud se vyskytne mnoho
obchodníků s jedním sortimentem, brzy bude tento sortiment ze skladu vykoupen.
Příklady:

Nákup ze skladu za 71md = přidělení 7b do stromu
Nákup ze skladu za 27md = přidělení 2b do stromu (7 md zapsáno)
Nákup ze skladu za 9md = přidělení 0b do stromu (9 md zapsáno)

Níže tedy budou postupně uvedeny stromy jednotlivých druhů zboží, které jsou ve
skladu k dispozici. Jsou určité prvky, které mají stromy společné a naopak v jiných se velice
liší. V obecném poměru by měli být jednotlivé stromy vyvážené a vy si můžete vybrat
sortiment, který je vám nejbližší.
 První větev zboží jsou běžné potřeby, které se zaměřuje na prodej všeobecného zboží,
jídla a pití. Sortiment tohoto stromu je však velice široký a zahrnuje různé úrovně zboží
od chleba se solí přes kousky salámu až po chutné plodiny jako banány či nektarinky.
Kromě jídla se však časem můžete u tohoto stromu dočkat i magických věciček, kuřiva,
luceren, magických svitků, či artefaktů.
 Další větev zboží je alchymie, tento strom obsahuje různé byliny a jejich semena,
ingredience k lektvarům a také samotné lektvary. Sortiment lektvarů je opět široce
rozdělen na různé druhy jako základní lektvary, nepitelné lektvary, pokročilé lektvary či
dokonce magické lektvary. Nabídka tohoto stánku je opravdu velice různorodá.
 Poslední větev zboží je kovářství. Tento strom je zaměřen na prodej kovaných výrobků,
jak zbraní tak zbrojí. Kromě hotových výrobků strom opět nabízí také prodej kovářských
ingrediencí potřebných k výrobě. V tomto sortimentu najdete také prodej magických
prstenů a amuletů. Ty nejlepší se mohou dostat až k obchodování s magickou rudou, či
dokonce s doly.

Seznam zboží, které spadá do jednotlivých větví stromů

ZBOŽÍ BĚŽNÉ POTŘEBY

KOVÁŘSKÉ ZBOŽÍ

ALCHYMISTICKÉ
ZBOŽÍ

Obyčejné jídlo

Jednoruční zbraně

Základní lektvary

Lepší jídlo

Jeden-a-půlruční zbraně

Pokročilé lektvary

Vzácné plodiny

Obouruční zbraně

Mistrné lektvary

Tráva z bažin

Střelné zbraně

Nepitelné lektvary

Pivo

Palné zbraně

Magické lektvary

Víno

Speciální zbraně

Magické svitky

Štíty

Alchymistické ingredience
(cukr, sůl, citron, pepř,…)

Magické runy

Zbroje

Byliny

Překlady starodávných svitků

Amulety (obyč i magické)

Pokročilé byliny

Lucerny

Prsteny (obyč i magické)

Semena rostlin

Papír a tužka

Kovářské ingredience
(hřebíky, dřevo, kovové
pruty,…)

Alchymistické recepty

Artefakty

Železná ruda
Rudy vzácných kovů
Magická ruda
Nástroje (krumpáče,
motyky,…)

OSTATNÍ VĚCI
Mapy
Cetky a cennosti
Voda
Informace
Písemnosti (neplatí pro svitky a alchymistické recepty)

 Ostatní věci – Toto zboží patří do společného sortimentu a mohou je prodávat, všichni
obchodníci, s povolením na jakýkoliv zaměřený sortiment. Při vylepšení ve stromu
sortimentu je obchodníkům umožněno obchodovat s ostatními věcmi přímo se skladem.
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Popis zboží běžné potřeby
Pokud si zvolíte strom zboží běžné potřeby, získáváte základní pole „Běžné jídlo +
Výkup cenností“, dále si pole můžete otvírat za body, které se vám načítají při nákupu.
Návaznost potřebná pro otevření polí je vyznačena na obrázku.
Běžné jídlo + Výkup cenností – Můžete nakupovat ze skladu jídlo označené jako obyčejné
(pečivo, sůl, salám, jablka, ředkvičky, mrkev, atd.). Také od vás bude sklad vykupovat
jakékoli cennosti, které získáte či odkoupíte od lidí (stříbrné lžíce, vidličky, náramky, cetky,
atd.)
 Informace a Mapy 0/1 – Nejen hmotné zboží má nějakou cenu, sklad je místem kde
se dá pořídit a dozvědět spousty užitečných věcí, když člověk ví, na co se ptát. Patří,
jsem i mapy, které slouží také jako zdroj informací.
 Pivo 0/2 – Sklad vám nyní začne prodávat pivo (lahvové).
 Ovocná šťáva 0/1 – Sklad vám nyní začne prodávat lahve ovocné šťávy (0,25 l)
 Letáková kampaň 0/1 – Díky tomuto poli vám sklad prodá materiály potřebné pro
vlastní propagaci, jako různé druhy papírů, barev a všemožných věcí, díky kterým
můžete vytvořit potřebnou reklamu a zvýraznit váš obchod nad ostatními.
 Víno 0/2 – Sklad vám nyní začne prodávat lahve vína (0,25 l).
 Business time 0/1 – Díky tomuto poli, vám sklad za nákup zboží začne přidělovat
větší počty bodů, které můžete investovat do rozvoje obchodu se skladem, než
normálně (za utracených 5md dostanete 1b).
Vzácné plodiny 0/6 – Toto pole je důležité pro další rozvoj obchodu se skladem. Díky němu
se zpřístupní další vylepšení a navíc vám sklad začne prodávat vzácné plodiny, tedy zboží
typu banány, pomeranče, nektarinky, meloun, atd.
 Tráva z bažin 0/1 – Sklad vám nyní začne prodávat stébla trávy z bažin určené ke
kouření. (balené cigarety). Kvalita zboží záleží na momentální dostupnosti zboží
ve skladu.
 Magické svitky 0/2 – Sklad vám nyní začne prodávat sortiment magických svitků.
 Levnější zboží I 0/2 – Díky tomuto poli vám sklad zlevní ceny při nákupu zboží ze
skladu (-1 md od ceny každého zboží).
 Magické pomůcky 0/2 – Sklad vám nyní prodává zboží, které je velice atraktivní
pro magicky založené osoby. Tedy převážně se jedná o různé runy a překlady
starodávných jazyků.
Artefakty 0/12 – Vrcholné pole stromu s jídlem, které vám otvírá poslední možnosti
vylepšení a zpřístupní vám ze skladu k prodeji sortiment magických artefaktů.
 Lucerny 0/4 – Sklad vám nyní prodává lucerny, které jsou naplněny rovnou k
použití. Při prodeji se jedná o půjčení na dobu vyhoření náplně (většinou jeden večer
– musí se pak vrátit).
 Levnější zboží II 0/4 - Díky tomuto poli vám sklad zlevní ještě více ceny při nákupu
zboží ze skladu (-1 md od ceny každého zboží – zboží má vždy hodnotu minimálně
1).
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Popis kovářského zboží
Pokud si zvolíte kovářský strom, získáváte základní pole „Jednoruční zbraně +
nástroje“, dále si pole můžete otvírat za body, které se vám načítají při nákupu. Návaznost
potřebná pro otevření polí je vyznačena na obrázku.
Jednoruční zbraně + nástroje – Nyní můžete ze skladu nakupovat jednoruční zbraně a
základní nástroje.
 Kovářské příměsi 0/1 – Sklad vám nyní prodává kovářské příměsi (Si, K, S atd..),
které jsou potřebné ke kování. Je to jedna ze základních a velice potřebných složek.
 Střelné zbraně 0/1 – Sklad vám nyní začne prodávat střelné zbraně, do kterých patří
luky a kuše.
 Štíty 0/1 – Díky tomuto poli vám sklad začne prodávat různé druhy štítů.
 Letáková kampaň 0/1 – Díky tomuto poli vám sklad prodá materiály potřebné pro
vlastní propagaci, jako různé druhy papírů, barev a všemožných věcí, díky kterým
můžete vytvořit potřebnou reklamu a zvýraznit váš obchod nad ostatními.
 Ruda 0/2 – Toto pole vás opravňuje k odběru železné rudy, stříbra a zlata. Výběr
závisí na momentálních zásobách skladu. Z těchto rud pak kováři vyrábějí různé
výrobky.
 Výkup cenností 0/1 – Sklad od vás nyní bude vykupovat jakékoli cennosti, které
získáte či odkoupíte od lidí (stříbrné lžíce, vidličky, náramky, cetky, atd.).
Zbroje 0/4 – Toto pole je důležité pro další rozvoj obchodu se skladem. Díky němu se
zpřístupní další vylepšení a navíc vám sklad začne prodávat zbroje všeho druhu (kroužkové,
kožené i plátové dle aktuální dostupnosti).
 Paklíč 0/1 – Sklad vám nyní začne prodávat paklíče. POZOR jedná se o nelegální
zboží a rozhodně se na to nevztahuje povolení k prodeji.
 Prsteny a amulety 0/2 – Toto pole vás opravňuje k nákupu magických prstenů a
amuletů ze skladu.
 Palné zbraně 0/2 – Sklad vám nyní nabídne k dispozici zbraně fungující přes černý
prach. Tedy hákovnice, píšťaly, děla a křesadlovky.
 Obouručné zbraně 0/2 – Díky tomuto poli můžete ze skladu nakupovat všechny
druhy obouručních a jeden-a-půlručních zbraní, které jsou k dispozici.
Magická ruda 0/8 – Vrcholné pole kovářského stánku, toto vám zpřístupní nákup magické
rudy ze skladu. Tato ruda je velice vzácná a proto se za celou dobu ve skladu objeví
maximálně pár kousků. Také vám to otevře poslední možnosti vylepšení.
 Levnější zboží I 0/2 - Díky tomuto poli vám sklad zlevní ceny při nákupu zboží ze
skladu (-1 md od ceny každého zboží).
 Doly 0/5 – Veškeré doly na území Khorinisu patří městu. Kováři je hojně využívají,
ale nevlastní, pouze vy se díky dobré pověsti vašeho obchodu můžete pustit do
tohoto businessu a od města nějaký ten důl odkoupit.
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Popis alchymistického zboží
Pokud si zvolíte alchymistický strom, získáváte základní pole „Základní lektvary“, dále
si pole můžete otvírat za body, které se vám načítají při nákupu. Návaznost potřebná pro
otevření polí je vyznačena na obrázku.
Základní lektvary – Nyní můžete ze skladu nakupovat lektvary označené jako základní
(léčení, mana, spánek, otrava, atd.).
 Výkup cenností 0/1 – Sklad od vás nyní bude vykupovat jakékoli cennosti, které
získáte či odkoupíte od lidí (stříbrné lžíce, vidličky, náramky, cetky, atd.).
 Semena rostlin 0/1 – Sklad vám nyní začne prodávat sazeničky a semena všech
možných různých rostlin (trávy z bažin, obilí, rajčat, atd.). Zde je však potřeba
odkázat dotyčného naučit se základy farmaření na farmách.
 Letáková kampaň 0/1 – Díky tomuto poli vám sklad prodá materiály potřebné pro
vlastní propagaci, jako různé druhy papírů, barev a všemožných věcí, díky kterým
můžete vytvořit potřebnou reklamu a zvýraznit váš obchod nad ostatními.
 Základní ingredience 0/1 – Sklad vám nyní prodává základní ingredience, které
jsou potřebné pro přípravu lektvarů. Je to jedna ze základních a potřebných položek.
 Recepty na lektvary 0/2 – Alchymie je velice rozvětvený obor, proto jistě spousty
alchymistů ocení již probádané a doporučené postupy při přípravě různých lektvarů.
Ve skladu je k dispozici celá škála receptů na různé lektvary.
 Základní byliny 0/2 – Sklad vám nyní nabídne k dispozici dva druhy základních
bylin, které jsou velice vyhledávané alchymisty. Jedná se o Léčivou bylinu a
Rostlinu many.
Pokročilé lektvary 0/4 – Toto pole je důležité pro další rozvoj obchodu se skladem. Díky
němu se zpřístupní další vylepšení a navíc vám sklad začne prodávat lektvary, které jsou
označeny jako pokročilé (vyléčení, spánek obnovy, ochromení, otrava II)
 Levnější zboží I 0/2 - Díky tomuto poli vám sklad zlevní ceny při nákupu zboží
ze skladu (-1 md od ceny každého zboží).
 Nepitelné lektvary 0/2 – Díky tomuto poli se vám otevře možnost nákupu
sortimentu nepitelných lektvarů. Mezi tyto lektvary patří převážně hnojiva a
výbušniny.
 Alchymistické roztoky 0/1 – Sklad vám začne nabízet alchymistické roztoky
(pozitivní, negativní, magický), které jsou potřebné jako základ při přípravě lektvarů.
 Mistrné lektvary 0/4 – Vrcholné mistrné a mocné elixíry z elementární alchymie,
které vám sklad otevře k dispozici.
Magické elixíry 0/10 – Vrcholné pole alchymistického stánku, toto vám zpřístupní ze skladu
sortiment Magických elixírů, což jsou nejsložitější a nejsilnější lektvary s permanentními
schopnostmi. Také vám to otevře poslední možnosti vylepšení.
 Pokročilé byliny 0/2 – Díky tomuto poli se vám otevře možnost nákupu
pokročilejších bylin jako Ohnivá kopřiva, Dračí kořen, houby a dokonce i Královský
šťovík.
 Levnější zboží II 0/4 - Díky tomuto poli vám sklad zlevní ještě více ceny při nákupu
zboží ze skladu (-1 md od ceny každého zboží – zboží má vždy hodnotu minimálně
1).

