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Letošní květen a červen zatím příliš teplých dnů nepřinesly, nicméně už teď je jisté, že v Evropě bude 
v létě pořádně horko. Postarali se o to voliči ve Velké Británii, kteří v referendu rozhodli o vystoupení 
z EU. Tedy rozhodlo o tom konkrétně 51,9 % a tento těsný výsledek, spolu s přešlapováním lídrů 
kampaně za vystoupení tak nějak na místě po tomto Pyrrhově vítězství, ještě více rozdmýchává emoce. 
A rozdmýchává je nejenom na ostrovech, ale také napříč celou Evropou. Ruku v ruce s tím se nejistota 
a „překvapení z výsledku” přelila celkem podle očekávání na nanční trhy. Libra prudce oslabila a vůči 
dolaru se dostala na nové minimum za více než 30 let. Další výhled je přitom nejistý a scénářů, co se 

vlastně bude dít, řada. Stejně tak vyvstává celá řada otázek: Jaký bude dopad Brexitu na český export? Co na to pracovní 
trh? Bude se Evropa dál drolit? A pokračovat bychom mohli takto dál.

Letošní léto tedy bude, zdá se, pořádně horké nejenom pro obyvatele věčně deštivého Albionu, ale také pro celý zbytek 
EU. Věřím, že díky našim službám si i přesto užijete odpočinkové, slunečné léto a minimálně starosti devizového trhu 
necháte na nás.

FORMÁT IBAN JE NUTNOSTÍ
Od 1. 11. 2016 přechází všechny země EHP, tedy včetně 
České republiky, na SEPA platby a s tím je spojená 
povinnosti používat pro veškeré EUR platby v rámci 
tohoto prostoru čísla účtů ve formátu IBAN. Zkontrolujte 
si, prosím, formát, v jakém máte zadány čísla vašich účtů 
a účtů vašich obchodních partnerů, případně proveďte 
jejich úpravu na požadovaný formát IBAN. Nutnost zadat 
čísla účtů ve formátu IBAN se týká také národních plateb 
realizovaných v eurech.

Kontrolu a změny formátu čísla účtů můžete velmi snadno 
provést po přihlášení přímo v OLB. 

AKCENTA CZ roste a s tím i potřeba většího a 
modernějšího zázemí. Proto byla zahájena rekonstrukce 
nově zakoupené budovy, která by se do konce roku měla 
stát novou centrálou společnosti. Moderní prostory 
odpovídající nejnovějším standardům poskytnou dostatek 
prostoru pro další růst společnosti. 

REKONSTRUKCE NOVÉ BUDOVY
ZAČALA

EKONOMICKÝ SEMINÁŘ V BRATISLAVĚ
Především pro bratislavské podnikatele jsme v polovině 
května ve spolupráci s místní obchodní komorou BRK 
SOPK a společností Bibby Financial Services připravili 
ekonomický seminář: Jak ovlivní ECB, FED a ČNB 
obchodování slovenských rem se zahraničím? 

Seminář otevřel ředitel BRK SOPK Juraj Majtán, po 
kterém následovala hlavní přednáška analytika Miroslava 
Nováka, která vyvolala řadu dotazů a rozproudila 
debatu, která pokračovala v neformálním duchu po 
ukončení celé akce.



FESTIVAL ČESKÝCH PIV V BUDAPEŠTI
Stalo se již tradicí, že konec června patří v Budapešti českým pivům. Letos se konal už devátý ročník tohoto festivalu 
českých piv. V centru města tak najdou návštěvníci osvěžení v podobě českých pivních specialit a kulinárních lahůdek. 
AKCENTA i letos jeden večer otevřela VIP stan pro své hosty, kteří měli možnost ochutnat vynikající české pivo, 
zasoutěžit si o hodnotné ceny a setkat se přitom s obchodními zástupci společnosti, případně s nimi prodiskutovat 
možnosti, jak ještě více zefektivnit spolupráci.    

Nádherný sportovní areál pod Tatrami ve Slovenské 
Ľupči se stal dějištěm historicky prvního tenisového 
turnaje čtyřher pro klienty a partnery. Turnaj se 
uskutečnil na začátku června a vítězi se stal Aleš Dubský 
s Michalem Procházkou.

PRVNÍ ROČNÍK TENISOVÉHO
TURNAJE AKCENTA NA SLOVENSKU 

DVĚ TŘETÍ MÍSTA PRO AKCENTU
V AKCENTĚ CZ nás baví nejenom vylepšovat naše 
služby a produkty v oblasti devizových operací, ale také 
máme rádi sport. Běželi jsme proto charitativní běh 
Run for Help v Poděbradech 14. 5. 2016 a na třetí příčku 
mezi ženami se probojovala naše markeťačka Dana 
Ouhrabková. Ta stála i za druhým úspěchem, tentokrát 
celého týmu AKCENTA na CZECHMAN triatlonu, který 
se na začátku června konal v okolí východočeského 
Hrádku. Tým AKCENTA nakonec skončil na skvělém 
třetím místě. 

POMŮCKY PRO TYFLOCENTRUM
AKCENTA CZ dlouhodobě podporuje královéhradeckou obecně 
prospěšnou společnost TyoCentrum, která pomáhá zrakově 
postiženým občanům. Na konci června proto proběhlo v sídle 
společnosti slavnostní předání dalších kompenzačních pomůcek pro 
klienty centra, kterým ulehčí orientaci a zvýší jejich soběstačnost. 

Pomůcky byly nakoupeny z celkového daru 30 000,-, ze kterého 
TyoCentrum část dál použilo na pronájem parkovacího místa 
a další nutné provozní náklady. 



FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE

uzávěrka: 12. 7. 2016

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

CZK
EUR

Brexit se může promítnout i do vývoje koruny. V souvislosti s Brexitem lze na devizovém trhu pozorovat silný nárůst 
rizikové averze, který se může podepsat pod oslabení koruny. Během 3. čtvrtletí tak nelze vyloučit, že koruna krátkodobě 
výrazně oslabí, a to i řádově o desítky haléřů. Obchodování těsně nad intervenční hladinou 27 CZK/EUR však zůstává i 
nadále nejpravděpodobnějším scénářem.

EURCZK 27,10

Vývoj koruny k americkému dolaru je vzhledem k intervenčnímu režimu ČNB plně odvislý od vývoje na hlavním měnovém 
páru EURUSD. Nejistota na trhu svědčí americké měně a dolar by tak z této skutečnosti měl během léta dále těžit.

USDCZK 25,00 a více CZK
USD

Na hlavním měnovém páru pokračuje obchodování v dlouhodobém postranním trendu 1,05 – 1,15 USD/EUR. Nejistota 
na trzích však svědčí více dolaru a nadcházející týdny pravděpodobně nejisté budou. Obchodování se tak může přesunout 
pod hladinu 1,10 USD/EUR.

EURUSD 1,10 a méně USD
EUR

Evropská unie
Výsledek referenda ve Velké Británii 
o setrvání země v Evropské unii 
skonči l  ve prospěch přízni vců 
odchodu země z Evropské unie, čili 
tzv. Brexitem. Tato stále čerstvá 
událost se již stačila promítnout 
například do poklesu GBP vůči USD 
na nejslabší hodnoty od r. 1985.

USA
Americká centrální banka (Fed) 
pokračuje v politice oddalování 
zvýšení úrokových sazeb. Zatímco 
v lednu bylo v plánu čtyřnásobné 
zvýšení sazeb v souhrnu o jeden pro-
centní bod, tak nyní je stále pravdě-
podobnější, že ke zvýšení sazeb letos 
vůbec nedojde.

Česká republika
Rychlý ekonomický růst se v posled-
ních dvou letech promítl do výrazné-
ho zlepšení situace na pracovním 
trhu a růstu mezd. V 1. čtvrtletí 
letošního roku reálné mzdy v prů-
měru vzrostly o 3,9 %, nejrychleji od 
r. 2009, a spotřeba domácností letos 
táhne domácí ekonomiku.

EU a Velká Británie
Brexit za 1. se stal historickým mezní-
kem, který může v nejbližších měsí-
cích a letech výrazně zamíchat sou-
časným uspořádáním Evropské unie. 
To, jak se bude dařit Velké Británii vně 
Evropské unie, podpoří či naopak 
utlumí snahu některých dalších zemí 
Evropskou unii opustit.

Svět a Velká Británie
Brexit za 2. vytvořil ideální podmínky 
pro nárůst nejistoty na nančních 
trzích, z které by v nejbližší době 
měla protovat tzv. bezpečná aktiva 
– z měn např. USD, JPY či CHF, dále 
německé státní dluhopisy či zlato. 
Ztrácet naopak mohou riziková 
aktiva jako např. akcie.

Česká republika a Velká Británie
Brexit za 3. může oddálit ukončení 
intervenčního režimu České národní 
banky (ČNB), které je předběžně 
plánováno na polovinu r. 2017. 
Výhodou ČNB je, že na Brexit 
nemusí reagovat okamžitě a má 
dostatek času na posouzení toho, co 
přinesou nadcházející měsíce.
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Good Bye!


