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Vážení čtenáři, 

 

jako člověk, který se celý profesní život zabývá 
prodejem, vím, jak těžké je v době krize najít nové 
klienty nebo nová odbytiště. A pokud se bavíme o 
exportu, je to dnes ještě těžší, protože většina 
zemí si chrání své domácí trhy daleko více než 
dříve. Proto je třeba vidět každý exportní úspěch 
jako významné české vítězství, protože bylo 
dosaženo v těžké konkurenci. A protože jsme si 
českých vítězství například na poli sportovním 
v poslední době moc neužili, pojďme se společně 
radovat z vítězství na poli exportním. 
DHL je po celou dobu svého působení na českém trhu svědkem 
spousty takových vítězství a snad jsme někdy i svými službami trochu 
přispěli k úspěchu českého exportéra. Pokud je tím úspěšným 
exportérem malá firma, mnohdy rodinná nebo vyrostlá za velmi 
složitých podmínek, ráda se s námi podělí o tuto svou radost a 
zažíváme s těmito firmami skutečně skvělé příběhy. 
V DHL jsme přesvědčeni, že o tyto příběhy je třeba se podělit a proto 
jsme rádi, že s našimi partnery pokračujeme v projektu Exportní ceny 
DHL HSBC. Chceme jejím prostřednictvím ukázat českým 
podnikatelům i veřejnosti, že jsou mezi námi skvělé firmy a skvělé 
projekty, které dokázaly uspět ve světě a věřím, že můžeme pro české 
podnikatele přinést i jakousi inspiraci do budoucna. Letošní ročník 
Exportní ceny DHL HSBC bude velmi zajímavý, protože budeme 
hodnotit exporty dosažené v krizovém roce 2009. Ty firmy, které letos 
uspějí, musely tedy v loňském roce dosáhnout růstu exportu, což je 
samo o sobě již velké vítězství. 
Už se tedy těším na podzimní vyhlášení výsledků, kde se zcela jistě 
seznámíme s vítězi na poli exportu a zapomeneme na české 
neúspěchy na poli sportovním. 
 

Přeji všem krásné a slunečné léto. 
 

Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express Czech Republic, s.r.o. 
 

 

Kdo konkrétně přišel s nápadem zorganizovat soutěž tohoto typu? 
Nápad pomoci českému exportu se zrodil ve společnosti DHL Express 
v roce 1997. Ta se inspirovala svými kolegy v Irsku a Nizozemí, kde se 
podporovaly podobné projekty. Původcem této myšlenky byl náš 
tehdejší obchodní ředitel pan Robert Steenhof, který pro tuto myšlenku 
rychle nadchl celý svůj tehdejší tým, včetně mne. Od prvopočátku byl 
tento projekt organizován pod záštitou vládní agentury CzechTrade, 
jejímž úkolem 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.  

 

Změnila se soutěž nějakým způsobem během těch třinácti let? 
K jediné větší změně došlo v roce 2006, kdy se otevřela většímu 
spektru českých firem. S růstem firem a jejich počtem zaměstnanců 
bylo potřeba reagovat i v podmínkách soutěže - definici velikosti firem, 
které se mohou zúčastnit jednotlivých kategorií. Důraz byl kladen také 
na potřebu zvýšení motivace exportérů ve vybraných regionech České 

republiky. Soutěž nyní tvoří 4 hlavní soutěžní kategorie - Malá 
společnost, Středně velká společnost, Exportér regionu a Exportér 
teritoria. Zvláštní soutěžní kategorií je pak Nejúspěšnější klient 
CzechTrade a od loňského roku přibylo do soutěže také Zvláštní 
ocenění CzechTrade za aplikaci průmyslového designu. Přesnější 
informace k jednotlivým kategoriím i soutěžním podmínkám 
naleznete na www.exportnicena.cz.  

Jedná se o čistě prestižní záležitost nebo má cena podle Vás i 
obchodní význam? 
Na jedné straně jde o prestižní záležitost, která je v konkurenčním 
prostředí firem určitě důležitá, na straně druhé s prestiží souvisí 
právě i obchodní aspekty. Když se podíváme na dosažené nárůsty 
obratů i exportů soutěžících, svědčí o tom, že řada českých firem 
vzala celosvětovou krizi jako příležitost, hledala nové trhy a v řadě 
případů i uspěla. A právě umístěním se v soutěži Exportní cena DHL 
HSBC firmy ukazují svoji schopnost prosadit se i v době krize, což 
má právě již zmíněný obchodní význam.  

 

Jak hospodářská krize podle Vašeho názoru změnila exportní 
politiku v České republice? 
Jde o velmi komplexní otázku, ale například z našeho pohledu 
vidíme, že většina exportérů hledá v souvislosti s hospodářskou krizí 
levnější způsoby přepravy svých exportních zásilek, přepravu zásilek 
optimalizují a snižují své celkové náklady. Na druhou stranu řada z 
nich vzala krizi jako příležitost a začala hledat nové trhy a nové 
exportní příležitosti. 

 

Chystá Vaše společnost v dohledné době nějakou změnu 
strategie nebo rozšíření stávajících služeb? 
Frank Appel, výkonný ředitel Deutsche Post DHL, představil v roce 
2008 novou celofiremní strategii nazvanou Strategie 2015, která 
obsahuje informace o klíčových prioritách a budoucích zaměřeních 
naší společnosti. Jejím hlavním cílem je zajistit růst a dlouhodobou 
ziskovost ve dvou klíčových odvětvích: Poštovní služby (Německo) a 
Logistika (celý svět). Součástí Strategie 2015 je samozřejmě i 
produktová strategie, kde se zaměřujeme především na aspekty 
trvale udržitelného rozvoje. Naše služby rozšiřujeme permanentně, 
ať už v souvislosti s konkrétním zákazníkem, nebo potřebou trhu v 
jednotlivých oblastech a regionech. S tím souvisí neustálá 
optimalizace naší sítě s cílem dosáhnout maximální efektivity a 
rychlosti v doručení zásilek. A v poslední době jsou pak hlavním 
tématem služby takzvaně ekologických přeprav, kdy našim 
zákazníkům umožňujeme nám pomoci kompenzovat dopady 
globálních přepravních služeb na životní prostředí. Sama Deutsche 
Post DHL pak do této oblasti investuje nemalé prostředky, ať už do 
oblasti preventivní (investice do alternativních dopravních 
prostředků, modernizace leteckého parku nebo přísného 
hospodaření s odpady), nebo do redukce škod způsobených 
leteckou přepravou, například na pralesech v Latinské Americe. A 
právě prostřednictvím produktu GoGreen mohou i naši klienti přispět 
na podobné projekty a zlepšení globálního životního prostředí. 

 

 

Kategorie „Středně velká společnost“ je zaměřena na firmy 
s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy 
Kč. Podíl zahraničního vlastníka společnosti nesmí přesáhnout 49 % 
a objem exportu musel v roce 2008 činit minimálně 100.000,- Kč. 
Datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu roku 2008. 



 
 

 
 

 -2- 

 

 
 

Loňským vítězem této kategorie se stala společnost Unicontrols. Níže 
si můžete přečíst stručný rozhovor se zástupcem vítězné společnosti 
panem Petrem Stronerem, strategickým ředitelem. Na druhém místě se 
v loňském ročníku umístila společnost INCO engineering s.r.o., která 
vyrábí těžní stroje a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných 
dolech. Uvedené těžní stroje jsou určené pro těžbu uhlí, měděné rudy, 
uranové rudy, apatitu, zlata a diamantů.  80% výrobního programu naší 
společnosti směřuje do Ruska a zemí SNS. Třetí místo v kategorii 
Středně velká společnost roku 2009 získala inženýrsko-dodavatelská 
firma AUTEL, a.s. zajišťující spolehlivé a pružné služby a dodávky 
nejmodernějších technologií na klíč pro průmyslové celky. Společnost 
nabízí široký rozsah inženýringových produktů s referencemi na 
různých technologických aplikacích. 
 

 
 

Mohl byste nám na začátku přiblížit Vaši firmu a oblast, ve které 
působí? 
Společnost UniControls, která je založená a vlastněná výhradně 
českými fyzickými osobami, působí na trhu automatizační techniky od 
roku 1991. Od svého vzniku se systematicky zabývá vývojem, výrobou 
a implementací řídicích systémů a elektroniky pro procesní řízení a pro 
oblast dopravy. V současné době má společnost včetně dceřiných 
společností téměř 200 zaměstnanců. Její obrat se blíží 0,5 miliardě Kč. 
První zakázky společnosti se týkaly plynárenství, ale již v polovině 90. 
let začaly vznikat první aplikace pro dopravu.  
UniControls působí v řadě významných organizací - Asociaci podniků 
českého železničního průmyslu (ACRI), Asociaci výzkumných 
organizací, SPČR, ElA, UNIFE a CAN in Automation. Významné 
podněty ovlivňující vývojové aktivity přinesla společnosti její účast v 
rozsáhlém evropském projektu InteGRail (Inteligent Integration of 
Railway Systems). Kontinuitu ve vývoji v oblasti vlakových komunikací 
zajišťuje aktivní účast v pracovních skupinách WG43 – Train on-board 
communication a WG46 - Multimedia. 
 

Jaké plány či změny bude Vaše společnost v tomto roce 
realizovat?  
Naše společnost prochází trvalým vývojem, protože vnímáme nutnost 
přizpůsobovat se měnícím se okolnostem. Samozřejmě dynamika 
takového procesu se v čase mění. Bývají období stabilnější, ale také 
méně stabilní. Mezi ta druhá patří právě současná doba. Protože 
samozřejmě cítíme zodpovědnost za udržení trendu trvalého rozvoje 
naší společnosti, za  další zhodnocování našich dosavadních výsledků, 
za naše zaměstnance a také za udržení kvalitních partnerských vztahů 
s našimi obchodními partnery, musíme pružně reagovat právě na 
současnou situaci. 
Přesně ve smyslu Vaší otázky mohu odpovědět, že se snažíme měnit 
strukturu firmy, vnitřní i vnější  strategii, věnujeme se pro nás novým 
tématům a v souvislosti s tím vyvíjíme a uvádíme na trh zcela nová 
řešení. Není to pro nás nic příliš nového, protože celou historii 
existence UniControls provází výrazy jako inovace, vyšší efektivita a 
flexibilita. Je dobře, že finanční zdraví naší společnosti umožňuje, 
abychom s tím spojené aktivity nemuseli omezovat, ba naopak 
provádět je s vyšší intenzitou.  
 

Chystá v letošním roce Vaše společnost nějaké investice? 
Ano a ne jen pro letošní rok. Jedná se o investice zejména do vlastního 
rozvoje, ale také o investice vedoucí k rozšíření našeho produktového 
portfolia a potenciálu a také k větší diverzifikaci našich obchodních cílů. 
 

Jak se vám daří vypořádat se s hospodářskou krizí? Pociťujete od 
počátku tohoto roku zlepšení?  
Charakter aktivity naší společnosti nás svým způsobem uchránil před 
přímým dopadem hospodářské recese. Jsou tu ale i nepřímé dopady 

tohoto jevu, mezi které bych řadil např. protekcionářská, někdy až 
nacionalistická opatření v některých oblastech. Je zajímavé, že 
nezaznamenáváme významný pokles platební morálky ze strany 
našich partnerů. V této době se tedy ekonomika UniControls vyvíjí 
standardním způsobem, ale nějaké zvláštní známky oživení zatím 
nevnímáme. Je to jistě také dáno tím, že se pohybujeme v oblasti, 
která má spíše investiční než spotřební charakter. Myslím si, že pro 
nás bude dobrým signálem, oživí-li se příprava nových projektů na 
roky 2011 a další. Jisté náznaky lze pozorovat. 
 

Myslíte si, že světová finanční krize měla na Vaši společnost i 
nějaké pozitivní dopady? Pokud ano, jaké to byly? 
Myslím, že lze těžko mluvit o pozitivních dopadech jakékoli krize, 
alespoň v krátkodobém horizontu. Spíše je možné mluvit o poučení 
či varování před možnými dopady takového stavu. Určitě se nedávná 
a stále ještě neskončivší recese promítá do odpovědnějšího 
zvažování investičních aktivit či expanzních kroků, ale také do 
hledání efektivnějších a produktivnějších postupů ve všech oblastech 
naší činnosti. Také se lépe ukázaly rozdíly v rizikovosti některých 
teritorií či oborů činnosti, ve kterých se angažujeme. Celkově tedy 
tato zkušenost vede k daleko pozornějšímu vážení podnikatelských 
rizik v rozhodovacím procesu. Doufám, že tato poučení budeme 
všichni respektovat i v době vzestupu. 
 

Do kterých oblastí či zemí hodláte v blízké budoucnosti nově 
exportovat a co Vás k tomu vede?  
V principu ve všech destinacích, pro které máte vhodný a na trhu 
akceptovatelný produkt, můžete najít vhodného obchodního 
partnera. Jiný problém je obtížnost či jednoduchost přístupu na ten 
který trh. Myslím tím zejména kulturní, legislativní a obchodní 
pravidla a zvyklosti, která jsou pro nás mnohdy neuchopitelná. Právě 
v těchto oblastech hrají významnou roli místní zastoupení, ale také 
například výsadky Czech Trade. Mezi často jmenované destinace, 
zejména pro náš obor podnikání, patří jistě všechny rychle se 
rozvíjející ekonomiky „na východ od nás“ včetně některých států 
bývalého SNS. Z těchto zemí je pro nás dosti velkým zklamáním 
chabý výsledek UniControls v Indii, které jsme věnovali hodně 
pozornosti a energie. Specifika tamního trhu jsou pro nás opravdu 
velkou překážkou. Na druhé straně se nám jeví z našich poměrně 
nových kontaktů jako velmi perspektivní japonský trh a také Severní 
Amerika. 
 

V loňském roce se Vaše firma stala vítězem prestižního ocenění 
Exportní cena DHL HSBC v kategorii středně velká firma. Co pro 
Vás toto ocenění znamená? 
Oceněním jsme byli dost překvapeni, ale bereme to jako výsledek 
nějakého srovnávání, ve kterém jsme nedopadli špatně. Myslím si, 
že toto ocenění má také význam dovnitř společnosti, protože 
potvrzuje našim zaměstnancům sílu a prestiž společnosti, na jejímž 
úspěchu se svou prací podílejí. Je to hlavně jejich úspěch a já jim za 
něj děkuji. 
 

 
Malí a střední podnikatelé, kteří v minulých letech uspěli v soutěži 
Exportní cena DHL HSBC pořádané pod záštitou agentury 
CzechTrade, se ve středu 12. května sešli v pražském klášteře 
minoritů sv. Jakuba. Hlavním mottem setkání bylo “Export jako 
příležitost v době krize“. Od náměstka ministra obchodu a průmyslu 
Martina Tlapy se dozvěděli, jaká úskalí přináší exportérům období 
krize a o cestách, které by měly obchod z krize vyvést. Nastínil také, 
jak tomu státní orgány chtějí pomáhat. Zástupce odborného garanta 
soutěže firmy Coface Czech, Martin Růžička účastníkům představil 
indický trh jako velice perspektivní trh pro české firmy. Indie je 
zároveň zemí, která byla vybrána pro jednu z letošních soutěžních 
kategorií -  Exportér teritoria. Analýzu a hodnocení nejen indického 
trhu, ale prakticky všech zemí světa mohou potenciální exportéři 
najít například na stránkách www.coface.cz . Tomáš Nymburský 
z HSBC Bank doplnil toto zajímavé téma a přiblížil nástrahy 
indického trhu, na které může český podnikatel na tomto rychle se 
rozvíjejícím trhu narazit. Dopolední setkání proběhlo ve velmi 
příjemné atmosféře a účastníci využili příležitosti se seznámit nejen 
se zástupci oficiálních institucí, ale také s dalšími úspěšnými 
exportéry a vyměnit si navzájem své dosavadní zkušenosti v oblasti 
obchodu a exportu.  První neformální setkání se setkalo s velkým 
ohlasem u exportérů. Věříme, že stejnou odezvu bude mít i druhé 
plánované setkání, které by mělo proběhnout v polovině října na 
Vysočině. Více se o příštím neformálním setkání dozvíte v dalších 
vydáních Newsletteru.   
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Česká informační agentura 
podporuje již řadu let České hnutí 
speciálních olympiád (ČHSO). 
Hnutí speciálních olympiád je 
největším celosvětovým hnutím 
pro handikepované sportovce, 
podporuje sportování a integraci 
mentálně postižených lidí. 
V České republice toto hnutí slaví v tomto roce 20. výročí od 
založení. Na začátku července přijede do Prahy na Národní 
letní hry speciálních olympiád okolo 800 sportovců ze 
sportovních klubů z celé republiky. Slavnostní zahájení se koná 
1. července od 15:00 na Stadionu Juliska. Olympijský oheň na 
stadion již tradičně přinese čestný prezident  ČHSO Vlastimil 
Harapes, v kulturním programu vystoupí Lucie Bílá a Pavel 
Šporcl. Mezi čestnými hosty  přivítáme i patronku ČHSO, první 
dámu, paní Livii Klausovou. 
 

Přijďte povzbudit sportovce speciálních olympiád i Vy. 
 
 

 

 

 Hrubý domácí produkt (HDP), očištěný o cenové, sezonní a 
kalendářní vlivy, vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 1,1 %, ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím pak o 0,5 %. Český statistický 
úřad (ČSÚ) uvádí, že na vývoj HDP mělo výrazně pozitivní vliv 
zotavení výroby dopravních prostředků. 

Zdroj: , 9.6. 
 

 Běžný účet platební bilance skončil v prvním čtvrtletí 
letošního roku 16,1 miliard Kč v přebytku. Na finančním účtu byl 
vykázán čistý odliv finančních zdrojů do zahraničí v objemu 28,9 
miliard Kč. Devizové rezervy České národní banky (ČNB) se 
zvýšily o 6,8 miliard Kč (bez vlivu kurzových rozdílů). 

Zdroj: , 8.6. 
 

 Míra registrované nezaměstnanosti v České republice 
klesla v květnu o 0,5 procentního bodu (p.b.) na 8,7 %. Meziročně 
byla nezaměstnanost o 0,8 p.b. vyšší. Bez práce bylo v květnu 514 
779 lidí, což je o 25 349 méně než ke konci dubna 2010, 
meziročně pak přibylo 57 218 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů 
úřadů práce. 

Zdroj: , 8.6. 
 

 Celková zaměstnanost se podle Českého statistického úřadu 
(ČSÚ) za první čtvrtletí letošního roku meziročně snížila o 2,1 % a 
mezičtvrtletně o 0,9 %. Oproti prvnímu loňskému čtvrtletí se počet 
zaměstnaných osob snížil o 110 000 na 5 164 000 osob. 

Zdroj: , 9.6. 
 

 Ratingová agentura Fitch zvýšila v pátek 4. června výhled na 
suverénní rating České republiky na "pozitivní" ze "stabilní" při 
zachování ostatních ratingů. Důvodem je dle agentury výsledek 
voleb a zvýšená pravděpodobnost vytvoření silné středopravicové 
vlády, která bude moci prosadit kroky vedoucí k redukci státního 
deficitu. 

Zdroj: , 4.6. 
 

 Sezonně očištěné tržby klesly v dubnu letošního roku v 
maloobchodě včetně motoristického segmentu meziměsíčně 
reálně o 2,3 % a meziročně o 4,2 %. Bez očištění se tržby 
meziročně snížily o 4,5 %. Sezonně neočištěné tržby včetně 
prodeje pohonných hmot klesly meziročně o 4,3 %, v tom za 
nepotravinářské zboží o 5,6 %, za potraviny o 3,5 % a za pohonné 
hmoty o 1,6 %. 

Zdroj: , 7.6. 
 

 Celková hladina spotřebitelských cen v České republice 
vzrostla v květnu proti dubnu o 0,1 %. Meziroční růst 
spotřebitelských cen v květnu mírně zrychlil na 1,2 % (z 1,1 % v 

dubnu). Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) tento vývoj 
ovlivnilo zejména zvýšení cen tabákových výrobků. 

Zdroj: , 9.6. 
 

 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v letošním prvním 
čtvrtletí vzrostla na 22 748 Kč. Byla tak o 2,2 % vyšší než ve 
stejném období loňského roku (o 0,7% po očištění od sezonních 
vlivů). Nominálně byl tento nárůst nejnižší od roku 2000. 
Spotřebitelské ceny se za první kvartál meziročně zvýšily jen o 
0,7 % a reálná mzda tak vzrostla o 1,5 %. 

Zdroj: , 7.6. 
 

 Česká národní banka (ČNB) vydražila holandskou aukcí 
státní pokladniční poukázky za 6,633 miliardy Kč z nabízeného 
objemu emise 6 miliard Kč. Datum splatnosti dluhopisů je 10. 
června 2011. 

Zdroj: , 10.6. 
 

 Poradní expertní sbor (PES) ministra financí a ministra 
práce a sociálních věcí vydal závěrečnou zprávu ze své 
pětiměsíční práce zaměřené na reformu důchodového 
systému v České republice. Mezi nejdůležitější doporučení 
PES patří snížení pojistné sazby z 28 % na 23 % 
kompenzované fiskálně sjednocením sazeb DPH na úrovni 19 
%. 

Zdroj: , 9.6. 
 

 Hrubý domácí produkt v zemích Evropské unie vzrostl v 
prvním čtvrtletí letošního roku meziročně v průměru o 0,5 % a 
oproti předchozímu čtvrtletí o 0,2 %, což je stejný mezičtvrtletní 
růst jako v eurozóně. Podle prvních odhadů Eurostatu meziroční 
HDP v eurozóně stouplo o 0,6 %. 

Zdroj: , 4.6. 
 

 Podle průzkumu společnosti TPA Horwath finanční 
investoři očekávají, že recese dosáhne svého dna letos. Celkem 
54 % respondentů se pak domnívá, že ozdravení ekonomiky 
může trvat ještě jeden až tři roky. 

Zdroj: , 8.6. 
 

 Přes 96 % podnikatelů v oblasti private equity během 
příštích šesti měsíců očekává, že se regionální ekonomika 
zlepší nebo zůstane stabilní s postupným oživováním. Tempa 
růstu z let 2006 až 2007 však nedosáhne. Žádný z respondentů 
nepředpokládá pokles v dostupnosti dluhového financování, 
přičemž 39 % se domnívá, že se dostupnost bude nadále 
zlepšovat. Vyplývá to z Průzkumu důvěry soukromého kapitálu 
společnosti Deloitte. 

Zdroj: , 8.6. 
 

 Nové požadavky na regulaci bank i jejich kapitálovou 
vybavenost a likviditu mohou vést ke ztrátě až 5 milionů 
pracovních míst v eurozóně. Zároveň by mohlo dojít k 
zpomalení růstu HDP v této oblasti o 4,4 procentního bodu 
během následujících 10 let. Uvedla to studie zpracovaná 
Institutem mezinárodních financí (IIF) a Evropskou bankovní 
federací (EBF). 

Zdroj: , 10.6. 
 

 Podle lídra Občanské demokratické strany Petra Nečase 
by schodek rozpočtu v letošním roce neměl překročit 5,3 % HDP. 
Příprava rozpočtu na příští rok pak dle něj musí mít ambici snížit 
schodek pod 4,8 % HDP. Nečas to uvedl po setkání se 
současným ministrem financí Eduardem Janotou s tím, že ODS 
podporuje redukci výdajové strany státního rozpočtu ve výši 10 
miliard Kč. 

Zdroj: , 10.6. 
 

 Prezident Václav Klaus podepsal ve středu 9. června novelu 
zákona o daních z příjmů. Zákon má zavést daňový režim pro 
dluhopisy, které mohou nabývat v souladu s emisními 
podmínkami výhradně fyzické osoby. Z hlediska daně z příjmů 
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pak stanovuje úroveň zdanění úrokových výnosů těchto dluhopisů 
na 15 % pomocí zvláštní sazby daně. 

Zdroj: , 9.6. 
 

 

 

 Podle nového ratingového modelu pod obchodním názvem 
ČEKIA Stability Rating se v roce 2006 hodnotilo 58,5 % českých 
společností jako "vynikající" některým z ratingových stupňů A, v 
roce 2009 jich byla již méně než čtvrtina. Naopak z 35,6 % v roce 
2006 na 54,2 % v roce 2009, se rozrostlo množství "dobrých" firem 
s ratingem v kategorii od BBB po B. V roce 2006 se také zvýšil 
podíl "rizikových" firem s ratingem C z 5,9 % v roce 2006 na 21,4 
% v roce 2009. 

Zdroj: , 7.6. 
 

 Ze studie KPMG s názvem EU Funds in Central and Eastern 
Europe - Progress report 2007-09 o stavu a vývoji čerpání dotací 
na projekty podporované Evropskou unií vyplývá, že Česká 
republika je v úspěšnosti čerpání mírně pod průměrem ostatních 
zemí regionu střední a východní Evropy. Nejlépe je na tom Litva a 
Estonsko. 

Zdroj: , 10.6. 
 

 Globální recese poznamenala přímé zahraniční investice 
přitékající do střední a východní Evropy. Oproti roku 2008 se v 
roce 2009 jejich hodnota zmenšila téměř na polovinu. Dosáhla 
částky 58,5 miliardy eur. V České republice došlo k propadu v 
přílivu tohoto kapitálu o téměř 55% na necelé 2 miliardy eur (51,36 
miliardy Kč). Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval Vídeňský 
ústav pro mezinárodní hospodářská srovnání (WIIW). 

Zdroj: , 10.6. 
 

 Podle průzkumu společnosti Deloitte, kterého se zúčastnili 
podnikatelé v oblasti private equity, optimismus ve sféře 
soukromého kapitálu ve střední Evropě nadále roste. Celých 65 % 
respondentů očekává nárůst aktivit v oblasti fúzí a akvizic. Největší 
akviziční příležitosti v příštích šesti měsících předpokládají 
investoři ve stabilnějších oborech jako je maloobchod, 
zdravotnictví, potravinářství a energetika. 

Zdroj: , 8.6. 
 

 Pracovníci finančních úřadů provedli loni téměř 14 tisíc 
kontrol programů dotovaných finančními prostředky ze státního 
rozpočtu nebo jeho fondů. K jiným účelům bylo použito celkem 
3,455 miliardy Kč, což znamená, že 5,6 % zkontrolovaných 
veřejných prostředků bylo použito v rozporu se stanovenými 
pravidly. 

Zdroj: , 10.6. 
 

 Odvětví výroby motorových vozidel zaznamenalo v dubnu 
meziroční nárůst o 20,9 %. Tržby společností, které v tomto 
sektoru působí, se zvýšily o 15,2 %. Výroba ostatních dopravních 
prostředků naopak klesla o 12 %, tržby se pak snížily o 14,3 %. 

Zdroj: , 7.6. 
 

 České firmy podnikající v oblasti automobilového průmyslu 
dosáhly v loňském roce tržeb 606 miliard Kč. V meziročním 
srovnání jde o pokles o 14 %. Tento sektor se na celkových 
loňských průmyslových tržbách podílel 18,8 %. Export automobilek 
a výrobců komponentů se snížil o 11 %, výroba se však zvýšila o 3 
% na 1,002 milionu automobilů. 

Zdroj: , 4.6. 
 

 Trh s počítačovými hrami a s hrami pro herní konzole 
vzrostl vloni v České a Slovenské republice meziročně o 15,5 %. V 
roce 2008 tržby dosáhly hodnoty 1,623 miliardy Kč a v roce 2009 
se zvýšily na 1,871 miliardy Kč. 

Zdroj: , 8.6. 
 

 Podle výzkumu oddělení Consumer Tracking společnosti GfK 
Czech výdaje domácností do rychloobrátkových kategorií potravin 
a drogerie klesly v prvním čtvrtletí meziročně o 3 %. Jak uvedl 

ředitel pro obchod a marketing společnosti GfK Czech, nejhorší 
výsledek byl zaznamenán v únoru, kdy se výdaje českých 
domácností meziročně snížily o 12 %, v lednu o 3 %. 

Zdroj: , 9.6. 
 

 Poptávka po nových autobusech na českém trhu v květnu 
vzrostla meziročně o 62,8 % na 70 registrovaných autobusů. 
Během prvních čtyř měsíců roku šlo však o 9,9% pokles. Počet 
registrací ve zmíněném období dosáhl 206 kusů. Nejvíce se od 
ledna do května prodávaly autobusy značky Irisbus. S 58 
registracemi však zájem o tuto značku klesl meziročně o 20,5 
%. 

Zdroj: , 4.6. 
 

 Podle policejních statistik došlo za loňský rok v ČR ke 8113 
případům neoprávněného držení platební karty v celkové 
škodě zhruba 50 milionů Kč. Meziročně se tak počet krádeží a 
podvodů s kartami zvýšil zhruba o 3 % při přibližně stejné 
škodě. Počet zneužitých karet však neroste jen v Česku, ale i v 
zahraničí. 

Zdroj: , 10.6. 
 

 Všechny kraje přestanou do konce měsíce proplácet 
regulační poplatky. Uvedl to server ihned.cz s tím, že se na 
tom shodli hejtmani zvolení za ČSSD. Jako první přestal 
regulační poplatky proplácet Pardubický kraj. 

Zdroj: , 4.6. 
 

 Evropská unie může omezit ceny za roamingové volání. 
Dne 8. června o tom rozhodl Soudní dvůr EU. Ten se zabýval 
případem námitek skupiny významných evropských 
telekomunikačních firem, které proti normě vystoupily u 
britského soudu. Ten požádal evropskou justici o pomoc s 
řešením. 

Zdroj: , 8.6. 
 

 Podle studie E-Commerce 2009 zaměřené na státy 
Visegrádské čtyřky (V4) celkem 81 % dotázaných z České 
republiky již někdy nakupovalo přes internet. Na Slovensku 
nakupovalo již někdy v eshopu 76 % respondentů, v Polsku 69 
% a v Maďarsku 66 % dotazovaných. 

Zdroj: , 7.6. 
 

 Evropská komise se bude v následujících týdnech 
zabývat stížností České fotovoltaické průmyslové asociace 
(CZEPHO) na vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu 
(MPO). Ta stanovuje účinnost nově instalovaných solárních 
článků dle typu mezi 16 až 22 %. Předseda představenstva 
CZEPHO Jaromír Řehák upozornil, že pokud vyhláška vstoupí v 
platnost, připraví o práci tisíce lidí, nedá šanci vzniknout novým 
pracovním místům a připraví státní rozpočet o miliardy korun.  

Zdroj: , 8.6. 
 

 O koupi automobilu na elektronický pohon by uvažovalo 
60 % Čechů. Vyplývá to z výsledků studie, kterou v Brně na 
konferenci Autosympo 2010 představili zástupci Škody Auto. 
Studie souběžně realizovaná v České republice, Německu a 
Japonsku ukázala, že ke koupi elektromobilu jsou nejochotnější 
právě Češi. Striktně ji odmítlo pouze 8 % respondentů v České 
republice, 17 % v Německu a 18 % v Japonsku. 

Zdroj: , 8.6. 
 

 Prezident České republiky Václav Klaus vetoval ve středu 9. 
června novelu zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Ta 
přiznávala obcím pravomoc regulovat na svém území všechny 
loterie, včetně videoloterijních terminálů.Podle Klause by novela 
zásadním způsobem zúžila okruh příjemců finančních prostředků 
na veřejně prospěšné účely. 

Zdroj: , 9.6

 


