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Vážení čtenáři, 
 

na začátku letošního roku se zdálo, že 
po nedávné světové ekonomické krizi 
hledíme do jasnější budoucnosti. Tento 
obrázek se měsíc po měsíci rozplýval. 
Dluhová krize ve Spojených státech a 
Evropě dostala rychlý spád a dnes je již 
jasné, že stojíme na kraji krize nové 
nebo jen ta stará nabrala druhý dech. 
Mezinárodní instituce v predikci věcí 
budoucích mluví jasně, pád světových 
ekonomických lídrů se v příštím roce 
ještě prohloubí. OECD vydala koncem 
listopadu přehled očekávaného 
ekonomického vývoje v roce 2012, světový hrubý domácí produkt 
má za letošní rok vzrůst o 1,9 procenta, v roce příštím to však bude 
jen 1,6 procenta. Zatímco u Spojených států OECD nevidí příští rok 
tak černě, růst HDP predikuje na 2 procenta, u Evropské unie 
očekává absolutní stagnaci. Podle výhledu si nepolepší ani 
raketově rostoucí rozvojové ekonomiky skupiny BRIC, které 
současné události strhávají dolů.  
 

Takový výhled jistě není povzbuzení pro české firmy a zejména 
exportéry, nicméně bez výzvy není úspěch a prorazit na zahraniční 
trhy v době krize je větší potěšení a kredit než v dobách 
ekonomického rozkvětu. České firmy budou muset více promýšlet 
své exportní strategie, zaměřit se více na inovace a nové 
technologie a také více sledovat ekonomické dění ve světě a 
signály, které předvídají určitý trend na konkrétních trzích. Pro 
takové chování se začíná v české společnosti vžívat pojem 
„foresight“, který budeme jistě slýchat častěji. České firmy ve svém 
snažení samozřejmě nezůstanou samy, promyšlená podpora státu 
bude v následujícím roce důležitější než kdy jindy. S tím plně počítá 
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, kterou připravilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a letos na podzim schválila vláda. 
Cílem je vytvořit domácím firmám podmínky pro to, aby se zvýšila 
jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích, ať již v podpoře 
inovací či účinné exportní politice, tak v základních parametrech, 
které spoluvytváří ekonomické prostředí jako vzdělávání, efektivní 
instituce, zdravotnictví atd. 
 

Nezbývá tedy než popřát českým exportérům a nám všem hodně sil 
a inovačních myšlenek do příštího roku, který bude rozhodně 
globální výzvou.  
 

Martin Tlapa 
náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU a mezinárodní 
konkurenceschopnost 
 

 

 
 

Exportní cena DHL UniCredit se pořádá již od roku 1997, kdy přišla 
společnost DHL s myšlenkou uspořádat pro domácí vývozce 
soutěž, která by vyzdvihla ty nejúspěšnější a poskytla inspiraci a 
povzbuzení. Spojila se s agenturou CzechTrade, a tak vzniklo 
vůbec první ocenění udělované malým a středně velkým exportním 
firmám v České republice, které se za ta léta stalo tradiční soutěží. 
Firmy měly možnost soutěžit ve 4 hlavních kategoriích, a to Středně 
velká společnost, Malá společnost, Exportér teritoria a Exportér 
regionu, další vavříny mohly získat v kategorii Nejúspěšnější klient 
agentury CzechTrade a letos nově Zvláštní ocenění CzechTrade za 
exportní inovaci. Hodnocení vývozců vycházelo z indexu 
vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2009 a 
rok 2010) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných 
výsledků byly společnosti rozděleny do kategorií a bylo určeno 
jejich konečné pořadí v soutěži. 
 

Do finálního hodnocení letošního ročníku soutěže Exportní cena 
DHL UniCredit se dostalo 93 společností. V letošním roce 
jednoznačně vítězily výrobní firmy. Zejména se jedná o společnosti 
zabývající se výrobou strojů a zařízení, ale v první pětici najdeme i 
výrobce přesných kovových výrobků pro letecký průmysl. Celkový 
obrat soutěžících firem dosáhl necelých 17 miliard Kč, což je téměř 
dvojnásobek obratu z minulého ročníku soutěže. Podíl exportu na 
celkovém obratu získal za všechny soutěžící společnosti více než 
polovinu, konkrétně 54 procent. 
 

Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit proběhlo 
v rámci galavečera dne 22. listopadu 2011 v panoramatickém sále 
ZOOM v Kongresovém paláci v Praze. Více informací o soutěži a 
letošních vítězích naleznete na www.exportnicena.cz.  
 

     
      

   



 

 

 

 
 
 

 
 

Kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem  50 
zaměstnanců a obratem do 300 milionů Kč. Podíl zahraničního 
vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 
2009 musel být minimálně 100.000,- Kč a další podmínkou je, že 
společnost vznikla před 1. lednem 2009.  
 

 
První místo   obsadila společnost 
Investa Intl s.r.o.,  která se zabývá 
výrobou a vývojem textilních a 
kožedělných strojů, které instalují na 

všech kontinentech. Zajišťuje také prodej náhradních dílů k těmto 
strojům.  

 
 Druhé místo   patří sklářské 
společnosti  SPACE CZ, s.r.o., 

která v roce 2009 vytvořila značku VERREUM. Její specialitou je 
výroba unikátního stříbřeného skla.  VERREUM spojuje staré 
sklářské techniky používané v České republice již po mnoho století 
s návrhy současných předních českých a zahraničních designérů.  

 
 Na třetím míst ě skončila společnost 1 
Witos s.r.o., která se zabývá komplexním 
zpracováním vlastních produktových 
kolekcí od designérského návrhu až po 

sériovou výrobu a následnou distribuci a      řeší také problematiku 
zaměstnávaní handicapovaných osob.  

 

Kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 
250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy Kč. Ani zde nesmí podíl 
zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu 
musel v roce 2009 činit minimálně 100.000, Kč a datum vzniku 
společnosti musí předcházet 1. lednu 2009.  
 

Na prvním míst ě skončila  společnost 
REALISTIC, a.s ., která se stará o 
projekci, výrobu, montáž a servis 
průmyslových elektrických a plynových 
pecí. Firma s dlouholetou tradicí byla 

založena roku 1929 v Karlových Varech a od roku 1946 vyrábí 
elektrické pece.  

 
 Druhé místo  patří společnosti  
INCO engineering s.r.o. patří 
do evropské elitní skupiny 

tří dodavatelů těžních strojů a zařízení pro vertikální dopravu v 
hlubinných dolech kam se dostala díky neustálému vývoji nových 
systémů a zařízení. 

 
Třetí místo  obsadila společnost 
EBAS spol. s r.o. v prosinci oslaví 
20 let od svého založení, jedná se o 
malou rodinnou firmu, která se 
zabývá sériovou kovovýrobou, 

lisováním a svařováním kovů. Nevyrábí finální produkty, které je 
možné běžně koupit v obchodě, ale i tak se s jejich produkty většina 
ze zúčastněných setkává denně. Jsou to součásti výrobků jejich 
zákazníků z Evropy, i mimo ni. 
 

 

Kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních 
společností se sídlem ve vybraném kraji, pro letošní rok je to 
Královéhradecký kraj. 

 

 Vítězem v kategorii „Exportér 
regionu“ , jako který byl pro letošní 
ročník vybrán Královehradecký kraj 

Vysočina, se stala společnost MICRORISC s.r.o., je česká firma 

specializovaná na výzkum, vývoj, import a distribuci 
nejmodernějších elektronických komponent a modulů. Patří mezi 
přední technologické firmy, mírou invence a počtem českých i 
světových patentů se řadí k nejúspěšnějším v oboru. Vlastní výzkum 
a vývoj je zaměřen především na bezdrátovou komunikaci.  

 

Kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních 
společností podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného 
teritoria. Pro kategorii „Exportér teritoria“ bylo letos vybráno 
Společenství nezávislých států (Členové - Arménie, Ázerbájdžán, 
Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Uzbekistán, 
Tádžikistán; přidružený člen – Turkmenistán a  Ukrajina, která sice 
není členem, ale podílí se na aktivitách společenství) 
 
 

Vítězem v kategorii „Exportér teritoria 
- SNS“  se stala REALISTIC, a.s.  což je 
vítěz letošní soutěžní kategorie Středně 
velká společnost.   
 

Nejúsp ěšnější klient CzechTrade - podboxík 

Kategorie hodnotí firmy na základě nově uzavřených exportních 
kontraktů realizovaných s podporou služeb agentury CzechTrade. 
 

Vítězem v kategorii “Nejúsp ěšnější 
klient CzechTrade“ se stala 
společnost Kovobel v.d.,  která se 
soustřeďuje na kompletní dodávky 
dvou zcela odlišných sortimentů. 
Technologická zařízení pro chov 
drůbeže jsou hlavním dlouhodobým 

výrobním programem, který představují kompletní dodávky tohoto 
sortimentu dle specifických požadavků jednotlivých zákazníků 
včetně souvisejících činností a komponentů (např. ventilační 
systémy, dopravníky vajec, napájecí systémy, zásobníky krmiva, 
dopravníky krmiva, dopravníky trusu, systém osvětlení, třídění a 
balení vajec, apod.). Skládací kontejnery z ocelového 
pozinkovaného plechu jsou konstruovány jako jednoduché sklady s 
širokými možnostmi využití. Základními modifikacemi kontejneru, 
které jsou postupně rozšiřovány dle požadavků odběratelů, jsou 
kontejner z pozinkovaného plechu s dvoukřídlými dveřmi v čelní 
stěně s dřevěnou, popř. ocelovou podlahou nebo se záchytnou 
vanou sloužící jako příruční sklad nebezpečných látek (např. 
ropných produktů). 

 
 

Na třetí příčce se umístila společnost 
HS Flamingo s.r.o.  Největší 
velkoobchod s kompletním 

sortimentem pro stavbu krbů v České republice. Dále je výrobcem 
a výhradním prodejcem vysoce kvalitních krbových kamen HS 
Flamingo, teplovodních krbových vložek Aquaflam a silnostěnných 
kouřovodů. Ryze česká společností s dlouholetými zkušenostmi na 
trhu.  

 
Druhé místo  obsadila společnost 
Bender Robotics , inovativní 
společnost zaměřená na vývoj a 

praktickou aplikaci nejnovějších technologií v oblasti autonomní 
mobilní robotiky.  

 

Vítězem se stala společnost BORCAD 
cz. s.r.o., která je vnímána jako 
úspěšná, moderní a světovou 
konkurencí respektovaná firma s 
výjimečným kolektivem, která vyvíjí a 

vyrábí nadčasové produkty v oblasti medicínské techniky, sedaček a 
lehátek pro osobní vagóny s výraznou orientací na inovace a 
vynikající kvalitu pro náročné zákazníky. Společnost má vlastní, 
velmi silné vývojové a konstrukční zázemí a dlouhodobě 
spolupracuje s českými špičkami v oblasti průmyslového designu. 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Vláda ČR odložila ve středu 7. prosince návrh zákona o 
rozpočtovém určení daní. Nejpodstatnější změnou, kterou návrh 
zákona přináší, je změna konstrukce sdílených daní pro obce ČR 
tak, aby se snížil současný rozdíl příjmů na obyvatele mezi obcemi 
s nejnižším a nejvyšším příjmem na obyvatele, a aby to odpovídalo 
situaci ve vyspělých zemích Evropské unie. Vláda projednávání 
návrhu zákona přerušila do 15. ledna 2012 a bude o něm ještě 
jednat na koaliční úrovni. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Analytici Citibank předpokládají průměrný kurz CZK/EUR 
v roce 2012 kolem úrovně 25,3. Fiskální schodek ČR by se podle 
nich mohl rozšířit, ale bilance zahraničního obchodu se 
pravděpodobně podstatně nezhorší. Analytici banky také očekávají, 
že Česká národní banka ponechá svou základní úrokovou sazbu na 
0,75 % do první čtvrtletí 2013, a to i navzdory slabšímu kurzu 
koruny. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Od 1. ledna 2012 bude do soustavy územních finančních 
orgánů nově zaveden Specializovaný finanční úřad (SFÚ) s 
celostátní působností. Podle České daňové správy bude tento úřad 
spravovat vybrané subjekty, jejichž přínos pro výši vybraných daní a 
plnění státního rozpočtu je zcela zásadní. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Případný rozpad eurozóny by vedl k prudkému poklesu 
českého HDP a s ním spojenému nárůstu nezaměstnanosti. To vše 
by výrazně snížilo životní úroveň v ČR a celkově zhoršilo její fiskální 
stabilitu. Vyplývá to ze studie think-tanku IDEA, kterou zpracovali 
ekonomové Jan Švejnar a Vilém Semerák. Studie rovněž 
analyzovala alternativní scénáře vývoje eurozóny v blízké 
budoucnosti. Dalším tématem studie byly širší otázky vlivu měnové 
integrace na českou ekonomiku. 

Zdroj: , 6.12. 
 

• HDP za třetí čtvrtletí letos v eurozóně vzrostl mezikvartálně o 
0,2 %, v rámci zemí Evropské unie o 0,3 %. Vyplývá to z druhého 
zpřesněného odhadu Eurostatu. Meziročně HDP v eurozóně i EU 
vzrostl o 1,4 %. V případě Německa vzrostl HDP mezikvartálně ve 

třetím čtvrtletí o 0,5 %, meziročně pak o 2,6 %. V České republice 
HDP mezikvartálně stagnoval, meziročně pak rostl o 1,5 %. 

Zdroj: , 6.12. 
 

• Sezonně očištěné tržby vzrostly v říjnu letošního roku v 
maloobchodě včetně motoristického segmentu meziměsíčně reálně 
o 1 %. Meziročně se tržby zvýšily o 1,5 %. Stejně se vyvíjely tržby 
bez očištění. Meziroční růst tržeb byl ovlivněn zejména vývojem v 
motoristickém segmentu. Sezonně neočištěné tržby včetně prodeje 
pohonných hmot meziročně klesly o 1,3 %, z toho za potraviny o 
2,7 %, za pohonné hmoty o 4,5 %, a naopak za nepotravinářské 
zboží vzrostly o 1,3 %. 

Zdroj: , 6.12. 
 

• Průměrná měsíční hrubá nominální mzda vzrostla ve třetím 
čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,4 % na 24 089 Kč, reálně 
mzda vzrostla o 0,6 %. Mezičtvrtletně pak tato mzda vzrostla o 0,5 
%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Podle ředitele v 
oddělení Poradenství při řízení lidských zdrojů PwC v ČR Andrewa 
Kreneka ukazuje růst mezd na to, že se v naší ekonomice stále 
najdou firmy, kterým se daří. V následujícím roce lze však očekávat 
spíše stagnaci mezd. 

Zdroj: , 5.12. 
 

• Nejvyšší podíl na tvorbě HDP v roce 2010 měl region Praha, 
celkem 25,8 %. Vyplývá to z předběžných údajů regionálních účtů 
zveřejněných Českým statistickým úřadem. Podle těchto údajů 
činila relativní úroveň HDP na jednoho obyvatele v tomto regionu 
216,5 %. Za Prahou se ve velikosti příspěvku k HDP umístil 
Středočeský kraj (10,7 %) a Jihomoravský kraj (10,3 %). Relativní 
úroveň HDP na jednoho obyvatele činila ve Středočeském kraji 89,9 
%, v Jihomoravském kraji 93,6 %. 

Zdroj: , 2.12. 
 

• Celkové příjmy státního rozpočtu činily k 30. listopadu 906,5 
miliardy Kč, meziročně vzrostly o 1 %. Celkové výdaje dosáhly 
1,032 bilionu Kč, meziročně méně o 0,6 %. Jak vyplývá ze zprávy 
Ministerstva financí, schodek rozpočtu činil 125,9 miliardy Kč. V 
listopadu roku 2010 dosahoval schodek 140,8 miliard Kč. Podle 
analytika GE Money Bank Petra Gapka ukazuje letošní 
hospodaření státu, že dosažení schváleného deficitu rozpočtu na 
rok 2011 v objemu 135 miliard Kč je stále možné. 

Zdroj: , 1.12. 
 

• Index nákupních manažerů ve výrobě (PMI) pro Českou 
republiku, který sestavuje společnost HSBC, v listopadu letošního 
roku poklesl o 3,1 bodu na hladinu 48,6 bodu. Poprvé od října 2009 
klesl pod hranici 50 bodů. Podle hlavní ekonomky pro střední a 
východní Evropu u HSBC Agaty Urbanske poukazuje pokles čtyř z 
pěti složek indexu PMI na zhoršující se podmínky. Ostré oslabení 
Indexu nových zakázek naznačuje další pokles výroby v 
následujících měsících. 

Zdroj: , 1.12. 
 

 
 

• Vláda ČR ve středu 7. prosince neschválila návrh na zvýšení 
minimální mzdy o 400 nebo 500 Kč. Minimální mzda tak zůstává od 
1. ledna 2012 v původní výši 8000 Kč. Vláda naopak schválila 
návrh nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast 
zaměstnanců na nemocenském pojištění. Jak vyplývá ze zprávy 
Ministerstva práce a sociálních věcí, toto nařízení by s účinností od 
1. ledna 2012 mělo navýšit částku rozhodné příjmu o 500 Kč na 2 
500 Kč. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Nabídka pronajímatelných průmyslových nemovitostí v ČR 
dosáhla na konci letošního třetího čtvrtletí téměř 4 milionů m2. 
Vyplývá to ze zprávy společnosti Colliers International s tím, že 
míra neobsazenosti v důsledku nedostatku spekulativních projektů 
klesla na 7,25 %. Jak uvedl Managing Director firmy pro ČR Omar 
Sattar, objem uzavřených smluv převyšuje spekulativní výstavbu 
prostor. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Čeští výrobci osobních automobilů vyvezli v říjnu do zahraničí 
vozy v hodnotě 25,35 miliardy Kč. Export se tak v meziročním 
srovnání zvýšil o 20,9 %. Nárůst zaznamenali i výrobci užitkových 
vozů, jejichž vývoz meziročně vzrostl o 59,8 % na 356,08 milionu 
Kč. Export komponentů oproti loňskému roku vzrostl o 11,8 % na 
16,39 miliardy Kč. Podle Českého statistického úřadu se zvýšil také 
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vývoz motocyklů, mopedů a jízdních kol, a to o 28,5 % na 265,74 
milionu Kč. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Český telekomunikační úřad (ČTÚ) může zrealizovat aukci na 
kmitočty pro vysokorychlostní mobilní sítě. Poslanecká sněmovna 
parlamentu České republiky v úterý 6. prosince schválila novelu 
Zákona o elektronických komunikacích. V této chvíli musí novelu 
podepsat ještě prezident. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Všechny navrhované scénáře aktualizované Státní 
energetické koncepce, které chce vládě předložit Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, brzdí rozvoj celého plynárenského sektoru. Na 
konferenci Gas Business Breakfast to sdělil generální ředitel RWE 
Transgas Martin Herrmann. Podle něj je koncepce výrazně 
postavena na jádru. Nepříznivější scénář pro plyn počítá s podílem 
18 %, což je dle Hermanna stagnace. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Tuzemská výroba motorových vozidel v ČR v říjnu meziročně 
vzrostla o 16,6 %. Tržby firem, které v tomto segmentu výroby 
působí, se meziročně zvýšily o 16,3 %. Produkce ostatních 
dopravních prostředků v porovnání s loňským říjnem meziročně 
klesla o 5,5 %, tržby v tomto odvětví pak klesly o 6,7 %. Vyplývá to 
z údajů Českého statistického úřadu. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Při maximální korekci těžebních limitů je v ČR celkem 2,2 
miliardy tun vytěžitelného hnědého uhlí. Největší potenciál by při 
prolomení limitů měl lom ČSA, kde je těžitelných 782,7 milionu tun. 
Následují s 305,4 milionu tun lokality Vršany a Šverma a s 278,4 
milionu tun Bílina. Na konferenci Česko-německé obchodní a 
průmyslové komory s názvem Energie a energetické strojírenství to 
sdělila ředitelka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí Marcela 
Šafářová. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Z ČR byla v říjnu vyvezena elektřina v celkovém finančním 
objemu 3,47 miliardy Kč. V meziročním srovnání jde o nárůst o 22,2 
%. Největší objem 1,81 miliardy Kč (+58 %) byl vyvezen na 
Slovensko. Naopak export do Německa se snížil o 17,6 % na 915 
milionů Kč. Import elektřiny do ČR v říjnu vzrostl o 31,6 % na 2,86 
miliardy Kč. Z Německa byla dovezena elektřina v hodnotě 1,12 
miliardy Kč (+33 %). Vyplývá to z údajů Českého statistického 
úřadu. 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Stavební produkce v ČR v letošním říjnu klesla meziročně 
reálně o 8 %. Po očištění od sezonních vlivů byla na úrovni 
předchozího měsíce. Produkce v pozemním stavitelství klesla 
meziročně o 5,9 %, u inženýrského stavitelství došlo ke snížení o 
11,8 %. Stavební produkce od počátku roku do konce října klesla 
ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 14,4 
%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). 

Zdroj: , 7.12. 
 

• Poslanecká sněmovna přehlasovala v úterý 6. prosince veto 
prezidenta Václava Klause, když  znovu schválili návrh zákona o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Návrh 
počítá se zavedením postihů pro firmy, jejichž jménem, v jejichž 
zájmu nebo při jejichž činnosti se jejich statutární orgán nebo jiná 
osoba v řídícím nebo kontrolním postavení dopustila trestného činu. 
Postih firem za porušení předpisů o pravidlech hospodářské 
soutěže zůstane v kompetenci Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. 

Zdroj: , 6.12. 
 

• Obchodní podmínky zahraničních dodavatelů pro české firmy 
se zásadně liší. Upozornila na to studie Platební morálka pojišťovny 
Atradius. Například Němci chtějí peníze už po 27 dnech, čínští 
partneři počkají v průměru 33 dnů a italští dokonce 53 dnů. 
Významně se liší také ochota dodávat na fakturu. Němečtí partneři 
mají důvěru a požadují zaplatit předem jen ve 27 % případů, při 
objednávce z Číny je ale potřeba zaplatit předem v polovině 
případů. 

Zdroj: , 6.12. 
 

• Aktualizovaná Státní energetická koncepce se z původních 
šesti scénářů zúžila na dva. Na konferenci Gas Business Breakfast 
to sdělil náměstek ministra průmyslu a obchodu František Pazdera. 
První scénář, který doporučila ke schválení Rada vlády pro 

energetickou a surovinovou strategii, počítá s rozvojem domácích 
jaderných zdrojů. Dle Pazdery však nenaplňuje cíle EK na redukci 
skleníkových plynů o 80 %. Druhý scénář pak předpokládá mimo 
jiné rozvoj obnovitelných zdrojů energie a naplnění požadované 
redukce. 

Zdroj: , 5.12. 
 

• Tuzemské registrace nových osobních a lehkých užitkových 
vozů během listopadu vzrostly meziročně o 5 % na 17 257 
jednotek. Dle statistik Svazu dovozců automobilů byl největší počet 
registrací v listopadu evidován u značky Škoda, a to v počtu 4735 
jednotek (- 5,2 %). Následoval s 1574 registracemi Volkswagen (+ 
44,9 %) a s 1507 jednotkami (- 7,7 %) Ford. Od začátku letošního 
roku do konce listopadu motoristi zaregistrovali celkem 170 020 
nových osobních a lehkých užitkových vozů (+ 3,4 %). 

Zdroj: , 5.12. 
 

• Čeští podnikatelé a živnostníci získali z Operačního programu 
Podnikání a inovace (OPPI) už přes 25 miliard Kč. Jak uvedl ministr 
průmyslu a obchodu Martin Kuba, celkem má podporu z operačního 
programu přislíbenou už více než 6 tisíc českých podnikatelů. V 
tomto roce získají podnikatelé z Evropských dotací od Ministerstva 
průmyslu a obchodu (MPO) přes 10 miliard Kč. 

Zdroj: , 5.12. 
 

• Za letošní tři čtvrtletí bylo dle Ministerstva financí (MF) 
uzavřeno zhruba 277 tisíc nových smluv o stavebním spoření s 
celkovou cílovou částkou 99,5 miliardy Kč. Meziročně bylo 
uzavřeno o 119 tisíc smluv méně při současném nárůstu průměrné 
cílové částky o 34 tisíc Kč. Počet úvěrů dosáhl ke konci září asi 973 
tisíc oproti 981 tisícům úvěrů ve druhém čtvrtletí. Objem úvěrů 
dosáhl 292,7 miliardy Kč a poklesl oproti stavu k 30. červnu o 
zhruba 246 milionů Kč. 

Zdroj: , 5.12. 
 

• V letošním roce doposud přibylo na českém trhu celkem 18 
nových franšízových značek, v současné době v ČR jich tak funguje 
168. Počet fanšízových poboček meziročně vzrostl o 25,6 % na 
4366. Vyplývá to ze zprávy společnosti Profit system. Jak uvedl 
ředitel firmy Marek Halfar, podobný rozvoj franšízingu očekává 
společnost i v příštím roce, kdy by se měl celkový počet 
franšízových značek zvýšit o 19 % a počet provozoven dosáhnout 
hodnoty 5250. 

Zdroj: , 5.12. 
 

• V listopadu bylo vyhlášeno 221 firemních bankrotů, což je o 
15 více než v předchozím měsíci a meziročně o 73 více. Počet 
návrhů na firemní bankrot vzrostl meziměsíčně o 38 na 553 a 
meziročně o 129. V rámci osobních bankrotů jich bylo vyhlášeno 
1069, tedy o 65 více než v říjnu a o 459 více než v listopadu 
loňského roku. Informovala o tom firma Czech Credit Bureau 
(CCB). 

Zdroj: , 5.12. 
 

• Premiér Petr Nečas v neděli 4. listopadu potvrdil, že 
současná vláda bude respektovat koaliční dohodu o 
nedotknutelnosti těžebních limitů. Na druhé straně však premiér 
nevyloučil možnost jednání těžebních společností a majitelů 
pozemků a nemovitostí. Pokud dojde k seriózní dohodě bez hrozby 
vyvlastnění, není důvod, proč by taková smlouva nemohla být 
uzavřena. Informoval o tom server ČT24.cz. 

Zdroj: , 4.12. 
 

• Spotřeba zemního plynu v ČR bez započtení plynových 
elektráren se bude v letech 2011 až 2015 pohybovat v rozpětí 8,8 
až 9,1 miliardy m3 za rok. Na konferenci Gas Business Breakfast to 
sdělil náměstek ministra průmyslu a obchodu František Pazdera. 
Podle něj bude mezi roky 2011 a 2013 docházet k mírnému nárůstu 
spotřeby plynu, který se bude odvíjet například od plynofikace 
související s novou zástavbou. Po roce 2013 se pak dle Pazdery 
očekává stabilizace ve všech kategoriích. 

Zdroj: , 2.12. 
 

• Agentura Moody's snížila výhled českého bankovního sektoru 
z hodnocení stabilní na negativní. Horší výhled navzdory zvyšování 
kapitalizace českých bank v posledních letech souvisí s tím, že 
jejich mateřské společnosti působí v eurozóně. Podle ratingové 
agentury tak existuje riziko, že tuzemské banky budou čelit tlaku 
svých vlastníků, aby do nich přesouvaly svůj kapitál. 

                          Zdroj: , 1.12. 
 


