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ČTVRTSTOLETÍ AKCENTY

#editorial #JanVlček

Asi nemá smysl nad tím lamen-
tovat, nemá smysl se nad tím 
dojímat, čas prostě letí. Ostatně 
o  tom zpíval i  Karel a  dokonce 
přiznal, že ho nechytí. Opravdu 
to veřejně přiznal, na jeho kon-
certu jsem to slyšel na vlastní uši! 
A ano, opravdu jsem byl na jeho 
koncertu. Stejně si ale neodpus-
tím trochu nostalgie, protože je 
to 25 let, co je AKCENTA na světě. 
Samozřejmě ji neminuly porodní 

i  poporodní komplikace, školní 
docházku zvládla dobře, i  když 
se občas pošťuchovala se spolu-
žáky a neměla jen samé jedničky. 
V době dospívání vyrazila úspěš-
ně za hranice do okolních států 
a  v  zásadě velmi dobře zvládla 
předpubertální i  pubertální věk. 
Jak dospěla, našla si i  skvělého 
partnera, se kterým vstoupila po 
kratší známosti do manželské-
ho svazku. Hlavně v  tak zvláštní 

době plné nejistoty, jako je beze-
sporu ta dnešní, je totiž lepší táh-
nout to ve dvou a mít se o koho 
opřít…a hlavně se nepřít.

A  i  když současnost přináší 
samé těžké zkoušky, můžete 
se ve svém podnikání opřít Vy 
o  nás. Třeba tím získáte i  čas, 
který potom můžete strávit tím, 
co Vás (po)těší. Byla by škoda to 
nevyužít.

NOTEBOOKY 
PRO ŠKOLU

#pomoc #Ukrajina

S  dopady války na Ukrajině se 
potýkají také české školy, kam na-
stupují ukrajinské děti, které čas-
to nemají žádné vybavení. V rám-
ci výměny počítačů v  AKCENTĚ 
jsme naše starší laptopy věnovali 
žákům ŽŠ Štefcova v Hradci Krá-
lové.

KVĚTNOVÝ 
WEBINÁŘ

#webinář #CZK #stagflace

Webináře si získaly velkou obli-
bu hlavně v době, kdy se „něco“ 
děje. Proto jsme se rozhodli 
připravit v  květnu další webinář 
s hlavním analytikem Miroslavem 
Novákem, jehož tématem bude 
výhled ekonomiky a jak reálná je 
hrozba stagflace s  nízkou neza-
městnaností. Webinář se bude 
konat 17. května od 14 hodin.

XXVI. EXPORTNÍ FÓRUM NA NETRADIČNÍM MÍSTĚ

#ExportníFórum #Valtice #MiroslavNovák

28.  dubna se konalo již 26. Ex-
portní fórum, tentokrát však ni-
koliv v  hlavním městě exportu, 
v Mladých Bukách, ale v hlavním 
městě vína, tedy ve Valticích na 
jižní Moravě. Přes sto účastníků 
se sešlo, kde jinde než ve vinař-
ském sklepě v  krásné vinařské 
100dole v Château Valtice, které 
také poskytlo skvělá vína.

Na fóru vystoupil například býva-
lý guvernér ČNB Miroslav Singer 
a pozvání přijal také ministr prá-
ce a sociálních věcí Marian Jureč-
ka. V  panelové diskusi na téma 
současná ekonomická situace 
vystoupili také Helena Horská 
a  hlavní analytik AKCENTY Miro-
slav Novák. Mezi klíčová témata 
patřila aktuální očekávání vývoje 
kurzu koruny, měnová politika 
ČNB a  dopady ruské agrese na 
českou ekonomiku.

https://bit.ly/3uUbcUv


AKCENTA VYTVOŘILA VLONI REKORDNÍ ZISK

#AKCENTA #zisk #2021 #výročnízpráva

Zisk AKCENTY v  loňském roce 
dosáhl téměř 74 milionů korun. 
Finanční instituce dokázala vyu-
žít vysokou rozkolísanost devi-
zového trhu a potřebu firem za-
jistit se proti kurzovému riziku.

„Nejistota spojená s  pandemií 
se ve vlnách vracela a opakova-
ně rozkolísala devizový trh, což 
vyvolávalo výraznější poptávku 
našich klientů jak po spotových 
operacích, tak také po zajištění 
proti kurzovému riziku. Napří-
klad oproti roku 2020, který byl 
v tomto směru už také atypický, 
jsme vloni poskytli o 13 % větší 

objem zajištění. Dařilo se nám 
přitom na všech šesti evrop-
ských trzích zvyšovat svůj tržní 
podíl a být velmi efektivní. To vše 
se dohromady podepsalo pod 
nejúspěšnější hospodářský vý-
sledek AKCENTY v její 25leté his-
torii“ řekl k výsledkům Milan Cer-
man, předseda představenstva 
AKCENTY CZ, a  dodal: „Těší mě 
také úspěch platformy Zalep.to, 
kterou jsme vloni poprvé nabídli 
našim klientům na českém trhu. 
Ukázalo se, že se jedná přesně 
o  ten typ finančního nástroje, 
který někteří naši klienti rádi vy-
užijí.“

28.  března se konal letošní prv-
ní ekonomický seminář pro 
naše klienty. Pro jeho pořádá-
ní jsme zvolili trochu netradiční 
místo nově otevřeného Muzea 
nákladních automobilů TATRA 

Trochu netradiční název skvě-
lého komediálního představení 
divadla Palace Praha, ve kterém 
exceluje Ondřej Vetchý a  na 
které jsme na začátku března 
pozvali naše klienty. Před pro-
blémy se nevyplatí utíkat, o čemž 
se přesvědčila i  hlavní postava 
Christian, jenž nevydrží s žádnou 
ženou a  již dvakrát předstíral 
vlastní smrt, aby se vyhnul kom-
plikacím s rozchody.

v  Kopřivnici. Samotný seminář 
tak kromě skvělého občerstve-
ní doplnila i  prohlídka exponátů 
muzea a jako třešinkou na dortu 
potom byla prohlídka zrekonstru-
ované Slovenské strely.

PRVNÍ EKONOMICKÝ SEMINÁŘ 
SE KONAL V MUZEU TATRY

VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE 
TO JMENUJETE?

#seminář #Kopřivnice

#akce #divadlo #OndřejVetchý

POZVÁNKA: VELETRH ČESKÝCH 
HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

#AKCENTA #PETROF #veletrh

AKCENTA je partnerem prvního 
ročníku veletrhu „PROMUZIKA“, 
který se uskuteční 20.-21.  květ-
na 2022 v  industriálních prosto-
rách PETROF Gallery v  Hradci 
Králové. Kromě prezentace vý-
robců hudebních nástrojů bude 

na programu řada workshopů 
a koncertních vystoupení, napří-
klad Ivana Mládka a Banjo Bandu, 
Radima Zenkla, kapely HASHBER-
RY a nebo Chinaski, kteří jsou pa-
tronem celé akce.



DOBA „LEVNA“ JE NENÁVRATNĚ PRYČ. 
MUSÍME SE S TÍM NĚJAK POPRAT

#SwiftTransport #doprava #spedice #rozhovor

Dopravní společnost Swift 
Transport z  Vestce u  Chrudimi 
působí na trhu již osmým rokem 
a  svým klientům nabízí širokou 
paletu přepravních služeb. Její 
majitel Ladislav Tomeš v  rozho-
voru pro web aexport.cz popisu-
je situaci na trhu a analyzuje ne-
gativní dopady války na Ukrajině 
a zdražení ropy na celé odvětví.

NA ÚVOD, PROSÍM, PŘED-
STAVTE VAŠI SPOLEČNOST.
Naše dopravní společnost byla 
založena v  roce 2014. Zabývá 
se hlavně dopravou a  spedicí. 
Na přání zákazníka zajišťujeme 
i další služby jako například celní 
deklarace, skladování a tak dále.

JAK VELKÝ NÁKLAD JE VAŠE 
SPOLEČNOST SCHOPNA PŘE-
PRAVIT A DO KOLIKA ZEMÍ?
Standardně realizujeme náklady 
od palety po celovozové přepra-
vy, a to včetně přeprav podléha-
jících režimu. Jsme však schopni 
zajistit nadrozměrné přepravy 
včetně povolení a  doprovodu. 
V  dnešní době přepravujeme 
zboží především do zemí Evrop-
ské unie a dále pak Švýcarska či 
Norska.

PLÁNUJETE EXPANDOVAT I DO 
DALŠÍCH ZEMÍ, V  NICHŽ DO-
SUD NEPŮSOBÍTE?
V současné době něco takového 
neplánujeme. Nicméně dopra-
va je odvětví, kde se neustále 
musíte přizpůsobovat. Uvedu 
příklad. Až skončí konflikt na 
Ukrajině a dojde k nějaké obno-
vě této země, tak s tím bude sa-

na velmi vysoké úrovni, takže 
spokojeni určitě jsme. Přínos vi-
dím hlavně v tom, že u forwardu 
devizových prostředků můžeme 
kalkulovat s  pevným kurzem 
i  u  budoucích obchodů, a  to 
bez nějakých vnějších vlivů na 
korunu. Zejména v  posledních 
letech to bylo s  kurzy jako na 
houpačce, ať už díky koronaviru 
či v současné době kvůli situaci 
na Ukrajině nebo zásahům Čes-
ké národní banky.

UVÍTAL BYSTE JEŠTĚ ROZŠÍŘE-
NÍ TĚCHTO SLUŽEB?
V  tuto chvíli mě asi nic nena-
padá. Ale AKCENTA je moderní, 
dynamická a  stále se rozvíjející 
firma, takže věřím, že do bu-
doucna využijeme i některé další 

její služby.

Celý rozhovor, ve kterém maji-
tel společnosti Ladislav Tomeš 
popisuje situaci na trhu a  ana-
lyzuje negativní dopady války na 
Ukrajině a zdražení ropy na celé 
odvětví, si můžete přečíst na 
webu aexport.cz: www.aexport.
cz/levne-casy-jsou-nenavrat-
ne-pryc-musime-se-s-tim-nej-
ak-poprat

mozřejmě spojena poptávka po 
dopravě do této země. Na to po-
chopitelně musí dopravci reago-
vat. Pevně věřím, že to nastane 
velmi brzy. Teď to samozřejmě 
neříkám kvůli byznysu.

SWIFT TRANSPORT JE KLIEN-
TEM SPOLEČNOSTI AKCENTA. 
KDY TATO SPOLUPRÁCE ZAČA-
LA A JAKÉ SLUŽBY VYUŽÍVÁTE?
Naše firma spolupracuje se spo-
lečností AKCENTA přibližně šest 
let. Směňujeme u ní hlavně devi-
zové prostředky. Nově využíváme 
i faktoring přes službu Zalep.to.

JAK JSTE SE SLUŽBAMI AKCEN-
TY SPOKOJEN? V  ČEM VIDÍTE 
JEJICH PŘÍNOS?
AKCENTA nám poskytuje služby 

NAŠI KLIENTI SI VYZKOUŠELI OLYMPIJSKÝ SPORT CURLING

#Brno #konference #MiroslavNovák

Curling si získal na letošní zimní 
olympiádě velkou řadu fanouš-
ků, proto jsme se rozhodli, že 
ho naučíme i  naše klienty, tedy 
alespoň ty z okolí Brna. V březnu 
jsme je pozvali do sportovní haly 
Curling Brno, kde se pod dozo-
rem instruktorů nejdříve se hrou 
seznámili, naučili se správný hod 
kamenem a  osvojili si základní 
pravidla. V  druhé části se poté 
konal turnaj mezi jednotlivými 
týmy. Nakonec zvítězil tým ve slo-
žení Yvona Procházková, Michal 
Procházka a  Jan Vlček, kteří po-
razili Radku Šmýdovou, Michala 
Šmýda a Helenu Trojanovou. Na 
třetím místě se umístili manželé 
Šafářovi a manželé Vařejkovi.

https://www.aexport.cz/levne-casy-jsou-nenavratne-pryc-musime-se-s-tim-nejak-poprat


FX VÝHLED
NA 2 MĚSÍCE

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI V EKONOMICE

#EUR/CZK/USD #MiroslavNovák#stalose #stanese #rizika #příležitosti

ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE

ČESKÁ REPUBLIKA

SVĚT

EVROPSKÁ UNIE

ČESKÁ REPUBLIKA

Bankovní rada ČNB v květnu zvý-
šila hlavní úrokovou sazbu již na 
5,75 % (nejvyšší hodnota od r. 
1999) a  pro letošní rok navýšila 
odhad spotřebitelské inflace na 
13,1 %.

Stále více evropských zemí zavá-
dí silně netržní opatření na boj 
s  energetickou krizí. Pravděpo-
dobnost embarga na dovoz rus-
ké ropy se jednoznačně zvyšuje.

Plný negativní dopad velmi vyso-
kých cen energií je teprve před 
námi a domácí ekonomické sub-
jekty ho plně pocítí ve druhé po-
lovině letošního roku a  po část 
roku 2023.

Kvůli aktuální velmi vysoké in-
flaci a  především kvůli rychle se 
zvyšujícím inflačním očekáváním 
centrální banky začínají rychle 
zvyšovat úrokové sazby (americ-
ký Fed) nebo dále sazby zvyšují 
(česká ČNB či polská NBP).

Pravděpodobnost výrazného  hos-
podářského zpomalení české i ev-
ropské ekonomiky se zvyšuje. Vel-
mi vysoká inflace bude negativně 
dopadat na kupní sílu domácností 
a investiční aktivitu firem.

Spotřebitelská inflace bude v  ČR 
pravděpodobně kulminovat na 
přelomu 2. a 3. čtvrtletí mezi 14 – 
15 %. Vzhledem k vysoké nejisto-
tě je však i tento odhad brát s ur-
čitou rezervou.

EURCZK
24,40–25,50

Obchodování koruny vůči euru se 
v dubnu stabilizovalo a široce ote-
vřený úrokový diferenciál mezi ko-
runovými a  eurovými sazbami by 
měl v nejbližších týdnech kurz ko-
runy držet pod hladinou 25 CZK/
EUR. Rizikem pro slabší kurz koru-
ny je výrazné zhoršení sentimentu 
na finančních trzích (propady na 
akciových trzích a  nárůst rizikové 
averze vůči rizikovějším aktivům) 
a  obavy z  personální obměny 
v bankovní radě ČNB.

USDCZK
22,00–24,50

Pro vývoj koruny vůči americké-
mu dolaru zůstává směrodatný 
hlavní měnový pár EURUSD. Pro 
nadcházející týdny je především 
nutné počítat i  nadále se zvýše-
nou volatilitou.

EURUSD
1,03–1,10

Americký dolar v  dubnu těžil 
z  rychlejší normalizace měnové 
politiky v  USA a  z  opatrnějšího 
postupu Evropské centrální ban-
ky (ECB). A  právě postoj evrop-
ských centrálních bankéřů (kdy 
a  jak rychle zvyšovat úrokové 
sazby) bude pro zbytek 2. čtvrtle-
tí klíčový pro další vývoj na euro-
dolaru. Rizikem je nerozhodnost 
a  váhání ECB a  oslabení eura 
k paritě 1 USD/EUR.
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