Vážení čtenáři,
zahraniční obchod České republiky
dosahuje
rekordních
objemů,
ale
optimismus
manažerů
ohledně
budoucího vývoje klesá. Investiční
aktivita je na relativně nízké úrovni. Státní
bankrot není už jen problémem zemí
třetího světa. To vše jsou indicie toho, že
žijeme v období vyšší nejistoty, než jsme
zvyklí.
O to víc je potěšující, že naše firmy
nepodléhají skepsi, ale dokáží vstoupit na
nové trhy, že stát podporuje export a že
existují aktivity, které se snaží ty
nejúspěšnější zviditelnit a dát je jako
inspiraci ostatním. Takovou aktivitou je i Exportní cena DHL
UniCredit. Jejím cílem není ukázat největší české exportéry, ale
naopak ukázat, že i menší firmy se dokáží prosadit na novém trhu.
Klíčem k úspěchu je vyvarovat se chyb. Proto je dobré, že v rámci
Exportní ceny DHL UniCredit existuje celá řada možností, kde si
mohou podnikatelé vyměňovat své zkušenosti.
Našim exportérům se v posledním období daří na trhu Svazu
nezávislých států, který patří podle všech prognóz k jedněm
z nejperspektivnějších na světě. Proto jsme i SNS vybrali pro
letošní Exportní cenu. UniCredit Bank má, díky největší síti bank a
poboček ve střední a východní Evropě, bohaté zkušeností ze všech
důležitých center SNS. To není jen o ekonomických či právních
odlišnostech, ale zejména o kulturních. Pochopit pravou motivaci
protistrany či nastavit efektivní spolupráci není vždy jednoduché.
Věřím, že vám naše zkušenosti mohou být prospěšné. Těším se na
setkání s vámi například na akcích v rámci Exportní ceny DHL
UniCredit.
Mgr. Tomáš Hron
Ředitel Global Transaction Banking
UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Generálním partnerem letošního ročníku soutěže Exportní cena
DHL se stala společnost UniCredit Bank. UniCredit Bank Czech
Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu
2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících
úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky.
UniCredit Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle se rozvíjející

bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní
zákazníky i privátní klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu
v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného
financování Corporate Finance a exportního financování.
Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti
akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve
financování komerčních nemovitostí. Zákazníci UniCredit Bank
mají, mimo jiné, možnost využívat nabídku služeb pro financování
projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím
Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank. UniCredit Bank
je součástí skupiny UniCredit, která působí ve 22 zemích Evropy.
V souvislosti s generálním partnerstvím soutěže Vám přinášíme
rozhovor s jejím ředitelem Global Transaction Banking, Tomášem
Hronem.

UniCredit Bank se stala generálním partnerem soutěže
Exportní cena DHL UniCredit. Co Vás k podpoře této soutěže
vedlo?
Zvýšit objem exportu například o 20% bývá složité jak pro velkou
tak i pro malou firmu. Ale ocenění se dávají většinou jen těm
největším. Libí se nám, že Exportní cena DHL UniCredit se snaží
najít úspěšné třeba i mezi malými, představit je ostatním a
povzbudit je tak k dalším úspěchům. Má-li být naše ekonomika
úspěšná, neměla by stát pouze na exportu několika málo velkých
firem, ale na síle „středního a malého podnikatelského stavu“.
Jako teritorium roku byly pro letošní ročník vybrány státy SNS.
Jaký byl důvod výběru právě těchto zemí?
Česká republika resp. bývalé Československo mělo na trzích
bývalého Sovětského svazu výborné postavení. V 90. letech se
však naše ekonomika výrazně přeorientovala a na naše místo
v Rusku, Ukrajině a dalších zemích nastoupili jiní. My jsme se
vraceli většinou už jen jako subdodavatelé. Až krize 2008 přinesla
výraznou změnu. Italové, Němci a další se zalekli větších projektů
v Rusku a na jejich místo nastoupili české firmy, tentokrát však už
v roli generálních dodavatelů. Nyní se zdá, že na úspěch velkých
českých firem by mohly na tomto teritoriu navázat i menší firmy a
zužitkovat tak cenné zkušenosti „průkopníků“. Navíc Rusko patří
mezi tzv země BRIC, tedy rozvíjející se země s velkým
potenciálem. A protože v Brazílii, Indii ani Číně se České republice
(až na pár výjimek) moc nedaří, pak o to více je důležité uchopit
historickou příležitost alespoň trhu ruského resp. celého SNS. Proto
se nám zdálo zajímavé, najít úspěšné české exportéry, ocenit jejich
úspěch a i možnost podělit se o své zajímavé zkušenosti s jinými,
kteří třeba zvažují vstup na tento trh byť v jiném odvětví.
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Lze vypozorovat trendy v chování českých exporterů,
respektive jejich požadavkům směrem k bankovním domům
(inovace produktů/služeb, přístup k riziku)?
Budeme-li hovořit o velkých vývozních kontraktech a zejména
investičních celcích, pak je jednoznačné, že Česká republika za
posledních pár let nasbírala významné zkušenosti v oblasti
financování vývozů a zejména v oblasti odběratelských úvěrů, kde
kromě vlastní dodávky dodavatel zprostředkuje pomocí své banky i
úvěr odběrateli. To je pro odběratele výhodné, protože tím získávají
přístup k levnějšímu financování, než kdyby investiční úvěr měli
získat ve své zemi. Dříve se takovéto úvěry poskytovaly ve
prospěch banky odběratele, která mu pak z těchto prostředků
poskytla, odpovídají investiční úvěr. Nyní už je většina transakcí
přímo na riziko zahraniční firmy. Další možností je odkup
pohledávky vyplývající z kontraktu nebo například i postfinancing
akreditivu.
Dochází k vývoji v poměru zastoupení komerčních bank u
exportního úvěrování vs ČEB/EGAP? Co by případně přispělo
ke změně?
V době krize a krátce po ní velkou část velkých exportních úvěrů
poskytovala Česká exportní banka. Zhruba od loňského roku však je
patrný trend k tomu, aby i do těchto transakcí byly zapojeny
komerční banky. Domnívám se, že spolupráce ČEB/EGAP a
komerčních bank je optimální mix, který šetří prostředky státu, dává
exportérům dostatečnou podporu a zvyšuje kvalitu transakce a tak
snižuje riziko. Věřím, že současný vývoj je zdravý a v porovnání
například s Polskem, Maďarskem či Slovenskem mají naši exportéři
výbornou podporu.

V loňském roce zvítězila
v kategorii Středně velká
společnost firma Hutní
projekt Frýdek Místek. Jde
o privátní projekční a
inženýrskou organizaci se
120 zaměstnanci. Hlavní
obor
činnosti
je
koksárenská technologie,
kde je zaměřen především
na zlepšování ochrany životního prostředí ve stávajících i nových
koksovnách. V posledních pěti letech firma výrazně zvýšila aktivitu
na zahraničních trzích, kde se začal Hutní projekt Frýdek Místek
a.s. pozvolna prosazovat. Své projekty již uplatnil na Slovensku,
Bosně a Hercegovině, Polsku, Indii, Iránu a Jižní Africe. Newsletter
Vám přináší rozhovor s jejím generálním ředitelem Jaromírem
Ivánkem.

Mohl byste nám na začátku přiblížit Vaši firmu a oblast, ve
které působí?
Hutní projekt Frýdek Místek a.s. je projekční a inženýrská firma s
šedesátiletou historií. Jsme privátní ryze česká firma s majoritními
vlastníky. Zaměřujeme se na průmyslovou technologii, z čehož
převládá především koksárenství, těžká chemie a automobilový
průmysl.

Letos se nám podařilo prorazit i na polský trh. Získali jsme zakázku
na přemístění technologie chemické části uzavřené koksovny Jan
Šverma na polskou koksovnu Czestochowa Nova. Zajišťujeme
projekty, koordinaci demontáží a předpokládáme, že bez naší
pomoci se klient neobejde i při montáži, technické inovaci a
zprovoznění na staveništi v Polsku. Po dvouleté odmlce máme
znovu objednávku na expertní práce pro stavbu heat recovery
koksovny v Jižní Africe. Naproti tomu naše aktivity v Iránu ochably
po vyhlášení sankcí uvalených v červenci 2010 na tento stát.
Prostor pro budoucí spolupráci tam je, ale chce to svatou trpělivost.
S jakým typem produktů máte na zahraničních trzích největší
úspěch?
Na zahraniční trhy jdeme pouze s koksárenskými technologiemi.
Jedná se o koksárenské baterie a následné chemické provozy.
Tam jsme doma a patříme k úzké skupině firem, která tyto služby
může klientům ve světě nabídnout.
Jak se dařilo Vaší společnosti v loňském roce? Vnímali jste
trend oživení? Jaký vývoj předpokládáte pro letošní rok?
V loňském roce vykázal Hutní projekt Frýdek Místek a.s vůbec
největší obrat ve své historii. Dosáhli jsme tržby ve výši, blížící se
jedné miliardě Kč a to především díky velkým dodavatelským
zakázkám. Dokončovali jsme dodávku koksárenské baterie č. 10 na
koksovně Svoboda OKK Ostrava, koordinovali jsme projekt
rekonstrukce koksárenské baterie č. 12 v TŽ Třinec, uvedli jsme do
provozu stavbu Odsíření koksárenského plynu v USS Košice a
prováděli supervize na chemické části koksovny v indické Roukele.
Těžiště naší práce se vloni přeneslo do oblasti inženýringu a
koordinace prací na těchto stavbách. Naproti tomu jsme citelně
pocítili hluboký útlum stavební výroby. Projektovali jsme mnohem
méně staveb, než je naše kapacita. Z toho zákonitě vyplývá, že
letos nejsou připraveny velké stavby pro realizaci. A to teď
v tuzemsku pociťujeme i my.
Jaký vývoj pro Váš obor odhadujete pro tento a příští rok?
V prosinci 2010 přišla naše republika o další koksovnu, kdy byla
zastavena koksovna Jan Šverma v Ostravě. Je to celá jedna
čtvrtina naší klientely. V České republice zůstaly již jen tři činné
koksovny a ty nás neuživí. Proto jsme dlouhodobě zaměřili svou
pozornost i na světové trhy. Po několika letech tvrdé akviziční práce
nás již ve světě berou jako vážného hráče. Společně vždy
s místními partnery se účastníme několika globálních tendrů.
Nicméně na letošním roce se nám doposud nepodařilo sesmluvnit
obdobnou velkou komplexní zakázku jako v předchozích letech a
náš obrat zákonitě klesne. V současnosti naše akviziční činnost a
práce na nabídkách představuje téměř 10% naší kapacity. Nemá to
však vliv na zaměstnanost, neboť tržby za vlastní výkony
předpokládáme udržet na obdobné výši jako v loňském roce.
Vaše firma se stala vítězem soutěže Exportní cena v kategorii
Středně velká firma. Co pro Vás toto ocenění znamená?
Znamená to především zviditelnění a zvýšení prestiže Hutního
projektu Frýdek Místek. O kom se mluví, ten žije. Ocenění chápeme
jako veliký úspěch. Bylo to především v době, kdy okolním firmám
export klesal. Nám naopak díky dlouhodobé snaze přinesl rok 2009
ovoce. Loňský rok měl náš export roku 2009 překonat. Neuvěřitelné
administrativní komplikace na indické straně nám neumožnily
vyrobené stroje expedovat a vyvézt se nám je podařilo s ročním
zpožděním až letos v květnu. I přes to se znovu do soutěže
přihlásíme.

Jaké plány či změny Vaše společnost realizovala v loňském
roce a co ji čeká v letošním, případně příštím roce?
Koncem loňského roku odešlo do důchodu hned několik vedoucích
pracovníků, kteří dlouhodobě tvořili image firmy. Jejich místa se
nám celkem dobře podařilo obsadit jak vlastními pracovníky, tak
náborem hotových expertů. Asi jsme měli při volbě dobrou ruku,
protože firma pracuje se stejnou vizí a noví lidé přicházejí i s novými
nápady.
Jaké destinace jsou dle Vás v současné době vhodné pro
export a naopak? Plánujete expanzi do nějakých dalších zemí?
Velice perspektivní, ale jeden z nejtěžších trhů hlavně z pohledu
přebujelé administrativy a jiného životního a kulturního stylu je
Indie. Je to velice dynamicky se rozvíjející krajina. Za dobu, co se
zde pohybujeme, došlo k výrazným změnám k lepšímu. Všude se
staví, slumy jsou vytěsňovány mimo centra. Ale pořád platí, že
manuální lidská práce je upřednostněna před mechanizací.

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.

NOVINKA / UKÁZKA ZDARMA

KVARTÁLNÍ TOPNEWS

vliv počtu pracovních dní snížily o 3,5 % stejně jako bez očištění.
Meziroční pokles tržeb se projevil podle Českého statistického
úřadu jak v motoristickém segmentu, tak i v maloobchodě.
, 4.8.
Zdroj:

Vývoz z ČR se podle přeshraniční statistiky Českého
statistického úřadu (ČSÚ) v červnu meziročně zvýšil o 9,6 %, dovoz
vzrostl o 5,5 %. Přebytek obchodní bilance v červnu dosáhl 17,6
miliardy Kč a meziročně se tak navýšil o 9,5 miliardy Kč. V lednu až
červnu vzrostl vývoz o 17,6 % a dovoz o 17,4 %. Přebytek
obchodní bilance dosáhl 97,7 miliardy Kč, což znamenalo meziroční
přírůstek o 16,9 miliardy Kč.
, 8.8.
Zdroj:

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v červenci proti
červnu o 0,3 %. Tento růst ovlivnilo podle Českého statistického
úřadu zejména sezonní zvýšení cen dovolených s komplexními
službami. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 1,7 %. V bydlení
se zvýšily ceny zemního plynu o 1,9 %. Čisté nájemné se zvýšilo o
0,7 %, v tom regulované bylo vyšší o 1,5 % a tržní o 0,3 %. V oddíle
pošty a telekomunikace byly nižší ceny mobilních telefonů o 1,5 %.
, 8.8.
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


Bankovní rada České národní banky se na svém jednání
ve čtvrtek 4. srpna rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající
úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 0,75 %, diskontní
sazba na 0,25 % a lombardní sazba na 1,75 %.
, 4.8.
Zdroj:

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors
Service potvrdila rating ČR na stupni A1 se stabilním výhledem. Jak
dále informoval server iDnes.cz, ČR má podle agentury silnou
úvěrovou pozici, krize v eurozóně ji ovlivňuje pouze omezeně a
pozitivně je hodnocena i úroveň jejího zadlužení v porovnání s
ostatními evropskými zeměmi.
, 4.8.
Zdroj:

Průmyslová produkce v květnu vzrostla meziročně o 15,2
%, a to i přes nepříznivé signály zahraničních předstihových
ukazatelů a domácího konjunkturálního průzkumu Českého
statistického úřadu. Zpracovatelský průmysl v květnu meziročně
vzrostl o 15,8 %. Vyplývá to z predikce Ministerstva průmyslu a
obchodu s tím, že nejvyšší nárůst zaznamenala výroba motorových
vozidel (+29,9 %). Celkové nové zakázky ve vybraných odvětvích
meziročně posílily o 5,2 %. Růst zahraničních dosáhl 10,8 %,
kdežto domácí zakázky klesly o 3,9 %.
, 4.8.
Zdroj:

Průmyslová produkce v červnu 2011 meziročně reálně
vzrostla o 7,4 %. Po očištění od sezonních vlivů byla produkce
meziměsíčně nižší o 1,9 %. Hodnota nových zakázek ve vybraných
odvětvích meziročně vzrostla o 5 %. Nové zakázky ze zahraničí
přitom vzrostly o 11,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o
5,2 %. Informoval o tom Český statistický úřad.
, 8.8.
Zdroj:

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po
očištění o sezonní vlivy, kalendářní a pracovní dny klesly v červnu
reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby očištěné pouze o


Stavební produkce v červnu 2011 klesla meziročně reálně
o 6,3 %. Po očištění od sezonních vlivů byla meziměsíčně nižší o
0,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,9 % stavebních
povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 8,3 %. Bylo
zahájeno meziročně o 4,3 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,9 %
bytů méně. Stavební produkce ve druhém čtvrtletí klesla meziročně
reálně o 5,7 %. Informoval o tom Český statistický úřad.
, 8.8.
Zdroj:

Míra zaměstnanosti dle dat Českého statistického úřadu
(ČSÚ) dosáhla v druhém čtvrtletí tohoto roku 65,7 % a v
meziročním srovnání vzrostla o 0,8 p.b. Meziročně vzrostl počet
zaměstnaných o 27,4 tisíce (o 0,6 %) na 4,908 milionu osob.
Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla 6,8 %, meziročně se snížila
o 0,4 p.b. Počet nezaměstnaných dosáhl 354,6 tisíce a v porovnání
s druhým čtvrtletím roku 2010 se celkový počet nezaměstnaných
snížil o 20,1 tisíce osob.
, 5.8.
Zdroj:

Míra registrované nezaměstnanosti vzrostla v červenci
meziměsíčně o 0,1 p. b. na 8,2 %. Celkový počet uchazečů o
zaměstnání se zvýšil o 1,4 % na 485 584 a počet volných
pracovních míst vzrostl o 1,3 % na 38 898. Meziměsíční nárůst
nezaměstnanosti byl zaznamenán v 66 okresech. Nejvyšší nárůst
byl v okresech Vyškov (o 5,9 %), Pelhřimov (o 4,9 %), Praha-západ
(o 4,7 %) a Třebíč (o 4,2 %). Informovalo o tom Ministerstvo práce a
sociálních věcí.
, 8.8.
Zdroj:

Vláda ČR na svém jednání ve středu 10. srpna odložila
jednání o daňových reformách o 14 dní. Chce je tak dle vyjádření
ministra financí Miroslava Kalouska podrobit delší diskusi. Změny
měly zrušit superhrubou mzdu nebo například daňové výjimky jako
zvýhodnění stravenek či režijních jízdenek.
, 10.8.
Zdroj:

Premiér Petr Nečas odmítl návrh ministra financí
Miroslava Kalouska na snížení daňových paušálů pro živnostníky.
Ve vyjádření pro ČT24 dále uvedl, že tento návrh je proti
programovému prohlášení Vlády a není tedy jakkoliv průchodný,
neboť de facto vede ke zvýšení daní pro podnikatele, kteří nechtějí
vést podrobné účetnictví. Nečas vyjádřil domněnku, že tento návrh
je čistě osobním názorem ministra Kalouska.
, 10.8.
Zdroj:

Průmyslová
výroba v
Německu
podle
statistik
ministerstva hospodářství klesla v červnu oproti minulému měsíci o
1,1 %. Jak uvedlo ministerstvo na svých internetových stránkách,
výroba investičních celků poklesla meziměsíčně 2 %, zatímco
průmyslová výroba spotřebního zboží o 1 %. Celkově za druhý
kvartál se průmyslová výroba zvýšila oproti prvním třem měsícům
letošního roku o 2 %.
, 5.8.
Zdroj:


Německo vyvezlo v červnu zboží v hodnotě 88,3 miliardy
eur a importovalo zboží za 75,6 miliardy eur. Německý export tak
vzrostl meziročně o 3,1 % a import o 6 %. Po sezonním očištění
export oproti květnu klesl podle statistického úřadu Destatis o 1,2 %
a import naopak vzrostl o 0,3 %. Jak uvedl pro ČIA analytik PwC
ČR Zdeněk Hrdlička, červnová čísla naznačují, že i růst německé
ekonomiky začíná zpomalovat.
, 9.8.
Zdroj:


Dodavatele zemního plynu v prvním pololetí letošního
roku změnilo celkem 130 006 zákazníků z kategorie domácností.
Ve stejném období loňského roku se pro změnu dodavatele
rozhodlo jen 14 290 domácností. V samotném červnu došlo v této
kategorii k 22 755 změnám, jejich počet tak vzrostl sedmkrát.
, 4.8.
Zdroj:

Členské společnosti České leasingové a finanční
asociace (ČLFA) v prvním pololetí tohoto roku poskytly úvěry pro
osobní potřebu ve výši 16,64 miliardy Kč, což představuje meziroční
zvýšení o 4,7 %. Největší podíl na spotřebitelských úvěrech členů
ČLFA v prvním pololetí měly revolvingové úvěry (35,3 %), podíl
financování v místě prodeje dosáhl 32,4 %, osobních půjček pak
32,3 %. Spotřebitelské úvěry poskytovalo celkem 21 členských
společností.
, 8.8.
Zdroj:

V České republice bylo za první pololetí letošního roku
podle předběžných údajů dokončeno 11 505 bytů. Nejvíce jich bylo
dokončeno ve Středočeském kraji, a to 2688. Dalšími jsou
Jihomoravský kraj (1484) a Hlavní město Praha (1017). Zahájeno
bylo v prvním pololetí 14 312 bytů, nejvíce opět ve Středočeském
kraji (2946). Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu.
, 9.8.
Zdroj:

Import osobních automobilů do České republiky v červnu
podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně klesl o 15,8 %.
Celkem se na tuzemský trh dovezly automobily za 4,137 miliardy
Kč. Pokles byl evidován i u dovozu užitkových vozů, který se snížil
o 6,8 % na 858,51 milionu Kč. Naopak zahraniční výrobci
automobilových komponentů do ČR dovezli produkty za 10,44
miliardy Kč, meziročně o 2,3 % více.
, 9.8.
Zdroj:

Nabídka moderních skladů a hal pro lehkou industriální
výrobu dosáhla ke konci června letošního roku v České republice
3,6 milionu m2. Celkově bylo dokončeno 30 tisíc m2 nových hal, a
to v Ostravě, Plzni a Praze. Ve výstavbě se v současné době
nachází dalších zhruba 250 tisíc m2. Objem pronajatých
průmyslových ploch včetně obnovených nájemních smluv dosáhl v
ČR ve druhém čtvrtletí 246 tisíc m2. Vyplývá to z pravidelného
reportu společnosti Jones Lang LaSalle.
, 4.8.
Zdroj:

Množství kanceláří v Praze činí něco přes 2,7 milionu m2,
kategorie A tvoří 68 % a kategorie B 32 %. V současnosti je zhruba
191 tisíc m2 kancelářských prostor ve výstavbě, většina z toho v
Praze 8 (37 %) a Praze 4 (32 %). Vyplývá to z půlroční zprávy
společnosti Colliers International. Podle výkonného ředitele firmy
Omara Sattara, míra nově obsazených prostor bude nadále stabilní
a bude tvořit největší část všech kancelářských transakcí pro zbytek
roku 2011.
, 10.8.
Zdroj:

Výrobcům motorových vozidel vzrostl podle údajů
Českého statistického úřadu v červnu počet nových zakázek
meziročně o 3,6 %. Objem zakázek ze zahraničí se zvýšil o 13,3
%. Naopak 16,4% pokles byl zaznamenán v rámci nových zakázek
z tuzemska. Výrobci ostatních dopravních prostředků zaznamenali
celkový nárůst zakázek o 103,1 %. Množství uzavřených
zahraničních obchodů vzrostlo o 18,3 %. Domácí zakázky se těmto
výrobcům navýšily o více než čtyřnásobek.
, 10.8.
Zdroj:


Sezonně očištěné tržby ve službách ve druhém čtvrtletí
reálně poklesly mezičtvrtletně o 1 %. Meziročně bez očištění i po
očištění o vliv pracovních dní se tržby shodně snížily o 0,7 %.
Největší snížení tržeb zaznamenaly profesní, vědecké a technické
činnosti. Informoval o tom ČSÚ.
, 5.8.
Zdroj:

Členské společnosti České leasingové a finanční
asociace (ČLFA) za první pololetí financovaly prostřednictvím
leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu
pořizovacích cen 22 miliard Kč, což je meziroční nárůst o 21,3 %.
Dominantní položkou byl v této sumě nadále leasing silničních
vozidel, osobní automobily dosáhly podílu 27,4 % a nákladní
automobily 23 %. Podíl nových vozů na celkovém leasingu
osobních vozů (6,026 miliardy Kč) dosáhl 94,7 %.
, 5.8.
Zdroj:

Z České republiky bylo během června vyvezeno černé
uhlí v celkovém finančním objemu 1,91 miliardy Kč. V meziročním
srovnání jde o nárůst o 28,9 %. Vývoz hnědého uhlí se zvýšil o 43,5
% na 113,1 milionu Kč. Export koksu se naopak snížil o 38,1 % na
431,51 milionu Kč. Vyplývá to z údajů ČSÚ.
, 10.8.
Zdroj:

Hospodářská komora ČR nesouhlasí s návrhem
Českomoravské konfederace odborových svazů na zvýšení
minimální mzdy. Dle prezidenta komory Petra Kužela komora těmto
požadavkům rozumí, avšak je nepovažuje za zodpovědné, a to v
kontextu s nejistým budoucím ekonomickým vývojem. Zvýšení
minimální mzdy by se dle něj negativně odrazilo v úsporných
krocích vlády a mělo by negativní dopady na silně deficitní státní
rozpočet.
, 10.8.
Zdroj:

Senát ČR na svém jednání ve čtvrtek 4. srpna schválil
reformní návrh zákona o veřejných zakázkách. Jak ČIA již dříve
informovala, novela přináší mimo jiné snížení limitů pro veřejné
zakázky, větší transparentnost a omezení možnosti kvalifikačními
požadavky zakázku přizpůsobit na míru jednoho dodavatele.
, 4.8.
Zdroj:

Český trh z pohledu obchodních center je poměrně
nasycen a počet nových projektů v příštích letech výrazně
neporoste. Uvedl to pro ČIA Managing Director pro střední Evropu
společnosti Unibail-Rodamco Arnaud Burlin s tím, že na druhou
stranu stávající nákupní centra v České republice stárnou, a proto
budou potřebovat obnovu či přestavbu, jejich zákazníci to dokonce
očekávají.
, 5.8.
Zdroj:

Ministerstvo dopravy zvažuje zavedení množstevních slev
z výběru mýta. Podle ministerstva by mohla maximální možná sleva
v souladu s nařízením Evropské unie činit 13 %. Zda by se sleva
počítala podle objemu najetých kilometrů či podle objemu
zaplacených finančních prostředků, se vedou v tuto chvíli jednání.
, 4.8.
Zdroj:

Daňová a celní správa ČR vybraly v roce 2010 celkem
693,8 miliardy Kč. V porovnání s rokem 2009 bylo daňovou správou
vybráno o 25,630 miliardy Kč více (+4,7 %) a celní správou o 7,8
miliardy Kč (+5,6 %), přičemž 96,6 % tvořilo inkaso vnitrostátní
spotřební daně. Celkový objem daňových nedoplatků evidovaných
finančními orgány ke konci roku 2010 dosáhl 106,4 miliardy Kč,
celková kumulovaná výše nedoplatků se meziročně zvýšila o osm
miliard Kč (+8,1 %).
, 8.8.
Zdroj:

Průměrná nominální mzda ve zdravotnictví vzrostla dle
údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) mezi lety
2005 a 2010 v průměru o 36,6 % na 25 tisíc Kč. Nejvyšší mzdy
pobírali ve sledovaném období lékaři a zubní lékaři. Jejich platy ve
sledovaném období vzrostly z 37,2 tisíce Kč na 48,7 tisíce Kč.
, 9.8.
Zdroj:

