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JAN VLČEK

Mít dostatek informací může být nemalá konkurenční výhoda. Víme to my a vědí to i naši klienti. Kdo by na 

začátku roku nechtěl vědět, jaký bude rok 2018 z pohledu ekonomiky? A jak se povedlo ukončení 

intervenčního režimu ČNB s ročním odstupem? Proto jsme na březen a duben připravili několik seminářů, 

které účastníkům nabídly odpovědi a možná i vodítka, jak se rozhodovat v jejich podnikání. Velká účast na 

všech akcích svědčí o tom, že naši klienti, a to nejenom v Česku, ale také v Maďarsku a Polsku, chtějí mít ty 

nejaktuálnější informace. Určitě tak budeme v této činnosti pokračovat. Nicméně téměř letní počasí nyní 

táhne, spíše než do konferenčních místností, ven. Proto už v květnu odstartujeme další ročník deblové 

tenisové túry a pracujeme na golfových akcích.

Nezapomínáme ale samozřejmě ani na naše služby. Na začátku dubna jsme například provedli změnu v zabezpečení OLB. 

Drobnou úpravu jsme si připravili i v newsletteru. Nově jsme do něj zařadili mini rubriku „Představujeme”. V té vám nabídneme 

představení některého z našich zajímavých klientů. Jako první se do „horkého křesla“ hosta posadil Michal Kropáč, jednatel 

společnosti Mikrotex.

Pohodové jarní čtení

BEZPEČNOST JE KLÍČOVÁ
Na začátku dubna proběhla změna zabezpečení přístupu do naší internetové platformy OLB, což 

se dotklo všech našich klientů. V rámci provedené změny bylo nahrazeno přístupové jméno 

novým číselným kódem a změněno bylo také heslo. Všichni klienti obdrželi nové, jednorázové 

heslo, které si museli při prvním přihlášení změnit dle bezpečnostních standardů. 

Důležité upozornění: Nové přístupové jméno tvořené číselnou kombinací NESLOUŽÍ pro 

identifikaci plateb! Pro tyto účely nadále platí ČÍSLO RÁMCOVÉ SMLOUVY KLIENTA, na jehož 

podúčet mají být finanční prostředky připsány.

EXPORTNÍ FÓRUM

Už 20. ročník Exportního fóra se uskutečnil na konci dubna 

tradičně v „hlavním městě českého exportu“, v Mladých 

Bukách. Téměř dvě desítky přednášejících a více než 120 

účastníků z řad exportérů diskutovalo o aktuálních rizicích 

české ekonomiky, která by mohla mít vliv na export. 

Především se řešil nedostatek pracovních sil na trhu práce a 

ukončení intervenčního režimu. 

V rámci 20. ročníku Exportního fóra byla také předána 

ocenění Asociace exportérů za exportní aktivity v roce 2017. 

Oceněny byly společnosti Euro Security Products Praha, 

Pleas Havlíčkův Brod a Petrof Hradec Králové. 

ZAČÍNÁ TENISOVÁ TÚRA

V květnu odstartuje první turnaj tenisové túry AKCENTA 

Grand Slam 2018, která letos čítá celkem čtyři turnaje 

deblových párů. Ten první se odehraje v Táboře, červnový 

turnaj bude hostit Olomouc a v červenci potom zavítáme do 

Poděbrad. Tradičním vyvrcholením s celkovým vyhlášením 

potom bude zářijový turnaj v Pardubicích.

Chcete se o tenisové túře dozvědět víc informací? 

Kontaktujte Aleše Dubského na ales.dubsky@akcenta.eu .

24. 5. TÁBOR 15. 6. OLOMOUC 13. 7. PODĚBRADY    7. 9. PARDUBICE 



4 EKONOMICKÉ SEMINÁŘE
Březen a duben se nesl ve znamení ekonomických 

seminářů. Pro naše klienty jsme uspořádali rovnou čtyři, a to 

nejenom v Česku, ale také v Maďarsku a Polsku. Každý byl 

přitom úplně jiný. Zatímco v Plzni a Praze diskutovali 

o aktuálních ekonomických otázkách tři přední ekonomové: 

Miroslav Novák z AKCENTY, Aleš Michl z investičního fondu 

QUANT a Roman Chlupatý, novinář a hlavní stratég 

Save&Capital, pražský seminář byl ještě ozvláštněn místem 

konání. Tradiční prostředí kongresových hotelů jsme 

tentokrát vyměnili za netradiční prostory první české 

Lasagnerie, takže se celá akce nesla v italském duchu.

V maďarské Budapešti proběhl ekonomický seminář na 

jedné z lodí kotvící na Dunaji. Nejenom nádherné prostředí, 

ale především informacemi nabitý program přilákal přes 

70 účastníků. Ti měli možnost dozvědět se nejenom 

o novinkách v naší společnosti, ale hlavně o tom, jak by se 

mohla vyvíjet evropská a maďarská ekonomika. Mluvili 

o tom Miroslav Novák a ekonom Kornel Sarkadi. Jako 

zpestření nabídla vhled do aktuální problematiky online 

marketingu Rita Jagodics ze společnosti Kereskedelmi 

Marketing Trendek.

Až ve 23. patře budovy varšavské Golden Floor Tower se 

konal ekonomický seminář, který jsme připravili pro naše 

polské klienty. I tentokrát jsme chtěli nabídnout co nejvíce 

informací, a proto jsme akci uspořádali spolu s polskou 

pobočkou právní kanceláře PETERKA&PARTNERS. Kromě 

informací o možnosti zajištění kurzového rizika a makro-

ekonomických čísel se účastníci dozvěděli řadu informací 

o implementaci GDPR, tedy obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů, které vejde v platnost v polovině května.

Mikrotex je výrobní firma s přibližně stovkou zaměstnanců 

působící na trhu od roku 2005. Společnost se dnes zabývá 

výrobou textilních konfekčních doplňků pro děti jako jsou 

čepice, šály, rukavice, trika a řada dalších produktů. Tyto 

výrobky exportuje do zemí západní Evropy a USA. 

Jednatelem společnosti je Michal Kropáč, kterého jsme 

krátce vyzpovídali.

PŘEDSTAVUJEME FIRMU MIKROTEX

AKCENTA CZ PARTNEREM JEDINÉHO
TURNAJE PROFI GOLFISTEK V ČR

V současné době vrcholí přípravy na největší událost 

pořádanou ČGF. Tou bude bezesporu druhý ročník Czech 

Ladies Challenge z profesionální série LET Access Series. Ta 

se po premiérovém ročníku na Casa Sereně letos stěhuje na 

Konopiště. Hrát se bude ve třech dnech 14. – 16. června a 

AKCENTA CZ je hrdým partnerem této prestižní golfové 

události.

Jak dlouho spolupracujete s AKCENTOU CZ? 

Naše obchodní spolupráce s AKCENTOU se zintenzivnila 

v roce 2005, kdy naše firma vznikla. Se službami AKCENTY 

jsem měl nicméně už zkušenosti z předchozího období, kdy 

jsem vlastnil jinou firmu. 

Jaké využíváte produkty a služby?

Jelikož jsme exportní firma s eurovými příjmy, využívali jsme 

v začátcích hlavně okamžité devizové konverze a levný 

zahraniční platební styk. Později, vzhledem ke kurzovým 

výkyvům, jsme se rozhodli využívat také zajišťovací operace, 

které AKCENTA nabízí. Dnes si fixujeme přes AKCENTU 

většinu svých budoucích zahraničních příjmů.

Co Vám přinesla dosavadní spolupráce? 

To má několik rovin. V první řadě nemalá úspora na kurzu 

v porovnání např. s bankami či směnárnami. Dále určitě 

bezpečnost při nakládání s penězi, dříve jsem zčásti řešil 

konverze v hotovosti ve směnárně. Velice kladně hodnotím 

také servis, který AKCENTA poskytuje. V případě potřeby je 

vždy na koho se obrátit a můj požadavek je vždy rychle a bez 

problémů vyřešen. No a v neposlední řadě jsem prostřed-

nictvím forwardových obchodů ušetřil opravdu zajímavé 

částky – zvláště po ukončení intervencí ČNB. Dnes čerpám 

několikaleté forwardy s kurzy, které jsou v porovnání 

s dnešním kurzem více než o korunu výhodnější. To určitě 

vylepšuje náš hospodářský výsledek a dodává mi to klid do 

podnikání.

Jak celkově hodnotíte spolupráci s AKCENTOU, případně 

co bychom měli zlepšit? 

Jsem spokojeným klientem AKCENTY déle než 13 let a 

odmítám nabídky konkurenčních firem. To, myslím, hovoří 

za vše. Oceňuji také, že AKCENTA pořádá pro své klienty 

různé klientské akce, jako jsou například tenisové turnaje. 

Jediná výtka za mě tedy je, že jsem žádný takový turnaj 

doposud nevyhrál. 

Děkujeme za rozhovor M. Kropáčovi (kropacmichal@seznam.cz)



FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE

Vývoj na eurodolaru se podepsal pod oslabení koruny v závěru dubna a na začátku května. Na slabších úrovních by se měla 
koruna udržet i v nejbližších týdnech. 

USDCZK  nad hladinou 21,00 CZK
USD

EURUSD pod hladinou 1,215 USD
EUR

Možnost, že Americká centrální banka v letošním roce přistoupí ještě k trojímu zvýšení úrokových sazeb, pomohla dolaru zkraje 
května k posílení pod hladinu 1,20 USD/EUR.

Odliv některých krátkodobých zahraničních investorů ze středoevropského regionu, slabší dynamika inflace a pauza České 
národní banky ve zvyšování úrokových sazeb se dočasně odrazí do mírně slabšího kurzu koruny.

EURCZK  průměrných 25,50 CZK
EUR

uzávěrka: 10. 5. 2018

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

Česká republika

Spotřebitelská inflace na začátku 
letošního roku zpomalila a zamířila 
pod 2% inflační cíl České národní 
banky. Hlavním důvodem zpoma-
lení inflace je meziročně výrazně 
nižší tempo růstu cen potravin.

USA

Růst mezd v USA zůstává i na 
začátku roku 2018 utlumený, 
ačkoliv americká ekonomika 
roste již osmým rokem v řadě, 
nezaměstnanost se nachází na 
mnohaletých minimech. 

Česká republika

Situace na pracovním trhu v ČR dosáhne 
hraničních hodnot. Rekordně nízká nezaměst-
nanost, vysoký růst mezd a vyšší počet nabíze-
ných pracovních míst než uchazečů. Tyto 
limitující faktory budou snižovat potenciál růstu 
české ekonomiky v nadcházejících čtvrtletích. 

Svět

Cena ropy Brent v závěru dubna 
zamířila na 75 dolarů za barel a 
dostala se tak na nejsilnější 
úrovně od listopadu 2014. Zatím 
to vypadá, že růst cen ropy může 
v nejbližších týdnech pokračovat.

Svět

D. Trump sice prodloužil pro Evropskou 
unii výjimku z placení cel na dovoz 
hliníku a oceli do USA do 1. června, 
avšak hrozba protekcionistických 
opatření zůstává i nadále významným 
rizikem pro vývoj mezinárodního 
obchodu a růst globální ekonomiky. 

Evropská unie

Ekonomika eurozóny sice na začátku 
letošního roku roste tempem přesa-
hujícím 2 %, nicméně předstihové 
ukazatele naznačují další mírné 
ochlazení hospodářského růstu i ve 
2. čtvrtletí. 
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BYLO NÁM 20 LET
Celý rok 2017 jsme si připomínali 20 let od založení firmy AKCENTA CZ. Proto jsme pro naše zaměstnance a obchodní zástupce 

ze všech zemí, kde působíme, připravili v březnu v tomto duchu společnou oslavu. 


