Vážení čtenáři,
exportní příležitostí a rizika s nimi spojená
jsou spojité nádoby a ti úspěšní je umí dobře
ocenit a proměňovat v konečné zisky svých
společností. Společnost Coface se tradičně
zabývá jednou částí exportních rizik, a to
jsou rizika neplacení. Naším cílem je
poskytnout exportérům zázemí klidného
spánku a soustředění se na klíčové činnosti
firem pomocí pojištění těchto rizik. Exportní Cena DHL UniCredit je
skvělou příležitostí pro malé a střední exportéry, která jim dává
možnost dát o svých úspěších vědět a zviditelnit se. Coface Czech
má k dispozici unikátní databáze firem a znalost práce s nimi, jejž
nás předurčuje k roli odborného garanta soutěže. Těšíme se na
nové účastníky letošního 14. ročníku a vyhlášení všech vítězů.
Hezké zbývající letní dny a krásný podzim přeje,
Martin Růžička
Managing Director
Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko
Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.
Coface Czech Insurance Service

Jak se v letošním roce vyvíjí z pohledu společnosti Coface
Czech počet insolvencí a celková platební morálka v ČR?
Celková platební morálka se po určitém zlepšení v loňském roce
opět zhoršuje. Je to důsledek faktu, že řada společností si odložila
řešení problémů s poklesem poptávky na pozdější dobu a to tak, že
se snažily ustát objektivní pokles poptávky prodejem za ceny
s nedostatečnou ziskovou marží a v konečném důsledku dosáhly
větších hospodářských ztrát, než původně očekávaly. Pokud tento
trend byl doprovázen nedostatečnými opatřeními pro snižování
nákladů, máme letos řadu firem v problémech. Podle našeho
názoru jsou nejvíce ohroženy firmy s vysokými fixními náklady
z oblasti hutnictví, chemie, stavebnictví ale i dopravy.
Jak vnímáte současnou oživující se situaci na finančních
trzích? Jaká rizika z vaší pozice ještě vnímáte jako stále trvající
v českém prostředí?
Finanční trhy jsou v chaosu, do něhož se vedle objektivních
ekonomických příčin dostávají i kvůli vysokému stupni zahlcenosti
informacemi, které nejsou investoři s to relevantně v čase
vyhodnocovat. Proto dochází k neadekvátním reakcím a velkým

výkyvům finančních trhů, jak pozitivním tak i negativním. Důvodů
pro více nebo méně optimismu je dost málo a situace na světových
trzích a ani v českém prostředí není růžová a jsme poměrně blízko
dlouhodobější stagnaci než významnému růstu, pokud nás
nepřekvapí nějaká globální technologická nebo společenská
změna.
Zaznamenali jste v průběhu ekonomické krize vyšší zájem o
pojištění pohledávek? Jak se změnilo chování firem
k pohledávkám po splatnosti v průběhu krize? Jaký objem
pohledávek v současné době spravujete a kolika subjektům?
Pojištění pohledávek je disciplína, která dodává podnikatelům a
manažerům dostatek klidu pro provádění svých klíčových činností.
Vyšší zájem obecně je, ale je částečně pohlcován hledat úspor y
nákladů, kde se dá. V takto nejisté době, ale úspora typu šetření na
způsobu jištění plateb není na místě neboť neplacení od
významného obchodního partnera nebo řetězová platební nevůle
může mít pro řadu firem i likvidační charakter. V současnosti
spravujeme klientům otevřená rizika v rozsahu 13 mld. Kč, což
představuje odhadem cca 50 mld. pojištěného obratu.
Jaký problém jste v průběhu finanční krize při hodnocení
jednotlivých firem nejčastěji nalézali? Změnila se tato situace
s oživující se ekonomikou ČR?
V průběhu krize měli firmy více problémy s výpadky finančních toků,
jednak v důsledku neplacení od svých odběratelů a jednak
v důsledku
snížení
financování
od
finančních
institucí.
V současnosti, jak jsem již zmiňoval, počítáme u hodnocení firem
dopady hospodářských ztrát jejich schopnost tyto ztráty v krátké
době kompenzovat.
Jak se projevila z Vašeho pohledu lepšící se ekonomická
situace v ČR?
Současný ekonomický vývoj ČR celkem rychle přispívá k ochotě
finančních institucí financovat obchodní případy. Pro jeho udržení je
ale klíčové podpořit export, který je motorem našeho růstu
ekonomiky. V této souvislosti se hovoří o trzích Ruska resp. zemí
SNS, kde se financování téměř vždy propojuje s pojištěním
pohledávek. Já bych chtěl ale připomenout, že řada firem je
součástí exportního řetězce fungujícího např. přes německé firmy
finalizující dodávky na třetí trhy. A tak se stává, že exportér podcení
nutnost jištění plateb od svého partnera ve vyspělé ekonomice,
který může z různých příčin přestat platit. Ve vyspělé ekonomice
totiž poměrně dobře funguje insolvenční zákon a případy platební
neschopnosti se tam řeší standardně a rychle.
Společnost Coface Czech je partnerem a odborným garantem
soutěže Exportní cena DHL UniCredit. Co Vás k podpoře této
soutěže vedlo?
K podpoře soutěže nás vede naše dlouhodobá orientace na řešení
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exportních pohledávek, a to i díky tomu, že jsme přímo přítomni až
v 66 zemích světa. Soutěž je zacílena na malé střední firmy, které
jsou příslibem dynamického rozvoje ekonomiky a hledání
flexibilních řešení. Vždyť řada dnes slavných globálních společností
začínala v malých rozměrech a později se rozrostla díky unikátnímu
uplatnění na trhu. Proto si říkám, že bychom jednou mohli být
svědky toho, že jsme v rámci vyhlašování výsledků Exportní Ceny
DHL UniCredit našli firmu s takovýmto potenciálem a pomohli jí
třeba i tím, že jsme na ní upozornili.

V kategorii Malá společnost se loni v rámci soutěže Exportní ceny
umístila na druhé příčce firma 1Witos. Více o společnosti nám
v rozhovoru prozradil jednatel firmy Jaromír Witos.
Mohl byste nám na začátku přiblížit Vaši firmu a oblast, ve
které působí?
Firma se zabývá obchodní činnosti a řešení problematiky
zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním,
Obchodní činnost je zaměřená na hutní výrobky.
Jaké plány či změny Vaše společnost realizovala v loňském
roce a co ji čeká v letošním, případně příštím roce?
Společnost se snaží zvyšovat vzdělanost svých zaměstnanců a
jejich znalost problematiky. Jelikož jsme společnost, která
zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, dáváme největší
důraz na spokojenost, pracovní uplatnění a prostředí v kterém se
pracuje.
Jak se dařilo Vaší společnosti v loňském roce? Vnímali jste
trend oživení? Jaký vývoj předpokládáte pro letošní rok? Jaký
vývoj pro Váš obor odhadujete pro tento a příští rok?
Minulý rok byl ve vzrůstající tendenci, takže ano, dařilo se nám.
Vzrůstající trend oživení je viditelný i v obchodních jednáních. Co
se týče celkového oboru, v letošním roce očekáváme 10% nárůst.
Vaše firma se umístila na 2. místě v loňském ročníku soutěže
Exportní cena v kategorii Malá společnost. Co pro Vás tento
úspěch znamená?
Bereme to jako velké ocenění naší činnosti spojené s tím, že tuto
činnost vykonávají osoby se zdravotním znevýhodněním a
pomáhají i při tvorbě portálu www.eseznam.cz pro osoby
znevýhodněné.

V loňském ročníku soutěže Exportní cena se v kategorii Středně
velká firma umístila na druhé pozici společnost AVAST Software.
Na pár dotazů jsme se zeptali marketingového ředitele firmy
Miloslava Korenka.
Mohl byste nám na začátku přiblížit Vaši firmu a oblast, ve
které působí?
AVAST Software byl založen Eduardem Kučerou a Pavlem
Baudišem – tehdy pracovníky Výzkumného Ústavu Matematických
Strojů v Praze – již před Sametovou revolucí v roce 1988.
Vzhledem k tehdejším podmínkám vznikl původně jako družstvo,
které se věnovalo vývoji antivirových řešení pro počítače v českých
domácnostech a firmách. Po 20-ti letech působnosti v této oblasti
se v zaměření firmy prakticky nic nezměnilo s tím rozdílem, že
AVAST dnes chrání uživatele na celém světě. Dříve AVAST chránil
před jedním či dvěma novými viry denně. Dnes se toto číslo
vyšplhalo na více než 50 tisíc unikátních virů denně.
Jaké plány či změny Vaše společnost realizovala v loňském
roce a co ji čeká v letošním, případně příštím roce?
V roce 2010 jsme na trh uvedli novou verzi antivirového řešení pro
domácí uživatele. Verze 5.0 přinesla řadu revolučních vylepšení,
které AVASTu umožňují nabízet domácím uživatelům bezplatnou
verzi se stejnou či lepší úrovní ochrany před viry a malwarem jako
placené verze konkurence. Výsledkem byl prudký růst uživatelské
báze o 35% na celkových 120 miliónů aktivních uživatelů (k 31.12.
2010) a pokračujícím růstu na dnešních 135 miliónů aktivních
uživatelů. V počtu chráněných uživatelů je dnes AVAST největší
antivirovou firmou na světě.
Jaké destinace jsou dle Vás v současné době vhodné pro
export a naopak? Plánujete expanzi do nějakých dalších zemí?
AVAST není „typická“ exportní firma. Náš antivirus dnes používají
lidé všech zemí světa: od nejlidnatější Číny až po nejmenší
Pitcairnovy ostrovy se 48 obyvateli a 5 uživateli AVASTu. V zemích
jako je Brazílie, Rusko, Indie či Mexiko dnes vidíme velmi výrazný

růst uživatelské báze, což napovídá o dobré ekonomické situaci a
růstu počítačového vybavení domácností.
S jakým typem produktů máte na zahraničních trzích největší
úspěch?
Je to jednoznačně avast! Free Antivirus – tedy antivirové řešení,
které nabízíme zdarma domácím nekomerčním uživatelům.
Produkt nabízený zdarma je paradoxně základem našeho zdravého
finančního růstu. V prvé řadě nám umožňuje naprosto eliminovat
náklady na placenou reklamu. Dvě třetiny všech uživatelů AVAST
si tuto značku vybralo pouze na základě doporučení od přátel či
známých. Uživatelé bezplatné verze nám pomáhají překládat
program do dalších a dalších jazyků, a tím nám šetří náklady a
zároveň umožňují, aby se AVAST dostal k dalším uživatelům, kteří
neovládají angličtinu. V neposlední řadě nám uživatelé bezplatné
verze zapojení do AVAST CommunityIQ systemu pomáhají
nacházet nové viry a tím pádem i zlepšovat poskytovanou ochranu.
Jak se dařilo Vaší společnosti v loňském roce? Vnímali jste
trend oživení? Jaký vývoj předpokládáte pro letošní rok?
Díky širokému geografickému rozprostření může AVAST dobře
překlenovat regionální problémy. Například vývoj v Brazílii v
posledním roce je toho dobrým důkazem. V roce 2010 vzrostly
naše celkové prodeje o 73.4%. Náš předpoklad pro rok 2011 je
zhruba na stejné úrovni.
Jaký vývoj pro Váš obor odhadujete pro tento a příští rok?
S prudkým rozvojem vybavenosti a dostupnosti počítačů či zařízení,
které je nahrazují – chytré telefony či tablety – a s rozvojem
dostupnosti internetu a aktivním využíváním této sítě – například u
on-line nákupů či on-line bankovnictví – se bohužel dá předpokládat
i růst „zájmu“ jedinců, kteří se budou snažit obohatit na úkor
ostatních a budou i nadále pokračovat ve vývoji a distribuci nových
virů či útoků. Bohužel, vyšší dostupnost počítačů stále nezaručuje
vyšší počítačovou gramotnost a orientaci uživatelů v základech online bezpečnosti.
Vaše firma se umístila na 2. místě v soutěži Exportní cena
v kategorii Středně velká firma. Co pro Vás tento úspěch
znamená?
Toto umístění nás těší a to o to více, že skutečně nejsme typickou
exportní společností. Navíc se zdá, že v Česku nadále přetrvává
tak zvaná „blbá nálada“ a negativní pohled na podnikatele.
Příležitost prezentovat v médiích úspěch Pavla Baudiše a Eduarda
Kučery, kteří vybudovali úspěšnou firmu a chrání uživatele na
celém světě, možná pomůže opravit tento pohled.

V souladu s letošním zaměřením soutěžní kategorie Exportér
regionu - Královéhradecký kraj, se další klubové neformální setkání
exportérů uskuteční dne 26. října 2011 v Hradci Králové. Osloveni
budou nejen účastníci předchozích ročníků soutěže, ale i nově
přihlášení do letošní Exportní ceny DHL UNICREDIT. V příjemné
neformální atmosféře budou exportéři moci diskutovat zajímavá
témata týkající se obchodu, vývozu či ekonomiky. Jedním
z čestných hostů setkání bude i Luděk Niedermayer, bývalý
viceguvernér ČNB a ředitel společnosti Deloitte. Pozvaní hosté se
sejdou k prodiskutování zajímavých témat z oblasti české
ekonomiky a z aktuálního dění v českém exportu v prostorách
Nového Adalbertina v Hradci Králové od 9.00 hodin. Podrobnější
informace o tomto neformálním setkání obdrží čeští exportéři
v pozvánkách.

ZVIDITELNĚTE SVÉ EXPORTNÍ ÚSPĚCHY!
Zapojte se do 14. ročníku Exportní ceny DHL UNICREDIT. V rámci
této soutěže se již více než 14 let udělují prestižní ceny exportně
orientovaným malým a středně velkým firmám v České republice s
důrazem na jejich význam pro českou ekonomiku.
Soutěž pod záštitou vládní agentury CzechTrade vám nabízí
zajímavé srovnání s ostatními exportéry a zviditelnění vaší firmy u
odborné i širší veřejnosti. Vítězové v pěti kategoriích navíc získávají
atraktivní ceny od významných partnerů Exportní ceny DHL
UNICREDIT. Přihlaste se do soutěže ještě dnes prostřednictvím
www.exportnicena.cz. Účast v soutěži je bezplatná, pro přihlášení
uveďte základní údaje o Vaší firmě a jejím exportu. Uzávěrka
přihlášek do soutěže je 21. října 2011 ve 12:00 hodin.
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Poslanecká sněmovna ČR v pátek 2. září schválila změnu
zákona o DPH ve třetím čtení. Jak ČIA dříve informovala, snížená
DPH by podle návrhu měla být od roku 2012 ve výši 14 % a od roku
2013 bude DPH sjednocena na sazbu 17,5 %. Takto získané
prostředky vláda hodlá využít k financování důchodové reformy.
Změnu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.
, 2.9.
Zdroj:

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 2. září návrh vládního
balíčku úsporných opatření, který zachovává loňské škrty v
nemocenské a sociální oblasti. Sociální škrty mění například výši
rodičovského příspěvku ve čtyřleté variantě nebo snižuje výši
příspěvku na péči v prvním stupni. Návrh nyní míří do Senátu.
, 2.9.
Zdroj:

Ministr financí Miroslav Kalousek je připraven navrhnout nové
rozpočtové škrty ještě pro letošní rok. Stane se tak v případě,
pokud by se nepodařilo včas obnovit proplácení peněz z Evropské
unie do některých tuzemských operačních programů. Navíc asi 10
až 12 miliard Kč může státu chybět kvůli nižšímu výběru daní. Uvedl
to v neděli 4. září v Otázkách Václava Moravce náměstek ministra
financí Jan Gregor.
, 2.9.
Zdroj:

Výběr 100 zpráv z energetiky, financí, telekomunikací,
zdravotnictví a farmacie, z oblasti nových investic a
strategií, stavebnictví, automobilového průmyslu,
retailu a dopravy. Všechny výběry jsou k dispozici v
české i anglické jazykové verzi. Vyžádejte si jeden
sektor
zdarma
za
1Q
2011
na:
objednavky@cianews.cz


Hrubý domácí produkt vzrostl ve druhém čtvrtletí podle
zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu mezičtvrtletně o
0,1 %. Meziroční růst tak byl 2,2 %. Statistický úřad tak revidoval
čísla směrem dolů, jelikož prvotní odhad udával mezikvartální růst
0,2 % a meziroční 2,4 %. Zveřejněna byla rovněž struktura HDP.
Podle ní táhly naši ekonomiku exporty a investice firem. Spotřeba
vlády i domácností klesala (vlády meziročně o 1,4 % a domácností
o 0,7 %).
, 8.9.
Zdroj:

Ministerstvo financí stále očekává, že celoroční schodek
státního rozpočtu nepřekročí 4,6 % HDP. Jak ČIA již dříve
informovala, schodek rozpočtu k 31. srpnu činil 87,3 miliardy Kč.
Celkové příjmy dosáhly 654,8 miliardy Kč, výdaje pak 742,1 miliardy
Kč.
, 2.9.
Zdroj:

Nový návrh rozpočtu na příští rok, který má vláda začít
projednávat středu 7. září, počítá s příjmy ve výši 1084 miliard Kč a
výdaji 1189 miliard Kč. Proti původnímu návrhu, který kabinet
odsouhlasil na konci července tak příjmy i výdaje vzrostly zhruba
o 100 miliard Kč. Plánovaný schodek 105 miliard Kč zůstal
zachován. Jak pro ČIA uvedl zástupce tiskového mluvčího
Ministerstva financí Jakub Haas, jde o tradiční a obvyklé zahrnutí
prostředků z EU a finančních mechanismů.
, 5.9.
Zdroj:

Běžný účet platební bilance dosáhl ve druhém kvartále
letošního roku deficitu 49,8 miliardy Kč. Finanční účet vykázal čistý
příliv finančních zdrojů ze zahraničí ve výši 73,1 miliardy Kč.
Devizové rezervy ČNB se zvýšily o 2,1 miliardy Kč. Jak vyplývá ze
zprávy České národní banky, poměr schodku běžného účtu
platební bilance k HDP na roční bázi se podle odhadu ČNB zvýšil
na 3,5 % zejména vlivem růstu schodku výnosové bilance.
, 7.9.
Zdroj:


Míra registrované nezaměstnanosti v srpnu letošního roku
stagnovala na úrovni 8,2 %. Ve srovnání se srpnem loňského roku
se míra nezaměstnanosti snížila o 0,4 p.b. Podle údajů Ministerstva
práce a sociálních věcí je v ČR šestá nejnižší nezaměstnanost ve
srovnání s členskými státy EU. Počet uchazečů o zaměstnání se v
srpnu meziročně snížil o 0,8 % na 481 535. Počet volných
pracovních míst vzrostl o 4,8 % na 40 758.
, 8.9.
Zdroj:

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona novelizující
právní
úpravu
dluhopisů.
Ministerstvo
informovalo,
že
nejpodstatnější změnou, kterou návrh zákona přináší, je odstranění
povinnosti emitenta dluhopisů nechat si před vydáním dluhopisů
schválit emisní podmínky.
, 5.9.
Zdroj:

Vývoz z České republiky v červenci meziročně vzrostl o 9,3 %,
dovoz pak o 4 %. Vlivem posílení české koruny vůči euru a
zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na
eura (vývoz o 13,6 % a dovoz o 8,1 %) a na dolary (vývoz o 26,7 %
a dovoz o 20,5 %) než obchod vyjádřený v českých korunách.
Přebytek obchodní bilance tak v červenci činil 14 miliard Kč, což
znamená meziroční nárůst o 10,8 miliardy Kč.
, 6.9.
Zdroj:

Česká daňová správa snížila v loňském roce daňovou ztrátu v
celkové výši 2,1 miliardy Kč. Podle generálního ředitele daňové
správy Jana Knížka přispěla k pozitivním výsledkům kontrolní
činnosti minulého roku celostátní kontrolní akce daňové správy
zaměřená na kontrolu obchodování s pohonnými hmotami, která
pokračuje i v letošním roce. V letošním roce správa již zabránila
podle Knížka možným daňovým úniků v řádech miliard korun.
, 6.9.
Zdroj:

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na svém
zasedání ve čtvrtek 8. září rozhodla ponechat hlavní úrokové sazby
na stávajících úrovních 1,5 %, 2,25 % a 0,75 %. Podle prezidenta
banky Jeana-Claude Tricheta analýzy potvrzují, že monetární
expanze je stále umírněná. Podle očekávání tempo růstu
ekonomiky eurozóny ve druhém kvartále zpomalilo a jeho umírněný
růst lze čekat i nadále vzhledem k vysoké nejistotě a rostoucím
rizikům.
, 8.9.
Zdroj:


Česká republika se v žebříčku konkurenceschopnosti zemí,
který sestavuje Světové ekonomické fórum, umístila na 38. místě.
Oproti loňsku si tak pohoršila o dvě místa. Ministerstvo průmyslu
a obchodu předpokládá, že další pokles konkurenceschopnosti
zastaví
a
otočí
nová
Strategie
mezinárodní

konkurenceschopnosti. Ministr průmyslu a obchodu Martin
Kocourek věří, že nová strategie posune Českou republiku do
konce tohoto desetiletí mezi dvacítku nejlepších zemí světa.
, 7.9.
Zdroj:

Maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu po
očištění o sezónní vlivy a pracovní dny v červenci reálně
meziměsíčně stagnovaly. Meziročně očištěné pouze o vliv počtu
pracovních dní se zvýšily o 0,1 %. Meziroční pokles tržeb bez
očištění o 1,7 % byl ovlivněn podle Českého statistického úřadu
zejména prodejem v maloobchodě a částečně i nižším počtem
pracovních dní.
, 2.9.
Zdroj:

ČSÚ: Průmyslová produkce v červenci vzrostla o 4,4 pct

Průmyslová produkce v ČR v červenci vzrostla meziročně
o 4,4 %. Hodnota nových zakázek v červenci letošního roku
vzrostla meziročně o 1,1 %. Hodnota nových zakázek do
zahraniční vzrostla o 8,1 %, hodnota tuzemských nových
zakázek meziročně klesla o 9,4 %. Vyplývá to ze
statistik Českého statistického úřadu.
, 6.9.
Zdroj:

Index cen průmyslových výrobců v červenci v
meziměsíčním srovnání v Evropské unii vzrostl o 0,4 %, v
eurozóně vzrostl o 0,5 %. Meziročně index v eurozóně vzrostl o
6,1 %, v případě EU o 7 %. V České republice došlo k
meziměsíčnímu poklesu indexu o 0,1 %, meziročně vzrostl o 5,3
%.
, 2.9.
Zdroj:

Průměrná měsíční hrubá nominální mzda vzrostla ve
druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,5 % na 23 984
Kč, reálně mzda vzrostla o 0,7 %. Mezičtvrtletně pak tato mzda
vzrostla o 0,7 %. Vyplývá to z údajů Českého statistického
úřadu. Za první pololetí byla průměrná mzda 23 575 Kč,
meziročně o 2,3 % vyšší. Podle analytika společnosti Akcenta
CZ Miroslava Nováka pokračuje i nadále trend snižování
průměrné mzdy nepodnikatelské sféře, který je umocněn
snižováním počtu zaměstnanců.
, 5.9.
Zdroj:

Poslanecká sněmovna v pátek 2. září schválila ve třetím
čtení novelu zákona o stavebním spoření. Návrh snižuje
maximální výši státní podpory na 2 tisíce Kč a úroky ze
stavebního spoření se budou danit 15% sazbou. Všechny
návrhy budou účinné pro smlouvy stávající i smlouvy nově
uzavřené. Pro státní rozpočet pak budou podle Ministerstva
financí znamenat úsporu 4 až 6 miliard Kč.
, 2.9.
Zdroj:

Sezonně očištěné tržby za prodej a opravy motorových
vozidel se v červenci reálně meziměsíčně zvýšily o 0,8 % a
meziročně očištěné o pracovní dny o 4,9 %. Neočištěné tržby
vzrostly meziročně o 1,7 %. Za prodeji motorových vozidel
včetně náhradních dílů byl evidován nárůst o 1,9 %, za opravy
navýšení pak o 0,8 %. Informace vyplývají z údajů Českého
statistického úřadu.
, 2.9.
Zdroj:

Výrobcům motorových vozidel vzrostl podle údajů Českého
statistického úřadu v červenci počet nových zakázek meziročně
o 10,3 %. Objem zakázek ze zahraničí se zvýšil o 10,7 %.
Nárůst ve výši 9,4 % byl evidován také v rámci nových zakázek
z tuzemska.
, 7.9.
Zdroj:

U většiny českých bank došlo v srpnu ke zvýšení
průměrných měsíčních nákladů za vedení účtu. To potvrzuje i
zvýšená hladina cenového indexu, která v tomto měsíci vzrostla
meziměsíčně ze 171 Kč na 173 Kč. Největší zvýšení nákladů
bylo u ČSOB Aktivního konta, a to na 157,50 Kč. Za ČSOB je s
průměrnými náklady 144 Kč GE Money Genius Active. Naopak
nejnižší průměrné náklady má mBank mKonto (13 Kč) a Fio
Běžný (62 Kč). Vyplývá to z výsledku Kalkulátoru na webu
Bankovnipoplatky.com.

Zdroj:

, 5.9.


Poslanecká sněmovna schválila v úterý 6. září Senátem
vrácený návrh zákona o loteriích a jiných podobných hrách.
Města a obce budou nově moci rozhodnout o umístění kasin na
svém území. Všechny loterijní společnosti budou muset také
odvádět na dobrovolné účely 20 % svých zisků, přičemž
příspěvky bude schvalovat Ministerstvo financí. Návrh musí
ještě podepsat prezident.
, 6.9.
Zdroj:

Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic v
uplynulém týdnu podle společnosti CCS mírně klesly. Benzin
zlevnil v průměru o 11 haléřů na 34,16 Kč za litr. Cena nafty
se pak snížila o 9 haléřů na 33,57 Kč za litr.
, 5.9.
Zdroj:

Dopravci v tuzemsku během srpna na mýtném odevzdali
celkem 687,26 milionu Kč. V meziročním srovnání jde o nárůst
o 28,46 %. Od začátku roku se na mýtném vybralo 5,4
miliardy Kč, což představuje 28,97% meziroční nárůst. Podle
generálního ředitele společnosti Kapsch Karla Feixe se za
celý letošní rok předpokládá výběr ve výši 8,5 miliardy Kč.
, 5.9.
Zdroj:

Stavební produkce v letošním červenci klesla meziročně
reálně o 11,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se
snížila o 10 %. Po očištění od sezonních vlivů pak byla
meziměsíčně nižší o 1,6 %. Produkce v pozemním stavitelství
poklesla o 6,4 % a produkce inženýrského stavitelství se
snížila o 19,9 %. Stavební produkce od počátku roku do konce
července klesla ve srovnání se stejným obdobím
konjunkturního roku 2008 o 17,6 %.
, 6.9.
Zdroj:

Propad výkonu českých projektových a inženýringových
společností na českém trhu bude přetrvávat i v následujícím
roce. Ředitelé firem predikují podle průzkumu společností
CEEC Research a Benchcom pokles o 1,7 %. V segmentu
projektů pozemního stavitelství se očekává meziroční pokles o
0,2 %. Projekty z oblasti inženýrského stavitelství se v roce
2012 sníží podle predikce oproti letošnímu roku o 4,2 %.
Údaje byly zveřejněny v úterý 6. září v rámci Konference
ředitelů projektových a inženýringových firem.
, 6.9.
Zdroj:

Návrh ministra financí Miroslava Kalouska na objem
prostředků pro financování dopravní infrastruktury způsobí
zásadní kolaps v celém jejím rozvoji. Ve své zprávě to uvádí
Ministerstvo dopravy s tím, že Kalouskův návrh rozpočtu na
rok 2012 počítá pouze s 37 miliardami Kč na dopravní
infrastrukturu. Ministr dopravy Pavel Dobeš k tomu uvedl, že
resort potřebuje minimálně 45,8 miliardy Kč. Podle serveru
ct24.cz Dobeš připustil, že nebude hlasovat pro rozpočet,
pokud budou dodatečné prostředky vládou zamítnuty.
, 7.9.
Zdroj:

Za prvních osm měsíců bylo dle společnosti Creditreform
podáno 15 300 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 54 %
více. Z toho bylo 4255 návrhů podáno na právnické osoby
(růst o 21 %) a 11 045 na fyzické osoby (růst o 73 %). V
samotném srpnu se počet podaných insolvenčních návrhů
zvýšil o 60 % na 2091 návrhů.
, 2.9.
Zdroj:

V letošním srpnu bylo dle společnosti CCB - Czech Credit
Bureau vyhlášeno 215 bankrotů firem, což je meziměsíčně o
57 více a meziročně o 103 více. Bankroty fyzických osob
podnikatelů se na jejich počtu podílely 60 %. Od ledna do
srpna pak bylo vyhlášeno 1552 firemních bankrotů, z toho se
právnických osob týkalo 55 %. Meziročně se počet firemních
bankrotů zvýšil o 46 %, přičemž počet bankrotů právnických
osob se o 3 % snížil a počet bankrotů fyzických osob
podnikatelů stoupl na téměř čtyřnásobek.
, 5.9.
Zdroj:

