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Vážení čtenáři, 
 

podnikatelé v České republice, a 
exportéři zvlášť, si již zvykli, že se 
nemohou spoléhat na státní či jinou 
podporu a pouze svým úsilím, 
sledováním trendů a inovováním 
výrobků i připojených služeb mohou 
uspět v náročném mezinárodním 
konkurenčním prostředí. Asociace 
malých a středních podniků a 
živnostníků ČR proto vyvíjí trvalý tlak na 
vládu a další příslušné instituce 
k přípravě růstových opatření, která 
pomohou dalšímu zlepšení 
konkurenceschopnosti českých firem. K tomu využívá nezávislých 
hloubkových studií o názorech a konkrétních doporučeních českých 
podnikatelů. Prioritou asociace rovněž je ocenit a mediálně 
zviditelnit zejména menší úspěšné firmy, proto vítá spolupráci 
s Exportní cenou DHL UniCredit, která je pro ně skvělou příležitostí. 
 
Příjemné podzimní dny přeje 
 
Eva Svobodová 
Generální ředitelka 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
 

 
 

Jaké problémy musí dle Vašeho názoru p řekonávat české malé 
a střední podniky p ři vstupu na cizí trh a následném p ůsobení 
na něm? Jak jim tyto problémy pomáhá řešit Asociace? 
 

Nejčastější bariérou k větší úspěšnosti exportu do zahraničí je dle 
firem přístup k financování a riziko nezaplacení za doručené zboží, 
dále vývoj kurzu koruny k euru. Export České republiky směřuje 
z valné většiny do zemí Evropské unie a více jak polovina 
současných exportérů neuvažuje o exportu do vzdálenějších 
zemích. Z pohledu exportérů z řad malých a středních podniků je to 
zcela pochopitelné, protože rozdíl v nákladech na otevření pobočky 
v Německu nebo v Koreji je zcela markantní. Malé a střední podniky 
nemají dostatek prostředků na vytváření vlastních obchodních 
expozitur, navíc objem vývozů do konkrétních zemí není až na 
výjimky natolik velký, aby vlastní pobočku uživil. AMSP ČR se proto 
průběžně věnuje nezávislým a hloubkovým průzkumům a analýzám 
v oblasti exportu a pro své členy jednak mapuje nové trendy a 
obchodní příležitosti na nových trzích, a jednak pro začínající (i 

stávající) exportéry pořádá pravidelně semináře, konference a 
workshopy, a to i za účasti firem již etablovaných na daném trhu, 
které předávají vlastní praktické zkušenosti, rady a tipy. Tyto akce 
jsou z pohledu firem nejvíce ceněny. 
 

Vaše Asociace realizuje takzvané podnikatelské mise . Jaké 
chystáte do konce letošního roku na po čátku roku 2012? 
 

AMSP ČR připravuje vlastní cesty podnikatelů do zahraničí jednak 
sama a jednak ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, 
který je pověřen organizací doprovodných misí podnikatelů 
s vládními představiteli do zahraničí. U vládních delegací je však 
zájem malých a středních podniků velmi nízký, neboť podnikatelská 
delegace je z velké části vázána na oficiální program. Rovněž 
účastnický poplatek je zde pro firmy poměrně vysoký a takto 
vynaložené prostředky často nepřinášejí očekávaný efekt.  Proto 
nabízíme cesty do zahraničí menším skupinám podnikatelů, kde 
můžeme např. nabídnout i volné vstupenky na veletrhy apod. 
V nejbližší době chystáme akce ve Vietnamu, v Německu, v Jižní 
Koreji a Malajsii, či Čínské investiční fórum v Praze. 
 

Jaký máte názor na Strategii konkurenceschopnosti, kterou 
představila Vláda ČR? 
 

Strategie konkurenceschopnosti představuje dokument, jehož 
zpracování podnikatelská reprezentace dlouho vyžadovala. AMSP 
ČR, která se účastnila připomínkového řízení, od něj očekává, že si 
kompetentní instituce uvědomí důležitost konkurenceschopnosti pro 
občany a ekonomiku našeho státu. Samotný dokument však bez 
permanentního doplňování nástroj ů potřebných k jeho realizaci 
zůstane pouze slohovým cvičením. Předpokládáme také, že vláda 
pro jeho realizaci vytvoří pot řebné organiza ční podmínky,  které 
povedou k potla čení izolovaných rezortních p řístup ů a zaručí 
vyšší koordinaci v práci ministerstev při přípravě a realizaci politik a 
legislativních norem, které ovlivňují úroveň podnikatelského 
prostředí. Od dokumentu si také slibujeme, že bude přijat 
nadstranicky  a stane se tak prvkem stability, to znamená že 
s výměnou vlády nedojde ke změně politiky podporující konkurenční 
výkonnost hospodářství. Vládou projednávaný dokument vytváří 
dobrý předpoklad k tomu, aby tyto požadavky byly naplněny. 
 

Vaše Asociace provedla pr ůzkum mezi podnikateli na téma 
Daňová reforma ČR. Jaké jsou výsledky tohoto pr ůzkumu? Jak 
Asociace hodnotí da ňovou reformu tak, jak ji p řipravila česká 
vláda? 
 

Náš nezávislý průzkum k daňové reformě, ve kterém se vyjádřilo 
547 majitelů či jednatelů malých a středních firem z celé České 
republiky, se zaměřil na 4 hlavní témata: zvyšování minimální mzdy, 
zrušení daňového zvýhodnění poskytování stravenek a závodního 
stravování, dále na zrušení daňové výhody pro firmy zaměstnávající 
osoby se zdravotním postižením a zavedení Jednotného inkasního 



 

 

 

místa (JIM). Překvapivě 70% firem souhlasí se zvýšením minimální 
mzdy (v současnosti ve výši 8000 Kč). Důvodem je, že 81% firem  
nezaměstnává žádné osoby na hranici minimální mzdy. Současně si 
však firmy uvědomují návaznost na zvýšení odvodů, a proto 
souhlasí s navýšením maximálně o 5-10 %. Firem, které 
zaměstnávají alespoň některé zaměstnance na hranici minimální 
mzdy, je zhruba pětina (19 %). V otázce stravování jsme zmapovali, 
že podporu stravování poskytují zejména firmy s oborem činnosti 
výroba a zemědělství a firmy, které mají více než 10 zaměstnanců. 
Celých 73% malých a středních podniků se domnívá, že by měla být 
státní podpora stravování zachována. Navrhovaný zaměstnanecký 
paušál 250 Kč měsíčně pro všechny zaměstnance nepředstavuje 
adekvátní kompenzaci, tvrdí 78% malých a středních firem. V 
současné době totiž získají zaměstnanci, kterým firmy poskytují 
stravenky anebo příspěvek na stravování, v průměru 800 Kč 
měsíčně. MF ČR dosud nepředstavilo žádnou seriózní studii 
skutečných pozitivních dopadů zrušení daňového zvýhodnění 
stravování na jednotlivé subjekty a státní rozpočet (RIA). AMSP ČR 
je zásadně proti tomuto návrhu, který v důsledku poškodí všechny – 
podniky, zaměstnance, restaurace i stát. Zrušení daňové výhody pro 
firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (OZP) 
považují firmy za nemorální krok. Zde mají firmy jednoznačně za to, 
že reforma bude mít negativní vliv. Bude představovat ztrátu 
aktuálního zaměstnání pro OZP, ztrátu motivace firem zaměstnávat 
OZP a většina (82%) MSP zastává názor, že zrušení daňové 
podpory zaměstnávání OZP jim v důsledku znemožní nalézt práci 
jako takovou. Zavedení jednotného inkasního místa (JIM) vítají tři 
čtvrtiny firem-mezi TOP 3 nejužitečnější změny v rámci jednoho 
inkasního místa firmy umístily zejména vznik jednoho společného 
formuláře pro platbu daní a pojistného, sjednocení procesních 
institutů a pravidel a možnost elektronických podání bez nutnosti 
elektronického podpisu. Čtvrtina firem však zůstává k zavedení JIM 
skeptická- přetrvávají obavy, že k faktickému snížení administrativy 
nedojde. Zde předpokládáme, že budou všechny informace 
související s reálným provozem JIM včas pro podnikatele 
k dispozici. 
 

Asociace malých a st ředních podnik ů a živnostník ů ČR je 
partnerem sout ěže Exportní cena DHL UniCredit. Co Vás 
k podpo ře této sout ěže vedlo? 
 

AMSP ČR se zaměřuje prioritně na zviditelnění a podporu zejména 
menších firem. Česká republika je exportně orientovanou 
ekonomikou a podpora menších firem je nutná. Malé a střední firmy 
představují 99 % všech firem v ČR a podílejí se 35 % na tvorbě 
HDP a 29 % na vývozu. Je třeba ocenit zejména menší firmy, 
kterým se vede dobře v současném velmi složitém ekonomickém 
období, ocenit veřejně jejich snahu, píli a čestnost, protože malé 
firmy obvykle nejsou v hledáčku médií. Jednak to firmám samotným 
přinese mediální zviditelnění minimálně v rámci regionu či republiky, 
vyšší kredit u zákazníků a partnerů a v neposlední řadě i pocit, že 
veškeré jejich úsilí není vynakládáno zbytečně. 
 

 
 

Společnost Institut pro testování a certifikaci získala loni v rámci 
soutěže Exportní ceny ocenění Exportér teritoria, kterým byla 
v loňském roce Indie. Více o společnosti nám v rozhovoru prozradil 
ředitel pro zahraniční vztahy společnosti Martin Jankovec. 

Mohl byste nám na za čátku p řiblížit Vaši firmu a oblast, ve které 
působí?  
 

Institut pro testování a certifikaci - zkráceně ITC -  je poskytovatel 
odborných služeb z oblasti zkušebnictví, certifikace, inspekce, 
standardizace a technických informací. Všechny tyto činnosti jsou 
obvykle zaměřeny na podporu zvyšování bezpečnosti a kvality 
širokého spektra výrobků, jejich uvádění na trh České republiky a 
Evropské unie. Nejvíce jsou služby ITC využívány v průmyslových 
oborech, jako je automobilový sektor,  produkce stavebních výrobků, 
elektro - výrobků, spotřebního zboží, výroba potravin a 
zdravotnických prostředků. V současnosti je ITC největším privátním 
zkušebním domem v České republice. 
 

Jaké plány či změny Vaše spole čnost realizovala v roce 2010, 
kdy usp ěla v sout ěži Exportní cena?  
 

Rok 2010 byl pro ITC rozhodující především z hlediska upevnění 
role exportu v portfoliu nabízených služeb. V tento okamžik tvoří 
zahraniční obrat 25% z celkového obratu společnosti a vše 
nasvědčuje, že tyto trendy budou mít stabilní, popř. mírně vzrůstající 
charakter. Jinak se držíme pravidla, že doba, která způsobuje 

problémy podstatné části výrobních firem, není vhodná pro zásadní 
změny a zásahy do chodu společnosti. Spíše se soustředíme na 
péči o klienty a zlepšování zákaznického servisu.  
 

Jaké destinace jsou dle Vás v sou časné dob ě vhodné pro 
export a naopak?  
 

V případě ITC hodláme vycházet z našich dosavadních pozitivních 
zkušeností a rozvíjet své aktivity v zemích BRIC a v teritoriích, kdy 
již máme své zastoupení. V loňském roce jsme rozšířili své 
zastoupení v Čínské lidové republice (ČLR), letos chystáme 
rozšíření zastoupení v Indii. Za perspektivní považujeme země v 
sousedství ČLR, například Vietnam. Mimořádně dynamickým trhem 
je Brazílie, která dnes zaujímá 8. místo na světě  a reálně aspiruje 
na ještě vyšší příčky. Současně velmi bedlivě sledujeme sousední 
terit 27%. V případě bližších teritorií můžeme nabízet  úspěšně i 
naše služby akreditovaných zkušebních laboratoří, jelikož tu 
odpadají komplikace s přepravou těžších vzorků na velké 
vzdálenosti. V Polsku využíváme i jazykové výhody, kdy jsme našim 
zákazníkům schopni poskytovat podstatnou část služeb v 
jejich mateřském jazyce.   
 

Jak se da řilo Vaší spole čnosti v roce 2010? Vnímali jste trend 
oživení?  
 

ITC se daří procházet krizí úspěšně, s pozitivní bilancí. Do značné 
míry i díky naší strategické orientaci na export služeb. Jen v 
letošním roce podle předběžných údajů očekáváme celkový 
růst tržeb přes 4 procenta, export vzrostl o více než 6 procent. Vedle 
trendu oživení na domácím trhu vnímáme jako velmi podstatnou i 
dynamiku asijských ekonomik, které během krize  dokázaly  dále 
navýšit svůj podíl na světovém trhu. Toho dokážeme využívat v té 
části našich služeb, kde jako notifikovaná osoba EU nabízíme 
posouzení shody pro  umístění výrobků na unijním trhu.     
 

Vaše firma se stala vít ězem sout ěže Exportní cena v kategorii 
Exportér teritoria Indie. Co pro Vás toto ocen ění znamená?   
 

Je to prestižní ocenění, kterého jsme dosáhli v těžké konkurenci,  a 
kterého si velmi vážíme. Současně ho vnímáme jako potvrzení 
správnosti námi zvolené strategie. Indie je přes svá specifika se 
svojí  komplikovanější legislativou a odlišné zvyklosti ve světě 
businessu velmi důležitým teritoriem, jehož význam pro světovou 
ekonomiku dále zásadním způsobem  poroste. V ITC to dokážeme 
sledovat například v oblasti výroby zdravotnických prostředků, kde 
jsme činní při posuzování shody s legislativními požadavky 
pro uvedení těchto výrobků na trh. Výroba v této oblasti se 
zde rapidně  rozšiřuje, přičemž nápadně roste 
podíl technologicky náročnějších výrobků.         
 

 
 

Královéhradecký kraj byl zvolen soutěžním regionem pro letošní 
kategorii Exportér regionu. I proto se ve středu 26. října v Hradci 
Králové uskuteční další klubové neformální setkání exportérů. 
Pozváni 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. Jedním z  
diskusních témat tohoto setkání bude například  vývoj české 
ekonomiky, její rizika a konkurence schopnost ČR. Nenechte si toto 
zajímavé setkání ujít a přijďte v 9.00 hodin do prostor Nového 
Adalbertina v Hradci Králové.  
 

 
 

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 sout ěže je 21. října 2011 ve 12:00 hodin. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Státní dluh ČR činil ke konci září 1,457 bilionu Kč, od 
počátku roku se tak zvýšil o 112,7 miliardy Kč. Objem hrubé 
emise státních dlouhodobých dluhopisů činil ke konci září 132,5 
miliardy Kč, Ministerstvo financí (MF) tak využilo 68,3 % 
plánovaného ročního maximálního limitu pro emisní činnost. 
Vyplývá to ze statistik MF. 

Zdroj: , 10.10. 
 

• Spotřebitelské ceny v září meziměsíčně klesly dle údajů 
Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 0,2 %, když klesaly 
především sezonní ceny rekreačních pobytů. Meziroční míra 
inflace v září oproti srpnu zrychlila o 0,1 p.b. na 1,8 %. 
Meziroční růst spotřebitelských cen zapříčinil především růst 
ceny běžného pečiva (39 %), cukru (33,7 %) a nealkoholických 
nápojů (9,5 %). 

Zdroj: , 10.10. 
 

• Česká ekonomika by letos měla růst tempem 1,9 %, v roce 
2012 tempem 1,3 % a v roce 2013 rychlostí 3 %. Vyplývá to z 
prognózy České bankovní asociace. Podle asociace vychází 
predikce pro rok 2012 ze značného přehodnocení vývoje v 
zemích eurozóny. Asociace očekává růst ekonomiky eurozóny o 
0,6 % a Německa kolem 1 %. 

Zdroj: , 11.10. 
 

• Míra registrované nezaměstnanosti v září letošního roku 
poklesla o 0,2 p.b. na 8 %. Ve srovnání se zářím loňského roku 
se míra nezaměstnanosti snížila o 0,5 p.b.. Podle údajů 
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) je v ČR osmá 
nejnižší nezaměstnanost ve srovnání s členskými státy EU. 
Počet uchazečů o zaměstnání se v září meziměsíčně snížil o 6 
420 na 475 115. 

Zdroj: , 10.10. 
 

• Průmyslová produkce v ČR v srpnu vzrostla meziročně o 
5,9 %. Meziměsíčně pak produkce klesla, po očištění od 
sezonních vlivů, o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové 

produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, strojů a 
elektrických zařízení. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnil 
Český statistický úřad. Hodnota nových zakázek v srpnu 
letošního roku klesla meziročně o 3,4 %. Hodnota nových 
zakázek ze zahraniční vzrostla o 3,3 %, hodnota tuzemských 
nových zakázek meziročně klesla o 14,1 %. 

Zdroj: , 7.10. 
 

• Senát na svém zasedání v pátek 7. října zamítl návrh 
zákona o DPH a další související zákony. Jak ČIA dříve 
informovala, zákon počítá se zvýšením dolní sazby DPH na 14 
% a v dalším roce se sjednocením horní a dolní sazby DPH na 
17,5 %. Prostředky ze zvýšení dolní sazby na 14 % chce ministr 
financí Miroslav Kalousek využít na financování důchodové 
reformy. 

Zdroj: , 7.10. 
 

• Vývoz z České republiky v srpnu meziročně vzrostl o 10,8 
%, dovoz pak o 10,3 %. Vlivem posílení české koruny vůči euru 
a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu 
na eura (vývoz o 13,2 % a dovoz o 12,7 %) a na dolary (vývoz o 
25,9 % a dovoz o 25,4 %) než obchod vyjádřený v českých 
korunách. Přebytek obchodní bilance v srpnu činil 1,7 miliardy 
Kč, což znamená meziroční nárůst o 1 miliardu Kč. Vyplývá to 
ze statistik Českého statistického úřadu. 

Zdroj: , 7.10. 
 

• Objem devizových rezerv České národní banky k 
poslednímu září letošního roku vzrostl meziměsíčně o 33,8 
miliardy Kč na 753,3 miliardy Kč. V dolarovém vyjádření se 
rezervy snížily o 2 miliardy na 41 miliard dolarů, v eurech se pak 
zvýšily o 587 milionů na 30,4 miliardy eur. V porovnání s 
koncem září loňského roku rezervy klesly o 1,8 miliardy eur, v 
korunách se snížily o 39,6 miliardy Kč a v dolarech klesly o 2,9 
miliardy. 

Zdroj: , 7.10. 
 

• Deficit veřejných financí by měl být letos, podle ministra 
financí Miroslava Kalouska, nižší než 4 % HDP. Pro ČIA to 
uvedl mluvčí ministerstva Jakub Haas. Pro příští dva roky 
předpokládá ministerstvo deficit ve výši 3,5 % a 2,9 % HDP. 
Podle vedoucího tiskového oddělení Úřadu vlády Jakuba 
Stadlera uvedl Kalousek na jednání vlády, že hrubý veřejný 
konsolidovaný dluh bude na konci roku činit 41,4 % HDP, což 
podle něj znamená zpomalení tempa jeho růstu. 

Zdroj: , 12.10. 
 

• Nebezpečí systémové krize v Evropě bude aktuální, pokud 
se eurozóně nepodaří vyřešit dluhové problémy. ČR by se však 
nemusela podle ministra financí Miroslava Kalouska týkat ani 
systémová krize, ani ta finanční, která by z ní vyplynula. Pro 
exportně orientovanou ekonomiku ČR je však nebezpečné, 
kdyby se finanční krize překlopila do hospodářské. Jak 
Kalousek dále uvedl na 121. Žofínském fóru, ČR se proto musí 
připravit na budoucí vývoj a přistoupit k dalším škrtům. 

Zdroj: , 6.10. 
 

• Zhoršující se výhled zahraničního vývoje vytváří poměrně 
výrazná rizika ke stávající prognóze HDP podle České národní 
banky (ČNB) směrem dolů. Vzhledem k tomu, že tato stávající 
prognóza předpokládá růst HDP na úrovni 2,2 %, tedy jen těsně 
nad dvěma procenty, je pravděpodobné, že se nová prognóza 
posune pod tuto hranici. V parlamentním rozpočtovém výboru to 
uvedl ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Tomáš Holub. 
Novou makroekonomickou prognózu ČNB zveřejní 3. listopadu. 

Zdroj: , 12.10. 
 

• Průmyslová produkce podle sezonně očištěných dat 
Evropské statistické kanceláře Eurostat v EU v srpnu 
meziměsíčně vzrostla o 0,9 %, v eurozóně posílila o 1,2 %. V 
meziročním srovnání objem produkce v průmyslu vzrostl v srpnu 
o 4,3 % v EU, v eurozóně o 5,3 %. Největší meziroční růst 
produkce v průmyslu vykázaly Estonsko (22,7 %), Irsko (10,1 %) 
a Německo (7,8 %). Největší propad výroby zaznamenaly Řecko 
(-12,3 %) a Malta (-2,2 %). 

Zdroj: , 12.10. 
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• Konečný objem objednaných spořicích státních dluhopisů 
je zhruba 21,2 miliardy Kč. Vyplývá to ze statistik Ministerstva 
financí ČR. 

Zdroj: , 10.10. 
 

• Za rok 2010 bylo v České republice do výzkumu a vývoje 
investováno zhruba 60 miliard Kč, což odpovídá 1,6% podílu na 
HDP. Jedná se o nejvyšší hodnotu od roku 1993. Podle 
Českého statistického úřadu (ČSÚ) byl hlavním zdrojem 
financování podnikatelský sektor, který se podílel na 
financování vědy objemem ve výši 28,9 miliardy Kč. Celkem 9,5 
miliardy Kč bylo směrováno do vývoje automobilového 
průmyslu. 

Zdroj: , 11.10. 
 
• Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) by 
v letošním roce mohla pojistit vývoz zboží, služeb a investic 
v objemu 50 až 55 miliard Kč. ČIA to potvrdil mluvčí EGAP 
Vlastimil Nesrsta a doplnil, že oproti loňskému roku (67,2 
miliardy Kč) se jedná o snížení tohoto objemu hlavně z důvodu 
nižšího zájmu a aktivity českých vývozců. 

Zdroj: , 6.10. 
 

• Ministerstvo dopravy a Asociace krajů ČR jednali v úterý 
11. října o zachování státní dotace ve výši 2,6 miliardy Kč pro 
rok 2012 na financování regionální železniční dopravy. Kraje 
rovněž navrhly, aby potřebné finance byly získány ze spotřební 
daně na minerální oleje. Jednání o financování železniční 
dopravy budou dle Asociace krajů i nadále pokračovat. 

Zdroj: , 11.10. 
 

• V letošním září bylo dle společnosti Creditreform 
prohlášeno 157 konkurzů. Z toho bylo 50 konkurzů 
prohlášených u fyzických osob nezapsaných a zapsaných v 
obchodním rejstříku. Loni v září se jednalo o 121 konkurzů. Za 
prvních devět měsíců letošního roku pak bylo prohlášeno 1320 
konkurzů, což je meziročně o 8,5 % více. 

Zdroj: , 6.10. 
 

• Premiér Petr Nečas podepsal v pátek 7. října u příležitosti 
česko-saské energetické konference v Drážďanech se svým 
saským protějškem Stanislavem Tillichem prohlášení o 
vzájemné spolupráci v oblasti energetiky. Spolupráce se má 
týkat například rámcových podmínek pro budoucí využití 
hnědého uhlí, společného výzkumu a vývoje energetických 
technologií či vzdělávání energetických specialistů. 

Zdroj: , 7.10. 
 

• Stavební produkce v ČR klesla v srpnu meziročně reálně o 
7,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 8,9 
%. Po očištění od sezonních vlivů pak byla produkce na úrovni 
předchozího měsíce. Produkce v pozemním stavitelství poklesla 
meziročně o 1,8 %, u inženýrského stavitelství došlo ke snížení 
o 18,5 %. 

Zdroj: , 7.10. 
 

• Registrace osobních a lehkých užitkových vozů na 
tuzemském trhu za září meziročně vzrostly o 0,25 % na 14 145 
jednotek. Dle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) byl 
nejvyšší počet registrací evidován u značky Škoda, a to v počtu 
4708 jednotek. Za ní se umístil Ford (1598) a dále pak 
Volkswagen (1270). Dle statistik SDA bylo do září 
zaregistrováno 136 684 vozidel těchto kategorií. Oproti 
stejnému období předchozího roku to je zhruba 2% nárůst. 

Zdroj: , 6.10. 
 

• Česká republika investuje během osmi let celkem 2 
miliardy eur do obnovy přenosové soustavy. Na tiskové 
konferenci v rámci Česko-saské energetické konference v 
Drážďanech to uvedl premiér Petr Nečas s tím, že důvodem je 
posílení její kapacity, aby zvládla například připojování 
obnovitelných zdrojů energie mimo české území. 

Zdroj: , 7.10. 

 
• Ceny tepelné energie v příštím roce vzrostou, a to až o 
více než 10 %. Tento odhad některých analytiků potvrdil 
v rozhovoru pro Rádio Česko analytik společnosti Ena Jiří 
Gavor. Důvodem zdražení bude dle Gavora růst cen zemního 
plynu a uhlí či zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty. 

Zdroj: , 6.10. 
 

• Jediná alternativní náhrada fosilních paliv v oblasti 
teplárenství neexistuje. V rozhovoru pro ČIA to sdělil předseda 
výkonné rady Teplárenského sdružení Mirek Topolánek. Podle 
něj je u každé teplárny třeba dosáhnout individuálního mixu, 
který využije vedle tradičních paliv i místní obnovitelné a 
druhotné zdroje energie. Jde například také o odpady či 
recyklované teplo z kogenerace a dalších provozů v dosahu 
soustav zásobování teplem. 

Zdroj: , 11.10. 
 

• Atraktivita Prahy pro expanzi firem podle průzkumu 
společnosti Cushman & Wakefield (C&W) mírně poklesla. 
Expanzi do Prahy v příštích pěti letech plánuje 21 společností 
oproti loňským 24 firmám. Nejžádanějším evropským městem 
pro expanzi firem je pak dle průzkumu Moskva. Počet 
evropských společností, které se hodlají v Moskvě usadit v 
příštích pěti letech, narostl oproti loňskému roku ze 47 na 57 
firem. Počet firem plánujících expanzi podle C&W obecně 
poklesl. 

Zdroj: , 12.10. 
 

• Asociace pro elektronickou komerci (APEK) očekává o 
letošních Vánocích nárůst prodaného zboží přes internet. 
Zatímco v loňském roce se na internetu prodalo zboží za 33 
miliard Kč, letos může obrat internetových obchodů vzrůst až o 
4 miliardy Kč. Jak dodal výkonný ředitel APEK Jan Vetyška, 
v nynějším roce budou nákupům dominovat tablety a chytré 
telefony. 

Zdroj: , 11.10. 
 

• Senát na svém zasedání 12. října zamítl novela zákona o 
specifických zdravotních službách. Jak vyplývá ze zápisu 
z jednání, návrh novely zákona o zdravotnické záchranné 
službě byl přijat s některými pozměňovacími návrhy. Zákon o 
zdravotnické záchranné službě například stanovuje jednotné 
podmínky pro poskytování této služby, upravuje podmínky jejího 
financování a dojezdové doby záchranné služby. 

Zdroj: , 12.10. 
 

• Vláda ČR v obecné rovině souhlasí s navrhovanými 
slevami na mýtném pro vozidla nad 3,5 tuny. Jak uvedl premiér 
Petr Nečas, jedná se o součást dohody se Sdružením dopravců 
jako kompenzace za navýšení mýtného. Podle Nečase je však 
předčasné mluvit o konkrétních částkách před schválením 
legislativy. 

Zdroj: , 12.10. 
 

• Letošní rok byl s ohledem na leasing kancelářských 
prostor a nových nájemců poměrně turbulentní. V rozhovoru pro 
ČIA to uvedl Managing Director a Czech Republic & Slovakia - 
Regional Director společnosti Jones Lang LaSalle Tewifk 
Sabongui s tím, že tento rok začal dobře, ale na konci dubna a 
začátku května byla ČR svědkem poklesu aktivity a v létě byl trh 
velmi pomalý. 

Zdroj: , 6.10. 
 

• V letošním třetím čtvrtletí bylo v Praze dle Prague 
Research Fora (PRF) dokončeno šest kancelářských budov, 
které nabízejí 48 tisíc m2 prostor. PRF ve čtvrtém kvartále 
očekává dokončení více než 38 tisíc m2 nových kancelářských 
prostor, dalších zhruba 97 tisíc m2 ve výstavbě je plánováno pro 
dokončení v roce 2012. Hrubá realizovaná poptávka včetně 
renegociací a podnájmů dosáhla téměř 50 tisíc m2, což 
představuje mezičtvrtletní pokles o 49 % a meziroční nárůst o 
7,6 %. 

Zdroj: , 12.10. 
 


