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POŘÁD SE
NĚCO DĚJE

NEWSLETTER ČÍSLO 33/2020

Pokud čekáte, že u mě latentní narcismus ukázal drápky a slovem roku prohlásím tento úvodník, čekáte 

naštěstí marně. Slovem roku 2020 je uzávěra, tedy lépe lockdown. Přišli s tím nedávno britští vědci (kdo jiný), 

lexikografové anglického výkladového Collinsova slovníku. Je to takové smutné prvenství, protože sedět 

doma asi nikoho z nás moc nebaví. Ono je tedy zajímavé sledovat, zda jsme se do situace hodné tohoto 

označení už dostali či nikoliv. Chvilku to vypadá, že do ní teprve míříme a máme se jí, dle mediálních vyjádření, 

bát, chvilku zase, že už v ní jsme. Kdo se v tom má vyznat? Trochu mě chlácholí skutečnost, že já jsem si 

tréninkem lockdownu prošel několikrát v minulosti, když mě manželka pod pohrůžkou fyzické inzultace 

nepustila na několik piv s kamarády. Nicméně i přesto, že jsem tedy jedinec trénovaný, propadl jsem při psaní 

článků a vybírání fotek z našich podzimních akcí, které jsme připravili pro naše klienty, mírné nostalgii. 

Ostatně myslím, že to byly akce po všech stránkách povedené. A tu nostalgii? Tu jsem zkušeně zahnal 

skleničkou vína… doma se svojí ženou.

Pevné zdraví Vám všem

SLOVO ÚVODEM
SLOVO ROKU

Velmi dlouho Asociace exportérů přemýšlela jak a zda vůbec 

uspořádat tradiční Exportní fórum v Mladých Bukách, 

tentokrát s názvem: Každá krize je příležitost, vzhledem 

k pandemické situaci. Nakonec se rozhodla pro kombinaci 

online přenosu a setkání v omezeném počtu osob přímo na 

místě. Obavy, které provázely tento způsob, se ukázaly jako 

zcela liché. Několikahodinový živý přenos vidělo téměř 2 000 

návštěvníků, kteří si mohli poslechnout například skvělou 

debatu Zuzany Celarové-Petrofové, Kateřiny Kadlecové 

a Danuše Nerudové s Helenou Horskou nebo Martina Tlapu či 

Miroslava Nováka, hlavního analytika AKCENTY.

EXPORTNÍ FÓRUM V TROCHU
JINÉM FORMÁTU

LETOŠNÍ CZECHMAN:
VÍTR, ZIMA, DÉŠŤ

Jako by nestačilo, že se museli organizátoři jednoho 

z nejvyhlášenějších triatlonových závodů v Česku vypořádat 

s přísnými opatřeními proti šíření Covid-19, tentokrát jim 

nepřálo ani počasí. Možná to bylo i nutným posunutím 

termínu, nicméně účastníky potrápil silný vítr, teplota pod 

10 stupni Celsia a vytrvalý déšť. Tato kombinace udělala 

z tohoto vždy prosluněného polovičního triatlonu skutečně 

extrémní závod. Ten dokončili jen ti s nejpevnější vůlí. 

Zasloužené vítězství nakonec získal Lukáš Kočař (čas 4:04:27) 

a Alena Stevens (čas 4:54:39). AKCENTA byla opět partnerem 

tohoto tri-atletického svátku a nemohla tak na startu chybět. 

Naše štafeta nakonec skončila na 3. místě soutěže firemních 

štafet.
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To, co jsme již dříve avizovali, se podařilo: Zahájili jsme 

pilotní provoz platformy Zalep.to. Aktuálně ladíme všechny 

interní systémy a počítáme, že na konci letošního roku bude 

tato služba kompletně dostupná všem našim českým 

klientům, výhledově potom počítáme i s rozšířením na další 

zahraniční trhy.

A co že to Zalep.to vlastně je? Zalep.to je peer-to-peer (P2P) 

platforma, která propojuje podnikatele, kteří chtějí prodat 

pohledávky (faktury), s investory, jejichž cílem je naopak 

investovat. Naši klienti tak budou mít možnost získat finance 

za svoje faktury v řádu dnů a nebudou muset čekat na dobu 

splatnosti, která bývá u velkých odběratelů desítky dnů. 

„Nikdy jsme se netajili chutí rozšířit naše portfolio finančních 

služeb, abychom našim klientům mohli přinést komplexní řešení. 

Možnost financování faktur do tohoto konceptu jednoznačně 

zapadá, protože zejména střední a menší firmy se často potýkají 

s tím, že jim velcí odběratelé diktují příliš dlouhou dobu splatnosti 

faktur. Díky platformě Zalep.to mohou získat peníze už do pěti 

dnů“, řekl k oznámené akvizici Milan Cerman, předseda 

představenstva společnosti AKCENTA CZ a dodal: „Produkt 

Zalep.to není zajímavý jen pro firmy, které potřebují řešit svoje 

cashflow, ale je na druhé straně zajímavý také pro investory, kteří 

chtějí své investiční portfolio doplnit právě o investování do faktur 

prověřených společností. Nespornou výhodou v tomto směru, je 

velmi dobrá znalost našich téměř 40 tisíc klientů. “

Zalep.to získala AKCENTA CZ akvizicí společnosti True Finance 

s.r.o., která v roce 2017 platformu Zalep.to vyvinula.

ZALEP.TO PATŘÍ AKCENTĚ

V areálu tenisových kurtů LTC Pardubice se uskutečnilo velké 

finále tenisové túry AKCENTA CZ GRAND SLAM 2020, kterého 

se zúčastnilo rekordních 19 deblových týmů z řad našich 

obchodních partnerů. Poslední tenisový turnaj v Pardubicích 

po napínavém souboji ovládli pár Friedl – Dubský, který 

porazil pány Spilku s Čápem. Ladislav Spilka s Jiřím Čápem 

přesto vybojovali prvenství pro rok 2020 a stali se celkovými 

šampiony. Na krásném třetím místě se umístili Adam Hájek 

s Karlem Brusenbauchem. Z ceny útěchy se nakonec radovali 

pánové Petr Svoboda s Michalem Hlouškem. Všem 

příznivcům tenisu děkujeme za hojnou účast, vítězům 

gratulujeme a již nyní se těšíme na příští ročník.

Druhou tenisovou akcí v září byl 5. ročník tenisového turnaje 

čtyřher, školy vaření a wellness AKCENTA v Trnavě v krásném 

Tenisovém centrum Hotel Empire. Vítězem turnaje se stal 

deblový pár Šupa – Masaryk, který nakonec porazil pány 

Jankovieche a Vlčka. Ze třetího místa se radovali pár Kojda 

a Čajko a cenu útěchy nakonec získali pánové Judas 

a Hodušský. Pro nehráče a hlavně nehráčky tenisu byla 

připravena škola vaření se skvělou Silvií Pilkovou, se kterou si 

připravili vynikající italskou pizzu, nebo si mohli odpočinout 

v hotelovém wellnessu.  

V ZÁŘÍ ZAZÁŘILY TENISOVÉ
HVĚZDY NAŠICH KLIENTŮ 

Teplé počasí babího léta doprovázelo tradiční silniční závod 

v centru města Hradce Králové na Masarykově náměstí, jehož 

se stala AKCENTA hrdým partnerem. Diváci si mohli užít 

závody na handbicích, v koloběhu, skládacích kolech 

Bromptonech a hlavně městské kritérium v kategoriích 

HOBBY a ELITE, který ovládl famózní závodník Alois 

Kaňkovský ze stáje Elkov Kasper Czech Cycling Team. Na 

startovní pásku v kategorii HOBBY se také postavili jezdci 

v barvách AKCENTY – Aleš Zídka a Jan Hoder. 

VELKÁ CENA
HRADCE KRÁLOVÉ
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Září bez golfového turnaje AKCENTA CUP by nebylo tím 

správným zářím. Již popáté jsme pro naše klienty a obchodní 

partnery uspořádali golfový turnaj, tentokrát na skvěle 

připraveném hřišti Loreta Golf Club Pyšely. 75 hráčů tak 

bojovalo s perfektně střiženými fervejemi a rychlými greeny. 

Nejlépe si v kategorii HCP 1-18 vedl Do Thanh Trung, Peter 

Gajdoš nenašel přemožitele v kategorii HCP 18,1 – 28 

a v kategorii HCP 28,1 – 56 vyhrála s 49 stb. Ivana Cermanová. 

Pro všechny golfisty byly také připraveny ať už tradiční 

vložené soutěže, jako je longest nebo nearest to the pin, tak 

také ty méně tradiční: například sázka o košili na míru od 

Deloru, poměření golfového umění s profesionální hráčkou 

Lucií Hinnerovou a hole in one na všech jamkách. To se již 

tradičně hrálo o fee na ikonické hřiště St Andrews Old Course 

LETOŠNÍ AKCENTA CUP PŘIVÍTALA LORETA PYŠELY

ve Skotsku. První ranou se do žádné z jamek nikdo netrefil 

a tak přišlo na řadu losování, ve kterém měl největší štěstí 

Tomáš Papírek. 

V rámci turnaje zároveň proběhla i golfová akademie pro 

hráče, kteří se teprve s golfem seznamovali, a to opět pod 

vedením profesionální hráčky Michaely Valáškové.

Na skvělé atmosféře celého golfového dne se kromě dobrého 

jídla a pití podepsaly  milé dárky od společnosti ForActiv, které 

všichni účastníci obdrželi a vynikající španělská vína, která 

bylo možné ochutnat díky firmě Flagstaff. Letošní AKCENTA 

CUP 2020 se konal za podpory České golfové asociace 

hendikepovaných  (CZDGA), které si velmi vážíme a děkujeme 

za ni. 

To mohli zjistit účastníci Střeleckého odpoledne AKCENTA na 

brněnské střelnici Trigger service v září. Amatérští střelci z řad 

našich klientů si mohli vyzkoušet střelbu z pistole Glock 19, 

samopalu Scorpion EVO3 nebo útočné pušky AK47. Součástí 

tohoto sportovního odpoledne byla i střelecká soutěž, při 

které se střílelo z pistole CZ75. Z vítězství se nakonec radoval 

Petr Červinka, který pouze o jeden bod porazil Milana 

Katovského. O třetí místo se podělili pánové Michal Procházka 

a Lubomír Slabý, kteří získali stejný počet bodů. 

KDO MÁ NEJPŘESNĚJŠÍ
MUŠKU?

Na pultech knihkupců se 

na začátku října objevila 

kniha, která by neměla 

uniknout Vaší pozornosti. 

Název Orwell na steroi-

dech: Průvodce chaosem 

21. století dává tušit, že 

rozhovory v ní obsažené 

budou řešit takové otáz-

ky, jako jsou například:  

Jaké scénáře a trendy 

převládnou v budouc-

nosti? Kdo uspěje v digi-

tální a nejisté době a jaké 

vzdělání ,  dovednost i 

a vlastnosti budou pro 

mladou generaci klíčové? 

Debatují o tom přitom přední čeští i zahraniční ekonomové 

(včetně Miroslava Nováka z AKCENTY), akademici, byznys-

meni, intelektuálové, zkrátka zajímavé osobnosti, které mají 

vizi o přeměnách světa v příštích třiceti letech.

ORWELL NA STEROIDECH:
KNIHA, KTEROU MUSÍTE MÍT
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Termín uzávěrky: 12. 11. 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. 

Jedinou jistotou pro závěr letošního roku je 

pokračující vyšší volatilita. Velmi těsný 

výsledek amerických prezidentských voleb 

v kombinaci s postupující druhou vlnou 

pandemie mohou rychle změnit senti-

ment na finančních trzích a pomoci k posí-

lení dolaru.

21,70 – 23,90 CZK/USD 1,15 – 1,22 USD/EUR26,50 – 27,50 CZK/EUR

V závěru letošního roku je nutné počítat 

s pokračující vyšší volatilitou na finan-

čních trzích, kurz koruny nevyjímaje. 

Česká centrální banka sice signalizovala 

stabilitu měnové politiky, avšak opětovné 

zhoršení sentimentu na trzích může 

korunu poměrně rychle vrátit nad hranici 

27 CZK/EUR.

EURCZK USDCZK EURUSD 

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

Česká republika

Česká národní banka i přes probíha-

jící druhou vlnu pandemie signalizu-

je stabilitu úrokových sazeb (dvoutý-

denní repo sazba na úrovni 0,25 %) 

i měnové politiky ve střednědobém 

horizontu. 

Česká republika

Druhá vlna pandemie v ČR i v dal-

ších evropských zemích přerušila 

nadějné oživení ekonomické aktivi-

ty ze 3. čtvrtletí. 

Svět

Postupující druhá vlna pandemie 

Covid-19 v závěru roku bude i nadá-

le jedním z hlavních hybatelů na 

finančních trzích. Pro letošní rok se 

tak jasně rýsuje hospodářské ožive-

ní ve tvaru W.

USA

Novým americkým prezidentem byl 

zvolen demokrat J. Biden. V někte-

rých klíčových státech USA se však 

v listopadu pravděpodobně budou 

přepočítávat hlasy, což se může 

negativně odrazit i do vyšší rizikové 

prémie na finančních trzích.

Svět

S blížícím se koncem roku se krátí 

čas na dosažení dohody o vystoupe-

ní Spojeného království z EU.

EU

Klíčové centrální banky v prosinci 

velmi pravděpodobně dále uvolní 

měnovou politiku na podporu eko-

nomického oživení. To se týká jak 

Evropské centrální  banky,  tak 

s o něco menší pravděpodobností 

i amerického Fedu.

závěr 2020prosinec 2020podzim 2020 závěr 2020podzim 2020 podzim 2020
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