Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři,
před několika dny
proběhlo
slavnostní
předávání cen v rámci
13. ročníku soutěže
Exportní cena DHL
HSBC. Jednou z kategorií byl i exportér
regionu, pro letošní
rok byl vybrán kraj
Vysočina a já jsem
tudíž měl tu čest se
slavnostního večera
zúčastnit.
Velice bych chtěl poděkovat
organizátorům a všem, kdo se
na
realizaci
a
organizaci této soutěže podílejí. Jsem rád, že se tato tradiční
akce těší zájmu malých a středních firem, které mají pro
naše hospodářství klíčový význam. Těší mě, že jsou
oceňováni exportéři, kteří nemají vůbec lehké živobytí,
neboť musí být jednak kvůli dravé a mnohdy i nekalé
konkurenci a také zhodnocující se koruně být neustále krok
před konkurencí a ve střehu.
Srdečně blahopřeji všem oceněným, ale také těm, kteří se
soutěže zúčastnili a i dalším, kterým se daří úspěšně své
výrobky uplatňovat na zahraničních trzích. Všem bych také
chtěl popřát dobré a inovativní nápady, stabilní měnový kurz,
šikovné kolegy a zaměstnance a dostatek platících
zákazníků.
Martin Hyský
radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje

nejúspěšnějším českým exportérům. Prestižní soutěž
Exportní cena DHL HSBC totiž vyhlašovala vítěze svého
letošního třináctého ročníku. Během večera byly
představeny ty nejlepší společnosti z České republiky, které i
přes nepřízeň ekonomické situace dokázaly v loňském roce
úspěšně růst a exportovat do celého světa. Záštitu nad
celým večerem převzalo Ministerstvo průmyslu a
obchodu a osobně se ho zúčastnil náměstek ministra
průmyslu a obchodu řídící sekci obchodu pan Ing. Milan
Hovorka, který všem zúčastněným firmám z pódia vyjádřil
svůj obdiv a uznání.
Zvítězit však mohly jen opravdu ti nejlepší. Všem vítězům
bychom ještě jednou jménem všech partnerů soutěže rádi
pogratulovali a popřáli mnoho dalších úspěchů. Naše uznání
si zaslouží i všechny do soutěže přihlášené firmy, které
dokázaly, že čeští exportéři jsou silní a dokáží obstát i
v celosvětové konkurenci. Výsledky letošního třináctého
ročníku Exportní ceny DHL HSBC spolu s fotografiemi ze
slavnostního
předávání
jsou
zveřejněny
na
www.exportnicena.cz.

1.

Firma PBS ENERGO, a.s. vznikla v roce 2006, jako
společný podnik PBS Velká Bíteš, a.s. (51%) a ČKD Nové
Energo, a.s. (49%) a v témže roce byla certifikována dle EN
ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:2004. Společnost byla
vytvořena z části divize turbin PBS Velká Bíteš, a.s. a
převzala její výrobní program. Výrobním programem je
návrh, výroba, servis a zkoušky parních, kondenzačních a
expanzních turbín do výkonu 25 MW. Dále pak výroba
náhradních dílů k výše uvedeným typům turbín. Parní a
kondenzační turbíny jsou mimo jiné aplikovány pro
kogenerační výrobu elektrické energie a tepla a nacházejí
uplatnění jak v ČR tak v řadě zemí Evropy (Slovensko,
Ukrajina, Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Bělorusko a Rusko).
2.

Večer před svátečním dnem, v úterý 16. listopadu 2010, se
v rámci
slavnostního
ceremoniálu
předávaly
ceny

MÍSTO: PBS ENERGO, a.s.

MÍSTO: 1 WITOS s.r.o.

Firma 1 Witos s.r.o. je obchodním a logistickým centrem
zaměstnávajícím zdravotně znevýhodněné osoby ( chráněná
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dílna ). Obchoduje s hutním a
stavebním
materiálem
ve
střední
Evropě
a
řeší
problematiku
zaměstnávání
zdravotně
znevýhodněných
osob.
3.

MÍSTO: MEDUSE DESIGN s.r.o.

Firma MEDUSE DESIGN se zabývá
komplexním
zpracováním
vlastních
produktových kolekcí od designérského
návrhu až po sériovou výrobu a následnou
distribuci. Filozofie produkce vychází z
inovativního kombinování tradičních řemesel
se současnými výrobními technologiemi.

1.

MÍSTO: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Hutní projekt Frýdek Místek a.s. je privátní projekční a
inženýrská organizace se 120 zaměstnanci. Hlavní obor
činnosti je koksárenská technologie, kde je zaměřen
především na zlepšování ochrany životního prostředí ve
stávajících i nových koksovnách. V posledních pěti letech
firma výrazně zvýšila aktivitu na zahraničních trzích, kde se
začal Hutní projekt Frýdek Místek a.s. pozvolna prosazovat.
Své projekty již uplatnil na Slovensku, Bosně a Hercegovině,
Polsku, Indii, Iránu a Jižní Africe.
2.

MÍSTO: AVAST Software a.s.

Z pohledu počtu
chráněných
počítačů je AVAST
Software se svými
130
miliony
uživatelů největší
světová společnost v oblasti počítačové bezpečnosti.
Striktně technicky vzato tedy exportuje opravdu, ale opravdu
hodně jedniček a nul. Měsíčně více než 2 petabyty dat.
(řekněme více dat každý den než je obsaženo v Knihovně
Kongresu USA) Více lidsky vzato, avast! exportuje bezpečí.
Těžko měřitelné. Penězi těžko vyčíslitelné. Ale možná o to
více důležité.
3.

MÍSTO: Velbates s.r.o.

Firma VELBATES, spol. s.r.o. se zabývá
výrobou a prodejem žáruvzdorných výrobků.
Specializuje se na výrobu tvarových výrobků
a hmot, jejichž základní surovinou je
křemenné sklo. Výrobky jsou určeny zejména
pro sklářský, koksárenský a hutnický průmysl.
Rozhodující objem produkce je dlouhá léta
směřován do sklářského průmyslu. Firma byla
založena v roce 1995, od roku 2006 jako
společnost s ručením omezeným. Od
založení firmy se objem produkce zvýšil více jak desetkrát. Z
počátku směřovala většina produkce na český, popřípadě
evropský trh. V současné době jsou rozhodující dodávky

určeny pro jižní a jihovýchodní Asii, jižní a severní Ameriku,
Japonsko a Čínu.

Vítězem této kategorie se stala firma BPS Energo, a.s. Ta
zvítězila i v kategorii malá společnost.

Institut pro testování a certifikaci, a.s
Institut pro testování
a certifikaci, a. s.
(ITC)
je
česká,
certifikační, zkušební,
kalibrační a inspekční
společnost
s
mezinárodní působností, poskytující odborné
služby
v
oblasti
hodnocení kvality a bezpečnosti výrobků, systémů řízení,
vzdělávání a v oblasti technické normalizace. ITC se
úspěšně prosazuje jako exportér certifikačních služeb, k
čemuž významně přispívá zastoupení v 15 zemích světa.

INCO engineering, s. r. o.
INCO engineering, s. r. o. je jedním ze tří evropských
dodavatelů těžních strojů a zařízení pro vertikální dopravu v
hlubinných dolech.
Do
této
elitní
skupiny se dostali
díky
neustálému
vývoji
nových
systémů a zařízení.
Účinnou
změnou
marketingové
politiky
se
jim
podařilo v době krize za posledních 1,5 roku uzavřít nové
kontrakty v hodnotě cca 1,6 mld Kč. Další tendry v objemu
cca 3 mld Kč jsme vyhráli, ale dosud probíhá smluvní
jednání. Tyto zakázky uzavřené v době krize nám zajišťují
práci minimálně na 5 let dopředu.

2N TELEKOMUNIKACE a.s.
2N je česká společnost
založena v roce 1991. Firma
se zabývá vývojem a
výrobou telekomunikačních
technologii. 2N má 150
zaměstnanců,
80%
produkce vyváží do 120ti
zemi světa. Každoročně se
umísťuje v elitní skupině
českých top 100 a získává také přední místa jako
zaměstnavatel roku.

Nový týdeník PLATEBNÍ SYSTÉMY
Na základě poptávky našich klientů jsme připravili praktický
týdenní přehled událostí z oblasti platebních systémů a
chování spotřebitelů při nakupování. Na několika stranách
A4 týdně najdete relevantní zprávy z následujících oblastí:
KARTY,
PLATBY,
E-COMMERCE,
SPOTŘEBITELÉ
A ROZVOJ SÍTÍ.

VYZKOUŠEJTE ZDARMA:
objednavky@cianews.cz

veřejnou debatu o reformě daně z příjmů. V úmyslu má
signifikantní zjednodušení celého systému a sblížení nákladů
zaměstnanců a OSVČ. Jedním z efektů by mělo být omezení
takzvaného švarcsystému či usnadnění daňových odvodů. Hotový
zákon chce ministr financí Miroslav Kalousek předložit zhruba v
květnu příštího roku.
Zdroj:
, 19.11.

Ministerstvo financí chystá do konce roku věcný záměr
zákona, který by měl obcím umožnit vyhlásit bankrot, popřípadě
nucenou správu či sloučení s větší obcí kvůli finanční stabilitě. Jak
potvrdil ČIA Vladimír Řepka z Ministerstva vnitra, záměr
projedná vláda začátkem příštího roku.
, 25.11.
Zdroj:


Říjnová meziroční míra inflace v České republice, měřená
pomocí harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HICP),
dosáhla úrovně 1,8 %. Meziroční míra inflace měřená pomocí
HICP, dosáhla v říjnu hladiny 1,9 % v eurozóně a 2,3 % v rámci
celé EU. Informace zveřejnil Eurostat v aktuálním přehledu
harmonizovaných indexů spotřebitelských cen.
, 19.11.
Zdroj:


Meziroční růst německého HDP bez sezonního očištění
dosáhl ve třetím čtvrtletí 3,9 % a oproti minulému období se tak
nezměnil. Domácí poptávka ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,4 % a
výrazně tak zpomalila ve srovnání s 1,9 % z druhého čtvrtletí.
, 23.11.
Zdroj:


Podle aktuální makroekonomické prognózy České národní
banky se celková meziroční míra inflace bude i v horizontu
následujících let pohybovat kolem inflačního cíle 2 %. Inflace
očištěná o vliv změn daní byla v říjnu pod 1 %, tento vliv by však
měl odeznít v průběhu příštího roku. Celková meziroční míra
inflace v České republice zůstala v říjnu na úrovni 2 %, zatímco
míra inflace v eurozóně se k této hladině postupně přibližuje.
Zdroj:
, 19.11.


Souhrnný indikátor důvěry v ČR se zvýšil v listopadu
meziměsíčně o 1,3 bodu, a to jak vlivem růstu podnikatelské, tak
spotřebitelské důvěry. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně
zvýšila podle dat Českého statistického úřadu o 1,1 bodu, důvěra
spotřebitelů se zvýšila o 2,2 bodu. Ve srovnání s hodnotou v
listopadu loňského roku je souhrnný indikátor důvěry o 11,7 bodu
vyšší.
Zdroj:
, 24.11.


Čistá zaměstnanost se snížila v loňském roce meziročně o 9,2
%, zatímco v roce 2008 zaměstnanost ještě rostla o 0,5 %.
Vyplývá to z analýzy provedené Kateřinou Duspivovou ze
společnosti Trexima u firem s deseti a více zaměstnanci. Stálým
zaměstnancům rostly v ČR do konce roku 2008 mzdy o 10 %,
avšak v roce 2009 klesly o 3 %. Největší pokles se týkal
manuálních zaměstnanců a vedoucích a řídících pracovníků.
Zdroj:
, 25.11.


Tým českých analytiků a ekonomů vytvořil studii s názvem
Vybrané problémy a vyhlídky českého trhu práce. Na základě
analýzy šesti oblastí práce studie formuluje opatření ke zlepšení
podnikatelského prostředí. Jde například o zkrácení pracovních
úvazků, snížení nákladů na propouštění zaměstnanců, rozšíření
kont pracovní doby nebo třeba změny aktivní politiky
zaměstnanosti.
Zdroj:
, 22.11.


Dle
průzkumu
Paying
Taxes
2011
společnosti
PricewaterhouseCoopers stráví čeští podnikatelé v průměru 557
hodin ročně vyplňováním daňových přiznání a dalších daňových
předpisů a dokumentů. Délka této doby řadí ČR na 167. místo na
světě.
, 19.11.
Zdroj:


Zhruba u 70 % Čechů klesla během loňského roku reálná
kupní síla. Uvedl to na semináři Českého statistického úřadu
Dalibor Holý s tím, že pokud bude tento trend pokračovat, může
to mít negativní ekonomické a sociální důsledky. Ovlivněn může
být podle něj také státní rozpočet.
, 25.11.
Zdroj:


Ministr financí Miroslav Kalousek v neděli 21. listopadu
potvrdil, že rozpočtový schodek pro letošní rok nepřekročí 163
miliard Kč. Podle serveru ČT24.cz by mohl schodek
dosáhnout jen 5,1 % HDP.
Zdroj:
, 22.11.


V hodnocení Legatum Prosperity Index 2010 se Česká
republika v žebříčku prosperity a ekonomické perspektivy zemí
umístila ze 110 států světa na 24. místě. Obhájila tak svou pozici z
minulého roku. Na prvním místě skončilo Norsko, na druhém
Dánsko a na třetím Finsko.
Zdroj:
, 23.11.


Vláda ve středu 24. listopadu schválila novelu devizového
zákona, která umožní prodej zemědělské půdy cizincům. Jak uvedl
premiér Petr Nečas, vláda zároveň uložila ministrovi zemědělství
Ivanu Fuksovi zpracovat do 31. ledna příštího roku novelu zákonu
o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na
jiné osoby a zákonu o Pozemkovém fondu.
Zdroj:
, 24.11.


K pondělku 22. listopadu udělil Energetický regulační úřad
(ERÚ) licence fotovoltaickým elektrárnám o celkovém výkonu
přesahujícím 1300 MW. Jak uvedl místopředseda úřadu Blahoslav
Němeček, projekty o výkonu dalších 500 MW mají o licenci
požádáno a je u nich reálné, že ji v letošním roce získají.
Zdroj:
, 24.11.


Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje dotovat
mzdu mladých zaměstnanců, a to prostřednictvím projektu "Praxe
pro mladé do 30 let". Dotace budou zavedeny od 1. ledna roku
2011 jako jedno z pěti opatření pro snížení nezaměstnanosti. Do
projektu bude zahrnuto pět tisíc klientů úřadů práce.
, 19.11.
Zdroj:


Státní energetická koncepce (SEK) bude hotová nejdříve na
podzim roku 2011. Jak na konferenci Obnovitelné zdroje energie
2010 pořádané IIR uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu
pro energetiku Tomáš Hüner, původně plánovaný březnový termín
je nereálný.
Zdroj:
, 24.11.



Ministerstvo financí plánuje na zimu a jaro příštího roku



V důsledku plánované důchodové reformy, nižší podpory

stavebního spoření a výše úrokových sazeb na spořících účtech či
termínovaných vkladech se lidé v ČR začínají více zajímat
o investice. Uvedl to v rozhovoru pro ČIA a IIR Sales Director
společnosti BSC Praha Čeněk Navrátil s tím, že oblíbeným typem
investic jsou podílové fondy. Naopak podle něj klesá zájem o
stavební spoření, penzijní připojištění a kapitálová životní pojištění.
Zdroj:
, 22.11.

Od ledna příštího roku se podle zprávy České správy
sociálního zabezpečení zvýší všechny důchody českého
důchodového systému. Základní výměra důchodu se zvýší z 2 170
Kč na 2 230 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu vzroste o 3,9
%.
, 25.11.
Zdroj:

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu zákona o
podpoře OZE. Návrh omezuje podporu pouze na elektřinu
vyrobenou z biomasy v kombinované výrobě s teplem. Novela
mění také výkupní ceny a zelené bonusy. Do budoucna by se tak
váha měla přesunout k podpoře formou zelených bonusů. Zákon v
současné době prochází legislativním procesem. V platnost by měl
vstoupit na začátku roku 2012.
Zdroj:
, 22.11.

Zhruba 57 % finančních institucí v ČR a v SR hodnotí svou
současnou ekonomickou situaci jako lepší než loni a 59 %
očekává další zlepšení situace ve svém sektoru v příštím roce. Jak
dále vyplývá z průzkumu Banking Executive Survey 2010 od
společnosti KPMG mezi 51 institucemi, nejspokojenější jsou
banky a leasingové společnosti. Naopak tři čtvrtiny ostatních
finančních institucí svou situaci považují za stejnou či horší.
Zdroj:
, 24.11.

Od 1. ledna příštího roku se zvýší poplatky při vynětí půdy ze
zemědělského půdního fondu. U nejbonitnějších půd se poplatky
dle mluvčí Ministerstva životního prostředí Jarmily Krebsové
zvýší v průměru 14krát, u těch nejméně hodnotných dvakrát.
Konečné znění zákona zatím není známé.
, 25.11.
Zdroj:

Z průzkumu společnosti Colliers International vyplývá, že se
světový trh komerčních realit opět navrací k růstu. Celkem 90 %
respondentů plánuje v příštím roce rozšířit nebo zachovat svá
realitní portfolia v oblasti kancelářských, průmyslových a
maloobchodních nemovitostí. Více než 60 % dotázaných chce v
příštím roce rozšířit svá realitní portfolio.
, 23.11.
Zdroj:

Podle analýzy skupiny TPA Horwath CEE existují v regionu
CEE v sektoru rezidenčních nemovitostí problémy s neobsazeností
zejména v Budapešti. Tam zůstává neprodáno více než
dvojnásobné množství bytů než před krizí (zhruba 4000 bytů).
Naopak v Praze a Varšavě již dochází ke stabilizaci. V Praze je
zhruba 2500 bytů neprodaných, ve Varšavě pak 4500.
Zdroj:
, 19.11.

Z průzkumu společnosti Colliers International vyplývá,
že mezi nejatraktivnější lokality pro akvizice patří vedle USA a
Číny také Varšava, Praha, Moskva, Bukurešť či Kyjev. Zvýšená
akviziční aktivita se bude podle průzkumu koncentrovat
především na domácích trzích investorů. Celkem 70 %
respondentů plánuje své akvizice realizovat především v
mateřských zemích.
, 24.11.
Zdroj:

Dle průzkumu společnosti Incoma GfK Shopper Typology
2010 se potvrdil trend posledních let, a to široká diferenciace
nákupního chování. Například jedna z největších typologických
skupin Hodně a výhodně má podíl jen 23 %. To dle analytiků
průzkumu vyzvedává význam zaměřené reklamy na určité skupiny

a typy zákazníků. Cílení reklamy a marketingu na průměrného
zákazníka je pak zcela zbytečné.
Zdroj:
, 23.11.

Podle Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších
nemovitostí v ČR (OSMD) je současná novela občanského
zákoníku pozitivním krokem, ale stále není dostatečná. OSMD
navrhuje, aby nájemník a majitel měli možnost vypovědět
smlouvu bez udání důvodu s dvouletou výpovědní lhůtou. OSMD
kritizuje také institut náhradních bytů a náhradního ubytování.
Zdroj:
, 23.11.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský nesouhlasí s
návrhem Občanského sdružení majitelů bytů a domů, aby do
projednávané novely občanského zákoníku v oblasti nájemního
bydlení byla doplněna možnost pronajímatele ukončit nájemní
smlouvu výpovědí bez udání důvodu. Jak Jankovský uvedl, tato
možnost do právního systému ČR ještě minimálně tři nebo čtyři
roky nepatří.
, 23.11.
Zdroj:

Internetová kampaň All you need is Prague, která probíhala
od června do září na rezervačních portálech Expedia.com a
Lastminute.com, přinesla podnikatelům v Praze přes 138 milionů
Kč. Částka odpovídá útratě za nákupy, restaurace a nocleh, který
se přes tyto rezervační portály zamluvilo téměř 50 tisíc turistů.
Zdroj:
, 24.11.

Počet nocí strávených v hotelech nebo jiných ubytovacích
zařízeních v České republice dosáhl v roce 2009 36,7 milionu. V
celé EU ubytovací zařízení vykázala 2,22 bilionu takto strávených
nocí. V České republice jsou nejoblíbenějšími měsíci pro pobyt v
hotelu červenec a srpen, kdy každý z nich odpovídá za necelých
15 % z celkového ročního úhrnu.
Zdroj:
, 22.11.

Dle průzkumu společnosti Factum Invenio na téma
oblíbenosti stravenek považuje až 95 % dotázaných stravenky za
důležitý nástroj podpory spokojenosti zaměstnanců. Až 92 %
zaměstnavatelů si pak přeje, aby stávající systém podpory
stravenek byl zachován. Zhruba 93 % firem si pak myslí, že
systém rovněž podporuje rozvoj podnikání v ČR.
, 22.11.
Zdroj:

Lidé v
rámci povinného
ručení požadují
čím
dál
častěji kromě nákladů na opravu vozidel po pojišťovnách také
finanční odškodnění za vzniklá zranění a ušlou mzdu.
Pojišťovnám se tak zvyšuje objem škod u povinného ručení a dle
vyjádření poradenské společnosti Rentia by to mohl být důvod k
brzkému zdražení sazeb povinného ručení.
, 23.11.
Zdroj:

Česká národní banka (ČNB) podporuje aktivní mezinárodní
spolupráci v rámci evropského systému dohledu nad bankovním,
kapitálovým a pojišťovacím trhem (ESA´s). Uvedl to
viceguvernér banky Vladimír Tomšík v rámci prezentace na
sněmu Komory auditorů ČR v úterý 22. listopadu. Podle Tomšíka
však ČNB nesouhlasí s kroky, které by přenesly pravomoci
národních autorit na EU a nelíbí se jí také zvláštní nástroje ESA´s
pro krizová období.
, 23.11.
Zdroj:

Zhruba 60 % respondentů není přesvědčeno, že musí
pracovat přímo z kanceláře firmy, aby podali dobrý pracovní
výkon. Vyplývá to ze studie Connected World Report, kterou
zpracovala společnost Cisco. Přes dvě třetiny zaměstnanců by
přijalo pracovní nabídku s menším platem, pokud by měli možnost
pracovat na dálku a více volnosti ve využívání mobilních zařízení
a přístupu k sociálním sítím.
Zdroj:
, 25.11.

