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KDYŽ SVĚT ZTRATÍ BARVY
SLOVO ÚVODEM

Těšil jsem se na tento newsletter už od chvíle, kdy jsme dopsali ten předešlý. Aktuální číslo je totiž 36. v pořadí, což
znamená, že Vám ho posíláme „do schránek“ už 6 let. A tak jsem se s graﬁkem domluvili, že by to chtělo oslavit.
A když nemůžeme kvůli pandemii uspořádat na Letné hudební festival, rozhodli jsem se přistoupit
k epidemiologicky vhodnější formě oslavy, a to změně graﬁky neboli layoutu, chcete-li. K tomu jsme Vás chtěli
informovat, jak ﬁnišuje akvizice s RBI, jak připravujeme tradiční tenisovou túru a golfový turnaj, jak se například
staly populární webináře Mirka Nováka, zkrátka že všechno už je skoro tak, jak má být. Graﬁku jsme změnili,
bohužel jinak, než jsme si přáli. 7. dubna totiž svůj boj se zákeřnou nemocí prohrál zakladatel a majoritní akcionář
AKCENTY CZ Milan Lacina. Co se do té doby zdálo barevné a veselé, najednou zšedlo a posmutnělo.
Několikrát jsme s Milanem vedli debaty o ﬁrmě, o životě, o budoucnosti, o radostech a strastech… byl to ve všech směrech
výjimečný člověk.
Díky za vše Milane.

AKCENTA OTEVŘELA
KANCELÁŘ V HAMBURKU
S další expanzí to na německém trhu myslíme vážně. I proto
jsme založili dceřinou společnost AKCENTA DE GmbH, která
bude nabízet naše produkty na tomto vysoce konkurenčním
trhu. Také jsme přemístili naši kancelář, a to do druhého
největšího města v Německu, Hamburku.

POZOR NA PISHINGOVÉ ÚTOKY
Upozorňujeme na to sice průběžně, nicméně v současné době evidujeme opět zvýšený výskyt falešných emailů, které se tváří,
že jsou odesílány z našich emailových adres. Chceme Vás proto znovu upozornit, že nikdy nevyžadujeme emailem vyplnění
citlivých údajů. Pokud máte pochybnosti, zda se nejedná o SPAM, na email neklikejte, případně kontaktujte naši infolinku.
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ZAČÍNÁ TENISOVÁ TÚRA AKCENTA GRAND SLAM 2021
Pokud to epidemiologická situace dovolí, odstartuje
v květnu tradiční tenisová túra deblů AKCENTA GRAND SLAM
2021 a to konkrétně ve Žďáru nad Sázavou, kde si všichni po
delší pauze užijí dobrého tenisu a příjemné atmosféry.
Následovat pak bude červnový turnaj v Soběslavi, na který
naváže červencový v Houšťce u Staré Boleslavi. Finále se pak
uskuteční září ve Dvoře Králové nad Labem, kde se ukáže,
zda loňští šampioni Ladislav Spilka s Jiřím Čápem naleznou
své přemožitele. I letos k lepším výkonům pomohou
tenistům zdravá sportovní výživa od ﬁrmy ForActiv.

PŘEDSTAVUJEME: TONY TREVIS
Jejich oblečení znají především sportovci, zvláště pak ti, kteří
se věnují golfu nebo lukostřelbě. Setkat se s ním ale
pochopitelně může téměř kdokoliv. Jednak proto, že jej lze
použít i na obyčejné běhání nebo ještě obyčejnější turistiku,
či z důvodu toho, že počty kusů funkčních triček, bund,
kalhot a ostatních druhů oděvů, které v Tony Trevis ročně
vyrobí, dosahují řádů tisíců, a tudíž je rozhodně nelze označit
za přehlédnutelné. Severočeská značka působí na zdejším
trhu už dlouhých 12 let. Vyzpovídali jsme proto ředitele
společnosti, pana Antonína Moce. Celý rozhovor si potom
můžete přečíst ZDE.

Firem specializujících se na výrobu sportovního oblečení
je v Česku celá řada. V čem se Tony Trevis liší? V čem ve
srovnání s nimi vyniká?
Tony Trevis dělá především oblečení na golf, které je
speciﬁcké v tom, že jednotlivé střihy jsou dělány jinak, než je
běžné. A to z důvodu švihu, jenž je v golfu naprosto zásadní.
Funkčnost prádla jako takového je ve srovnání s ostatními
ﬁrmami podobná, rozdíl je právě v oněch střizích. Jinými
slovy, je naprosto nezbytné, aby látka nezpůsobovala
jakýkoliv odpor, kvůli němuž by se hráč nemohl pořádně
napřáhnout.

schopni pro své klienty udělat. A když jsem si to já posléze
propočítal a zjistil jsem, jak moc rozdílný kurz mi mohou
v AKCENTĚ ve srovnání s běžnou bankou nabídnout, tak
jsem dospěl k závěru, že je to báječné, protože to jen
v případě naší ﬁrmy znamená úsporu v řádu desítek tisíc
ročně. Obchody, které s AKCENTOU děláme, rozhodně
nepatří k těm největším, takže si dokážu představit, že jiné
ﬁrmy musí ušetřit třeba i stovky tisíc.
Který z jí nabízených produktů využíváte nejčastěji?
Co se naší ﬁrmy týče, tak realizujeme výhradně spotové
o b c h o d y. M ě n ov é z a j i š t ě n í j s m e p roz a t í m ře š i t
nepotřebovali.
Co na jejich službách nejvíce oceňujete, případně co byste
změnili?
Neměl jsem samozřejmě možnost vyzkoušet všechny
ﬁnanční instituce, ale za mě osobně je až neuvěřitelné, jak
rychle jsou v AKCENTĚ schopni daný obchod zrealizovat a že
u toho dokážou být ještě tak milí a vstřícní. To je za mě
ohromné plus.
A pokud jde o druhou část otázky, pak musím říct, že mě
vlastně ani nic nenapadá.

Naše ﬁrma je schopna vyrobit oblečení přesně dle představ
našich zákazníků. Ať už jde o barvu, délku rukávu, materiál –
zkrátka téměř všechno, nač si klient vzpomene. Jsme daleko
ﬂexibilnější než ostatní hráči na trhu, jako jsou velké
zahraniční ﬁrmy, jelikož oblečení šijeme v České republice,
a jsme tak zákazníkovi o poznání blíže.
Dodavatelé Vašich materiálů pochází ze zahraničí,
zejména ze Španělska, Itálie a Švýcarska. Vývoj na
měnových trzích tedy musíte sledovat pravidelně a stejně
tak musíte pravidelně směňovat i koruny do eur,
a n a o p a k . D ev i z ov é s l u ž by p ř i t o m v Č e s k u n a b í z í
v podstatě každá komerční banka či ﬁnanční instituce.
Proč jste se tedy v tomto ohledu rozhodli spolupracovat
právě s AKCENTOU?
S lidmi z AKCENTY jsme se potkali shodou okolností na
jednom golfovém turnaji pořádaným naším společným
obchodním partnerem. Ukázali nám, co všechno jsou
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ROK 2020 BYL PRO AKCENTU
REKORDNÍM
V loňském roce AKCENTA CZ vykázala rekordní čistý zisk
téměř 61 milionů korun. Pro své klienty, jejichž počet se
přehoupl přes 42 tisíc, realizovala obchody v objemu
177 miliard korun. Velmi výrazně stoupl také objem
poskytnutého zajištění, meziročně více než dvojnásobně.
Na těchto číslech se velmi výrazně podepsala pandemie
Covid-19, která vyvolala ve všech směrech nejistotu, což se
promítlo do velmi vysoké volatility na devizovém trhu.
„Rok 2020 byl bez jakýchkoliv debat atypický. S pandemií přišla
ruku v ruce bezprecedentní nejistota, se kterou jsme se museli
všichni vyrovnat, a která měla signiﬁkantní dopad i na devizový
trh. Výrazná volatilita enormně zvýšila zájem našich klientů
o zajišťovací instrumenty, na což jsme byli připraveni a poskytli
jsme jich tak více než dvojnásobný objem oproti roku 2019.
Tento fakt spolu se zájmem klientů o větší transakce a další
expanzí na všech trzích znamenal pro AKCENTU nejúspěšnější
hospodářský výsledek v historii.“ Milan Cerman, předseda
představenstva AKCENTY CZ.

JEZDÍME JAK O ŽIVOT…
PRO ŽIVOT
Od začátku dubna do konce května se mohou všichni velcí
i malí sportovci a sportovkyně spojit v rámci akce Jezdi
a pomáhej – s Rafkarnou pro Sport Hradec Cup a podpořit
rodiny Jiříka a Natálky, kteří bojují s jejich nelehkým osudem.
A proto jsme se i my v AKCENTĚ CZ namotivovali ke kvalitním
výkonům a společně najetými nebo uběhnutými kilometry
podporujeme tuto akci. Pohybem se udržujeme ﬁt a penězi
zase pomůžeme těm, kteří to potřebují. Za AKCENTU CZ
budou sbírat kilometry Honza, Michaela, Petra, Aleš, Jan,
Aneta a Veronika.

VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
(po zdanění, v tis. Kč)

KVĚTNOVÝ WEBINÁŘ
S MIROSLAVEM NOVÁKEM
Velmi mile nás překvapil zájem o naše ekonomické webináře
v e d e n é h l a v n í m a n a l y t i ke m M i ro s l a v e m N ov á ke m .
Plánujeme proto uspořádat další i v květnu. A opět se
budeme věnovat aktuálním ekonomickým otázkám, které
tíží české i slovenské podnikatele. Všechny naše webináře
jsou zdarma.

PLATFORMA ZALEP.TO BYLA
SPUŠTĚNA DO PROVOZU
S radostí si Vás dovolujeme informovat, že jsme úspěšně
spustili do plného provozu naši novou platformu na
ﬁnancování faktur Zalep.to! Díky této platformě můžete
získat ﬁnance za své faktury i do druhého dne, bez nutnosti
čekat na jejich reálnou splatnost, která může být především
u velkých odběratelů velmi dlouhá. Nemusíte plnit žádné
minimální limity ani prodávat veškeré faktury za daného
odběratele. Celý proces postupování Vašich faktur je online,
nemusíte se bát žádných skrytých poplatků ani složitých
podmínek.
V případě jakýkoliv dotazů můžete kontaktovat svého
obchodního zástupce AKCENTY CZ nebo naši klientskou
podporu Zalep.to na čísle: 498 777 880. Více informací
najdete také na www.zalep.to.
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA

EU a USA

EU a USA

Svět

Potvrzen prudký růst americké
ekonomiky v 1. čtvrtletí letošního
roku a hospodářský pokles v eurozóně. Hlavním důvodem divergentního vývoje je rychlost očkování
a související restriktivní protiepidemická opatření.

Hlavní centrální banky (Evropská
centrální banka, americký Fed) na
dubnových zasedáních potvrdily
závazek i nadále udržovat silně
ex p a n z i v n í m ě n ov o u p o l i t i k u .
Pokračuje se tak v politice nulových
či záporných úrokových sazeb a nákupech cenných papírů.

Spotřebitelská inﬂace bude dále
zrychlovat i v nadcházejících měsících, což může tlačit na některé
centrální banky, aby začaly diskutovat o ústupu s extrémně expanzivní
měnové politiky.

1Q 2021

2Q 2021

2Q 2021

2Q 2021

2Q 2021

rok 2021

EU

Česká republika

Česká republika

V Evropské unii se prohlubují problémy v dodavatelsko-odběratelských
řetězcích s negativním dopadem na
nedostupnost komponentů a zvyšující se ceny vstupů.

Předstihové indikátory (PMI) v kombinaci s postupující vakcinací signalizují pro 2. čtvrtletí silné hospodářské oživení evropských zemí, ČR
nevyjímaje.

Česká národní banka i nadále signalizuje
možné zvýšení úrokových sazeb ve
druhé polovině letošního roku. V tom
případě by se Česká národní banka stala
první centrální bankou ve vyspělých
zemích, která by začala s post pandemickým zvyšováním úrokových sazeb.

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

EURCZK

USDCZK

EURUSD

25,50 – 26,10 CZK/EUR

20,90 – 22,10 CZK/USD

1,18 – 1,22 USD/EUR

Zmírnění pandemie, rýsující se rychlé
oživení domácí ekonomiky a pokračující
signalizace České národní banky, že
hodlá ve druhé polovině letošního roku
začít zvyšovat úrokové sazby. To jsou
hlavní argumenty, proč se zvyšují šance
na další posílení koruny.

Vůči americkému dolaru zůstává koruna
primárně ve vleku vývoje obchodování
na eurodolaru. Koruna může navíc těžit
z poměrně jestřábího postoje bankovní
rady České národní banky.

Silné hospodářské oživení v USA a zrychlující inﬂační tlaky zvyšují riziko, že americký
Fed začne na červnovém zasedání naznačovat ústup z velmi expanzivní měnové
politiky. Obchodování v širším okolí hranice 1,20 USD/EUR představuje hlavní scénář pro nejbližší týdny.

Termín uzávěrky: 10. 05. 2021
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