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V obchodech už kličkujeme mezi vánočními stromky, ozdobné řetězy číhají na náš neopatrný pohyb, aby nás 

mohly zákeřně alespoň přiškrtit, letáky plné slev na ty zaručeně nejlepší dárky atakují i ty nejzákladnější 

pudy, a přitom je to venku na kraťasy. Počasí je zkrátka skoro tak nevyzpytatelné jako devizový trh, na kterém 

si koruna dělá, co chce, a ani po několikerém zvednutí úrokových sazeb ČNB ne a ne zamířit k silnějším 

hodnotám. Pro někoho dobrá zpráva, pro někoho zpráva horší. Nicméně zpátky k počasí. Krásné, teplé 

počasí i na sklonku léta potěšilo snad všechny, především potom účastníky jak našeho závěrečného 

tenisového turnaje, tak také skvělého golfového turnaje AKCENTY na Kácově či jachtaře na Balatonu. 

Doufám, že to pro příští rok nezakřiknu, ale my prostě skvělé počasí na našich sportovních akcích umíme 

zařídit. Mezi těmi všemi akcemi, o kterých si můžete přečíst níže, samozřejmě nezapomínáme ani na práci a 

vylepšování našich služeb tak, aby Vám usnadňovaly Vaše podnikání.

Před chvilkou v trenkách, teď už znějí, zatím jen někde a nesměle, koledy, tak proč Vám nepopřát pohodové, provoněné svátky? 

Ať je tedy pro Vás konec roku co nejméně hektický a bezproblémový. V zahraničních platbách a devizových operacích Vám s tím 

velmi rádi pomůžeme. 

SLOVO ÚVODEM
V KRAŤASECH MEZI VÁNOČNÍ VÝZDOBU

AKCENTA CZ roste, vstupuje na nové trhy a s tím se samozřejmě pojí i nutnost posílit náš pracovní tým. Hledáme jak pracovníky, 

kteří sjednávají pro naše klienty devizové obchody, tak například také právníka – AML officera. Nabídka všech volných pozic je 

zveřejněna  na stránkách AKCENTY.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY

V září a říjnu jsme opět vyrazili za klienty a uspořádali dva 

ekonomické semináře. V září na půdě Okresní hospodářské 

komory Brno-venkov, v říjnu potom v Ústí nad Labem. 

Účastníci tak měli opět možnost poslechnout si, jaká jsou 

očekávání ekonomů, jaké trendy a hrozby lze očekávat 

a případně jak některá rizika eliminovat. Pro velký zájem už 

teď připravujeme podobné akce na jaro 2019 do dalších měst.

BRNO A ÚSTÍ NAD LABEM:
DVĚ MÍSTA, DVA SEMINÁŘE

V rámci ukončení letošní série Bobby Fleisch Golf Open Tour 

jsme měli tu čest, jako hlavní partner túry, předat charitativní 

dar ve výši 135 tisíc korun IKEMu. Ten si přijel převzít na 

poslední turnaj túry na Mnichu u Nové Bystřice osobně 

přednosta Kardiocentra, pan profesor Jan Pirk.

BOBBY FLEISCH FINÁLE
A PŘEDÁNÍ DARU

https://www.akcentacz.cz/kariera.html
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13. září proběhl již tradiční golfový turnaj AKCENTA CUP. 

76 golfistů se v krásném, slunném dni rozhodlo bojovat proti 

opravdu těžkému hřišti. Hřiště na Kácově se totiž skládá ze tří 

9 jamkových hřišť a při turnaji se vybírají vždy dvě, která se 

hrají. V naprosté většině se jedná o snadnější River a k tomu 

jedno z těch těžších: Meadows nebo Forrest. Pro naše klienty 

a partnery jsme si tentokrát ale připravili zpestření v podobě 

hlasování o tom, která dvě hřiště by chtěli hrát. A výsledek? 

Většina rozhodla, že by chtěla zkusit opravdu těžkou 

kombinaci Forrest a Meadows. A vzhledem k tomu, že se 

snažíme vždy našim klientům vyjít vstříc, hrála se nakonec 

právě tato  kombinace hřišť. Ve třech hendikepových 

kategoriích si nejlépe vedli Andrea Stejskalová (HCP 28,1 - 54), 

Pavlína Trepešová (HCP 18,1 - 24) a David Rojko (HCP 0 - 18). 

Na hráče čekala tradičně řada vložených soutěží, například 

Beat the PRO, tedy pokus být přesnější na první odpal než 

profesionální hráčka Lucka Hinnerová, zahrát par a vyhrát 

košili na míru od krejčovství Delor nebo zahrát nejdále a vyhrát 

cenu od firmy All4Golf. Stejně jako v loňském roce i letos se 

hrála hole in one, tentokrát na všech jamkách, a cenou nebylo 

nic jiného než fee na ikonické skotské hřiště Old Course 

v St. Andrews. Cenu nám věnoval Ladislav Smatana. Vzhledem 

k tomu, že hole in one nepadlo, rozhodli jsem se cenu losovat. 

Šťastným vítězem se stal Jiří Páv.

V rámci turnaje proběhla pro negolfisty nebo golfisty začáteč-

níky také golfová akademie. Tu vedla další profesionální 

hráčka Míša Valášková a umožnila nahlédnout účastníkům do 

tajů tohoto sportu. Na závěr proběhla ještě puttovací soutěž, 

kterou vyhrál Lukáš Novotný. 

Fotografické ohlédnutí za turnajem najdete na Facebookovém 

profilu AKCENTY.

GOLFOVÝ TURNAJ AKCENTA CUP: 
TĚŽKÉ HŘIŠTĚ, NÁDHERNÉ POČASÍ

Maďarsko je zemí, kde má jachtaření své hluboké kořeny. 

Nemalou měrou k tomu přispěl i Balaton, svého času 

nejdostupnější „moře“ pro Čechoslováky. Proto jsme zde 

v září uspořádali již tradiční jachtařské závody pro naše 

maďarské klienty. Skvělému, slunečnému počasí bohužel 

chybělo to nejdůležitější – vítr. Letošní, v pořadí již 4. ročník 

závodů tak byl spíše ve znamení opalování a koupání, i tak si 

jej více než 60 účastníků skvěle užilo.

ZÁVODY JACHET
NA BALATONU

Hned dvě velká ekonomická fóra, na jejichž pořádání se 

podílí také AKCENTA, proběhnou na začátku listopadu. 

Nejdříve 9. a 10. listopadu se sjedou ekonomové, analytici, 

odborníci a samozřejmě také ředitelé a majitelé firem na 

dvoudenní fórum s názvem „Malá země, velká výzva: Zpátky 

na vrchol“, které bude na svém zámečku v Kostelci nad Orlicí 

hostit František Kinský. Mezi vystupujícími bude například 

Roman Chlupatý, Pavel Kysilka, Roger Tooze, Miroslav Singer, 

Radek Špicar nebo Jan Procházka či Tomáš Sedláček a další. 

V rámci sobotního kulatého stolu potom bude diskutovat 

také hlavní analytik AKCENTY Miroslav Novák.

Druhou velkou akcí bude hned týden poté Exportní fórum. 

To se bude konat tradičně v Mladých Bukách  na Trutnovsku. 

Již 21. setkání předních českých exportérů se tentokrát bude 

snažit najít odpověď na otázku: Jak povzbudit chladnoucí 

poptávku? Aneb nevyužitý exportní potenciál některých 

teritorií. S jedním ze svých posledních vystoupení na pozici 

viceguvernéra ČNB vystoupí také Mojmír Hampl, dále 

Miroslav Novák, Helena Horská z Raiffeisenbank, náměstek 

MZV Martin Tlapa, Bořivoj Minář, viceprezident HK ČR 

a další.

POZVÁNKA NA EXPORTNÍ
FÓRUM A DAVOS

https://www.facebook.com/pg/akcentacz/photos/?tab=album&album_id=2420383537977652
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Firma Elnas s.r.o., která působí na českém trhu již od roku 

1992, se zaměřuje na dovoz především nářadí a příslušenství 

k němu. V České republice zastupuje několik významných 

značek, mezi které patří například Steinel, výrobce horko-

vzdušného nářadí, nebo Alfer, producent hliníkových profilů. 

Firma v letošním roce rozšířila sortiment o plynové nářadí 

CFH a elektrické ruční nářadí Far Tools. Jejím jednatelem je 

Karel Houzar, kterému jsme položili několik otázek.

Od kdy spolupracujete s AKCENTOU CZ?

S AKCENTOU spolupracujeme od února roku 2015. Předtím 

jsme využívali konkurenčních služeb, ovšem poté jsme 

vyzkoušeli provést několik obchodů s AKCENTOU a to 

rozhodlo, že jsme k ní natrvalo přešli. 

Jaké služby využíváte u AKCENTY primárně? 

Vzhledem k tomu, že jsme dovozní firma, využíváme 

především nákup deviz. A musím říct, že za velmi dobrou 

cenu. To samé platí  o platbách našim zahraničním 

partnerům, které jsou navíc opravdu rychlé a spolehlivé. 

Vzhledem k tomu, že část našich tržeb je také v eurech, 

využíváme interní platební účty AKCENTY k realizaci 

zahraničních plateb. 

Vzhledem k tomu, že spolupráce probíhá již 3 roky, určitě 

dokážete zhodnotit, v čem vidíte její největší přínos? 

V první řadě bych rád řekl, byť to bude možná znít trošku 

nadneseně, že jsem se službami AKCENTY velmi spokojen. 

Nepatříme asi k největším zákazníkům, přesto AKCENTA 

nedělá žádný rozdíl mezi velikostí klienta a ke všem 

přistupuje se vstřícností, snahou pomoci a skvělým servisem. 

Určitě pozitivně hodnotím možnost cokoliv vyřešit buď 

elektronicky přes platformu OLB nebo telefonicky. A co tedy 

považuji za největší přínos? Určitě to je nemalá finanční 

úspora, kterou získáváme při převodu devizových prostředků 

do zahraničí. Velmi pozitivně hodnotím také naprosto 

minimální administrativní zátěž, která bývá spojována 

s nákupem deviz a jejich převodem.

AKCENTA určitě není bezchybná a vždy je co zlepšovat. Co 

by to mělo být z vašeho pohledu? 

Za ty 3 roky, po které využíváme služby AKCENTY, jsem se 

přesvědčil, že je to spolehlivý partner, a i když máme 

z minulosti uzavřeny smlouvy i s jinými subjekty v tomto 

oboru, využívám pouze služby AKCENTY a odmítám všechny 

ostatní. Jak jsem již řekl, velmi si vážím přístupu AKCENTY ke 

všem klientům bez rozdílu a oceňuji i to, že myslí na klienty 

např. pořádáním golfových turnajů, kterých se velmi rád 

zúčastňuji. Tak možná námět na zlepšení: Kdyby AKCENTA 

vybrala pro příští turnaj nějaké lehčí hřiště? :-)

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST
ELNAS S.R.O. 

Po dvou letech přijal pozvání do Hradce Králové opět Jaroslav 

Dušek, a to dokonce na dva dny. Odehraje tak v polovině 

listopadu nejenom fenomenální představení Čtyři dohody, 

ale následující den také Pátou dohodu. Obě představení 

budou charitativní a výtěžek půjde na podporu čtyř občan-

ských sdružení. Jedním z nich je již tradičně TyfloCentrum 

Hradec Králové, se kterým AKCENTA s potěšením spolu-

pracuje již více než 10 let.

JAROSLAV DUŠEK
V HRADCI KRÁLOVÉ

Letošní Vánoce budou provoněné, alespoň tedy z pohledu 

AKCENTY. Pro naše klienty připravujeme drobné pozornosti, 

které se právě teď finálně balí v kořenářství Koření od Antonína. 

To patří bezesporu k těm nejvyhlášenějším široko daleko.

První říjnový víkend patřil v Hradci Králové běžcům. Běžel se 

již tradiční maraton a půlmaraton. V AKCENTĚ máme sport 

rádi, proto jsme se rozhodli prověřit naši kondici a přihlásili 

jsme čtyři běžce do závodu štafet. Při své premiéře nakonec 

štafeta AKCENTY obstála, když v těžké konkurenci 40 štafet 

skončila na skvělém 5. místě. Plán pro příští rok je jasný: 

Dostat se na stupně vítězů.

PREMIÉRA ŠTAFETY AKCENTA
NA PŮLMARATONU

VÁNOCE BUDOU PROVONĚNÉ
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FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
VÝVOJ HLAVNÍCH MĚNOVÝCH PÁRŮ

25,50 – 26,00 CZK/EUR

Koruna se navzdory silným domácím 

fundamentům a zvýšení sazeb ČNB bude 

pravděpodobně i nadále pohybovat vůči 

euru na o něco slabších hodnotách. 

21,50 – 23,00 CZK/USD 1,13 - 1,18 USD/EUR

Klíčem k vývoji koruny vůči americkému 

dolaru zůstává hlavní měnový pár 

EURUSD.

Společná evropská měna sice i nadále 

zůstává negativně ovlivňována politickou 

nejistotou a zpomalením HDP v eurozó-

ně, avšak pravděpodobnost významněj-

šího posílení dolaru se v závěru roku 

přeci jen snižuje.

EURCZK USDCZK EURUSD 

V pátek 7. září 2018 proběhlo velké finále tenisové túry AKCENTA CZ GRAND SLAM 

2018, která měla celkem 4 zastávky po České republice, a to v Táboře, Olomouci, 

Poděbradech a Pardubicích. Posledního turnaje se v areálu tenisových kurtů LTC 

Pardubice zúčastnilo 14 deblových týmů z řad našich obchodních partnerů. Na 

tomto místě stojí zcela jistě za to poděkovat firmám el nino parfum, ForActiv.cz 

a pivovaru Chotěboř, které turnaje podpořily poskytnutím skvělých cen pro vítěze.

A jak tedy poslední turnaj dopadl? Na 3. místě se umístila dvojice Marek Friedl 

s Alešem Dubským, z 2. místa se radoval deblový pár ve složení Dušan Vilímek 

a Milan Moc a vítězi se stala dvojice Petr Lhota s Martinem Musílkem, která kromě 

prvního místa na pardubickém turnaji obhájila také loňské vítězství v celé túře. 

Přitom ještě před zahájením finálového turnaje byly ve hře o celkový titul tři dvojice. 

Obhájci titulu ale nakonec nedali nikomu šanci, i když hned v prvním zápase 

skupiny otáčeli z 3:6 na 8:6, a opět tak mohli zvednout nad hlavu putovní pohár.

FINÁLE TENISOVÉ TÚRY AKCENTA GRAND SLAM 2018

SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

Evropa

Evropská ekonomika na základě tvr-

dých dat i předstihových indikátorů ve 

2. polovině letošního roku zpomaluje. 

To se týká i největší evropské ekono-

miky a pro ČR klíčového obchodního 

partnera, Německa.

rok 2018rok 2018léto 2018 srpen 2018

Svět

Po prudkých říjnových výprodejích na 

globálních akciových trzích se situace 

na začátku listopadu stabilizovala. 

Přesto nelze s jistotou říci, zda akciové 

trhy nečeká v závěru letošního roku 

ještě další pokles.

Česká republika

ČNB v listopadu počtvrté v řadě zvýšila 

úrokové sazby a hlavní sazba činí již 

1,75 %. ČNB je jedinou centrální bankou 

v Evropě, která v letošním roce takto dyna-

micky normalizuje měnovou politiku.

USA

Výsledky voleb do Kongresu v USA a doho-

da USA s Kanadou a Mexikem na nové 

obchodní dohodě (USMCA) mírně snižují 

pravděpodobnost další eskalace globální-

ho obchodního protekcionismu.

Česká republika

Hospodářskému zpomalení se v nadchá-

zejících čtvrtletích nevyhne ani ČR. Makro-

ekonomické prognózy klíčových institucí 

(ČNB či MF) však zůstávají pro rok 2019 

poměrně optimistické a predikují nižší, 

avšak udržitelnější růst HDP kolem 3 %.

Itálie a EU

Pomyslné žezlo politicko-hospodářských 

nejistot v eurozóně definitivně přebírá 

Itálie. Italská vláda zatím navzdory nega-

tivnímu stanovisku Evropské komise trvá 

na vyšším schodku státního rozpočtu pro 

rok 2019 ve výši 2,4 % k HDP.

srpen 2018 rok 2018

Termín uzávěrky: 7. 11. 2018


