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ŽABÍ STEHÝNKA

PR a komunikace, ACZ

JAN VLČEK

Jak k sobě mají blízko žabí stehýnka a třeba tenis? Pokud hrajete na Roland Garros, tak je v menu snad 

i očekáváte. Ale v Trnavě? A přeci i tam si tenisti pochutnali na tomto netradičním jídle. Nebylo to tím, že by 

se v místním potoce Trnávka žáby přemnožily a všichni se tak pustili do francouzské gastronomie, ale 

v rámci slovenského tenisového turnaje pro naše klienty probíhala také škola vaření pod dohledem Silvie 

Pikové. Ta se rozhodla, že naučí frekventanty kurzu vařit právě toto jídlo, protože co kdyby se ty žáby 

opravdu jednou přemnožily? A tenistům chutnalo. Zkrátka věci se mění, halušky s brynzou střídají žabí 

pochoutky. Ostatně proč našim slovenským klientům nepřiblížit kouzlo francouzské kuchyně, když Francie 

je dalším trhem, na který si „brousíme zuby”?  Těším se, až v budoucnu budeme na našem turnaji třeba na 

Roland Garros servírovat právě zmíněné halušky nebo svíčkovou.

Gastronomie lidi spojuje a dává jim možnost nahlédnout pod pokličku jiných zemí. Přeji Vám léto provoněné novými vůněmi, 

protkané novými chutěmi, a to vše bez zažívacích potíží. 

II. ČESKÉ EXPORTNÍ FÓRUM

V Černínském paláci se ve čtvrtek 14. června sešlo více než 

140 exportérů na již 2. ročníku Českého exportního fóra, 

které pořádá Asociace exportérů. Na úvod předal premiér 

ČR Andrej Babiš společně s náměstkem ministra zahranič-

ních věcí ČR Martinem Tlapou a předsedou Asociace expor-

térů Jiřím Grundem cenu za celoživotní přínos českému 

exportu automobilovému konstruktérovi Petru Hrdličkovi. 

Potom už následoval diskusní panel, v rámci kterého vystou-

pili jak zástupci jednotlivých politických stran, tak člen ban-

kovní rady Vojtěch Benda a také zástupci z řad exportérů. 

AKCENTA CZ byla hrdým partnerem této prestižní akce.

ČISTÝ ZISK AKCENTY CZ

28 MILIONŮ KORUN

Loňský rok byl úspěšný. I přes výrazné investice do vstupu 

především na německý trh a růstu na stávajících trzích 

vykázala AKCENTA CZ čistý zisk 28 milionů korun. Ještě 

několik čísel za rok 2017: O 14 % vzrostl průměrný počet 

klientských transakcí a velmi výrazně, o 48 % stoupl objem 

uzavřených termínových obchodů, tedy obchodů, kterými si 

klienti fixují směnný kurz do budoucna. K tomu se počet 

klientů přehoupl přes 33 tisíc a celkový objem klientských 

transakcí atakoval hranici 120 mld. Kč.  
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POZOR NA TERMÍNY

VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ

Rádi bychom upozornili naše klienty, aby při zadávání 

plateb a termínů vypořádání obchodů (tedy zadání data 

vypořádání obchodu) správně zvolili termín, kdy má být 

platba provedena, a kdy tedy klient provede příslušnou 

platbu, na základě které bude realizován obchod. Klientem 

zadaný termín (datum vypořádání obchodu) může být (a 

v budoucnu striktně bude) přesně dodržován, tedy nebude 

možné platbu zrealizovat dříve, než je zadaná valuta. 

Například, pokud při zadání obchodu klient uvede, že má 

být takový obchod vypořádán s valutou D+2 (tedy za dva 

dny), změna v podobě zkrácení termínu například na ten 

samý den nebo den následující může být obtížná a nemusí jí 

být vyhověno. Děkujeme za pochopení.



M. NOVÁK VYSTOUPIL NA PORADĚ EKONOMICKÝCH DIPLOMATŮ

Pravidelná výroční konference ekonomických radů MZV ČR 

působících na zastupitelských úřadech v zahraničí a ředitelů 

zahraničních kanceláří agentury Czech Trade se uskutečnila ve 

dnech 25.–29. června 2018 v Černínském paláci. Hned první den 

proběhla konference ekonomických radů, na které byl hlavním 

hostem předseda vlády Andrej Babiš. Dále vystoupil ministr 

průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a náměstci ministra 

zemědělství, ministryně pro místní rozvoj a ministryně obrany. 

V diskusním panelu poté spolu s bývalým guvernérem ČNB 

Miroslavem Singerem vystoupil také hlavní analytik AKCENTY 

Miroslav Novák.

Přelom května a černa patřil již tradičně tenisovému turnaji ve slovenské Trnavě. Tedy nepatřil pouze tenisu, ale také 

kulinářskému umění. Pro naše (česko)slovenské klienty jsme uspořádali v nádherném tenisovém centru Empire klasický turnaj 

čtyřher a pro ty, kteří se nechtěli v letním vedru honit za balónkem, jsme přichystali školu vaření. Tu vedla známá a oblíbená 

kuchařka Silvia Piková. Někteří účastníci si domů odnášeli vítězné poháry z turnaje (například vítězové Aleš Dubský s Michalem 

Procházkou), jiní kuchařku i s podpisem autorky, všichni potom břicha plná skvělého jídla a pití. 

TRNAVA KULINÁŘSKÝM A TENISOVÝM CENTREM

NA KONOPIŠTI VYHRÁLA

ŠPANĚLKA

Ve druhém ročníku Czech Ladies Challenge, který rozhodně 

patří mezi největší golfovou událost pořádanou ČGF, 

zvítězila Španělka Carmen Alonso (-11). Česká amatérka 

Tereza Melecká obsadila skvělé druhé místo, o které se 

dělila s Angličankou Inci Mehmet (-8). Dvě želízka v ohni 

měla na tomto turnaji také AKCENTA, a to v podobě  profe-

sionálních hráček, které podporuje: Michaely Valáškové a 

Lucie Hinnerové. Bohužel ani jedné se nepodařilo projít 

cutem, přitom Lucii utekl postup pouze o jednu ránu. Čest 

tak alespoň v turnaji týmů zachraňoval druhým místem 

v PRO-AM turnaji flight AKCENTY ve složení Lubomír Savov, 

Zdeněk Dvořák, Jan Vlček a Valdis Thora Jonsdittor.

V rámci golfového turnaje, který AKCENTA pořádala pro 

své klienty a obchodní partnery vloni v září v Olomouci, byl 

ze všech účastníků vylosován jeden, který získal možnost 

zahrát si v kolébce golfu, ve skotském St. Andrews. Tuto 

cenu do turnaje věnoval Ladislav Smatana, mimo jiné člen 

The New Golf Club St. Andrews. Štěstí se při losování 

usmálo na Miroslava Šabršulu z firmy SV Metal. Podruhé 

se na něho usmálo 15. května letošního roku, kdy se 

postavil na odpaliště první jamky legendárního hřiště Old 

Course. To ráno totiž bylo jedním slovem excelentní. Pro 

Skotsko tolik netypické skvělé počasí vydrželo po celý čas 

a umocnilo tak nezapomenutelný zážitek ze hry.

VÝHERCE SI ZAHRÁL NA OLD

COURSE V ST. ANDREWS 



Česká firma ATEX Planá, s.r.o. byla založena v roce 2003 po 

rozdělení ATEX v.o.s. Ta měla za sebou historii začínající už 

v roce 1991. Firma ATEX Planá se mimo jiné zaměřuje na 

dodávky střešních oken a půdních schodů, plastových 

a dřevěných oken a dveří, špaletových oken, vnitřních 

a venkovních dveří a zárubní. 

Firma ATEX Planá zaznamenala od roku 2003 výrazný rozvoj, 

o čemž svědčí několik získaných ocenění. V roce 2008 se 

například umístila v TOP 50 nejlepších firem ze všech 

resortů hospodářství Jihočeského kraje. Že se jí daří 

dokládají také čísla: Za 25 let svého trvání mimo jiné 

zobchodovala 55 tisíc kusů střešních oken, 18 tisíc kusů 

půdních schodů a 130 tisíc kusů dveří a zárubní. Proto jsme 

krátce vyzpovídali jejího jediného vlastníka, pana Vladimíra 

Kabeše.

  

Od kdy spolupracujete s AKCENTOU CZ?

De facto od založení firmy, tedy od roku 2003. Jejích služeb 

jsme využívali už i dříve ve společnosti ATEX v.o.s.

  

Jaké služby využíváte u AKCENTY primárně?

Především přes AKCENTU provádíme konverze a platíme do 

ciziny. Často také využíváme forwardy pro zajištění kurzu, a 

to především amortizační forward při platbách našim 

zahraničním partnerům. Podle nás to je klíčové v době 

volatility české koruny.

  

Co byste považoval za největší přínos ve vzájemné 

spolupráci?

Je to každopádně výrazná úspora, kterou jsme díky službám 

AKCENTY získali. Není to jen snížením nákladů za převod 

peněžních prostředků do zahraničí, ale také využitím již 

zmiňovaných forwardových obchodů.

  

Spolupracujete s námi už opravdu dlouho, proto by bylo 

určitě zajímavé slyšet Vaše hodnocení?

Spolupráce s AKCENTOU je absolutně bez problémů. Od 

našich dodavatelů, kterým platíme, nemáme jedinou 

reklamaci a to je pro mě nejdůležitější. Navíc jsou 

v AKCENTĚ velmi erudovaní a příjemní zaměstnanci, kteří 

vždy dokáží poradit. Snad jen jednou jsme měli nějaký 

problém, který se ke spokojenosti nás vyřešil, takže bych to 

snad ani nezmiňoval. Každopádně celkové hodnocení, a to 

i vzhledem ke sportovním akcím, které AKCENTA pro své 

klienty pořádá, bych viděl na jedničku s hvězdičkou.

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST

LUKÁŠ ROSOL VÍTĚZEM

RIETER OPEN PARDUBICE

Lukáš Rosol se dočkal a po dlouhých 4 letech získal 

turnajovou trofej. Největší favorit letošního ročníku Rieter 

Open Pardubice potvrdil roli nasazené jedničky a i přes 

mírně nervózní začátek vyhrál i finálový zápas nad Němcem 

Peterem Torebkem 6:4, 6:0. Ve čtyřhrách zvítězila rakousko-

maďarská dvojice Gabor Borsos, David Pichler nad 

nasazenými jedničkami z Brazílie Rafaelem Matosem 

a  M a rc e l e m  Z o r m a n e m  p o  s e t e c h  1 : 6 ,  6 : 2 ,  1 0 : 6 

v supertiebreaku. 

ATEX PLANÁ

Už dva zápasy jsou odehrány z AKCENTA GRAND SLAM 

tenisové túry. Zatímco na prvním turnaji v Táboře úřadoval 

deblový pár ve složení Ladislav Spilka a Jiří Čáp, tak na tom 

druhém v Olomouci si vítězství připsal Marek Friedl s Evou 

Novákovou. I když nedosáhli ani jednou na příčku nejvyšší, 

do čela celkové tabulky se opět vyšvihli obhájci loňského 

zlata – Martin Musílek s Petrem Lhotou. Třetí turnaj, který 

proběhne 13. července v Poděbradech, tak bude opravdu 

napínavý. 

AKCENTA GRAND SLAM

JE V POLOVINĚ



FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE

Korunu vůči dolaru sráží nejenom vývoj na eurodolaru, ale v posledních týdnech i oslabování středoevropských měn.

USDCZK  obchodování kolem hladiny 22,00 CZK
USD

EURUSD obchodování v rozmezí 1,15 – 1,20 USD
EUR

Společná evropská měna však i nadále zůstává negativně ovlivňována politickou nejistotou v eurozóně včetně nárůstu 
obchodního protekcionismu v globální ekonomice.

Koruna v posledních týdnech převážně oslabovala a zůstává pod silným vlivem negativního vývoje ve středoevropském regionu. 
Další oslabení koruny během července nelze vyloučit. 

EURCZK  průměrných 26,00 CZK
EUR

uzávěrka: 9. 7. 2018

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

Česká republika

Česká národní banka zvýšila na 

červnovém zasedání hlavní 

úrokovou sazbu o 0,25 p.b. na 

1,00 %. Důvodem byl nárůst 

proinflačních rizik v české ekono-

mice včetně slabšího kurzu 

koruny.

USA a Evropská unie

V červnu došlo k dalšímu rozevření 

nůžek mezi měnovou politikou v USA a 

v eurozóně. Zatímco Americká centrální 

banka v posledních letech již posedmé 

zvýšila úrokové sazby, tak první zvýšení 

sazeb od Evropské centrální banky 

pravděpodobně přijde nejdříve až ve 

druhé polovině roku 2019.

Itálie

Nejistota ohledně politického 

vývoje v  I tá l i i  v  posledních 

týdnech  výrazně  zahýba la 

s kurzem eura a po delší odmlce 

podnítila spekulace o udržitel-

nosti a výhodnosti eura v jižní 

polovině eurozóny.

USA a Evropská unie

Naplno se začíná roztáčet spirála 

obchodního protekcionismu, 

v jejímž epicentru stojí USA. 

Během nadcházejících měsíců 

nelze vyloučit začátek regulérní 

obchodní války mezi USA a EU.

Střední Evropa

Během června došlo k silnému 

výprodeji středoevropských měn 

a podobný vývoj v regionu lze 

očekávat i během července. 

Ztráty se nevyhnuly ani české 

koruně, která se poprvé od loň-

ského září vůči euru pohybovala 

nad hladinou 26 CZK/EUR.

Evropská unie

Spotřebitelská inflace v EU je na 

vzestupu, a to především kvůli 

dražším energiím. K tomuto 

vývoji přispívá i cena ropy pohy-

bující se začátkem července 

těsně pod hladinou 80 dolarů za 

barel.

ŠTAFETA AKCENTY I LETOS NA CZECHMANOVI DRUHÁ

CZECHMAN Triatlon je standardně pořádán první červnovou 

sobotu v okolí písníku Hrádek u Pardubic a jednoznačně patří 

k vrcholům triatlonové sezóny. Ostatně tento závod je také 

mistrovstvím ČR ve středním triatlonu. Tomu odpovídá  

obrovská účast a špičková kvalita závodníků. 

Součástí akce je  také soutěž štafet CZECHMAN Relays. Té se 

i letos zúčastnila štafeta AKCENTY, tentokrát spolu s firmou 

EGGER. Společně jsme obsadili 2. místo v kategorii štafet, a to 

s výborným časem 04:50:01.4. Naše štafeta tak obhájila své 

loňské umístění a dokonce se jí podařilo i vylepšit čas.
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