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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,

do rukou se vám dostává první vydání nového 
newsletteru online magazínu Peak.cz s názvem 
Peak Week.

Ve vašem e-mailu bude přistávat každý pátek 
a vždy by měl přinést ucelený pohled na dění 
uplynulého týdne. Najdete v něm výběr z krát-
kých zpráv, které pravidelně o víkendu publiku-
jeme na našem webu. Dále vám nabídneme 
několik vybraných článků, analýz či komentářů 
z Peak.cz. Součástí bude také vybraný graf, 
fotka či grafika týdne. Ty se budou vztahovat 
k nějaké významné (nejen) ekonomické události 
uplynulého týdne. 

Přečtení by vám mělo zabrat jen pár minut. 
Čtenáři chtiví podrobnějších informací mohou 
pokračovat přímo na Peak.cz, kde naleznou 
další zajímavý obsah.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Naděje umírá poslední 
Německá kancléřka Angela Merkelová věří, že 
USA znovu zváží dohodu o volném obchodu 
s EU. Podle jejích slov se Německo i nadále 
staví proti jakýmkoli formám protekcionismu 
a obchodním bariérám, přičemž se nadále 
bude snažit o vyjednání podobných do-
hod, jako je např. nedávno schválená CETA, 
tedy dohoda o volném obchodu mezi EU 
a Kanadou. 

Moneta dá poprvé, co je na burze, dividendu  
MONETA Money Bank vyplatí za loňský 
rok dividendu přes pět miliard korun, což je 
9,80 Kč na akcii před zdaněním. Rozhodli o 
tom její akcionáři na valné hromadě. Banka 
dividendu vyplatí poprvé od svého vstupu na 
pražskou burzu. „Dividendový výnos Monety 
se pohybuje nad 12 %, a je tak nejvyšší ze 
všech akcií na pražské burze,“ uvedl ekonom 
Rostislav Plíva. Návrh na přípravu optimalizace 
kapitálové struktury banky počítající se snížením 
kapitálového poměru akcionáři naopak zamítli.

Nová automobilová velmoc: Čína 
Čína hodlá prodávat do roku 2025 až 
35 milionů automobilů ročně. Pětinu z nich 
budou tvořit ekologické vozy, sdělilo čínské 
ministerstvo průmyslu. Úřad dále uvedl, že 
počítá s tím, že celkový roční prodej aut se 
díky postupující urbanizaci a pronikání čínských 
automobilek na zahraniční trhy zvýší oproti roku 
2016 o 25 procent. Loni se na zdejším největším 
automobilovém trhu prodalo 28 milionů vozů.

Dividendu pustí i „Spořka“ 
Akcionáři České spořitelny na valné hromadě 
schválili rozdělení zisku za rok 2016 a výplatu 
hrubé dividendy 76 Kč na jednu akcii. Celkově 
tak bude letos na dividendách vyplaceno 
11,55 miliardy Kč. V roce 2015 činila dividenda 
84,20 Kč na akcii, když bylo vyplaceno celkem 
12,8 miliardy Kč. Zbytek zisku, který nebude vy-
placen na dividendách, spořitelna použije pro 
tvorbu kapitálového fondu na výplatu výnosu 
z hybridního kapitálu a navýšení vlastního kapitálu.

Za jednotné fondy, kupředu levá  
Evropské fondy by měly být po roce 2020 jed-
nodušší a řídit se jednotnou sadou pravidel. Na 
jednání v Lucemburku se na tom shodli ministři 
členských zemí odpovědní za tuto problemati-
ku. Jak ČTK a Českému rozhlasu řekla ministryně 
pro místní rozvoj Karla Šlechtová, tvrdá vyjed-
návání o podobě fondů na období 2020 až 
2026 začnou už v příštím roce.

Autonomním městem č. 1 v USA bude 
Phoenix  
Automobilka Fiat Chrysler Automobiles 
a společnost Google nabízejí veřejnosti jízdu 
v samořízených automobilech, které společně 
vyrábějí. Tento projekt má v Googlu na staro-
sti samostatná součást Waymo, jež uvedla, že 
projížďky umožní ve městě Phoenix stovkám lidí 
oplátkou za zpětnou vazbu. Zájemci se mohou 
hlásit na jejích internetových stránkách.

Hypotéky zdražují 
Průměrná úroková sazba hypoték v Česku 
v březnu stoupla na 1,95 % z únorových 1,87 %. 
Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Loni 
v listopadu a prosinci byla sazba na minimu 
1,77 %. V prosinci začal platit zákon o spotřebi-
telském úvěru a velké banky v této souvislosti 
ohlásily růst sazeb.

Českému uranu konec 
V Rožné na Žďársku po 60 letech definitivně 
skončila těžba uranové rudy. Důl, který byl 
v provozu jako poslední ve střední Evropě, je 
vytěžen. Horníci se s těžbou uranu rozloučili 
symbolickým ceremoniálem, při němž vyvez-
li z podzemí poslední vůz s horninou. Činnost 
těžebního závodu Geam spadajícího pod stát-
ní podnik Diamo ale nekončí. Důl bude sloužit 
jako podpora rozsáhlého podzemního pra-
coviště Bukov. Odborníci tam budou provádět 
výzkumy pro plánovanou stavbu hlubinného 
úložiště jaderného odpadu v Česku nejméně 
do roku 2025.

Vzbouří se proti Uberu i aerolinky? 
Americký provozovatel alternativní taxislužby  
Uber Technologies chystá létající taxi. Představit 
se má v roce 2020, o tři roky později by mělo 
být uvedeno do plného provozu. V texaském 
Dallasu to oznámil Jeff Holden, který je za pro-
jekt zodpovědný. Létající taxi Uber bude malé 
letadlo, jež bude vzlétat a přistávat vertikálně. 
Vybaveno bude elektromotorem s nulovými 
emisemi a jeho provoz bude dostatečně tichý, 
aby mohlo sloužit ve městech.

Doporučujeme 
z obsahu Peak.cz
Osmanská říše jako vzor pro nové Turecko 
pod Erdoğanem?
Ukazuje se, že současné Erdoğanovo Turecko 
rozhodně není spolehlivým a důvěryhodným 
partnerem. Přístup Evropy vůči němu vyrůstá ze 
zcela zjevného nepochopení orientální politické 
mentality evropskými lídry. Jak by se měla Evropa 
zachovat, rozebírá odborník na islám a Střední 
východ Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity v Brně. VÍCE ZDE

Viktor „čistič“ aneb kdo je firma Prisko 
zachraňující OKD
Začátkem dubna podepsal stát se zástupci kra-
chující OKD smlouvu o převodu akcií její dceřiné 
společnosti. Stát v tomto případě zastupovali 
lidé ze společnosti Prisko spadající do vlast-
nictví ministerstva financí. Jak je na tom vlastně 
tato firma, která má spasit OKD? Za sebou již 
má podobné „kauzy“. VÍCE ZDE

Příjemný paradox německé církve: „oveček“ 
ubývá, ale peníze přibývají
Povinnost platit církevní daň se pomalu, ale jistě 
přestává líbit řadě Němců. Počet věřících však 
nadále zůstává vysoký a díky lepšímu výkonu 
ekonomiky může církevní majetek dál vzkvétat. 
Jak moc církve v Německu bohatnou? VÍCE 
ZDE

Graf týdne
Nejpoužívanější značky mobilů a tabletů

Chytré mobily a tablety s na-
kousnutým jablkem v logu 
podle serveru Newzoo drží 
prvenství v nejpoužívanějších 
zařízeních na světě. Podle stud-
ie opírající se o data z půli roku 
2016 jich celosvětově uživatelé 
mají přes 550 milionů z více než 
tří miliard zařízení. Ze zmíněné 
zhruba půlmiliardy přístrojů tvoří 
88 procent iPhony a zbytek 
připadá na iPady. O více než 
deset procent za Applem 
v žebříčku zaostává druhý 
Samsung následovaný čínskými 
značkami. Právě ty mohou po-
stupně převzít mobilní „nadvlá-
du“ nad světem, když v souhrnu 
jejich podíl již nyní přesahuje 
30 procent. 

Zdroj: Newzoo
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