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„Evropská unie je v současnosti příliš slabá, příliš pomalá a příliš nevýkonná. Pomalí nemají právo zdržovat ty rychlé.“     Emmanuel Macron v projevu k budoucnosti evropské integrace na pařížské Sorboně
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

dnes zkusím tak trochu „nastavit zrcadlo“ v souvis-
losti s volbami v Německu. Je poněkud paradoxní, 
že poté, co si předtím nenašli místo na politickém 
slunci populisté ve Francii ani v Nizozemsku, 
dokázali to právě v Německu. Alternativa pro 
Německo (AfD) získala skoro 13 procent hlasů, což 
ji vyneslo na pozici třetí nejsilnější strany v zemi. 
Vzápětí po volbách se ale strana začala štěpit 
a hádat. Když se podíváme domů, nepřipomíná 
vám osud AfD něco? Vzpomínáte ještě na roz-
klížení uskupení Úsvit, které dokázal dotáhnout 
v minulých volbách do sněmovny Tomio Okamu-
ra? Ano, ten samý, který nyní jako německá AfD 
před volbami brojí u nás proti migrantům a je-
hož SPD nabízí svoji „alternativu protestu“ pro-
ti tradičním stranám. A zdá se, že to na voliče 
zabírá. Otázka je, zdali se s případnou účastí 
ve sněmovně vypořádá lépe než po minulých 
volbách nebo než zmíněná AfD.
Pojďme k byznysovému dění uplynulého týdne.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
ČNB zvýší úrokové sazby, ale ne hned
Bankovní rada ČNB na svém zářijovém jednání 
ponechala úrokové sazby beze změny. Základ-
ní úroková sazba, od které se odvíjí úročení 
komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,25 %. Pro 
sazby beze změny přitom hlasovali pouze čtyři 
ze sedmi členů. Tři byli pro zvýšení repo sazby 
na 0,5 %. Podle ekonomů je tak zvýšení sazeb 
na dalším zasedání v listopadu téměř jisté.

Nový vládce textilky Pegas Nonwovens
Investiční fond R2G Rohan Czech se stane 
vlastníkem nejméně 81 % akcií znojemské textilky 
Pegas Nonwovens. Fond, který nepřímo vlastní 
rodinná nadace Oldřicha Šlemra a podnikatelé 
Eduard Kučera a Pavel Baudiš, v polovině čer-
vence zveřejnil nabídku na odkup akcií při ceně 
1 010 korun za jednu. Do pondělního termínu 
dostal nabídku k odkupu více než 70 % ak-
cií. Za ty zaplatí 6,2 mld. Kč, zhruba 11 % akcií 
měl již dříve. Dalších 8 % nabízených akcií ještě 
bude předmětem revize agenta pro vypořádání. 
Celkem by tak mohla R2G ovládat až 89 % akcií. 
Firma na výrobu netkaných textilií má závody 
ve Znojmě, Bučovicích a v Egyptě poblíž Káhiry. 
Novou továrnu postaví i v Jihoafrické republice.

Mezi slepými jednooký králem
Růst čistého bohatství českých domácností loni 
meziročně zpomalil zhruba o polovinu, přesto 
jsou druhé nejbohatší z celé východní Evropy. 
Předběhli nás jen Slovinci. Ačkoli jsme v průměru 
dvakrát bohatší než Slováci, rozdíl mezi bývalou 
západní a východní Evropou je stále enormní. 
Německy mluvící sousedé jsou na tom finančně 
čtyřikrát lépe než Češi, vyplývá ze studie Allianz.  

Šéf Uberu hasí průšvihy a trousí omluvy
Šéf Uberu Dara Khosrowshahi se omluvil 
Londýňanům za chyby, kterých se měl alter-
nativní poskytovatel taxislužby dopustit, a slíbil 
učinit změny. Snaží se tak zvrátit rozhodnutí 
londýnského úřadu zodpovědného za do-

pravní systém, který nechce Uberu obnovit 
provozní licenci, jež mu vyprší na konci září. 
Praktiky Uberu podle úřadu představují bez-
pečnostní riziko pro veřejnost. Londýnská poli-
cie si letos stěžovala, že Uber vůbec neodhalu-
je vážné zločiny, včetně sexuálních útoků, nebo 
mu to trvá příliš dlouho. 

Neporazitelná lady Angela Merkelová
Kancléřka Angela Merkelová v Německu už počt-
vrté za sebou vyhrála volby. Přišla ale o část pod-
pory, zejména kvůli své vstřícnosti k uprchlíkům, 
a musí si sehnat nové koaliční partnery. Dosavad-
ní velká koalice Merkelové křesťanskodemokratické 
CDU a sociálních demokratů z SPD končí. 
Do parlamentu se taky s překvapivě vysokým 
počtem hlasů dostala pravicově populistická stra-
na Alternativa pro Německo (AfD). 

Rodí se evropský železniční gigant
Německá průmyslová skupina Siemens a fran-
couzský konkurent Alstom se dohodly na spo-
lupráci ve výrobě vlaků. Spojení umožní firmě 
nazvané Siemens Alstom lépe obstát v me- 
zinárodní konkurenci, zvláště v boji s čínskou fir-
mou CRRC. Siemens bude vlastnit ve společném 
podniku podíl o něco větší než 50 %. Sloučené 
tržby dopravních divizí Siemensu a Alstomu, které 
zahrnují francouzské vysokorychlostní vlaky TGV, 
německé ICE a také signalizační a železniční 
technologii, by za minulý fiskální rok činily zhruba 
15 mld. eur (390,5 mld. Kč).

Porcování ČEZ není zatím na pořadu dne
Zástupci české vlády minulý týden požádali ve-
dení ČEZ, aby rozpracovalo variantu rozdělení 
skupiny, kdy by se oddělila distribuce a obnovitel-
né zdroje. Stát by poté měl převzít kontrolu nad 

jadernou a uhelnou energetikou. Zmocněnec pro 
jadernou energetiku Ján Štuller nicméně uvedl, 
že stálý výbor pro jadernou energetiku se va- 
riantou stavby nového jaderného zdroje v Če-
sku, která počítá s rozdělením skupiny, nyní vůbec 
nezabývá. Výbor podle něho porovnával pouze 
variantu, že by stavbu nového jaderného bloku 
zajistila dceřiná společnost ČEZ, s možností, kdy 
by tuto dceřinou společnost odkoupil od ČEZ stát 
a ta by následně realizovala výstavbu. 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz
Čeká USA odklon od jaderných zdrojů 
navzdory tomu, že je dotují Japonci?
Před 11 lety přebírala Toshiba s velkou slávou 
americký Westinghouse. O 11 let později ji málem 
stáhl ke dnu. Nyní Westinghouse bojuje o záchra-
nu v bankrotovém režimu. K jeho smůle však byly 
ukončeny práce na výstavbě dvou bloků jaderné 
elektrárny VC Summer v Jižní Karolíně. VÍCE ZDE

Preventivní prohlídka za 500,  
operace za desítky tisíc. Kolik stojí péče  
o pacienta ročně?
Všechny zdravotní pojišťovny pro letošní rok 
počítají s tím, že za léčení svých klientů zaplatí 
více než vloni. Jak si tedy vedly jednotlivé po-
jišťovny v uplynulém roce? A jak je na tom české 
zdravotnictví ve srovnání se světem? VÍCE ZDE

Rudolf Matějka (DRFG Medical): Pacienti 
do lékárny nechodí ušetřit, ale vyléčit se
Roztrhl se s nimi pytel. Jen v Praze jich je na 350. 
Řeč je o lékárnách, které v hlavním městě najdete 
snad na každém rohu. Jaká budoucnost je čeká?
VÍCE ZDE

Drahé bydlení, ani ČNB „hypoteční apetit“ nezbrzdila

Češi mají i nadále chuť si půjčovat na bydlení. Přestože ČNB zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a ceny realit šplhají stále výše. 
Díky nízkým úrokovým sazbám nicméně zřejmě budou výsledky hypotečního trhu blízko loňských rekordních úrovní, kdy celkový objem 
přesáhl 225 miliard korun a počet hypoték překročil 85 tisíc. Podle expertů bude letošek na úrovni 200 miliard, i když čísla za osm 
měsíců naznačují, že by to mohlo být i lepší než loni. Od ledna do srpna Češi uzavřeli 73 899 hypoték v celkovém objemu 151,167 
miliardy korun. Ještě se však ukáže, zda chybějící nemovitosti a jejich vysoké ceny na závěr roku hypoteční apetit nepřibrzdí.

Český hypoteční trh
Objem hypoték; měsíční údaje od ledna 2016 do srpna 2017, v mld. Kč

Zdroj: Fincentrum, Hypoindex
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Počet nově poskytnutých hypoték
Počet hypoték; měsíční údaje od ledna 2016 do srpna 2017
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