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ROBOTICKÁ RUKA

#editorial #JanVlček

Když jsme přemýšleli, kde v Brně 
uspořádat ekonomický seminář 
pro naše klienty, hledali jsme 
místo, které zaujme. Brněnská 
kolegyně přišla se skvělým ná-
padem: „Udělejme to v  nově 
zrekonstruovaném Umělecko-
průmyslovém paláci.“ Při pro-
hlídce místa jsem musel uznat, 
že to je něco naprosto úžasné-
ho a galerie snese ta nejpřísněj-
ší srovnání s Evropou. Nadšeně 
jsem proto souhlasil, a  přitom 
jsem trochu pozapomněl, že 
se galerie nachází přímo v  cen
tru Brna. A že když se zadaří, je 
cesta do centra jihomoravské 
metropole takřka nelidským 

sebetrýzněním. Dopravní situ-
ace totiž mnohdy snese také ta 
nejpřísnější srovnání… tentokrát 
ale s  těmi nejucpanějšími měs-
ty starého kontinentu. A co čert 
nechtěl, zrovna v den akce bylo 
Brno v této srovnávačce na špici. 
Kdo se ale probojoval na místo, 
čekal ho příjemný večer, kte-
rý snad nezkazily ani poněkud 
chmurné predikce našeho hlav-
ní analytika Mirka. Nablýskané 
exponáty, skvělé víno a kafe od 
robota. Atrakce, kterou si chtěl 
zkusit každý: Robot, který Vám 
uvaří opravdu skvělé kafe od 
A  do Z, a  když nahrajete obrá-
zek, obtiskne Vám ho do hutné 

pěny kapučína. Nepředstavujte 
si chodícího a  mluvícího robo-
ta z Hvězdných válek, je to spíš 
robotická ruka, která všechny 
činnosti přípravy kávy vykonává 
s milimetrovou přesností a pre-
cizností. Kafe bylo vynikající, ale 
ruku na srdce, asi bych na něj do 
kavárny nešel. Prostě tam chy-
běl lidský prvek. Kafi nebylo co 
vytknout, ale bylo takové… no… 
nekompletní, asi jako by bylo 
Brno bez dopravní zácpy.

Ať rokem 23 projedete v pracov-
ním i osobním životě hladce, bez 
komplikací a  s  těmi správnými 
lidmi.

#Mikuláš #besídka #planetárium

#Raiffeisenbank #EquaBank

S MIKULÁŠEM 
V PLANETÁRIU

EQUA BANK  
SE SPOJILA  
S RAIFFEISENBANK

Ani v loňském roce nebyly děti na-
šich zaměstnanců ochuzeny o Mi-
kuláše s  čertem a  andělem, kteří 
je přišli trochu postrašit, ale hlav-
ně také odměnit. Aby to za dětmi 
neměli z  nebe (a  jeden z  pekla) 
daleko, uspořádali jsme besídku 
v  královéhradeckém Planetáriu, 
kde všechny děti dostaly dobro-
ty,  byly pochváleny a  za některé 
prohřešky trochu pokárány. Všich-
ni, včetně nadpozemských by-
tostí, potom se zájmem sledovali 
nádherný komponovaný program 
o Zemi a vesmíru, který kombinuje 
audiovizuální podívanou a pouta-
vý výklad lektorů z hvězdárny.

Určitě jste to již zaznamenali, 
ke spojení došlo 14.  11.  2022. 
Od té doby také začalo ubíhat 
šestiměsíční období, ve kterém 
platí původní kód Equa bank 
6100, tak i  kód Raiffeisenbank 
5500. K 15. 5. 2023 poté budou 
všichni klienti Equa bank defini-
tivně převedeni pod Raiffeisen-
bank. Prosím, zkontrolujte si, že 
máte čísla svých klientských účtů 
a účtů svých obchodních partne-
rů, pokud jste Vy nebo Vaši part-
neři využívali služeb Equa bank, 
aktualizovány v našem systému.

DAR PRO IKEM

Jako každý rok, tak i  letos jsme 
před vánočními svátky měli tu 
čest předat prof. Janu Pirkovi 
z  kardiocentra IKEM finanční 
dar, a  to ve výši 201 390 ko-
run. Přesně tuto částku mezi 
sebou vybrali účastníci během 
celé loňské golfové túry Boby 
Fleisch Golf Open Tour 2022, 
kde je AKCENTA hlavním part-
nerem. Všem tak patří velké po-
děkování.

#IKEM #dar #BobyFleischTour



EKONOMICKÝ SEMINÁŘ
V OBKLOPENÍ UMĚNÍ

#seminář #Brno #MiroslavNovák

Na začátku listopadu jsme pro 
naše klienty připravili kulturní 
večer v nově otevřené Moravské 
galerii v Brně v Uměleckoprůmy-
slovém paláci. Hlavním bodem 
programu byla přednáška naše-
ho hlavního ekonoma Miroslava 
Nováka na téma: Ekonomický 

výhled, měnová politika ČNB 
a  kurz koruny. V  rámci večera 
bylo také možné prohlédnout 
si galerii v  rámci komentované 
prohlídky. Skvělé moravské víno 
a občerstvení už potom jen pod-
trhlo povedený večer.

STÁLE VÍCE KLIENTŮ VYUŽÍVÁ 
ZALEP.TO

Služba Zalep.to, která umož-
ňuje profinancovat vystavené 
faktury v  řádu dnů a  nečekat 
týdny až měsíce na zaplacení, 
si našla cestu k  našim klien-
tům. Svědčí o  tom i čísla za rok 
2022: profinancovali jsme faktu-
ry v hodnotě 180 milionů korun 
a celkově zkrátili jejich splatnost 
o  165 494 dní. Zkrácení splat-
nosti faktury přitom může být 
nemalou konkurenční výhodou 
pro firmy. Očekáváme proto, že 
v  letošním roce 2023 profinan-
cujeme nejméně dvojnásobný 
objem. Pokud se o  možnosti, 
jak jednoduše zkrátit splatnost 
Vašich faktur, chcete dozvě-
dět víc, podívejte se na stránky 
www.zalep.to nebo nás nezá-
vazně kontaktujte.

#zalep.to #2022

TÉMĚŘ 18 TISÍC NA CHARITU

Konec listopadu patřil charita-
tivnímu večeru vzdělávací plat-
formy Athletes Pro, jehož jsme 
jako AKCENTA byli partnerem. 
Cílem bylo ve spolupráci s Kon-
tem Bariéry podpořit skvělého 
paralympijského plavce Arnošta 
Petráčka. Řada předních čes-
kých sportovců věnovala do 

charitativní online dražby své 
sportovní náčiní a díky tomu se 
podařilo nakonec vybrat báječ-
ných 17 591 Kč. Punc originality 
a  sladkou příchuť celému veče-
ru přidalo samotné místo akce, 
konala se v krásných prostorách 
čokoládovny Steiner & Kovarik 
v Praze.

#AthletesPro #pomáháme

NOVOROČENKA VZNIKLA OPĚT
VE SPOLUPRÁCI S TYFLOCENTREM

#TyfloCentrum #pomáháme

V  rámci tvorby novoročního PF 
pro naše klienty jsme již tra-
dičně navázali na spolupráci 
s TyfloCentrem Hradec Králové, 
centrem pro osoby se zrakovým 
postižením. Letos klienti této 
obecně prospěšné společnos-
ti vytvořili PF s  motivy vánoční 

hvězdy, tedy tradičním symbo-
lem Vánoc. Zároveň jsme měli 
opět možnost v rámci tradičního 
předvánočního setkání předat 
klientům tohoto centra potřeb-
né kompenzační pomůcky, které 
jim, věříme, pomohou v  jejich 
životě.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

CRĂCIUN FERICIT ȘI UN AN NOU FERICIT

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

PF 2023

https://www.zalep.to/


FX VÝHLED
NA 2 MĚSÍCE

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI V EKONOMICE

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

ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPA

EUROZÓNA A USA

ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE

EUROZÓNA A USA

Zlepšení sentimentu na globál-
ních finančních trzích se v závěru 
loňského a na začátku letošního 
roku pozitivně promítlo do posí-
lení středoevropských měn. Čes-
ká koruna se vůči euru dostala 
pod hladinu 24 CZK/EUR, kde 
se naposledy pohybovala v roce 
2011.

Pokles cen a  náznaky stabiliza-
ce na trhu s  energiemi. Pokles 
cen zemního plynu a ropy dávají 
šanci na stabilizaci situace na 
trhu s  energiemi a  zároveň na 
pozvolné zpomalování inflace na 
přijatelnější hodnoty v  průběhu 
r. 2023.

Centrální banky v  eurozóně 
i v USA budou v 1. čtvrtletím po-
kračovat ve svižném zvyšování 
úrokových sazeb, a  to navzdory 
zpomalování tempa spotřebitel-
ské inflace a zvyšující se hrozbě 
hospodářské recese.

Potřeba intervenovat na devizo-
vém trhu ve prospěch koruny se 
ve 4. čtvrtletí loňského roku vý-
znamně snížila. Z aktuálních úda-
jů České národní banky (ČNB) 
vyplývá, že potřeba intervencí 
v říjnu byla minimální a v listopa-
du dokonce ČNB vůbec neinter-
venovala.

Předběžné odhady o  HDP za 
4.  čtvrtletí loňského roku potvrdí 
technickou hospodářskou recesi 
tuzemské ekonomiky. V eurozóně 
dojde k prvnímu mezikvartálnímu 
poklesu HDP od r. 2021.

Inflační tlaky v eurozóně i v USA 
začínají zvolňovat. Nedávný po-
kles cen ropy a zemního plynu se 
začíná propisovat do spotřebitel-
ské inflace. Jádrová složka spo-
třebitelské inflace se však i  na-
dále drží vysoko a významně nad 
inflačními cíli centrálních bank.
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EURUSD
1,00–1,11
Zpomalování inflace v USA v zá-
věru loňského roku odstartova-
lo sázky na to, že se Americká 
centrální banka (Fed) blíží se 
zvyšováním úrokových sazeb vr-
cholu a ve druhé polovině letoš-
ního roku začne sazby dokonce 
snižovat. Tato skutečnost se 
promítla do prudkého oslabení 
amerického dolaru. Předpoklá-
dáme, že finanční trh Fed v tom-
to směru podceňuje a v 1. čtvrt-
letí začne dolar opět posilovat 
směrem k paritě.

EURCZK
23,80-24,40
Posílení koruny pod hladinu 
24 CZK/EUR v  úvodu letošního 
roku je spojeno se zlepšením 
sentimentu na globálních finanč-
ních trzích, s  oslabením dolaru 
a  s  poklesem cen zemního ply-
nu. Pozitivně na korunu působí 
i  ochota ČNB intervenovat pro-
ti oslabování koruny v  případě 
potřeby ve velkých objemech. 
S  ohledem na negativní domácí 
makroekonomické fundamenty 
lze však dosavadní posílení koru-
ny považovat za dočasné.

USDCZK
23,50-26,00
Pro vývoj koruny vůči americké-
mu dolaru zůstává i nadále klíčo-
vá situace na eurodolaru. Vzhle-
dem k  tomu, že finanční trhy 
podceňují ochotu amerického 
Fedu držet sazby vysoko po del-
ší dobu, může dolar v  průběhu 
1. čtvrtletí začít opět posilovat.
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