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Vážené dámy a pánové, 
Vážení  exportéři , 
 

již dva roky je Agentura Helas 
pořadatelem a organizátorem prestižní 
soutěže Exportní cena DHL HSBC. 
Naším hlavním cílem bylo přivést do 
soutěže nové partnery, kteří svým 
zaměřením stojí na straně exportérů a 
mohou tak aktivně podpořit rozvoj jejich 
podnikání.  
 

Vedle této základní myšleny se nám 
však podařilo mnohem více, ve 
spolupráci s Českou informační 
agenturou jsme zahájili vydávání 
Exportního Newsletteru, začali jsme 
pořádat neformální klubová exportní 
setkání.  
Veškeré novinky a nápady, které jsme letos realizovali, vyplývají ze 
třináctileté zkušenosti a zaměření naší firmy.  Věříme na individuální 
přístup a propojování významných podnikatelských subjektů, podnikatelů 
a ekonomů na  principu klubových setkání.  O tom svědčí společenský 
klub Helas New Encounters Club, dámský klub Cosmopolitan Executive 
Helas Ladies Club, klub soutěže Ocenění Českých Podnikatelek, kterých 
jsme zakladatelem. 
 

Osobně si nesmírně považuji toho, že mohu spoluvytvářet a ovlivňovat 
projekt, který vyhodnocuje vynikající výsledky společností, které byly 
schopné vykázat meziroční nárůst, a to i v době globální ekonomické 
krize. Věříme, že pozitivní příklady podnikatelů jsou nesmírně důležité 
pro společensko-ekonomické klima naší země a inspirace, kterou svým 
příkladem poskytují, má nehmatatelné, ale významné dopady.  
 

Držím palce všem exportérům, přeji jim mnoho radosti, úspěchu a těším 
se na setkání s nimi na slavnostním večeru, kdy budou představeni 
vítězové. 
 

Helena Kohoutová 
Ředitelka a jednatelka  
Agentura Helas s.r.o. 
 

 
 

Společnost Helas pořádá soutěž Exportní cena DHL HSBC již 
několik let. Jak se tato soutěž dle Vás od jejích počátků změnila? 
Naše společnost spolupracuje na projektu již osm  let, nicméně poslední 
dva roky pro nás byly zásadním zlomem. Získali jsme důvěru zakladatele 
soutěže a  stali se  jejím pořadatelem.  Měli jsme tak  příležitost oslovit 
nové partnery, kteří stojí na straně podnikatelů – exportérů a  dát tak 
soutěži nový náboj. 
Mění se postupem času například profil vítězů  tohoto ocenění a 
zájem firem o účast v soutěži? 
Každý rok je trochu jiný, vždy se však jedná o skvělé firmy, za kterými 
stojí výjimeční  lidé s vizí, myšlenkou a sílou jí zrealizovat.  Zejména 

letošní rok bude zajímavý, protože představíme opravdu úspěšné firmy, 
které i  v době krize zaznamenali meziroční nárůst. Více než polovina 
přihlášených je v soutěži poprvé. Samozřejmě si velmi vážíme i stálých 
účastníků soutěže, protože jsou to etablované firmy, kde i zachování 
objemu, je možné, zvláště v dnešní době považovat za veliký úspěch. 
 

Plánujete v současné době nějaké změny v pravidlech soutěže 
Exportní cena DHL HSBC, například pro její zatraktivnění?  
Naším cílem je dlouhodobě a smysluplně podporovat malé a středně 
velké exportéry. Jedním z našich kroků  v letošním roce bylo  pořádání  
zmiňovaných NEFORMÁLNÍCH SETKÁNÍ EXPORTÉRŮ, kterých se 
mohou zúčastnit exportéři přihlášení do soutěže  letos nebo v posledních 
dvou letech.  Vytváříme zde příjemnou neformální atmosféru, ve které 
můžeme diskutovat zajímavá témata týkající se obchodu, exportu a 
ekonomiky. Nechceme suplovat semináře a přednášky vládních institucí,  
ale přejeme si a věříme, že vytvořená příležitost potkat se s dalšími 
exportéry, předními ekonomy, zástupci oficiálních institucí,  porotci 
soutěže a vzájemná výměna zkušeností, bude mít pozitivní dopad na 
další rozvoj spolupráce. 
Před létem jsme se v Praze potkali s náměstkem ministra průmyslu a 
obchodu, panem Martinem Tlapou a nejenom s ním hovořili o  
exportování jako příležitosti v době krize, podpoře exportu v EU a jejím 
dopadu na ČR a možnostech na indickém trhu a nových příležitostech 
V říjnu jsme v Jihlavě hovořili o podpoře podnikání a exportu se 
předsedou představenstva  Hospodářské komory kraje Vysočina  panem 
Rostislavem Dvořákem a prvním náměstkem  kraje Vysočina, panem 
Vladimírem Novotným a  Alešem  Řiháčkem, ředitelem odboru strategie, 
marketingu a komunikace vládní agentury CzechTrade. 
Také mě těší, že se porotci pravidelně scházejí a diskutují  podnětná 
témata pro rozvoj soutěže. Například se porota potkala na začátku 
listopadu, aby jednomyslně schválila vítěze letošního ročníku soutěže. 
Hovořilo se o úspěších, dalších výzvách a možnostech  spolupráce. 
 

 
 

Alena Bartoňová, která je jednatelkou 
společností GrECo JLT International, 
poradenství pro riziko a pojištění a 
Top-pojištění.cz, byla u založení 
jedné z prvních makléřských 
společností na našem trhu, která byla 
později převzata rakouskou skupinou 
GrECo International. Ve vedení 
společnosti, která je mimo jiné i 
partnerem soutěže Exportní cena 
DHL HSBC, se pohybuje od počátku 
90. let.  
 

Společnost GrECo uzavřela 
v červenci letošního roku 
partnerství s britskou makléřskou 
společností Jardine Lloyd 
Thompson (JLT), čímž došlo ke změně jejího jména na GrECo JLT 
Czech Republic. Jakým dalším změnám, kromě změny názvu, došlo 
v souvislosti s uzavřením tohoto partnerství? 



 

 

V rámci uzavření partnerství s několika světovými makléři, které dalo 
vzniknout makléřské síti JLT International Network dochází  k rozšíření 
potenciálu úpisu rizik mimo standardní teritoria, tzn. možnost poskytovat 
našim exportujícím společnostem širší podporu při pojištění jejich 
exportních aktivit. Současně jsme tímto spojením výrazně zvýšili počet 
vysoce kvalifikovaných odborníků působících po celém světě. 
 

Pan ředitel Zdeněk  Voharčík avizoval zájem společnost GrECo JLT 
Czech Republic o expanzi na Slovensko. Můžete nám sdělit nějaké 
podrobnosti tohoto plánu? V jakém časovém horizontu by k ní mělo 
dojít, na jaké oblasti by se chtěla společnost u našich východních 
sousedů soustředit? 
Společnost GrECo JLT má na Slovensku velmi etablovanou pobočku 
zaměřenou na poradenství a zprostředkování pojištění průmyslových 
rizik. Naší snahou je využít společných aktivit ve prospěch česko-
slovenské spolupráce v oblasti alternativních prodejních kanálů, které 
realizujeme prostřednictvím naší dceřiné společnosti Top-Pojištění.cz. 
V rámci rozvoje máme skutečně zájem realizovat obdobné projekty na 
slovenském trhu. 
 

Jak byste zhodnotila vývoj na trhu zprostředkování pojištění 
v loňském roce a jaký vývoj očekáváte v roce letošním? 
Na trhu zprostředkování pojištění zaznamenáváme 2 tendence. V oblasti 
osobního pojištění dochází k nárustu upsaného pojistného. Společnosti, 
které se zaměřují na pojištění osob, domácností apod. jsou ve svých 
odhadech výnosu velmi optimistické. Oproti tomu v oblasti 
zprostředkování průmyslu a velkých rizik, situace kopíruje realitu 
měkkého trhu v ČR i v rámci států EU. Pokles sazeb pojistného jehož 
docilují makléři pro své klienty způsobuje růst konkurence jak mezi 
makléři, tak i mezi pojišťovnami. 
 

Společnost GrECo JLT Czech Republic je partnerem soutěže 
Exportní cena DHL HSBC. Co vás vedlo k tomu, tuto soutěž 
podpořit? 
Skupina GrECo JLT Czech Republic vnímá rozvoj  průmyslu a obchodu 
jako jeden ze základních stavebních kamenů pozitivního vývoje 
hospodářské situace, a to nejen v dnešní velmi složité době. Jednou z 
priorit skupiny GrECo je odborná podpora exportérů v jejich činnosti a 
růstu. Těmto firmám GrECo zajišťuje pojistnou ochranu a řešení jejich 
nadstandardních požadavků v krytí rizik. To vše by se vešlo do 
jednoduchého sloganu: Řešení exportních rizik snadno a úspěšně! 
 

Nabízí Vaše společnost nějaké speciální produkty či služby pro 
firmy účastnící se této soutěže, tedy české vývozce? 
GrECo JLT již v minulosti nabízelo pro exportéry nejen standardní 
pojištění ale i poradenství při realizaci exportních kontraktů v zahraničí, a 
to jak z hlediska pojištění, tak i z hlediska likvidace škod a právních 
konzultací v rámci pojištění. Zachránila tímto nemalé hodnoty pro své 
klienty. Od spojení s JLT, zmíněného výše si slibujeme rozšíření  i na 
teritoria, kde jsme v minulosti zastoupení neměli. Naší filozofií je  
možnost poskytnout našemu klientovi exportující např. na dálný východ 
– lokálního partnera, a to přímo v příslušné  zemi, kde stavbu realizuje. 
Chceme, abychom mu byli schopni poskytnout řešení problematických 
záležitostí v otázce pojištění rizik po celou dobu realizace 
 

 
 

JUDr. Pavel Novický je partnerem advokátní 
kanceláře Novický & Mejzlík, která v České 
republice nabízí právní služby od roku 1996. 
Kancelář, která je mimo jiné partnerem 
soutěže Exportní cena DHL HSBC, poskytuje 
právní konzultace a porady, vytváří právní 
rozbory, sepisuje smlouvy a jiné listiny, 
připravuje podání, zastupuje klienty při 
jednáních s protistranou či obchodními 
partnery, jakož i v řízeních před soudy a 
správními orgány, to vše v českém a 
anglickém jazyce.  
 

Jak hodnotíte právní prostředí v České 
republice z hlediska podpory exportérů? 
Česká republika je tradičně exportní zemí. Je to dáno její velikostí, 
tradiční strukturou průmyslu a z toho vyplývající orientací lidí práce i 
kapitálu. Dynamicky se rozvíjející ekonomický  subjekt dříve či později 
narazí na limity možností podnikání jen uvnitř jednoho teritoria, tedy naší 
republiky. A to jak z pohledu odbytu tak i z pohledu např. kapitálu 
potřebného pro další rozvoj podnikání. Bez kooperace se zahraničím by 
další rozvoj v řadě případů možný nebyl. Státní orgány jsou si toho 
vědomy a vyvíjejí dlouhodobě poměrně velké úsilí směrem k podpoře 
proexportního prostředí u nás. Hodnocení těchto snah nechám na 
exportérech samotných, ale z naší zkušenosti je vidět patrný vzestupný 
proexportní trend a to je myslím dobré. Na poli tak říkajíc práva leží 
těžiště v unifikaci právních norem upravujících vztahy s cizím prvkem a 

to jak v rámci Evropy tak i celosvětově. Hodně bylo v tomto směru 
uděláno již v minulosti, vzpomeňme např. dnes již zcela běžná pravidla 
INCOTRMS nebo Vídeňskou Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží,  ale i řada dalších unifikačních počinů dosažených jak na 
půdě orgánů OSN (Uncitral) či na půdě jiných mezinárodních organizací 
jako je Haagká konference mezinárodního práva soukromého nebo 
římský institut Unidroit. Dnes významnou měrou ke sladění právních 
norem přispívá i EU, jež se dílčím způsobem snaží o vytváření celistvého 
právního prostředí v rámci Evropy. Mám za to, že unifikace právních 
norem na poli mezinárodního obchodu je na poměrně dobré úrovni. Je 
nyní třeba této úrovně využít pro potřeby našich exportérů. 
 

Projevila se krize ve zvýšení důrazu na aplikaci právních norem? 
Krize zasáhla všechna odvětví hospodářství všech států světa. Jak 
exportéři tak importéři si začali ve větší míře všímat kvality zejména 
smluvních úprav svých vztahů. Krize vedla ke zvýšení obezřetnosti 
v obchodě samém. Zvýšila se pozornost ekonomických subjektů na to 
s kým obchoduji, za jakých podmínek a v jaké zemi. Exportéři hledají 
nové trhy na které by bylo možno expandovat. Při rozhodování o nových 
partnerech musejí brát v úvahu řadu parametrů, v neposlední řadě i 
otázky právní úpravy na nichž jsou nebo mají být tyto vztahy založeny. 
Jde v podstatě o odhalování rizik a jejich zmírňování. Podrobná analýza 
rizik obchodu se tak dostává na přední místo. Zde dochází k návratům 
k tradičním zajišťovacím doložkám, používání bezpečnějších platebních 
či dodacích podmínek. Vzrůstá význam pojištění pohledávek, které již 
neslouží jen k financování obchodu, ale v prvé řadě k ochraně proti 
platební nevůli či neschopnosti odběratele. Komplexní právní analýza 
zamýšlených kroků v oblasti exportu se tak stává nezbytným a mnohdy 
předním aspektem při posuzování výhodnosti, někdy dokonce možnosti, 
ten či onen obchod uskutečnit. 
 

Kancelář Novický & Mejzlík je partnerem soutěže Exportní cena DHL 
HSBC. Co vás vedlo k tomu,     tuto soutěž podpořit?  
Zdejší Advokátní kancelář byla založena v roce 1994 a od jejího založení 
se zaměřuje hlavně na poskytování právních služeb v oblasti 
soukromého práva, zejména práva obchodního, práva občanského, 
včetně mezinárodního práva soukromého a dále pak v oblasti práva 
finančního se zaměřením na právo směnečné a factoring, pojišťovnictví, 
dopravní a spediční právo, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení a 
dále pak v sepisu právních rozborů, zpracování projektů a právní 
realizaci zakládání společností, jejich transformací a fůzí, jakož i 
zajišťovaného servisu v oblasti obchodu s nemovitostmi a v poskytování 
služeb v oblasti práva rodinného, trestního a ústavního. 
 Od počátku existence Exportní ceny DHL HSBC spolupracujeme 
s Agenturou Helas při její přípravě a to zejména formou propůjčení 
prostor Korunního sálu, který je součástí prostor naší advokátní 
kanceláře, pro účely vyhlášení výsledků Exportní ceny DHL HSBC. Mezi 
klienty zdejší advokátní kanceláře je vzhledem k jejímu profesnímu 
zaměření i řada klientů, kteří exportují svou produkci do zahraničí. Těmto 
klientům pomáháme při řešení právních aspektů této činnosti s ohledem 
na její mezinárodní prvky. Logickým vyústěním zmíněných dvou aspektů 
bylo naše rozhodnutí stát se pro letošní 13. ročník jedním s partnerů této 
soutěže. 
 

Jaké služby Vaší kanceláře jsou vhodné pro firmy účastnící se této 
soutěže, tedy českým vývozcům? 
Jak jsem již naznačil, je škála našich služeb, které poskytujeme 
dostatečně široká pro to, abychom mohli svým klientům poskytovat 
kompletní právní a navazující daňový a finančně poradenský servis. 
Výjimkou nejsou ani vztahy s cizím prvkem, ať již vznikají při vývozu 
nebo dovozu zboží a služeb. Právní situace do nichž se naši klienti 
dostávají jsou vpravdě různorodé a proto i jejich řešení vyžadují 
individuální přístup, který naše kancelář svým klientům může poskytnout. 
Významnou složkou a mnohdy i předpokladem exportu jsou různá 
proexportní opatření při jejichž využívání s našimi klienty rovněž 
spolupracujeme a zajišťujeme pro ně právní servis. V neposlední řadě 
pomáháme našim klientům při řešení záležitostí, které jsou s vývozem 
spojeny nebo jejich vývozní činností vyvolány. Jde o právní problematiku 
dopravních či spedičních služeb, vyřizování reklamací atd. 
 

 
 

Se závěrem roku se blíží do finále i letošní již 13. ročník Exportní ceny 
DHL HSBC. V úterý 16. listopadu proběhne v prostorách Kláštera 
minoritů sv. Jakuba v Praze slavnostní galavečer, na kterém budou 
vyhlášeni letošní nejúspěšnější čeští exportéři z malých a středně 
velkých firem a to hned ve čtyřech soutěžních kategoriích: „Středně velká 
společnost“, „Malá společnost“, „Exportér teritoria - Indie“ a „Exportér 
regionu – kraj Vysočina“. Také letos udělí proexportní agentura 
CzechTrade zvláštní ocenění za aplikaci průmyslového designu a zvolí 
nejúspěšnějšího klienta CzechTrade za rok 2009. Výsledky letošního 
třináctého ročníku Exportní ceny DHL HSBC spolu s fotografiemi ze 
slavnostního předávání budou následně zveřejněny na 
www.exportnicena.cz.  



 

 

 
 

Nový týdeník PLATEBNÍ SYSTÉMY 
 

Na základě poptávky našich klientů jsme připravili praktický 
týdenní přehled událostí z oblasti platebních systémů a 
chování spotřebitelů při nakupování. Na několika stranách 
A4 týdně najdete relevantní zprávy z následujících oblastí:  
KARTY, PLATBY, E-COMMERCE, SPOTŘEBITELÉ 
A ROZVOJ SÍTÍ. 
 

VYZKOUŠEJTE ZDARMA: 
 

objednavky@cianews.cz 
 

 
 

 Podle odhadů Ministerstva financí (MF) ve třetím čtvrtletí 
vzrostl hrubý domácí produkt o 0,7 % oproti předchozímu 
kvartálu. Meziročně tak posílí o 2,4 %. Vyplývá to z aktuální 
makroekonomické predikce ministerstva. Za rok 2010 by měl 
růst HDP dosáhnout 2,2 %. V roce 2011 by měl růst kvůli 
úsporným opatřením zpomalit na 2,0 %.  

Zdroj: , 1.11. 
 

 Dle prognózy České národní banky (ČNB) poroste HDP 
České republiky v roce 2011 tempem 1,2 %. Pro rok 2012 je 
odhadován růst ve výši 2,5 %. Vývoj kurzu CZK/EUR ČNB 
odhaduje pro rok 2011 v úrovni 24,3, pro rok 2012 pak v úrovni 
23,8. Meziroční inflace má dle ČNB být ve 4. čtvrtletí 2011 ve 
výši 2,0 %.  

Zdroj: , 4.11. 
 

 Česká koruna se ve čtvrtek 4. listopadu dostala na své 
dvouleté maximum vůči euru. Během dne posílila až na 24,38 
CZK/EUR. Jak uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek, se 
ziskem 0,7 % tak koruna byla nejúspěšnější měnou regionu. 
Dodal, že koruna i zlotý reagovaly na oslabování dolaru na 
světovém trhu. Odpoledne již koruna část svých zisků ztratila.  

Zdroj: , 4.11. 
 

 Rada ČNB se ve čtvrtek 4. listopadu opět rozhodla 
ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo 
sazba tak zůstává na 0,75 %, diskontní sazba na 0,25 % a 
lombardní sazba na úrovni 1,75 %. Dvoutýdenní repo a 
lombardní sazba se tak nezměnily od května roku 2010. 
Diskontní sazba je na stávající úrovni od srpna roku 2009.  

Zdroj: , 4.11. 
 

 Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v ČR 
vzrostla za první pololetí letošního roku meziročně o dva 
procentní body na 9,4 %. Počet zaměstnanců podle Českého 
statistického úřadu poklesl meziročně o 1,8 % na 4,855 milionu 
lidí. Vyplývá to z Analýzy vývoje zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti v prvním pololetí 2010, kterou Ministerstvo 
práce a sociálních věcí předloží Vládě ve středu 3. listopadu.  

Zdroj: , 2.11. 
 

 Nezaměstnanost, podle aktuální makroekonomické 
prognózy Ministerstva financí (MF), dosáhla vrcholu v únoru 
2010, když byla 9,9 %. Ve druhém čtvrtletí výrazně poklesla na 
úroveň 7,1 %. Tento trend si zachovává nadále, ale pokles se 
viditelně zmírnil. MF odhaduje nezaměstnanost v průměru 7,4 
% za rok 2010, 7,2 % za rok 2011 a 7,0 % v roce 2012.  

Zdroj: , 1.11. 
 

 Míra zaměstnanosti osob ve věku 15 až 64 let dosáhla v 
České republice ve druhém čtvrtletí letošního roku 64,9 %. 
Zaměstnanost mužů v této věkové kategorii dosahovala 73,5 %, 
zatímco zaměstnanost žen 56,1 %. Vyplývá to z aktuálních 
údajů Českého statistického úřadu. V průměru EU dosahuje 
zaměstnanost v této skupině 70,2 % u mužů, 58,4 % u žen a 
64,3 % celkem.  

Zdroj: , 4.11. 
 

 Schodek státního rozpočtu ČR ke konci října letošního 

roku klesl meziročně o 41,4 miliardy Kč na 96,7 miliardy Kč. 
Celkové příjmy dosáhly podle Ministerstva financí výše 834,5 
miliardy Kč a celkové výdaje 931,2 miliardy Kč.  

Zdroj: , 1.11. 
 

 Výrobní PMI pro ČR od banky HSBC v říjnu klesl na 57,2 
bodu. Dlouhodobý průměr indexu je 52,5 bodu, přičemž 
hodnoty nad 50 bodů poukazují na všeobecný růst. Objem 
zakázek v říjnu nadále rostl, a to již patnáct měsíců v řadě, 
tempo však bylo nejpomalejší od letošního května. 
Zaměstnanost rostla v říjnu podle údajů HSBC nejrychleji za 
posledních tři a půl roku.  

Zdroj: , 1.11. 
 

 Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení návrh 
zákona o státním dluhopisovém programu ve výši 274,6 miliard 
Kč. Ten se skládá ze dvou položek. První jsou úhrady splatných 
jistin státního dluhu v letech 2011 a 2012. Druhou část tvoří 
potom úhrady jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v 
letech 2011 a 2012.  

Zdroj: , 3.11. 
 

 Ministr práce a sociálních věcí (MPSV) Jaromír Drábek 
uvažuje o rozdělení výše minimální mzdy podle různých 
regionů. Důvodem je odlišná životní úroveň v každém regionu. 
Jak uvedla pro ČIA mluvčí MPSV Viktorie Plívová, je to zatím 
nápad, který by mohl být součástí až komplexní novely 
zákoníku práce, tedy až v horizontu příštího roku.  

Zdroj: , 4.11. 
 

 Pojistné pro živnostníky by se mělo od ledna roku 2012 
zvýšit. Odvozovat by se mělo procentně z daňového základu. 
Živnostníci by tak měli platit stejnou částku jako zaměstnanci. V 
pořadu ČT24 Otázky Václava Moravce to sdělil ministr 
zdravotnictví Leoš Heger. Pro státní pojištěnce by se mohly 
pojistné platby dle Hegera zvýšit od ledna 2013.  

Zdroj: , 31.10. 
 

 Celkový schválený rozpočet výdajů Ministerstva 
zdravotnictví (MZd) na rok 2009 činil 8,3 miliardy Kč. Po 
provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku došlo ke 
zvýšení rozpočtu až na částku 9,9 miliardy Kč. Skutečné výdaje 
MZd dosáhly nakonec 11,3 miliardy Kč.  

Zdroj: , 1.11. 
 

 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrhy zákonů, 
které mají zajistit nižší schodek státního rozpočtu. Sněmovna 
schválila úpravy platů státních zaměstnanců, zdanění státního 
příspěvku na stavební spoření, snížení slevy na daních v 
příštím roce či snížení státního příspěvku pro politické strany za 
mandát poslance nebo senátora.  

Zdroj: , 2.11. 
 

 Úroky z vkladů stavebního spoření, které byly dosud 
osvobozeny od daně z příjmů, budou od 1. ledna podléhat 15% 
zdanění. Vyplývá to z komentáře aktuálního vývoje v českém 
daňovém systému kanceláře Vorlíčková & Leitner. Státní 
podpora, na kterou vznikl nárok v roce 2010, bude zdaněna 
speciální daní ve výši 50 %. V budoucích letech se podpora 
sníží.  

Zdroj: , 3.11. 
 

 Poslanecká sněmovna podpořila ve středu 3. listopadu v 
prvním čtení novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Ta 
má umožnit například vracet DPH u obtížně vymahatelných 
pohledávek či vybírat daň od dodavatele nebo i od odběratele. 
Podle vlády by měla tato změna omezit daňové úniky.  

Zdroj: , 3.11. 
 

 Vláda plánuje uvalit na emisní povolenky pro firmy daň ve 
výši 32 %. Na hospodářském výboru Poslanecké sněmovny to 
v úterý 2. listopadu řekl ministr průmyslu a obchodu Martin 
Kocourek. Jak pro ČIA uvedl mluvčí ministerstva Pavel Vlček, 



 

 

daň by měli platit pouze producenti, kteří elektřinu vyrábějí pro 
třetí strany.  

Zdroj: , 2.11. 
 

 Poslanci na svém jednání v pátek 29. října schválili vládní 
návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
Ten má omezit podporu pro FVE a zamezit tak skokovému 
nárůstu cen elektřiny. Zákon má nabýt účinnosti k 1. lednu 
příštího roku.  

Zdroj: , 29.10. 
 

 Vláda ČR plánuje 26% zdanění fotovoltaických elektráren 
pouze na tři roky. Návrh vlády v úterý 2. listopadu schválil 
hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a ve středu 3. 
listopadu prošel zákon druhým čtením.  

Zdroj: , 3.11. 
 

 Senát schválil novelu zákona o podpoře výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie. Pro bylo všech 70 přítomných 
senátorů. Dle vládního návrhu se má podpora od 1. března 2011 
týkat pouze FVE umístěných na budovách a do maximálního 
výkonu 30 kW. Skončit má naopak podpora pro elektrárny na 
volných plochách či výrobu pro vlastní spotřebu.  

Zdroj: , 3.11. 
 

 

 

 Podle měnového přehledu České národní banky vzrostly v 
září domácí úvěry v České republice meziročně o více než 4 % 
na 2,046 bilionu Kč. Úvěry podnikům v září meziročně klesly o 
zhruba 5 % na 905,514 miliardy Kč. Vklady podniků s výpovědní 
lhůtou klesly o 92 % na 1,773 miliardy Kč.  

Zdroj: , 29.10. 
 

 Podle studie Doing Business 2011 si ČR polepšila o 19 míst 
na 63. místo ze 183 zemí s ohledem na úroveň podnikatelského 
prostředí. Studii vypracovala Skupina světové banky ve 
spolupráci s Mezinárodní finanční korporací. Mezi zeměmi, ve 
kterých lze zahájit podnikání nejsnadněji, se ČR umístila na 130. 
místě.  

Zdroj: , 4.11. 
 

 Počet insolvenčních návrhů od roku 2008 vzrostl více než o 
100 %. V září letošního roku bylo v České republice podáno 1 
347 insolvenčních návrhů, z toho 432 u právnických osob a 915 u 
fyzických osob. Uvedl to dne 3. listopadu ředitel oddělení 
restrukturalizace společnosti PwC Petr Smutný na konferenci Jak 
se vyhnout insolvenci. Polovina návrhů podle něj končí úpadkem.  

Zdroj: , 3.11. 
 

 V říjnu letošního roku bylo vyhlášeno 126 firemních 
bankrotů, tedy o 7 méně než v září. Zároveň bylo podáno 445 
insolvenčních návrhů, což je meziměsíčně o 10 % více. V říjnu 
bylo dále vyhlášeno 642 osobních bankrotů. Je to o 60 osobních 
bankrotů více než v září. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech 
Credit Bureau.  

Zdroj: , 2.11. 
 

 Podle statistik centrální adresy se k pátku 29. října v ČR 
uskutečnilo 2357 dražeb, z toho 617 bylo nedobrovolných. To 
představuje meziroční nárůst o 28 %, respektive o 113 %. 
Celkem bylo evidováno 2114 dražeb s nemovitostmi, s movitým 
majetkem pak 174 dražeb. Celkový finanční objem dosažený 
nedobrovolným vydražením nemovitého majetku vzrostl 
meziročně o 306 % na 1,648 miliardy Kč.  

Zdroj: , 29.10. 
 

 Podle výzkumu agentury STEM má zhruba 37 % rodin v 
České republice v současnosti finanční problémy. Naopak 
poměrně dobře je finančně zajištěna přibližně polovina českých 
domácností. Nejlépe hodnotí finanční zajištění vlastní domácnosti 
studenti, podnikatelé, tří a vícečlenné domácnosti.  

Zdroj: , 1.11. 

 
 Podíl úvěrů v selhání, což jsou zejména půjčky nesplácené 
90 a více dnů, na celkovém objemu bankovních úvěrů v září 
vzrostl na 6,22 %. Podíl úvěrů v selhání v rámci domácností 
stoupl oproti srpnu ze 4,67 % na 4,73 %. V rámci nefinančních 
podniků vzrostl podíl meziměsíčně z 8,72 % na 9,05 %. 
Informovala o tom Česká národní banka.  

Zdroj: , 1.11. 
 

 Trh průmyslových nemovitostí se ve třetím čtvrtletí nejvíce 
hýbal v pražském regionu, kde se uskutečnilo 45 % veškerých 
pronájmů. Nejvíce se dle společnosti Cushman & 
Wakefield pronajalo v Praze - východ, a to přes 90 % 
veškerých pražských pronájmů. Zájem byl také o Ostravsko, 
Brněnsko a Plzeňsko. Význam ostatních regionů na úkor Prahy 
postupně narůstá.  

Zdroj: , 3.11. 
 

 Dle statistik serveru Agentka.cz byl průměrný hrubý 
nabízený plat v říjnu zhruba 20 297 Kč, což je o 2 % více než v 
září. Nejvyšší nabízené platy byly ve Středočeském kraji (25 691 
Kč) a v Libereckém kraji (25 520 Kč). Největší poptávka po práci 
byla v říjnu v Praze, následně pak v Brně.  

Zdroj: , 2.11. 
 

 Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení v ČR 
provedli od ledna do září celkem 141 169 kontrol dodržování 
režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. To je o 36 % 
kontrol více než ve stejném období loňského roku. Dle ČSSZ bylo 
na základě těchto kontrol pro porušení režimu dočasně 
práceneschopného pojištěnce zkráceno nebo odňato 
nemocenské 2 549 pojištěncům.  

Zdroj: , 29.10. 
 

 Novela zákona, která upravuje otázku standardní a 
nadstandardní zdravotní péče, by mohla začít platit v dubnu 
příštího roku. Pro ČIA to potvrdil mluvčí Ministerstva 
zdravotnictví Vlastimil Sršeň s tím, že pacienti by si mohli jako 
první připlatit v oblasti zdravotnických materiálů. 

Zdroj: , 1.11. 
 

 Dle ČSÚ meziročně klesla ve třetím kvartálu tohoto roku 
produkce masa o 4,6 % na 132,18 tisíc tun a nákup mléka o 1,5 
% na 570,7 milionu litrů mléka. Cena výrobců mléka v jakosti Q 
meziročně vzrostla o 24,9 %. Největší meziroční změny dosáhl 
vývoz prasat, a to navýšení o 81,2 %. Záporná bilance 
zahraničního obchodu s vepřovým masem přesáhla 40 tisíc tun.  

Zdroj: , 29.10. 
 

 Dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví 
Ministerstvo zemědělství (MZe) používá a propůjčuje značku 
Klasa oprávněně. Úřad tak zamítl návrh na výmaz loga podaný 
zástupcem jeho tvůrců, kanceláří Henyš, Mikysek a partneři. 
Značku Klasa nyní používá 1312 výrobků a znalost značky 
dosahuje 87 %. 

Zdroj: , 29.10. 
 

 V září změnilo svého dodavatele plynu celkem 5285 
zákazníků, tedy o 30,7 % méně než v srpnu. U velkoodběratelů 
došlo k šesti, u středního odběru k osmi změnám. Dodavatele 
dále změnilo celkem 629 maloodběratelů a 4642 domácností.  

Zdroj: , 2.11. 
 

 V žebříčku kvality a dostupnosti internetu, 
zvaném Broadband Quality Study, patří Česku 23. místo. 
Průměrná rychlost připojení pro stahování dat v ČR letos vzrostla 
o více než jeden Mb/s na 8,7 Mb/s. Průměrná rychlost posílaných 
dat vzrostla také o jeden Mb/s na 3,3 Mbit/s, což je osmá nejlepší 
hodnota v rámci Evropy. Uvedla to společnost Cisco, která tvorbu 
žebříčku podporuje.  

Zdroj: , 2.11. 


