
V listopadu plánujeme představení nového produktu 
Avízo. Při jeho využití se doba pro vypořádání plateb 
z účtů bank, kde nemá AKCENTA CZ své účty, zkrátí na 
minimum. Platby budou moci být, při splnění daných 
podmínek, realizovány ještě před připsáním klientských 
prostředků na účet AKCENTY CZ. 
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Tato otázka zaznívá stále častěji. Ptají se nás na ni naši klienti, je tématem odborných setkání, seminářů 
a kongresů, pravidelně se k ní v médiích vyjadřují analytici a odborníci. Kdy tedy skončí intervence? Na 
přesnější odpověď čekají exportéři i importéři, ale ČNB je stále ve svých prohlášeních velmi opatrná. 
Přitom pokud by k exitu došlo příští rok na začátku prázdnin, což se zatím jeví jako 
nejpravděpodobnější termín, může být pro vývozce teď ten správný čas zvažovat možnost zajištění 
kurzu. Konkrétní odpověď však stále nepřichází, což vyvolává další otázky. A k tomu se blíží 
předvánoční čas, který velmi často přináší všechno jiného, jen ne pohodu. Skoro to tak vypadá, že 
letošní advent a konec roku bude o trochu víc hektický, než je obvyklé. Bohužel vám neporadíme 

s nákupem dárků, ale velmi rádi vám pomůžeme s devizovými operacemi a samozřejmě i se zajištěním. 

Další číslo vyjde až na začátku roku 2017, tedy roku, kdy bude AKCENTA CZ slavit 20 let své existence. Nebudu zastírat, 
že se na to těšíme. Rád bych vám proto už nyní popřál, ať je můj odhad letošních Vánoc mylný a užijete si je naopak 
v pohodě a poklidu. 

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 
2016/H2
18. října 2016 proběhl na Pražském hradě další ročník 
setkání ředitelů předních exportních společností v ČR – 
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 2016/H2, které 
pořádá společnost CEEC Research. Více než 450 židlí 
připravených pro účastníky bylo beznadějně obsazeno. 
S krátkou přednáškou vystoupil například místopředseda 
vlády Pavel Bělobrádek, viceguvernér ČNB Mojmír 
Hampl a řada dalších zajímavých řečníků. Již tradičně byla 
AKCENTA CZ hrdým partnerem této prestižní akce.

SEPA PLATBA BEZ OMEZENÍ
Od 1. 11. 2016 dochází k některým změnám v oblasti 
SEPA plateb. Klienty jistě potěší zrušení omezení 50 tisíc 
EUR jako horní hranice pro SEPA Europlatbu. Od začátku 
l istopadu tak j iž SEPA platby nebudou omezeny 
objemem.

POUŽÍVAT OLB SE VYPLATÍ
Naše internetová platforma On-line Broker (OLB) je 
skvělý nástroj pro uzavírání devizových obchodů 
a zahraničních plateb, sledování zůstatků na podúčtech 
anebo třeba pro zadávání objednávek. Jejím používáním 
také mohou klienti ušetřit, protože některé služby jsou při 
zadávání přes internet levnější. Jako příklad můžeme uvést 
zadání nového partnera (příjemce platby). Pokud ho 
klient zadává pomocí vyplněného a zaslaného formuláře, 
který je  nutné ručně zpracovat,  je  tato s lužba 
zpoplatněno dle sazebníku. Přitom při využití OLB je 
zadání partnera zcela zdarma. 



Radešínská Svratka je poměrně nenápadná obec na Vysočině, 
která se však jednou v roce stane místem, na které se upře 
pozornost všech chovatelů skotu v České republice. V září se 
zde totiž koná Národní výstava strakatého skotu, která je 
největší výstavou tohoto druhu v České republice. Letos 
proběhl již 13. ročník a kromě samotné výstavy čekal na tisíce 
návštěvníků také bohatý doprovodný program a „soutěž 
krásy” více než 150 kusů skotu rozdělených do několika 
kategorií. Vzhledem k tomu, že máme pro chovatele skvělá 
řešení pro zahraniční devizové operace, nemohli jsme na této 
akci chybět.   

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA SE STALA HLAVNÍM MĚSTEM STRAKATÉHO SKOTU

GOLFOVÝ TURNAJ AKCENTA 
Skvělé golfové počasí, více než 80 hráčů a výborně 
připravené hřiště Austerlitz ve Slavkově u Brna, tak 
vypadal první golfový turnaj AKCENTY, který se konal 
20. září. V rámci turnaje, který se hrál na stableford body, 
jsme uspořádali pro golfové začátečníky akademii. Na ní  
mohli golfoví začátečníci získat základy tohoto nádherné-
ho sportu. K dokonalosti celého golfového dne přispělo 
také vinařství Reisten, které připravilo pro všechny 
účastníky degustaci vín ze svých sklepů.

V pátek 9. září 2016 se uskutečnil 2. ročník deblového 
tenisového turnaje pro naše klienty. Opět se hrálo 
v areálu LTC Pardubice, v místě konání známé Pardubické 
juniorky. Letos hráči nebojovali jen mezi sebou, ale také 
s vedrem, které ten den panovalo. Aby nedošlo 
k dehydrataci, bylo pro všechny hráče připraveno 
dostatečné občerstvení a odpovídající pitný režim. Mezi 
14 deblovými páry si nejlépe, stejně jako vloni, vedla 
dvojice p. Zeman a p. Drachovský.

2. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE
AKCENTA CZ

PIKORA A ŠICHTAŘOVÁ KŘTILI KNIHU
Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová jsou velmi plodné duo 
a to nejenom v manželském životě, ale také na poli knižních 
publikací. Letos na podzim přicházejí na trh s novou knihou, 
která se vrací k jejich analýzám a hodnocením současné 
ekonomické situace u nás i ve světě. Oba autoři ji glosují po 
svém a svým pohledem, který je pro někoho kontroverzní, 
pro někoho zase příliš umírněný. Ať tak či onak, určitě své 
čtenáře donutí přemýšlet. A o to oběma autorům jde 
především. Proto s autorskou dvojí spolupracujeme už 
několik let a tato publikace je již čtvrtá, jejímž jsme partnerem. 



uzávěrka: 11. 11. 2016

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
CZK
EUR

Obchodování koruny vůči euru probíhá již několik měsíců v těsné blízkosti intervenční hladiny a ani blížící se konec roku 
na této skutečnosti nic nezmění.

EURCZK 27,00

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 i nadále pouze kopírovat pohyby na eurodolaru.

USDCZK 23,90 – 24,80 CZK
USD

EURUSD 1,09 – 1,13 USD
EUR

Vítězství Donalda Trumpa se do kurzu dolaru k euru výrazněji nepromítlo. Do prosincových zasedání centrálních bank 
v USA a v eurozóně by se mělo i nadále obchodovat primárně v pásmu 1,09 – 1,13 USD/EUR. Oproti tomu závěr roku 
bude pravděpodobně pořádně hektický.

Klíčové události, které se staly a které nás čekají
Česká republika
Konec intervencí se pomalu, ale jistě 
bl íž í .  Česká národní  banka na 
zasedání zkraje listopadu zopakova-
la ,  že  ne jpravděpodobně jš ím 
termínem je polovina roku 2017. 
Vzhledem k zrychlující inaci se 
zmíněný termín jeví jako reálný. 

USA
Republikánský kandidát Donald 
Trump v prezidentských volbách 
uspě l  prot i  demokrat ické 
kandidátce Hillary Clintonové 
a stal se v pořadí 45. americkým 
prezidentem. 

Svět
Ropa v závěru října zamířila 
zpět pod hladinu 50 dolarů za 
barel. Sdružení OPEC a Ruská 
federace jen obtížně hledají 
domluvu na snížení těžby 
černého zlata. Éra levné ropy 
tak ještě zdaleka nekončí.

Česká repubika
Dokáže se česká ekonomika 
otřepat z pomalejšího růstu HDP 
ve 3. čtvrtletí? Předběžná data 
ukazují, že ano. Závěr roku tak 
bude ve znamení jak silné spotřeby 
domácnost í ,  tak  i  k ladného 
příspěvku zahraničního obchodu.

Eurozóna
Zasedání Evropské centrální banky 
(ECB) se koná 8. prosince. V případě, že 
ECB začne od dubna příštího roku 
omezovat výkup cenných papírů v rámci 
programu kvantitativního uvolňování, 
může to být impuls pro posílení eura 
i koruny vůči americké měně.

USA
14. prosince zasedá americká centrální banka 
(Fed) a očekává se, že dojde ke zvýšení 
úrokových sazeb. Otázkou je, zda Fed ke 
zvýšení sazeb přistoupí i poté, co se americkým 
prezidentem stal Donald Trump. V případě 
větší rozkolísanosti nančních trhů Fed zvýšení 
sazeb pravděpodobně posune až na rok 2017.
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POMÁHALI JSME S JAROSLAVEM DUŠKEM
Jaroslav Dušek se 4. října představil na prknech králové-
hradeckého Klicperova divadla se svým představením Čtyři 
dohody, které lze zcela oprávněně považovat za divadelní 
bestseller. Beznadějně vyprodané představení organizovala 
naše společnost a výtěžek z ní byl věnován na charitativní 
účely, konkrétně třem organizacím: Adventor o.s. Anaon, 
veřejně prospěšný spolek a TyoCentru Hradec Králové, 
o.p.s., se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Celkem bylo 
předáno na charitativní účely více než 80 tisíc korun.


