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Konec loňského roku byl přesně takový, jaký byl vlastně celý 2020: Plný omezení a ve znamení zákazů a příkazů, 

které bychom dříve asi brali jako špatný vtip. Byl prostě divný. Viník mikroskopických rozměrů způsobil škody 

rozměrů gigaskopických. Neznám proto nikoho, kdo si nepřál konec roku 20, kdo by nechtěl za tím divným rokem 

zabouchnout dveře. Kvůli zákazu vycházení jsme to udělali všichni sice tak nějak s radostí… ale doma, bez přátel. 

Začalo dokonce i mrznout, někde snad i poletoval sníh, a zdálo se, že svět začíná být zase v pořádku. A já pevně 

doufám, že bude. Asi ne hned, ale postupně. Budeme se zase moct setkávat, přesuneme se alespoň částečně 

z virtuálních meetingů zpátky do zasedaček, kanceláří, kaváren, restaurací. Taky si budeme moct zahrát tenis 

nebo marně hledat golfové míčky v neposekaném roughu. Na to všechno se těšíme a už teď pro Vás, naše klienty, 

řadu takových akcí připravujeme.   

Rok 2021 nebude jednoduchý, ale ani není potřeba chystat se na konec světa. Ten před rokem 2060 přijít nemá, tedy alespoň to 

predikoval Isaac Newton. A kdo jiný by to měl vědět lépe než ten, který v nějakém čase přišel, položil základy klasické mechaniky 

a popsal gravitaci a pohyb nebeských těles? Takže ještě trochu času máme.  

Pevné zdraví v roce 21 Vám všem

SLOVO ÚVODEM
MMXX

V rámci tvorby novoročního PF jsme již tradičně navázali na spolupráci s TyfloCentrem Hradec Králové, centrem pro osoby se 

zrakovým postižením. Letos nám klienti centra připravili opravdu krásný návrh, který potěšil naše klienty i obchodní partnery.

Zároveň jsme toto obecně prospěšné centrum s radostí opět podpořili částkou 50 tisíc korun, které budou využity jak na provoz, 

tak na nákup kompenzačních pomůcek pro klienty TyfloCentra.

PF 2021 NAVRHLI KLIENTI
TYFLOCENTRA 
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Před vánočními svátky jsme společně předali prof. Janu 

Pirkovi, přednostovi kardiocentra IKEM, finanční dar ve výši 

201 tisíc korun. Tuto částku jsme nasbírali s dalšími 

účastníky během letošní golfové túry Boby Fleisch Golf Open 

Tour 2020, kterou organizuje Lubomír Savov. Jakožto 

hlavnímu partnerovi této túry nám bylo ctí zúčastnit se 

předání. Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli, 

a věříme, že peníze najdou své uplatnění.

IKEM PŘEVZAL
201 TISÍC KORUN 

Pilotní provoz platformy Zalep.to, díky které mohou na jedné 

straně firmy prodat své faktury a na straně druhé do nich 

mohou investoři investovat své volné prostředky, probíhá 

podle plánu. První faktury tak již byly profinancovány. Ladíme 

poslední detaily, abychom mohli vše již spustit naplno.

ZALEP.TO – PRVNÍ
PROPLACENÉ FAKTURY

Úspěch ve světě zítřka? Odolnost především! Tak zněl název 

konference v Kostelci nad Orlicí, která proběhla na začátku 

listopadu loňského roku. Svůj náhled na měnící se svět 

zaběhlých pořádků a recept na úspěch během aktuálního 

nestandardního období nabídli přední domácí odborníci na 

ekonomiku, byznys a riziko: Miroslav Singer, Tomáš Sedláček, 

Pavlína Žáková, Jan Procházka, Petr Pavel, David Navrátil, 

Milena Jabůrková a také hlavní ekonom AKCENTY Miroslav 

Novák.

KOSTELEC 2020
POPRVÉ POUZE ONLINE

Letos bylo peklo v karanténě, a proto všichni čerti museli 

zůstat doma. Mikuláš s andělem si přesto 4. prosince 

nachystali dárkové balíčky s dobrotami pro všechny děti 

našich zaměstnanců, které si užily nadílku doma. 

MIKULÁŠ DORAZIL,
ČERTI ZŮSTALI V PEKLE 

Skvělá zpráva! Od 1.12.2020 má AKCENTA CZ nově otevřeny 

účty také u slovenské Tatra banky a to v měnách GBP, HUF 

a EUR. Přehled na www.akcentacz.cz/ucty-akcenta-cz

MÁME NOVĚ OTEVŘENÉ ÚČTY
V TATRA BANCE

https://www.akcentacz.cz/ucty-akcenta-cz.html#sk
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Termín uzávěrky: 11. 01. 2021

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. Zvyšuje se pravdě-

podobnost,  že koruna zamíří  pod 

hladinu 21 CZK/USD.

Velmi expanzivní fiskální a měnová politika 

v USA se budou promítat do dalšího osla-

bování amerického dolaru směrem k hla-

dině 1,25 USD/EUR. Období velmi nízkých 

úrokových sazeb v USA jsou obvykle spoje-

ny se slabším dolarem.

20,60 – 22,10 CZK/USD 1,20 – 1,25 USD/EUR25,70 – 26,50 CZK/EUR

Pokračující optimismus na finančních 

trzích a signály ze strany České národní 

banky o možném zvýšení úrokových 

sazeb ve druhé polovině letošního roku 

zvyšují pravděpodobnost, že koruna 

otestuje hranici 26 CZK/EUR. 

EURCZK USDCZK EURUSD 

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

EU a Velká Británie

V samém závěru loňského roku 

došlo k uzavření dohody o budou-

cích vztazích mezi Evropskou unií 

a Velkou Británií.

USA

Novým americkým prezidentem byl 

v prosinci formálně zvolen demo-

krat J. Biden se ziskem 302 hlasů. 

Na začátku ledna výsledek prezi-

dentských voleb potvrdil i americký 

Kongres.

Česká republika

Výrazně expanzivní fiskální politika 

v podobě zrušení superhrubé mzdy 

může letos v ČR zabránit zpomalení 

spotřebitelské inflace ke 2 %. 

USA a EU

Hlavní centrální banky (ECB, Fed) na 

prosincových zasedáních potvrdily, 

že zůstanou v módu velmi expanziv-

ní měnové politiky minimálně po 

dobu nadcházejících dvou let.

Svět

Na finančních trzích bude i nadále 

převládat optimistická nálada, 

pokud bude trh pokračovat v igno-

rování současného vývoje a soustře-

dit se téměř výlučně na budoucnost.

EU

Restriktivní vládní opatření kvůli 

probíhaj íc í  pandemii  Covid19 

budou negativně ovlivňovat hospo-

dářský vývoj v Evropě po větší část 

1. čtvrtletí. 
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