Vážené dámy, vážení pánové,
svět obchodníků je plný lidí, kteří si
plní dávné sny a odvážně se vrhají do
poměřování s jinými. Jsou smířeni s
nutností
překonávat
překážky,
konkurenci a konfrontovat se s
ostatními. Mají v sobě vlastnosti, které
pohánějí svět od nepaměti. A to je
odlišuje od takzvaných zápecníků a
kibiců.
Obchod a export, to je přesvědčování, nové a další souboje
a neutuchající přeměna konkurenta v mého partnera.
Hledání cest, jak růst, jak využít příležitostí ve světě a jak
měnit zažité postupy a způsoby uvažování.
Zase si věříme, přestáváme se bát světa a pro většinu lidí
nekončí svět v prvním velkém městě. A tyto vlastnosti u nás
znovu zapustily své kořeny a budou se nám strašně moc
hodit i v nadcházejících letech, kdy globální konkurence
roztočí a zrychlí toky obchodu ještě o něco rychleji.
Myslím, že tyto vlastnosti jsou důležitější než čísla o
včerejších hodnotách našeho vývozu. O budoucnost exportu
nemám obavy, nesmíme však to vše pozitivní a tvořivé, co je
v nás, nechat zadusit a otrávit závistí, malostí a zlovůlí.
Jsem proto rád, že je zde již 13. ročník Exportní ceny DHL
HSBC, která dá možnost všem malým a středním
exportérům poměřit své síly a ukázat své schopnosti v
mezinárodním obchodu.
Martin Tlapa
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Malé a střední exportní společnosti z České republiky se
každoročně utkávají o ocenění v prestižní soutěži Exportní
cena DHL HSBC, pořádané pod záštitou vládní agentury
CzechTrade. Soutěž si dává za cíl poukázat na význam,
který mají české exportní firmy pro českou ekonomiku. Pro
přihlášené společnosti představuje příležitost upozornit na
sebe a porovnat vlastní aktivity a úspěchy s ostatními
českými exportéry.

Nápad pomoci českému exportu se zrodil v DHL v roce
1997. Inspirace tehdy přišla od kolegů 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.
Soutěž chtěla dokázat, že právě malé a střední firmy mohou
české ekonomice pomoci z krize, což se nakonec i stalo.
Od prvopočátku byl tento projekt organizován pod záštitou
vládní agentury CzechTrade, jejíž náplní je podpora českých
exportérů. Tehdejší generální ředitelka CzechTrade paní
Judita Šťouračová, byla od počátku myšlence Exportní ceny
nakloněna, a tak již v srpnu 1997 byl vypsán první ročník
Exportní ceny DHL, který se setkal s mimořádným ohlasem.
Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 183 českých firem,
které celkově vyvezly zboží a služby za téměř 11 miliard
korun.

V průběhu uplynulých let bylo nutné reagovat na dynamický
vývoj českých exportérů a upravit kritéria týkající se obratu.
Růst českých exportérů byl takový, že jim 500 miliónů korun
ročního obratu začalo být málo.
Nová kritéria soutěže 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. Exportní cena se stala po dvanácti letech své
existence tradiční součástí českého exportu s konstantní
podstatou - odměnit a zviditelnit malé a střední exportéry,
kteří dosáhli významné dynamiky růstu exportu.
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 dvou
letech se výborně zhostila i úlohy podporovat a povzbuzovat
české vývozce v podmínkách globální ekonomické krize. V
loňském roce získala soutěž nového silného generálního
partnera HSBC Bank, což se promítlo i v jejím názvu
Exportní cena DHL HSBC.
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Letos Exportní cena DHL HSBC vstoupila již do svého 13.
ročníku, ve kterém stejně jako v předchozích letech budou
přihlášené společnosti soupeřit o vítězství ve čtyřech
kategoriích:








Malá společnost – kategorie je určena malým
firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a
obratem do 300 milionů Kč. Podíl zahraničního
vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem
exportu v roce 2008 musel činit minimálně
100.000,- Kč a vznik společnosti je před 1. lednem
roku 2008.
Středně velká společnost – kategorie 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 2008 činit také
minimálně 100.000,- Kč a datum vzniku společnosti
musí předcházet 1. lednu roku 2008.
Exportér teritoria - pro letošní ročník bylo zvoleno
teritorium Indie
Exportér regionu - letošním soutěžním regionem
se stal kraj Vysočina.
Zvláštní ocenění - také v tomto roce bude uděleno
ocenění vládní agentury CzechTrade za aplikaci
průmyslového designu a oceněn nejúspěšnější
klient agentury CzechTrade.

Hodnocení exportérů vychází z indexu vypočítaného jako
násobek meziročního růstu exportu (rok 2008 a rok 2009) a
podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků
jsou firmy rozděleny do kategorií a je určeno jejich pořadí.
Do letošního 13. ročníku se mohou společnosti bezplatně
přihlásit již od 4. května 2010. Více informací o samotné
soutěži či jejích vítězích z předešlých let naleznete na
www.exportnicena.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15.
října 2010 do 12.00 hodin. Slavnostní vyhlášení vítězů
letošního ročníku soutěže proběhne dne 16. listopadu 2010
v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze.

Této prestižní soutěži v oblasti exportu se daří získávat
významné partnery. Není tomu jinak ani v letošním roce, kdy
máme tu čest představit hned několik nových partnerů.
Podrobně se s nimi seznámíte v dalších vydáních tohoto
Newsletteru.
To ovšem není jedinou novinkou letošního ročníku. Jelikož
soutěž má za cíl podpořit český export a firmy v něm
působící, přicházíme letos s novinkou v podobě
neformálních klubových setkání exportérů. Osloveni a
následně pozváni na příjemné setkání, budou účastníci
předešlých ročníků soutěže. Na setkání bude možnost
poznat se s dalšími exportéry, předními ekonomy, zástupci
oficiálních institucí a porotci soutěže. Na každé setkání je
pozván i čestný host, který může přispět do diskuse
zajímavými tématy z obchodu, ekonomiky či exportu.

První setkání exportérů se bude konat již 12. května 2010
v Praze a čestným hostem bude Martin Tlapa, náměstek
ministra průmyslu a obchodu. Téma rozhovorů bude
například podpora exportu v rámci Evropské unie, ale také i
exportní příležitosti v Indii.
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Ministerstvo financí očekává v letošním roce pouze
mírný nárůst reálného HDP České republiky o 1,5 %. Růst
měl být tažen zejména zahraničním obchodem. V roce 2011
by podle současných předpokladů mohl růst ekonomiky
zrychlit na 2,4 %. MF to uvedlo v aktualizované
Makroekonomické predikci.
Zdroj:
, 29.4.

Podle odhadu Ministerstva financí průměrná míra
inflace v letošním roce dosáhne 1,5 % oproti 2 %
uvedeným v předchozí Makroekonomické predikci.
Meziroční nárůst cen na konci roku by měl činit 2,3 %.
Zdroj:
, 29.4.

Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR podle metodiky
používané Českým statistickým úřadem vzroste z
loňských 6,7 % na 7,9 % letos. V příštím roce je reálný jen
nepatrný pokles na 7,8 %. V předchozí predikci však MF
počítalo s vyšší průměrnou nezaměstnaností, a sice 8,8 %
letos a 8,6 % v příštím roce.
Zdroj:
, 29.4.

Indikátor důvěry podnikatelů se v dubnu oproti
březnu zvýšil o 2,9 bodu. Ve srovnání s nízkými hodnotami
v minulém roce je důvěra podnikatelů o 13,8 bodů vyšší. Z
údajů ČSÚ dále vyplývá, že růst zaznamenal i indikátor
spotřebitelské důvěry, když se v dubnu proti březnu zvýšil o
5,2 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v dubnu 2009 je
pak o 14,7 bodu vyšší.
, 26.4.
Zdroj:

O 12,2 % se meziročně v únoru zvýšily průmyslové
zakázky v eurozóně, když analytiky byl očekáván růst jen
o 11,2 %. Ještě v lednu byl tento růst pouze 7,5 %.
Statistiky zveřejnil Eurostat s tím, že v meziměsíčním
srovnání zakázky v únoru stouply o 1,5 %.
, 23.4.
Zdroj:

Vláda na svém zasedání schválila návrh zákona o
státním dluhopisovém programu. Podle něj by v praxi
mělo Ministerstvo financí odkupovat vydané státní
dluhopisy před jejich splatností a nahradit je emisemi
nových dluhopisů. Současně by měly být vydány
dluhopisy, jejichž prodej by měl krýt obligace splatné v roce
2011 a 2012 v objemu 214 miliard Kč.
Zdroj:
, 27.4.

Další úsporná opatření chce do letošního státního
rozpočtu navrhnout ministr financí Eduard Janota, podle
kterého by bez těchto opatření vláda letos nedodržela
plánovaný deficit veřejných financí ve výši 5,3 % HDP.
Zdroj:
, 27.4.


Lépe, než se čekalo, pokračuje globální hospodářské
oživení. Po jednání ministrů financí a guvernérů centrálních
bank zemí skupiny G20 to účastníci konstatovali v
závěrečném komuniké. Oživení připsali vládním zásahům.
Současně zástupci zemí G20 konstatovali, že rychlost
oživení v jednotlivých zemích je nestejnoměrná a bude
vyžadovat individuální přístup.
Zdroj:
, 26.4.

Průměrná výše starobního důchodu činila k 31.
březnu celkem 10 043 Kč, z toho u mužů průměrná částka
dosáhla 11 162 Kč a u žen 9119 Kč. Jak informovala Česká
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), například v roce
2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7698
Kč, když u mužů šlo o částku 8608 Kč a u žen 6991 Kč.
, 28.4.
Zdroj:

ČSSZ evidovala v březnu 4,83 milionu poplatníků
pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho
starobního důchodce tak přispívalo 2,17 poplatníka. Pro
srovnání, ke stejnému datu v roce 2005 to bylo 2,50
poplatníka.
, 28.4.
Zdroj:

Podle průzkumu agentury CVVM nesouhlasí 55 %
Čechů s přijetím eura, pro přijetí bylo jen 38 %
dotázaných. Poměr pro a proti přijetí se obrátil mezi roky
2006 a 2007, například ještě v roce 2001 bylo 52 % lidí pro
a jen 23 % proti jeho přijetí.
Zdroj:
, 29.4.

Šéf expertní komise pro přípravu penzijní reformy
Vladimír Bezděk by snížil stropy sociálního pojištění
alespoň na trojnásobek hrubé mzdy v ekonomice. Řešil by
tak situaci vzniklou rozhodnutím Ústavního soudu zrušit od
září příštího roku výpočet důchodů podle stávajících
pravidel, a to ve prospěch lidí s vyššími příjmy.
, 26.4.
Zdroj:


Členské společnosti Česká leasingové a finanční
asociace (ČLFA) poskytly v roce 2009 prostřednictvím leasingu, factoringu a úvěrů téměř 191 miliardy Kč. Jak
asociace uvedla ve své zprávě, členské společnosti ČLFA
financovaly v roce 2009 prostřednictvím leasingu stroje,
zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen
(bez DPH) 44,2 miliardy Kč.
Zdroj:
, 23.4.

Pojišťovny vybraly na pojistném v 1. čtvrtletí letošního
roku podle České asociace pojišťoven 38,6 miliardy Kč.
To v meziročním srovnání představuje nárůst o 4,3 %.
Životní pojištění vzrostlo o 17,5 %, naopak neživotní kleslo i
přes 3,1% meziroční nárůst počtu smluv o 870 milionů Kč (o
3,8 %).
, 27.4.
Zdroj:

Ze statistik hypotečních úvěrů Ministerstva pro
místní rozvoj vyplývá, že za 1. čtvrtletí letošního roku bylo
poskytnuto celkem 9873 úvěrů, což znamená meziroční
pokles o více než osm procent. Celkový objem v tomto
období zaznamenal pokles o 19 % a banky tak poskytly
úvěry za 18,9 miliardy Kč.
, 27.4.
Zdroj:

Objem řeckých dluhopisů držených českými bankami
představuje podle vyjádření České národní banky přibližně
0,5 % celkových aktiv bankovního sektoru. V absolutní

hodnotě se jedná o částku kolísající mezi 20 a 25 miliardami
Kč.
, 29.4.
Zdroj:
Průměrná
cena
elektřiny
pro
domácnosti v ČR dosahovala v druhém pololetí loňského
roku 139,4 eura za MWh. Levnější elektřinu mají lidé v 10
zemích EU, v dalších 16 státech je energie dražší. Mezi ně
patří i Slovensko s cenou 156 eur za MWh. Průměr za 27
členských států unie činil 164,5 eura za MWh. Vyplývá to z
údajů Eurostatu.
, 23.4.
Zdroj:
Cena elektřiny pro malé firmy v ČR
byla v loňském druhém pololetí podle údajů Eurostatu
devátá nejvyšší v rámci Evropské unie. Její výše 112,2 eura
za MWh převyšuje evropský průměr, který činil 102,6 eura
za MWh. V 1. loňském pololetí při nižší úrovni kurzu koruny
vůči euru byla ČR téměř přesně na úrovni průměru EU.
, 26.4.
Zdroj:
Cena zemního plynu pro firemní
zákazníky v ČR se v loňském druhém pololetí nacházela
pod průměrem 27 zemí Evropské unie. Malé firmy se
spotřebou od 10 tisíc do 100 tisíc GJ plynu za rok platily
7,56 eura za GJ, přičemž unijní průměr dosahoval hodnoty
8,22 eura za GJ. Oproti 2. pololetí roku 2008 průměrná cena
v EU klesla o 25 %, pokles v ČR činil dokonce 31 %.
, 26.4.
Zdroj:
Svého dodavatele zemního plynu
změnilo v letošním 1. čtvrtletí podle Energetického
regulačního úřadu celkem 11 496 zákazníků. To je v
meziročním srovnání třikrát více. Počet změn v segmentu
domácností se zvýšil 4,5krát na 9485. V samotném březnu
vyměnilo dodavatele 1782 zákazníků, z toho 1586
domácností.
, 27.4.
Zdroj:

Prodej nových bytů v Praze v roce 2009 meziročně
poklesl o celých 43 %. Na kupce tak dnes marně čeká
téměř 2300 dokončených nových bytů. Vyplývá to z
detailního průzkumu pražského rezidenčního trhu, kterou
provedla developerská společnost Ekospol.
, 26.4.
Zdroj:

Uživatelé datových schránek překonali půl roku po
jejich spuštění hranici 10 milionů odeslaných datových
zpráv. Datové schránky přinesly podle Ministerstva vnitra
úsporu 200 milionů Kč, které by jinak uživatelé museli
zaplatit za doporučenou obálku.
Zdroj:
, 23.4.

Vybudování technického systému pro zavedení
mýtného na silnicích II. a III. tříd bude trvat dva až tři roky.
Mýtné na krajských silnicích tak bude možné zavést až po
roce 2012. Na setkání s představiteli krajů v Kroměříži to
sdělil ministr dopravy Gustav Slamečka. Podle něj nepůjde
o plošné zpoplatnění silnic nižších tříd, vybráno bude asi
500 km nejpřetíženějších úseků.
Zdroj:
, 26.4.

Ministerstvo dopravy připravuje v těchto dnech
materiál s názvem Sektorové strategie, který počítá s
různými scénáři rozvoje silniční a dálniční sítě v ČR v
závislosti na množství disponibilních finančních prostředků
na výstavbu. Ve hře je optimistický scénář, který počítá s
dokončením dálniční sítě kolem roku 2020, i pesimistický
scénář pro případ, že by byly finanční zdroje utlumeny.
, 28.4.
Zdroj:


Vláda nesplnila termín podpisu smlouvy se
statkářkou Ludmilou Havránkovou o směně pozemků,
potřebných k dostavbě dálnice D11. Smlouva měla být
podepsána nejpozději do pátku 23. dubna.
, 23.4.
Zdroj:

Správa úložišť radioaktivních odpadů zvažuje
rozšíření šesti již dříve vytipovaných lokalit pro stavbu
úložiště jaderného odpadu o dva vojenské újezdy. Nově se
uvažuje také o lokalitu Rožná na Žďársku, kde se nachází
poslední fungující uranový důl v ČR. Její zařazení však
závisí i na posouzení geologických dat a jednání s
představiteli obcí.
Zdroj:
, 26.4.

Ztráty ve všech oblastech českého cestovního ruchu,
způsobené vulkanizací islandské sopky, dosáhly podle
ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky 450
milionů Kč. Z toho škoda cestovním kancelářím činí zhruba
100 až 130 milionů Kč, škoda českým hotelům a restauracím činí 300 milionů Kč.
, 28.4.
Zdroj:

V 1. čtvrtletí letošního roku bylo v ČR vyrobeno 130 881
tun masa. To představuje meziroční pokles o 3,6 %. U
hovězího masa došlo k poklesu výroby meziročně o 7,4 %
na 17 808 tun, u vepřového pak o 4,7 % na 69 347 tun.
, 29.4.
Zdroj:

Návštěvnost českých internetových stránek se v
březnu podle projektu NetMonitor zvýšila na 7,1 milionu
reálných uživatelů. Počet zobrazených stránek se zvýšil na
7,9 miliardy. Z České republiky se minulý měsíc k internetu
připojilo 5,6 milionu návštěvníků.
Zdroj:
, 27.4.

Česká lékařská komora (ČLK) varuje před růstem
výdajů za léky. Podle ČLK se celkové výdaje za léky v ČR v
loňském roce již přiblížily hranici 80 miliard Kč. Distribuovány
byly léčivé přípravky v ceně 79,75 miliardy Kč. V ČR lidé
utratí za léky 27 % veškerých výdajů souvisejících se
zdravotní péčí, v sousedním Rakousku jde o pouhých 19 %.
Zatímco počet distribuovaných balení léků se loni oproti roku
2008 snížil o 1,8 %, tak celkové výdaje za léky vzrostly o 9,6
%.
Zdroj:
, 26.4.

Podle
výkonného
ředitele
České
asociace
farmaceutických firem Emila Zörnera způsob provádění
agendy stanovení úhrady u generik, které od roku 2008 ze
zákona provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv, vede k
velké časové prodlevě uvedení přípravku na trh, a tedy i k
ekonomické ztrátě.
, 29.4.
Zdroj:

Zájem o dražší vozy ze sítě autobazarů AAA Auto stále
roste. Auta nad 300 tisíc Kč od začátku letošního roku tvoří
téměř 5 % prodejů bazaru.
, 28.4.
Zdroj:

Většina lídrů politických stran na Ústecku je proti
prolomení těžebních limitů. Vyplývá to z jejich odpovědí
pro Důlní noviny, které vydává skupina Czech Coal.
Nejrazantněji se proti nim postavil Milan Šťovíček z VV,
podle kterého prolomení přinese zisk jen těžebním
společnostem. Proti případnému vyvlastňování budov v
Horním Jiřetíně se postavil Petr Gandalovič z ODS. Jen v
případě ohrožení energetické bezpečnosti by s prolomením
souhlasil Jaromír Drábek z TOP 09.
Zdroj:

