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Vážení přátelé, 
 

často se mě v souvislosti 
s Exportní cenou novináři 
ptají, které firmy mají podle 
mého názoru větší šanci v ní 
uspět. Jestli ty menší, které 
bývají flexibilnější, nebo 
spíše stabilní středně velké 
společnosti. Odpověď je 
podle mého názoru nasnadě: 
úspěch každého vývozce 
závisí na jeho kvalitním produktu s globálním přesahem a promyšleném 
exportním záměru. Zkušenosti našich klientů také potvrzují, že stále větší 
konkurenční výhodou je umění předvídat vývoj hospodářské situace a 
systematicky si vybírat cílové trhy. Dosáhnout úspěchu v zahraniční konkurenci 
není jednoduché, proto si v CzechTrade velmi vážíme těch, kteří to dokázali. 
Jejich zviditelnění a ocenění je také hlavním cílem soutěže, jíž CzechTrade již 
třináct let poskytuje svou záštitu. Během této doby doznala Exportní cena 
některých podstatných změn. Před dvěma lety jsme například její záběr rozšířili 
tím, že jsme přidali ocenění CzechTrade za aplikaci průmyslového designu. 
Neporovnáváme už jejím prostřednictvím pouze suchá čísla a nepočítáme jen 
indexy exportu, ale sledujeme originální nápad, inovace a spolu s tím celý 
příběh proměny firmy. Naším úkolem je podpořit právě tuto proměnu, která by 
měla ve svém důsledku zvýšit konkurenceschopnost naší země. Možná, že spolu 
s tím přistoupíme i k dalším inovacím v rámci Exportní ceny DHL HSBC. 
Možná, že nebudeme v budoucnu hodnotit jenom exportéry, ale především 
originální inovátory a nebojácné investory. Těším se, že se při letošním 
slavnostním vyhlášení výsledků setkám s některými z nich. 
 

Ivan Jukl 
generální ředitel CzechTrade 
 

 
 

Český export podle údajů Českého statistického úřadu od začátku 
letošního roku meziročně roste. Pozorujete tento nárůst i na zájmu klientů 
o služby agentury CzechTrade?  
 

Přímá úměra tady není. Jak vyplývá i z analýzy konkurenceschopnosti českých 
firem, kterou jsme nedávno zpracovali, náš export je koncentrován v podstatě do 
dvou oborů, a těmi jsou automobilový průmysl a elektrotechnika s elektronikou. 
Z tohoto pohledu tedy ta čísla, o nichž mluvíte, neznamenají samozřejmý nárůst 
zájmu o naše služby. Ovšem skutečnost, že export roste, může být pobídkou pro 
naše klienty v tom smyslu, že mají o důvod více k optimistismu. V CzechTrade 
jsme zaznamenali zvýšený zájem o služby zahraničních kanceláří naopak 
v době, kdy ta čísla ve statistikách exportu dramaticky klesala. Tehdy se měnila 
struktura firem, které se snažily s naší pomocí dostat na nové zahraniční trhy. Ty 
menší odpadaly a ty větší musely zavírat některá svá zastoupení a informace 
z trhů si získávat jinak.  Abych však na vaši otázku odpověděl, zájem je ve 
srovnání s loňským rokem zhruba stejný, tedy co se týče našich zahraničních 
zastoupení. Co vzrostlo, je zájem o exportní vzdělávání a o elektronické služby. 
Krize totiž pomohla v tom, že představitelé firem daleko více zvažují každou 

investici, každé rozhodnutí. Proto také přestávají podceňovat přípravu a věnují jí 
daleko více času. Naše Exportní akademie je jim schopna nabídnout širokou 
škálu odborně i teritoriálně zaměřených seminářů včetně školení na zakázku. 
Z našich elektronických služeb bych zmínil Adresář exportérů, který firmám 
umožňuje získat velmi jednoduše a ve srovnání s jinými podobnými produkty 
komerčních firem mnohem levněji profesionální internetovou firemní prezentaci 
v několika jazycích. Mohou tak velmi rychle odstranit závažný nedostatek, který 
by jim mohl v úspěšném pronikání do zahraničí bránit. Do mnoha zemí totiž již 
dnes nemá smysl bez kvalitní internetové prezentace vůbec směřovat. 
 

Cítíte, že jeden z největších problémů českých firem je to, že se neumí 
prodat na zahraničním trhu? 
 

Shodou okolností jsem na toto téma psal nedávno jeden z příspěvků na svůj blog 
(pozn. red.: blog Ivana Jukla najdete na www.czechtrade.cz a na 
www.businessinfo.cz). Problém je, že naše firmy nemají mnohdy dostatečné 
informace o očekávání zahraničních zákazníků. A co se týče vyjednávací pozice 
českých firem, myslím si, že nám často chybí sebevědomí při prezentaci a 
mnohdy jdeme úplně zbytečně pod cenu.  
 

Dá se říci, jaké zahraniční trhy jsou v současné době mezi českými vývozci 
nejpopulárnější? Jsou nějaké destinace, o které zájem českých vývozců 
klesá?  
 

Pokud vezmeme prvních pět měsíců letošního roku, mnoho se nezměnilo. Je 
příjemné, aniž je to možné zatím brát jako nějaký trend, že přes oživení vývozu 
do Německa se jeho podíl na českém exportu o cca dvě procenta snížil. To mj. 
znamená, že poptávka po českém zboží ve „zbytku světa“ rostla rychleji, a je 
povzbudivé, že tomu tak bylo i na významných trzích jako Čína a  Brazílie.  
Pokud jde o klienty CzechTrade, poměr destinací zůstal zhruba stejný. Největší 
zájem stále registrujeme u Polska, Německa a Ruska. Vzrůstající poptávku 
zaznamenala naše kancelář v Dubaji a obrovský zájem je o nedávno otevřenou 
kancelář v kazachstánské Almaty. Také roste zájem o Mexiko a Brazílii.  
 

Existují nějaké oblasti, které byste českým společnostem jako vývozní 
destinaci momentálně nedoporučil? 
 

Na to je složité odpovědět. V prvé řadě bych řekl, že v rámci svých kapacit 
nemá CzechTrade svá zastoupení tam, kde není o české zboží zřetelný zájem. 
Pokud by se v určité zemi vyskytl nějaký konkrétní problém, ať už například 
z hlediska příležitostí nebo bezpečnosti klientů, nemá smysl tam naši kancelář 
provozovat. Ovšem takovéto, z hlediska tržního prostředí „rizikové“ teritorium 
může být uchopitelné například přes projekty Světové banky. Naše agentura 
zřídila před několika lety pozici styčného pracovníka mezi Světovou bankou a 
firmami, který informuje o výběrových řízeních, produktech a činnosti této 
organizace. Základní vědomosti o nových výběrových řízeních lze získat také 
v rámci našeho e-learningového kurzu „How to make a Bid for the World Bank 
Project“, který najdete na našem webu. Označit destinaci, do které nemají firmy 
směřovat, je velmi obtížné. CzechTrade nebude nikdy ten, kdo bude říkat, tam 
nejezděte. Zde má výlučnou kompetenci ministerstvo zahraničních věcí.  
 

CzechTrade je partnerem soutěže Exportní cena DHL HSBC již několik 
let. Jak moc se za poslední roky soutěž podle vás změnila? Překvapilo vás 
něco? Ať už ve skladbě těch, kteří získávají ocenění, nebo zájmu o tuto 
soutěž? 
 

Snažíme se soutěž měnit spíše zevnitř. Myslím si, že by měla daleko víc odrážet 
i kompetence firem, které nejsou na první pohled vidět ve statistikách. Máme-li 



 

 

například firmy, které mají díky unikátní technologii rostoucí export a uspějí na 
konkrétním trhu, je skvělé to ocenit. To je poslání Exportní ceny, které bych 
neměnil. Měli bychom se však s našimi partnery v Exportní ceně více zajímat o 
celkový profil všech firem, které jdou do soutěže. Zda jsou konkurenceschopné 
a mají naději v zahraničí uspět. Za úvahu stojí, jestli v době ztížené hospodářské 
situace nezměnit tradici hodnocení firem, které se do Exportní ceny přihlásí. 
Osobně to vidím tak, že firma může být konkurenceschopná, přestože její obrat 
meziročně klesl. Otázka také je, zda jsem nejen schopen být ve fázi růstu trhu 
nejlepší, ale jestli naopak ten podíl zvýším, i když dovoz komodity do té země 
poklesne. To je pak skvělý počin. Pro všechny, kdo soutěž sledují, by bylo 
zajímavé takové šampiony najít a dále se zajímat o příčiny jejich úspěchu. Získat 
data pro takovéto hodnocení však nebude jednoduché. 
 

Agentura CzechTrade uděluje v rámci soutěže i dvě speciální ceny, a to 
Zvláštní ocenění CzechTrade za aplikaci průmyslového designu a 
Nejúspěšnější klient CzechTrade. Pod „nejúspěšnějším klientem 
CzechTrade“ si umím ledacos představit. Pod „vítězem ocenění 
CzechTrade za aplikaci průmyslového designu“ už méně. Jaké společnosti 
tedy uvedené ceny získávají? 
 

V kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade oceňujeme firmu, která s podporou 
našich služeb uzavře v daném období nejvíce exportních kontraktů. I tady je na 
místě uvažovat, zda trochu neupravit způsob hodnocení. Naším nejúspěšnějším 
klientem může být třeba i firma, která díky našim službám v zahraničí nejvíce 
investovala, postavila tam třeba továrnu a díky tomu se stala produktivnější. 
Takové údaje však ze statistik nezískáte. Pokud jde o to druhé ocenění, víte, že 
podpora inovací a designu je pro CzechTrade jednou z priorit. V tomto případě 
nám jde o to, představit příběh exportéra, který začíná inovací produktu 
prostřednictvím nového designu a končí úspěchem na zahraničním trhu. Je to 
tak trochu jako v té pohádce, kdy se z hloupého Honzy stane král. Objem 
exportu v tomto případě není důležitý, jde o příběh samotný. Jak firma 
„objevila“ design a rozhodla se, že dá svým výrobkům nový kvalitnější „level“, 
jak se dnes říká. Prostě chceme prostřednictvím jejich příběhů popularizovat 
průmyslový design v českých podnicích a ukázat, že cesta k tomuto typu 
inovace není zas až tak složitá. Ti, kteří se svým designem již úspěšně testem 
zahraniční konkurence prošli, vědí nejlépe, jak chytrá to byla investice.  
 

Celý rozhovor s Ivanem Juklem naleznete na cianews.cz. 
 

 
 

V souladu s letošním zaměřením soutěžní kategorie Exportér regionu – 
Vysočina se II. neformální setkání exportérů uskuteční dne 20. října 2010 
v Jihlavě. Osloveni budou nejen účastníci předchozích ročníků soutěže, ale i 
nově přihlášení do letošní Exportní ceny DHL HSBC. V příjemné neformální 
atmosféře budou exportéři moci diskutovat zajímavá témata týkající se obchodu, 
vývozu či ekonomiky. Čestnými hosty tentokrát budou 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. 
Účastníci tohoto setkání tak dostanou výjimečnou příležitost setkat se s 
významnými osobnostmi českého exportu a ekonomiky.  
 

 

Zvláštní ocenění agentury CzechTrade za aplikaci průmyslového designu má 
zvýšit povědomí českých firem o využití průmyslového designu, a tím i jejich 
konkurenceschopnost v zahraničí.  
 

V loňském roce toto ocenění získala společnost ELTON hodinářská, která 
vyrábí tradiční české hodinky značky PRIM. Jde o ryze českou soukromou 
firmu. Jedná se o jednu z mála hodinářských firem na světě, která je schopná 
kompletně vyrobit mechanické hodinky. 
 

 
 

Mohl byste nám na začátku přiblížit Vaši firmu a oblast, ve které působí? 
 

Společnost ELTON hodinářská, je přímým pokračovatelem více než 60-ti leté 
tradice hodinářské výroby v Novém Městě nad Metují. Právě novoměstští 
hodináři svojí šikovností a technickým umem dali vzniknout proslulosti hodinek 
PRIM. V současné době je novoměstská hodinářská továrna zcela privátní 
společností a po velmi složitých 90. letech minulého století se velmi úspěšně 
vrátila k výrobě mechanických hodinek. ELTON v současné době patří mezi 
několik málo světových hodinářských továren, které dokážou vyrobit kompletní 
mechanické hodinky. To co nás však od naší švýcarské, německé a japonské 
konkurence odlišuje je vysoká úroveň služeb, které našim zákazníkům 
nabízíme. Jsme jediní výrobci na světě, kteří umožňují svým zákazníkům přímo 
se podílet na návrhu svých vlastních hodinek a následně vyrobit jeho vlastní 
originál. Zákazníkům k jejich Primkám nabízíme Celoživotní asistenci. Každý 
majitel starších hodinek PRIM si je může nechat u nás renovovat a vrátit jim tak 
jejich původní lesk. 
 

Jaké plány či změny bude Vaše společnost v tomto roce realizovat?  
 

Velmi koncepčně pokračujeme v rozvoji našich zákaznických služeb a 
samozřejmě doplňujeme kolekci novými modely. Pro letošní Designblok 
připravujeme novou kolekci moderních designů ARTEU 2010. Koncem roku 
představíme nový mechanický strojek s větším zobrazením data a pro 
hodinářské fajnšmekry jsme připravili repliku legendárního vojenského modelu 
PRIM ORLÍK.  
 

Chystá v letošním roce Vaše společnost nějaké investice? 
 

Dokončili jsme rozsáhlou technologickou investici ve výši cca 60 mil. Kč, která 
nám umožnila výrobu nových mechanických strojků PRIM. Do konce roku 
ještě dokončíme významnou investici do modernizace podnikového 
informačního systému, v průběhu příštího roku bude ukončena rekonstrukce 
našeho výrobního objektu. 
 

Jaké destinace jsou dle Vás v současné době vhodné pro export a naopak? 
 

Pro nás jsou důležité trhy, kde je vysoce kultivovaný „hodinářský zákazník“. 
Kromě Evropské unie to je Severní Amerika a Japonsko.  Prozatím se nám příliš 
neosvědčily trhy s nově vzniklými boháči. Tito zákazníci většinou dávají 
přednost mediálně dobře známým značkám. 
 

Jak se dařilo Vaší společnosti v prvním kvartále tohoto roku? Vnímáte 
trend oživení?  
 

Zaznamenali jsme přibližně 10% nárůst tržeb oproti roku 2009. Je to o něco 
méně, než byl růst v loňském roce. Současný vývoj objednávek ukazuje, že 
nárůst tržeb se v letošním roce bude pohybovat v rozmezí 15 až 20%. 
 

V loňském roce se Vaše firma stala vítězem Zvláštního ocenění CzechTrade 
za aplikaci průmyslového designu. Co pro Vás tato ocenění znamenají? 
 

Tuto cenu vnímám jako významné ocenění naší snahy prodávat český design. 
Chceme prodávat umění českých designérů, jejich tvořivost a nápaditost. 
 

 
 

Týdeník NOVÝ PROFIT  připravil pro účastníky a partnery DHL HSBC 
Exportní cena exkluzivní slevu na předplatné – 49%! Této možnosti můžete 
využít na www.profit.cz/helas. 
NOVÝ PROFIT  navazuje na tradiční týdeník PROFIT. Stále zůstává pro 
čtenáře zárukou kvalitního zpravodajství, ekonomických přehledů a analýz 
z oblasti podnikaní a byznysu. Cíleně oslovuje jednatele a majitele malých a 
středních firem, manažery a podnikatele, kterým nabízí praktické rady a tipy. 
NOVÝ PROFIT oslovuje širší čtenářskou obec rozšířením obsahu o zprávy 
ze společnosti, kultury, designu a aktuální témata s neotřelým úhlem 
pohledu. 



 

 

 
 

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 e-mailu:  

    
objednavky@cianews.cz. 

 
 

 

 

• V letošním 2. čtvrtletí vzrostl podle předběžného odhadu hrubý 
domácí produkt proti stejnému období loňského roku o 2,2 %. Ve 
srovnání s 1. čtvrtletím byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,8 %.  

 
• Česká národní banka (ČNB) zlepšila pro letošní rok výhled 
deficitu veřejných financí na 5,4 % HDP. V příštím roce by dle ČNB mělo 
dojít ke zhoršení na 6 %. V roce 2012 by se schodek veřejných financí měl 
zlepšit na 5,7 % HDP.  

 
• Rozpočtové škrty by mohly v příštím roce snížit růst 
ekonomiky o 0,6 až 0,7 procentního bodu. V pořadu České televize Otázky 
Václava Moravce to řekl premiér Petr Nečas. Ten se naopak ohradil vůči 
návrhu ministra financí Miroslava Kalouska zvýšit přímé daně. Podle 
Nečase by tento krok zastavil ekonomický růst nejen na jeden rozpočtový 
rok, jako se tomu stane v případě škrtů, ale na několik let dopředu.  

 
• Hrubý domácí produkt států eurozóny a Evropské unie vzrostl 
ve 2. čtvrtletí letošního roku mezikvartálně shodně o 1 %. Meziročně se 
pak HDP v eurozóně i EU27 zvýšilo o 1,7 %. Vyplývá to z informací 
zveřejněných Eurostatem.  

 
• Míra inflace v eurozóně v červenci meziročně zrychlila na 1,7 
% z předchozích 1,4 %. Meziměsíčně inflace zpomalila o 0,3 %. V celé 
Evropské unii ceny vzrostly meziročně o 2,1 %. Oproti červnu ceny klesly 
o 0,2 %. Za růstem stojí především ceny energií, které vzrostly z 6,2 % na 
8,1 % a růst potravin z 0,2 % na 0,8 %. Informaci přinesl evropský 
statistický úřad Eurostat.  

 
• Vývozní ceny meziměsíčně v červnu vzrostly o 1 %, dovozní 
ceny o 1,1 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2 %, dovozní ceny o 
4,9 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,9 %, meziročně 
97,2 %.  

 
• Vláda České republiky potvrdila ve středu 18. srpna odmítavé 
stanovisko k zavedení evropské bankovní daně. Její výtěžek by byl dle 
návrhu Evropské komise určen na případnou záchranu finančních ústavů. 
Informoval o tom premiér Petr Nečas s tím, že daň by dopadla především 
na klienty a banky by vedla k hazardním obchodům.  
 
• Podle předběžných údajů vzrostl v červnu meziročně v běžných 
cenách vývoz o 19,7 % a dovoz o 28 %. Obchodní bilance skončila 
přebytkem 10,4 miliardy Kč, který byl meziročně o 9,9 miliardy Kč nižší. 
Prohloubil se schodek obchodu s minerálními palivy o 4,9 miliardy Kč a 
klesl přebytek obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,5 miliardy 
Kč.  

 
• Míra registrované nezaměstnanosti vzrostla v červenci v České 
republice na 8,7 %. Úřady práce evidovaly celkem 505 284 uchazečů o 

zaměstnání. Jejich počet je o 4784 vyšší než ke konci června, ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2009 vzrostl o 19 965. Podporu v 
nezaměstnanosti poskytovaly v červenci úřady práce 143 891 uchazečům o 
zaměstnání, tedy 28,5 % všech osob vedených v evidenci.  

 
• Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v červenci 
meziměsíčně o 0,3 %. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) tento 
vývoj ovlivnilo zejména zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními 
službami v oddíle rekreace a kultura. Meziroční inflace zrychlila v 
červenci na 1,9 % (z 1,2 % v červnu), což je nejvyšší hodnota od března 
2009.  

 
• Průmyslová produkce vzrostla ve 2. čtvrtletí letošního roku 
meziročně o 12,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 
10,5 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla podle 
Českého statistického úřadu výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, 
a to o 21,3 %. Naopak produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba nápojů 
o 5,9 % a výroba nábytku o 10,2 %.  

 
• Sezonně očištěná stavební produkce v červnu meziměsíčně 
klesla o 0,4 %. V meziročním srovnání se pak ve stálých cenách snížila o 
4,7 %. Produkce v pozemním stavitelství poklesla o 5,5 %, u inženýrského 
stavitelství došlo také k poklesu, a to o 3,2 %. Stavební úřady vydaly v 
červnu 9407 stavebních povolení, což znamená meziroční pokles o 6,6 %.  

 
• Vláda České republiky schválila ve středu 11. srpna návrh 
rozpočtu na rok 2011. Ten počítá se schodkem ve výši 135 miliard Kč. 
Deficit by měl být 4,6 % HDP. Příjmy státu se mají v příštím roce vyšplhat 
na 917,1 miliardy Kč, výdaje na 1,052 bilionu Kč. Poslanecká sněmovna 
by se návrhem rozpočtu měla zabývat v říjnu.  

 
• Běžný účet platební bilance skončil v červnu letošního roku ve 
schodku 15 miliard Kč. Příliv kapitálu na finančním účtu činil 28,1 
miliardy Kč. Saldo transakcí v položce devizových rezerv České národní 
banky bylo aktivní ve výši 0,8 miliardy Kč.  
 
• Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s změnila 
podle serveru iHNed.cz výhled hlavního státního ratingu České republiky 
ze stabilního na pozitivní. Podle agentury se díky programu nové vlády pro 
příští dva roky zvýšila pravděpodobnost zlepšení samotného českého 
ratingu.  
 
• Prognóza Saxo Bank o vývoji hrubého domácího produktu v 
České republice se zvýšila na 1,8 % a shoduje se tak s prognózou České 
národní banky pro letošní rok. Podle Saxo Bank se Česká republika bude 
během roku pohybovat nad průměrem celé eurozóny, a to i přes výrazné 
posilování koruny vůči euru.  

 
•  Zástupci českého průmyslu hodnotili v červenci současnou 
celkovou ekonomickou situaci i celkovou poptávku lépe než v červnu. 
Svoji ekonomickou situaci hodnotí jako dobrou 32,1 % respondentů, jako 
uspokojivou 62,2 % a jako špatnou 5,7 %. Vyplývá to z konjunkturálního 
průzkumu Českého statistického úřadu (ČSÚ).  

 

 
 

• Ministr dopravy  Vít Bárta zveřejnil seznam pozastavených 
staveb, přerušení se dle seznamu týká čtyř staveb ve vysokém stupni 
realizace. Konkrétně jde o silnici I/11 Mokré Lazce, silnici I/67 v Úseku 
Skřečoň- Bohumín, mimoúrovňové křížení v Sosnové či prodloužení 
silnice I/56 Místecká v Ostravě. Zastaveno bude také 11 méně 
rozestavěných staveb. Mezi ně patří například úsek dálnice R35 mezi 
Hradcem Králové a Sedlicemi nebo R6 v úseku Lubenec-Bošov. Delší 
časové rozložení si pak vyžádá stvaba D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi 
a dálnice D47 z Bohumína na hranice s Polskem.  

 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá nový zákoník 
práce. Základními změnami bude odstupné podle odpracovaných let, 
navýšení počtu hodin na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 
hodin, odstupné bez nároku na podporu. Lidé, kteří dají výpověď, by nově 
neměli dostat podporu v nezaměstnanosti.  

 
• Městský soud v Praze rozhodl o zamítnutí žaloby ekologického 
sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu. Žalobou se sdružení 



 

 

domáhalo přezkoumání rozhodnutí o stavebním povolení pro stavbu 
dálnice D8 v úseku 61,1 až 62,3 km u obce Habrovany v Českém 
Středohoří.  

 
• Stát poskytne v příštím roce Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury  (SFDI) na financování dopravních staveb 33 miliard Kč, což 
je o zhruba 15 miliard Kč méně než letos. Se stejnou částkou pak počítá i pro 
dva následující roky. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na stránkách 
Hospodářské komory.  

 
• Skupina podnikatelů z oboru solárních a větrných energií se v 
zastoupení advokátní kanceláře Gatzová & Co. obrátila na Legislativní 
radu vlády ČR ve věci návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie. 
Podle advokáta Jakuba Hájka odporuje návrh prioritním cílům energetické 
a ekologické politiky EU a může ohrozit plnění závazků ČR v oblasti OZE 
vůči unii.  

 
• Advokátní kancelář Glatzová & Co., která zastupuje skupinu 
společností z oboru fotovoltaických a větrných elektráren, se ve stížnosti 
Legislativní radě vlády ohradila proti plánu, aby výrobci energií z OZE 
dostávali dotace v návaznosti na cenu elektřiny na spotovém trhu OTE. Ta 
by mohla v případě vysokých cen elektřiny dosahovat i záporných hodnot.  

 
• Ceny průmyslových výrobců se v červenci meziměsíčně 
nezměnily a meziročně byly vyšší o 2,3 %. Ceny ve stavebnictví se oproti 
červnu nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve 
stavebnictví vzrostly o 0,2 %. Meziročně ceny stavebních prací klesly o 
0,2 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly 
vyšší o 2,2 %. Informace uvedl Český statistický úřad.  

 
• Podle společnosti Cushman & Wakefield hodnota domácích 
investic, to znamená investic do standardních institucionálních komerčních 
nemovitostí ze strany fondů se sídlem v České republice, pravděpodobně 
přesáhne v tomto roce 50% tržní podíl. Bylo by to poprvé od vzniku tohoto 
trhu v roce 1998. Jedná se o výrazný nárůst z přibližně 15 % v roce 2009. 
Tato zvýšená míra domácích investic v ČR odpovídá podle C&W trendu, 
který je patrný na prosperujících globálních trzích.  
 
• Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků se celých 94,4 % oslovených firem v České republice setkává 
s některým z projevů platební neschopnosti. Nejčastěji uváděným 
projevem je pozdní úhrada pohledávky (84,5 %), dále dohodnutí 
prodloužené doby splatnosti (63 %), pouze částečná úhrada pohledávky(60 
%) a neuhrazení pohledávky (58,8 %).  
 
• Celkový počet úvěrů v 1. pololetí činil zhruba 994 tisíc. Jejich 
celkový objem dosáhl hodnoty přibližně 280,6 miliardy Kč, oproti stavu k 
31. březnu tohoto roku tak vzrostl o zhruba 8,2 miliardy Kč.  

 
• Hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České 
republice se ve 2. čtvrtletí roku 2010 meziročně snížila o 7,8 % na 14,22 
miliardy Kč. Obrat meziročně narostl podle zprávy GfK Temax pouze u 
sektoru IT, u všech ostatních sledovaných sektorů došlo k poklesu, 
nejvýrazněji u telekomunikační techniky a spotřební elektroniky.  

 
• Podle údajů Ministerstva financí (MF) během 1. pololetí 
meziročně vzrostl počet nových smluv o stavebním spoření o 12 tisíc na 
zhruba 293 tisíc s celkovou hodnotou cílové částky 91,8 miliardy Kč. 
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv fyzickými osobami se 
zvýšila o 19 tisíc Kč na 314 tisíc Kč.  

 
• Počet platebních karet vydaných bankami v České republice 
klesl ve 2. čtvrtletí letošního roku meziročně o 83 292 na 8,84 milionu 
kusů. Oproti 1. čtvrtletí se jedná o pokles o 218 996 kusů. Vydalo se 
celkem 7,34 milionu debetních karet a 1,19 milionu kreditních karet.  

 
• Téměř čtvrtina občanů neví, k čemu jsou zdravotnické 
poplatky využívány a co se z nich hradí. Nejvíce takovýchto osob je mezi 
čtyřicátníky a osobami s nižší úrovní vzdělání. Více než pětina ostatních se 
domnívá, že poplatky slouží zdravotnickým zařízením k modernizaci 
vybavení a dalším investicím do jejich rozvoje.  

 
• České hypoteční banky v červenci poskytly celkem 3797 
hypoték v objemu 6,44 miliardy Kč. Jedná se o meziroční nárůst počtu 

hypoték o 4,3 %, jejich objem pak vzrostl o 7 %. Průměrná částka 
poskytnutého hypotečního úvěru činila 1,7 milionu Kč. Banky historicky 
poprvé v červenci poskytly největší objem hypotečních úvěrů nikoliv s 
fixací na 5 let, ale s pevnou úrokovou sazbou na 3 roky. 

 
• Průměrná úroková sazba poskytnutých úvěrů v červenci bez 
ohledu na fixaci klesla o 8 bazických bodů na 4,84 %. Podle analytika 
společnosti Fincentrum Josefa Rajdla byl pokles Fincetrum 
Hypoindexu způsoben snížením sazeb tříletých a pětiletých fixací, které v 
tomto měsíci tvořily přibližně 85 % všech poskytnutých hypoték.  

 
• Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila lze 
očekávat, že Česká národní banka bude postupně normalizovat sazby z 
aktuálně extrémně nízkých hodnot, což se projeví růstem tržních sazeb, jak 
na krátkém, tak na dlouhém konci výnosové křivky. Ty pak budou podle 
Navrátila tlačit průměrné sazby za hypoteční úvěry směrem nahoru.  
 
• Ministerstvo financí eviduje k 30. červnu letošního roku celkem 
4,47 milionu neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se proti 
konci roku 2009 zvýšil o 80 tisíc, což představuje nárůst o 1,7 %. Počet 
nově uzavřených smluv o penzijním připojištění dosáhl v 1. pololetí výše 
256 tisíc, což je o 18 tisíc smluv méně, než ve stejném období loňského 
roku.  

 
• Podle statistik Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) 
během 2. čtvrtletí investovali do nemovitostí za účelem zhodnocení 
prostředků penzijního fondu pouze tři z deseti penzijních fondů v České 
republice. Nejvíce investoval fond AXA PF, a to 1,9 miliardy Kč, což 
představuje 5,3 % všech investovaných peněz. Následoval Generali 
penzijní fond, který do nemovitostí vložil 8 milionů Kč (0,3 %) a penzijní 
fond PF Progres, který patří Československé obchodní bance, se 4 miliony 
Kč.  

 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje zvýšit 
procentní výměru každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3,9 
% a základní výměru důchodu zvýšit o 60 Kč na 2230 Kč. Jak uvedl 
ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, průměrný starobní důchod 
se tak od ledna 2011 zvýší o 371 Kč na 10 494 Kč. Výdaje státního 
rozpočtu na tuto valorizaci budou v roce 2011 u důchodů vyplácených 
Českou správou sociálního zabezpečení činit 12,41 miliardy Kč.  

 
• V roce 2009 bylo v České republice dodáno do lékáren, 
zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv 311,93 milionu 
balení léčivých přípravků. To je ve srovnání s rokem 2008 pokles o 1,8 
%. Celková finanční hodnota léčivých přípravků distribuovaných za 
loňský rok bez obchodní přirážky ze strany distributorů a lékáren a bez 
DPH činila přibližně 58,23 miliardy Kč.  

 
• Prodej mobilních telefonů v ČR vzroste v roce 2010 v 
porovnání s rokem 2009 o 300 tisíc přístrojů na 3,76 milionu. Vyplývá to 
ze studie společnosti Gartner. Smartphonů by se mělo prodat přibližně 
500 až 550 tisíc. To představuje až jednu šestinu poptávky v ČR.  

 
• Ve čtvrtek 19. srpna přesáhla hodnota výběru mýta z nákladní 
dopravy částku 4 miliardy Kč. Dle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se 
tak stalo o více než měsíc dříve než v loňském roce. Zároveň jsou to 
nejrychleji vybrané 4 miliardy Kč v historii provozování mýtného. V roce 
2007 a 2009 to bylo shodně vždy 23. září, v roce 2008 pak této hodnoty 
mýtné dosáhlo 21. srpna. V součtu tak mýtné vyneslo za více než tři roky a 
osm měsíců zhruba 22 miliard Kč.  

 
• Podle České asociace pojišťoven (ČAP) zaznamenaly 
pojišťovny dosud ze srpnových povodní celkem 9320 nahlášených 
pojistných událostí ve výši zhruba 1,23 miliardy Kč. Pojišťovny dosud 
vyplatily pojistné plnění v celkové výši 53,99 milionu Kč.  

 
• Zhruba 70 % obyvatel České republiky nakupuje výhradně v 
českých internetových obchodech, což představuje růst o 3 % oproti roku 
2009. V porovnání s loňskem klesl podíl uživatelů nakupujících i v cizině 
o 3 procentní body na 30 %.  

 


