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…ty druhé nejlepší jsou velmi, velmi drahé. To už v polovině minulého století tvrdila francouzská ikona módního 

návrhářství Coco Chanel. Jsem si jistý, že by byla z AKCENTY nadšená. Tedy netroufám si odhadnout, jestli 

z firemního dress codu kolegyň, protože, co jsem stihl svým bystrým okem módního analfabeta zjistit, dámské 

kostýmky u nás moc nefrčí. Líbily by se jí ale zaručeně naše SEPA platby. Jasně, ty mají s módním molem pramálo 

společného, ale jsou pro naprostou většinu našich klientů od poloviny října zadarmo. I když možná by jí, stejně 

jako mně (takže vlastně mám estetické cítění, a ne že ne), kazila celkový dojem povinná změna názvosloví. Tedy 

místo plateb musíme používat označení úhrady. Legislativa to vyžaduje, nezbývá tedy než se přizpůsobit 

a zvyknout si. Proto jsme tuto změnu implementovali do všech našich dokumentů a materiálů, čehož jste si již 

nejspíše všimli.  

Coco Chanel proslavil ještě jeden citát: Žijete jen jednou, tak by s vámi měla být zábava. I ten jsme si vzali za svůj, což dokládá tento 

newsletter, ve kterém se vracíme k řadě úspěšných akcí. Pro naše klienty jsme jich totiž v uplynulém období pořádali celou řadu: od 

tenisových turnajů, přes golfový turnaj a degustační večery až po ekonomický brunch. Zábavu ale teď vyměníme za předvánoční shon, 

a když si nebudete vědět rady, čím udělat radost, zkuste třeba Chanel No.5 

Za celou AKCENTU Vám přeji, ať si i na konci roku víte rady a prožijete pohodové vánoční svátky. 

SLOVO ÚVODEM
TY NEJLEPŠÍ VĚCI JSOU ZADARMO…

Od 15. října došlo ke sjednocení ceny za domácí úhrady a SEPA 

úhrady. V naprosté většině tak nově poskytujeme SEPA úhrady 

ZDARMA. Věříme, že Vás tato skutečnost potěší. 

Možná Vás, naše klienty, bude mást změna terminologie. 

V rámci nové legislativy ale dochází ke změnám označení, 

například platby jsou nově nazývány jako příchozí a odchozí 

úhrady.

A do třetice, po delší době prošel grafickou obměnou samotný 

Sazebník, který je nyní přehlednější a celkově hezčí. Postupně 

ho budeme zavádět i na další evropské trhy, kde působíme.

OD ŘÍJNA SJEDNOCUJEME
DOMÁCÍ A SEPA ÚHRADY

Někdo se bojí v pátek 13. vycházet ven, my jsme v tento datum 

v září pořádali v areálu tenisových kurtů LTC Pardubice velké 

finále deblové tenisové túry AKCENTA CZ GRAND SLAM 2019. 

O tom, že to bylo finále ve velkém stylu, svědčí i rekordní účast 

18 deblových týmů z řad našich klientů. Poslední tenisový 

turnaj ovládla deblová dvojice Friedl – Dubský, která se zároveň 

stala vítězem celé letošní túry AKCENTA CZ GRAND SLAM 2019. 

Z 2. místa se radovala dvojice Musílek – Lhota a na 3. místě se 

umístil deblový pár Zeman – Drachovský. Letošní túra měla 

celkem 4 zastávky po celé České republice: Začínali jsme v hale 

v Hradci Králové, následovala Planá nad Lužnicí, poté Brno 

a zakončení již tradičně proběhlo v Pardubicích. 

FINÁLE TENISOVÉ TÚRY
AKCENTA GRAND SLAM 2019

Letošní konec srpna a září byly ve znamení změn bankovních 

účtů AKCENTY CZ. Pozitivním výsledkem je, že máme nově 

otevřené bankovní účty u Raiffeisenbank ČR a polské Alior 

Bank. Rozšiřovat naše portfolio bankovních účtů chceme 

i nadále, a to u dalších finančních institucí.

ZMĚNA V ÚČTECH AKCENTY
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Již 16. ročník Turnaje v pétanque Francouzsko-české obchodní 

komory se opět konal v zahradách Trojského zámku v Praze. 

S více než 330 účastníky se jednalo o největší turnaj v pétanque 

v historii komory a AKCENTA, jakožto její nový člen, nemohla na 

této akci chybět. Byť bez větších zkušeností z tohoto sportu 

dokázala dvojice Helena Boudyšová a Jan Vlček obsadit 

85. místo ze 112. Nádherné počasí a velmi milá atmosféra 

podtrhla vydařenou akci.

První říjnový víkend v Hradci Králové patřil běžcům, kteří se zde 

opět v obrovském množství zúčastnili 7. ročníku hradeckého 

půlmaratonu a ti nejodvážnější celého maratonu. I u nás 

v AKCENTĚ se našli čtyři běžečtí nadšenci: Aleš Zídka, Jan 

Hoder, Jan Kujal a Martin Krempa, kteří se rozhodli postavit na 

start závodu, a to ne jako štafeta na 4 kratší úseky, ale odvážně 

rovnou každý sám za sebe na půlmaraton. A nutno říct, že 

všichni zaběhli velmi slušné časy. O týden dříve se potom 

běžecké triko AKCENTY objevilo na trati Berlínského maratonu, 

který patří do skupiny World Marathon Majors. Jan Vlček se 

tam v konkurenci více než 40 tisíc běžců snažil doběhnout, ale 

především si také užít atmosféru tohoto běžeckého svátku.

AKCENTA NA TRATI

EKONOMICKÝ BRUNCH
S PAVLEM KYSILKOU

Pavel Kysilka, ekonom a mimo jiné bývalý viceguvernér ČNB, 

přijal opět naše pozvání a vystoupil na Ekonomickém brunchi, 

který proběhl na začátku října ve Zlíně. V inspirativních 

prostorách Baťovy vily diskutoval spolu s analytikem 

Miroslavem Novákem a ekonomem Romanem Chlupatým 

nejenom o aktuálních otázkách české ekonomiky, ale také 

o trendech, turbulencích a nástupu krize. Že se jedná o témata, 

která zajímají české podnikatele, svědčí velký zájem z řad 

klientů a také řada otázek a celkově živá diskuse. Kromě 

dobrého jídla a pití byla pro zájemce připravena také 

komentovaná prohlídka celé Baťovy vily.

PETANQUE NENÍ TAK
SNADNÝ, JAK VYPADÁ

AKCENTA působí v celé střední Evropě a tím jsme se nechali 

inspirovat při přípravě série tří ekonomických seminářů, které 

jsme uspořádali pro naše slovenské klienty. Začali jsme 15. října 

v Košicích, pokračovali do Žiliny a poslední proběhl v Pezinku 

u Bratislavy. Nejednalo se o klasické ekonomické semináře, ale 

spíše o degustační putování po Evropě. K ekonomickým 

informacím z regionu od hlavního analytika Miroslava Nováka 

se tak přidaly speciality, kterými jsou jednotlivé země střední 

Evropy proslavené. Desítky účastníků tak mohli ochutnat to 

nejlepší, co jednotlivé kuchyně nabízejí. 

TEMATICKÉ VEČERY
NA SLOVENSKU
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Golf Resort Česká Lípa se ve dnech 7.-8. 9. 2019 stal již potřetí 

v řadě dějištěm Mezinárodního mistrovství České republiky 

v golfu hendikepovaných. Kromě titulů mezinárodního 

a národního mistra zde paragolfisté bojovali i o cenné body do 

světového žebříčku World Ranking for Golfers with Disability 

(WR4GD). Spolu s kompletní českou špičkou se na start 

postavili i paragolfisté z Finska, Nizozemí a Slovenska. Hvězdou 

Czech Disabled Open 2019 se stal Slovák Jaroslav Šalaváry, 

který získal titul mezinárodního mistra České republiky a svoji 

skvělou formu potvrdil i vítězstvím v kategorii Open, v níž 

napřímo změřili síly golfisté zdraví i hendikepovaní.

JAROSLAV ŠALAVÁRY
MEZINÁRODNÍM MISTREM ČR

Rádi bychom upozornili naše klienty, že je nutné, především 

při úhradách z prostoru mimo EU, uvádět do NÁZVU 

PŘÍJEMCE název společnosti AKCENTA CZ a.s. Název finálního 

příjemce (zpravidla se jedná o společnost klienta), tedy ČÍSLO 

RÁMCOVÉ SMLOUVY, je nutné, aby obchodní partner uváděl 

do DETAILU ÚHRADY. Pokud v NÁZVU PŘÍJEMCE nebude 

uvedena AKCENTA CZ a.s., může být taková úhrada bankou 

vrácena, neboť neodpovídá evropské regulaci Fund transfer 

regulation. Důležité je, aby o této skutečnosti věděli 

i obchodní partneři klientů.

AKCENTA MUSÍ BÝT
UVEDENA JAKO PŘÍJEMCE 

NÁZEV PŘÍJEMCE AKCENTA CZ a.s.

Začátek srpna patřil na Konopišti profesionálním i ama-

térským golfovým hráčkám, probíhal tam prestižní turnaj 

Amundi Czech Ladies Challenge (LET Access Series). Turnaj 

skončil oslnivým úspěchem českých barev. Čtyři české hráčky 

se umístily v Top 10, z toho nejlépe amatérka Tereza Melecká 

na děleném druhém místě. Vítězkou se stala po velmi 

vyrovnaném výkonu Finka Sanna Nuutinen. AKCENTA byla 

opět partnerem tohoto golfového svátku, ale nezopakovala 

v PRO-AM turnaji pódiové umístění z předchozího roku.

ČEŠKY NA KONOPIŠTI
BODOVALY

V pondělí 16. září 2019 proběhl již 4. ročník golfového turnaje 

AKCENTA CUP, letos v golfovém areálu Kaskáda u Brna. 

Perfektní počasí a skvěle připravené hřiště si užilo víc než 80 

golfistů. Ti hráli na stableford body ve třech kategoriích: HCP 1-

18 vyhrál Lukáš Rotrekl, HCP 18,1 – 28 ovládla Zuzana 

Matějková a HCP 28,1 – 54 s velkým náskokem opanoval Marek 

Friedl. Nechyběly samozřejmě ani vložené soutěže a také 

možnost poměřit svoje síly, tedy spíše přesnost, s profe-

sionální golfistkou Lucií Hinnerovou. I letos věnoval do turnaje 

skvělou cenu Ladislav Smatana: Stačilo dát hole in one a získat 

tak možnost zahrát si na ikonickém hřišti St. Andrews. Nikdo se 

na první ránu do jamky netrefil, a tak proběhlo losování, ve 

kterém měl nejvíce štěstí pan Jaroslav Trepeš.

Pro ty, kteří golfu zatím nepropadli, byla připravena golfová 

akademie pod vedením golfové profesionálky Michaely 

Valáškové. 

Fotografické ohlédnutí za turnajem najdete na 

Facebookovém profilu AKCENTY (odkaz). 

PŘES 100 ÚČASTNÍKŮ, TO BYL
JIŽ 4. ROČNÍK AKCENTA CUPU

https://www.facebook.com/pg/akcentacz/photos/?tab=album&album_id=3045003972182269&ref=page_internal
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Termín uzávěrky: 11. 11. 2019

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

22,50 – 24,00 CZK/USD 1,085 - 1,130 USD/EUR

Klíčem k vývoji koruny vůči americ-

kému dolaru zůstává hlavní měnový 

pár EURUSD.

Pravděpodobnost dalšího posilování 

dolaru se snižuje, a to s ohledem na 

slabší čísla z americké ekonomiky 

a předpokládané další  snižování 

úrokových sazeb v USA (relativní vývoj 

měnové politiky v USA a v eurozóně).

25,40 – 26,00 CZK/EUR

Domácí ekonomika sice začíná vyka-

zovat známky zpomalování, avšak 

Česká národní banka zatím zůstává až 

překvapivě jestřábí. Pozitivní úrokový 

diferenciál vůči euru a nově i vůči 

dolaru by měl podporovat stabilní 

kurz koruny v závěru letošního roku.

EURCZK USDCZK EURUSD 

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

Svět

Útok na největší světový ropný areál 

v Saudské Arábii v polovině září omezil 

produkci ropy a vedl k dočasnému 

skokovému zdražení ropy na světo-

vých trzích. 

Svět

Nejistota ohledně eskalace obchodní-

ho protekcionismu v globální ekono-

mice se v říjnu snížila. Rýsuje se malá 

obchodní dohoda mezi USA a Čínou a 

pravděpodobnost tvrdého brexitu 

rovněž výrazně poklesla.

EU a USA

Klíčové centrální banky (Evropská 

centrální banka a americký Fed) zkraje 

podzimu uvolnily měnovou politiku 

prostřednictvím snížení úrokových 

sazeb. Evropská centrální banka navíc 

oznámila spuštění programu nákupu 

státních dluhopisů (tzv. APP) v měsíč-

ním objemu 20 mld. eur.

Německo

Německá průmyslová výroba se sníži-

la o víc, než analytici čekali. Německo 

ve 3. čtvrtletí velmi pravděpodobně 

vstoupilo do technické hospodářské 

recese (mezikvartální pokles HDP ve 

dvou po sobě jdoucích čtvrtletích). 

EU 

Brexit – další posunutí termínu odcho-

du Velké Británie (VB) z Evropské unie 

(EU), tentokráte na konec ledna 2020. 

Patovou situaci v britském parlamen-

tu mohou vyřešit předčasné volby 

v prosinci, které jsou i klíčem k odcho-

du VB z EU.

Česká republika

Česká národní banka zůstává s ohle-

dem na zahraniční rizika i nadále 

poměrně optimisticky naladěna smě-

rem k vývoji domácí ekonomiky v nad-

cházejících čtvrtletích.
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