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MARTIN NA BÍLÉM KONI

#editorial #JanVlček

Je 11.  11., dívám se občas při 
psaní z okna a nevidím ani Mar-
tina, ani bílého koně. Zase to 
letos nevyšlo, Martin to asi vzal 
přes jižní Moravu a  zapomněl 
se v  nějakém sklípku při degu-
staci letošních svatomartinských 
vín. Normálně bych mu to měl 
za zlé, ale letos snad ani ne. 
Čím déle se u  sudů zdrží, tím 
později a  méně třeba budeme 
topit a  tím více splníme přání 

vlády na šetření s  energiemi. 
Že to odnesou Martinova játra? 
No, co už, přinášet oběti je ně-
kdy potřeba a není čas ptát se, 
kdo je kdo. I když prý na druhou 
stranu, vzhledem k  příznivému 
průběhu sezony, budou letošní 
svatomartinská vína obecně leh-
čí s  nižším obsahem alkoholu. 
Martin by tak mohl vyváznout 
jen s lehčí kocovinou. Každopád-
ně na tom bude lépe než husy. 

Ti nebozí opeřenci opravdu čtyři 
jedničky v kalendáři v oblibě ne-
mají. Aby se nám co nejvíce po-
mstily, útočí občas žlučníkovými 
záchvaty. Jenomže na to už naši 
předci také vyzráli právě zapíje-
ním husy mladými víny. Ta totiž 
obsahují vysoký obsah kyselin, 
které usnadňují trávení tučných 
pokrmů.

Tak na zdraví!

TYFLOCENTRUM SLAVÍ 20 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

#pomáháme #TyfloCentrum

V CHORVATSKU 
SE ROZLOUČÍ 
S KUNOU

#Chorvatsko #euro

Chorvatsko se k 1. 1. 2023 stane 
dvacátou zemí Evropské unie, 
která se vzdá národní měny 
a  přijme euro. Pro naše klienty 
to znamená jediné: Převést do 
konce letošního roku chorvat-
ské kuny (HRK) na jinou měnu. 
Pokud tak neučiní a  budou mít 
zůstatek v  chorvatské měně na 
svém Interním platebním účtu 
(IPÚ) k 31. 12. 2022, dojde k  je-
jich konverzi daným fixním kur-
zem 7,53450 EUR/HRK. Eura bu-
dou následně připsána na IPÚ 
klienta.

Královéhradecká obecně pro-
spěšná společnost TyfloCent-
rum oslavila již 20 let své exis-
tence. Tato organizace poskytuje 
v rámci Královéhradeckého kraje 
sociální služby lidem se zrako-
vým postižením, například pora-
denství pro zrakově postižené, 
průvodcovskou a  předčitatel-
skou službu, aktivizační služby 
nebo sociální rehabilitace. 
A  protože je AKCENTA dlouho-
dobým hrdým podporovatelem 
TyfloCentra, obdrželi jsme na 
slavnostním setkání u příležitosti 
oslav kulatého jubilea cenu Ty-
flodárce. Děkujeme ještě jednou, 
jsme na ni náležitě pyšní!

BEZPEČNOST 
PŘEDEVŠÍM

#bezpečnost #desatero

Vážení klienti, rádi bychom při-
pomněli zásady bezpečného ob-
chodování, protože podvodníci 
jsou stále vynalézavější a hledají 
cesty, jak se dostat k Vašim osob-
ním údajům a  Vašim financím. 
Phisingové útoky jsou stále so-
fistikovanější, proto při platbách 
vždy kontrolujte údaje na konfir-
macích, e-mail, ze kterého jsou 
odesílány, a v případě jakýchkoliv 
nejasností nebo pochybností nás 
obratem kontaktujte. Od našich 
klientů také nikdy nevyžaduje-
me e-mailem zaslání jakýchkoliv 
osobních údajů.

V  AKCENTĚ děláme maximum 
pro bezpečnost osobních údajů 
a  Vašich financí. Více informa-
cí můžete najít také na www.
akcentacz.cz/informace-o-bez-
pecnosti

https://www.akcentacz.cz/informace-o-bezpecnosti.html


GOLFOVÝ TURNAJ AKCENTA CUP 2022

#AKCENTAcup #turnaj #golf

#Budaj #triatlon #Hawai #DivadloSklep #HradecKrálové

Na začátku září se konal již 
7.  ročník golfového turnaje AK-
CENTA CUP 2022 v  krásném 
areálu Golf Čertovo břemeno.

Prosluněný golfový den si nene-
chalo ujít na 80 golfistů z řad na-
šich klientů, pro které bylo připra-
veno i několik vložených soutěží, 
jako je „longest drive“ a „nearest 
to pin“. Na jamce č. 7 byla vyhlá-
šena netradiční soutěž „nearest 
to the line“. Komu tedy padl mí-
ček nejblíže k čáře, mohl se rado-
vat z balíčku od firmy ForActiv.

V  samotném turnaji se hrálo 
ve třech HCP kategoriích: v  té 
28,1–54 zvítězil Lubor Budaj, 
v  18,1–28 se nejvíce dařilo Lu-
bomíru Savovi a  Lukáš Tesárek 
zvítězil v kategorii 1–18. V rámci 
turnaje zároveň proběhla i  gol-
fová akademie pro hráče, kteří 
se teprve s golfem seznamovali, 
a to opět pod vedením profesio-
nální hráčky Michaely Valáškové.

Naše obrovské poděkování pa-
tří nejenom všem hráčům, ale 
také společnosti ForActiv, která 
připravila pro všechny účast-
níky milé dárky. Zároveň velmi 
děkujeme vinařství Reisten, díky 
kterému měli všichni možnost 
ochutnat skvělá česká vína. Náš 
největší dík patří České golfové 
asociaci hendikepovaných (CZD-
GA), za jejíž podpory se celý tur-
naj konal.

SKLEPÁCI V HANGÁRU

Unikátní prostředí a ještě unikát-
nější představení legendárního 
divadla Sklep, které odehrálo 
svoji Besídku v  prostorách han-
gáru na letišti v  Hradci Králové. 
AKCENTA byla partnerem tohoto 

jedinečného představení, v němž 
se představila takřka kompletní 
sestava „Sklepáků“ včele s Tomá-
šem Hanákem, Milanem Štein-
dlerem a Jiřím Burdou.

RÓBERT BUDAJ ZDOLAL 
LEGENDÁRNÍ TRIATLONOVÝ 
ZÁVOD NA HAVAJI

6. října vypukl na Havaji triatlono-
vý svátek – mistrovství světa, na 
které se chce dostat každý milov-
ník tohoto sportu. Jen málokomu 
se ale podaří projít tvrdými limity. 
Liptovský triatlonista Róbert Bu-
daj si svůj sen splnil a na nejtěžší 
triatlonové závody se kvalifikoval. 
Byli jsme rádi, že si jako jednoho 
ze sponzorů vybral AKCENTU. 
Na trať, která se skládá z  3,86 
km dlouhého plavání, 180,2 km 
na kole a  běžeckého maratonu, 
vyrazil s  krásným číslem 2323. 
Cílem nakonec proběhl v  čase 
11:13:14. Kromě náročné trati 
a tropického klimatu musel bojo-
vat taky s několika defekty. Roz-
hovor nejenom o  triatlonu, ale 
i o  rodinné firmě si můžete celý 
přečíst na webu www.aexport.cz

https://www.aexport.cz/zlepsim-jen-to-co-zmerim-rika-podnikatel-a-triatlonista


ZLEPŠÍM JEN TO, CO ZMĚŘÍM

#ElbeHockey #business #export #rozhovor

Róberta Budaje provází sport od 
narození. Od mala hrál lední hokej, 
šest let potom v nejvyšší slovenské 
lize. Po ukončení profesionální ho-
kejové kariéry a studiu na vysoké 
škole se začal výrazněji angažovat 
v  rodinném podnikání. Jeho otec 
založil už na začátku 90.  let spo-
lečnost Elbe Hockey, s.r.o. (www.
elbe.sk), která se sportovním vy-
bavením zabývá. Vrhl se také na 
zcela jiný, individuální sport – triat-
lon. Letos se dostal na mistrovství 
světa na Havaji. Proto jsme ho vy-
zpovídali nejenom o  byznysu, ale 
také právě o Havaji. 

Celý rozhovor najdete ZDE

TRIATLON NA HAVAJI, TO MŮŽE 
BÝT SPLNĚNÝ SEN KAŽDÉHO 
TRIATLETA, KTERÝ SE ALE MŮŽE 
STÁT VELMI RYCHLE NOČNÍ 
MŮROU. JAK TO BYLO U TEBE?
Havaj je opravdu snem každého 
triatlonisty. Každý, kdo začne pla-
vat, jezdit na kole a běhat, o těch-
to závodech ví a  považuje je za 
Svatý grál tohoto sportu. Proto se 
mi jednoznačně splnil sen. Poda-
řilo se mi to i díky AKCENTĚ. Celý 
závod je unikátní a přál bych kaž-
dému, aby to zažil.

MYSLÍŠ TÍM ASI ATMOSFÉRU 
A  NE DEFEKTY, KTERÉ TĚ NA 
TRATI PROVÁZELY, PROTOŽE 
TVOJE CESTA DO CÍLE NEBYLA 
VŮBEC JEDNODUCHÁ?
Přesně tak. Defekty a  chyby ale 
k tomuto sportu patří. Častokrát 
jsem viděl profíky, kteří kvůli po-
ruchám nebo chybám v přípravě 
závod nedokončí. Takže jsem 
nebyl ze svého výkonu zklamaný, 
i když byl daleko za očekáváním. 

Měl jsem osobní ambice, a když 
se podívám na svůj výsledný čas, 
je to trochu trpké, ale beru to 
tak, že tam mám nedokončenou 
práci a  jednoho dne tam při-
jdu a  svoje ambice naplním. Jak 
jsem ale říkal, je to opravdu velmi 
specifický závod. Atmosféra celý 
ten týden je opravdu taková, že 
se cítíte jako na mistrovství světa 
a  každým kouskem těla ji nasá-
váte. To, že mi to nevyšlo podle 
představ, je negativum, které ale 
není až tak podstatné.

SPORT A  BYZNYS SE PROLÍNÁ 
TVÝM ŽIVOTEM. MŮŽEŠ FIRMU, 
KTEROU TVŮJ OTEC VYBUDO-
VAL, PŘEDSTAVIT?
Můj otec založil v roce 1993 firmu 
Elbe Hockey, která se zabývá vel-
koobchodem a  maloobchodem 
se sportovním vybavením. Pri-
márně se zaměřujeme na hokej. 
Firma prošla určitým vývojem a za 
důležitý milník lze považovat můj 
vstup do firmy vlastně už během 
studia na střední škole a  naplno 
po ukončení vysoké školy. Roz-
hýbal jsem víc digitální stránku 
našeho byznysu, vybudovali jsme 
e-shop, který je v naší branži nej-
starší na Slovensku. Samozřejmě 
ho neustále vylepšujeme, což je 
nekonečný proces. Jdeme co nej-
modernější cestou. Z  podstaty 
našeho podnikání obchodujeme 
s partnery z Asie, Severní Ameri-
ky, Evropy. Snažíme se posouvat 
dál, i když samozřejmě trh má své 
limity. Aktuálně se náš roční obrat 
pohybuje kolem 2 milionů eur.

JAK SE VÁM DAŘÍ VYROVNÁVAT 
SE S  PROBLÉMY, KTERÉ PŘI-
CHÁZEJÍ ZE VŠECH STRAN? AŤ 

UŽ JE TO COVID-19, VÝROBNÍ 
KAPACITY V  ČÍNĚ, DOPRAVA, 
VÁLKA NA UKRAJINĚ.
Samozřejmě to vnímáme, ale stej-
ně jako v triatlonu je důležité ne-
věšet hlavu a nehodit hokejku na 
tribunu. Jdeme dál svojí cestou. 
Překážky si musíme uvědomit, ale 
našli jsme v  tom i  pozitivní věci. 
Covidová situace nám pomohla 
více rozvinout online a  v  tomto 
sektoru stále rosteme. Situace je 
těžká pro každého, každý se s ní 
vypořádává po svém. Když jsem 
zmínil milníky ve vývoji firmy, tak 
jedním z nich byl i začátek spolu-
práce s AKCENTOU.

TAK KDYŽ UŽ JSI AKCENTU NA-
ŤUKL, PROČ JSTE SE ROZHODLI 
PRO VYUŽÍVÁNÍ JEJÍCH SLUŽEB 
V  OBLASTI DEVIZOVÝCH OB-
CHODŮ?
Vyhovuje nám přístup a celý sys-
tém, teď jsme například začali víc 
využívat online platformu OLB. 

Vždycky jsme se také domluvili na 
oboustranně výhodných podmín-
kách, což nám generuje úspory. 
Začali jsme také využívat zajištění 
proti kurzovému riziku, což pro 
nás dříve nebyly známé produkty, 
ale AKCENTA nás je naučila efek-
tivně využívat.

A  JAKÉ JSOU PLÁNY DO BU-
DOUCNA? MYSLÍM TÍM JAK FI-
REMNÍ, TAK SAMOZŘEJMĚ TY 
SPORTOVNÍ?
Aktuálně odevzdáváme našim ob-
chodním partnerům předobjed-
návky pro další sezónu, nastavit 
co nejlépe cashflow, určitě bude-
me pracovat dále na online tváři 
firmy. V rámci dlouhodobých plá-
nů chceme postavit novou budo-
vu se skladovacími prostory, pro-
tože ta současná nám je už malá. 
Chceme dostat vše pod jednu 
střechu. A sportovní? Teď hlavně 
trochu oddych a potom se začnu 
připravovat na další sezónu.

LUKOSTŘELBA A JÍZDA NA KONI S AKCENTOU

V  první polovině září si mohli 
naši klienti užít příjemné odpo-
ledne na statku Všetice. V krás-
né zahradě statku byla připrave-
na střelnice, kde bylo možné si 
pod vedením zkušené instruk-
torky vyzkoušet netradiční sport 
- lukostřelbu. Po instruktáži 
a menším tréninku byl připraven 
miniturnaj, v němž nakonec nej-
lépe zabodoval Marek Ceman, 
kterému se podařilo nastřílet 21 
bodů. Dále byla možnost užít si 
odpoledne na koňském hřbetu 
nebo při pojížďce na pramici. 
Pro všechny účastníky bylo také 
připraveno občerstvení v  re-
stauraci na statku.

#lukostřelba #nakoni #Všetice

https://www.aexport.cz/zlepsim-jen-to-co-zmerim-rika-podnikatel-a-triatlonista
https://www.elbe.sk/


MARTIN KRAJÍČEK JE NOVÝM 
OBCHODNÍM ŘEDITELEM

Novým obchodním ředitelem 
pro český trh se stal Martin Kra-
jíček. Na pozici vystřídal Aleše 
Dubského, který po více než 10 
letech z AKCENTY odchází.

Martin Krajíček má za sebou 
bohatou kariéru ve finančních 
institucích. Na několik let svůj 
profesní život spojil například 
s  ERSTE Corporate Banking 
České spořitelny nebo s  inves-

tiční společností AVANT, kde 
byl členem představenstva. 
V  roce 2020 přešel do spořitel-
ního družstva ARTESA na pozici 
místopředsedy představenstva 
a obchodního ředitele.

„Už 24 let působí AKCENTA na 
českém trhu, který je pro nás 
klíčový, a  to i  přes naše úspěš-
né akvizice nových evropských 
trhů. Příchod Martina Krajíčka 
na pozici obchodního ředitele 
je proto velmi důležitý a slibuje-
me si od něj čerstvý, obchodní 
vítr do plachet, další rozvoj na 
velmi konkurenčním trhu, spo-
lupráci na ambiciózních cílech 
digitální transformace naší spo-
lečnosti a  také nastavení efek-
tivnější spolupráce se sítí našich 
obchodních zástupců,“ nastínil 
úkoly nového obchodní ředite-
le pro český trh Milan Cerman, 
předseda představenstva spo-
lečnosti AKCENTA CZ.

#MartinKrajíček #ředitel #obchod

#Maďarsko #Balaton #jachty

#GrandSlam2022 #turnaj #HradecKrálové

FINÁLOVÝ TURNAJ AKCENTA GRAND 
SLAM 2022 V HRADCI KRÁLOVÉ

V  druhé polovině září jsme 
v Hradci Králové odehráli finálo-
vý turnaj AKCENTA GRAND SLA-
MU 2022, který se, jak tradice 
velí, mohl pyšnit ryze tenisovým 
počasím s velmi krátkou přeprš-
kou. Vzhledem k několika omlu-
venkám ze zdravotních důvodů 
se pod Bílou věž sjelo 12 deblo-
vých párů.

Finále bylo pěkným tenisovým 
vyvrcholením, setkaly se v  něm 
dva nejlepší debly turnaje. Po 
napínavém souboji zvítězili pá-
nové Václav Freylich a Dan Truh-
lář, kteří porazili pány Filipa Von-
drušku s  Dušanem Vilímkem. 
Václav Freylich a Dan Truhlář se 
tak stali celkovými šampiony pro 
rok 2022. Na krásném třetím 
místě se umístili Jan Frolík s Pe-
trem Vlkem. Z  ceny útěchy se 
nakonec radovali Petr Heřman-
ský a Petr Šimek.

Protože se jednalo o  poslední 
turnaj sezóny, vyhlašovaly se 
i speciální ceny. Skokany roku se 
stali Petr Šimek s  Petrem Heř-
manským a  zvláštní ocenění si 
odnesli také tenisoví ironmani 
Vilímek, Vondruška, Frolík a Vlk, 
tedy ti, kteří odehráli všechny 
čtyři turnaje.

Pevně věříme, že se příští rok 
opět v rámci dalšího ročníku AK-
CENTA GRAND SLAMU na kur-
tech setkáme.

NA BALATONU SE SEŠLO 8 
JACHTAŘSKÝCH POSÁDEK

I  letos jsme hostili tradiční ja-
chtařskou soutěž AKCENTA 
na Balatonu, která se konala 
16.  září. Letos vyhrála posád-
ka lodi Mango ve složení Ádám 
Czégény, József Lanczendorfek, 
Gábor Gammer-Nagy, Dimitra 
Czégény, Balázs Idei, Rita Feren-
zy. Vyhráli nejenom nad dalšími 

8 posádkami, ale také hlavně 
nad počasím. To bylo letos vel-
mi nevyzpytatelné a  jachtaři se 
museli poprat jak s měnícím se 
větrem, tak s  deštěm, který byl 
hlavně ke konci závodů velmi 
vydatný. Jediná česká posádka 
se tentokrát na stupně vítězů 
neprosadila.



FX VÝHLED
NA 2 MĚSÍCE

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI V EKONOMICE

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

EVROPA

EUROZÓNA A USA

EVROPSKÁ UNIE

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

EUROZÓNA A USA

Zklidnění situace na trhu s ener-
giemi v posledních týdnech. Tep-
lejší počasí, hledání řešení ener-
getické krize na celoevropské 
úrovni a plné plynové zásobníky 
se pozitivně odrazily do poklesu 
obchodovaných cen zemního 
plynu. Otázkou je, zda toto zklid-
nění bude mít jen dočasný nebo 
trvalejší charakter.

Centrální banky v  eurozóně 
i  v  USA dále prudce zvyšovaly 
úrokové sazby. Evropská ECB se 
s hlavní sazbou dostala již na 2 % 
a americký Fed do rozmezí 3,75 – 
4 %.

Zpomalování ekonomické akti-
vity v  ČR i  v  eurozóně bude do 
konce letošního roku pokračo-
vat. To jasně signalizují indexy 
podnikatelských nálad, kde do-
chází ke zpomalování produkce 
i nových zakázek.

Česká republika ve 3. čtvrtletí vel-
mi pravděpodobně vstoupila do 
hospodářské recese, když HDP 
mezikvartálně poklesl o  0,4 %. 
Ekonomika eurozóny se zatím 
ve 3. čtvrtletí dokázala udržet 
v kladných číslech.

ČNB bude držet stabilní výši úro-
kových sazeb do konce letošního 
roku a  zároveň bude pokračo-
vat v  devizových intervencích na 
obranu koruny. Případné omeze-
ní intervencí se tak přesouvá až 
na rok 2023.

Centrální banky v  eurozóně 
a v USA budou na rozdíl od do-
mácí ČNB ještě dále zvyšovat 
úrokové sazby a  utahovat tak 
měnovou politiku. Důvodem je 
vysoká inflace, a  to jak celková, 
tak v jádrové složce.
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Web 
www.akcenta.eu

Facebook 
/ akcentacz

E-mail 
info@akcenta.eu

Infolinka 
+420 498 777 770

USDCZK
23,50-26,00

Pro vývoj koruny vůči americ-
kému dolaru zůstává i  nadále 
klíčová situace na eurodolaru. 
Rizikem je výraznější korekce na 
eurodolaru – oslabení americké 
měny v závěru letošního roku.

EURCZK
24,20-24,80

Nejpravděpodobnějším scéná-
řem zůstává obchodování koru-
ny v  rozmezí cca 24,20  – 24,80 
CZK/EUR, a  to s  pokračující po-
mocí ČNB, která zůstává aktivní 
na devizovém trhu a intervenuje 
proti oslabení české měny. Rizi-
ko oslabení koruny k hladině 25 
CZK/EUR a  výše představuje až 
1. čtvrtletí příštího roku v návaz-
nost na možné omezení inter-
venční aktivity ze strany ČNB.

EURUSD
0,95–1,05

Centrální banky v USA i  v euro-
zóně pokračují s  rychlým zvy-
šováním úrokových sazeb. Ev-
ropská ECB podle její šéfky Ch. 
Lagardeové hodlá sazby dále 
zvyšovat i  pokud evropská eko-
nomika spadne do mírné rece-
se. Nejpravděpodobnějším scé-
nářem vývoje na eurodolaru pro 
závěr letošního roku je obcho-
dování v širokém okolí parity, tj. 
hranice 1 USD/EUR.

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

