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POŘÁD SE
NĚCO DĚJE

NEWSLETTER ČÍSLO 30/2020

Když jsme před dvěma měsíci připravovali předešlé číslo, téma Covid-19 nabralo na síle s tím, jak se v ČR objevil 

první případ. Nastal překotný vývoj. Ostatně den před distribucí newsletteru byl vyhlášen v Česku nouzový stav, 

a potom to šlo opravdu rychle: uzavření restauračních zařízení a řady dalších provozoven, uzavření státní hranice, 

spekulace o celorepublikové karanténě… Naštěstí se zatím jako nejvíce apokalyptické ukázaly prázdné regály 

mouky, droždí a těstovin v první fázi. Ty byly vystřídány masivními nájezdy kutilů na hobby markety. V současné 

fázi se pod náporem tříproudých hord zákazníků ocitá znovu otevřená IKEA, protože po dvou měsících 

karanténních opatření skoro všude a všem asi došel nábytek. Co se stane, až otevřou restaurace, je tedy jasné.

Těžko bych si mohl dovolit takové zlehčování situace, kdybychom zažívali italský nebo španělský scénář. Zdá se, 

že takové nebezpečí nyní nehrozí a jsem za to velmi rád. Jsem také rád, že uplynulé dva, ve všech směrech zcela 

bezprecedentní, měsíce prověřily i schopnost naší společnosti rychle reagovat na nastalou situaci, zaktivovat a otestovat plány, které 

počítají s nutností decentralizovat pracoviště a fungovat například zcela v režimu home offce a to za dodržení veškerých kvalitativních 

a bezpečnostních standardů. Takovou situaci lze jen těžko nasimulovat, a tak jednoznačně platilo pořekadlo, že: Něco zlé je i pro něco 

dobré. Navíc bylo úžasné vidět, jak všichni táhnou za jeden provaz, akceptují ztížené podmínky, společně jsme hledali cesty, jak 

skloubit rodinný a pracovní život. A k tomu se koruna vydala až k hranici 28 CZKEUR, což vytvářelo další tlak na obchod. Zvládli jsme to.  

Pevně věřím, že tuto nelehkou dobu zvládáte i Vy. Doufám, že si brzo budeme moci vydechnout 

a setkat na nějaké z našich akcí, které uspořádáme… a bude nás na nich hodně. 

SLOVO ÚVODEM
NĚCO ZLÉ JE I PRO NĚCO DOBRÉ

Pandemie Covid-19 má od března určující vliv i na kurz české 

měny. Koruna reagovala ukázkově jako měna malé otevřené 

ekonomiky a vůči euru v tomto období oslabila o téměř 10 %. 

Oslabení koruny lze dále vysvětlit odlivem zahraničních inves-

torů z korunových aktiv a zúžením kladného úrokového dife-

renciálu poté, co Česká národní banka (ČNB) přistoupila ke 

snížení úrokových sazeb v souhrnu o 2 procentní body. 

Nicméně koruna má pravděpodobně vůči euru největší část 

oslabení za sebou a zbytek 2. čtvrtletí bude ve znamení stabili-

zace české měny primárně v rozmezí 27–28 CZK/EUR. Pokud 

vyjdeme z předpokladu pozvolného oživení české a evropské 

ekonomiky ve 2. polovině letošního roku, rýsují se nám i dosta-

tečně vhodné podmínky k tomu, aby koruna v tomto období 

posilovala a smazala tak část březnových ztrát – na grafu tzv. 

Základní scénář (pravděpodobnost 50 %). Alternativní scénář 

č.1 (pravděpodobnost 25 %) ukazuje na oslabení koruny nad 

hladinu 28 CZK/EUR v případě déletrvající a hlubší hospodářské 

recese v ČR a v eurozóně. Alternativní scénář č. 2 (pravděpo-

dobnost 25 %) naznačuje svižnější posílení koruny nad „před-

koronavirové“ úrovně v případě velmi rychlého hospodářského 

oživení v ČR a v eurozóně. V každém případě jsou současné 

hodnoty koruny zajímavé z pohledu zajištění kurzového rizika 

pro exportéry ve střednědobém a delším horizontu.

POSTUPNÉ POSILOVÁNÍ KORUNY VE 2. POLOVINĚ LETOŠNÍHO
ROKU NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍM SCÉNÁŘEM
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Rok 2019 nebyl z pohledu AKCENTY CZ špatný. Počet klientů 

atakoval na konci roku 40 000 a výrazně narostl počet 

klientských obchodů. Jako dobrý ohodnotil loňský rok také 

Milan Cerman, předseda představenstva společnosti: „Rok 

2019 lze hodnotit jako úspěšný. Čistý zisk 22,6 milionů korun sice 

nepatří k rekordním, kterých AKCENTA CZ kdy dosáhla, nicméně 

odpovídá očekáváním vzhledem k plánovaným investicím do další 

expanze, do vylepšení interních systémů a plánovaným akvizicím.“

Úspěchy jsme zaznamenali také na jednotlivých zahraničních 

trzích, kde jsme využili naplno náš obchodní potenciál a dál 

úspěšně rostli. Například na rumunském trhu s námi naši 

klienti uzavřeli obchody v objemu meziročně o 34 % větším. 

Dařilo se nám také v oblasti termínových obchodů, kde 

můžeme těžit mimo jiné z náskoku oproti nebankovní 

konkurenci, a vytrvalou edukací malých a středně velkých 

firem, které poznaly, že zajištění dává smysl. V Maďarsku jsme 

tak poskytli dvojnásobný objem zajištění, ale růst v této oblasti 

zaznamenal také relativně konzervativní polský trh. Na výrazně 

vzestupnou trajektorii se podařilo dostat slovenský trh, který 

vyrostl meziročně celkově o 19 %.

V ROCE 2019 JSME ROSTLI
NA VŠECH TRZÍCH

Firma Rafkarna CZ byla založena v roce 2015 s cílem nabízet 

exklusivní karbonové ráfky, zapletená kola, karbonové rámy 

a další karbonové komponenty. Za 5 let svého působení na 

trhu vybudovala vlastní značku karbonových komponentů 

IDEA, pod kterou ve spolupráci s Liborem Strnadelem vyrábí 

nejrychlejší koloběžku na světě IDEA STRNADEL S1. Na 

cyklistických závodech můžete narazit na tovární tým Rafkarna 

IDEA Cycling Team. Jeden vyhlášený cyklistický závod navíc 

Rafkarna pořádá, a sice Velkou cenu Hradce Králové. Firmu 

vede Ondřej Rybín, kterého jsme vyzpovídali.

Rafkarna je relativně mladá firma. Spolupracujete 

s AKCENTOU od svých začátků?

S firmou AKCENTA CZ spolupracujeme relativně krátce, teprve 

od jara 2020. Předtím jsme využívali dealingových služeb naší 

banky. S nástupem pandemie Covid-19 a narušením 

obchodních řetězců jsme nicméně začali intenzivněji hledat 

cesty, jak být ještě efektivnější. A zahraniční devizové operace 

jsou určitě jednou z oblastí, kde jsme prostor viděli.

Takže se vás koronavirová krize dotkla?

Musím zaťukat, zatím nějaké výraznější negativní dopady 

nepozorujeme. Samozřejmě v prvních dnech, kdy nebylo 

jasné, jaký bude vývoj, byli zákazníci opatrnější v utrácení. 

S rozvolňováním opatření a s nástupem teplého počasí, které 

k cyklistice přímo vybízí, bych řekl, že je zájem o kola a doplňky 

v meziročním srovnání dokonce větší. Všichni mají chuť 

sportovat, a to je dobře – jak pro nás, tak pro ně.

Jaké služby využíváte u AKCENTY primárně?

Vzhledem k tomu, že jsme převážně importérem, využíváme 

nákup deviz. Určitou část materiálu pro stavbu našich 

produktů odebíráme z Asie, ale i ze Švýcarska nebo Itálie. 

Zároveň je poptávka po našem zboží po celém světě od 

Kanady až po Austrálii. I v tomto případě řešíme zahraniční 

platby a spotové operace. S tím, jak se ale nyní hýbe kurz 

koruny vůči euru a dolaru, tak zvažujeme v kratším horizontu 

i možnost zajištění formou forwardů. 

Co považujete za největší přínos spolupráce s AKCENTOU?

Jsme mladá, dynamická česká firma a samozřejmě se snažíme 

uspořit a tím využít konkurenční výhodu jako je eliminace ztráty 

z nevýhodných převodů dolaru a eura na koruny. Cyklistika nás 

naučila být co nejefektivnější a využívat ty nejlepší převody. 

A pokud byste měli nějak ohodnotit celkovou spolupráci 

s AKCENTOU? 

Velmi kladně hodnotíme rychlost celého procesu uzavření 

klientské smlouvy, který je snadný a spolehlivý. Jednoduchá je 

i práce v online platformě OLB. Oceňujeme přátelské jednání 

a navázání nových partnerských ale i obchodních vztahů. To je 

dáno asi i celým týmem společnosti a jeho velmi proklientským 

přístupem a servisem. 

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST
RAFKARNA CZ

Epidemie koronaviru zasáhla výrazně i do světa sportu. 

Sportovní utkání byla odkládána, aby byla následně rušena. 

Podobně to vypadalo i s českou squashovou ligou, kterou 

koronavirus utnul těsně před jejím posledním kolem. 

Nakonec se ale zdá, že se dohrávat bude v září. AKCENTA má 

přitom v letošním ročníku své želízko v ohni v podobě 

druholigového mužského týmu. Ten aktuálně okupuje třetí 

příčku tabulky. Ambice na druhou příčku určitě jsou, na první, 

postupovou je šance spíš jen teoretická. Tým hraje v sestavě: 

Jan Breznay, David Belada, Ondřej Hepnar, Faríd Farrag, 

Martin Trpkoš a Jan Vlček.

SQUASHOVÝ TÝM AKCENTA
NEMÁ DOHRÁNO
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Termín uzávěrky: 11. 5. 2020

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

Vůči americkému dolaru zůstává koruna 

primárně ve vleku vývoje obchodování 

na eurodolaru. 

Hospodářská paralýza, extrémně uvolně-

ná měnová politika centrálních bank, 

výrazné propady HDP či obrovské schodky 

vládních rozpočtů. Slabým místem eura je 

však ve srovnání s dolarem neochota 

členských zemí eurozóny prohloubit měno-

vě-fiskální integraci například emisí společ-

ných evropských dluhopisů.

24,40 – 26,40 CZK/USD 1,05 – 1,10 USD/EUR26,80 – 28,00 CZK/EUR

Posilování koruny z počátku letošního 

roku je minulostí a prudké oslabování 

koruny z března pravděpodobně taky. 

K posílení  koruny hlouběji  pod 27 

CZK/EUR chybí aktuálně fundamentální 

důvody a koruna výrazně nad hladinou 

28 CZK/EUR by se zase nemusela příliš 

zamlouvat České národní bance.

EURCZK USDCZK EURUSD 

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

Svět

Centrální banky přistoupily k výraznému 

uvolnění měnových politik, aby elimino-

valy negativní dopady koronavirových 

opatření a pomohly následně oživit 

hospodářský růst. I Česká národní ban-

ka je s hlavní úrokovou sazbou téměř na 

nule (0,25 %).

Svět

Významné zásahy centrálních autorit 

(vlády, centrální banky) pomohly v dubnu 

stabilizovat situaci na finančních trzích 

a snížily i tržní volatilitu.

EU a USA

Stabilizace vývoje nemoci Covid-19 

v ČR, ve většině zemí eurozóny i v USA. 

Zmíněné ekonomiky se začínají oteví-

rat, avšak hospodářské škody restrik-

tivních opatření dosahují gigantických 

rozměrů.

Česká republika

Ve 2. čtvrtletí je nutné počítat s dvoucifer-

n ý m  p ro p a d e m  č e s ké  e ko n o m i k y. 

Bankovní rada České národní banky začne 

intenzivněji zvažovat možnosti dalšího 

uvolnění měnové politiky, když úrokové 

sazby jsou již téměř na technické nule.

Česká republika

Na rychlý návrat produkce na úrovně 

před koronavirem můžeme letos zapo-

menout. Hospodářské oživení po bez-

precedentním útlumu bude v nadcháze-

jících měsících a ve druhé polovině letoš-

ního roku jen pozvolné. 

Česká republika

Zatímco útlum ekonomické aktivity byl 

během března a dubna tažen silně nega-

tivním nabídkovým šokem, tak květen 

a červen již budou více ve znamení obav 

firem a domácností a tlumičem se ve 

větší míře stane poptávková strana.

rok 2020Q2 2020duben 2020 Q2 2020duben 2020rok 2020

S plánovaným ukončením nouzového stavu, který byl vyhlášen 

v březnu na celém území České republiky v souvislosti 

s pandemií koronaviru Covid-19, se i my vracíme do běžného 

režimu fungování. Od 18. 5. 2020 tak pro Vás budeme plně 

k dispozici opět již standardně od 7:30 CET.       

BUDEME PRO VÁS
K DISPOZICI OPĚT OD 7:30

Letošní tenisová túra Grand Slam AKCENTA měla začít už 

v polovině dubna v Hradci Králové. Restriktivní opatření 

nicméně start překazila, a tak poprvé své síly poměří deblové 

páry až 12. června v Soběslavi. Na konci června proběhne 

v Praze také druhý turnaj túry. 

TENISOVÁ TÚRA
ZMĚNA TERMÍNŮ

V Rumunsku finišujeme s otevřením nových bankovních účtů v bance BRD. Ta patří do francouzské 

skupiny Societe Generale. Účty budou otevřeny v těchto měnách: RON, EUR, USD, HUF, GBP.

NOVÉ BANKOVNÍ ÚČTY V RUMUNSKU


