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„Nemá cenu z ČEZ vytahovat víc, protože by mu to zhoršilo rating a rozpočtu by to nepomohlo.“        ministr financí Ivan Pilný ke schválené výši dividendy ČEZ
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peak week

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,

politiky v Česku zřejmě rozehřálo horké počasí 
a vytasili se s volebními programy. Tedy alespoň 
někteří z nich. Sociální demokracie slibuje „bo-
hatým brát a chudým dávat“ – míněno uvalení 
daní na firmy a banky. ODS zase chce zrušit 
EET, zavést digitální státní správu, která dokáže 
sdílet data, a – světe div se – také řešit daně. 
Na rozdíl od sociálních demokratů ale občanští 
demokraté chtějí zavést paušální daň.

Třetí do party, hnutí ANO Andreje Babiše, zase 
jede ve stylu Járy Cimrmana: „My vizionáři do tý 
budoucnosti vidíme...“ Otázka zní, zda to nejsou 
„jenom takový výjevy“, a pokračuje s výzvou 
občanům ve stylu téhož klasika: „Tak mi pěkně 
najednou řekněte, co vás trápí, a potom, až já 
ji (troubu) otevřu, tak už mi do toho nemluvte...“

Ale od politických vizí a slibů k byznysu 
a k tomu, co se v tomto týdnu odehrálo.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Jed jsem, sněd jsem děvečku s jetelem… 
Největší světový internetový prodejce Amazon 
kupuje americký řetězec obchodů s potravinami 
Whole Foods Markets. Výše transakce by měla 
činit 13,7 mld. USD. Podle Bloombergu ale také 
již plánuje snížit v tomto řetězci obchodů počet 
pracovních míst. Plánované rušení míst by se 
mělo dotknout pokladních, které by Amazon 
zřejmě rád nahradil automatickými pokladnami. 
Transakci ještě musejí schválit akcionáři Whole 
Foods Market a regulační úřady. 

Poplatky bankám stále fungují 
Bankám a spořitelnám v Česku v prvním čtvrtletí 
stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 34 % na 
18,53 mld. Kč. Vyplývá to z dat, která zveřejnila 
Česká národní banka. Bilanční suma sektoru ke 
konci března činila 7,047 bil. Kč, což je meziroční 
nárůst o 1,086 bil. Kč. Zisk z finanční a pro-
vozní činnosti stoupl meziročně o 4,5 mld. na 
44,2 mld. Kč. Úrokové výnosy klesly o 1,55 mld. 
na 35,4 mld. Kč. Výnosy z poplatků a provizí 
se meziročně zvýšily o 129 mil. na 10,8 mld. Kč.

Držte si kloboučky, jedeme z kopce 
V Bruselu v úterý začaly rozhovory o odchodu 
Velké Británie z Evropské unie. Obě strany se 
dohodly na rozdělení nyní započaté první fáze 
rozhovorů na tři okruhy týkající se práv občanů, 
finančního vyrovnání a zbývajících záležitostí, 
jako je např. režim na nové vnější hranici EU 
mezi Irskem a britským Severním Irskem. Šéfové 
vlád zemí Beneluxu a visegrádské čtyřky pak 
vyjádřili zájem na tom, aby brexit co nejméně 
poškodil export a občany EU v Británii.

Ještě více vývoje 
Společnost Siemens investuje v nadcházejících 
sedmi letech více než 7 mld. Kč do rozšíření 
a modernizace všech závodů v Česku a do 
nového centra vývoje elektromotorů v Ostravě. 
Koncern vytvoří přes 1 800 nových pracovních 
míst, částečně půjde o výzkumně-vývojové, 
manažerské a související administrativní pozice.
Významně Siemens investuje i do rozšíření 

a modernizace výroby spínací techniky a jištění 
elektrických obvodů v Letohradě a Trutnově, 
stejně jako do modernizace továrny na parní 
turbíny v Brně.

Je to fajn, fajnový
Tržby stovky největších tuzemských firem loni 
meziročně stouply o 10,6 % na 2,6 bil. Kč. 
Jejich zisky vzrostly o 4,5 % na 188 mld. Kč. 
Nejvyšší příčky žebříčku Czech Top 100 opět 
obsadily Škoda Auto, ČEZ a Agrofert. 
Mladoboleslavská automobilka zvítězila 
v žebříčcích nejvyšších tržeb i nejvyšších zisků. 
Podle údajů sdružení Škoda Auto loni vykázala 
tržby 354 mld. Kč, ČEZ přes 203 mld. Kč, Agro-
fert 155 mld. Kč. Čtvrtá příčka patří EPH za trž-
by 133 mld. Kč. Páté místo má opět jako před 
rokem Foxconn CZ s utrženými 117 mld. Kč.

Hypotéky zdražují, ale ještě to ujde 
Průměrná úroková sazba hypoték v květnu stoup-
la na 2,03 % z dubnových 2,01 %. Vyplývá to 
z údajů Fincentrum Hypoindexu. Loni v listopadu 
a prosinci byla sazba na minimu 1,77 %. V pro-
sinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru 
a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb. 
O hypotéky byl v květnu větší zájem než v dubnu.

Křetínský opět na nákupu 
Energetický a průmyslový holding (EPH) 
podnikatele Daniela Křetínského koupí 
prostřednictvím své dceřiné společnosti EP UK 
Investments dvě paroplynové elektrárny v Británii. 
Jejich dosavadnímu vlastníkovi, energetické 
firmě Centrica, za ně zaplatí 9,5 miliardy korun 
v hotovosti, sdělil mluvčí EPH Daniel Častvaj.

Pokloňte se, je tu nový Saúdů pán 
Saúdskoarabský král Salmán bin Abd al-Azíz 
nečekaně určil za svého nástupce vlastního syna 

Muhammada bin Salmána, který tak v roli 
následníka trůnu vystřídal Muhammada bin 
Najífa Saúda, králova synovce, jenž byl uvol-
něn ze všech dosavadních funkcí. Muhammad 
bin Salmán dosud rozhodoval o obraně země 
a energetice, nyní byl navíc jmenován 
místopředsedou vlády. 

Doporučujeme 
z obsahu Peak.cz

Čtvrtstoletí od rozdělení: jak si vedou 
ekonomiky Česka a Slovenska?
Polovina Čechů hodnotí rozdělení Československa 
před 25 lety negativně, ukázaly nedávno výsledky 
průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. 
V minulosti přitom jednoznačně převažoval 
postoj, že rozdělení bylo správné. Jak jsou na tom 
obě země po ekonomické stránce? VÍCE ZDE

Přestaňte šetřit! Po roce 2030 se už vlastní 
auto nevyplatí
Jeho firma produkuje bezmála čtvrtinu 
světové produkce čočky. Před pár dny si 
z Monte Carla odvezl i titul světový podnikatel 
roku. Kdo je Murad Al-Khatib a proč jeho příběh 
uchvátil porotu prestižní soutěže? VÍCE ZDE

Velké strany s penězi problém nemají, jaká 
je ale finanční kondice těch malých?
Parlamentní volby se blíží. I proto jsme po 
hlavních politických stranách rozebrali finanční 
situaci a hospodaření také těch menších. Jejich 
šance dostat se do sněmovny sice není tak 
velká, přesto by byla škoda nemít obrázek 
úplný. Na druhou stranu údajů o finanční 
kondici menších stran je výrazně méně než 
u těch hlavních. Projděte si jejich přehled 
s námi. VÍCE ZDE

Graf týdne
Největší úspěchy EU podle Evropanů

Rok po britském referendu o odchodu Spojeného království z Evropské unie se rozeběhlo vyjednávání o reálné podobě brex-
itu. Společnost Chatham House-Kantar zkoumala názor Evropanů v deseti vybraných zemích, co jsou největší úspěchy Unie, 
a srovnávala je i s názory Britů, kteří z EU odcházejí. U jednotlivých „úspěchů“ jde o procentuální podíl. Průzkum probíhal v těchto 
zemích: Spojené království, Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Maďarsko a Polsko. 

Jakého největšího úspěchu dosáhla Evropská unie? 

Legenda

Zdroj: Chatham House, Statista
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