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Číslo 21 je z mnoha pohledů důležité. V Americe otevírá dveře barů a jiných alkoholových náleven, v Česku 

zase dveře Poslanecké sněmovny (zde pozor, neplést) a možnost být volen. Každý si určitě pamatuje karetní 

hru Oko bere, ve které jsem přišel o svou první stokorunu – šikovnějším a životem protřelejším starším 

spolužákům na základce to netrvalo déle než pár minut. Když jsem šel domů, byla ve mně malá dušička. 

Konkrétně tedy vážila 21 gramů, alespoň podle obskurního výzkumu lékaře Duncana MacDougalla, který 

neměl nic lepšího na práci, než na počátku 20. století vážit umírající před a po posledním vydechnutí a měřit 

váhový úbytek. Ten byl 21 gramů a co jiného to mohlo být než lidská duše? 

Ale zpátky do dnešních dnů 21. století. 21. je totiž také pořadové číslo tohoto newsletteru. Připravili jsme 

proto několik grafických změn, v obsahu dál pokračujeme mimo jiné v představování našich klientů a také 

akcí, které jsme pro klienty připravili nebo připravujeme. Už po uzávěrce jsme odehráli finále tenisové túry i golfový turnaj, ale 

výsledky Vám prozradíme až v příštím newsletteru. I tak se máte v tomto čísle na co těšit. 

Pěkný konec léta

SLOVO ÚVODEM
MAGICKÉ ČÍSLO 21

13. července se na poděbradských tenisových kurtech rozehrál již v pořadí 3. Grand Slam AKCENTY.

Turnajové vítězství si poněkud překvapivě, ale nutno říct zcela po zásluze, připsali Martin Musílek s Petrem Lhotou. Díky jejich 

výhře a také finálové účasti Ladislava Spilky s Jiřím Čápem se v celkovém pořadí usadily dvě deblové dvojice se shodným počtem 

získaných bodů. Pouze v nepatrném závěsu zůstala třetí dvojice Dušan Vilímek a Milan Moc. Ti všichni měli před posledním 

turnajem v Pardubicích šanci získat celkové vítězství. Pardubický turnaj tak už v tu chvíli sliboval napínavé rozuzlení. 

TENISOVÝ GRAND SLAM V PODĚBRADECH

POŘÁD SE
NĚCO DĚJE
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Výrobní společnost TOPCORE service s.r.o. byla založena 

v roce 2013 s cílem dodávat strojní zařízení pro výrobu 

papírových trubic/dutinek a ochranných hran. Shodou 

šťastných náhod však byla firma oslovena s poptávkou na 

dextrinové lepidlo. Začátky byly vskutku pionýrské, ale díky 

usilovné práci a vytrvalosti se podařilo vyvinout velmi funkční 

recepty, se kterými se TOPCORE service prosadila i mezi 

těžkou evropskou konkurencí. Dnes vyrábí 300 tun 

výkonných lepidel měsíčně a poptávka postupně narůstá. 

Důležitý je v tomto směru také rozvoj výzkumných aktivit 

a spolupráce s vysokými školami na evropských projektech. 

Společnost si zakládá na dlouhodobé partnerské spolupráci 

i na tom, že pro zákazníky umí zajistit nejen lepidlo, ale také 

speciální papír, výrobní stroje a potřebné zkušenosti. Na 

několik otázek jsme se zeptali spolumajitele společnosti 

a projektového manažera Ing. Zdeňka Vařejky.

Jak dlouho spolupracujete s AKCENTOU?

Relativně krátkou dobu, teprve od září 2016. Impulsem byly 

hlavně intervence ČNB a další směřování eura, které bylo 

predikováno na první a druhý  kvartál roku 2017.

Jaké služby využíváte u AKCENTY primárně?

Kombinujeme spotové obchody a zajištění kurzu pomocí 

forwardů. Spotové obchody tvořily většinu především v době 

intervence ČNB a důležité u nich bylo, že byly mnohem 

výhodnější u AKCENTY než běžná směna v naší domovské 

bance. Kurzový rozdíl tehdy i dnes činí nezanedbatelný podíl 

na zisku firmy.

Co byste považoval za největší přínos ve vzájemné 

spolupráci?

Určitě eliminaci ztráty z nevýhodných převodů eura na 

koruny. Jak jsem uvedl již dříve, převod má důležitý podíl na 

ekonomickém úspěchu firmy. Zajímavým bonusem jsou 

i sportovní akce, které AKCENTA pořádá. Tady máme prostor 

se ještě v těžké konkurenci zlepšovat.

Jak celkově hodnotíte spolupráci s AKCENTOU?

Spolupráci hodnotíme pozitivně, jsme rádi, že nám AKCENTA 

vyšla vstříc s tzv. plovoucím kurzem, kdy máme pevně daný 

rozpočet na konkrétní rok a finanční transakce můžeme 

provádět libovolně podle toho, jak nám naši zákazníci uhradí 

faktury. Nejsme fixováni ke konkrétnímu datu. Skvělá je také 

spolupráce s celým oddělením obchodu AKCENTY.   

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST
TOPCORE SERVICE S.R.O. HENDIKEP JE JEN ČÍSLO

Přelom srpna a září patřil na golfovém hřišti v České Lípě 

Mezinárodnímu mistrovství České republiky v golfu 

hendikepovaných. Na startovní listině turnaje, jehož výsledky 

se započítávají do světového poháru i do Českého poháru 

CZDGA Golf Tour 2018, se kromě téměř kompletní české 

špičky objevili i reprezentanti z Nizozemí, Finska, Německa 

a Norska. Samotnému mistrovství předcházelo páteční 

cvičné kolo s Pro Am turnajem, který ovládl norský 

reprezentant Marko Georg Lund. 

První soutěžní kolo vytrvale skrápěl déšť, i přesto se do bojů 

pustili všichni s velkou chutí a na konci zůstalo v boji o titul 

hned několik hráčů s velmi malými odstupy. Průběžného 

vedení se ujal nizozemský reprezentant Hans van Elven, 

pronás ledovaný  Zbyňkem Kotkem a  Johannesem 

Siikonenem z Finska, kteří za vedoucím hráčem zaostali 

o jedinou ránu. Druhé kolo, které již bylo provázeno sluncem 

a příjemnými letními teplotami, se nejlépe vydařilo české 

jedničce Zbyňku Kotkovi, který si nakonec z České Lípy odvezl 

tituly mezinárodního i národního mistra České republiky. 

Druhé místo v kategorii Czech International Strokeplay 

Champion vybojoval Hans van Elven, bronzové umístění 

z loňského ročníku zopakoval Johannes Siikonen. Skvělá 

nálada ale neopustila po celou dobu ani ostatní hráče, o to 

větší radost máme z toho být již tradičním partnerem 

nejenom tohoto turnaje, ale po celý rok také České golfové 

asociace hendikepovaných.
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EKONOMICKÝ SEMINÁŘ V BRNĚ

25. září se v sídle Okresní hospodářské komory Brno–venkov 

uskuteční ekonomický seminář „Silné a slabé stránky české 

ekonomiky a kurz koruny”. Na akci vystoupí hlavní analytik 

AKCENTY Miroslav Novák a ředitel pro český trh Aleš Dubský. 

Začátek je naplánován na 9:00. 

Pokud se chcete semináře zúčastnit a dozvědět se tak možné 

vývoje kurzu koruny nebo jak se proti výkyvům zajistit, 

přihlaste se na email dagmar.steflova@ext.akcenta.eu. 

Kapacita semináře je omezena.

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

Svět

Trhy rychle se rozvíjejících ekonomik jsou 

v ohrožení. Prudké výprodeje turecké liry 

či argentinského pesa během léta nazna-

čily, že se měny emerging markets mohou 

rychle ocitnout v nelibosti zahraničních 

investorů. Koruna zůstala během léta 

výraznějších ztrát ušetřena.

rok 2018rok 2018léto 2018 srpen 2018

Česká republika

Česká národní banka v srpnu opět zvýšila 

úrokové sazby a dvoutýdenní REPO se tak 

aktuálně nachází na 1,25 %. Od ukončení 

kurzového závazku z května 2017 se jednalo 

již o páté rozhodnutí centrální banky o zvý-

šení sazeb.

Německo

Svižný růst německého Ifo indexu, do 

kterého přispívá cca 7 tis. německých 

podniků, v srpnu ukázal na stabilizaci 

německé ekonomiky, což je nepochybně 

příznivá zpráva i pro české hospodářství.

USA

Podle Americké centrální banky (Fed) je 

letos ještě dvojí zvýšení sazeb téměř 

jistotou. To je však trhy započteno a je 

otázkou, zda se americký dolar nezačne v 

nadcházejících měsících pozvolna vzdalo-

vat letošním maximům.

Svět

Eskalace globálního obchodního protekcio-

nismu zůstává hlavním rizikem pro vývoj 

globální ekonomiky ve druhé polovině letoš-

ního roku. Zostřující se obchodní konflikt 

mezi USA a Čínou a zatím neúspěšné hledá-

ní dohody mezi USA a EU na optimismu v 

tomto směru nepřidávají.

Evropská unie

Politicko-hospodářský vývoj v EU s 

otazníkem. Stabilizace ekonomic-

ké aktivity v eurozóně na nižším, 

avšak udržitelnějším hospodář-

ském růstu. Na druhé straně pře-

trvává řada poltických nejistot 

(brexit, Itálie).

srpen 2018 rok 2018

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
VÝVOJ HLAVNÍCH MĚNOVÝCH PÁRŮ

pod hladinou 25,50 CZK/EUR

Koruna v první polovině září posílila pod 

hladinu 25,50, když pozitivně reagovala 

na zklidnění situace na rychle se rozvíjejí-

cích trzích a na vysokou pravděpodob-

nost ještě dvojího zvýšení úrokových 

sazeb ČNB v letošním roce.

pod hladinou 22,20 CZK/USD 1,15 - 1,20 USD/EUR

Klíčem k vývoji koruny vůči americkému 

dolaru zůstává hlavní měnový pár 

EURUSD.

Společná evropská měna i nadále zůstá-

vá negativně ovlivňována politickou 

nejistotou v eurozóně včetně nárůstu 

obchodního protekcionismu v globální 

ekonomice.

EURCZK  USDCZK EURUSD  

25. září 2018, Charbulova 168, Brno

Silné a slabé stránky
české ekonomiky

a kurz koruny


