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POKROK NEZASTAVÍŠ

PR a komunikace, ACZ

JAN VLČEK

Je to už deset let, co AKCENTA CZ představila svoji první generaci internetové platformy OLB. 
Funkce i vzhled odpovídal době vzniku, nicméně podobný nástroj v té době nebankovní ani 
bankovní konkurence v naprosté většině nenabízela. Deset let je v životě internetové aplikace 
hodně dlouhá doba. Za tu dobu proto OLB prošlo řadou úprav, snažíme se do něj promítnout 
poznatky a požadavky našich klientů, aby s ním byla radost pracovat, a přitom nechceme ani 
o krok ustoupit od vysokých nároků na zabezpečení. Proto jsme v říjnu představili již 3. generaci 
OLB, která „běží“ na platformě HTML5, má nový gracký kabát a otevírá nám možnosti na další 
rozšiřování a využívání i na mobilních zařízeních. Jednoduché zadávání plateb a sledování živých 
kurzů už bereme jako samozřejmost. Zkrátka pokrok zastavit nelze. 

Stejně tak nelze zastavit čas. Obchody proto už mají několik týdnů Vánoce (soudě podle výzdoby) a kdo nemá teď 
nakoupené vánoční dárky, jako by nebyl. A hektická doba nás čeká i na devizovém trhu. Slovy našeho analytika: „Když se 
hýbe dolar, tak lítá všechno.“ Snad jen na měnovém páru EURCZK bude klid.

Ať si i před Vánoci najdete čas na zastavení.

MIROSLAV NOVÁK BUDE PŘEDNÁŠET NA AKADEMICKÉ PŮDĚ
Analytik AKCENTY Miroslav Novák bude ve čtvrtek 19. listopadu přednášet v rámci cyklu Přednášek z praxe na 
Univerzitě Hradec Králové o intervencích ČNB. Také bude hostem čtyřdílného semináře na VŠE Praha s názvem 
Investorská abeceda s nančními experty aneb Co potřebujete vědět, (nejen) když začínáte. Abeceda začínajícího 
investora, cyklus čtyř na sebe navazujících seminářů, který nabízí kompletní a komplexní informace, které by člověk měl 
mít, než začne investovat, a které poslouží jako základ pro každého, kdo se rozhodne postarat se o své nance.

AKCENTA CZ dlouhodobě 
podporuje projekty, které 
pomáhají znevýhodněným 
lidem. Letos jsme se proto 
rozhodli připravit vánoční 

a novoroční přání ve spolupráci s pardubickou chráněnou 
dílnou HANDICO. Ta byla založena v červenci 2007 a jejím 
cílem je mimo jiné ukázat veřejnosti a zaměstnavatelům, že 
tělesný handicap není překážkou v možném zaměstnávání 
těchto osob. 
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LETOŠNÍ PF PRO NÁS PŘIPRAVILA
CHRÁNĚNÁ DÍLNA HANDICOV Akcentě máme rádi sport a víme, že ho mají rádi i naši 

klienti. Proto jsme 4. září uspořádali na kurtech LTC 
Pardubice tenisový turnaj čtyřher. Celkem přijelo své síly 
poměřit čtrnáct deblových párů, které za nádherného 
počasí odehrály řadu velmi kvalitních zápasů.

Vítězi se nakonec stali Petr Zeman a Ladislav Drachovský, 
kteří ve nálovém zápase přehráli Aleše Dubského 
s Josefem Kosinkou. 

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH

J iž  druhý rok podporuje 
AKCENTA CZ Volejbalový 
k l u b  V K  Ta m b o r  D v ů r 
Králové nad Labem. Ten se 
soustředí především na práci 

s mládeží, mužům se již tři sezóny daří držet ve 2. lize.

DRUHÁ SEZÓNA
S KRÁLOVÉDVORSKÝM VOLEJBALEM



uzávěrka: 8. 11. 2015

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
Spotřebitelská inace by se měla podle nové prognózy ČNB dostat na dvouprocentní inační cíl nejdříve 
v 1. čtvrtletí 2017. To znamená, že obchodování těsně nad hladinou 27 CZK/EUR bude s největší pravdě-
podobností pokračovat i v nadcházejících měsících.

První zvýšení úrokových sazeb v USA se blíží, avšak silný dolar dělá vrásky na čele americkým centrálním 
bankéřům i americkým průmyslovým podnikům. Výraznější posílení dolaru tak nadále nevidím příliš 
pravděpodobně.

Evropská centrální banka (ECB) sice uvažuje o dalším uvolnění měnové politiky, avšak pokud bude americký Fed 
odkládat zvýšení úrokových sazeb, nemusí ECB v tomto směru příliš spěchat. Momentální posilování dolaru 
vidím jako dočasné.
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Německo / USA
Kauza Volkswagen pořádně zahýbala důvě-
rou v automobilový průmysl a rozpoutala 
diskuzi o závislosti české ekonomiky na 
produkci motorových vozidel.

září 2015 22. 10. 2015

Eurozóna
Evropská centrální banka jasně 
vzkázala, že v případě potřeby 
dále uvolní měnovou politiku.

Čína
Hospodářská situace v Číně se 
po divokém srpnu stabilizovala, 
avšak strukturální problémy 
čínské ekonomiky přetrvávají.

podzim 2015

USA
FOMC (Fed) má poslední 
možnost zvýšit v letošním 
roce úrokové sazby.

rok 201616. 12. 2015 4Q 2015

Česká republika
Průmyslová výroba začíná ztrácet 
na tempu. Jak se to projeví na 
výkonu české ekonomiky?

Evropská unie
Další  příl iv  uprchlíků do 
Evropské unie  bude mít 
významný dopad na evrop-
skou ekonomickou integraci. 

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

1. října jsme všem našim klientům zpřístupnili třetí 
generaci své internetové platformy OLB. Nová generace 
přináší oproti té předchozí především změnu ve využití  
jazyka HTML5, ve kterém je vytvořena a který je v sou-
časné době v prostředí tvorby internetových aplikací 
standardem. 

„Poměrně velké změny jsme provedli také v grace 
uživatelského rozhraní, které je moderní a odpovídá designu 
současných remních internetových stránek. Navíc HTML5, 
ve kterém je nové OLB napsáno, nám umožňuje podstatně 
jednodušeji pracovat i na verzích pro mobilní zařízení, kde 
vidíme velký potenciál,“ řekl k novému OLB Milan Cerman, 
předseda představenstva společnosti AKCENTA CZ.  

Klienti mají nyní možnost vstoupit do nového i starého 
OLB přes rozcestník, v blízké budoucnosti ale dojde k 
vypnutí starého OLB. Vstoupit do nového OLB lze také 
navíc přímo přes internetovou adresu www.olb.eu. 

TŘETÍ GENERACE OLB V OSTRÉM PROVOZU


