Vážení čtenáři,
letošní rok byl pro mne ve znamení analýz
konkurenceschopnosti České republiky a
hledání opatření k jejímu posilování. Česká
republika je ekonomikou proexportně
orientovanou a poptávka na zahraničních
trzích tedy významně ovlivňuje náš růst a
rozvoj. Analýzy, které jsem se svým týmem
prováděl pro Národní ekonomickou radu
vlády, však ukazují, že se exportní aktivita
ČR orientuje pouze na úzce vymezený
okruh zboží (zejména automobilový průmysl) a služeb (cestovní
ruch) a na velmi úzce omezený okruh zemí (státy EU, zejména
Německo). České společnosti navíc nemají v ČR dobré
podmínky pro své podnikání – jsou zatěžovány byrokracií,
nejistotou ohledně vývoje politiky státu a samozřejmě
nadměrnou českou i evropskou regulací. Není tedy velkým
překvapením, že řada firem zvažuje, že přesune své sídlo mimo
ČR, a že tak již řada firem i učinila.
Z výše uvedeného popisu situace je zřejmé, že jako ekonomika
stojíme takříkajíc nad propastí, do níž bychom se mohli,
v případě, že nebudou podniknuta opatření k nápravě, snadno
zřítit. Z tohoto důvodu vznikla na Ministerstvu průmyslu a
obchodu ve spolupráci s Mezinárodní obchodní komorou
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, která zahrnuje
čtyřicet tři projektů v oblasti institucí, infrastruktury, veřejných
financí, vzdělanosti, trhu práce, finančních trhů, zdravotnictví,
inovací rozpracovaných do konkrétních opatření.
Tato Strategie, jinak rovněž označovaná 3i – podle hlavních
oblastí, na něž se zaměřuje (instituce, infrastruktura a inovace),
by měla vytvořit přívětivé podmínky pro šikovné české podniky a
podnikatele nejen na tuzemském trhu, ale i na trzích
zahraničních, zejména mimoevropských.
I z tohoto důvodu jsem potěšen, že v letošním ročníku Exportní
ceny DHL UniCredit, v níž mám tu čest být porotcem, bylo jako
soutěžní teritorium pro exportéry zvoleno Společenství
nezávislých států, které představuje pro český export
významnou příležitost.
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Předseda vědeckopedagogické rady Institutu ekonomických studií
při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, předseda
Mezinárodní obchodní komory v ČR, člen NERV, předseda dozorčí
rady ČSA, předseda představenstva společnosti EEIP, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo svoji strategii
konkurenceschopnosti ČR. Věnuje se podle Vás opravdu
důležitým oblastem pro českou ekonomiku? Jak vnímáte
strategii jako celek?
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro
období 2012 – 2020 je velmi komplexním, holistickým nástrojem pro
rozvoj ekonomické výkonnosti ČR. Na rozdíl od doposud obvykle
realizovaných sektorových strategií, dává Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti České republice širší vizi a v zásadě vytváří
pro ostatní strategie určité „zastřešení“. Dílčí strategie a koncepce
by v ČR měly nadále být realizovány vždy v těsné koordinaci se
Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti – již nyní je tento cíl
explicitně
vyjádřen
provázáním
Strategie
mezinárodní
konkurenceschopnosti na dva připravované dokumenty – Kohezní
politiku po roce 2014 a na Proexportní strategii.
Významným prvkem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
je i její orientace na data a měřitelné cíle – tj. v průběhu její
implementace bude možné sledovat, zda má Strategie reálné
výsledky – což je poměrně inovativní přístup – české koncepční
materiály se snaží obvykle měřitelným cílům spíše vyhýbat.
Jaký bude mít strategie podle Vás přímý dopad na české firmy?
Základní myšlenkou za celou Strategií je podpořit české podniky a
podnikatele a maximálně jim usnadnit pohyb na tuzemském trhu i
pronikání na zahraniční trhy. Přímé pozitivní dopady na české firmy
by měla mít zejména opatření uvedená v kapitole „Efektivnost trhu
zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání“ – jedná se
zejména o rozšíření informačních služeb pro podniky ze strany
MPO, rozšíření služeb pro inovační podnikání (např. podpora
patentování v zahraničí apod.), zlepšení a zjednodušení celních
služeb apod. Významně by se měla zefektivnit spolupráce
výzkumných pracovišť a podniků.
Nepřímé pozitivní dopady na české firmy by měly mít i plánované
reformy v oblasti institucí, trhu práce nebo vzdělávání.
MPO chce v rámci strategie zavést fiskální opatření, která
zefektivní hospodaření státu. Které z navrhovaných opatření
(zákon o rozpočtové kázni, fiskální numerické pravidlo nebo
rozpočtová pravidla pro místní vlády) považujete za
nejnutnější?
Za velmi důležitý prvek Strategie považuji především to, že
jednoznačně vyjadřuje požadavky na konzervativní a předvídatelné
hospodaření státu v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti České
republiky. Krize jasně ukázala, že v oblasti fiskální politiky potřebuje
Česká republika určité ochranné mechanismy, jimiž by mohla být
např. Rozpočtová rada vlády, která by vyhodnocovala oblasti a
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konkrétní institucionální uspořádání fiskálního rámce, u nichž
doposud nejsou zajištěny záměry vlády a požadavky směrnice Rady
o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a přispívala tak
významnou měrou k naplňování zákona o rozpočtové kázni.
K účinné realizaci všech fiskálních opatření předpokládaných ve
Strategii je ovšem nezbytně nutné, aby byla k dispozici funkční
Státní pokladna a všechny podstatné dokumenty týkající se fiskální
politiky – neboť bez dostatečných informací by nebylo možné tato
opatření realizovat.
Jaká z navrhovaných opatření pro konkurenceschopnost
českého daňového systému jsou podle Vás nejpřínosnější a co
by znamenala v praxi?
Obecně považuji za důležité, že Strategie zmiňuje nutnost zlepšení
našeho daňového systému (v návaznosti na komparativní analýzu
provedenou v rámci činnosti NERV) v provazbě na reformy v oblasti
trhu práce (sociální zabezpečení) a zdravotnictví (zdravotní
pojištění). Ukazuje se, že optimalizovat je třeba celý model
fungování státu tak, aby dostatečně motivoval jednotlivce k hledání
zaměstnání při zachování míry spravedlnosti v přístupu k
jednotlivcům v rámci daného sociálního modelu. Krize ukázala, že
německý, ale i severský mode, který spoléhá na kombinaci efektivity
a hustší sociální sítě financované z daní (cílem severského modelu
není primárně flexibilita, ale tzv. flexicurity – flexibilita a sociální
jistoty) je relativně odolný i v době ekonomických turbulencí.
Základem konceptu flexicurity jako možného směřování českého
sociálního modelu je flexibilita a jistota na trhu práce, obojí jak pro
zaměstnavatele,
tak
pro
zaměstnance.
Flexibilita
pro
zaměstnavatele se týká podmínek najímání a propouštění
zaměstnanců, stejně jako určování růstu mezd. Jistota se projevuje
ve schopnosti trhu práce uspokojit poptávku po správně
kvalifikované pracovní síle. Pro zaměstnance naopak flexibilita
znamená možnost přizpůsobení pracovního života vlastním
potřebám. Jistota se týká obecně zaměstnání, spíše než jednoho
daného pracovního místa. V konkurenceschopném daňovém
systému s efektivně fungujícím trhem práce (při zachování sociální
sítě) musí daně být dostatečně vysoké pro udržení systému
přerozdělování, ale v oblastech s vysokou konkurencí současně i
mírně podbízivé. Ekonomická krize totiž nevyvrátila většinu tezí
moderního tax designu. Český daňový systém zatím bohužel
redukuje zaměstnanost a zisky více než je nutné, preferuje
financování dluhem a není dostatečně jednoduchý pro běžné
spotřebitele/plátce. Z konkrétních opatření proto bude významné
směřování k preferovanému posunu od zdanění práce ke zdanění
spotřeby, sjednocení sazeb DPH, minimalizace nepotřebných
výjimek či tvorbě daňových podlah - minimálních nezdanitelných
základů při výpočtu odvodu pojistného na zdravotní a sociální
pojištění.

Exportní cena 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.
Inspirace tehdy přišla z DHL v Irsku a Nizozemí, kde podobné
projekty podporovali. Český zahraniční obchod na konci
devadesátých let čelil vážným problémům a nacházel se v
hlubokém deficitu, který nakonec přerostl v měnovou a
makroekonomickou krizi. DHL se spojila s agenturou
CzechTrade, a tak vzniklo vůbec první ocenění udělované
malým a středně velkým exportním firmám v České republice.
V průběhu dalších let byla soutěž nucena reagovat na
dynamický vývoj českých exportérů, a proto upravila kritéria
týkající se obratu. Růst českých exportérů byl takový, že jim 500
miliónů korun ročního obratu začalo být málo. Nová kritéria,
která byla v rámci inovace soutěže stanovena v roce 2006,
mimoto sledují trendy českých exportních teritorií a snaží se
více zviditelnit exportéry, kteří jsou schopni uspět na náročných
trzích, jako je třeba Rusko nebo Čína.
Rozšíření soutěže o speciální kategorie jako Exportér regionu
nebo Exportér do vybraného teritoria soutěž pouze oživilo. Za
dobu svého trvání soutěž nejen naplnila všechna očekávání,
která do ní vkládal zakladatel a významní partneři, ale v mnoha
směrech je i předčila. Soutěž objevila mnoho skvělých českých
exportérů a v posledních letech se výborně zhostila i úlohy
podporovat a povzbuzovat české vývozce v podmínkách
globální ekonomické krize. V letošním roce získala soutěž

nového silného generálního partnera UNICREDIT BANK, což se
promítlo i v jejím názvu.

Přihlášené firmy mají i letos možnost soutěžit ve čtyřech
hlavních kategoriích a to Středně velká společnost, Malá
společnost, Exportér teritoria a Exportér regionu, další vavříny
mohou získat v kategorii Nejúspěšnější klient agentury
CzechTrade a v letošním roce nově i Zvláštní ocenění
CzechTrade za exportní inovaci.
Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako
násobek meziročního růstu exportu (rok 2009 a rok 2010) a
podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků
jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich
konečné pořadí v soutěži.
Kategorie
„Malá společnost“ 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 činit
minimálně Kč 100.000,- a vznik společnosti je před 1. lednem
roku 2009.
Další kategorie „Středně velká společnost“ je zaměřena na
firmy 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 také minimálně Kč 100.000,- a datum vzniku společnosti
musí předcházet 1. lednu roku 2009.
Kategorie „Exportér teritoria“ a „Exportér regionu“ se
každým rokem mění. Pro letošní ročník bylo zvoleno teritorium
SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ, tedy Arménie,
Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko,
Rusko, Uzbekistán, Tádžikistán (přidružení členové – Ukrajina,
Turkmenistán) a letošním soutěžním regionem se stal
Královéhradecký kraj.
Také v tomto roce bude oceněn Nejúspěšnější klient agentury
CzechTrade a nově uděleno
Zvláštní ocenění vládní
agentury CzechTrade za exportní inovaci. Do letošního 14.
ročníku se mohou společnosti bezplatně přihlásit již nyní.
Více informací o samotné soutěži či jejích vítězech z předešlých
let naleznete na www.exportnicena.cz.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 21. října 2011 do 12:00 hodin.
Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit
proběhne dne 22. listopadu 2011 v panoramatickém sále ZOOM
v Kongresovém centru v Praze.

Již
druhým
rokem
připravili
organizátoři
v rámci
soutěže
Exportní cena DHL UNICREDIT
neformální setkání exportérů. Jedná
se o akce, na kterých se malí a
střední podnikatelé, účastnící se
minulých ročníků soutěže či nově
přihlášení v aktuálním roce, mají možnost navzájem seznámit a
v příjemné neformální atmosféře diskutovat o zajímavých
tématech týkajících se obchodu, exportu a ekonomiky. Zároveň
dostanou i příležitost potkat se s předními ekonomy, zástupci
oficiálních institucí a porotci soutěže.
Jedno takové setkání proběhlo již v letošním roce v rámci 14.
ročníku Exportní ceny DHL UNICREDIT, na které byli přizváni
jako čestní hosté Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda
dozorčí rady ČSA, předseda představenstva EEIP a ICC, člen
Národní ekonomické rady vlády, předseda vědeckopedagogické
rady IES Fakulty sociálních věd UK a Ing. Zdeněk Voharčík,
jednatel GrECo JLT Czech Republic.
Setkání se konalo 31. května v prostorách Žofín Garden na
Slovanském ostrově v Praze a jako téma odpoledního setkání
bylo zvoleno Risk management a strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti. Další podobná akce určená českým
vývozcům se plánuje na podzim letošního roku. Podrobnější
informace o programu budou zveřejněny v některém z dalších
vydání tohoto Newsletteru.
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KVARTÁLNÍ TOPNEWS

•
Maloobchodní tržby včetně motoristického segmentu po
očištění o sezonní vlivy, kalendářní a pracovní dny klesly v květnu
reálně meziměsíčně o 0,7 % a meziročně očištěné pouze o vliv
počtu pracovních dní vzrostly o 1,4 %. Meziroční růst tržeb bez
očištění o 3,2 % byl ovlivněn podle Českého statistického úřadu
zejména vývojem motoristického segmentu a nepotravinářského
zboží. Tržby z prodeje a opravy motorových vozidel vzrostly o 2,1
p.b. a nepotravinářského zboží o 1,9 p.b.
Zdroj:
, 4.7.
•
Ceny průmyslových výrobců v České republice v květnu
meziměsíčně vzrostly o 0,5 %. Vyplývá to ze statistik evropského
statistického úřadu Eurostat. V případě zemí měnové unie došlo k
poklesu průměrných cen o 0,2 % a o 0,3 % v případě všech
členských států Evropské unie. Meziročně se ceny průmyslových
výrobců v ČR zvedly o 6,1 %. V případě zemí eurozóny došlo k
nárůstu průměrných cen o 6,2 % a o 7,1 % pro země EU.
Zdroj:
, 4.7.

Výběr 100 zpráv z energetiky, financí, telekomunikací,
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•
Schodek státního rozpočtu České republiky činil k 30. červnu
62,9 miliardy Kč. Oproti stejnému období se jedná o pokles na
úrovni 12,8 miliardy Kč. Celkové výdaje byly 570,5 miliardy Kč a
příjmy 507,6 miliardy Kč. Hospodaření rozpočtu v samotném červnu
skončilo v přebytku 18,6 miliardy Kč. Podle Ministerstva financí je
meziroční srovnání zkresleno zálohou obcím a krajům na přímé
náklady škol, která nebyla na třetí čtvrtletí zaplacena v plné výši.
Zdroj:
, 1.7.
•
Dle ekonomické prognózy České bankovní asociace dojde v
letošním roce k reálnému růstu ekonomiky na úrovni 2,3 %.
Asociace tak zvýšila svůj výhled oproti dubnu o 0,4 %, hlavním
důvodem jsou prý dosavadní příznivé výsledky ekonomiky a
zvýšení odhadu vývoje v eurozóně z 1,6 % na 1,9 %. Prognóza pro
rok 2012 hovoří o růstu na úrovni 2,6 %, avšak s vysokým
rozptylem. Klíčové rizikové faktory pro ekonomický vývoj asociace
stále vidí mimo ekonomiku ČR.
Zdroj:
, 30.6.
•
Hlavní výrobní index PMI pro Českou republiku od HSBC v
letošním červnu poklesl z květnových 55,9 bodu na 55,1 bodu. Jde
o nejnižší hodnotu od února 2010. K celkovému oslabení růstu
výroby přispěl podle HSBC zejména slabší nárůst nových
objednávek. Z údajů vyplývá, že jak tuzemský trh, tak exportní trhy
zaznamenaly menší nárůst nových zakázek.
Zdroj:
, 1.7.
•
Kreditní spread na pětiletém CDS pro ČR se v posledních
dnech pohybuje kolem úrovně 90 bazických bodů, avšak ta není
nijak dramatická. Pro ČIA to uvedl makroekonomický analytik GE
Money Bank Petr Gapko a dodal, že pokud nedojde k nějaké
dramatické události, neměl by tento spread dále růst. Nervozita
investorů dle Gapka způsobuje růst rizikových prémií i u zemí, které
zdánlivě s Řeckem příliš společného nemají a spojuje je pouze fakt,
že leží na stejném kontinentu.
, 30.6.
Zdroj:

•
Ministerstvo financí udělilo mandát společnostem Barclays
Capital, Česká spořitelna, Société Générale a UniCredit jakožto
vedoucím manažerům zahraniční emise denominované v eurech.
Ta se podle ministerstva uskuteční až v závislosti na aktuálních
podmínkách finančního trhu. Ostatní parametry emise budou
stanoveny ke dni rozhodnutí o realizaci emise. Očekávané
ratingové
hodnocení
emise
je
A1/A/A+
s
výhledem
stabilní/pozitivní/pozitivní.
Zdroj:
, 1.7.
•
Česká bankovní asociace očekává směnný kurz koruny v
letošním roce na úrovni 24,30 CZK/EUR. Pro rok 2012 by pak mělo
dojít k dalšímu mírnému posílení na hodnotu 23,70 CZK/EUR.
Základní 2T repo sazba České národní banky podle asociace bude
letos na úrovni 0,90 %, pro rok 2012 se podle odhadů zvýší na 1,74
%.
Zdroj:
, 4.7.
•
Míra nezaměstnanosti v eurozóně i v rámci EU v květnu
meziměsíčně stagnovala. V eurozóně činila 9,9 % a EU 9,3 %. V
meziročním srovnání byl však zaznamenán pokles. V květnu roku
2010 byla míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem 10,2 % a
EU 9,7 %. Nezaměstnanost v ČR byla podle údajů Eurostatu pod
evropským průměrem na úrovni 6,5 %.
Zdroj:
, 1.7.
•
Pokud se vládě nepodaří udržet rozpočtový schodek 135
miliard Kč, mohla by padnout. V pořadu zpravodajské televize ČT24
Otázky Václava Moravce to řekl ministr obrany Alexandr Vondra.
Pro udržení schodku však zatím ODS a TOP 09 nechtějí zvyšovat
korporátní daně. Přes to, že mohou přinést zhruba 7 miliard Kč
ročně, problém dle Vondry okamžitě nevyřeší a podváží
ekonomický růst.
Zdroj:
, 3.7.

•
Hodnota úvěrů poskytnutých českým domácnostem vzrostla v
květnu meziměsíčně o zhruba 5,8 miliardy Kč na 1,073 bilionu Kč.
Meziročně tak jde o nárůst o zhruba 68 miliard Kč. Hodnota úvěrů
poskytnutá podnikům vzrostla meziměsíčně o 3,86 miliardy Kč na
zhruba 929,5 miliardy Kč. Meziročně jde o nárůst o 30,8 miliardy
Kč. Vyplývá to z údajů ČNB.
Zdroj:
, 30.6.
•
Osobní bankroty byly v prvním pololetí vyhlášeny u 5299 osob,
což je meziročně o 2667 případů více. Vyplývá to z informací
společnosti CCB - Czech Credit Bureau. Letos bylo až dosud
podáno 7491 návrhů na osobní bankrot, ve stejném období
loňského roku to bylo 3731 případů. V samotném červnu se osobní
bankroty meziměsíčně zvýšily o téměř 18 %. Počet podaných
návrhů na osobní bankrot dosáhl 1569, což je o 141 návrhů více
než v květnu a o 833 návrhů více než v červnu roku 2010.
Zdroj:
, 4.7.
•
Internetové servery zapojené do projektu NetMonitor v květnu
navštívilo 5,95 milionu reálných uživatelů z Česka. Meziměsíčně tak

návštěvnost vzrostla o 0,06 %. Uživatelé si zobrazili 7,17 miliardy
webových stránek, což je o 3,8 % stránek více než v dubnu a
strávili na nich meziměsíčně o hodinu a 15 minut více času,
konkrétně 26 hodin a 13 minut.
Zdroj:
, 30.6.
•
Ředitelství silnic a dálnic vybralo na mýtném za první pololetí
letošního roku 4,061 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 30 %.
Za červen se pak podle ředitelství vybralo celkem 707 milionů Kč,
tedy meziročně o 22 % více.
Zdroj:
, 1.7.
•
Dodavatele elektřiny během června změnilo 32 884
tuzemských zákazníků. V meziročním srovnání se jejich počet více
než zdvojnásobil. Mezi velkoodběrateli se pro změnu rozhodlo 253
zákazníků, loni jich přitom bylo 1279. Z řad firemních
maloodběratelů dodavatele změnilo 2403 zákazníků, což je dvakrát
více než loni. V kategorii domácností možnost změny dodavatele
elektřiny využilo 30 223 odběratelů, což je téměř třikrát více než v
loňském červnu. Vyplývá to z údajů společnosti OTE.
, 1.7.
Zdroj:
•
Dodavatele zemního plynu během června změnilo 24 553
zákazníků. V porovnání s loňským červnem tak jejich počet vzrostl
více než sedmkrát. Od začátku roku se pro změnu dodavatele
rozhodlo celkem 145 844 odběratelů plynu. Ve stejném období
loňského roku jich přitom bylo jen 17 453.
Zdroj:
, 4.7.
•
Celkový počet insolvenčních návrhů za první pololetí letošního
roku vzrostl podle společnosti Creditreform meziročně o 56 %.
Nárůst o 76 % byl zaznamenán u insolvencí fyzických osob a o 20
% u právnických osob. V červnu 2011 bylo podáno celkem 2146
insolvenčních návrhů. Z toho bylo 573 insolvenčních návrhů
právnických osob a 1573 návrhů fyzických osob.
Zdroj:
, 4.7.
•
V prvním pololetí bylo dle společnosti CCB - Czech Credit
Bureau vyhlášeno 1174 firemních bankrotů. Z toho necelých 60 %
tvořily bankroty právnických osob (694 případů) a zbytek pak
bankroty fyzických osob podnikatelů (480 případů). Celkově se
počet bankrotů meziročně zvýšil o 39 %. V daném období bylo
podáno 2884 návrhů na firemní bankrot, z toho se 70 % týkalo
právnických osob. Meziročně se počet návrhů na firemní bankrot
zvýšil o 800 případů.
Zdroj:
, 1.7.
•
Správa železniční dopravní cesty plánuje v následujících dvou
letech investovat do nových železničních projektů zhruba 13 miliard
Kč. Mezi ně patří především modernizace trati Rokycany - Plzeň,
rekonstrukce uzlu Břeclav či modernizace trati mezi Veselí a
Táborem, což jsou všechno koridorové projekty. Jak v rozhovoru
pro ČIA uvedl první náměstek generálního ředitele společnosti
Pavel Habarta, plánované jsou i regionální stavby mimo koridory v
odhadované hodnotě přes 12 miliard Kč.
Zdroj:
, 30.6.
•
Úsek dálnice D3 mezi Táborem a Veselí nad Lužnicí by měl
být dokončen v polovině roku 2013. Tisková mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic Martina Vápeníková to potvrdila s tím, že nyní se pracuje
především na mostních objektech. Předpokládaná hodnota stavby
činí 10,447 miliardy Kč. Cena zahrnuje obě etapy výstavby v úseku
Tábor - Soběslav a Soběslav - Veselí nad Lužnicí. Zhotovitelem
stavby jsou společnosti Strabag, Metrostav, Eurovia CS a
Inžinierské stavby.
Zdroj:
, 30.6.
•
Povinnost obchodníků se zemním plynem disponovat
zásobami v minimální výši 20 % ročně odebraného objemu zvýší
bezpečnost dodávek. Na setkání s novináři to ve čtvrtek 30. června
sdělil prezident České plynárenské unie Oldřich Petržilka. Podle něj
obchodníci s plynem nemusí komoditu skladovat pouze v ČR ale
kdekoli na území EU, novinka tudíž neznamená zvýhodnění
společností, které v tuzemsku vlastní podzemní zásobníky.
Petržilka současně odmítl, že by tato povinnost způsobila nárůst
cen plynu.

Zdroj:

, 30.6.

•
Skladovací kapacita tuzemských zásobníků zemního plynu by
měla do roku 2018 narůst o dalších 1,47 miliardy m3 na celkových
4,75 miliardy m3. Nové kapacity plánuje vybudovat kromě RWE
Gas Storage a MND také například společnost Gas Storage Česká
plynárenská, jejíž zásobníky s kapacitou 230 milionů m3 mají
vzniknout v Rožné na Vysočině. Zásobník o kapacitě až 300
milionů m3 pak plánuje vybudovat Česká naftařská společnost.
Zdroj:
, 1.7.
•
Dle ředitele pro strategii a člena představenstva společnosti
Partners Pavla Kohouta zavádí vládou nedávno schválený návrh
zákona o II. a III. pilíři nový, experimentální typ fondů s velmi
svéráznými charakteristikami. Nebyly prý vyslyšeny návrhy NERVu
a Bezděkovy komise například v rámci úspory nákladu a zvýšení
bezpečnosti použitím existujících podílových fondů, které se
osvědčily a řídí se již vyzkoušenými zákony.
Zdroj:
, 30.6.
•
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předkládá vládě ke
schválení základní dokument pro realizaci bytové politiky do roku
2020. V rámci vypořádání připomínek z meziresortního řízení byla
řešena především úloha státu v oblasti sociálního bydlení a
odpovědnost jednotlivých resortů za její naplňování.
Zdroj:
, 30.6.
•
Prezident republiky Václav Klaus podepsal ve čtvrtek 30.
června novelu zákona o dani z nemovitostí. Novela zavádí dvě
specifické sazby pro pozemek. Vztahuje se výlučně na
podnikatelské subjekty, které mají zpevněné plochy pozemků
evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku "ostatní plocha",
nebo "zastavěná plocha a nádvoří".
Zdroj:
, 30.6.
•
Priority Ministerstva dopravy se budou odvíjet především podle
rozpočtového rámce pro rok 2012. Nový ministr dopravy Pavel
Dobeš to uvedl po svém jmenování zároveň s tím, že s bývalým
ministrem dopravy Radkem Šmerdou bude nyní konzultovat
například problematiku převodu několika tisíc zaměstnanců
Českých drah do Správy železniční dopravní cesty.
Zdroj:
, 1.7.
•
V pátek 1. července nabyl účinnosti zákon o finančním
arbitrovi. Jak ČIA dříve informovala, jednou z nejvýznamnějších
změn v zákoně je přechod financování Kanceláře finančního arbitra
z České národní banky na financování prostřednictvím státního
rozpočtu. Dále také dojde k rozšíření pravomocí arbitra i na sektory
kolektivního investování a spotřebitelských úvěrů.
Zdroj:
, 1.7.
•
Nové členské země EU se podle Ernst & Young aktuálně
potýkají s vysokým nárůstem investic do oblasti energetiky.
Problémem je nekoordinovanost investičních projektů, které mohou
mít nepříznivý dopad na ekonomiky všech států v regionu. Z analýzy
energetických politik států EU10 vyplývá, že by tyto země měly v
nejbližší době vytvořit strategickou alianci v oblasti energetiky.
Zdroj:
, 1.7.
•
Češi v loňském roce vložili do loterií a sázkových her celkem
125,63 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 1,7 %. Do
státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních a místních
poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a
jiných podobných her celkem 3,3 miliardy Kč. Největší podíl mezi
sázkovými hrami a loteriemi měla podle dat Ministerstva financí
technická zařízení (51,2 %).
Zdroj:
, 4.7.
•
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončilo stavbu kapacitního
rozšíření silnice I/30 v rozsahu ulic Přístavní a Pražská v Ústí nad
Labem za celkem 480,18 milionu Kč. Hlavním cílem stavby je dle
ŘSD zlepšení průjezdnosti a posílení kapacity dopravy v Přístavní
ulici zřízením čtyř jízdních pruhů. Zhotovitelem stavby je společnost
Viamont DSP.
, 4.7.
Zdroj:

