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„Dnes v naší zemi začíná nový, historický den. Řecko znovu získalo právo utvářet si vlastní budoucnost.“                řecký premiér Alexis Tsipras k opuštění posledního ze tří záchranných programů
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

máme za sebou 50. výročí sovětské oku-
pace, kdy jsme si (minimálně někteří z nás) 
připomněli, že v srpnu 1968 utnuly nadšení 
pro demokratizaci Československa tanky spo-
jeneckých vojsk Varšavské smlouvy pod tak-
tovkou Moskvy. Dokonce to máme i úředně 
potvrzené, neboť Poslanecká sněmovna při-
jala usnesení, že před půlstoletím šlo o „akt 
invaze“ a následná okupace byla v rozporu  
s mezinárodním právem. Zaplať pánbůh za 
to, alespoň něco je v pořádku a vládní ko- 
alice s podporou komunistů tento poslanecký 
návrh „nezatrhla“. (Byť po nedávném prohlá-
šení šéfa KSČM Vojtěcha Filipa by se jeden 
nemohl divit.) Stojí za to si připomínat tuhle 
smutnou část národní historie. Uvidíme ale, jak 
tomu bude u dalších generací. 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Z největšího vstupu na burzu sešlo?
Saúdská Arábie zrušila přípravy na vstup 
státního ropného gigantu Saudi Aramco na 
domácí i zahraniční burzu. Podle zdrojů agen-
tury Reuters byli propuštěni finanční poradci, 
kteří připravovali plán, že uvolní pro tento účel 
pětiprocentní podíl z největší ropné firmy na 
světě. Chystaná primární nabídka akcií měla 
být vůbec největší v historii. Zájem projevily 
londýnská i newyorská burza, obě společ-
nost ohodnotily na zhruba dva biliony dolarů  
(44 bilionů korun). Ministr pro energetiku Chá-
lid Fálih však zprávu popřel. Saúdskoarabská 
vláda podle něj přijala opatření související 
s přípravou vstupu na burzu a načasování 
nabídky bude záviset na dalších faktorech 
včetně příznivých podmínek na trhu a na 
plánovaných akvizicích v oblasti zpracování 
a prodeje ropy.

Platební morálka Čechů se lepší 
Celkový dluh obyvatel Česka činil ke kon-
ci pololetí 2,23 bilionu korun, což předsta-
vuje meziroční růst o 8,5 procenta. Objem 
dluhu ohroženého nesplácením naopak klesl  
o 9,2 procenta na 36,9 miliardy korun. Počet 
lidí, kteří měli problémy se splácením úvě-
rů na bydlení, se snížil o pět tisíc a počet 
lidí nesplácejících úvěry na spotřebu je nižší  
o více než 20 tisíc, vyplývá z údajů Bankovního  
a Nebankovního registru klientských informací.

Ceny bytů dál rostou, i když pomaleji 
Průměrná nabídková cena volných nových 
bytů v Praze na konci června překonala hra-
nici 100 tisíc Kč za m², meziročně vzrostla  
o 8,3 procenta. Tempo růstu cen postupně 
zpomaluje, když v polovině loňského roku me-
ziročně nové byty zdražily o 22,5 procenta. 
V nabídce developerů bylo za pololetí nejvíce 
bytů od krize. Na konci června jejich počet 
meziročně vzrostl o necelou čtvrtinu na téměř 
5 300, vyplynulo z údajů poradenské společ-
nosti Deloitte. 

Kam až poroste minimální mzda?  
Minimální mzda v Česku by se mohla od roku 
2020 zvyšovat tak, aby vždy od ledna odpo-
vídala polovině průměrné mzdy z předloňska. 
Tento valorizační mechanismus navrhuje do no-
vely zákoníku práce Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Odbory s návrhem souhlasí. Zaměst-
navatelé jsou sice pro zavedení mechanismu, 
nesouhlasí ale s jeho parametry. Pro příští rok 
navrhuje vláda přidání o tisícikorunu, odbory 
požadují přidání o 1 500 korun a zaměstnava-
telé nejvýš o 800 korun.

Vítkovice škrtají nuly 
Ostravský strojírenský podnik Vítkovice sníží zá-
kladní kapitál z téměř čtyř miliard na necelých 
133 milionů korun. Učiní tak snížením jmenovité 
hodnoty všech akcií ze současných 300 ko-
run na deset korun za jednu akcii. Peníze fir-
ma použije spolu s částí nerozděleného zisku  
z minulých let k úhradě ztráty, která za loňský 
rok činí 4,55 miliardy korun.

Ilva brzy v rukou ArcelorMittalu
Tendr na prodej italské ocelárny Ilva firmě Arce-
lorMittal byl nelegitimní, nebyla to však chyba Ar-
celorMittalu. Italský ministr průmyslu Luigi Di Maio 
potvrdil, že dohoda je tedy platná a prodej může 
pokračovat. Termín pro dokončení prodeje Ilvy je 
15. září, napsala agentura Reuters. ArcelorMittal se 
na koupi největší evropské ocelárny dohodl loni, 
nové italské vládě se však dohoda nelíbila, a tak 
zvažovala její zrušení.

Na žízeň jedno orosené  
Dlouhé a horké léto v Česku nahrává pivova-
rům. Podle dat společnosti Nielsen, která se 
specializuje na analýzy trhu a chování spo-
třebitelů, se za červenec v obchodech proda-
lo 70 milionů litrů piva za 1,67 miliardy korun.  
Z pohledu tržeb to byl vůbec nejsilnější měsíc  
v historii, napsaly Hospodářské noviny.

Měnové šoky poslaly platinu dolů
Cena platiny se tento týden propadla nejní-
že za deset let. Může za to kolaps turecké 
liry, který vyvolal řetězovou reakci na trzích  
a oslabil měnu největšího světového produ-
centa platiny, jihoafrický rand. Investoři nyní 
masivně prodávají platinu a dávají přednost 
bezpečnější investici do dolaru. Kurz dolaru tak 
stoupá, což činí kovy, jejichž cena je stanovena  
v dolarech, dražší pro neamerické investory,  
a jejich zájem o tyto kovy tak klesá. 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Řecko vykročilo k plíživému oddlužení 
Řecko opět stojí na vlastních nohách. Téměř 
deset let záchranných programů skončilo, ale 
následky krize se budou řešit další půlstoletí. 
Stále není realistické, aby všechny dluhy byly 
splaceny, přesto nebudou odpuštěny, nýbrž 
pomalu „užmoulány“ inflací a finančními triky 
do bezvýznamnosti. Přes všechny výhrady je 
konec řecké anabáze důkazem, že když dojde 
na lámání chleba, eurozóna dokáže držet při 
sobě a udělat nezbytné kroky k politické unii. 
VÍCE ZDE

Strůjce retailové apokalypsy Amazon možná 
změní i kinoprůmysl
Internetový gigant Amazon, který navždy pro-
měnil retailový byznys, možná pronikne i do 
světa kinematografie. Podle zdrojů agentury 
Bloomberg chce totiž koupit největší americkou 
síť kin Landmark Theatres, která se zaměřuje 
na projekce nezávislých a zahraničních snímků. 
VÍCE ZDE

 

Česko si připomnělo den, kdy vyhasla naděje

Zdroj: ČTK

Srpnové události roku 1968 připomněla v celé republice řada pietních a vzpomínkových akcí, výstav a koncertů. Před budovou 
Českého rozhlasu se dopolední pietní akt k uctění památky obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa proměnil 
v demonstraci proti premiéru Andreji Babišovi. Ten za hlasitého pískotu několika stovek lidí mluvil o tom, že svoboda v Česku 
dnes ohrožena není. Prezident Miloš Zeman se rozhodl 50. výročí invaze nekomentovat a neúčastnil se ani vzpomínkových 
akcí. Místo něj Česká televize odvysílala projev slovenského prezidenta Andreje Kisky, v němž zaznělo, že je povinností 
dnešních demokratických politiků chránit naši svobodu a možnost rozhodovat o naší budoucnosti bez obav z toho, že toto 
rozhodnutí zlomí hrubá síla. „Potřebujeme spojence se stejnými hodnotami a takové máme v Evropské unii a v Severoatlan-
tické alianci, dvou pilířích naší prosperity a bezpečnosti,“ pronesla slovenská hlava státu. Vyvrcholením vzpomínkových akcí byl 
večerní koncert na Václavském náměstí, který uzavírala Marta Kubišová písní Modlitba pro Martu. 
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