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„Pevně věřím, že se většina z vás bude jednou za své hlasování stydět.“                 Miroslav Kalousek (TOP 09) poté, co zástupci ANO, ČSSD, SPD a KSČM prosadili zdanění finančních náhrad pro církve
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

oči byznysu se tento týden upírají na švýcarský 
Davos, kde probíhá Světové ekonomické fórum. 
Účastní se ho elity světa politiky, ekonomiky i byz- 
nysu a jako každý rok (už více než tři deseti-
letí) probírají „zásadní a veledůležité“ vize globální 
ekonomiky. Názorů zaznívá mnoho. Mě zaujala 
například slova čínského miliardáře Jacka Maa. 
Zakladatel e-shopu Alibaba v Davosu pronesl, 
že technologický rozvoj může vést k rozpoutání 
třetí světové války. Hned vzápětí však dodal, že 
tytéž technologie mohou konat dobro, třeba ve 
zmírňování dopadů klimatických změn. No dobře. 
Tak snad zlo nezíská nad dobrem převahu. 
Nechť nás provází Síla! 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Lepší už to nebude? 
Globální ekonomika zpomaluje, letos by podle 
odhadu Mezinárodního měnového fondu měla 
růst jen o 3,5 procenta. Přesto mezi účastníky 
Světového ekonomického fóra, které aktuálně 
probíhá ve švýcarském Davosu, převažuje víra 
v lepší zítřky. Optimismus ale postupně slábne. 
Téměř třetina šéfů nadnárodních firem os-
lovených v průzkumu PwC si totiž myslí, že letos 
dojde ke zpomalení růstu. Nejvíce se pak obávají 
příliš velké regulace, obchodních konfliktů, brexitu, 
zavádění protekcionistických opatření, ale i rych- 
losti technologického pokroku.

Odklad brexitu? Jen do května
Evropská unie je připravena odložit odchod 
Británie z EU do voleb do Evropského parla-
mentu, které se uskuteční v květnu. Na Světovém 
ekonomickém fóru (WEP) to řekl rakouský kanc-
léř Sebastian Kurz. Dvaatřicetiletý politik rovněž 
varoval před negativní náladou v Evropě a vyz-
val k reformám na národní i unijní úrovni.

Automobilky boří rekordy 
Výroba osobních aut v Česku se loni zvýšila  
o 1,7 procenta na nový rekord 1,437 milionu 
vozů. Rostla již pátý rok v řadě. Export osobních  
automobilů meziročně vzrostl o dvě procenta, 
zatímco domácí poptávka o 1,7 procenta pokles-
la. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu.

Malá domů
Elektronická evidence tržeb (EET) v roce 2018 do 
veřejných rozpočtů podle údajů Ministerstva fi-
nancí přinesla výnos celkem 12,3 mld. Kč, což 
je o 4,4 mld. Kč více než loni a o asi 600 mi- 
lionů korun více, než odhadoval resort loni v září. 
Ministryně financí Alena Schillerová to vnímá 
jako úspěch, i s ohledem na to, že ještě nebyla 
spuštěna třetí ani čtvrtá vlna EET. Ty v prosinci 
2017 Ústavní soud ČR zastavil, dokud vláda ve 
sněmovně neprosadí změnu zákona o EET tak, 
aby zohlednil dopady na nejmenší podnikatele.

Konec stonání zdarma
Čeští zaměstnanci budou od července opět 
dostávat náhradu mzdy i v prvních třech dnech 

nemoci. Sněmovna tento týden přehlasova-
la senátní veto sociálnědemokratické novely 
zákoníku práce, která takzvanou karenční dobu 
ruší. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident 
Miloš Zeman.

174 dní nicoty
Den daňové svobody letos v Česku připadne 
podle výpočtu poradenské společnosti Deloitte 
na 23. června. Daňoví poplatníci tak budou 
v letošním roce pracovat na odvod daní  
174 dní, tedy o jeden den méně než loni. Jako 
den daňové svobody se označuje pomyslný 
okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto 
občana. Do té doby jeho celý příjem připadá 
státu. Přibližně stejně jako Češi jsou na tom letos 
Němci a Slovinci. Nejvíce dnů budou na stát 
vydělávat poplatníci ve Francii, naopak nejméně 
v Rumunsku a Bulharsku.

Když pár procent nestačí 
Český investor Daniel Křetínský se připravuje na 
převzetí německé maloobchodní společnos- 
ti Metro, v níž už má podíl a k níž drží také 
opční kontrakty. Ty ho opravňují k nákupu dalších 
akcií. Nyní dokončuje podmínky financování 
případné akvizice, uvedla s odvoláním na zdroje 
obeznámené se situací agentura Reuters. Pro- 
střednictvím firmy Makro Cash & Carry působí 
Metro i v Česku.

Když se řekne tvrdý brexit
Sony, Airbus a další společnosti se připravují na 
variantu tvrdého brexitu. Pokud Británie odejde 
z Evropské unie bez dohody, evropský výrobce 
letadel Airbus pravděpodobně přesune svou 
výrobu křídel z Británie, kde zaměstnává na  
14 tisíc lidí, jinam. Japonský gigant Sony se také 
chce vyhnout možným potížím, a proto své ev-
ropské sídlo přesune do Nizozemska. Změna síd-
la nicméně nepovede k žádnému přesunu aktivit 
ani pracovních míst z Británie. 

Euro přežije aspoň další dvě dekády
Jednotná evropská měna bude fungovat mi- 
nimálně dalších dvacet let. Shodla se na tom 

absolutní většina (80 %) ekonomů oslovená 
agenturou Bloomberg. „Euro s námi za 20 let 
stále bude, ale ne nutně se stejnými 19 členy  
eurozóny,“ řekl Allan McQuaid z americké inves- 
tiční banky Cantor Fitzgerald. Nejpravděpodob-
nější by podle ekonomů byl odchod u Řecka 
a Itálie. Klíčové pro přežití eura jsou podle nich 
Francie a Německo. Pokud by tyto země opustily  
eurozónu, byl by to její konec.
 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Proč globální autoprůmysl nečeká  
nic moc dobrého?
Zatímco český autoprůmysl loni dosáhl prodej-
ního rekordu, zbytek světa na tom zase tak 
dobře není. Významné evropské trhy klesají, 
v lepším případě jen stagnují. A výrazně se za-
drhává i motor globálního autoprůmyslu – Čína. 
VÍCE ZDE

Německo neplní cíle energetické reformy. 
Nedaří se mu dostatečně zvýšit  
úspory energie
Vládě největší evropské ekonomiky se nedaří 
plnit své energetické cíle. Selhává v oblas-
ti snižování emisí CO2 i v úsporách energie. 
V roce 2010 si berlínská vláda stanovila, že 
do roku 2020 sníží spotřebu primární energie  
o 20 % ve srovnání s rokem 2008. Kvůli roz-
tříštěné a komplikované dotační politice země 
jsou ale prozatím energetické úspory pouze 
šestiprocentní. VÍCE ZDE

Kdo nesází, nevyhraje aneb jak Češi  
v Evropě budují loterijního obra 
Řecká společnost OPAP je podle výše příjmů 
pátou největší sázkovou firmou v Evropě. Nabízí 
sportovní sázky a loterii v Řecku a na Kypru. 
Ovládají ji však Češi – podnikatelé Karel Komárek 
a Jiří Šmejc, kteří svoje evropské loterijní aktivity 
sdružují pod Sazka Group. VÍCE ZDE

 

Burger King vezme (nejen) Česko útokem
Společnost AmRest, která v Česku rozvíjí řetězce fastfoodových restaurací značek KFC, Pizza Hut, Starbucks a Burger King, 
má s posledním z jmenovaných velké expanzivní plány. Na českém, slovenském, polském, bulharském a rumunském trhu chce 
v příštích pěti letech otevřít na 200 nových poboček. Investice přesáhnou podle Daniela Ryšky, manažera pro ČR, Slovensko, 
Bulharsko a Rumunsko, čtyři miliardy korun. Jen v Česku by se měl celkový počet restaurací během příští „pětiletky“ přiblížit stovce. 
První vlaštovkou ohlášené expanze je nově největší pobočka Burger Kingu v Česku, která v těchto dnech startuje v Praze poblíž 
stanice I. P. Pavlova. Za jediný den by měla být restaurace schopna obsloužit nejméně tři tisíce zákazníků.

Zdroj: archiv Peak.cz
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