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Střelecká soutěž pro klienty? Fakt je to dobrý nápad? A nemůžeme se, nedej bože, nějakou nehodou takto 

dobrovolně připravit o pár klientů? To byly první myšlenky, které mě napadly, když jsme o takové akci začali 

přemýšlet. Vybavily se mi totiž několik let staré vzpomínky z Kambodže. Na ulici mě odchytil neškodně vypadající 

chlapík a že má pro mě plán, pokud tedy nemám zrovna co dělat. Těžko se předstírá, že máte spoustu práce, když 

si tak krásně lelkujete nad kafem v kavárně. V dobrém rozmaru jsem se přiznal, že plán skutečně nemám. Chybu 

jsem si uvědomil pozdě, protože to už jsem poskakoval na zadním sedadle v tuk tuku toho dobráka, který ze 

svého řvoucího stroje ždímal maximum bez ohledu na okolní dopravu. Svůj pekelný stroj zastavil až několik 

kilometrů za Phnompenhem uprostřed ničeho. Tedy malá budka opodál nestála ani za pozornost, za pozornost 

ale stály salvy výstřelů v nebezpečné blízkosti. K mému překvapení ze zahradního domku na nářadí vyběhl chlapík 

a hned mi strčil pod nos kartu s tučným nadpisem MENU. Po divoké jízdě žaludek odmítal na jídlo byť jen pomyslet a chtěl jsem tak 

s díky odmítnout, než jsem si přečetl, co že za „kulinářské speciality“ tady nabízejí. Jako předkrm byla pistole, následovala brokovnice, 

nějaké kulomety a pro opravdové gurmány i něco ostřejšího – protitanková RPG. Stál jsem uprostřed střelnice. Začal jsem protestovat, 

že tohle opravdu není zábava pro mne. Chlapík se mi snažil tvrdit opak a po chvíli neváhal a vytáhl poslední trumf: Za příplatek 

100 dolarů mi postaví na dostřel živou krávu. Představa, jak dělám z krávy tatarák byla poslední kapkou a zavelel jsem k ústupu. Utéct 

z toho místa za potlesku kulometů tak, aby si mě snad někdo nespletl se sudokopytníkem, byl zapeklitý úkol, ale povedlo se mi ho 

zvládnout. Stejně tak se nám povedla v ostravské střelnici zvládnout naše první střelecká soutěž bez jakýchkoliv ztrát. 

Ostatně těch povedených akcí pro klienty bylo v květnu a červnu opravdu hodně: Uspořádali jsme tři tenisové turnaje, maďarští 

klienti měli opět příležitost ochutnat skvělé české pivo (mimochodem dá se koupit i v Kambodži, ale dost už o ní) na pivním 

festivalu v Budapešti. Těch akcí bylo daleko víc a všechny měly jedno společné: uvolněnou, odpočinkovou atmosféru a pohodu. 

Ať přesně takové máte celé léto.

SLOVO ÚVODEM
STŘÍLEJ, STŘÍLEJ

POŘÁD SE
NĚCO DĚJE

NEWSLETTER ČÍSLO 26/2019

Chorvatská kuna (HRK) je nově u nás jako standardní měna. 

Díky tomu ji tedy lze s námi jednoduše obchodovat a mít v ní 

zcela ZDARMA otevřen interní platební účet (IPÚ).

CHORVATSKÁ KUNA

Na začátku června se v Černínském paláci uskutečnilo již 

III. České exportní fórum. Mluvilo se o exportu a jeho nových 

příležitostech, ale také o budoucnosti české energetiky. Mezi 

řečníky I. panelu jsme přivítali například místopředsedu vlády 

a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Analytik 

AKCENTY Miroslav Novák diskutoval v rámci kulatého stolu 

s ekonomkou RB Helenou Horskou a českými exportéry.

EXPORTNÍ FÓRUM: PO TŘETÍ
V ČERNÍNSKÉM PALÁCI
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Pokračujeme v našem seriálu představování zajímavých firem. 

Tentokrát jsme vyzpovídali Lukáše Novotného, který má na 

starosti obchod v rodinné firmě Jocob spol. s r. o.

Můžete prosím, krátce firmu JOCOB představit? Čím se 

hlavně zabýváte?

Firma JOCOB spol. s r.o. byla založena s cílem dodávat 

náhradní díly a stavební, zemní a zemědělské stroje anglické 

výroby značky JCB a poskytnout plnou odbornou servisní 

podporu s důrazem osobního, rodinného přístupu ke 

každému malému i velkému zákazníkovi. Vznikla na jaře roku 

1992 v centru východních Čech v Hradci Králové. Jádro firmy 

tvořili pracovníci, kteří stáli u zrodu prvního výhradního 

zastoupení pro stroje značky JCB firmou Bankes and Lovelace 

Ltd. v ČSSR (1979).

Historie firmy JOCOB sahá až do roku 1992, to už je pěkná 

řádka let. Jsou nějaké mezníky, které stojí za vypíchnutí?

Od roku 1992, kdy byla firma založena, se hodně změnilo. 

V dnešní době je nepředstavitelné, aby k servisu asi 50 strojů 

stačila jedna kancelář, jedno servisní auto se dvěma 

mechaniky, malý sklad náhradních dílů v garáži a dvorek 

o velikosti 100 metrů čtverečních. Proto jsme se v roce 1996 

přestěhovali do nového objektu firmy v Třebechovicích pod 

Orebem. Postupně jsme areál o rozloze 10 hektarů budovali 

a rekonstruovali, aby vytvořil  důstojné zázemí pro poskytování 

našich obchodních i servisních služeb.

Vzhledem k povaze vašeho podnikání, jste tedy především 

importérem? Nebo se orientujete také na export?

Jelikož se jedná o stroje anglické výroby, a naším cílem vždy 

byla komplexní péče o zákazníka a plná servisní podpora, 

zaměřujeme se opravdu pouze na import, pokud nepočítám 

občasné obchodní kontakty se zákazníky ze Slovenska. 

Řešíte tedy také zahraniční platební styk a směnu měn. 

V jakých měnách především?

Ano, většina našich zahraničních transakcí je prováděna 

v cizích měnách (GBP, EUR), proto otázku směny kurzu řešíme 

a analyzujeme téměř každý den.

Devizové obchody s sebou vždy nesou určitou míru rizika 

v podobě pohybu kurzu. Snažíte se řešit i toto?

Jelikož jsme hlavně importérem, využíváme primárně nákupu 

deviz. V době krize a intervencí ČNB, kdy kurz převážně 

oslaboval, bylo výhodné využívat zejména forwardů s cílem 

zajistit si lepší kurz, dnes se ale spíš zaměřujeme na detailní 

denní analýzy trhu a předpokládaný vývoj měn s cílem 

načasovat vhodně nákup deviz a získat tak určitou výhodu. 

K tomu nám hodně pomáhají i denní přehledy a úvahy k vývoji 

trhu, které dostávám od AKCENTY.

Proč jste se rozhodli spolupracovat v oblasti devizových 

operací právě s AKCENTOU?

Dříve jsme kurzy řešili přes bankovní dealing, ale s nástupem 

krize a většího konkurenčního boje jsme hledali možnosti, jak 

ušetřit a získat nějakou konkurenční výhodu, a zaměřili jsme se 

i na směnu měn a zjistili jsme, jaké jsou opravdu reálné kurzy 

a možnosti. Vyzkoušel jsem tedy řadu platebních institucí, 

a nakonec si vybral tu nejlepší – AKCENTU. Nejlepší kurzy 

a naprostá spolehlivost byly moje hlavní kritéria výběru.

Je něco, co byste chtěl vypíchnout jako pozitivum anebo 

naopak něco, co vám vadí/chybí ve spolupráci s AKCENTOU?

Individuální přístup ke každému zákazníkovi, nedělá rozdíl 

mezi menším a větším klientem, větší rozsah pracovních 

hodin, kdy je možné sjednávat obchod než u konkurence. 

Osobně mě uchvátila možnost sjednávání nákupu deviz přes 

online platformu OLB, kde v jakýkoliv okamžik vidím hodnotu 

kurzu a mohu se tak kdykoliv rozhodnout, zda obchod s daným 

kurzem udělám teď či ještě vyčkám. Za dobu naší dlouholeté 

spolupráce vznikly velmi přátelské osobní vztahy s vedoucími 

pracovníky  obchodního oddělení  AKCENTY a  krom 

obchodování se také rád účastním aktivit, které AKCENTA pro 

své klienty pořádá jako jsou semináře, ekonomická fóra či 

sportovní aktivity, které dokreslují punc nadstandardních 

služeb. 

V čem bychom se měli zlepšit?

Nemám co bych vytkl, vše funguje opravdu perfektně, snad 

bych jen uvítal a ocenil větší zaměření a analýzu pro mě tolik 

důležité britské libry, která je extrémně volatilní a nepředvída-

telná hlavně v tomto období okolo Brexitu a nejen pro laika 

hůře čitelná.

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST
JOCOB

Každoroční konference ekonomických diplomatů a ředitelů 

zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest začala na 

Ministerstvu zahraničních věcí ČR dne 24. června 2019. 

Konferenci zahájil předseda vlády Andrej Babiš, místopředseda 

vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr 

zahraničních věcí Tomáš Petříček. Následovaly odborné 

panely, v rámci kterých vystupoval také Miroslav Novák, 

analytik AKCENTY. Tematicky se tyto panely zaměřily na 

rozvojovou spolupráci, výhled české ekonomiky i spolupráci 

státu a podnikatelských reprezentací.

MIROSLAV NOVÁK V ODBORNÉM PANELU PŘED DIPLOMATY
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Hned tři tenisové turnaje jsme zorganizovali během května 

a června. První byl v Plané nad Lužnicí, kde se 14 deblových 

párů utkalo o body do žebříčku tenisového Grand Slamu 

AKCENTA 2019. V taktickém finále byl nakonec lepší Marek 

Friedl s Alešem Dubským, kteří si poradili těsně 6:4 s Petrem 

Zemanem a Vladimírem Drachovským. 

Konec května již tradičně patřil tenisovému turnaji na 

Slovensku. V nádherném trnavském areálu Empire se utkalo 8 

deblových párů stylem každý s každým. Jednoznačným vítězem 

se stal mixový pár Tamara Kupková s Tomášem Masarykem. Ten 

se dokáže s úsměvem porvat o vítězné balónky na kurtu, stejně 

tak se pere s osudem, který ho odkázal na invalidní vozík. 

I přesto dokázali vyhrát všechny zápasy a právem získali celkové 

vítězství. Stalo se už milou tradicí, že se na Slovensku nehraje jen 

tenis, ale také se vaří. Tentokrát si skvělá kuchařka Silvia Pilková 

připravila opravdu výborné letní menu a nehrající účastníci tak 

měli opět šanci naučit se něco z kulinářského umění.

Třetím tenisovým turnajem byl turnaj v Brně. Plné startovní pole 

čítající 16 deblových párů slibovalo opravdu kvalitní tenisový 

zážitek. V tropických teplotách se do finále opět probojovala 

stálice Dubský-Friedl, kteří ale tentokrát neměli přespříliš práce 

s Dušanem Vilímkem a Milanem Mocem. O poznání zajímavější 

byl zápas o 3. místo, ve kterém Musílek se Lhotou „urvali“ 

vítězství proti Zemanovi s Drachovským. Všechno tak už 

směřuje k poslednímu turnaji túry v září v Pardubicích. Turnaje 

se v roli diváka zúčastnil bývalý fotbalový reprezentant 

a fotbalista roku 1977 Karel Kroupa a v jednom z deblových 

párů nastoupil i jeho spoluhráč ze Zbrojovky Brno Libor Došek.

JARO PATŘILO TENISU

Od 1. 7. 2019 jsme pro naše klienty otevřeli nově účty v Banca 

Comercială Română (BCR), a to v měně RON a EUR. Především 

pro rumunské klienty to tak bude znamenat další zjedno-

dušení a zrychlení našich služeb.

     IBAN účtu v RON RO52RNCB0072163685630001 

     IBAN účtu v EUR RO25RNCB0072163685630002 

     SWIFT: RNCBROBU 

NOVÉ ÚČTY V BCR

A ještě jednou tenis. Tentokrát ale profesionální. Pátý ročník 

ITF Futures s dotací 25,000 dolarů Moneta Pardubice Open se 

rozehrál poslední červnový týden a AKCENTA byla opět hrdým 

partnerem. Překvapivým vítězem se po více než třech 

hodinách finálového zápasu stal Manuel Guinard z Francie.  

Lukáš Klein ze Slovenska byl viditelně zklamaný, ale jak sám 

řekl, štěstí si asi vybral ve třísetových bitvách, které svedl jak 

v osmifinále, tak i ve čtvrtfinále.

I letos se hrál deblový VIP turnaj, ve kterém jsme měli svoje 

želízko v ohni v podobě Aleše Dubského s Petrem Bezemkem, 

kteří nakonec vybojovali v těžké konkurenci skvělé první místo. 

PÁTÝ TITUL Z PARDUBIC
PUTUJE DO FRANCIE!  
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15. května jsme pro naše klienty z Moravskoslezského, 

Zlínského a Olomouckého kraje uspořádali netradiční akci na 

ostravské střelnici Corrado. Kromě absolvování pestré střelecké 

soutěže měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si pod 

vedením zkušených instruktorů také střelbu z mnoha typů 

krátkých i dlouhých střelných zbraní. V rámci zachování budoucí 

vzájemné obchodní spolupráce došlo pouze na střílení do 

připravených terčů.     

A kdo měl tedy nejpřesnější mušku a soutěž vyhrál? Nejlépe 

mířil pan Hilbert, kterému gratulujeme. 

KDO MĚL NEJPŘESNĚJŠÍ
MUŠKU?

Jestli něco znají Maďaři velmi dobře, tak je to české pivo. A taky 

jak by ne, když se v Budapešti pořádá každoročně Český pivní 

festival. Již po šesté jsme velmi rádi pro naše maďarské klienty 

zorganizovali VIP večírek, kde měli možnost ochutnat nejenom 

vynikající české pivo, ale také tradiční pivní pochutiny. Ti 

soutěživí pak měli šanci vyhrát v různých „pivních“ disciplínách 

pro změnu pivní ceny. Letos jsme navíc program rozšířili 

o živou kapelu, která strhla některé účastníky i k tanci.

ČESKÉ PIVO
MAĎARŮM CHUTNÁ

AKCENTA dlouhodobě podporuje obecně prospěšnou 

společnost TyfloCentrum Hradec Králové, která již od roku 

2002 poskytuje sociální služby nevidomým a slabozrakým 

občanům Královéhradeckého kraje. Ve čtvrtek 27. června 

proběhlo milé setkání u příležitosti předávání kompenzačních 

pomůcek vybraným klientům této organizace. Jsme hrdí, že 

jsme mohli finančním darem přispět nejen k celoročnímu 

fungování TyfloCentra, ale díky zakoupeným kompenzačním 

pomůckám také pomoci usnadnit zrakově postiženým 

osobám zvládání každodenních situací.

AKCENTA PŘEDÁVALA
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

V AKCENTĚ nezapomínáme ani na ratolesti našich zaměst-

nanců, a proto začátek června patří již tradičně dětskému dni. 

Letos se oslava uskutečnila v areálu Lanového parku na 

Stříbrném rybníku. Zábavu v korunách stromů si nenechalo 

ujít přes 30 dětí, které si aktivní odpoledne strávené společně 

s kamarády i rodiči moc užily.

DĚTSKÝ DEN S AKCENTOU
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Termín uzávěrky: 9. 7. 2019

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

25,20 – 25,60 CZK/EUR

Změna rétoriky hlavních centrálních 

bank (ECB, Fed) pomohla v závěru 

června koruně posílit pod hladinu 25,50 

CZK/EUR a další zisky české měny nelze 

vyloučit ani během letních měsíců.

21,90 – 23,00 CZK/USD 1,11 - 1,15 USD/EUR

Klíčem k vývoji koruny vůči americkému 

dolaru zůstává hlavní měnový pár 

EURUSD.

Obrat v měnové politice amerického 

Fedu s nejvyšší pravděpodobností 

znamená konec posilování amerického 

dolaru v letošním roce. S ohledem na 

měnovou politiku evropské ECB by se 

mělo obchodování stabilizovat ve výše 

uvedeném rozmezí.

EURCZK USDCZK EURUSD 

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

Svět

Klíčové centrální banky v červnu 

výrazně upravily výhled na měno-

vou politiku pro 2. polovinu letošní-

ho roku. Snížení úrokových sazeb 

lze ve 3. čtvrtletí očekávat jak od 

Evropské centrální banky, tak i ame-

rického Fedu.

Česká republika

Česká národní banka zůstává kon-

zistentní a drží neutrální výhled na 

měnovou politiku v horizontu nad-

cházejících dvanácti měsíců. Změna 

úrokových sazeb je během 2. polovi-

ny letošního roku velmi málo prav-

děpodobná.

USA a Čína

USA se s Čínou na summitu G20 

v japonské Ósace dohodly na znovu-

obnovení  vy jednávání  o  nové 

obchodní smlouvě. Tento krok však 

rozhodně nelze chápat tak, že se 

oběma zemím podaří v brzké době 

najít shodu, když překážky z obou 

stran se zdají být jen obtížně překo-

natelné.

Svět

Nejistý vývoj ceny ropy během let-

ních měsíců. Kartel OPEC a Rusko se 

sice na začátku července dohodly na 

prodloužení omezení produkce, 

avšak nejistota ohledně vývoje 

globální ekonomiky nedovoluje 

aktuálně ropě výrazněji posílit. 

Německo

Slabý vývoj exportně laděného 

německého průmyslu bude podle 

všeho pokračovat i ve 3. čtvrtletí, 

když problematickým místem zůstá-

vá automobilový sektor.

USA

Zvyšuje se pravděpodobnost, že 

americký Fed na zasedání 31. čer-

vence sníží úrokové sazby. V posled-

ních týdnech výrazně vzrostly obavy 

amerických centrálních bankéřů 

z negativního dopadu obchodního 

protekcionismu a slabšího globální-

ho hospodářského růstu na americ-

kou ekonomiku. 

3Q 2019červenec 2019červen 2019 léto 2019červen 2019 rok 2019


