Vážení čtenáři,
dvě jedničky na konci letošního
letopočtu přinesly do agentury
CzechTrade velmi zásadní a
přelomové období. Do života totiž
vstoupil projekt zahraniční sítě
Ministerstva průmyslu a obchodu
pro exportéry. Do dvou let by jim
měl přinést dvojnásobnou nabídku
zemí, v nichž budou mít k dispozici nejen všechny dosavadní
služby, ale také dostatečný počet odborníků. Páteřní síť bude tvořit
deset regionálních center pokrývajících prakticky celý svět. Tato
centra budou řídit menší kanceláře ve svých teritoriích. Celkem tak
bude zahraniční síť pro exportéry dostupná zhruba v sedmi
desítkách zemí světa.
V souvislosti s tím chystáme také kvalitativně zcela nové typy
služeb, které jsou založeny na neustále zdokonalovaném know-how
ze zahraničních trhů a nových dovednostech. Věříme, že oslovíme
daleko širší spektrum klientů, pro které budeme aktivně vyhledávat
nové příležitosti v zahraničí, a že po skandinávském vzoru
přispějeme k rozvoji moderního inovačního ekosystému.
Cílem CzechTrade je totiž nejen pomoci vstupovat českým
exportérům na nové trhy, ale také usnadnit přístup novým
technologickým štikám ke kapitálu umožňujícímu rychlou a globální
expanzi. Právě pohled očima mezinárodního byznysu přinese do
českého inovačního prostředí více komerčního ducha. Také z tohoto
důvodu přicházíme v rámci letošní Exportní ceny DHL UniCredit
s novinkou a vyhlásíme zvláštní ocenění CzechTrade Exportní
inovace roku.
Ing. Ivan Jukl, MBA
generální ředitel CzechTrade

Jaký byl rok 2010 pro agenturu CzechTrade?
Z hlediska čísel to byl standardní rok. Poptávka po našich službách
činila ve finančním vyjádření 26 milionů korun, což je zhruba stejně
jako v loňském roce. Zatímco však dříve větší část tržeb pocházela
z asistence při veletrzích, letos poprvé tvořily větší procento
individuální zakázky, kde je logicky přidaná hodnota pro klienty
daleko vyšší. V tomto trendu chceme pokračovat. Víme, že
systematické prohlubování znalostí o trhu je klíčovým faktorem
úspěchu. Loni jsme svými službami pokrývali 36 zemí. A v celkem
214 případech jsme dovedli firmy k úspěšnému vývozu v objemu
cca 5 miliard korun, což bylo o zhruba čtvrtinu více než v roce 2009.
Nejvíce úspěšných exportů se přitom generovalo z oborů
zdravotnická technika, stavebnictví a stavební materiály, obráběné

komponenty a konstrukce z kovů, elektronika a elektrotechnika,
strojírenství, dopravní prostředky a potravinářství. Výsledky také
ukázaly, že naše síť v zahraničí se pohybuje na horní hranici
vytíženosti. Pozorujeme ze strany podnikatelů tlak na posílení
našich kapacit a uděláme vše pro to, abychom jim vyšli vstříc. Další
změnu jsme pocítili v poptávce po kvalitativně vyšších službách. To
je pro nás potvrzením trendu zaznamenaného u těch nejlepších
světových agentur podobného zaměření a je to zároveň inspirací
k celkovému posunu úrovně našich služeb. Naším cílem je,
abychom s firmou pracovali dlouhodobě a spolu s ní postavili
business plán, na jehož základě se jí rozšíří možnosti působení
v zahraničí. Znamená to také přejít od jednotlivých tradičních služeb
typu vyhledávání klientů nebo asistence na veletrhu k projektům
s jasně definovanými parametry.
Dá se již nějakým způsobem vyhodnotit nástroj Trade
Intelligence, který CzechTrade představil loni v prosinci. Jaký je
o tuto službu mezi klienty zájem?
Stále více zjišťujeme, že je pro firmy nejtěžší vybrat si správný
cílový trh. Právě proto se pouštíme do projektů, které mají tento
proces usnadnit a firmám nastínit větší počet možností, než si do té
doby představovaly. Jedním z předpokladů, abychom se s exportéry
do projektu mohli pustit, je ovládání moderních nástrojů určených
k identifikaci skrytých příležitostí. Podle toho, zda pracujeme s
tradičními exportéry nebo s tzv. start-upy používáme buď
sofistikované statistické modely, tedy trade intelligence, nebo jdeme
cestou hledání signálů budoucích změn, tzv. foresightu, který je
založen spíše na měkkých datech. Z naší zkušenosti vyplývá, že
firmám je tak trochu jedno, jakými disponujeme nástroji nebo
službami, důležité jsou pro ně výsledky. Ze svého pohledu považuji
za důležité, že již začínají chápat, že díky našim sofistikovanějším
nástrojům mohou uspořit spoustu času i peněz. V loňském roce
jsme vytvořili úsek klíčových klientů, kde s velkými klienty, firmami
se stomilionovými obraty, pracujeme na celoročních business plánech, a kde právě nástroj Trade Intelligence hojně využíváme.
S jeho pomocí se snažíme firmám podle jejich profilu „nastřelit“,
v jakých zemích by mohly mít největší úspěch a v čem bychom jim
mohli pomoci. Firmy tedy spíše zajímá toto výsledné doporučení.
Když se pak zajímají o naše postupy, můžeme je podložit kvantitativní analýzou postavenou na tvrdých statistických datech a našich výpočtech. Trade Intelligence je tedy spíše inteligentním nástrojem pro tvorbu obchodního plánu než samostatnou službou. Právě
v sofistikovaném přístupu k trhu zaostává Česká republika za světovým trhem a jsme v tomto ohledu spolu s Albánií někde okolo 40.
místa. Ať už s námi, či bez nás, pokud se nám podaří pomocí širší
osvěty prosadit více analytického přemýšlení do firemních procesů,
mohla by budoucnost našeho exportu být daleko optimističtější.
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek se vyjádřil, že
nástroj Trade Intelligence může pomoci definovat prioritní
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oblasti pro podporu českého exportu. Jednáte nějakým
způsobem s MPO o využití tohoto nástroje, například ve smyslu
zvýšení konkurenceschopnosti českých firem, kterou se
ministerstvo v současné době zabývá?
Pan ministr má v tomto případě přístup vlastníka, který říká: „Ano,
máme tady jako Česká republika určitý problém, k jeho řešení sadu
nástrojů a agenturu, která má na starosti rozvoj podniků na
zahraničních trzích.“ Úkoly už pro ni vyplývají jaksi automaticky. A
my v současné době řešíme, jaké varianty jsou nejvhodnější, jak se
budeme k cíli posouvat v čase atd. Tím se dostáváme k projektu
zahraniční sítě Ministerstva průmyslu a obchodu pro exportéry, který
nedávno schválila Česká rada pro obchod a investice. Firmám by
měl přinést širší pokrytí a větší kapacitu služeb v zahraničí. Síť
CzechTrade bude v nacházejících letech progresivně rozšířena a
nově rozdělena do deseti menších sítí, tzv. hubů. Každá tato malá
síť bude mít svoje vlastní poslání. Například v Severní Americe se
nebudeme tolik soustředit na tradiční asistenci pro strojírenské
firmy, ale budeme tam sledovat trendy a vyhledávat budoucí
příležitosti jak pro hi-tech společnosti, tak i tradiční výrobce, kteří
s novými technologiemi mohou uspět ve svých tradičních teritoriích.
Jinými slovy - budeme se snažit připravit půdu pro naše rodící se
šampiony, pro tzv. born globals, kteří disponují schopnostmi řešit
problémy s přesahem do celého světa, a tudíž mají potenciál stát se
lídry v zahraničí. Právě oni potřebují vědět, kde se rýsují budoucí
trhy.
V souvislosti s tím, jak to bude se současnými kancelářemi
CzechTrade? Chystáte rušení nebo utlumování činnosti
některých vašich kanceláří?
Momentálně nic takového neplánujeme. Již před lety jsme nastavili
model „plovoucích kanceláří“ a toho se držíme. Utlumujeme činnost
v oblastech, kde nevidíme poptávku, nebo kde máme pocit, že to
teritorium vyčerpalo svůj potenciál a že bude třeba jít někam jinam.
Příkladem z poslední doby je Egypt. Utlumili jsme činnost naší
kanceláře v Káhiře ještě před krizí, protože jsme měli signály, že je
tam něco v nepořádku. Ale je třeba říci, že Afriku zcela vyklidit
nechceme. Vidíme potenciál zejména v jižní Africe, proto letos
otevřeme svou kancelář v Johannesburgu. Sever Afriky však i
nadále sledujeme, monitorujeme a víme, že v současné době není
smysluplné tam mít kancelář, ale musíme být připraveni na to, že
jakmile se tam podmínky uklidní, nesmí nám trvat dlouho, než tam
chod kanceláře obnovíme.

V loňském roce získala Zvláštní ocenění CzechTrade za aplikaci
průmyslového designu společnost 2N Telekomunikace. Jde o českou
společnost založenou v roce 1991, která se zabývá zabývá vývojem a
výrobou telekomunikačních technologii. 2N má 150 zaměstnanců, 80%
produkce vyváží do 120ti zemi světa. Každoročně se umísťuje v elitní
skupině českých top 100 a získává také přední místa jako zaměstnavatel
roku. Newsletter Vám přináší rozhovor s jejím ředitelem marketingu
Romanem Macem.

Jaké plány či změny Vaše společnost v roce 2010 realizovala a
co ji čeká v roce letošním?
Loni jsme spustili zbrusu novou korporátní internetovou prezentaci. Tím,
jak působíme globálně je pro nás internet nesmírně důležitý. Stránky
jsou vyhotoveny v 6ti jazycích a obsahují mnoho interaktivních prvků.
Získali jsme za ně významné ocenění – 3. místo v soutěži web Top 100
kde jsme za sebou v kategorii telekomunikace nechali všechny tři mobilní
operátory.
Za další úspěšnou realizaci považuji posun v oblasti M2M (machine to
machine) kde dokončujeme produkt pro Landis and Gyr na odečet
elektroměrů. Určitě významným krokem je také strategie lokální
přítomnosti, kdy chceme v určitých regionech zaměstnávat lokální
manažery, kteří budou v dané oblasti řídit veškeré 2N operace. První
takovou destinací je Senegal v západní africe. Afrika obecně je pro nás
zajímavým trhem, technologicky přeskočili etapu pevných digitálních
linek a šli přímo do vysokorychlostních mobilních sítí jako jsou 3G
(UMTS) a LTE.

Dlouhodobě stěžejní technologií exportní strategie je UMTS a
VoIP. Jak se vám v tomto segmentu daří?
Obě technologie máme již velmi dobře osvojené. UMTS používáme
v řadě našich produktů v jednoduchých branách i sofistikovaných
ústřednách. Produktem, který dobře kombinuje obojí (IP a UMTS) je 2N
Office Route. Jedná se v podstatě o mobilní kancelář, která umí bez
složitých instalací vyřešit kompletní hlasovou i datovou komunikaci ve
firmě. Umožňuje volat přes VoIP/GSM/UMTS a podporuje analogové
faxy. Díky vysokorychlostnímu připojení k Internetu pomocí UMTS sítě
lze zařízení použít i jako router.

Jaké destinace jsou dle Vás v současné době vhodné pro
export a naopak?

V dubnu loňského roku jsme si povídali o tom, že utlumujete
činnost v Maďarsku …
No vidíte, a právě v Maďarsku jsme letos činnost naší kanceláře
obnovili. Zaznamenali jsme totiž renesanci zájmu firem o toto
teritorium a navíc jsme dostali dobrou nabídku ze strany
Ministerstva zahraničních věcí, že náš člověk může působit na naší
ambasádě, což není z hlediska úspory nákladů zanedbatelná
položka. Ale abych se vrátil k vaší otázce. Nemohu dopředu říci, zda
budeme činnost některých kanceláří utlumovat. Předpokládám však,
že pokud budeme v budoucnu schopni lépe předvídat pomocí
foresightingu, budeme mít i v tomto směru větší přehled.

Jak jsem již zmínil výše zajímavá je Afrika z důvodu expanze
telekomunikací s moderními technologiemi, které my nabízíme. Dále
vnímáme významný potenciál v USA. Spojené státy byly dlouhou dobu
poměrně pozadu, co se týká mobilních komunikací a zaměřovali se na
technologie typu WiMax. Dnes je ale situace jiná a po tom co se trh začal
zaměřovat na nám známé GSM je v Americe obrovský prostor. Další
zajímavé trhy jsou zejména ty vyspělé, kde již dnes zavádějí LTE.
V Evropě je to například Švédsko. Naopak se nám dlouhodobě nedaří na
blízkém východě díky nestabilní situaci a v některých asijských trzích,
kde je přetlak levné konkurence.

V našem loňském rozhovoru jste uvedl, že v roce 2010 by mohl
být největší zájem ze strany klientů o služby v nově otevřené
kanceláři CzechTrade v kazachstánské Almatě. Naplnila se tato
Vaše očekávání? Jak by tomu mělo být letos, koho vidíte jako
kandidáta na kancelář, o jejíž služby bude největší zájem?

V loňském roce jsme zaznamenali mírný pokles v tržbách. Krize se nám
naopak vyhnula v roce 2009, kdy většina firem zažívala kritické období.
Rok 2009 a první půlka roku 2010 byly ve znamení nedostatku
komponentů a prodloužených dobách splatnosti. V druhé půlce se nám
nedařilo plnit plán na 100%.

Již od počátku činnosti kanceláře, která byla založena na přelomu let
2009/2010, se projevil ohromný zájem ze strany českých firem o toto
teritorium a zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty proto patřila
v loňském roce mezi nejvytíženější zahraniční kanceláře CzechTrade.
Firmy se zajímají o všechny důležité informace, potřebné pro jejich
budoucí business v Kazachstánu. Hlavně jsou to podmínky pro
podnikání, situace na místním trhu v jejich oboru, celní předpisy a nové
změny v souvislosti se vznikem celní unie Rusko - Bělorusko Kazachstán, otázky spojené s certifikací výrobků a se založením
zastoupení firmy, kanceláře, případně filiálky. Za loňský rok realizovala
kancelář pro české firmy 28 zakázek a stovky bezplatných konzultací.
Zorganizovala úspěšně také dvě akce - společnou účast firem na
zdravotním veletrhu KIHE v květnu 2010 a v červnu 2010 misi českých
strojírenských firem do Kazachstánu. V letošním roce by mohla být takto
úspěšná právě kancelář v Johannesburgu, protože Jihoafrická republika
je v Africe nejvýznamnějším obchodním teritoriem. Z geografického
pohledu malá vnitrozemská oblast Gauteng, s městy Johannesburg a
Pretoria, generuje 10 procent hrubého domácího produktu celého
afrického kontinentu. Pokud budou mít naši exportéři zájem využít
našeho zázemí v Johannesburgu i pro průnik do dalších afrických zemí,
budeme na to připraveni.

Jak se dařilo Vaší společnosti v roce 2010? Vnímali jste trend
oživení?

Vaše firma získala v rámci soutěže Exportní cena DHL HSBC
cenu CzechTrade za aplikaci průmyslového designu. Co pro
Vás toto ocenění znamená?
Pro nás je každé takovéto ocenění velkým motivátorem. Je skvělé vidět
úspěchy, kterých firma dosahuje. Vidím za tím úžasnou partu lidí, které
baví jejich práce.

V loňském roce se novinka v podobě neformálních klubových setkání
exportérů osvědčila, proto i v letošním roce je pro účastníky předchozích
ročníků soutěže připravena výjimečná příležitost setkat se nejen
s předními ekonomy či zástupci oficiálních institucí, ale zároveň se i
osobně poznat s dalšími exportéry z různých odvětví. Na letošní první
neformální klubové setkání exportérů, které proběhne 31. května
2011 od 15 hod v reprezentativních prostorách Žofín Garden na
Slovanském ostrově v Praze 1, přijal pozvání čestný host Prof. Ing.
Michal Mejstřík, CSc., předseda dozorčí rady ČSA, předseda
představenstva EEIP a ICC, člen Národní ekonomické rady vlády a
předseda vědeckopedagogické rady IES Fakulty sociálních věd UK.
Hosté tohoto setkání tak dostanou výjimečnou příležitost zapojit se do
diskuse z oblasti obchodu, ekonomiky či exportu.

Zdroj:
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•
Průmyslová produkce v březnu meziročně vzrostla reálně o 9,5
%. Meziměsíčně byla po očištění od sezonních vlivů nižší o 0,9 %. K
meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel,
přívěsů a návěsů (příspěvek 3,8 p.b.). Hodnota nových zakázek
meziročně vzrostla o 9,7 %, když nové zakázky ze zahraniční vzrostly
o 18,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky poklesly o 4,6 %. Vyplývá
to z údajů ČSÚ.
Zdroj:
, 9.5.
•
Maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu po očištění
o sezonní vlivy, kalendářní a pracovní dny klesly v březnu reálně
meziměsíčně o 1,1 % a meziročně očištěné pouze o vliv počtu
pracovních a kalendářních dní vzrostly o 2 %. Meziroční růst tržeb
bez očištění o 2,1 % byl ovlivněn podle Českého statistického úřadu
zejména prodejem v motoristickém segmentu a nepotravinářského
zboží.
Zdroj:
, 6.5.
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•
Dle nové prognózy České národní banky dojde k nižšímu růstu
české ekonomiky v letošním roce. HDP podle ní poroste jen o 1,5 %,
v únoru banka odhadovala 1,6 %. Odhad pro příští rok banka rovněž
zhoršila, a to z původních 3 % na 2,8 %. Dle guvernéra ČNB
Miroslava Singera růst ekonomiky zpomalí převážně kvůli
rozpočtovým úsporám, odeznění investic do zásob a zpomalení růstu
zahraničních ekonomik.
Zdroj:
, 5.5.

•
Objem vývozu v běžných cenách se podle předběžných údajů
ČSÚ v březnu letošního roku meziročně zvýšil o 17,9 %, dovoz
vzrostl o 17,4 %. Přebytek obchodní bilance meziročně vzrostl o 4,2
miliardy Kč na 21,5 miliardy Kč. V meziměsíčním srovnání zůstala
hodnota sezonně očištěného objemu vývozu na stejné úrovni,
zatímco dovoz oproti únoru posílil o 0,2 %.
Zdroj:
, 10.5.
•
Meziroční dynamika růstu průměrné nominální mzdy v roce
2010 dosáhla 2 %, zatímco kupní síla domácností vzrostla pouze o
0,5 %. Vyplývá to z analýzy vývoje příjmů a výdajů domácností ČR
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Nominální růst mezd v
podnikatelské sféře podle MPSV dosáhl 2,6 % (reálně 1,1 %),
zatímco v nepodnikatelské sféře došlo k nominálnímu i reálnému
poklesu.
Zdroj:
, 11.5.
•
Aktuální statistiky zahraničního obchodu, které v úterý 10.
května zveřejni Český statistický úřad, podle prezidenta Hospodářské
komory ČR Petra Kužela ukazují, že je ČR vysoce
konkurenceschopnou ekonomikou. Přebytek zahraničního obchodu v
březnu podle něj dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 1993 a obrat
obchodu dokonce nejvyšších hodnot od vzniku ČR. Kužel dodal, že
se zvyšuje vývoz výrobků s vysokou přidanou hodnotou jako
výpočetní technika nebo telekomunikační zařízení.
Zdroj:
, 11.5.

•
Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém jednání ve
čtvrtek 5. května rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající
úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na hladině 0,75 %,
diskontní sazba na 0,25 % a lombardní sazba na 1,75 %.
Zdroj:
, 5.5.

•
Ministr financí Miroslav Kalousek se rozhodl ponechat výjimku
pro daňové zvýhodnění hypoték, ale strop odpočtu z daňového
základu bude snížen ze 150 na 80 tisíc Kč. Kalousek to uvedl v
pořadu Otázky Václava Moravce s tím, že i přes sníženou hranici
bude zvýhodněna většina lidí s hypotékami.
Zdroj:
, 8.5.

•
Spotřebitelské ceny v dubnu meziměsíčně posilovaly o 0,3 %,
meziroční míra inflace přesto oproti březnu zpomalila o 0,1 p.b. na 1,6
%. Meziměsíční růst cen ovlivnil především vývoj v oblastech odívání
a obuvi, potravin a nealkoholických nápojů a dopravy. Podle údajů
ČSÚ v dubnu oproti březnu zpomalilo tempo růstu pohonných hmot,
přesto průměrná cena benzinu Natural 95 zaznamenala nové
historické maximum (34,86 Kč/l).
Zdroj:
, 10.5.

•
Podle předsedy představenstva společnosti Finep Michala
Kociána se ceny nových bytů v uplynulých dvou letech snížily díky
poklesu stavebních nákladů. Tato situace se však již podle něj
nebude opakovat. V rozhovoru pro ČIA to uvedl s tím, že naopak
zvýšení DPH bude mít přímý dopad na ceny bytů.
Zdroj:
, 5.5.

•
Celková zaměstnanost v České republice se v průběhu 1.
čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšila o 35,2 tisíce osob, když míra
zaměstnanosti osob ve věku 15 až 64 let dosáhla 65 % a meziročně
vzrostla o 0,9 p.b. Vyplývá to z údajů ČSÚ. Obecná míra
nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 64 let v prvním kvartále
meziročně poklesla o 0,9 p.b. na 7,3 %.
Zdroj:
, 6.5.
•
Nezaměstnanost v průběhu dubna klesala, když meziměsíčně i
meziročně oslabila o 0,6 p.b. na 8,6 %. Počet uchazečů v evidenci
úřadů práce meziměsíčně poklesl o 33,9 tisíce na 513 842 a počet
volných pracovní míst vzrostl o 6,3 % na 36 053. Informace vyplývají
z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí.

•
Dopady zvýšení DPH od 1. ledna 2012 nastanou podle
generálního ředitele společnosti Ekospol Evžena Korce především v
druhé polovině letošního roku a způsobí velký nárůst poptávky po
nových bytech. Jestliže se loni v Praze prodalo 2691 nových bytů,
pak letos se jich podle predikcí Ekospolu prodá 3 až 3,5 tisíce. V
rozhovoru pro ČIA a IIR to uvedl s tím, že deregulace nájemného v
Praze skončí až v roce 2012, což by mělo mít pozitivní vliv na
poptávku především v příštím roce.
Zdroj:
, 11.5.
•
Posilující kurz koruny vůči euru v dubnu ovlivnily především
dobré
výsledky
makroekonomických
ukazatelů
(nižší
nezaměstnanost, dobré růstové vyhlídky) a přijetí záchranného
balíčku pro řešení dluhových problémů v Evropě. Vyplývá to z
makroekonomického souhrnu analytika GE Money Bank Petra

Gapka. Podle něj je však posilování koruny příliš rychlé a česká měna
by zatím hranici 24 Kč/EUR neměla prolomit.
Zdroj:
, 11.5.
•
Devizové rezervy v eurech České národní banky (ČNB) ke konci
dubna meziměsíčně klesly o 0,3 miliardy eur na 29,5 miliardy eur. V
domácí měně se objem rezerv snížil o 17,9 miliardy Kč na 714,6
miliardy Kč. Objem dolarových rezerv meziměsíčně vzrostl o 1,46
miliardy dolarů na 43,9 miliardy dolarů.
Zdroj:
, 6.5.
•
Česká republika bude prosazovat během jednání o víceletém
finančním rámci Evropské unie pro roky 2014 až 2020, aby zůstala
čistým příjemcem financí z EU. Dále by si ČR podle premiéra Petra
Nečase přála, aby rozpočet EU v daném období činil 1 % výkonu
evropské ekonomiky. Premiér to uvedl po jednání s eurokomisařem
pro rozpočet a finanční plánování Januszem Lewandowským.
Zdroj:
, 6.5.

•
Ze statistik České leasingové a finanční asociace vyplývá, že v
průběhu prvního čtvrtletí byl zaznamenán v rámci podnikatelských
úvěrů nárůst objemu poskytnutých úvěrů členskými společnostmi
ČLFA o 25,1 % na 6,27 miliardy Kč. Podnikatelům firmy poskytly
celkem 14705 úvěrů a splátkových prodejů (z toho 17 na
nemovitosti), tedy meziročně o 1325 více. Pohledávky z
podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele
uzavřených členy ČLFA přesáhly na 1. čtvrtletí 42,5 miliardy Kč.
, 6.5.
Zdroj:
•
Dle statistik České národní banky došlo ke konci března k
nepatrnému zvýšení podílu úvěrů rezidentů a nerezidentů se
selháním, a to z 6,31 % z konce února na 6,36 %. ČNB evidovala ke
konci března úvěry v objemu 2,18 bilionu Kč. Dle viceguvernéra ČNB
Vladimíra Tomšíka však domácí banky klasifikují úvěry přísně, neboť
více než 50 % úvěrů v selhání není v prodlení se splácením.
Zdroj:
, 6.5.
•
Sezonně očištěné tržby ve službách vzrostly v prvním čtvrtletí
reálně mezičtvrtletně o 1 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních
dní stagnovaly. Bez očištění vzrostly tržby meziročně o 0,5 %.
Zdroj:
, 9.5.
•
Export osobních automobilů z ČR v březnu vzrostl meziročně o
13,8 %. Celkem se ve sledovaném měsíci z tuzemska vyvezly osobní
vozy v hodnotě 23,5 miliardy Kč. Vývoz užitkových automobilů
naopak klesl o 2,5 % na 196,4 milionu Kč. Export automobil.
komponentů se zvýšil o 8,5 % na 17,49 miliardy Kč.
Zdroj:
, 10.5.
•
Export elektrické energie z ČR v březnu dosáhl finančního
objemu 2,48 miliardy Kč. V meziročním srovnání jde o nárůst o 6 %.
Nejvíce se elektřina vyvážela na Slovensko. Objem exportované
elektřiny do této země se v porovnání s loňským březnem zvýšil o
60,7 % na 1,16 miliardy Kč. Naopak vývoz do Německa se snížil o
35,7 % na 675 milionů Kč. Za celé první čtvrtletí vzrostl vývoz
elektřiny z ČR o 5 % na 7,2 miliardy Kč.
Zdroj:
, 10.5.
•
Trh s počítačovými hrami a s hrami pro herní konzole dosáhl v
České a Slovenské republice v roce 2010 rekordního obratu ve výši
2,189 miliardy Kč, což znamená meziroční růst ve výši 16,9 %.
Vyplývá to z dat publikovaných Asociací herního průmyslu České a
Slovenské republiky (AHP).
Zdroj:
, 10.5.
•
Ze statistik Asociace penzijních fondů ČR za první čtvrtletí
tohoto roku vyplývá, že penzijní připojištění má přes 4,573 milionu
obyvatel ČR. Míra zapojení stále přesahuje 70 % ekonomicky
aktivního obyvatelstva, avšak dle asociace je zřejmé, že s ohledem
na věkovou strukturu připojištěných již nelze předpokládat nějaké
další vysoké nárůsty. Ve prospěch účastníků penzijních fondů pak
bylo loni evidování 219 miliard Kč. Zisk penzijních fondů pak přesáhl
1,32 miliardy Kč, tedy meziročně o 184 milionů více.

Zdroj:

, 10.5.

•
Vládní koalice v Poslanecké sněmovně prosadila ve středu 11.
května takzvanou malou důchodovou reformu. Dle ní by například v
budoucnu měla být dále zvyšována hranice pro odchod do důchodu
až na 70 let, reforma bere také v potaz dřívější rozhodnutí Ústavního
soudu o zohlednění výše platu při stanovování výše důchodu.
Zdroj:
, 11.5.
•
Vláda na svém jednání ve středu 11. května schválila návrh
zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Zákon
má podle Ministerstva průmyslu a obchodu omezit výkup elektřiny
na dvě až tři firmy vybrané resortem. Finanční vypořádání za
elektřinu by pak mělo jít přes zvláštní účet vedený u Operátora trhu
s elektřinou. Zákon koresponduje s Národním akčním plánem pro
obnovitelné zdroje, ze kterých má ČR do roku 2020 vyrábět 13 %
energie.
Zdroj:
, 11.5.
•
Poslanecká sněmovna schválila v pátek 6. května ve třetím
čtení novelu energetického zákona. Ta má do české legislativy
implementovat takzvaný třetí energetický balíček EU. Novela má
zavést například oddělení provozovatele přenosových soustav od
výrobců energií či zvýšit ochranu spotřebitelů a pravomoci
Energetického regulačního úřadu. Novelu nyní projedná Senát.
Zdroj:
, 6.5.
•
Poslanecká sněmovna schválila v pátek 6. května novelu
zákona upravující kolektivní investování. Nová právní úprava v
návaznosti na evropské právo reguluje právní rámec pro
přeshraniční splynutí a sloučení standardních fondů, přeshraniční
obhospodařování standardních fondů.
Zdroj:
, 9.5.
•
Poslanecká sněmovna na svém jednání v úterý 10. května
přijala návrh zákona o trestní odpovědnosti právních osob a řízení
proti nim. Návrh pracuje s možností, že by firmy za některé trestné
činy mohly být například zrušeny či by jim mohl propadnout
majetek.
Zdroj:
, 10.5.
•
Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) odmítá
připravované novely zákona o ochraně hospodářské soutěže a
zákona o cenách v podobě, v jaké byly předloženy k veřejné
diskuzi. Jak uvedl prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka, na rozdíl
od současného stavu připravované novely rozšiřují regulaci
obchodních vztahů na celou českou ekonomiku a postihnou tak
mnohem širší okruh podnikatelů v ČR, než je tomu doposud.
Zdroj:
, 10.5.
•
Z analýzy efektivnosti hospodaření všech fakultních nemocnic
a dalších přímo řízených zdravotnických zařízení za rok 2010,
zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví, vyplývá, že se za poslední
roky podařilo zvýšit finanční stabilitu těchto organizací a zvýšit jejich
ekonomickou efektivnost. Sledované nemocnice dosáhly v roce
2010 hospodářského výsledku před zdaněním téměř 335 milionů
Kč.
Zdroj:
, 5.5.
•
U fondu státních dluhopisů ve II. pilíři připravované důchodové
reformy, který spravuje penzijní společnost, se v současné době
uvažuje o úplatě penzijní společnosti za obhospodařování majetku
v tomto fondu ve výši 0,3 % z průměrné roční hodnoty vlastního
kapitálu v tomto fondu. Otázka úplaty penzijní společnosti je však
stále předmětem diskusí.
Zdroj:
, 5.5.
•
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura
CzechTrade připravují návrh nové národní inovační strategie, jejímž
cílem je posílení konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Jedním z
nástrojů pro zlepšení prostředí v oblasti vědy, výzkumu a inovací je
takzvaný Foresight. Jak uvedl ředitel agentury Ivan Jukl, v českých
podmínkách jde o zcela novou službu státu, jejímž účelem je
identifikovat technologické oblasti strategického významu.
, 9.5.
Zdroj:

