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„Chápeš to? Do sklepa mi vleze ženská, naleju jí pohárek a ona se mě zeptá na tohle? Na co bych jako měl myslet, 

strhanej jak tapety, už jsem se viděl doma.“ A doplnil to několika jadrnými, nepublikovatelnými slovy, která jsou 

tolik vlastní bodrému kamarádovi-vinařovi z jižní Moravy. Práce ve vinohradu je dřina, která má daleko 

k romantickým představám občasných návštěvníků vinných sklípků. Po celodenním okopávání nebo osečkování 

vinohradu nemáte na romantiku, a to jakoukoliv, ani pomyšlení, což mohu s klidným srdcem a čerstvými mozoly 

potvrdit. Na druhou stranu celá ta dřina je odměněna radostí, když se víno podaří a posezení ve sklípku se 

skleničkou svěžího, mladého vína je už potom za odměnu. Ostatně, až budete tyto řádky číst, některá letošní vína 

už budeme moci přechutnat. Člověk si přitom uvědomí, že na tom, jaký ročník bude, se naštěstí nepodepíše ani 

politické před a povolební šarvátky, ani další vlna covidu, ani situace na Hradě a v podhradí.  Hlavní roli totiž 

vždycky hraje počasí. Letos si dala réva kvůli delší zimě na čas, červenec byl teplý, srpen zase propršel, ale obrat přišel v podobě 

relativně suchého září, což dává velkou naději na dobrý rok.

Tak ať Vám chutná a užijte si romantické chvíle se skleničkou, bez ohledu na vše kolem. A hlavně: Na zdraví! 

SLOVO ÚVODEM

NA CO JSTE MYSLEL, KDYŽ JSTE TO TRHAL?

Skvělá zpráva! Nově máme otevřeny účty u rumunské 

a maďarské Raiffeisenbank, a to v měnách EUR u obou 

bank, RON u rumunské a HUF u maďarské banky. 

Výčet všech otevřených bankovních účtů najdete 

tradičně zde: www.akcentacz.cz/ucty-akcenta-cz

NOVÉ ÚČTY U RAIFFEISENBANK 

 

RON  RO96 RZBR 0000 0600 2284 1001

EUR  RO09 RZBR 0000 0600 2284 1015 

SWIFT: RZBRROBU

 

EUR HU56 1200 1008 0177 3114 0040 0002

HUF HU77 1200 1008 0177 3114 0030 0005

SWIFT: UBRTHUHB

Rumunsko Maďarsko

Už 6. ročník golfového turnaje AKCENTA CUP 2021 se tentokrát 

uskutečnil ve skvělém areálu Golf Mladá Boleslav. Krásný, slunný 

golfový den si nenechalo ujít přes 80 hráčů, pro které bylo 

v turnaji připraveno několik vložených soutěží. Na jamce č. 2 se 

mohli hráči například vsadit o košili na míru od společnosti Delor. 

Komu se naopak povedla nejdelší rána nebo byl nejpřesnější, 

mohl získat jedinečné covery na hole od firmy Coverking. V rámci 

turnaje zároveň proběhla i golfová akademie. Tradičně ji vedla 

vynikající trenérka Michaela Valášková. V hlavním turnaji se hrálo 

ve třech HCP kategoriích: v té 28,1–54 zvítězil Karel Vencko, 

v 18,1–28 se nejvíce dařilo Lukáši Šnoblovi a Lukáš Rotrekl zvítězil 

v kategorii 1-18. „Akademici“ poměřili své síly v puttovací soutěži 

a nejúspěšnější byl Tomáš Jelínek. Nesmírně děkujeme nejenom 

všem hráčům, ale také společnosti ForActiv.cz, která připravila 

pro všechny účastníky milé dárky, a Château Valtice, jejichž 

výborná vína mohli všichni účastníci degustovat. Zároveň patří 

náš velký dík České golfové asociaci hendikepovaných (CZDGA), 

za jejíž podpory se celý turnaj konal.

GOLFOVÝ TURNAJ AKCENTA CUP 2021
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Na začátku září se konal závod CZECHMAN Triatlon v Dolanech 

u Starých Ždánic a městské kritérium Velká cena Hradce Králové, 

jejichž je AKCENTA CZ již tradičně partnerem. Extrémní závod 

CZECHMAN je řazen do kategorie ½ IRONMAN. Závod se skládal 

z 1,9 km plavání, 90 km cyklistiky a 21 km běhu. A i letos 

AKCENTA CZ postavila na startovní pásku své kolegy a závodníky 

a to Honzu H., Aleše Z. a Martina K., kterým se podařilo vybojovat 

úžasné 3. místo v kategorii firemní štafeta. V rámci Velké ceny 

Hradce Králové si diváci užili závody v koloběhu, skládacích 

kolech Brompton a hlavně městské kritérium v kategoriích 

HOBBY a ELITE. Součástí závodního dne byla i charitativní jízda, 

které se účastnili také zástupci AKCENTY. V rámci této jízdy se 

vybralo 7 540 Kč na podporu hendikepovaných dětí.

AKCENTA CZ OPĚT PARTNEREM CZECHMANA A VELKÉ CENY
HRADCE KRÁLOVÉ

První zářijový týden se v areálu tenisových kurtů Tennis club 

Dvůr Králové konalo velké finále tenisové túry AKCENTA CZ 

GRAND SLAM 2021, kterého se zúčastnilo 15 deblových dvojic 

z řad našich klientů. Celkem měla letošní túra 4 zastávky, a to ve 

Žďáru nad Sázavou, Soběslavi, Houštce a závěr se konal ve 

Dvoře Králové nad Labem. Finále bylo pěkným tenisovým 

vyvrcholením, setkaly se v něm dva nejlepší debly turnaje. Po 

napínavém souboji zvítězili pánové Adam Hájek s Karlem 

Brusenbauchem, kteří porazili pány Dušana Vilímka s Milanem 

Mocem. Adam Hájek s Karlem Brusenbauchem se tak stali 

celkovými šampiony pro rok 2021. Na krásném třetím místě se 

umístili David Novotný s Milanem Ostřanským. Z ceny útěchy se 

nakonec radovali Ladislav Spilka a Jiří Čáp. Všem příznivcům 

tenisu děkujeme za hojnou účast, vítězům gratulujeme a již nyní 

se těšíme na příští ročník.

VELKÉ FINÁLE AKCENTA CZ
GRAND SLAM 2021 

Každoročně pořádáme pro naše maďarské klienty závody 

jachet na Balatonu. Nejinak tomu bylo i letos v září, jen jsme 

startovní pole rozšířili o jednu posádku složenou z českých a 

slovenských klientů. A jaké bylo překvapení, když právě tato 

posádka zvítězila v konkurenci dalších sedmi maďarských lodí? 

Celý závod a následný večírek s degustací vín si ale užili všichni.

ČESKO-SLOVENSKÁ POSÁDKA
VYHRÁLA NA BALATONU

Stalo se už milou tradicí, že se na našich golfových turnajích 

hraje o jedinečnou možnost zahrát si ikonické golfové hřiště 

Old Course ve skotském St. Andrews. Sen snad všech golfistů, 

který se vyplní jen některým. Tentokrát se štěstí usmálo na 

Tomáše Papírka, který cenu získal sice již před rokem na turnaji 

v Pyšelích, ale kvůli pandemii Covid-19 mohl vyzkoušet rychlost 

greenů, hloubku bunkerů a záludnost pichlavých keřů, které 

Old Course lemují, až tento říjen. Obrovské poděkování patří 

slovensko-skotskému patriotovi Ladislavu Smatanovi, díky 

němuž mohou vítězové prožít tento jedinečný golfový zážitek. 

DALŠÍ VÍTĚZ „OCHUTNAL“
IKONICKÝ OLD COURSE
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Divadelní představení GIN GAME, které hraje Divadlo Na Jizerce, 

se může pochlubit tím nejlepším obsazením – v hlavní roli zde 

vystupuje Jiřina Bohdalová a jako její mužský protějšek se role 

zhostil Milan Kňažko. AKCENTA CZ na konci září pozvala své 

klienty na toto divadelní představení spojené s příjemným 

večerním posezením v divadelní restauraci. Tento kulturní večer, 

na který byly lístky vyprodané již několik měsíců, si nenechalo 

ujít přes 30 diváků z řad našich klientů. 

GIN GAME – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO KLIENTY AKCENTY 

Sektor mezinárodní přepravy prochází jedním z nejkrizovějších 

období ve své historii. Ceny za dopravu zboží z jednoho konce 

světa na druhý se za poslední rok a půl zvýšily až o 500 procent 

a na dřívější úroveň se nejspíš již nikdy nevrátí. Myslí si to 

alespoň Michal Malík, šéf slovenské společnosti Invelt, která 

má v této oblasti mnohaleté zkušenosti a která svým klientům 

obchodujícím s partnery z Číny zajišťuje kompletní servis 

služeb – od poradenství po zprostředkování přepravy samotné. 

Připravili jsme proto obsáhlý rozhovor se spoustou rad 

a doporučení, který si celý můžete přečíst ZDE.

Jakou radu máte pro zdejší podniky dovážející zboží z Číny? 

Jak se dá z jejich strany předejít případným problémům 

v jeho přepravě?

Je potřeba diverzifikovat riziko. Pokud firma převáží více 

kontejnerů najednou, doporučuju využít několik různých 

dopravců a nespoléhat se pouze na jednoho. Každá dopravní 

společnost – ať už je řeč o Gebruger Weiss, Cargo-partner či 

o kterémkoliv jiném dopravci – má vlastní loďaře, se kterými 

mají sjednané kapacity, ceny a tak podobně. Čím víc zboží 

pomocí nich přepraví, tím lepší podmínky dostanou. Takže se 

budou snažit, aby to šlo přes ně. Jenže ne vždy mají loďaři volné 

kapacity, a tudíž se velmi snadno může stát, že dojde 

k prodlevám. I proto je tak důležité rozdělit zboží mezi více 

přepravců, více loďařů a v neposlední řadě i více druhů 

přepravy. Tím šance, že vaše zboží přijde včas, navýšíte. 

Ale i ostatní faktory jsou důležité. Jako například počasí. 

Málokterý přepravce vás bude informovat o tom, že se do 

nějakého přístavu blíží tajfun a že kvůli tomu bude na několik 

dní mimo provoz. I toto se vyplatí sledovat.

V neposlední řadě je dobré zvážit, jak moc na své zboží 

spěcháte. Pakliže něco skutečně hoří, asi budete muset 

sáhnout hlouběji do kapsy, zaplatit prémiovou cenu a doufat, 

že kontejner skutečně přijde dřív. V opačném případě asi 

budete volit spíše ekonomičtější způsob přepravy s vědomím 

toho, že se dodací lhůta o něco natáhne. 

V Inveltu dopravou žijeme, a proto si doufám tvrdit, že tato 

rizika dokážeme rozpoznat a poradit tak našim klientům, které 

řešení je pro ně tím nejideálnějším. Na rozdíl od dopravců 

nepreferujeme rejdaře, ale nejvýhodnější alternativu pro 

zákazníka. 

PŘEDSTAVUJEME: INVELT S.R.O.

Pro svoje devizové operace jste si již dříve zvolili společnost 

AKCENTA CZ. Jaké obchody s ní v současné době realizujete? 

Jedná se pouze o takzvané spoty, nebo si s ní sjednáváte 

například i termínované operace?

Z 90 procent děláme spotové obchody, které spočívají obvykle 

v nakupování dolarů pro naše klienty, a to v relativně velkých 

objemech. Mně osobně se na Akcentě líbí, že se dokážeme 

jasně dohodnout na stanoveném kurzu a říct si, že pokud 

budeme realizovat větší obchody, bude ten kurz o něco 

výhodnější. 

Vítám také to, jak snadné je zřídit si u ní účty se zahraničními 

měnami. Kromě našeho dolarového účtu tak máme u Akcenty 

vedený třeba i účet v jüanech, takže když nám dodavatel 

z nějakého důvodu vrátí peníze v čínské měně, jsme schopni 

s nimi velmi operativně manipulovat a nemusíme si je rovnou 

směňovat do dolarů.

Čeho si na službách Akcenty nejvíc ceníte a v čem má podle 

Vás naopak ještě rezervy?

I když se najdou alternativní partneři, jejichž kurz je občas 

výhodnější, jedná se o firmy, které nemají tak silné portfolio 

a kterým třeba nedůvěřujeme natolik, abychom s nimi začali 

obchodovat.  

https://www.aexport.cz/kartelova-dohoda-mezi-rejdari-drzi-svet-v-sachu-rika-sef-inveltu-malik/
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Termín uzávěrky: 11. 11. 2021

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA

VÝVOJ HLAVNÍCH MĚNOVÝCH PÁRŮ

Pro korunu zůstává směrodatný vývoj na 

eurodolaru. České měně bude zároveň 

pomáhat výrazně pozitivní úrokový 

diferenciál s ohledem na prudké zvýšení 

úrokových sazeb ČNB.

Centrální banky v USA i v eurozóně ozná-

mily, že začnou snižovat nákupy cenných 

papírů. Předpokládáme, že americký Fed 

bude normalizovat měnovou politiku 

rychleji než evropská ECB, což by mělo 

pomáhat dolaru k posilování.

21,40 – 22,20 CZK/USD 1,14 – 1,18 USD/EUR25,00 – 25,60 CZK/EUR

Koruna na začátku září posílila na letošní 

maximum. Významným pomocníkem se 

pro korunu stala ČNB, která v září a v lis-

topadu v souhrnu zvýšila úrokové sazby 

o 200 bazických bodů. Právě významně 

se rozšiřující úrokový diferenciál mezi 

korunovými a eurovými sazbami je hlav-

ním argumentem pro další posilování 

české měny. 

EURCZK USDCZK EURUSD 

SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

EU

Země EU se potýkají s energetickou krizí. 

Významný růst cen emisních povolenek 

a prudce rostoucí ceny ropy a zemního 

plynu se odrazily do výrazného růstu cen 

elektřiny pro domácnosti i podniky.  

Svět

V globální ekonomice jsou hlavním 

tématem i nadále narušené dodavatel-

sko-odběratelské řetězce. Problémy 

s dodávkami a nedostatek řady surovin 

a materiálu dále významně tlačily na 

výrobní inflaci. 

Česká republika

Růst domácí ekonomiky se v závěru 

letošního roku téměř zastaví, když spo-

třeba domácností nebude schopna plně 

vykompenzovat slabší výkon průmyslu. 

V souhrnu za celý rok lze tak očekávat 

růst HDP pouze kolem 2,5 %.

Česká republika

Bankovní rada ČNB v listopadu překvapi-

la prudkým zvýšením úrokových sazeb. 

Hlavní sazba, 2T repo, byla zvýšena 

o 125 bazických bodů na 2,75 %. Jedná 

se o nejvyšší hodnotu hlavní sazby od 

listopadu 2008.

EU

Pro nejbližších několik čtvrtletí se v EU 

zvyšuje riziko stagflace, tj. nízkého či 

nulového růstu HDP v kombinaci s vyso-

kou inflací. 

Česká republika

Spotřebitelská inflace v ČR bude v závěru 

letošního roku v meziročním srovnání 

dále zrychlovat, když hlavním motorem 

budou enormní inflační tlaky v oddílu 

bydlení a energií. Vyloučit nelze ani mezi-

roční růst významně nad 6 %, kde se 

inflace naposledy nacházela v roce 2008. 

 1Q 20224Q 2021listopad 2021 4Q 20214Q 2021rok 2021

Zbarvené, opadané listí je neklamnou známkou podzimu a také konce golfové sezóny na 

českých hřištích. Finišují také golfové túry. AKCENTA byla již tradičním partnerem Bobby Fleisch 

tour, v rámci které probíhá charitativní akce na podporu IKEMu. Letos se podařilo vybrat 151 

000,-, které jsme spolu s pořadatelem túry předali přímo panu profesoru Janu Pirkovi v rámci 

závěrečného večírku  ve Valtickém podzemí na konci října.

151 TISÍC PRO IKEM
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