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KDYŽ VÁNOČNÍ VEČÍREK, TAK 24…
SLOVO ÚVODEM

…a v zásadě je jedno, že to je v červnu. Vlastně termín úplně skvělý, protože krájí přesně na půl dobu mezi
loňskými a letošními svátky ozdobených boroviček a smrčků. A proto jsme ten den uspořádali ﬁremní večírek.
Přiznejme si, každému bylo jedno, jak daleko je ještě do Vánoc, důležité bylo, že jsme se všichni po více než
dvou letech zase mohli potkat. Aristotelovo tvrzení, že člověk je tvor společenský, bych při pohledu na nadšené
tváře kolegyň a kolegů podepsal v plném rozsahu. A to se řecký ﬁlozof nemusel potýkat s poradami přes
Teamsy, notoricky opakovanými problémy při spojování přes Skype nebo Zoom a marným hledáním té
nejlepší platformy, která ale byla vždy jen náhražkou a cestou, jak udržet alespoň nějaký kontakt v obtížné
době. Na baru ale spojení nevypadávalo (dobře, někdy nebyl přenos úplně bez šumů), řada témat se vyřešila
rychle, vznikla nová, samozřejmě velmi kreativní řešení. Po úspěšném, ale těžkém roce byly ty „Vánoce“
v červnu zkrátka naprosto perfektní.
Ať Vám léto přinese jen samá skvělá setkání.

AKCENTA CZ PATŘÍ
DO SKUPINY RBI

NOVÝ ÚČET V TATRABANCE
Ve slovenské Tatra bance a.s. má AKCENTA nově otevřený
účet v CZK. Účet je již plně k dispozici klientům a jeho IBAN je
SK47 1100 0000 0028 2700 4615

Akvizice AKCENTY nadnárodní rakouskou ﬁnanční skupinou
Raiﬀeisen Bank International (RBI) a českou dceřinou
společností Raiﬀeisenbank a.s. byla úspěšně dokončena.
AKCENTA CZ tak nově patří do silné a respektované skupiny RBI.

AKCENTA GRAND SLAM 2021 VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU A SOBĚSLAVI
Na konci května odstartovala, po zimní odmlce, každoroční
deblová tenisová túra pro klienty AKCENTY CZ. První turnaj
letošní sezony se konal ve Žďáru nad Sázavou a podle velké
účasti a nasazení hráčů na kurtech bylo zřejmé, že se všichni
na turnaj těšili. Své kvality nakonec jasně prokázal sehraný
deblový pár ve složení Hájek–Brusenbauch, který ve ﬁnále
nedal šanci dvojici Zeman–Drachovský. Se 3. místem se
tentokrát musel spokojit pár Friedl–Dubský. V opravdu
kvalitně obsazeném turnaji se nakonec z ceny útěchy radovali
deblisté Exnar–Puchýř. A právě Puchýř vyměnil pro druhý
turnaj v Soběslavi parťáka a spolu s Holasem porazili ve ﬁnále
letos věčně druhé Zemana s Drachovským. Třetí místo obsadil
pár Vilímek–Moc a cenu útěchy nakonec vybojovala dvojice
Šťastný s Tesárkem.
V červenci se túra stěhuje do Houšťky a velké ﬁnále je
naplánováno na září, tentokrát do Dvora Králové nad Labem.
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NA JAŘE JSME JEZDILI
A POMÁHALI DĚTEM

TENISOVÝ TURNAJ
A ŠKOLA VAŘENÍ V TRNAVĚ

Celý duben a květen jsme sportovali pro charitativní akci
Jezdi a pomáhej s Rafkarna CZ pro Sport Hradec Cup
a podpořili tak rodiny hendikepovaných dětí. Najeté,
uběhnuté nebo jinak nasportované kilometry jsme
proměnili v částku 5 000 Kč, která putuje na pomoc rodinám
Amálky, Václava a Filipa, kteří bojují s jejich nelehkým
osudem.
Za AKCENTU CZ sbírali kilometry Michaela, Jan, Petra, Aleš,
Honza, Aneta a Veronika. Celkově se v rámci této akce
podařilo vybrat fantastických 317 461 Kč!

Horké letní počasí doprovázelo již 6. ročník tenisového
turnaje čtyřher a školy vaření AKCENTA CZ v Trnavě
v Tenisovém centru Hotel Empire.
Vítězem turnaje se stal nový deblový pár Hugo Smoleňák
a Anton Jakubík, který porazil pány Mariana Jankovieche
s Janem Vlčkem. Ze třetího místa se radovali vloni první
Ľubomír Šupa a Tomáš Masaryk a cenu útěchy vybojovali,
stejně jako vloni, Marek Mráz a Peter Klobučník.
Pro nehráče tenisu byla připravena tradiční škola vaření se
Silvou Pilkovou, která tentokrát zvolila jihoslovenskou
kuchyni. Všichni si tak mohli pochutnat třeba na grilovaném
pstruhovi, Halászle anebo plněném zelném listu. Ke kávě se
potom podávaly šomló halušky.

AKCENTA CZ OPĚT PODPOŘÍ SPORTOVNÍ AKCE VELKÁ CENA HRADCE
KRÁLOVÉ A CZECHMAN
I letos jsme se stali partnery tradičního cyklistického závodu
Velká cena Hradce Králové a triatlonového závodu
Czechman 2021. Velká cena HK i Czechman se uskuteční
v sobotu 4. září 2021, Czechman konkrétně v Dolanech
u Starých Ždánic a Velká cena HK na Masarykově náměstí
v Hradci Králové. Extrémní závod CZECHMAN, který je řazen
do kategorie ½ IRONMAN a na svém startu tradičně vítá
skoro 500 sportovců, se skládá z tratě složené z 1,9 km
plavání, 90 km cyklistiky a 21 km běhu a dokážou ho dokončit
jen ti nejhouževnatější. Tradiční silniční kritérium v centru
Hradce Králové zase představí nejlepší české cyklistické
týmy, závodníky na koloběžkách, handbicích a opět bude
hostovat exhibiční závod na Bromptonech – tedy stylových
„skládačkách“. AKCENTA CZ letos opět postaví na startovní
pásku své jezdce, kteří se budou snažit překonat své
výsledky z minulého roku. Registrovat se na hradecké
kritérium můžete zde: www.sportt.cz/register/1076
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ČESKÉ EXPORTNÍ FÓRUM
OPĚT V ČERVENCI
I letos se čeští exportéři sjedou do Černínského paláce
v Praze na České exportní fórum. Konkrétně 22. 7. 2021
budou diskutovat spolu se zástupci politických stran,
ministerstev a zástupců ČNB o aktuálních otázkách, které
české vývozce nejvíce pálí. Na akci již tradičně vystoupí také
hlavní analytik AKCENTY Miroslav Novák a v rámci programu
proběhne slavnostní vyhlášení soutěže TOP exportér,
kterou pořádá Asociace exportérů spolu s Raiﬀeisenbank.

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

EU

Česká republika

Centrální banky v ČR a v Maďarsku na
červnových zasedáních přikročily
k prvnímu zvýšení úrokových sazeb
od začátku pandemie a zároveň
signalizovaly, že utahování měnové
politiky bude pokračovat i ve druhé
polovině letošního roku.

Ukončení protiepidemických opatření
a rychlejší tempo vakcinace se ve
2. čtvrtletí pozitivně promítly do velmi
s i l n é h o h o s p o d á ř s ké h o o ž i v e n í
v eurozóně. K významnému zlepšení
došlo rovněž v sektoru služeb.

V letních měsících budou i nadále přetrvávat
komplikace na nabídkové straně ekonomiky.
Lze očekávat pokračující růst cen vstupů,
narůstající prodlevy u dodavatelů a celkové
problémy v dodavatelsko-odběratelských
řetězcích. Zvyšuje se riziko, že se růst cen na
začátku výrobního řetězce začne stále významněji propisovat do spotřebitelské inﬂace.

červen 2021

2Q 2021

2Q 2021

3Q 2021

3Q 2021

rok 2021

Evropa a USA

USA

Střední Evropa

Spotřebitelská inﬂace během jarních
měsíců dále zrychlovala a v řadě zemí
se vyšplhala výrazně nad inﬂační cíle
tamních centrálních bank. Významné
zrychlení inﬂace se týkalo především
středoevropského regionu a USA.

Americká centrální banka (Fed) v létě pravděpodobně oznámí, že je připravena zahájit normalizaci měnové politiky a začít omezovat program
nákupů cenných papírů. Jednou z možností je,
že šéf Fedu J. Powell ústup z expanzivní měnové
politiky oznámí na srpnovém symposiu centrálních bankéřů v Jackson Hole.

V létě dojde k dalšímu nárůstu kladného úrokového diferenciálu ve prospěch
české koruny a maďarského forintu
vůči euru, což se může odrazit do dalšího posílení středoevropských měn vůči
společné evropské měně.

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

EURCZK

USDCZK

EURUSD

25,10 – 25,80 CZK/EUR

20,90 – 22,40 CZK/USD

1,15 – 1,20 USD/EUR

Postupující oživení domácí ekonomiky
v kombinaci s výhledem na další zvýšení
úrokových sazeb ze strany České národní
banky bude pomáhat koruně k posílení.
Rizikem je, že americký Fed přes léto
oznámí začátek normalizace měnové
politiky, což může kurz koruny dočasně
stlačit na slabší hodnoty.

Vůči americkému dolaru zůstává koruna
primárně ve vleku vývoje obchodování
na eurodolaru. Koruna může v létě
i nadále těžit z toho, že Česká národní
banka v červnu zahájila cyklus zvyšování
úrokových sazeb.

Vývoj na eurodolaru bude v letních měsících výrazně ovlivněn tím, jaká čísla budou
chodit z USA a zda americký Fed oﬁciálně
oznámí zahájení normalizace měnové
politiky. Základním scénářem je obchodování v rozmezí 1,15 – 1,20 USD/EUR.

Termín uzávěrky: 09. 07. 2021
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