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AKCENTAMANI

#editorial #JanVlček

Zní to opravdu jako skvělý ná-
pad, jak si lehce protáhnout tělo. 
Trochu si zaplavete, pak se pro-
jedete na kole, pokocháte se kra-
jinou a nakonec malý výklus, aby 
se neřeklo. Nejenom odborníci 
v bílých pláštích pohyb doporu-
čují, a tak jsme se nechal vytáh-
nout z klidu a bezpečí kanceláře 
do neprobádaných vod triatlo-
nu. Jako AKCENTA podporujeme 
ten nejvyhlášenější: CZECHMA-
Na, tak proč to nezkusit? Navíc 
tam kolegové pravidelně startují 
ve štafetě a  vždycky vypadali 
v  pohodě. První zádrhel přišel 
hned na začátku. Sice jsem se 

poprvé v životě nasoukal do půj-
čeného neoprenu a  s  pocitem 
šampióna se postavil na start…, 
ale jak mě suše upozornil jeden 
kamarád: Vypadáš v  tom okou-
saným neoprenu jako profík, 
ale máš ho obráceně. Paráda, 
takže těsně před hvizdem jsem 
předvedl hadí tanec, jak jsem 
se z  té pryže pokoušel dostat. 
Ten samý tanec jsem předvedl 
i v prvním depu, jen k tomu pus-
tit Lambadu. Kolo rozhodně vyjí-
žďka na piknik nebyla a běhání? 
Přesvědčit nohy, aby místo šla-
pání hned běžely? Tohle musel 
vymyslet velký masochista. A tr-

pěli snad všichni, tedy alespoň 
tak jsem to četl v  tvářích okolo-
běžců. Bylo v nich všechno: bo-
lest, přemáhání, někdy i letargie 
(ta byla zřejmá u  kolegy, který 
dal za štafetu AKCENTY do běhu 
absolutní maximum). To všech-
no ale vystřídala v  cíli naprostá 
euforie. Zvládl jsem to i já, zvládli 
to kluci z naší firemní štafety. Ce-
lou dobu jsem si přitom říkal, že 
jestli „tohle“ přežiju, užiju si po-
řádně léto – odpočinkově.

Ať máte pohodové léto podle 
Vašich představ i Vy.

EKONOMICKÝ SEMINÁŘ V BUDAPEŠTI
S ČESTNÝM HOSTEM

#ACZmaďarsko #seminář #TiborBial

Na konci května jsme naše klíčo-
vé maďarské klienty pozvali do 
budapešťské restaurace JARO-
MÍR ’68 na ekonomický seminář 
s  přednáškou Kornela Sarka-
diho. Toho následně vystřídal 
zkušený pivovarnický sládek, 
který přiblížil účastníkům ne-
jenom technologii výroby piva. 
Obě přednášky jsme pak stylově 
doplnili ochutnávkou tradičních 
českých jídel a  piva spolu s  te-
matickými soutěžemi. Velmi nás 
potěšilo, že na akci přijal pozvání 
také český velvyslanec v  Buda-
pešti pan Tibor Bial.

KVĚTNOVÝ 
WEBINÁŘ 
S MIROSLAVEM 
NOVÁKEM

#webinář #stagflace

Vysoká účast na našem květno-
vém webináři potvrdila váš zájem 
o setkávání se také v online pro-
středí. Náš hlavní analytik Miro-
slav Novák se tentokrát věnoval 
tématu kombinace české stag-
flace a  nízké nezaměstnanosti 
a  také výhledu ekonomiky. Jako 
vždy byl i  tento webinář zdarma 
a  zcela jistě na podzim pro Vás 
připravíme další.

AKCENTA 
PODPORUJE 
SVĚTLO PRO 
SVĚT

#pomoc #SvětloProSvět

Nevládní organizace SVĚTLO 
PRO SVĚT vrací zrak nevidomým 
a  zrakově postiženým, zlepšuje 
kvalitu života lidí s  různou for-
mou postižení a  bojuje za jejich 
práva v  nejméně rozvinutých 
zemích světa. Za zmínku urči-
tě stojí, že například za 800 Kč 
dokáží provést operaci šedého 
zákalu a  vrátit tak zrak nevido-
mému v Africe. AKCENTA se roz-
hodla tuto organizaci podpořit fi-
nančním obnosem a pomoct tak 
osobám se zrakovým postižením 
i v těch nejzazších koutech světa.



PODPOROVALI A PŘEŽILI JSME
CZECHMANA 2022

VZHŮRU DO OBLAK

#CZECHMAN #štafeta #sport

#akce #větroň #DvůrKrálové

O  víkendu 4.  – 6.  června  2022 
se v  Dolanech u  Pardubic ko-
nal jeden z největších triatlono-
vých závodů v  České republice 
CZECHMAN 2022. Na start se 
v krásném počasí postavilo 605 
závodnic a  závodníků, na které 
čekala trať skládající se z 1,9 km 

V  pátek 12.  června si mohli 
naši klienti společně s  AKCEN-
TOU užít letecké odpoledne 
v  Aeroklubu Dvůr Králové nad 
Labem. Zájemci se prolétli 
Cessnou a  ti odvážnější potom 

plavání, 90 km cyklistiky a  21,1 
km běhu. Tento velmi atraktivní 
závod, který již tradičně podpo-
ruje AKCENTA CZ, si nenecha-
la ujít ani naše firemní štafeta, 
která bojovala ze všech sil a na-
konec proťala cílovou pásku na 
krásném 14. místě.

bezmotorovými větroni. Zku-
šení piloti kroužili se svými pa-
sažéry kolem nejzajímavějších 
míst v  okolí a  hlavně splnili zá-
kladní pravidlo, tedy kolik vzletů, 
tolik přistání.

LODI AHOJ

#akce #plavbaVltava #kapr

Ve čtvrtek 26.  května jsme si 
s  našimi klienty užili plavbu lodí 
po Vltavě z Hluboké nad Vltavou 
do Českých Budějovic a zpět. Za 
příjemného vánku nám plavbu 
po celou dobu zpříjemňovala ka-
pela Euro Jazz Band, která hrála 

písničky například od Ježka, Vo-
skovce a Wericha a dokreslovala 
tak příjemnou jarní atmosféru. 
Na palubě bylo také připravené 
občerstvení a hosté mohli napří-
klad ochutnat místní specialitu – 
kapra na másle.

AKCENTA GRAND SLAM 2022 
MÁ ZE SEBOU JIŽ DVA TURNAJE

#GrandSlam2022 #HlubokáNadVltavou #Havířov

Na konci května se konalo v are-
álu TJ Hluboká nad Vltavou prv-
ní kolo deblové tenisové túry 
AKCENTA GRAND SLAM 2022. 
Prvního turnaje se účastnilo 16 
deblových týmů z  řad našich 
klientů. Jihočeský tenisový tur-
naj ovládla deblová dvojice Filip 
Vondruška s Dušanem Vilímkem, 
která nakonec porazila Ladislava 
Spilku s Jiřím Čápem. Třetí místo 
vybojovali Petr Svoboda s Marti-
nem Musílkem. Z ceny útěchy se 
radovali deblisté Petr Vlk s Janem 
Frolíkem.

Druhý turnaj se přesunul popr-
vé do Moravskoslezského kraje, 

konkrétně do krásného areálu 
Tennis Hill v  Havířově a  i  tam 
se sjelo 16 deblových týmů. 
Po velmi napínavém finále se 
z  vítězství radovali medailisté 
z  předchozího turnaje, pár Fi-
lip Vondruška a  Dušan Vilímek, 
kteří porazili deblový pár Vác-
lav Freylich a Dan Truhlář. Třetí 
místo vybojovali David Novotný 
a Milan Ostřanský. Cena útěchy 
snad utěšila a  potěšila deblisty 
Miroslava Merendu s  Alešem 
Dubským. Další tenisový turnaj 
se bude konat v  Praze, kde je 
pro účastníky připraveno jedno 
překvapení. Velké finále se usku-
teční v Hradci Králové.



GLOBÁLNÍ ZDRAŽENÍ A ZPOŽDĚNÍ DOPRAVY NÁM
ZKOMPLIKOVALO NĚKTERÉ ZAKÁZKY

ŠKOLA VAŘENÍ A TENISOVÝ TURNAJ V TRNAVĚ

#LITOLAB #business #export #rozhovor

#LITOLAB #business #export #rozhovor

Společnost LITOLAB z  Chudo-
bína u  Litovle se specializuje 
na chemické analýzy a  zároveň 
dodává široký sortiment labo-
ratorních potřeb. Vyzpovídali 
jsme Davida Novotného, který 
má v této společnosti na starosti 
veřejné zakázky či dovoz zboží 
ze zahraničí.

Celý rozhovor najdete na webu 
aexport.cz.

KROMĚ SPECIÁLNÍCH CHE-
MICKÝCH ANALÝZ RŮZNÝCH 
MATERIÁLŮ TAKÉ DODÁVÁTE 
ŠIROKÝ SORTIMENT LABORA-
TORNÍCH POTŘEB. TY SI SAMI 
VYRÁBÍTE?
Nikoliv, tedy až na drobné vý-
jimky. Naše síla spočívá v  tom, 
že umíme nabídnout vhodné 
a  ekonomické řešení. Některé 
firmy nás preferují, protože umí-
me dodat kompletní chemické 
portfolio. Spolupracujeme téměř 
se všemi významnými výrobci 
v oboru.

KDO JSOU VAŠI OBCHODNÍ 
PARTNEŘI? DO KOLIKA ZEMÍ 
VAŠE ZBOŽÍ DODÁVÁTE?
LITOLAB je zaměřen primárně na 
Českou, popřípadě Slovenskou 
republiku. Dodávali jsme však 
zboží už i do Bahrajnu.

JAK MOC OVLIVNIL VAŠI SPO-
LEČNOST COVID A  NYNÍ DĚNÍ 
NA UKRAJINĚ?
Drobný pokles v  odběrech zavi-
něný covidovými restrikcemi vy-
vážila poptávka po surovinách na 
výrobu desinfekcí. Nepříjemným 
faktorem však bylo globální zdra-
žení a  zpoždění dopravy, které 

Na začátku června proběhl v Tr-
navě již 7. ročník tenisového 
turnaje a  kurzu vaření pro naše 
klienty v  trnavském tenisovém 
centru Empire. Vítězem turnaje 
se stala dvojice Smoleňák a  Ja-
kubík, kteří porazili pana Malíka 
s panem Naděm. Pár Jankoviech 
- Vlček pak skončil na třetím mís-
tě. Pro nehráče tenisu byla tra-
dičně připravena škola vaření se 
Silvií Pilkovou, se kterou si účast-
níci připravili guláš, cikánskou pe-
čeni, zapečené brambory, bram-
borovou „babu“, zeleninový salát 
a perník, což jim všechno tenisté 
s chutí snědli.

uvažujeme o  službách zajištění 
kurzového rizika.

JAK JSTE SE SLUŽBAMI AKCEN-
TY SPOKOJEN? V  ČEM VIDÍTE 
JEJICH PŘÍNOS?
Se službami společnosti AKCEN-
TA jsem velmi spokojen – na kur-
zových rozdílech nám už ušetřili 
nemalé prostředky. Vše funguje 
velmi rychle a pohodlně od stolu. 
Při navýšení obratu v EUR zvažu-
jeme i využití služeb zajištění kur-
zového rizika.

UVÍTAL BYSTE JEŠTĚ ROZŠÍŘENÍ 
TĚCHTO SLUŽEB?
Zatím nikoliv.

nám zkomplikovalo některé za-
kázky. Dění na Ukrajině se u nás 
zatím nijak výrazně neprojevilo. 
Problémem zůstává sílící inflace, 
což sice z části ovlivňuje dění na 
Ukrajině, ale základy byly polože-
ny bezbřehým zadlužováním se 
celé Evropy v průběhu covidové 
pandemie.

LITOLAB JE KLIENTEM SPOLEČ-
NOSTI AKCENTA. KDY TATO 
SPOLUPRÁCE ZAČALA A  JAKÉ 
SLUŽBY VYUŽÍVÁTE?
Spolupráce se společností AK-
CENTA začala před pár lety na 
základě doporučení našeho vý-
znamného klienta  – společnosti 
Brazzale Moravia a.s. (největší vý-
robce sýru parmazánového typu 
na světě, poznámka redakce). 
Převážně využíváme služeb v ob-
lasti směny deviz a  výhledově 

VLASTA 
ŠNAJDROVÁ 
ODCHÁZÍ PO 
20 LETECH 
Z AKCENTY
Po více než 20 letech se s námi 
na konci června rozloučila naše 
krajská manažerka pro jižní a zá-
padní Čechy Vlastimila Šnajdro-
vá. S  AKCENTOU spojila velkou 
část svého života. Proto bychom 
ji velmi rádi i na tomto místě po-
děkovali za její pracovní nasaze-
ní a  lidský přístup. Do důchodu 
jí přejeme hlavně pevné zdraví 
a  ať dělá, co ji baví. Na místo 
Vlasty Šnajdrové nastupuje nová 
krajská manažerka Denisa Kar-
mazínová.

AKCENTA 
PARTNEREM 
VELETRHU 
PROMUZIKA
První ročník veletrhu PROMUZIKA 
se konal na konci května téměř 
ve všech prostorách královéhra-
deckého výrobce pian a  klavírů 
PETROF a  AKCENTA byla hrdým 
partnerem. Veletrh je jednou 
z  největších přehlídek českých 
hudebních nástrojů. Na několika 
speciálních programových blo-
cích bylo možné besedovat o mu-
zice, skládání nebo songwritingu. 
Po celou dobu trvání festivalu se 
také konaly umělecké i  odborné 
workshopy. Patronem celého ve-
letrhu byla kapela Chinaski.

#děkujeme

#veletrh #Petrof #muzika

https://www.aexport.cz/globalni-zdrazeni-a-zpozdeni-dopravy-nam-zkomplikovalo-zakazky-a-ted-ta-inflace/


FX VÝHLED
NA 2 MĚSÍCE

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI V EKONOMICE

#EUR/CZK/USD #MiroslavNovák#stalose #stanese #rizika #příležitosti

EVROPA A USA

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPA A USA

EVROPSKÁ UNIE

EUROZÓNA

Inflace ve 2. čtvrtletí dále prudce 
rostla, když se k  extrémně dra-
hým energiím začíná přidávat 
i  prudké zdražování potravin. 
Spotřebitelská důvěra se napříč 
evropskými zeměmi i v USA kvůli 
vysoké inflaci rychle propadá.

Výrazná personální obměna 
v  bankovní radě České národní 
banky. Novým guvernérem byl 
jmenován A. Michl a  viceguver-
nérkou E. Zamrazilová. Do ban-
kovní rady byli dále jmenováni 
K. Kubelková a J. Frait.

Nový guvernér České národní 
banky (ČNB) A. Michl navrhne na 
srpnovém zasedání ČNB stabi-
litu úrokových sazeb po určitou 
dobu. To, že ČNB úrokové sazby 
ve druhé polovině roku již zvyšo-
vat nebude, však rozhodně není 
definitivní.

Obavy z vysoké inflace a prudce 
se zvyšujících inflačních očekává-
ní jsou stále více patrné z projevů 
i reálných kroků centrálních ban-
kéřů v eurozóně a v USA. Zatím 
to vypadá, že se centrální ban-
kéři rozhodli upřednostnit ceno-
vou stabilitu nad hospodářským 
růstem.

Letní měsíce již přinesou výraz-
nější zpomalení evropské i české 
ekonomiky a  pravděpodobnost 
hospodářské recese ve druhé 
polovině letošního roku se jed-
noznačně zvyšuje. Stagflační vývoj 
ekonomiky navíc může umocnit 
definitivní zastavení dodávek rus-
kého zemního plynu.

Evropská centrální banka poprvé 
od r. 2011 zvýší úrokové sazby, 
a to již na červencovém zasedání. 
Obavy z inflace mezi evropskými 
centrálními bankéři v  poslední 
době výrazně vzrostly.
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EURCZK
24,60-26,00

Nejpravděpodobnějším scé-
nářem do srpnového zasedání 
bankovní rady České národní 
banky (ČNB) je obchodování 
koruny v  těsné blízkosti hladiny 
24,70 CZK/EUR, a  to s  význam-
nou pomocí ČNB, která od po-
loviny května intervenuje proti 
oslabení české měny. Rizikem je 
prudké oslabení koruny, pokud 
by se nová bankovní rada roz-
hodla intervence proti koruně 
zrušit.

USDCZK
22,40-26,00

Pro vývoj koruny vůči americ-
kému dolaru zůstává klíčová 
situace na eurodolaru. Rizikem 
je ukončení intervencí ze strany 
ČNB na podporu koruny.

EURUSD
1,000–1,100

Odklon Evropské centrální ban-
ky (ECB) od ultra uvolněné mě-
nové politiky bude bránit euro 
před dalším oslabením, přičemž 
ECB poprvé zvýší sazby již na 
červencovém zasedání. Rizikem 
je další oslabení eura vůči ame-
rickému dolaru k paritě v přípa-
dě, že americká centrální banka 
(FED) přistoupí k  ještě agresiv-
nějšímu zvyšování sazeb, anebo 
v  případě, že ECB začne kvůli 
zhoršující se ekonomické situaci 
v eurozóně od rychlého zvyšová-
ní sazeb couvat.

https://www.akcentacz.cz/
https://www.facebook.com/akcentacz/
mailto:info@akcenta.eu
tel:00420498777770

