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Skoro to vypadá, že se čínský kalendář spletl: Podle řady ekonomů, politiků, analytiků a všech dalších, kteří mají 

křišťálovou kouli, jsme se měli v uplynulém roce nejlépe, dalo by se říci – jako prasata v žitě. Tedy alespoň co se 

ekonomické situace týče. Přitom ale rok vepře nastává v čínském kalendáři až letos. Je to celkem symbolické, 

když uvážíme, že rokem vepře byl před 12 lety předkrizový rok 2007. Někteří odborníci už tehdy hodnotili, že se 

máme nejlépe… a pak bublina splaskla. A jak to je teď? Čekání na krizi je jako čekání na Godota. Největší 

pesimisté ji přivolávali už v loňském roce, jiní ji predikují na ten letošní, ti méně pesimističtí až na ten příští. 

A pak jsou tací, kteří tvrdí, že je to nesmysl a jedná se o přirozený cyklus, kdy je zpomalení občas nutností, takže 

se o krizi vlastně ani mluvit nedá.

Ať tak či onak, rok 2018 byl skutečně výborný. Na finální čísla, která ukáží, jak moc úspěšný byl pro AKCENTU, si musíme ještě 

chvilku počkat. Už teď ale víme, že jsme opět výrazně povyrostli, a to ve všech směrech. A co chystáme na letošní rok? Určitě zase 

řadu sportovních, kulturních a odborných akcí, další zlepšování našich služeb, spuštění nového interního systému. Zkrátka 

uděláme vše pro to, abyste se měli, pokud možno, ještě lépe než v roce minulém. 

Ať je pro Vás rok 2019 tím nejúspěšnějším.

SLOVO ÚVODEM
ROK VEPŘE

POŘÁD SE
NĚCO DĚJE

NEWSLETTER ČÍSLO 23/2019

Přes 10 let vyprodává Jaroslav Dušek všechna svá představení Čtyři dohody a také 

volné pokračování, Pátou dohodu. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek a pátek 

v královéhradecké Petrof Gallery, kde nezůstalo prázdné ani jedno sedadlo. Navíc 

se již tradičně jednalo o charitativní akci a výtěžek byl tedy věnován na dobročinné 

účely, konkrétně čtyřem organizacím Adventor o.s., SvobodaUčení.cz, z.s., Život 

pro, z.ú. a TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s., se kterým dlouhodobě 

spolupracuje společnost AKCENTA CZ. Ta byla také organizátorem obou 

představení. Celkem bylo předáno na charitativní účely více než 125 tisíc korun.

„Jsem velmi rád, že se nám po dvou letech opět podařilo přilákat do Hradce Králové 

Jaroslava Duška, tentokrát dokonce na dva dny. Dvě zcela vyprodaná představení 

ukazují, že jeho volná adaptace moudrosti starých Toltéků lidi neustále přitahuje, 

a v řadě případů i inspiruje,“ řekl k představení předseda představenstva AKCENTY 

CZ Milan Cerman a dodal: „Všem, kteří přišli, navíc patří obrovské poděkování, 

neboť pomohli dobré věci. Výtěžek z tohoto výjimečného dvojpředstavení totiž 

opět poputuje na pomoc vybraným neziskovým organizacím.“ 

DÍKY AKCENTĚ PROBĚHLA V HRADCI KRÁLOVÉ
DVĚ PŘEDSTAVENÍ JAROSLAVA DUŠKA 

Tak se jmenovala série neformálních ekonomických přednášek, které byly spojeny s degustací čínské kuchyně. Akce se konaly na 

konci listopadu ve slovenských městech Košice, Martin a Bratislava. Paletu pestrých chutí, které skýtá čínská kuchyně, doplnila 

také řada informací, nejenom o čínské ekonomice, od hlavního analytika AKCENTY Miroslava Nováka. 

ČÍNA – VELMOC MNOHÝCH CHUTÍ A VŮNÍ
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Firma Tradeco, spol. s r.o. působí na českém trhu již od roku 

1990. Je významným českým hráčem v oblasti nákupu 

a prodeje masa. V prvních letech své činnosti působila 

zejména jako obchodní společnost zabývající se vývozem 

živého dobytka a prasat. Mimo Uherské Hradiště provozuje 

i pobočku v Havlíčkově Brodě. Hlavní aktivitou firmy je obchod 

s čerstvým chlazeným a mraženým vepřovým, drůbežím 

a hovězím masem. V roce 2000 firma uvedla do provozu 

vlastní bourárnu masa a mrazirenské sklady, v roce 2006 byla 

dokončena balírna. Maso pochází většinou od dodavatelů se 

sídlem v EU, zejména z Belgie, Španělska, Německa, Rakouska 

a Polska. Široký sortiment, kvalitní služby a hlavně 

spolehlivost vítá mnoho spokojených zákazníků společnosti, 

mezi než patří prodejci masa, výrobny uzenin i gastro zařízení.

Od kdy spolupracujete s AKCENTOU CZ?

S AKCENTOU spolupracujeme od dubna 2014. Předtím jsme 

využívali dealingových služeb předních bank, ale po dobré 

zkušenosti s AKCENTOU jsme přešli k ní. Stala se naším 

předním partnerem, spolupracujeme trvale a velmi rádi 

využíváme jejich služeb.

Jaké služby využíváte u AKCENTY primárně?

Jelikož jsme převážně importérem, využíváme nákup deviz 

a také využíváme interní platební účet AKCENTY k realizaci 

zahraničních plateb. V minulosti, v tomto případě před krizí, 

jsme využívali i nástroje k zajištění kurzu, zejména forwardy.

Co považujete za největší přínos spolupráce s AKCENTOU?

Služby AKCENTY využíváme letos již pátým rokem a jsme 

s nabídkou a plněním velmi spokojeni. Přestože nepatříme 

k velkým klientům, přístup k nám je velmi vstřícný. AKCENTA 

nedělá mezi klienty rozdíly, má na ně stejný metr, což velmi 

oceňuji a vážím si toho. Kromě obchodování se také rád 

zúčastňuji aktivit, které AKCENTA pořádá, jako jsou semináře, 

ekonomická fóra atd., kde je možné čerpat velmi cenné 

informace například z oblasti vývoje kurzu koruny. Toto je pro 

mě největším přínosem. A mimo jiné i to, že pro AKCENTU je 

samozřejmostí pomáhat svým klientům, vycházet jim vstříc, 

což je nedílnou a velkou součástí vzájemné spolupráce 

a prvotřídní vizitkou. V neposlední řadě bych zmínil dobré 

osobní vztahy s vedoucími pracovníky obchodního oddělení 

AKCENTY. 

Jak celkově hodnotíte spolupráci s AKCENTOU? Máte nějaké 

náměty na zlepšení?

Vždy je co zlepšovat, to platí u nás všech, a na tom se asi 

všichni shodneme. Za dobu, co s AKCENTOU spolupracujeme, 

jsem nabyl jistoty, že je to spolehlivý partner jak pro naši 

firmu, tak určitě i pro ostatní. Mám rád individuální přístup 

AKCENTY, pomoc ve všech sférách, sociální přístup… zkrátka 

nemám, co bych vytknul. A náměty na zlepšení? To je věc 

názoru a vzájemné diskuze třeba na nějaké další, společné 

akci, na kterou se už teď těším.

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST
TRADECO, SPOL. S R.O.

Stagnující poptávka po českých výrobcích a službách byla 

hlavním tématem XXI. Exportního fóra Asociace exportérů, 

které v polovině listopadu proběhlo tradičně v Mladých 

Bukách. Do „hlavního města českého exportu“ se sjelo více 

než 130 zástupců vývozců. Diskutovali především o tom, jak 

ještě lépe využít potenciál některých teritorií a posílit tam 

český vývoz. Na Exportním fóru vystoupil předseda 

představenstva a vlastník Wikov Industry Martin Wichterle 

a výkonný ředitel a spolumajitel LASVIT Aleš Stýblo. O vlivu 

posilování koruny a situaci v Eurozóně diskutovali například 

viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, ekonom Aleš Michl, hlavní 

ekonom AKCENTY CZ Miroslav Novák nebo hlavní ekonomka 

Raiffeisenbank Helena Horská. Se zástupci Ministerstva 

zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu pak 

firmy diskutovali o dalším posílení role ekonomické 

diplomacie a nutných krocích, které by mohly zabránit 

většímu propadu českého exportu.

EXPORTNÍ FÓRUM

Je už milou tradicí, že Mikuláš s andělem a čerty zavítají na 

začátku prosince i do AKCENTY, aby trochu postrašili, ale 

nakonec vždy odměnili děti zaměstnanců. Ty si v rámci tvořivé 

dílničky mohly ozdobit vánoční perníčky, vystřihnout 

ozdobičky na stromeček nebo si nechat namalovat obrázky 

na tváře, na kterých se ještě chvíli před tím objevila sem tam 

slzička, když čerti strašili.

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI
V AKCENTĚ
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FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
VÝVOJ HLAVNÍCH MĚNOVÝCH PÁRŮ

25,20 – 26,00 CZK/EUR

Velmi složitá situace na začátku letošního 

roku. Silné domácí fundamenty sice 

i nadále hovoří pro posílení koruny, avšak 

na slabší úrovně může korunu rychle 

posunout negativní nálada na finančních 

trzích.

21,40 – 23,00 CZK/USD 1,13 - 1,18 USD/EUR

Klíčem k vývoji koruny vůči americkému 

dolaru zůstává hlavní měnový pár 

EURUSD.

Společná evropská měna sice i nadále 

z ů s t á v á  n e g a t i v n ě  o v l i v ň o v á n a 

zpomalením HDP v eurozóně, avšak 

pravděpodobnost významnějšího po-

sílení dolaru se v úvodu letošního roku 

přeci jen snižuje.

EURCZK USDCZK EURUSD 

Termín uzávěrky: 7. 1. 2019

Organizátoři fóra „Malá země, velká výzva: Zpátky na vrchol”, 

které proběhlo na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí na začátku 

listopadu, si nekladou malé cíle. Chtějí vytvořit platformu 

českého Davosu. Hned první ročník ukázal, že to není zcela 

nereálné. Dva dny zcela nabité informacemi, zajímavými řečníky, 

mezi nimiž byli například Pavel Kysilka (6D Academy), Radek 

Špicar (Svaz průmyslu a dopravy), Tomáš Sedláček (ekonom a 

filozof), Roger Tooze, ekonomové Petr Zahradník a Miroslav 

Singer, analytici Miroslav Novák a Helena Horská a také zástupci 

předních českých firem. Nad akcí v nádherném prostředí 

empírového zámečku, kterou organizovala platforma Alter Eko, 

převzal záštitu hrabě František Kinský.

KOSTELEC NAD ORLICÍ CHCE BÝT ČESKÝM DAVOSEM

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

Evropa

Zpomalení evropské ekonomiky v zá-

věru loňského roku pokračovalo, což 

zcela nekompromisně signalizují 

předstihové indikátory v podobě 

indexů PMI z klíčových zemí eurozóny.

1Q 2019leden 2019závěr 2018

Svět

Výrazný propad zaznamenala v závěru 

loňského roku cena ropy, a to až k hladině 

50 dolarů za barel v případě ropy Brent. 

Významně nižší cena ropy zároveň před-

stavuje protiinflační riziko pro měnovou 

politiku České i Evropské centrální banky.

Svět

Silnému poklesu se v prosinci nevy-

hnuly ani akciové trhy včetně nejsle-

dovanějšího akciového indexu S&P 

500. Výprodejů nezůstal ušetřen ani 

český akciový trh.

Česká republika

Česká národní banka na únorovém zasedá-

ní pravděpodobně zvýší hlavní úrokovou 

sazbu o 0,25 p. b. na 2,00 %. To, že letos 

bude centrální banka pokračovat v dalším 

rychlém zvyšování sazeb, lze však s vysokou 

mírou pravděpodobnosti vyloučit. 

Evropská unie

Finální verzi dohody o vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie, tzv. brexit, musí 

schválit britský parlament, což rozhodně 

nebude jednoduché. Stále existuje poměrně 

vysoká šance, že Spojené království opustí 

Evropskou unii bez jakékoliv dohody.

Svět

Obchodní (ne)dohoda mezi USA a 

Čínou. V průběhu 1. čtvrtletí by mohlo 

být známo, zda se zmíněné země 

dokáží dohodnout na zrušení obchod-

ních cel či alespoň zastavit další eska-

laci obchodního protekcionismu. 

závěr 2018 únor 2019závěr 2018


