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Únorový newsletter KCPP
Co zásadního se událo v českém i světovém byznysu za uplynulé týdny?
Přečtěte si nový díl newsletteru Krajského centra podpory podnikavosti, ve
kterém se vám snažíme nejen přibližovat dění okolo, ale přes rychlé zprávy
také motivovat k tomu, abyste se do sféry podnikání lépe ponořili.

Bleskové novinky

EK: Česká ekonomika zrychlí na 4,4 procenta 
Růst české ekonomiky letos zrychlí na 4,4 % z loňských 3,3 %, odhaduje ve
své prognóze Evropská komise. Tahounem růstu by měly být investice a
spotřeba domácností. Výhled Komise je optimističtější než odhad České

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/hrfHxj
https://us1.campaign-archive.com/home/?u=08ee4d9c0ab47c7132feceba2&id=d9febae4ec
javascript:;


16.02.22 13:22 Únorový newsletter od KCPP je tady!

https://mailchi.mp/d1732fb5edb0/norov-newsletter-od-kcpp-je-tady-8797097 2/5

bankovní asociace, která odhaduje růst tuzemského HDP v letošním roce na
3,7 %. (Právo) 

Do podnikání se vrhlo téměř 70 tisíc nováčků 
Loni začalo podnikat za živnostenský list 68 819 fyzických osob, nejvíce za
posledních devět let. Meziročně jde o 9% nárůst, uvedla společnost Dun &
Bradstreet. Celkově v tuzemsku působí 2,17 mil. živnostníků, aktivně podniká
52 % z nich. Nejvíce nových podnikatelů začalo fungovat v Praze,
Středočeském a Jihomoravském kraji. (E15) 

V EU se loni poprvé prodalo víc hybridů než dieselů 
Loni se v EU poprvé v historii prodalo více hybridních aut než vozů s
dieselovým pohonem, rozdíl činil 48 aut ve prospěch hybridů. Uvedlo to
Evropské sdružení výrobců automobilů, podle kterého je každý jedenáctý loni
prodaný vůz poháněn baterií. Na evropských silnicích jich jen loni přibylo
878 432. (HN)

Otevřené dveře na MVŠO

Moravská vysoká škola Olomouc uspořádala koncem ledna další fyzický Den
otevřených dveří, kde se zájemci mohli dozvědět vše, co je o studiu zajímá. A
stále tato možnost je – na oficiálním webu MVŠO je možné si domluvit
individuální schůzku, v rámci které se vám bude věnovat jeden z pracovníků
školy.

Více informací naleznete zde.
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Co se děje na MVŠO?

Nová profilace i inspirativní setkání s podnikateli
–

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) rozšiřuje svůj záběr profilací a
otevírá novou, která bude zaměřena na rodinné firmy. Novinka je v přípravě
na akademický rok 2022/2023. 

I Krajské centrum podpory podnikavosti (KCPP) přichází s několika
zajímavými novinkami. Ať už jde o nabídku konzultací pro všechny učitele
středních škol v oblasti podnikavosti nebo zajištění inspirativních setkání s
podnikateli na každé SŠ. 

Pokud tedy máte zájem o setkání s úspěšnými podnikateli, kontaktujte pana
doktora Kolumbera a inspirujte své studenty skutečnými příběhy.

Povolenky jsou nová daň – Jarmila Zimmermannová
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Rozhovor Lidových novin s rektorkou MVŠO
V poslední době veřejnost v České republice zaznamenala obchodovatelné
emisní povolenky jako jeden z klíčových důvodů růstu cen elektřiny. Tento
ekonomický nástroj vnímá společnost vesrkze negativně – jak podniky, které
musí emisní povolenky nakupovat, tak domácnosti, kterým se promítají do cen.
Otázkou je, zda je současná cena jedné tuny oxidu uhličitého na burze
adekvátní a zda přispěje k dosažení environmentálních cílů.

V souvislosti s rozvířenou diskuzí ohledně budoucnosti obchodovatelných
povolenek a obavami z dalšího nárustu jejich cen je vhodné připomenout další
ekonomický nástroj – ekologické daně. V minulosti předložená a neschválená
směrnice Evropské komise řešící zdanění oxidu uhličitého navrhovala
ekologickou daň ve výši 20 eur za tunu oxidu uhličitého. V té době se tato
částka zdála příliš vysoká a směrnice nebyla členskými státy jednomyslně
podpořena. Z pohledu současné ceny 1 tuny CO2 na burze, kdy se dvacátého
prosince loňského roku prodávaly povolenky v aukci za cenu 74,57 eura za 1
tunu, se zdá být původně navrhovaná ekologická daň snesitelnějším řešením.

Z teoretického ekonomického pohledu každý znečišťovatel zahrnutý v systému
obchodování s emisemi skleníkových plynů srovnává cenu emisní povolenky
na trhu se svými mezními náklady na zamezení znečištění. Podle toho se
rozhoduje, zda je pro něj výhodnější snižovat znečištění, anebo nakupovat
povolenky. Výsledkem by mělo být dosažení stanoveného emisního cíle na
vymezeném území s co nejnižšími společenskými náklady. 

Celý rozhovor naleznete zde.

Těšíme se na vás u dalšího dílu! V případě zpětné vazby se neváhejte obrátit
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na kcpp@mvso.cz. Děkujeme. 
– KCPP
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