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Tady se prostě nikdo nemračí, a je jedno, jestli venku prší nebo svítí sluníčko. Protože v České Lípě skoro vždycky 

prší, když se tam koná mistrovský golfový turnaj hendikepovaných golfistů. Bylo tomu tak i letos, z nebe padaly 

provazy vody, ale v klubovně byste nenašli nikoho, komu by to kazilo náladu. Ten optimismus je až nakažlivý, a tak, 

když jsem vyrážel na hřiště a nepromokavá bunda rezignovala na svoji funkci jen několik minut po botách, vůbec 

mně to nevadilo. Bez ohledu na počasí jsem s hráči prožíval radost z povedených i těch méně povedených ran. Život 

totiž mnohým z nich těch ran nadělil víc, než já zahraju na hřišti… A že jich zahraju opravdu hodně. Na rozdíl ode mě 

ale hole do roughu nezahazují a statečně se se svým osudem perou, na hřišti i mimo něj, s promočeným botami 

i vodou za límcem, ale vždycky s úsměvem.

Jsem moc rád, že hendikepované golfisty již řadu let podporujeme. Na oplátku se musím přiznat, že když mám příležitost se nějaké 

jejich akce zúčastnit, tak se jim bezostyšně snažím trochu toho jejich nakažlivého optimismu ukrást – aspoň na chvilku.

Tak ať ani Vám nic a nikdo náladu nezkazí.

SLOVO ÚVODEM

KDYŽ VÁM NIC NEZKAZÍ DOBROU NÁLADU

Na konci srpna se v slovenském golfovém klubu Tri Duby Golf 

Resort uskutečnila Golfová akademie AKCENTA 2021 pro hráče 

golfu, kteří s tímto sportem teprve začínají.

Akademie se zúčastnilo 20 hráčů z řad našich klientů, kteří si užili 

krásný golfový den a pronikli alespoň trochu do tajů této hry. 

Svoje čerstvě získané zkušenosti potom mohli předvést ve dvou 

soutěžích – a sice v patování a nejdelším odpalu. V patování byl 

nejpřesnější, a po zásluze tak zvítězil, Juraj Šepák. Nejdelší odpal, 

170 metrů, se povedl Miroslavu Matisovi. O zpestření a oslazení 

celé akce se postaral pan Otčenášek, který je vášnivým včelařem 

a všichni účastníci si tak mohli vyzkoušet stáčení medu a odnést 

si ho domů jako milou, sladkou a zdravou pozornost.

GOLFOVÁ AKADEMIE
AKCENTA 2021

18. srpen patřil na Ministerstvu zahraničí českým exportérům. 

Konalo se zde již 5. České exportní fórum. To zahájil ministr 

zahraničních věcí Jakub Kulhánek, kterého vystřídal guvernér 

České národní banky Jiří Rusnok a řada dalších vystupujících. 

V rámci analytického bloku potom spolu s Helenou Horskou 

a Mojmírem Hamplem vystoupil i analytik AKCENTY Miroslav 

Novák. Mezi hlavní témata patřil vývoj koruny a kroky ČNB, 

hospodaření státu a veřejné finance, výzvy pro exportně 

zaměřenou ekonomiku a vývoj světové ekonomiky – rizika 

a příležitosti. Poprvé také na Českém exportním fóru mohli 

účastníci získat více informací o Zalep.to, novém produktu 

AKCENTY.

V rámci fóra byla předána cena TOP Exportéra roku, kterou 

vyhlašuje Asociace exportérů ve spolupráci s Raiffeisenbank, 

a v níž si první místo odnesla společnost Isotra.

5. ČESKÉ EXPORTNÍ FÓRUM
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Dlouhá léta působil v bankovním sektoru, kde pracoval na 

vyšších manažerských postech hned v několika významných 

finančních institucích. Po padesátce, kdy většina ostatních již 

pomýšlí na důchod, se však Alois Žemlička rozhodl svoji 

profesní kariéru otočit zcela naruby. Založil e-shop Raido.cz 

a začal prodávat kvalitní brašnářské produkty z kůže a korku, 

jejichž výroba splňuje kritéria BIO a VEGAN kvality.

Proč se Váš e-shop zaměřuje právě na tento druh výrobků? 

Proč právě tašky a batohy z kůže a korku a v BIO a VEGAN 

kvalitě?

Mě osobně tato oblast velice zajímá. Spolupracujeme s italskou 

firmou Tuscany Leather, která vyrábí věci z kůže, k jejímuž 

zpracování se používají výhradně přírodní taniny. Jinými slovy, 

celý proces vyčiňování se obejde zcela bez umělých chemikálií. 

A to je pro mě podstatné. Co se týče zboží z korku, v minulosti 

jsme navázali spolupráci s výrobcem Corkor, což je portugalská 

manufaktura s opravdu dlouhou tradicí, která má vlastní alej 

s korkovými stromy. Tyto stromy jsou staré několik desítek let 

a odebraný korek přirozeně po čase doroste zpět. Obecně 

vzato tedy prodáváme zboží, které je šetrné vůči životnímu 

prostředí a hlavně udržitelné.

Nepohrával jste si někdy s myšlenkou, že byste i Vy sám začal 

nějaké takové zboží vyrábět? Nebo jste měl od začátku jasno 

v tom, že jej chcete hlavně prodávat?

Pětadvacet let jsem dělal manažera banky. A protože jsem toho 

ve svých třiapadesáti měl už plné zuby, řekl jsem si, že je načase 

začít dělat něco úplně nového. A tak mě napadlo udělat si 

e-shop. To mě v současné chvíli velice naplňuje, a proto žádná 

výroba ani nic podobného aktuálně v úvahu nepřipadá. Byla by 

to záležitost na dalších deset let, a to nyní rozhodně 

podstupovat nechci. Takto jsem maximálně spokojený. 

Kvůli svým obchodně-zahraničním aktivitám jste si jako 

partnera pro devizové služby vybrali společnost AKCENTA CZ. 

Jaké typy obchodů si s ní sjednáváte? Jde pouze o  spotové 

operace nebo třeba využíváte i nástroje pro budoucí zajištění 

měnového kurzu typu forwardů, opcí a tak podobně?

Zatím se jedná výhradně o spotové operace. Nedávno jsme se 

PŘEDSTAVUJEME: RAIDO.CZ 

bavili i o možnosti toho, že bychom v budoucnu zkusili nějaké 

spekulace. To mě docela láká, ale nic konkrétního zatím v plánu 

ještě nemám. 

Co na jejích službách nejvíc oceňujete a v čem má naopak 

podle Vás AKCENTA ještě rezervy?

Na lidech z AKCENTY oceňuji především jejich přístup. Ten je 

totiž naprosto skvělý. Jejich reakce je okamžitá. Vypořádání 

obchodu probíhá ještě týž den. Navíc když člověk srovná na 

trhu kurzy, zjistí, že to, co mu nabízejí v AKCENTĚ, je takřka 

bezkonkurenční. U své banky jsem pětadvacet let, ale nikdy by 

mě nenapadlo dělat spotové operace jinde než právě 

v AKCENTĚ. Na druhou stranu, nejsem jejím klientem natolik 

dlouho, abych mohl vypozorovat, zda má nějaké nedostatky, 

potažmo jaké přesně. Na to bychom asi museli spolupracovat 

o něco déle. 

Celý rozhovor si můžete přečíst  Více informací o společnosti ZDE.

Raido.cz a její nabídce najdete na www.raido.cz 

Již popáté v řadě se dějištěm Mezinárodního mistrovství 

České republiky v golfu hendikepovaných (Czech Disabled 

Open 2020) stal  Golf  Resort Česká Lípa.  Na skvěle 

připraveném hřišti, které bylo i přes nepřízeň počasí hratelné 

všechny tři dny, se utkalo několik desítek hráček a hráčů. 

Svého přemožitele nakonec nenašel německý reprezentant 

Timo Klischan, když zahrál dvě fantastická soutěžní kola (76 + 

74) a obhájil tak svůj loňský titul Mezinárodního mistra ČR. 

O stříbrnou pozici proběhl napínavý souboj až do poslední 

jamky. Se stejným skórem 79 totiž vstupovali do druhého kola 

Jennifer Sräga a Zbyněk Kotek a nakonec z něj s náskokem 

jediné rány vyšla vítězně reprezentantka Německa. Kromě 

zisku bronzu v kategorii mezinárodní svým skvělým výkonem 

Zbyněk Kotek obhájil i titul Národního mistra ČR. Bylo nám ctí 

být u této akce jako tradiční partneři.

HENDIKEPOVANÍ GOLFISTÉ SE OPĚT UTKALI V ČESKÉ LÍPĚ

https://www.aexport.cz/u-nas-jako-by-pandemie-vubec-nebyla-rika-sef-brasnarskeho-e-shopu-alois-zemlicka/
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Termín uzávěrky: 13. 09. 2021

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA

VÝVOJ HLAVNÍCH MĚNOVÝCH PÁRŮ

Pokud vyjdeme z předpokladu posilující 

koruny vůči euru a stabilního kurzu 

EURUSD, tak je reálné,  že koruna 

v nadcházejících týdnech posílí směrem 

k letošnímu maximu na úrovni 20,80 

CZK/USD.

Nejpravděpodobnějším scénářem je 

pokračující obchodování v bočním trendu, 

který lze na eurodolaru identifikovat od 

poloviny června. Je poměrně pravděpo-

dobné, že jak Evropská centrální banka, 

tak i americký Fed na zářijových zasedá-

ních oznámí, že ve 4. čtvrtletí začnou snižo-

vat nákupy cenných papírů.

20,80 – 21,90 CZK/USD 1,16 – 1,20 USD/EUR25,00 – 25,60 CZK/EUR

Vzhledem k rétorice českých centrálních 

bankéřů se zvyšuje pravděpodobnost 

dalšího posílení koruny, a to až k hranici 

25 CZK/EUR. Důležitým předpokladem 

posilování koruny je, že se udrží pozitivní 

nálada na finančních trzích.

EURCZK USDCZK EURUSD 

V pátek 23. 7. 2021 se odehrál další z tenisových turnajů AKCENTA CZ Grand Slam 2021, v pořadí již 

třetí. Nově jsme vyzkoušeli skvělé kurty v Houštce ve Staré Boleslavi. Počasí bylo opět perfektní, 

a tak nic nebránilo 19 deblovým párům poprat se o body do celkového žebříčku a o turnajové 

trofeje. Vítězem se tentokrát stal nový, narychlo složený pár Drachovský – Dubský, který porazil 

deblisty Čápa se Spilkou. Třetí místo obsadil pár ve složení Moc – Holas a cena útěchy potěšila 

deblisty Trojana s Mazným. Výsledky tak ještě více zamíchaly pořadím před posledním turnajem, 

který proběhne v září ve Dvoře Králové nad Labem.

TŘETÍ TENISOVÝ GRAND SLAM

SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

USA

Summit v Jackson Hole mírně zklamal, 

když se projev šéfa Fedu J. Powella nesl 

v opatrném a neurčitém duchu ohledně 

nejbližšího postupu Fedu. V každém 

případě se začátek ústupu z velmi 

expanzivní měnové politiky v USA blíží.

EU

Inflace přes léto dále zrychlila a silné 

inflační tlaky lze pozorovat jak v případě 

cen výrobců, tak i ve spotřebitelské 

inflaci. V eurozóně meziroční spotřebi-

telská inflace zrychlila na desetileté 

maximum a v případě indexu cen prů-

myslových výrobců rostly ceny nejprud-

čeji od roku 1982. 

EU a USA

Centrální banky v USA i v eurozóně 

začnou zřetelnější signalizovat, že do 

konce letošního roku zahájí ústup od 

velmi expanzivní měnové politiky. 

V obou případech se nejprve začne 

s omezováním nákupů cenných papírů.

Svět

Ruku v ruce s inflací v létě pokračovaly 

problémy na nabídkové straně ekonomi-

ky. Dodavatelsko-odběratelské řetězce 

zůstávají narušeny, což se negativně 

promítá do výrazného růstu cen vstupů, 

do nedostatku materiálu a surovin 

a prodlužují se dodavatelské lhůty.

EU

Druhá polovina letošního roku bude ve 

znamení pokračujícího rychlého hospo-

dářského oživení v zemích EU. Rizikem 

zůstávají i nadále mutace covidu-19, když 

některé země navzdory vysoké proočko-

vanosti aktuálně bojují s další vlnou 

pandemie.

Česká republika

Česká národní banka bude pokračovat 

v rychlém zvyšování úrokových sazeb 

a na zářijovém zasedání je reálné, že 

dojde ke zvýšení sazeb rovnou o 50 

bazických bodů. Centrální bankéři tak 

primárně reagují na akcelerující inflaci 

a rostoucí inflační očekávání.
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