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…první máj – večerní máj – byl na psaní dalšího newsletteru čas. Z poezie rovnou do reality všedního dne, 

připadá mi to jako týden, možná dva, kdy jsme posílali ten předešlý oběžník. Děje se toho ale tolik a pořád, že 

čas letí, jak by zapěl Karel, jako bláznivý. V březnu a dubnu jsme uspořádali několik ekonomických seminářů, 

kromě dvou v Brně a Praze, o kterých si můžete přečíst níže, také v maďarské Pécsi a Budapešti. Rozehráli jsme 

další ročník velmi úspěšného tenisového AKCENTA CZ Grand Slamu a vylepšili jsme naše produkty, což Vás, 

věřím, potěší. 

První máj nebyl jen lásky čas, nebo čas, kdy je potřeba začít psát další newsletter. Byl to taky den, kdy uběhlo 

15 let od vstupu Česka do EU. Pravda, není to moc poetické, ostatně ono psaní newsletteru také ne (Mácha měl 

kliku, že to v jeho době ještě neexistovalo). Nechci na tomto místě hodnotit, zda byl vstup správný a zda je EU životaschopný 

projekt, což si ve světle některých současných problémů mnozí nemyslí. Vím ale, že díky otevřenému trhu EU a díky harmonizaci 

legislativy můžeme poměrně jednoduše expandovat s našimi službami na další evropské trhy. Umožňuje nám to růst, což se 

ukázalo na výsledcích za loňský rok, které byly, neskromně řečeno, skvělé.

Ať máte skvělý celý májový čas.

SLOVO ÚVODEM
BYL POZDNÍ VEČER…

POŘÁD SE
NĚCO DĚJE
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2. dubna jsme uspořádali další z našich ekonomických 

seminářů pro klienty, tentokrát v netradičních prostorech 

brněnského NEST interiéru s nádherným výhledem na 

historické centrum. K diskuzi nad aktuálními ekonomickými 

tématy se sešli ekonom Roman Chlupatý, hlavní analytik 

Miroslav Novák a obchodní ředitel pro český trh Aleš Dubský. 

O týden později jsme uspořádali obdobnou akci v nádherných 

prostorách co-workingového centra Opero v Praze. Tradiční 

diskutující doplnil Pavel Kysilka, bývalý člen bankovní rady ČNB, 

ředitel České spořitelny a v současné době zakladatel 

a předseda správní rady 6DAcademy. 

EKONOMICKÉ SEMINÁŘE
V BRNĚ A PRAZE

Od dubna s námi můžete realizovat SEPA platby zcela zdarma 

a v jakémkoliv objemu. Co je k tomu potřeba? Zadat takové 

platby přes naši internetovou platformu OLB a mít přiřazený 

alespoň Individuální cenový program VIP. K jeho dosažení stačí, 

pokud s námi provedete konverze v objemu větším než 

250 000 EUR za rok (tedy 20 000 EUR/měsíc) či ekvivalentu 

v jiné měně.

SEPA – TŘEBA I ZDARMA

Rok 2018 byl úspěšný: Pro naše klienty jsme zrealizovali 

transakce v objemu přes 180 miliard korun,  objem 

provedených zajišťovacích operací stoupl mezi roky 2017 

a 2018 o 19 % a počet klientů se přehoupl přes 36 tisíc. To vše 

podtrženo čistým ziskem po zdanění 36 milionů, což 

pokládáme za velmi dobrý výsledek, neboť jsme výrazně 

investovali právě do naší expanze.

REKORDNÍ OBJEM TRANSAKCÍ
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Čeští exportéři si dali na konci března dostaveníčko v Trutnově 

a Mladých Bukách. Konalo se zde již 22. Exportní fórum, 

tentokrát tematicky zaměřené na školství a otázku, zda 

vyhovuje potřebám exportérů. Čtvrteční program se 

z kapacitních důvodů přesunul do trutnovského Uffa, pátek 

potom proběhl již tradičně v Grund Resortu v Mladých Bukách. 

Vzhledem k tématu nemohli mezi vystupujícími chybět 

například rektor ČVUT Vojtěch Petráček, náměstek pro řízení 

sekce pro všeobecné vzdělávání Národního ústavu pro 

vzdělávání Jaroslav Fidrmuc či zástupci ministerstva průmyslu 

a obchodu a ministerstva zahraničí. Aktuální ekonomická 

témata rozebírali Miroslav Novák, hlavní analytik AKCENTY 

a Helena Horská, ekonomka Raiffeisenbank. V pátečním 

programu potom již tradičně vystoupil Aleš Michl, člen 

bankovní rady ČNB, Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér ČNB  

a Jan Procházka, generální ředitel EGAP. 

EXPORTNÍ FÓRUM:
ZAMĚŘENO NA ŠKOLSTVÍ

Na loňském golfovém turnaji AKCENTY, který se konal na 

Kácově, nepadl hole in one a cena za něj v podobě možnosti 

zahrát si na ikonickém hřišti Old Course ve skotském 

St. Andrews byla losována. Šťastným výhercem ceny, kterou 

každoročně věnuje Ladislav Smatana, jenž skotským hřištím 

propadl a je mimo jiné členem několika skotských klubů včetně 

The New Golf Club St. Andrews, se stal Jiří Páv. Ten se na 

přelomu dubna a května do skotské kolébky golfu vypravil 

a poměřil své síly s tímto legendárním hřištěm. A nutno říci, že 

se nelehkého úkolu zhostil více než dobře, dokonce na 

17. jamce Road Hole, která už potrápila nejednoho profíka, 

zahrál vynikající birdie. Gratulujeme!

VÍTĚZ SI UŽIL OLD COURSE
V ST. ANDREWS 

Vylepšili jsme naše konfirmace (zatím na 

českém trhu). Ty nově obsahují platební 

instrukce také v podobě QR kódu. Není tak 

už nutné složitě přepisovat číslo účtu, 

variabilní symbol a další údaje při provádění 

platby. Stačí vyfotit QR kód z konfirmace 

chytrým telefonem a platební příkaz se 

v bankovní aplikaci vyplní automaticky.

QR KÓD PRO RYCHLEJŠÍ
PLACENÍ

Na konci dubna jsme spustili v pilotním 

provozu biometrické podepisování smluv 

s využitím řešení Signotec/Sign+. Díky tomu 

už nebude třeba tisknout veškerou smluvní 

dokumentaci, kterou nový klient podepisuje 

a postačí pouze podpis na Signature Pad. 

Celý proces uzavírání smluv tak bude 

rychlejší a šetrnější k přírodě.

PILOTNÍ PROJEKT SIGN+

Rozšířili jsme nabídku našich zajišťovacích nástrojů o další 

modifikaci forwardového obchodu. PAR FORWARD vychází ze 

stejných principů jako standardní forward, tzn. přesně 

definovaná částka je zajištěna fixním kurzem. V tomto případě 

se jedná o složení série jednotlivých forwardů s pravidelnými 

splatnostmi. Finální kurz pro všechny forwardy v dané sérii par 

forwardu je stanoven dle průměrných časově vážených 

forwardových bodů pro jednotlivé splatnosti. Výhodou je 

mimo jiné jednotný kurz pro všechny splatnosti. Klient tedy 

nezíská pro každou splatnost rozdílný forwardový kurz, jako je 

tomu u série standardních forwardů. 

PAR FORWARD
NOVINKA V NABÍDCE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

jednotlivé forwardy s pravidelnými splatnostmi
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Termín uzávěrky: 10. 5. 2019

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
VÝVOJ HLAVNÍCH MĚNOVÝCH PÁRŮ

25,40 – 25,90 CZK/EUR

Zvýšení  úrokových sazeb ČNB na 

květnovém zasedání kurz koruny de 

facto nijak neovlivnilo. Výhled na zbytek 

2. čtvrtletí zůstává neměnný – stabilita 

nominálního kurzu. Rizikem je slabší 

koruna s ohledem na možný výprodej 

měn zemí emerging markets.

22,30 – 23,50 CZK/USD 1,10 - 1,14 USD/EUR

Klíčem k vývoji koruny vůči americkému 

dolaru zůstává hlavní měnový pár 

EURUSD.

Měnová pol i t ika centrálních bank 

v eurozóně a v USA je v aktuálním kurzu 

započtena. Důležitou roli v dalším vývoji 

kurzu bude hrát to, zda se USA dohodnou 

s  Čínou na nastavení  obchodních 

podmínek a zamezí se tak další eskalaci 

obchodního protekcionismu.

EURCZK USDCZK EURUSD 

SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

Už v březnu, a trochu netradičně v hale, začal další 

ročník tenisové AKCENTA CZ Grand Slam túry. Do 

Hradce Králové se sjelo 15 deblových párů, pro 

které byly připraveny tři zcela nové kryté kurty ve 

sportovním zařízení HIT Park. S rychlým povrchem 

se nakonec nejlépe popasovala dvojice Dušan 

Vilímek s Milanem Mocem, kteří ve finále porazili 

loňské celkové vítěze Petra Lhotu a Martina 

Musílka. Třetí místo možná trochu nečekaně 

obsadil deblový pár Ladislav Spilka – Marek Šuda. 

V květnu tenisová túra pokračuje v Plané nad 

Lužnicí, tentokrát již na antukových dvorcích.

PRVNÍ TENISOVÝ TURNAJ

rok 2019květen 2019duben 2019 květen 20191Q 2019 duben 2019

Velká Británie

Odchod Spojeného království z EU se 

odložil na 31. říjen letošního roku. 

Podpora pro vyjednanou dohodu premi-

érky T. May se v rámci britského parla-

mentu však i nadále marně hledá.

Česká republika

Česká národní banka na květnovém 

zasedání poprvé v letošním roce zvýši-

la úrokové sazby. Hlavní úroková sazba, 

dvoutýdenní repo, aktuálně činí 2 %.

Evropská unie

Evropská ekonomika v prvním 

čtvrtletí letošního roku přes 

řadu negativních signálů nako-

nec solidně vzrostla.

Evropská unie

Volby do Evropského parlamentu konané v ter-

mínu 23.–26. května napoví, jaké jsou aktuální 

politické nálady v evropských zemích a zda bude 

EU v nadcházejícím období schopna významněj-

ších reforem, a to především ve fiskální oblasti.

Svět

Uzavření nové obchodní dohody 

mezi USA a Čínou se na začátku květ-

na komplikuje. Nejistota ohledně 

eskalace obchodního protekcionismu 

se zvyšuje.

Svět

Ropa se v závěru dubna vyšplhala nad hladinu 

70 dolarů za barel. V nadcházejících týdnech 

pro vyšší ceny ropy hovoří omezení těžby ze 

strany zemí OPEC a Ruska a americké sankce 

na íránskou ropu. Pro pokles cen naopak nejis-

tota ohledně globálního ekonomického vývoje.


