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„Rozpočet řeší hlavní strategii naší vlády, tedy důchody a navýšení platů učitelů. Prosadili jsme navýšení mezd tam, kde je to skutečně potřebné, abychom ty nůžky zavřeli,“ 

řekl premiér Andrej Babiš při schválení návrhu státního rozpočtu vládou.
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

taky máte pocit, že letošní kampaně ke komunálním 
volbám jsou poněkud nešťastné (ať už vzhledem 
k jejich obsahu, jako i ke končícímu babímu létu)? 
Přijde mi, že jednotlivé strany nějak nedokáží najít 
nic podstatného, čím by své voliče upoutaly. Od 
nesmyslné snahy využít strašáku migrace přes sliby 
týkající se bytové výstavby až po další prázdné 
proklamace. Jen namátkou mě napadá kampaň 
vládnoucího hnutí ANO, které slibuje, že udělá Pra-
hu bohatší. Pomineme-li už jen samotnou pod-
statu sloganu – nedokážu si představit, že mi to 
jako občanovi něco konkrétního přinese. Současná 
bohatost Prahy zas takové terno neznamenala 
a nedělám si iluze, že více peněz v magistrátní 
kase přinese víc užitku. Babišovci zjevně sází na 
to, že „lepší je být zdravý a bohatý než nemocný 
a chudý“. Tak uvidíme za 14 dní.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Schodek jako bude! 
Vláda ve středu za účasti prezidenta Miloše Ze- 
mana schválila návrh státního rozpočtu na příští 
rok se schodkem 40 miliard korun. To je o deset 
miliard méně, než původně plánovalo ministerstvo 
financí. Na tiskové konferenci po jednání vlády 
o tom informoval premiér Andrej Babiš. Prioritami 
rozpočtu jsou investice, zvyšování životní úrovně 
seniorů a růst platů ve státní správě.

Tkáč s Křetínským jdou po Makru
Společnost EP Global Commerce II miliardářů 
Daniela Křetínského a Patrika Tkáče koupila 
další - 3,6procentní - podíl ve vlastníkovi ob-
chodů Makro firmě Metro AG od společnosti  
Ceconomy. Celkem tak již nepřímo vlastní zhru-
ba 10,9 procenta firmy Metro AG. Zároveň se 
jejich společnost dohodla s firmou Ceconomy 
na opci, která jí umožní získat dalších přibližně  
5,4 procenta akcií Metro AG.

Kdo maže, ten jede. Anebo? 
Evropská komise zahájila rozsáhlé vyšetřování, 
které má posoudit, zda automobilky BMW, Daim-
ler a Volkswagen v rozporu s pravidly EU neuza-
vřely tajné dohody, jejichž cílem bylo nekonkuro-
vat si při vývoji a zavádění technologií pro čisté 
emise u benzinových a naftových osobních 
aut. Výsledkem takových dohod mohlo být, že 
spotřebitelům byla odepřena možnost koupit si 
méně znečišťující auta, přestože tuto technologii 
měli výrobci k dispozici. Uvedla to komisařka pro 
hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Už i Norsko? 
Norská centrální banka Norges Bank poprvé 
po sedmi letech zvýšila hlavní úrokovou sazbu 
díky rychlejšímu ekonomickému růstu a inflaci. 
Měnový výbor rozhodl, že hlavní úroková saz-
ba stoupne na 0,75 procenta z rekordního mini-
ma 0,5 procenta. Banka současně v prohlášení  
uvedla, že v dalších letech bude zvyšovat úroky 
pouze velmi pomalu.

Dluhy nejsou zlé… 
Zahraniční dluh České republiky činil ke konci 
června 4,388 bilionu Kč. Ve srovnání s prvním 
čtvrtletím vzrostl o 72,3 miliard, meziročně byl 
ale nižší o 9,7 mld. Kč. Dluh Česka vůči cizině 
odpovídá 84,7 % HDP. Vyplývá to z před-
běžných údajů, které zveřejnila ČNB.

A další „Trumpocla“ 
Americký prezident naplnil očekávání a oznámil 
zavedení nových cel zaměřených na dovoz 
zboží z Číny v ročním objemu 200 mld. USD. 
Prozatím půjde o 10% tarify (s účinností od  
24. září), 1. ledna 2019 se pak mají zvýšit na 25 %. 
Pokud Peking bude pokračovat v dosavadním 
kurzu politiky, Trump má podle vlastních vyjádření 
v záloze zavedení cel na další zboží v ročním 
objemu 267 mld. USD.

Hypotéky před restartem
Průměrná úroková sazba hypoték v srpnu stoupla 
na 2,53 % z červencových 2,5 %, vyplývá z údajů 
Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba 

předloni v prosinci, a to na 1,77 %. Letos v lednu 
už činila 2,28 %. Od října navíc vstoupí v platnost 
přísnější podmínky pro poskytování hypoték. Dluh 
žadatele nebude moci překročit devítinásobek 
jeho ročního čistého příjmu. Současně na splát-
kách bude muset příjemce úvěrů vynakládat nej-
výše 45 % měsíčního čistého příjmu.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Kdy máme čekat příští krizi? Již je na obzoru, 
do dvou let nejpozději, tvrdí analytici
S desetiletým výročím od zážehu poslední  
finanční krize se objevily i predikce, kdy nastane 
ta příští. Analytici americké banky JPMorgan 
předpovídají další krizi na rok 2020. Pokles na 
trzích věští i známý ekonom Nouriel Roubini, který 
čeká, že první problémy by se mohly objevit již 
příští rok. VÍCE ZDE

Kdo má šanci šlapat na paty Amazonu? 
Tradice maloobchodu jménem Walmart
Tradiční maloobchodní gigant z USA je vel-
mi často zmiňován jako jediná konkurence 
internetového obchodu Amazon. Walmart 
vládl od šedesátých let maloobchodu ve Spo-
jených státech, což výrazně proměnil nástup 
e-commerce. Nástup technologií ale (zatím) 
neposílá tradičního hráče v boji o zákazníka 
do propadliště dějin. VÍCE ZDE

Český realitní trh v roce 2018: přehřívání 
pokračuje, ale ochlazení je za rohem
Cenová dostupnost bydlení by se měla přes-
tat zhoršovat, domnívá se ekonom Jan Bu-
reš. V průběhu letošního roku bude podle něj 
pravděpodobně zpomalovat tempo poskyto-
vaných hypoték a realitní trh čeká ochlazení.  
VÍCE ZDE

 

Pivní „Oscar“ pro Samson

Autor: René Volfík

Českobudějovický pivovar Samson slaví historický úspěch. Jeho stejnojmenný ležák byl oceněn v prestižní pivní soutěži World Beer 
Awards jako nejlepší ležák českého typu vyráběný v České republice. „Máme obrovskou radost, že se kvalita dokáže prosadit 
i v klání, ve kterém o výsledku rozhodovali špičkoví pivní someliéři,“ reagoval šéf Samsonu Daniel Dřevikovský. Pivovar bodoval hned 
dvakrát. Sříbrnou medaili si ze soutěže odneslo i nealkoholické pivo Pito. Podle manažerky kvality a vedoucí laboratoře Kateřiny 
Leštinové jsou ocenění také výsledkem „masivních investic skupiny AB InBev,“ která Samson koupila před čtyřmi lety.
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