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Češi mají rádi zvyky a tradice, zvláště pak ty nejtradičnější. Trdelník a jeho různé modifikace nesmějí chybět na 

žádném nefalšovaném jarmarku a Silvestr bez ohňostrojů? Nesmysl. Když to nevypadá jako frontová linie na 

Blízkém východě, tak to zkrátka není správné vítání nového roku. Takže když jsem se 1. ledna probudil s ušními 

bubínky zralými na repas, s hlavou bolavou, asi od kvalitní televizní silvestrovské zábavy, vzpomněl jsem si na 

pořekadlo: Jak na Nový rok, tak po celý rok.  Jestli to opravdu funguje, tak se dočkáme toho nejdivočejšího 

Brexitu, řadou ekonomů slibovaná krize přestane přešlapovat přede dveřmi a koruna si koupí permanentku na 

tu nejdivočejší horskou dráhu, jaká na Matějské pouti je. Nezbývá mi než jen doufat, že se můj nepovedený 

Nový rok pro letošek prostě počítat nebude.

Samozřejmě věřím, že se žádné černé scénáře nenaplní, černé labutě nepřiletí, ba naopak. Rok 2019 bude skvělý, jedinečný. 

Určitě k tomu přispějí jak naše služby, tak také akce, které pro naše klienty chystáme, ať už jsou to ekonomické semináře, 

sportovní a kulturní akce. S námi se zkrátka nemusíte bát ani novoroční kocoviny.

Tak ať ten letošní rok stojí za to. 

SLOVO ÚVODEM
FRONTOVÁ LINIE ZA OKNY

POŘÁD SE
NĚCO DĚJE

NEWSLETTER ČÍSLO 24/2019

Na začátku roku proběhlo v Praze již 14. Investiční fórum. 

Název akce sice napovídá, že hlavním tématem byly investice 

a investiční příležitosti, ale prostor dostala také další témata, 

která si všímala brexitu, geopolitických rizik současnosti, 

vývoje na devizovém trhu a další. I proto na konferenci 

vystoupil hlavní analytik AKCENTY Miroslav Novák, který 

v bloku s Evou Zamrazilovou, bývalou členkou bankovní rady 

ČNB, diskutoval o české ekonomice a koruně. V ostatních 

moderovaných diskuzních blocích a  samostatných 

přednáškách vystoupili další přední ekonomové, investiční 

odborníci a finanční specialisté z celého světa, kteří nabídli své 

pohledy a ty nejlepší investiční strategie pro rok 2019. Z těch 

zahraničních odborníků je určitě třeba zmínit W. Santose,  

ředitele Franklin Templeton Alternative Investments, 

E. McLaughlina, který je investičním specialistou BNP Paribas 

AM, a nebo R. Tenconiovou, zakladatelku ADA Economics. 

Nabitý program čítal téměř 30 odborníků. Přes 300 posluchačů 

tak bylo určitě spokojeno.

ROK 2019 POHLEDEM
EKONOMŮ A INVESTORŮ

Letošní tenisový AKCENTA GRAND SLAM 2019, tedy šňůra 

deblových tenisových turnajů, je na svém startu. První turnaj 

se totiž netradičně odehraje již v březnu v hale nově 

postaveného sportovního centra HIT v Hradci Králové. 

V květnu potom hráči poměří své síly v Plané nad Lužnicí, 

v červnu v Brně a v září tradičně v Pardubicích. Už teď jsme 

zvědaví, zda se nakonec v Pardubicích bude radovat, stejně 

jako vloni i předloni, vítězný debl Martin Musílek s Petrem 

Lhotou, nebo najdou své přemožitele. Každopádně určitě si 

opět všichni užijí dobrého tenisu a příjemné atmosféry. A aby 

byly sportovní výkony ještě lepší, dodá na turnaje své skvělé 

produkty firma ForActiv. Její sportovní, doplňková a zdravá 

výživa špičkové kvality určitě přijde tenistům vhod.

TENISOVÝ GRAND SLAM 2019
NA STARTU

https://www.foractiv.cz/
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Společnost Fruit Trading CZ s.r.o. je obchodní společnost 

působící na českém trhu více jak 16 let. Zabývá se dovozem 

zelených banánů k dodavatelům, kteří se specializují na jejich 

dozrávání a následnou distribuci do maloobchodního prodeje 

ke konečnému zákazníkovi. Jejím jednatelem je Ing. Miroslav 

Novák, který nám odpověděl na pár položených otázek.

Jak se vám daří v dnešní době a od kdy spolupracujete jako 

importní firma s AKCENTOU? 

Musím říci, že si již přesně nepamatuji, od kdy přesně 

s AKCENTOU spolupracujeme, protože je to více než 10 let. Tím, 

že máme pouze dovozy jedné komodity, zelené banány, je pro 

nás velice důležité, v dnešní, tvrdě konkurenční, době, 

nakoupit devizy v co nejlepším kurzu. Nejdříve jsme své 

devizové nákupy kryli nákupem od bank, ale zjistili jsme, že je 

pro nás výhodnější pracovat se specializovanou firmou, kde 

docílíme nákup mnohdy i o několik haléřů lépe. A to je ve 

větších objemech nezanedbatelná částka. Situace v našem 

odvětví je až nezdravě konkurenční: Došlo k nekontrolované 

centralizaci nákupů surovin velkými řetězci, které „vydírají“ 

svojí velikostí dodavatele, mnohdy je likvidují a nutí do centra-

lizace. Probíhá proces unifikace a ekonomický diktát mění 

a usměrňuje spotřebitele dle svých potřeb, mnohdy proti jejich 

přirozenosti, proti tomu, co potřebují. Říká se tomu nevinně 

globalizace, ale uvidíme, co nás čeká…. ale to je jiné téma.

Jak jste to myslel s výhodou nákupu jiné měny u speci-

alizované firmy?

Jak už jsem uvedl, jedná se o úsporu desetiny, mnohdy 

i jednotek haléřů např. při nákupu eur. To na první pohled 

vypadá zanedbatelně, ale ve větších objemech se jedná 

o signifikantní úsporu na každém obchodu. Vycítit, kdy je 

nejlepší udělat obchod, k tomu je nejdůležitější mít správné, 

snad i intuitivní informace o trhu s danou měnou. Když máte 

denní přehled o této měně, sledujete akciový trh, stačí hlavní 

trendy, tak vidíte a cítíte s vyšší pravděpodobností, kdy máte 

šanci koupit nejlépe. Rozhodnutí je vždy na vás, a to s plnou 

odpovědností. Dostávám od AKCENTY denní přehledy 

a úvahy k vývoji trhu, odebírám informace z Patrie a sleduji 

trendy na akciových trzích např. jak uzavírá USA, jaká je nálada 

na trhu atd. I když na to koukáte denně jako laik, který si chce 

co nejlevněji nakoupit eura, tak se neubráníte pocitu, že silní 

„hráči“ rozkývají trh a luxují profity menším „hráčům“, kteří 

nemají aktuální přehled a takovou sílu hnout s trhem. Vidíte, 

jak se dají vydělat, ale i rychle a snadno ztratit peníze… ale zase 

je to jiné téma k diskuzi. Faktem je, že my jako malá firma si 

správně načasovanými obchody trochu pomůžeme, což nám 

umožní podnikat a přežít v takto složité době.

PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST
FRUIT TRADING CZ S.R.O.

S velkým potěšením můžeme oznámit, že jsme i v letošním 

roce uzavřeli partnerství s CZDGA, tedy Českou golfovou 

asociací hendikepovaných. Partnerství se týká jak CZDGA 

TOUR, tak také dalších činností asociace, která sdružuje více 

než 180 hráčů s různými druhy postižení. Přitom je to ale 

právě sport, který pomáhá těmto lidem poprat se s nepřízní 

osudu a těžkostmi, které jim jejich postižení leckdy přináší.

CZDGA – PARTNERSTVÍ,
NA KTERÉ JSME HRDÍ

Na jarní měsíce připravujeme několik 

ekonomických seminářů. Víme, jak 

jsou informace důležité, a vědí to 

i naši klienti. Proto se 3. března 

vypravíme do Českých Budějovic, 

2. dubna do Brna a 11. dubna potom 

do Prahy. Právě na pražské akci 

budou  mí t  účastn íc i  možnost 

poslechnout si a diskutovat nejenom 

s analytikem Miroslavem Novákem 

a ekonomem Romanem Chlupatým, 

ale také s dalším hostem, kterým 

bude Pavel Kysilka. Toho si většina 

z nás pamatuje především z České 

spořitelny, kde působil dlouhých 

17 let nejprve jako hlavní ekonom 

a později  jako generální ředitel 

a předseda představenstva. V roce 

2016 založil 6D Academy a stal se 

jejím předsedou. V současné době se 

n a p l n o  v ě n u j e  t é t o  o t ev ře n é 

platformě, která pomáhá českým 

firmám a lídrům uspět v digitálním 

věku. Nejenom samotná přednáška, 

ale i následná diskuse bude zaručeně 

inspirativní. 

PAVEL KYSILKA HOSTEM
NA SEMINÁŘI AKCENTY

Od 2. 1. 2019 došlo ke změně číslování devizových obchodů – 

přidělování variabilních symbolů jednotlivým obchodům, 

které jsou uzavírány s AKCENTOU CZ. Změna se týká také 

číslování obratů na Interních platebních účtech (IPÚ).

Se vstupem na francouz-

ský trh to myslíme vážně. 

I proto jsme se od února 

stali členy Francouzsko-

české obchodní komory. 

STALI JSME SE ČLENY FČOK

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU
ČÍSLOVÁNÍ OBCHODŮ
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Termín uzávěrky: 11. 3. 2019

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

25,40 – 25,90 CZK/EUR

Případné zvýšení úrokových sazeb ze 

strany ČNB na březnovém zasedání sice 

může pomoci koruně k ziskům, avšak 

s ohledem na přetrvávající nejistoty ve 

vnějším prostředí se výraznější posílení 

koruny jeví jako málo pravděpodobné. 

22,30 – 23,50 CZK/USD 1,10 - 1,14 USD/EUR

Klíčem k vývoji koruny vůči americkému 

dolaru zůstává hlavní měnový pár 

EURUSD.

Po březnovém zasedání  Evropské 

centrální banky se zvýšila pravdě-

podobnost oslabení eura hlouběji pod 

hladinu 1,12 USD/EUR.

EURCZK USDCZK EURUSD 

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

Německo

I zkraje letošního roku pokračoval 

příliv slabších dat z německé ekonomi-

ky v podobě poklesu indexů Ifo a PMI 

ve výrobním sektoru a také exportních 

průmyslových zakázek.

duben 2019březen 2019

Eurozóna

Evropská centrální banka byla na březno-

vém zasedání výrazně pesimističtější 

ohledně letošního ekonomického vývoje 

v eurozóně a definitivně zavřela dveře 

možnému zvýšení úrokových sazeb ve 

druhé polovině letošního roku.

Evropská unie

Pravděpodobnost realizace tvrdého 

brexitu se v závěru února snížila, když 

důležitá hlasování o nastavení budou-

cích vztahů mezi Spojeným královstvím 

a EU proběhnou ve dnech od 12. do 14. 

března.

Česká republika

Pravděpodobnost, že Česká národní banka na 

březnovém zasedání zvýší úrokové sazby, se 

snížila s ohledem na negativní vývoj v eurozó-

ně. Pro zvýšení sazeb hovoří silné inflační tlaky 

v domácí ekonomice a proti naopak politicko-

ekonomická rizika ve vnějším prostředí. 

Brexit

Nejpravděpodobnějším vyústěním vyjed-

návání mezi Spojeným královstvím a EU 

bude odklad brexitu za původní termín 

29. března. O posunutí brexitu o dva až tři 

měsíce by se mělo hlasovat 14. března.

Svět

Do konce dubna by mělo být známo, zda 

se USA dokázaly domluvit s Čínou na 

nastavení nových obchodních podmí-

nek. Hrozba eskalace obchodního pro-

tekcionismu představuje jedno z hlav-

ních rizik pro globální ekonomický růst.

březen 2019 březen 2019leden 2019 březen 2019

Konec března bude patřit v Trutnově a Mladých Bukách opět 

exportérům. Sjedou se na již 22. Exportní fórum. Pro velký 

zá jem se  čtvrteční  program vrací  do trutnovského 

Společenského centra Uffo, aby v pátek tradičně pokračoval 

v Grund Resortu. Ústředním tématem tentokrát bude školství, 

čemuž odpovídají i přednášející, mezi kterými je například 

Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu, Martin 

Tlapa, náměstek ministra zahraničí, Vojtěch Petráček, rektor 

ČVUT, Aleš Michl, člen bankovní rady ČNB. Tradičně nebude 

chybět ani Miroslav Novák či Helena Horská, kteří budou 

komentovat aktuální makroekonomické indikátory. 

22. EXPORTNÍ FÓRUM 


