
ZUNO UKONČILO ČINNOST
2. června 2017 denitivně ukončila činnost ZUNO banka. Od 
tohoto data jsou veškeré bankovní aktivity ZUNO převedeny 
do Raiffeisenbank. Clearingový kód ZUNO bude platný pouze 
do konce listopadu 2017 (tento kód je součástí čísla IBAN). 
Upozorněte proto své obchodní partnery, aby provedli změnu, 
neboť po tomto termínu nebude možné realizovat platby na 
obchodní partnery s tímto neplatným kódem.
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K létu patří osvěžení, na tom se určitě všichni shodneme. Teplé, slunné počasí zkrátka úplně volá po 
oroseném půllitru piva, nachlazeném vínu s bublinkami či bez, nebo jenom po sklenici vody, ve které 
si líně plavou kostky ledu. Pokud navíc sportujete, je takové osvěžení naprostou nutností. O tom se 
ostatně přesvědčili například účastníci tenisových turnajů, které jsme v květnu a červnu organizovali. 
Sluncem rozpálené kurty táborského tenisového klubu prověřily všechny účastníky, ale díky skvělému 
cateringu dohráli všichni s úsměvem.

Osvěžení prodělaly také naše internetové stránky. Tedy spíš než drobné osvěžení prodělaly 
kompletní přepracování v duchu současných trendů. Celými stránkami se prolíná odkaz na naše 

aktivní působení v dalších státech Evropy, což je naše jednoznačná konkurenční výhoda. Platební styk mezi těmito státy 
zkrátka umíme nejlépe a naši klienti z toho protují.

Mějte fajn léto a po ruce vždy to správné osvěžení.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Dne 18. května 2017 jsme spustili úplně nové internetové 
stránky, a to ve všech šesti jazykových mutacích. Tou 
nejvýraznější změnou je zcela nová graka, která primárně 
pracuje s originálními velkoformátovými fotograemi. 
Ty odkazují na hlavní města zemí, kde aktivně působíme. 
Stránky jsou také tvořeny jako single page, což odpovídá 
současným trendům. Věříme, že se Vám líbí.

I letos jsme se aktivně zúčastnili triatlonového závodu 
Czechman 2017, který se konal tradičně první červnový 
víkend. Naše remní štafeta ve složení – plavání: Dana 
Ouhrabková, kolo: Jan Hoder, běh: Tomáš Bohuslav 
skončila na skvělém 2. místě v čase 4:47:27,8, čímž si 
oproti loňsku o jedno místo polepšila.

ŠTAFETA AKCENTY DRUHÁ



Již dva turnaje tenisové túry AKCENTA Grand Slamu byly 
odehrány před prázdninami. Na začátku května proběhl 
deblový turnaj v Praze, o měsíc později potom v Táboře. 
Hraje se přitom nejenom o vítězství v jednotlivých 
turnajích, ale také o to celkové. Body za umístění se totiž 
sčítají. Vše vyvrcholí v září v Pardubicích, kde se bude 
rozdělovat dvojnásobný počet bodů, a dozvíme se celkové 
vítěze túry. Zatím k tomu má nejblíž deblový pár Petr 
Zeman a Vladimír Drachovský, který ovládl oba turnaje. 

ODBORNÁ SNÍDANĚ V BRNĚ
Aktuální informace nejenom z devizového trhu a dobré 
jídlo jsme spolu s partnery servírovali účastníkům 
odborné Snídaně s RENOMIA v Brně ve čtvrtek 
25. května 2017. Na akci, jejíž téma bylo Alternativní 
nancování a zajištění obchodů, vystoupili zástupci 
jednotlivých partnerských rem, kterými byla Renomia, 
Bibby Financial Services, Egap a Asistenční centrum.

UZAVŘENÍ ÚČTŮ SBERBANK SK
Bankovní účty naší společnosti AKCENTA CZ vedené 
u Sberbank Slovensko byly uzavřeny k 31. květnu 2017. 
Přistoupili jsme k tomuto kroku v rámci neustálé 
optimalizace portfolia bankovních účtů. Aktuální přehled 
všech bankovních účtů AKCENTY najdete na webových 
stránkách AKCENTY, popř. v aplikaci OLB.

Květen byl ve znamení dvou prestižních akcí, na kterých se 
setkali přední čeští exportéři. 9. května proběhlo v areálu 
PVA Expo Praha Setkání lídrů českého exportu. Na něm 
se sešlo několik stovek čelních představitelů klíčových 
expor tn ích  spo lečnost í  v  Česku  a  vrcho lných 
představitelů státu. Hlavním tématem byly klíčové kroky 
vlády ČR pro podporu a rozvoj exportu, investice, 
konkurenceschopnost českých rem. 

TENISOVÁ TÚRA SE BLÍŽÍ DO FINÁLE

DVĚ SETKÁNÍ PŘEDNÍCH ČESKÝCH
EXPORTÉRŮ

O necelý měsíc později proběhla další důležitá akce. Bylo 
jím České exportní fórum, které pořádala Asociace 
exportérů spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 
Toto fórum, poprvé pořádané v Praze, volně doplnilo 
tradiční exportní fóra, která probíhají v Mladých Bukách. 
Do pražského Černínského paláce se 31. května 2017 
sjelo přes sto lídrů českého exportu, kteří diskutovali 
především o aktuálních rizicích vývozu.

AKCENTA CZ byla hrdým partnerem obou těchto akcí.



FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE

S ohledem na vývoj na hlavním měnovém páru EURUSD se bude koruna v průběhu letních měsíců pravděpodobně 
nacházet vůči dolaru spíše v blízkosti svých dvou a půl letých maxim. 

USDCZK 22,60 – 23,60 CZK
USD

EURUSD 1,10 – 1,15 USD
EUR

Množící se spekulace o obratu měnové politiky Evropské centrální banky směrem k větší restrikci se během 2. čtvrtletí 
promítly do posílení eura vůči dolaru. Pravděpodobnost dalšího posilování eura během letních měsíců se však snižuje.

uzávěrka: 7. 7. 2017

Hlavní analytik AKCENTY Miroslav Novák přednášel 13. června 2017 na 8. ročníku konference Očekávaný vývoj 
potravinářského průmyslu v ČR a ve světě. Primárně si všímal ekonomické situace v Evropě a jejího dopadu na devizový 
trh. Toto téma bylo zajímavé pro více než 100 účastníků z řad představitelů potravinářského průmyslu, obchodu, 
odborníků a zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji a exportu potravinářského průmyslu a obchodu.

Koruna od ukončení kurzového závazku, tj. za poslední tři měsíce, vůči euru posílila o cca 90 haléřů a dostala se na dohled 
hladiny 26 CZK/EUR. V dalším umírněném posilování by měl koruně pomáhat silný růst domácí ekonomiky v kombinaci 
s možným zvýšením úrokových sazeb Českou národní bankou.

EURCZK 26,00 CZK
EUR

Klíčové události, které se staly a které nás čekají
Evropská unie
Hospodářský růst eurozóny zůstává 
si lný, ačkol i v ještě na začátku 
letošního roku byla pro ekonomiku 
eurozóny zdůrazňována především 
rizika. Ze silného růstu evropské 
ekonomiky významně těží i ČR. 

Svět
Cena ropy Brent v závěru 2. čtvrtletí letošní-
ho roku poklesla pod hranici 50 dolarů za 
barel, na nejslabší hodnoty od loňského 
listopadu. To vše navzdory prodloužení 
dohody organizace OPEC o omezení 
produkce. Pokud cena ropy výrazněji 
nevzroste, tak to znamená, že ropa již ve 
druhé polovině roku nebude kladně přispí-
vat k růstu spotřebitelské inace. 

Francie
Nový francouzský prezident E. Macron 
dostal silný mandát v podobě vítězství 
své strany v parlamentních volbách. 
Zvýšila se tak pravděpodobnost užší 
politické a hospodářské integrace 
Evropské unie v nadcházejících letech.

Evropská unie
Oznámí Evropská centrální banka 
na zasedání 20. července příklon 
k restriktivnější měnové politice? 
V červnu z úst prezidenta Evropské 
centrální banky zaznělo, že v euro-
zóně jsou deační tlaky střídány 
tlaky reačními, čemuž by se měla 
přizpůsobit i měnová politika.

Svět
Končí  období  s i lného dolaru? 
Některé skutečnosti, jako výrazně 
nižší citlivost eurodolaru na úrokový 
diferenciál, tomu nasvědčují. Na 
druhé straně se zdá, že trh nyní 
přeceňuje kroky Evropské centrální 
banky. Období méně silného dolaru 
tedy ano, ale slabý dolar zatím ne. 

Česká republika
Bankovní rada České národní banky může již 
na zasedání 3. srpna zvýšit úrokové sazby. 
Stalo by se tak poprvé od 8. února 2008! 
Pravděpodobnost tohoto kroku vzrostla 
poté, co guvernér J. Rusnok prohlásil, že ke 
zvýšení sazeb dojde v souladu s predikcí, která 
zvýšení sazeb předpokládá ve 3. čtvrtletí.
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MIROSLAV NOVÁK PŘEDNÁŠEL NA 8. ROČNÍKU POTRAVINÁŘSKÉ
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