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Vážení,  
 

rok 2010 je sice prvním pokrizovým 
rokem, ale procházíme jím s řadou 
otazníků nad dalším vývojem 
světové ekonomiky. Evropa a 
stejně tak i Česká republika se 
potýká se strukturálními problémy 
a s problémy financování veřej-
ného dluhu. Neustále se objevuje 
nejistota zpomalení růstu ekono-
miky. Export se ukázal jako hlavní 
stimul pro růst ekonomiky a pře-
konání recese a jeho význam pro 
jinak malou Českou ekonomiku je 
enormní. Závislost na obchodních 
partnerech ve stagnujících nebo 
pomalu rostoucích ekonomikách 
přivedla řadu firem k hledání nových obchodních partnerů 
v oblastech s vyšším růstem ekonomiky jako např. Latinská Amerika 
nebo Asie, nebo dlouho opomíjená Afrika. Nicméně obchod s těmito 
teritorii přináší řadu rizik zejména pak rizik spojených se 
spolehlivostí obchodního partnera. Letošní ročník Exportní ceny 
DHL HSBC by tak měl ukázat na ty exportéry, kteří měli krizi jako 
příležitost a dokázali buď  se stávajícím trhy nebo s novými trhy růst. 
 

Coface Czech působí jako odborný garant soutěže a využívá své 
jedinečné kombinace expertízy v oblasti řízení pohledávek (počínaje 
pojištěním pohledávek přes faktoring, kreditní informace a inkaso 
pohledávek) a svoji přirozenou orientaci na spolupráci s exportéry 
díky více než 40 leté tradici mateřské společnosti Coface 
(Compagnie Francaise d´Assurance pour Commerce Extérieur) 
fungující ve Francouzské republice jako agentura podporující export. 
Coface je v České republice organizačně zastoupen třemi 
samostatnými společnostmi a v poskytování pojištění organizační 
složkou rakouské pojišťovny Coface (viz. více na www.coface.cz). 
Nedílnou součástí rodiny Coface je i společnost Kompass, 
poskytující služby podpory nákupu a prodeje ve formě inzercí a 
databází obchodních partnerů. Coface má přímé zastoupení v 67 
zemích a 6 600 zaměstnanců. Jeho kvalitních služeb využívá přes 
45% z 500 největších světových korporací.  
 

Těším se velmi na nově přihlášené účastníky Exportní ceny DHL 
HSBC a na výsledky soutěže, které budou jistě velmi zajímavé a 
poučné, neboť ne každý byl schopen dobu krize využít jako 
příležitost. Takže je dost možné, že z vítězů se nám zrodí do 
budoucnosti velikáni typu pana Bati, který dobu krize a recese 
posunul na podnikatelskou příležitost. 
 
 

Martin Růžička 
Country Manager  
Coface Czech 

 
 

V loňském roce společnost Coface predikovala další růst počtu 
insolvencí a zhoršování celkové platební morálky v ČR. 
Naplnila se tato vaše předpověď? Jak se bude dle vás platební 
morálka vyvíjet v dalším období? 
Co se týká nárůstů počtu insolvencí, naše předpověď se de facto 
naplnila, ale v současné době dochází již k určité stabilizaci a 
pozitivnímu trendu. Nicméně vnímáme současnou atmosféru na trhu 
jako dosti napjatou, která naznačuje, že platební morálka se nijak 
výrazně nezlepšuje, naopak řada firem se potýká s problémy 
neplacení. Náš interní systém sledování počtu případů neplacení 
hlášených pojišťovně sice naznačuje pozitivní trend, tj. dochází 
pokles počtu incidentů neplacení, ale musíme si uvědomit, že jde o 
pokles z relativně vysoké úrovně výskytu neplacení v době krize. 
 

Vaše společnost nabízí firmám i pojištění pohledávek. Jaký je 
zájem o tuto službu? Jaké firmy ji nejvíce využívají? Pozorujete 
nějakou změnu trendu v této oblasti? 
Pojištění pohledávek je celosvětově nosným produktem skupiny 
Coface.  Expertíza a zkušenosti skupiny sahá zejména v své zemi 
původu tj. Francii do historie zpět o 40 let.  Jedná se o službu, která 
je zejména v západní Evropě poptávána, jelikož je přirozenou 
součástí rozhodování majitelů a managementu firem jak ošetřit svá 
rizika podnikání.  V České republice se jedná o relativně novou 
disciplínu spojenou až s příchodem tržního prostředí v 90 letech 
minulého století. Z toho důvodu se domníváme, že Coface jako 
pojišťovna pohledávek sehrává nadále určitou osvětovou roli a 
účastníkům trhu poskytuje rady a informace jak svá rizika ošetřit. 
 

Na konci loňského roku ředitel Coface Czech Radek Laštovička 
uvedl, že všechny významné pojišťovny pohledávek utrpěly za 
poslední rok rekordní ztráty. Dokážete momentálně odhadnout, 
jak na tom jsou tyto pojišťovny v tomto roce? 
Ano, to mohu potvrdit, navíc mohu ale dodat, že výsledky úvěrových 
pojišťoven se sledují v dlouhodobějším horizontu alespoň tří let a 
tyto výsledky globálně a i lokálně nás nijak neomezují v přijímání 
nových rizik. Letošní výsledky vypovídají o to, že již opět vytváříme 
dostatečné zdroje na pokrytí rizik i na uspokojení požadavků našich 
akcionářů. Až na naprosté výjimky (Afgánistán, Irák, Súdán apod..) 
nyní přistupujeme k rizikům tak, že pro nás neexistuje nepojistitelné 
teritorium nebo nepojistitelné odvětví. Je přirozené, že po krizovém 
období došlo k mírnému navýšení cen za pojištění a rovněž 
k nárůstu celkové opatrnosti, neboť, jak jsem říkal, platební morálka 
se sice zlepšuje, ale ne zdaleka tak rychle aby se veškerá rizika 
podstatněji snižovala. 
 

Ředitel Radek Laštovička dále řekl, že společnosti Coface se 
tyto ztráty netýkaly. Bude tento úspěšný vývoj pokračovat i 
v letošním roce? 
Letošní rok vypovídá o podobném vývoji jako v letech předešlých, 
pokud nedojde k jednotlivým větším pojistným událostem je stávajíc 
í frekvence škod pro naši pojišťovnu v České republice vcelku opět 
příznivá. Naši klienti velmi oceňují náš letošní novátorský přístup k  



 

 

transparentnosti hodnocení rizika a jeho významu na cenu pojištění, 
který pracovně nazýváme New Deal. Tímto novým přístupem 
chceme klientům nejen ukázat význam našeho hodnocení rizikovosti 
jeho odběratelů pro akceptace výše pojistných limitů, ale navázat 
dalším krokem umožňující klientům vést s námi diskusi o ceně 
pojištění za rizikovější odběratele v průběhu pojištění, které jinak 
standardně fixuje ceny na 12 měsíců.  
 

Coface Czech je partnerem a odborným garantem soutěže 
Exportní cena DHL HSBC. Co vás vedlo k tomu, tuto soutěž 
podpořit?  
Coface Czech se zabývá službami spojenými řízením rizik 
pohledávek z obchodního styku. Rizika spojená s pohledávkami 
jsou vnímána zejména v oblasti exportních operací. Naše působnost 
je celosvětová a díky globální síti sesterských poboček v 67 zemích 
a komplexností služeb tak získáváme prvenství v této oblasti. Díky 
tomu se měříme a dovolím si říci, že díky komplexnosti i vynikáme 
nad konkurenčními inkasními agenturami, skóringovými agenturami, 
pojišťovnami pohledávek a faktoringovými společnostmi. Zdá se 
nám, že k pro exportní cenu DHL HSBC jsme tak více než vhodným 
odborným partnerem kombinující vícero expertíz a mající významné 
postavení na globálním a lokálním trhu výše zmíněných námi 
poskytovaných služeb. 
 

 
 

Již za necelý měsíc se uskuteční druhé neformální setkání 
exportérů, které se v souladu s letošní soutěžní kategorií Exportér 
regionu – Vysočina bude konat v Jihlavě. Pozvaní účastníci 
předchozích ročníků soutěže, ale i nově přihlášení do letošní 
Exportní ceny DHL HSBC budou moci v příjemné neformální 
atmosféře diskutovat zajímavá témata týkající se obchodu, vývozu či 
ekonomiky.  Čestnými hosty setkání, které se koná dne 20. října 
2010, budou tentokrát Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu 
ekonomických studií při Fakultě sociálních věd UK v Praze, 
předseda představenstva společnosti EEIP, a.s., předseda dozorčí 
rady ČSA, člen NERV a poradce ICC, dále pak  Ing. Ivan Jukl, MBA, 
generální ředitel vládní agentury CzechTrade  a záštitu nad 
soutěžním regionem na setkání převezme 1. náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný. Mezi čestnými hosty bude i 
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda představenstva Krajské 
hospodářské komory kraje Vysočina. Nenechte si ujít tuto 
výjimečnou přiležitost setkat se s významnými osobnostmi českého 
exportu a ekonomiky.  
 

 
 

Kategorie Exportér teritoria vybírá nejúspěšnějšího exportéra 
z malých a středních společností podle váženého nárůstu jejich 
exportu do vybraného teritoria. Tím byla pro loňský rok Čína.  
Cenu převzala PR Manager společnosti Contipro C Silvie Lien. 
 

 
 

 
 

Společnost Contipro C patří do holdingu Contipro Group. Je 
farmaceutickou biotechnologickou společností patřící ke světovým 
lídrům v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a prodeje kyseliny 
hyaluronové. 
 

 
 

Mohla byste nám na začátku přiblížit 
Vaši firmu a oblast, ve které působí? 
Výzkum a vývoj naší farmaceutické 
biotechnologické společnosti, kterou 
Contipro C je, se primárně zaměřuje na 
oblast hojení ran, tkáňové inženýrství a 
nosiče léků. V rámci holdingu vlastníme 
celou řadu patentů a pro své výrobky 
máme vybudovány dvě celosvětové 
distribuční sítě, jednu na aktivní látky a 
druhou na finální farmaceutické přípravky. 
Celkem vyvážíme do 43 zemí celého světa. 

 
Jaké plány či změny bude Vaše společnost v tomto roce 
realizovat?  
V letošním roce uvádíme na trh dva nové produkty.  Jedná se o 
kyselinu hyaluronovou s velmi nízkou molekulovou hmotností a také 
čisté oligosacharidy hyaluronanu. Oba tyto produkty zatím komerčně 
v průmyslových množstvích žádný z konkurentů nenabízí, ačkoli 
poptávka je poměrně veliká. Budeme tedy první a tím bychom měli 
získat zajímavou konkurenční výhodu. Co se týká expanze, 
v letošním roce očekáváme uzavření distribučních smluv v dalších 
sedmi  zemích. 
 
Chystá v letošním roce Vaše společnost nějaké investice? 
Investice v rámci holdingu dosáhly v období leden až srpen 
letošního roku 83 milionů Kč, část z toho tvořily samozřejmě i 
investice firmy Contipro C. 
 
Jaké destinace jsou dle Vás v současné době vhodné pro 
export a naopak? 
Toto opravdu záleží na oblasti podnikání. Každý průmyslový 
segment může mít trochu odlišné cílové trhy. My v rámci holdingu 
působíme v oblasti farmacie a kosmetiky. Ve farmacii k velkým 
výkyvům nedochází, nicméně námi dodávané výrobky jsou 
orientovány hlavně na západní trhy, chudší země si bohužel tento 
druh sortimentu nemohou dovolit. Naopak, v oblasti aktivních látek 
pro kosmetiku, které vyrábí další ze skupiny Contipro Group, firma 
CPN, jsme v roce 2009 zaznamenali stagnaci právě v zemích 
západní Evropy a USA, na které krize dopadla poměrně citelně. 
V letošním roce došlo v této oblasti k ohromnému oživení a prodeje 
prudce vzrostly. Zvýšený zájem jsme zaznamenali také v Jižní 
Americe a JV Asii.  
 
Jak se dařilo Vaší společnosti v prvním kvartále tohoto roku? 
Vnímáte trend oživení?  
Letošní rok bude zatím tím nejúspěšnějším v historii holdingu. 
Očekáváme navýšení tržeb o 20 až 25 %. 
 
V loňském roce se Vaše firma stala vítězem prestižního ocenění 
Exportní cena DHL HSBC v kategorii Exportér teritoria. Co pro 
Vás toto ocenění znamená? 
Získaného ocenění si samozřejmě velice vážíme. Naší firmě se daří 
poměrně úspěšně expandovat na zahraniční trhy, takže účast 
v soutěži se zdála být zcela přirozenou. Navíc bychom rádi ukázali, 
že strategie, kterou naše firma aplikuje, tedy zaměření na nové, 
inovativní výrobky a s tím související budování výzkumné a vývojové 
základny, nese ovoce. Pevně věřím i tomu, že právě díky této 
strategii nejsme nijak citelně postiženi hospodářskou krizí. Přínos 
z účasti v této soutěži spatřuji především ve zvýšení povědomí o 
naší firmě v rámci České republiky. Tuzemský trh sice nepatří mezi 
naše hlavní cílová teritoria v oblasti odbytu, ale na českém trhu stále 
hledáme kvalitní pracovníky zejména do útvaru výzkumu, vývoje a 
také marketingu. Odborníci z těchto profesí jsou v České republice 
stále nedostatkovým zbožím. 
 
Mělo získané ocenění nějaký zvláštní dopad na Vaše 
podnikání? 
Toho si v tuto chvíli nejsem vědoma.



 

 

 

Přístup k ČIANEWS z Vašeho mobilu 

Chcete přistupovat ke 
zpravodajství CIANEWS 
z Vašeho smartphonu?  

VYZKOUŠEJTE zdarma 
testovací beta verzi aplikace 
CIANEWS Mobile na 
http://m.cianews.cz.  

Doporučujeme pro manažerské 
telefony BlackBerry, HTC, 
Samsung, Nokia atd. Dotazy 
rádi zodpovíme na emailu:  

    
objednavky@cianews.cz. 

 

 
 

 Státní dluh vzrostl za první pololetí letošní roku o 68 
miliard Kč na 1,246 bilionu korun. Na základě statistik 
ministerstva tak státní dluh roste výrazně pomaleji než v 1. 
pololetí loňského roku, kdy za stejné období narostl o více než 
137 miliard Kč. 

Zdroj: , 15.9. 
 

 Schodek platební bilance se v červenci zvýšil na 32,5 
miliardy Kč. Vliv na to měla pasiva bilance výnosů. Objem 
vyplacených dividend v červenci činil 30,8 miliardy Kč. Bilance 
výkonů, tedy saldo zboží a služeb, byla aktivní.  

Zdroj: , 13.9. 
 

 Ministr financí Miroslav Kalousek plánuje v příštím roce 
snížit náklady státního dluhu o zhruba 4 miliardy Kč, a to 
prodejem většího množství krátkodobých dluhopisů. Podle 
Kalouska doposud převládala snaha protahovat délku dluhopisů, 
o které měli investoři zájem. Informaci potvrdilo ministerstvo 
financí. 

Zdroj: , 10.9. 
 

 Ceny průmyslových výrobců klesly v srpnu ve srovnání s 
předchozím měsícem o 0,4 %, což je největší letošní pokles. 
Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 4,0 %, 
dopravních prostředků o 1,6 % a chemických látek a výrobků o 
1,3 %. Ceny potravinářských výrobků klesly o 0,2 %. Nejvíce 
stouply ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,8 %.  

Zdroj: , 15.9. 
 

 Podle guvernéra České národní banky Miroslava Singera 
není již tak silný tlak ze strany německých podniků na zavedení 
eura v České republice, jako v minulosti. Naše ekonomika je 
zjevně schopná ustát výkyvy směnného kurzu, proto také není 
euro žádným zvláštním tématem ani v hospodářské politice 
naší země. V současné době není pro Českou republiku dle 
Singera naděje na členství v eurozóně. Zdůvodnil to jak stavem 
rozpočtu, tak i tím, že eurozóna v současnosti zřejmě 
nepodporuje vstup nových členů. Singer to uvedl v rozhovoru 
pro německý list Handelsblatt zveřejněném na stránkách ČNB.  

Zdroj: , 16.9. 
 

 Jak ve své studii uvádí hlavní ekonom Poštovní spořitelny 
Jan Bureš, přísun eur z fondů Evropské unie by mohl pozitivně 
ovlivnit kurz české koruny. Ministerstvo financí totiž po 
obdržení eur z fondů bude muset tyto devizy směnit u České 
národní banky. Ta si je však, dle tvrzení Bureše, nebude moci 
ponechat v devizových rezervách, protože tyto rezervy má příliš 
vysoké a je za toto již dnes kritizována Evropskou centrální 
bankou. Může se tedy stát, že právě při prodeji těchto eur na 

finančních trzích česká měna posílí.  
Zdroj: , 14.9. 

 Česká republika by mohla dosáhnout nulového 
rozpočtového schodku do roku 2016. Uvedl to 16. září v 
rámci 105. Žofínského fóra ministr financí Miroslav Kalousek. 
Ministerstvo by podle Kalouska mělo volit šetření výdajů před 
fiskálními zásahy.  

Zdroj: , 16.9. 
 

 Ministerstvo zdravotnictví chce vybírat zdravotní 
pojištění do zaměstnanců, kteří pracují na dohodu o provedení 
práce. Jak pro ČIA uvedl první náměstek ministra zdravotnictví 
Vladimír Pavelka, českému zdravotnickému systému by to 
mohlo ušetřit finance v řádu miliard Kč. Pavelka dále dodal, že 
návrh je zatím ve fázi úvah.  

Zdroj: , 10.9. 
 

  Vláda bude jednat o způsobu snížení mezd 
zaměstnanců ve veřejném sektoru, na snížení mzdových 
prostředků o 10 % však trvá. Po jednání tripartity to uvedl 
premiér Petr Nečas. Informuje o tom server ČT24.cz. 

Zdroj: , 14.9. 
 

 Evropská komise očekává v tomto roce růst reálného HDP 
v Evropské unii ve výši 1,8 %, v eurozóně pak 1,7 %. V 
porovnání s jarní prognózou se jedná o významnou úprava 
směrem nahoru ve výši přibližně 0,75 p.b. Toto celkové 
posouzení je založeno na aktualizovaných výhledech pro 
Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a 
Spojené království.  

Zdroj: , 13.9. 
 

 Meziroční míra inflace v eurozóně dosáhla v srpnu 
hodnoty 1,6 %, v červenci tato hodnota činila 1,7 %. Meziročně 
míra inflace za celou EU v srpnu činila 2,0 % oproti červencové 
hodnotě 2,1 %. Loni byly sledované meziroční hodnoty 0,2 % 
pro eurozónu a 0,6 % pro EU.  

Zdroj: , 15.9. 
 

 Průmyslová výroba v eurozóně i celé EU se meziměsíčně 
v červenci nezměnila. Vyplývá to ze sezónně upravených dat 
Eurostatu. Meziročně průmyslová výroba vyrostla o 7,1 % v 
eurozóně a o 6,8 % v rámci celé EU.  

Zdroj: , 14.9. 
 

 Zahraniční obchod eurozóny v červenci skončil s 
přebytkem 6,7 miliardy eur. Celá EU obchodovala s deficitem 
5,7 miliardy eur. Vyplývá to z aktuálních údajů Eurostatu.  

Zdroj: , 16.9. 
 

 Evropská komise navrhla novou regulaci, jejímž cílem je 
omezení spekulativních obchodů. Od roku 2012 by mělo být dle 
návrhu povinné hlášení obchodů s cennými papíry, které se 
uskuteční mimo standardní finanční trhy. Jedná se o cenné 
papíry, které se týkají například výše úrokových sazeb, aktiv, 
měnových kurzů či cen komodit. Informace zveřejnil server 
ČT24.  

Zdroj: , 15.9. 
 

 

 

 Dle investičního výzkumu Československé obchodí 
banky schválila Česká republika žádosti o dotace ze 
strukturálních fondů Evropské unie v hodnotě přesahující 300 
miliard Kč. ČR má nárok v letech 2007 až 2013 čerpat až 768,9 
miliardy Kč. Úhrn všech prozatím podaných žádostí již dosáhl 
914 miliard Kč.  

Zdroj: , 14.9. 
 

 Vláda schválila návrh zákona o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, který omezí výstavbu FVE na 
zemědělské půdě a bude nově směřovat podporu jen na malé 
projekty do 30 kW na střechách a obvodových zdech. Podle 
ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka by se takto dalo 



 

 

ušetřit až 780 miliard Kč a omezit odhadovaný instalovaných 
výkon plánovaných FVE až o 700 MW.  

Zdroj: , 15.9. 
 Evropská unie schválila dohodu o volném obchodu s Jižní 
Koreou. Dohoda přinese zrušení vzájemných cel. Smluvní 
strany ji podepíší 6. října, v platnost by měla vstoupit 1. 
července příštího roku. ČIA to potvrdil tiskový mluvčí 
Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček.  

Zdroj: , 16.9. 
 

 Podle ředitele Sdružení automobilového průmyslu 
(SAP) Antonína Šípka bude mít uzavření dohody o bezcelní 
zóně mezi Evropskou unií a Jižní Koreou negativní vliv na 
automobilový průmysl. Podle Šípka to vyplývá z dopadové 
studie, kterou zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Šípek také uvedl, že by SAP uvítal v této dohodě zaručení 
tarifních překážek obchodu.  

Zdroj: , 16.9. 
 

 Guvernéři centrálních bank a šéfové regulačních úřadů 
se dohodli na zpřísnění pravidel pro bankovní kapitál. Komerční 
banky budou podle nových pravidel muset držet větší objem 
kapitálu, aby dokázaly odolat finančním šokům. Minimální 
hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti Tier 1 podle dohody 
stoupne na 6 % ze současných 4 %. Nová pravidla zvaná 
"Basel III" by měla začít platit postupně od roku 2013. 
Informoval o tom server Aktuálně.cz.  

Zdroj: , 10.9. 
 

 Podle výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu 
(NKÚ) nevytváří Státní fond rozvoje bydlení dlouhodobé 
zdroje financování bytové politiky. Neplní tak dle kontrolorů 
jednu ze základních funkcí, pro kterou byl zřízen. Navíc 
Ministerstvo pro místní rozvoj dle prezidenta NKÚ Františka 
Dohnala dostatečně neplnilo svou úlohu v oblasti koordinace. 
Dále nestanovilo ani nevyhodnocovalo očekávaný vliv podpor 
na bydlení poskytovaných ostatními ministerstvy a informace o 
výši jimi poskytovaných podpor získávalo pouze z veřejných 
zdrojů. 

Zdroj: , 14.9. 
 

 Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka je 
potřeba analyzovat vliv zákona o významné tržní síle na tržní 
prostředí a výši administrativní zátěže. Poté se případně 
rozhodne o jeho změnách, případně jeho zrušení. Jak potvrdil 
mluvčí ministerstva Pavel Vlček, podle Kocourka ten zákon 
samotný ve své podstatě přínosný není, protože upravuje jen 
jednu dílčí oblast obchodních vztahů a může diskriminovat. 

Zdroj: , 10.9. 
 

 Dle statistik exekutorských úřadů letos poprvé od roku 
2001, kdy vznikly exekutorské úřady, došlo k poklesu počtu 
exekucí. Za loňský rok bylo evidováno celkem 718 801 exekucí, 
za 1. pololetí letošního roku pak 304 148. Úřad rovněž uvedl, že 
očekává pokračování tohoto trendu vzhledem i k pominutí 
jednorázových exekucí významného věřitele.  

Zdroj: , 15.9. 
 

 K 1. září 2010 dosahovaly fotovoltaické elektrárny 
instalované na území České republiky celkového výkonu 
693,64 MW. Jen za srpen tak přibylo 71,65 MW instalovaného 
výkonu, od počátku roku to pak bylo 230,72 MW.  

Zdroj: , 13.9. 
 

 V červenci 2010 se v ČR vyrobilo 6880,9 GWh elektřiny 
brutto, meziročně se tak jedná o 10,2% nárůst. Tuzemská 
spotřeba elektřiny brutto v červenci meziročně stoupla o 3,9 % 
na 5232,2 GWh.  

Zdroj: , 16.9. 
 

 Ceny zemědělských výrobců vzrostly v srpnu v úhrnu 
meziměsíčně o 3 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 6,1 % 
v důsledku růstu cen obilovin (zejména pšenice) o 10,3 %. V 
meziročním srovnání ceny zemědělských výrobců narostly o 8,8 
%, z toho ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 11,5 %. Informaci 
uvedl Český statistický úřad.  

Zdroj: , 15.9. 
 

 Snížení tuzemské míry softwarového pirátství o 10 
procentních bodů ze současných 37 na 27 % během příštích 
čtyř let by pro českou ekonomiku znamenalo vznik 1085 
pracovních míst v technologickém odvětví. Do české ekonomiky 
by pak přibylo 8,78 miliardy Kč a na daních by stát do roku 
2013 vybral o 2,13 miliardy Kč více. Vyplývá to z analýzy 
společnosti IDC a protipirátské organizace BSA. Zhruba 68 % 
těchto výnosů by zůstalo uvnitř české ekonomiky.  

Zdroj: , 15.9. 
 

 Podle výzkumu Kupní síla v okresech a obcích ČR 2009, 
realizovaného společností Incoma GfK, lze sledovat mírné 
zvyšování regionálních rozdílů v úrovni kupní síly. Praha posílila 
svůj náskok na průměrných 223 tisíc Kč ročně, na druhou 
stranu hospodářsky slabší okresy navýšily svůj propad oproti 
průměrným hodnotám. Například nejslabší okres Bruntál 
zaznamenal 144 tisíc Kč ročně.  

Zdroj: , 13.9. 
 

 Za odeslání zprávy prostřednictvím datových schránek 
nakonec nebudou platit všichni uživatelé, jak dříve navrhlo 
Ministerstvo vnitra. Na Úřad vlády míří materiál ministerstva, 
který už navrhuje zpoplatnit zprávy jen pro orgány veřejné moci, 
nikoliv pro občany či firmy. Informoval o tom server ČT24.  

Zdroj: , 13.9. 
 

 Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla 
to byl český průmysl, který nejvíce pomohl ke snížení emisí CO2 
v ČR. Namísto dotování obnovitelných zdrojů energie by tak dle 
jeho názoru měly být desítky miliard, které mají být použity v 
rámci NAP pro dotace po roce 2013, využity na kompenzaci 
vysokých cen elektřiny právě pro český průmysl a také občany 
ČR.  

Zdroj: , 13.9. 
 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) dávala v letech 
2006 až 2008 nejvíce peněz Všeobecné fakultní nemocnici 
Praha, a to celkem 35 % (881 milionů Kč) celkových výdajů na 
fakultní nemocnice. V letech 2007 a 2008 zvýšila VZP platby 
velkým fakultním nemocnicím v průměru o čtvrtinu, u krajských 
nemocnic se obvykle přidávalo o desetinu.  

Zdroj: , 13.9. 
 

 Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavla 
Horáka není další reforma systému zdravotnictví možná bez 
reformy zdravotních pojišťoven (ZP). Horák to řekl na 
konferenci Puls 2010 Institute for International Research s tím, 
že by měl existovat veřejnoprávní subjekt, který by na zdravotní 
pojišťovny dohlížel. 

Zdroj: , 14.9. 
 

 Podle generálního ředitele Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Ladislava 
Friedricha jsou závazky zdravotních pojišťoven v ČR kryté 
stávajícími zdroji až do konce letošního roku, i když je to za 
cenu deficitu roční bilance. Friedrich to řekl pro ČIA s tím, že 
další deficitní rok si však již veřejné zdravotní pojištění nemůže 
dovolit. 

Zdroj: , 14.9. 
 

 Podle generálního ředitele Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Ladislava 
Friedricha by měl existovat nezávislý dohled nad zdravotními 
pojišťovnami. Ten by se měl opírat o zkušenosti z fungujícího 
dozoru u komerčních pojišťoven. Dohled by dle Friedricha 
mohla vykonávat Česká národní banka.  

Zdroj: , 15.9. 
 

 Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl se postavil 
proti jakémukoliv dalšímu zavádění mýtného na českých 
silnicích. Dle jeho slov není možné řešit nízké výnosy stávajícího 
výběru mýtného uvalením dalších poplatků na firmy či osobní 
auta.  

Zdroj: , 13.9.  


