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Stalo se již milou tradicí, že AKCENTA CZ každý rok 
nančně podporuje TyoCentrum v Hradci Králové. 
Nejinak tomu bylo i loňský rok. Slavnostní předání 
kompenzačních pomůcek těžce zrakově postiženým 
proběhlo v květnu letošního roku. 

A tak jsem běžel… a spolu se mnou další kolegové. Skvělý 
nápad, jak podpořit správnou věc v rámci charitativního běhu, 
se od třetího kilometru už tak skvělý nejevil. Tedy alespoň 
ztuhlé nohy si to myslely. Na pátém se naštěstí rozběhly 
a druhá polovina trasy už byla o radosti z pohybu a dobrého 
pocitu z účasti na akci, která pomáhá. Přesně takový byl Run 
For Help v Poděbradech. Proč o tom tady píšu? Asi z radosti, 
že celý běžecký tým AKCENTY doběhl sice vyčerpaný, ale ve 
zdraví a že chceme kromě práce také pomáhat. 

Uplynulé dva měsíce jsme se v AKCENTĚ CZ ale nevěnovali 
pouze sportu. Naopak jsme opět pracovali na tom, aby naše 
služby byly ještě po všech stránkách lepší. Například 
intenzivně pracujeme na již 3. generaci naší internetové 
platformy OLB. Bylo toho ale podstatně víc – pořádali jsme 
několik akcí pro Vás, naše klienty. O tom ostatně svědčí druhé 
číslo našeho newsletteru.   

Přeji Vám neuspěchané léto.
S námi Vám nejlepší kurzy neutečou. 

Od května mohou naši klienti využívat pro zahraniční 
platby realizované s rumunskými obchodními partnery 
nově otevřený bankovní účet AKCENTY CZ u banky 
Banca Transilvania. Pro klienty to mimo jiné znamená 
další zrychlení realizace zahraničních plateb především, 
pokud i oni mají své účty u této banky.

20 000,- PRO TYFLOCENTRUM

27. května proběhla v Bukurešti tisková konference 
společnosti AKCENTA CZ, na které byl ociálně 
představen vstup na rumunský trh. Akce se konala na 
půdě české ambasády v Bukurešti a úvodní slovo přednesl 
velvyslanec České republiky v Rumunsku pan Vladimír 
Války. Vize společnosti představil předseda předsta-
venstva Milan Cerman a ředitel pro rumunský trh 
Theodor Stefanovici. 

Na ranní tiskovou konferenci navazoval odpoledne 
ekonomický seminář, kterého se zúčastnilo na 40 podni-
katelů z Bukurešti a okolí. I díky vstřícnému přístupu 
české ambasády byly obě akce velmi povedené, což 
potvrdila vysoká účast jak novinářů, tak podnikatelů.

TISKOVÁ KONFERENCE ACZ
V BUKUREŠTI

NOVÝ BANKOVNÍ ÚČET OTEVŘEN
V RUMUNSKU



KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Řecko
Vše nasvědčuje tomu, že 
dlouhodobá vyjednávání 
mezi Řeckem a věřiteli 
zkrachovala.
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Česká republika
Vzhledem k přílivu pozitivních dat 
z domácí ekonomiky je nyní již 
jasné, že ČNB letos nebude hýbat 
s parametry intervenčního režimu.

USA
FOMC (Fed) na červnovém zasedání úrokové 
sazby nezvýšil. S tímto termínem se přitom ještě na 
začátku letošního roku počítalo jako se dnem, kdy 
Fed poprvé od června 2006 úrokové sazby zvedne.

17. 6. 2015

Řecko
Rozhodnou se tamní občané 
v referendu pro odmítnutí poža-
davků věřitelů a dovolí eurozóna 
Řecku, aby země opustila euro?
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Eurozóna
Jaký bude mít dopad případné 
vystoupené Řecka z eurozóny 
na další jihoevropské země 
a na eurozónu jako celek?

USA
Odhodlá se nakonec 
americká centrální banka 
ke zvýšení úrokových 
sazeb?

EKONOMICKÝ SEMINÁŘ V BRATISLAVĚ VE SPOLUPRÁCI S BRK SOPK 

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
Důvody k oslabení koruny se vzhledem k pozitivním číslům z domácí ekonomiky hledají těžko. Na druhé straně 
ČNB operuje v režimu intervenční hladiny 27 CZK/EUR, což brání výraznějšímu posílení koruny.

Rostoucí napětí v eurozóně v kombinaci se spekulacemi ohledně zvýšení úrokových sazeb v USA 
pravděpodobně povede k růstu volatility na nančním trhu, a to včetně měnového páru USDCZK.

Stejný důvod jako u měnového páru USDCZK. Rostoucí napětí v eurozóně v kombinaci se spekulacemi 
ohledně zvýšení úrokových sazeb v USA pravděpodobně povede k růstu volatility na hlavním měnovém páru. 
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Jakým směrem se budou ubírat směnné kurzy, jakým způsobem se bránit proti výkyvům na devizovém trhu, jak na 
provozní nancování a jaké možnosti skýtá pro české importéry i exportéry čínský trh? To byla jen některá témata 
ekonomického semináře, který AKCENTA CZ pořádala 9. června ve spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou 
SOPK a společností Bibby Financial Services. Seminář, kterého se zúčastnilo přes třicet podnikatelů, otevřel ředitel BRK 
SOPK Juraj Majtán. S dalším příspěvkem vystoupil předseda Slovensko-čínskeho hospodárskeho výboru Pavol Antalič. 
Možnosti provozního nancování potom představil Petr Pištěk, obchodní ředitel Bibby Financial Services. 

Hlavní analytik AKCENTY CZ Miroslav Novák si všímal aktuální ekonomické situace nejenom v Evropě s tím, jaký bude 
mít dopad na vývoj devizového trhu. Celý seminář potom uzavřela Eva Kuhnová, která má na starosti obchodování se 
slovenskými klienty a která představila novinky AKCENTY CZ, možnosti zajištění proti kurzovému riziku. Závěrečné 
občerstvení potom už bylo denitivní tečkou za dopolednem nabitým informacemi. 

Již podruhé otevřela AKCENTA CZ stan pro VIP hosty na 
festivalu českých piv v centru Budapešti. Slunečné počasí 
inspirovalo k ochutnání více než 50 různých druhů skvělých 
českých piv včetně pivních speciálů. K jídlu nechyběly ani 
typické “pivní“ chuťovky.

Návštěvníci AKCENTA stanu si užili nejenom výbornou 
českou gastronomii, ale také se mohli zapojit do soutěže 
o hodnotné ceny.   

PŘELOM ČERVNA A ČERVENCE PATŘÍ V BUDAPEŠTI PIVNÍMU FESTIVALU

?


