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S DVACÍTKOU NA KRKU

PR a komunikace, ACZ

JAN VLČEK

Ne, nemusíte se obávat, nepůjde o rozbor výhod a nevýhod soužití s takto mladou dívkou. 
Netvrdím, že by to nemohlo přinést zajímavá zjištění a poznatky, ale pro nás je důležitá jiná 
dvacítka. V roce 1997 byla založena AKCENTA CZ, takže bude letos slavit kulaté jubileum. 
Konec loňského roku se tak už nesl v duchu příprav tohoto výročí, protože dvacet úspěšných let 
za to podle nás stojí. 

Nicméně stihli jsme toho podstatně víc: Finišuje například přestavba nové budovy společnosti, 
připravili jsme na začátku prosince na základě stále většího množství dotazů stručný Manuál pro 
EXIT (už pracujeme na jeho další aktualizaci), naši analytici přednášeli na akademické půdě a na 
řadě ekonomických fór a seminářů. A málem bych zapomněl, už jsme také TAM – spustili jsme 
český facebookový prol. Zkrátka jsme se nenudili a těšíme se na rok 2017.

Za celý tým AKCENTY CZ bych Vám rád touto cestou popřál, aby byl úspěšný, a věřím, že „soužití“ s naší 20letou 
AKCENTOU bude jen a pouze plné výhod. 

EXPORTNÍ FÓRUM
Začátek listopadu opět patřil setkání předních českých 
exportérů v Mladých Bukách. Přes 100 se jich sjelo na již 
17. Exportní fórum, které mělo tentokrát téma „Vize 
českého průmyslu: Nedostatek pracovních sil. Zachrání 
nás roboti?” Se svými přednáškami vystoupili opět přední 
odborníci a zástupci státní správy. Pozvání tak přijal 
například Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, Martin 
Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí, Vladimír 
Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, Mojmír 
Hampl, viceguvernér ČNB, Jan Mühlfeit, český manažer, 
globální stratég, kouč a mentor a řada dalších. Nechyběli 
ani ekonomičtí analytici, jako Miroslav Novák, Helena 
Horská nebo Aleš Michl.

Téma (ne)dostatku pracovních sil je pro české exportéry 
velmi aktuální, proto celé fórum provázely živé debaty jak 
při jednotlivých přednáškách, tak také v neformální 
večerní části.

Další ze série Snídaní s AKCENTOU proběhla na konci 
listopadu v Chodové Plané. Hlavním tématem, které 
zajímalo snad všechny účastníky, byl konec intervenčního 
režimu a jak se na něj připravit. 

SNÍDANĚ S KLIENTY

ODBORNÝ SEMINÁŘ S RENOMIA
29. listopadu proběhl, tentokrát v Praze, druhý odborný 
seminář, který jsme pořádali spolu se společností 
Renomia, EGAP a Bibby Financial Services. Podtitulek 
semináře byl „Alternativní nancování a zajištění 
obchodů”. Účastníci měli možnost získat informace 
týkající se factoringu, zajištění proti kurzovému riziku, jak 
se bránit proti platební neschopnosti a řadu dalších, 
především pro exportéry důležitých, témat. Svoji 
premiéru si navíc v roli aktivního přednášejícího odbyl 
František Kovács, který působí v analytickém týmu 
AKCENTY již několik let a specializuje se především na 
maďarskou ekonomiku. 

AKCENTA CZ JE NA FACEBOOKU
Chceme být Vám, našim klientům, blíž. Proto jsme po 
maďarském a rumunském spustili také ociální český 
facebookový prol naší společnosti. Najdete na něm 
aktuality, zprávy z devizového trhu, informace o službách 
a mnoho dalšího. Staňte se fanoušky našich stránek 
a neutečou Vám žádné důležité informace. 

facebook.com/akcentacz
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FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
CZK
EUR

Obchodování koruny vůči euru bude i nadále probíhat v těsné blízkosti intervenční hladiny. Ukončení intervenčního 
režimu se v 1. čtvrtletí roku velice pravděpodobně obávat nemusíme.

EURCZK 27,00

Vývoj koruny k americkému dolaru je vzhledem k intervenčnímu režimu České národní banky plně odvislý od vývoje na 
hlavním měnovém páru EURUSD. Koruna tak bude i nadále pouze kopírovat pohyby na eurodolaru.

USDCZK 25,70 – 27,00 CZK
USD

EURUSD 1,00 – 1,05 USD
EUR

Dolar měl velice silný závěr loňského roku, kdy se vůči euru dostal pod hladinu 1,04 USD/EUR, na čtrnáctileté maximum. 
Posilování dolaru směrem k paritě s eurem by mělo pokračovat i na začátku letošního roku. 

NOVÉ LOGO PRO ROK 2017
V roce 2017 bude AKCENTA CZ slavit 20. výročí svého 
působení na nančním trhu. Jako připomenutí tohoto 
jubilea jsme trochu upravili naše logo. 

JAK VIDĚL ROK 2016 MIROSLAV NOVÁK?
Vývoji na devizovém trhu v loňském roce opět dominovaly centrální banky. Americká centrální banka 
(Fed) nenaplnila očekávání a ke zvýšení úrokových sazeb sáhla až v samém závěru loňského roku. 
Oproti tomu její protějšek, Evropská centrální banka, v prosinci prodloužila program kvantitativního 
uvolňování. Nůžky mezi měnovou politikou v USA a v eurozóně se tak dále rozevírají. 

V ČR Česká národní banka po celý loňský rok držela korunu vůči euru nad hladinou 27 CZK/EUR. 
V závěru roku se i s ohledem na rostoucí inaci výrazně zvýšila pravděpodobnost, že ČNB v průběhu 
letošního roku ukončí intervenční režim a dovolí koruně posílit pod hladinu 27 CZK/EUR. 

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Svět
Ropa se po celý loňský prosinec 
držela nad úrovní 50 dolarů za barel, 
když cena ropy reagovala na dohodu 
organizace OPEC s Ruskem. 

USA a Eurozóna
V prosinci v USA americká centrální 
banka (Fed) po roce zvýšila úrokové 
sazby o 0,25 procentního bodu, zatímco 
v eurozóně Evropská centrální banka 
prodloužila program kvantitativního 
uvolňování až do konce roku 2017.

Česká republika
Přebytek státního rozpočtu ČR v loňském 
roce činil 61,8 mld. korun, což je nejvyšší 
kladné saldo za existenci samostatné ČR. Toto 
souhrnné číslo však uměle zlepšuje silný příliv 
peněz z EU na příjmové straně v kombinaci se 
slabší investiční aktivitou na straně výdajové. 

konec 2016

USA
20. ledna se D. Trump po složení 
přísahy stane ociálně 45. prezidentem 
USA. Následující měsíce poté ukáží, 
které předvolební sliby se D. Trump 
pokusí reálně uskutečnit.

1Q 2017leden 2017 1Q 2017

Česká republika
V 1. čtvrtletí dojde k další obměně 
č lenů  bankovn í  rady  České 
národní banky, když mandát vyprší 
L. Lízalovi a P. Řežábkovi. 

prosinec 2016prosinec 2016

Evropská unie
Stále více se začíná skloňovat slovo 
inace. Zatímco růst spotřebitelských 
cen se v posledních letech pohyboval 
v ČR i v Evropě primárně kolem nuly, tak 
v 1. čtvrtletí letošního roku zamíří ke 2 %. 


