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DOVOLENÁ… A JAKÁ BYLA?

PR a komunikace, ACZ

JAN VLČEK

Také si to říkáte? Vidina dovolené z vás dokáže dostat poslední zbytky sil a entuziazmu, s úlevou 
pošlete rychle poslední email, zavřete, vypnete, zhasnete a těšíte se, že následujících 14 dnů bude 
jeden nekonečný odpočinek. Jak je ale možné, že zrovna těchto 14 dnů je nejkratších v celém roce? 
Dovolená ještě ani pořádně nezačala a už končí. První střet s realitou je ihned po otevření emailu, 
kdy jste snad, podle počtu doručené pošty, chyběli celému světu, a i když se to opakuje každý rok, 
ze stovek nepřečtených emailů propadáte panice. První pracovní den, odpoledne a vy už nevíte, že 
nějaká dovolená byla. A tak se začnete těšit na tu další. Anebo se začnete těšit na některou z akcí, 
které pro vás, naše klienty, připravujeme na konec léta a blížící se podzim. 

Ať to budou sportovní turnaje, kulturní představení nebo ekonomické semináře, věříme, že vás potěší, stejně jako naše 
služby, které pro vás neustále vylepšujeme.   

ČTYŘI DOHODY – LEGENDÁRNÍ PŘEDSTAVENÍ JAROSLAVA DUŠKA
Divadelní představení Čtyři dohody, ve kterém exceluje 
Jaroslav Dušek, se stalo již bezesporu fenoménem. Svědčí 
o tom ostatně i fakt, že je za dobu své 10leté existence 
s úspěchem vždy vyprodané. Jestli je téměř nemožné získat na 
představení lístky, přesvědčit Jaroslava Duška, aby představení 
odehrál pro vás, je nemyslitelné. Přesto se nám to povedlo. 
Jaroslav Dušek přijede 4. 10. do Hradce Králové a odehraje 
Čtyři dohody v Klicperově divadle. Iniciátorem a orga-
nizátorem celé akce je AKCENTA CZ. Výtěžek z představení 
navíc poputuje na dobročinné účely.   

Implementovali jsme nový systém pro zpracování 
klientských plateb. Díky tomu dokážeme vypořádat vaše 
platby obratem po připsání prostředků na naše účty ve 
vybraných bankách. Výrazněji se tak zkracuje doba, za 
kterou budou mít vaši zahraniční obchodní partneři 
připsány prostředky na svých účtech. 

DALŠÍ DROBNÉ VYLEPŠENÍ OLB
Do naší internetové platformy OLB jsme přidali další 
drobné vylepšení. Nově mohou naši klienti plynule jedním 
kliknutím zadat příkaz k úhradě a rovnou nakoupit 
požadovanou měnu. V rámci zjednodušení se automaticky 
po kliknutí v systému již dopředu vyplní částka včetně 
případných poplatků za platební styk. 

ZRYCHLUJEME ZPRACOVÁNÍ
VAŠICH PLATEB

18. října 2016 se v Praze uskuteční další ročník největšího 
setkání ředitelů předních exportních společností v ČR – 
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 2016/H2 
(tradičně se účastní více než 500 představitelů klíčových 
exportních rem). Účast na tomto Setkání lídrů již 
potvrdili nejvyšší představitelé České republiky – předseda 
vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr nancí Andrej Babiš, 
ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, viceguvernér 
ČNB Mojmír Hampl a další lídři jak z veřejného, tak 
i privátního sektoru. Tradičně se rovněž účastní i zástupci 
více než 40 velvyslanectví zahraničních států. AKCENTA 
CZ bude i tentokrát hrdým partnerem tohoto setkání.

AKCENTA CZ OPĚT PARTNEREM
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO  EXPORTU 2016/H2

Bronzový partner

ČTYŘI DOHODY



FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
K vývoji koruny vůči euru nelze napsat nic nového. Vzhledem k pokračujícímu intervenčnímu režimu České 
národní banky probíhají veškeré pohyby koruny v těsné blízkosti intervenční hladiny 27 CZK/EUR.

Vývoj koruny k americkému dolaru je vzhledem k intervenčnímu režimu České národní banky plně odvislý 
od vývoje na hlavním měnovém páru EURUSD. Koruna tak bude dále kopírovat pohyby na eurodolaru 
a předpokládáme hodnoty na úrovni 25 CZK/USD a méně.

Na hlavním měnovém páru pokračuje obchodování v horní polovině pásma 1,05 – 1,15 USD/EUR. 
Momentálně se jen obtížně hledají impulsy, které by mohly postranní trend na eurodolaru zvrátit.
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Klíčové události, které se staly a které nás čekají
USA
Po projevu guvernérky J. Yellen na 
konferenci v americkém Jackson 
Hole se zvýšila pravděpodobnost, že 
americká centrální banka (Fed) na 
zářijovém zasedání zvýší úrokové 
sazby. Naposledy Fed zvýšil sazby 
loni v prosinci. 

Česká republika
Česká ekonomika si i nadále udržuje 
solidní růstové tempo. Nezaměstna-
nost je jedna z nejnižších v Evropě 
a spotřebitelský apetit je povzbuzován 
růstem mezd. Určité obavy však 
vzbuzuje vývoj ve zpracovatelském 
průmyslu v kontextu slabší zahraniční 
poptávky.

Evropská unie
Trh během července a srpna vstřebal výsledek 
referenda o vystoupení Velké Británie z Evrop-
ské unie. Zatím to vypadá, že tzv. brexit měl 
jen přechodně negativní dopad na nanční 
trhy. Nicméně je nutné poznamenat, že 
jednání mezi Velkou Británii a Evropskou unií 
o vystoupení ještě ani nezačala.

léto 2016

Evropská unie a Velká Británie
Rozjedou se na podzim jednání 
o odchodu Velké Británie z Evropské 
unie? Lze předpokládat, že britští 
politici nebudou spěchat, takže spíše 
ne. V případě, že by však vyjednávání 
skutečně započala,  může doj í t 
k obnovení prodejního tlaku na brit-
ská nanční aktiva.
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Svět
Během podzimu přestane spotřebi-
telskou inaci snižovat levná ropa. 
Samozřejmě za předpokladu, že se 
cena černého zlata udrží na součas-
ných hodnotách - barel ropy Brent 
lehce pod 50 dolary za barel. Inace 
v Evropě se tak odpoutá od nuly.

Svět
V USA zůstane měnová politika beze změny, 
eurozóna s otazníkem. Kondice americké 
ekonomiky se sice zlepšila, avšak stále lze 
najít řadu důvodů, proč se zvyšováním sazeb 
nespěchat. Na Starém kontinentu nelze 
vyloučit, že Evropská centrální banka posune 
ukončení programu výkupu cenných papírů, 
tzv. QE, za březen 2017. 

září 2016rok 2016

BREXIT – LIBRA NA HOUPAČCE
Britská měna v závěru června výrazně oslabila v reakci na 
výsledek referenda o vystoupení země z Evropské unie 
a například na měnovém páru s americkým dolarem 
oslabila na více jak třicetileté minimum – 1,28 USD/GBP. 
Výrazné ztráty si l ibra připsala i vůči euru (0,87 
GBP/EUR) a české koruně (31 CZK/GBP). I zkraje 
července se libra nacházela pod prodejním tlakem, avšak 
v průběhu letních měsíců se kurz libry stabilizoval. Britské 
měně pomohla lepší ekonomická data z Velké Británie, na 
jejichž základě lze konstatovat, že dopad brexitu na tamní 
ekonomiku byl zatím jen minimální. Další oslabení britské 
měny však nelze vyloučit poté, co se rozjedou vyjedná-
vání mezi Velkou Británií a Evropskou unií o vystoupení. 
K tomu může dojít již letos na podzim.

Díky vydařenému loňskému ročníku a zvýšené celkové 
dotaci na $25000 se letos do Pardubic sjela celá řada velmi 
dobrých tenistů na druhý ročník turnaje Rieter Open 
Pardubice. Jeho vítězem se stal  mladý brazi lský 
reprezentant Orlando Luz, když nečekaně lehce přehrál 
favorizovaného Němce Petera Torebka poměrem 6:2, 
6:2. Luz, který byl touto dobou v loňském roce na 1. místě 
juniorského světového žebříčku, dotáhl senzační jízdu 
turnajem z kvalikace až k samotnému titulu. Celý turnaj 
navíc doprovázelo skvělé počasí a vynikající atmosféra.

RIETER OPEN – SKVĚLÝ TURNAJ
S PODPOROU AKCENTY CZ

GBP / CZK (min 31,036; max: 35,335; 9. 6. 2016 - 8. 9. 2016)
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