Vážení čtenáři,
Česká republika byla
v posledních
letech
významným
zahraničním
působištěm
západních
firem,
centrem inovace a
především významným
vývozcem
výrobků
s vyšší
přidanou
hodnotou. V současné
době je tento tradiční
model
fungování
obchodu pod silným tlakem asijské konkurence. Čím dál
více pociťujeme fakt, že Východ mění Západ. Jak se
postavit k měnící se tváři světového obchodu?
HSBC jedna z největších světových organizací
poskytujících bankovní a finanční služby uveřejnila v těchto
dnech studii, kde se zaměřuje na nejvýznamnější současné
a budoucí trendy v exportu. Zdůrazňuje, že „racionálně
uvažující“ podniky musí s Asií nejen počítat ve svých
strategických úvahách, ale i aktivně řešit, jak těžit z její
různorodé klientely, kvalifikované pracovní síly a pokroku ve
výzkumu a vývoji, a přitom zmírňovat rizika vyplývající
z makroekonomického klimatu.
Tyto výzvy a mnohé další mohou očekávat naši exportéři a
finalisté Exportní ceny DHL HSBC, která vyvrcholí na
podzim tohoto roku.
Pevně věřím, že se osobně setkám s významnými vývozci,
kteří úspěšně obstáli v boji o zákazníka právě v Asii.
Tomáš Nymburský
ředitel exportních finančních služeb
HSBC Bank plc – pobočka Praha
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Tomáš
Nymburský
absolvoval
Vysokou
školu
ekonomickou v Praze. V roce 2007 nastoupil do pobočky
HSBC Bank plc, kde zastává pozici ředitele exportních
finančních služeb. Své zkušenosti z oblasti exportu získal
také ve společnostech Commerzbank AG, pobočka
Praha, London Forfaiting Company PLC London a
Komerční banka a.s., kde zastával seniorní pozice.
V minulosti Nymburský také působil na obchodním
zastoupení společnosti Škodaexport v Egyptě.
Jak hodnotíte minulý ročník soutěže Exportní cena
DHL HSBC? Co pro Vás bylo v rámci soutěže
nejzajímavější? Překvapilo Vás něco?
Banka HSBC je lídrem v oblasti exportních finančních
služeb a celosvětově podporuje tyto projekty. Soutěž
během třinácti let prošla organickým vývojem a
přizpůsobuje se trendům v oblasti vývozu. Výsledky
v loňském roce spíše potvrdily to, co jsme očekávali.
Ukázalo se, že je český export silně navázán na
Evropskou unii. Jsme banka s asijskými kořeny, proto pro
nás bylo určitým překvapením, že se české firmy obávají
proniknout na vzdálenější území, jako je např. Dálný
východ či Střední Asie. V tom vidíme do budoucna
potenciál pro české vývozce.
Na
začátku
roku
jste
českým
exportérům
doporučoval, aby se přeorientovali na Čínu. Je toto
doporučení stále aktuální, nebo se situace nějakým
způsobem změnila?
Toto doporučení je více než aktuální. Na základě studie,
kterou jsme zveřejnili začátkem července, vyplývá, že
společnosti, které se nepostaví čelem k tomu, co
způsobují změny v ekonomické rovnováze a růst Asie,
ztratí obchodní příležitosti a obchodní hrozby tak
vzrostou. Výhled pro evropské podniky je na základě této
zprávy značně pesimistický.
Jaké zahraniční trhy jsou v současné době z Vašeho
pohledu mezi českými vývozci nejpopulárnější?
Kromě již vzpomínané Evropské unie dochází k návratu
obchodování do Ruska a stále populárnější jsou i země
Dálného východu, jako například Ázerbájdžán či
Kazachstán, a to především z důvodu produkce značných
nerostných surovin.
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Existují
nějaké
oblasti,
které
byste
českým
společnostem jako vývozní destinaci nedoporučil?
Kromě embargovaných zemí neexistují žádná obecná
doporučení. Při určité míře opatrnosti lze dnes obchodovat
téměř s celým světem. Záleží na výběru vhodného
obchodního partnera, finanční instituce a relevantních
zajišťovacích instrumentů. Vzhledem k naší globální
přítomnosti v 88 zemích světa můžeme klientovi značně
pomoci a ulehčit mu tak vstup na nová teritoria.
Jaké jsou největší problémy českých firem, respektive
co české firmy nejvíce podceňují při vstupu na
zahraniční trhy? Máte pro ně nějaká doporučení?
Ignorují místní zvyklosti a kulturní odlišnosti. Podceňují
význam lokálního zástupce. Chtějí vyvézt za každou cenu,
proto ne vždy dostanou za své zboží zaplaceno.
Doporučení je jednoduché: firmy by měly spoléhat na
globální banku, která poskytne kvalitní a aktuální informace
o teritoriu a zmírní či zcela eliminuje rizika vyplývající
z případného obchodu.
Celý rozhovor s Tomášem Nymburským naleznete na
cianews.cz

Mohl byste nám na začátku přiblížit Vaši firmu a
oblast, ve které působí?
Společnost SVCS Process Innovation je malá firma se
zhruba 25 zaměstnanci. Zaměřujeme se na výrobní
zařízení, takzvané difúzní pece, které se využívají při
výrobě polovodičových součástek nebo solárních článků.
Vzhledem k tomu, že máme v České republice prakticky
jediného zákazníka, je většina našich projektů exportních.
Jaké plány či změny bude Vaše společnost v tomto
roce realizovat?
Za pomoci taiwanského partnera se nám podařilo doladit
naši difúzní pec pro výrobu solárních článků na světovou
úroveň. Proto chceme v letošním a příštím roce zahájit
velkou marketingovou kampaň na podporu jejich prodeje.
Chystá v letošním roce Vaše společnost nějaké
investice?
Rozpočet naší společnosti počítá pro roky 2010 a 2011 se
zhruba 8 miliony Kč na podporu marketingu. Investujeme
však i do nových technologií. Příkladem může být projekt,
který připravujeme společně s Fyzikálním ústavem ČAV.
Jaké destinace jsou dle Vás v současné době vhodné
pro export a naopak?
U nás je to jednoduché. Naši potenciální zákazníci jsou
jen v několika málo světových destinacích. Soustředíme
se tedy na Rusko, Čínu, Taiwan, Malajsii a Singapur.
Sledujeme však i další destinace, kde se mluví o založení
továren na výrobu solárních článků. Jako příklad mohu
uvést Vietnam.
Jak se dařilo Vaší společnosti v prvním kvartále
tohoto roku? Vnímáte trend oživení?
„Krizový cyklus“ v našem oboru je trochu jiný než v
globální ekonomice. U nás byl nejhlubší propad v letech
2001 až 2003, kdy se „zbytek světa“ normálně rozvíjel.
Současná krize proto byla relativně mírná. Momentálně
jsme v očekávání, jak dopadnou již dojednané, ale stále
nepodepsané kontrakty v Číně. Doufáme, že i v Rusku se
věci pohnou správným směrem.

Kategorie „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
být minimálně 100.000,- Kč a další podmínkou je, že
společnost vznikla před 1. lednem 2008.

Jaký vývoj pro Váš obor odhadujete pro zbytek roku
2010?

Než vás blíže seznámíme s loňským vítězem této kategorie,
dovolte nám stručně představit další úspěšné firmy, které se
umístily na druhém a třetím místě. Firma Velbates spol.
s r.o. získala v loňském roce v kategorii Malá společnost
pomyslnou stříbrnou medaily. Tato firma se zabývá výrobou
a prodejem žáruvzdorných výrobků. Specializuje se na
výrobu tvarových a netvarových výrobků, jejichž základní
surovinou je křemenné sklo. Výrobky jsou určeny zejména
pro sklářský, koksárenský a hutnický průmysl. Třetí místo ve
stejné kategorii obsadila společnost EGO 93, s.r.o., která se
zabývá převázně výrobou chemických roztoků s obsahem
stříbra, které se používají pro výrobu zrcadel a vánočních
ozdob. Mezi jejich zákazníky patří významné sklářské
společnosti po celém světě.

V loňském roce se Vaše firma stala vítězem
prestižního ocenění Exportní cena DHL HSBC
v kategorii Malá společnost a zároveň obdržela
ocenění Nejúspěšnější klient CzechTrade . Co pro Vás
tato ocenění znamenají?

V současné době můžeme pozorovat určité oživení.
Například se podstatně prodloužily dodací lhůty našich
dodavatelů.

V naší firmě se dříve hodně diskutovalo, je-li správná
orientace na velice úzký sortiment s důrazem na export.
Zisk tohoto ocenění pro nás byl potvrzením, že jdeme
správným směrem.
Mělo získané ocenění nějaký zvláštní dopad na Vaše
podnikání?
Dalo to motivaci managementu a snad i řadovým
pracovníkům.
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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.

 Ministerstvo financí (MF) ve své nově zveřejněné
Makroekonomické predikci předpovídá pro rok 2010 mírný
nárůst reálného HDP o 1,6 %. Růst by měl být tažen
zejména zahraničním obchodem díky zvýšení dovozu v
ekonomikách hlavních obchodních partnerů. V příštím roce
by ale česká ekonomika mohla růst tempem 2,3 %.
 Inflace se v červnu podle dat Českého statistického
úřadu (ČSÚ) meziměsíčně nezměnila. Oproti červnu
loňského roku spotřebitelské ceny vzrostly o 1,2 %, tedy
stejně jako v květnu.
 V červnu činila míra registrované nezaměstnanosti 8,5
%. Oproti květnu to znamená pokles o 0,2 procentního bodu.
Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) to
znamenalo meziroční nárůst o 0,5 procentního bodu. K
poslednímu červnovému dni tak bylo bez práce 500 500 lidí.
 Běžný účet platební bilance se v květnu propadl do
schodku ve výši 24 miliard Kč, což je nejhlubší deficit od
června 2008. Za tímto propadem stojí především odliv
dividend, který činil 34,3 miliardy Kč. Bilance zboží a služeb
ale byla aktivní. Příliv kapitálu na finančním účtu činil 36,4
miliardy Kč a saldo přílivu přímých investic 7,6 miliardy Kč.
Rezervy České národní banky se zvýšily o 5,7 miliardy Kč.
 Sezonně očištěná průmyslová produkce v květnu
letošního roku meziměsíčně vzrostla o 0,1 %. Meziročně
zaznamenala nárůst o 16,9 %, po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů o 11,3 %. Hodnota nových zakázek
přitom meziročně vzrostla o 27,2 %.
 Sezonně očištěná stavební produkce vzrostla v květnu
meziměsíčně o 7,2 %. V meziročním srovnání se pak ve
stálých cenách zvýšila o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu
pracovních dní klesla o 1,9 %. Produkce v pozemním
stavitelství vzrostla o 0,5 %, u inženýrského stavitelství došlo
k růstu o 0,6 %. Stavební úřady vydaly v květnu 9695
stavebních povolení, což znamená meziroční pokles o 4 %.
 Vývozní ceny v květnu 2010 oproti dubnu vzrostly o 2,1
%. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 2,7 %. Podle dat
Českého statistického úřadu (ČSÚ) vývozní ceny v
meziročním srovnání po devíti měsících vzrostly, a to o 0,3

%. Dovozní ceny také zaznamenaly meziročně nárůst, a
to o 3,1 % po třináctiměsíčním poklesu. Směnné relace se
meziměsíčně snížily a s 99,4 % jsou tak již sedmý měsíc
negativní. Meziročně se již šestý měsíc drží na negativních
hodnotách, v květnu 2010 to bylo 97,3 %.
 Sezonně očištěná průmyslová produkce vzrostla v
květnu v eurozóně o 0,9 %. V celé Evropské unii růst činil
1 %. Podle dat Eurostatu to oproti květnu loňského roku
znamená nárůst o 9,4 % v eurozóně a o 8,7 % v EU27.
 Meziroční inflace dosáhla v červnu v eurozóně 1,4 %
a v Evropské unii 1,9 %. V eurozóně to znamená
meziměsíční pokles o 0,2 a v EU27 o 0,1 procentního
bodu. Jak uvádí Eurostat, v červnu předcházejícího roku
zaznamenala eurozóna deflaci ve výši 0,1%. V EU27 ve
stejném období rostly ceny jen mírně, a to o 0,6 %.
 Ke konci prosince loňského roku působilo v České
republice 989 568 malých a středních podniků (MSP).
Podle Zprávy o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2009
vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu se tyto
podniky v roce 2009 podílely 62,33 % na celkové
zaměstnanosti a 36,22 % na tvorbě hrubého domácího
produktu.
 Přístup Evropské unie k regulaci finančního sektoru je
dle nového guvernéra České národní banky Miroslava
Singera špatný. Singer v rozhovoru pro Wall Street Journal
dále uvedl, že úrokové sazby v ČR nejspíš zůstanou na
nízké úrovni déle, než se dosud předpokládalo. Další
snižování sazeb je dle něj však nepravděpodobné.
 Nový institut ručení za odvod daně z přidané hodnoty
(DPH), který obsahuje návrh novely o DPH, může podle
studie společnosti KPMG Česká republika na odběratele
přenášet poměrně značná rizika. Komora daňových
poradců (KDP) připravuje v rámci připomínek návrh
implementace
instrumentů,
které
by
odběrateli
umožňovaly se po splnění určitých podmínek ručení
zbavit.
 Česká republika odmítá návrhy Evropského
parlamentu, aby nové dohledové orgány Evropské unie
nad bankami a finančním trhem měly možnost přijímat
rozhodnutí bez ohledu na národní centrální banky.
Stejného názoru jsou například i Britové a Němci, kteří
spolu s námi předali vyjednávací mandát belgickému
předsednictví.
 Podle analýzy Citibank je zatím nejistota na trhu
stejná jako v 2. polovině minulého roku. Rizika jsou
očekávána zejména ze strany zahraniční poptávky s
ohledem na změnu fiskální politiky. Ta působí na investory
nepříznivě v kratším i delším období, protože skrze
snižování výdajů i velkou zadluženost bude podvazován
hospodářský růst.
 Ministři financí Evropské unie dali konečný souhlas se
vstupem Estonska do eurozóny. Estonsku se navzdory
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hlubokému hospodářskému propadu podařilo v loňském roce
udržet deficit veřejných financí v mezích daných
Maastrichtskými kritérii. Do eurozóny vstoupí 1. ledna
příštího roku a nahradí svou měnu v kurzu 15,6466 korun za
euro.
 Agentura Moody's Investors Service snížila rating
Portugalsku z AA2 na A1, tedy o dva stupně. Podle
Moody's se totiž bude portugalská finanční stabilita
zhoršovat i ve střednědobém horizontu. Navíc, pokud
strukturální reformy nepřinesou ve středně až dlouhodobém
horizontu pozitivní výsledky, růstové vyhlídky jsou stále
slabé. Výhled Moody's je přesto stabilní.

 Podle partnera společnosti KPMG Česká republika
Andrease Hoefinghoffa lze vzhledem k chybějícím
výraznějším podnětům na straně současné poptávky
očekávat pozvolné oživování v českém stavebnictví. Podle
něj přijde nejdříve v roce 2011. Mezitím však dojde k jisté
konsolidaci a restrukturalizaci na straně nabídky.
 Ceny nových automobilů v České republice klesly v
loňském roce meziročně o 9,4 %. Pokles tak byl pátý největší
v Evropské unii. Více se ceny snížily ve Slovinsku (o 13,4
%), Litvě (11,1 %), na Slovensku (11 %) a v Rumunsku (10,1
%). Podle Evropské komise mohla k poklesu cen přispět
skutečnost, že recese v roce 2009 zasáhla většinu nových
členských států více než EU jako celek.
 Počet nově dovezených ojetých osobních vozů v
Česku v 1. pololetí klesl o 10,6 %. Čeští řidiči ve zmíněném
období zaregistrovali celkem 63 852 aut. Oproti stejnému
období roku 2008, kdy byl dovoz ojetých vozů rekordní, jde o
pokles o 47 %. Nejprodávanější kategorií byly ojeté vozy se
stářím od pěti do 10 let. Ty tvořily s 25 797 registracemi 40,4
% trhu. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Pavla
Tunkla se zvýšil počet dovezených vozů starších 10 let, a to
o 4,5 %.
 V květnu letošního roku se v České republice vyrobilo
6,205 TWh elektřiny brutto. Meziročně to znamená nárůst o
5,7 %. Celkový instalovaný výkon za květen stoupl o 39,4
MW na 18 443,3 MW. Spotřeba se meziročně zvýšila o 6,4
%, a to z 4,34 TWh na 4,62 TWh.
 Tržby společností z oboru výroby a rozvodu elektřiny,
plynu a tepla se v květnu meziročně snížily o 7,9 % po
dubnovém poklesu o 5,6 %. Fyzický objem produkce a
dodávek naopak roste, nicméně tempo růstu kleslo z
dubnových 12,4 % na 8,4 % v květnu. Vyplývá to z údajů
Českého statistického úřadu.
 V červnu letošního roku vzrostly ceny průmyslových
výrobců o 0,5 %, což znamená meziroční nárůst o 2 %.
Meziměsíčně rovněž vzrostly ceny zemědělských výrobců, a
to o 3 %. Oproti červnu loňského roku to znamenalo pokles o
2,7 %. Dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v
meziměsíčním srovnání klesaly ceny stavebních prací o 0,1
% a ceny tržních služeb o 0,5 %. Meziročně se pak jedná u
stavebních prací o pokles o 0,3 % a u tržních služeb o 1,5 %.

 Ve druhém čtvrtletí roku 2010 došlo k meziročnímu
poklesu ceny elektřiny o 2,7 %. Ceny plynu klesly o 6,5
%, díky dubnovému zdražení plynu o 3,3 % se tak snížil
meziroční pokles, který ještě v prvním čtvrtletí dosáhl 12,3
%. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu.
 Podle informací České plynárenské unie se v ČR
vyrábí ze zemního plynu jen 5,1 % elektřiny. V rámci
Evropské unie je to 21 % a jak vyplývá ze zprávy Joint
Research Center s názvem Renewable Energy
Snapshots, evropský trend je plynu nakloněn.
 Ceny potravin a nealkoholických nápojů vzrostly v
červnu letošního roku meziročně o 0,7 %. Naopak ceny
alkoholických nápojů klesly o 1,5 %. Ceny tabáku
meziročně vzrostly o 4,7 %. Celkově ceny v oddíle
alkoholických nápojů a tabáku stouply o 4,4 %.
 Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesly
ve 2. čtvrtletí tohoto roku nabídkové ceny bytů v České
republice mezičtvrtletně o 0,3 %. V hlavním městě poklesly
o 1,1 %, v regionech mimo Prahu naopak vzrostly o 0,3 %.
 Odvětví výroby motorových vozidel zaznamenalo v
květnu meziroční nárůst o 26,6 %. Tržby společností, které
v tomto sektoru působí, se zvýšily o 21,1 %. Údaje
zveřejnil Český statistický úřad.
 Novela zákona o správních poplatcích, která
zpolatňuje nové úkony, nabyla začátkem června
účinnosti.Podle Ministerstva financí (MF) úkony provedené
elektronicky od července letošního roku nejsou
osvobozeny od správního poplatku.
 Produkce společností z oboru těžba a úprava uhlí v
květnu vzrostla o 15 %, ještě v dubnu byl přitom
zaznamenán pokles o 5,8 %. Tržby producentů uhlí v
květnu vzrostly o 14,2 %, je to tedy méně než v dubnu, kdy
růst dosáhl 16,4 %. Vyplývá to z údajů Českého
statistického úřadu.
 Podle
statistik
serveru
iFondy.cz
většina
konzervativních domácích podílových fondů investorům
od začátku roku mírně vydělala. Za 1. polovinu letošního
roku fondy peněžního trhu přinesly v průměru výnosy pod
1 %, dluhopisové pak mírně vyšší. Mezi akciovými fondy
byly velké rozdíly, zaznamenány byly dvouciferné zisky i
ztráty.
 Masivní podpora fotovoltaiky podráží nohy ostatním
alternativám k tradičním zdrojům energie, které mají v
českých podmínkách větší potenciál, jako například
vytápění biomasou. Uvedl to poslanec Evropského
parlamentu za ODS Miroslav Ouzký, který tvrdí, že již nyní
musíme alokovat 40 % všech prostředků určených na
obnovitelné zdroje energie právě na podporu fotovoltaiky,
přestože ta vyrobí jen 7 % obnovitelné elektřiny.
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