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„Samozřejmě se na eventualitu divokého brexitu připravujeme. Věcné řešení našeho návrhu spočívá v zavedení přechodného období navrhovaného od 30. března 2019 do 31. prosince 2020,“
prohlásil předseda vlády Andrej Babiš po jednání vlády.

EDITORIAL
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
kdo by se toho nadál, že v lednu sevře i Česko mráz a sníh (tedy hlavně ty hornatější části
země a východ republiky, Praha zatím odolává). Někoho to možná zaskočilo. Osobně
mám pocit, že lidé tak nějak odvykli tomu, že
v zimě může být opravdová zima (v létě zase
hic). Řada z nás nadává na neupravené silnice
nebo nezvládnutou zimní údržbu. Na druhou
stranu každým rokem aut na silnicích přibývá.
Jezdit jsme si zvykli téměř všichni, aniž bychom
s důsledky počasí počítali. Není divu, že je často údržba problematická už jen kvůli množství
(někdy i neukázněných) vozů. Pokud skutečně
musíte jezdit v zimních měsících, je třeba počítat
s tím, že skutečně může padat sníh v míře větší,
než bychom si přáli. A zkusme teď i častěji sledovat předpovědi, z vlastní zkušenosti vím, že se
to nejen u počasí vyplatí.
Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Čtvrtina dotací proplacena
Evropská komise do konce loňského roku
Česku proplatila 25 % dotací určených
na programové období 2014 až 2020.
Jde o 145,6 mld. Kč z celkově přidělených
582,9 mld. Kč. Všech deset operačních programů splnilo do konce roku podmínky čerpání, Česko tak zatím nemusí unii nic vracet.
Ve středu o tom informovalo ministerstvo
pro místní rozvoj, které je za čerpání dotací
zodpovědné. Smluvně zajištěno má Česko
391,4 mld. Kč, tedy 67,1 %.
Hypotéky v okovech ČNB
Češi si loni vzali hypoteční úvěry v celkovém
objemu 220 mld. Kč, což je o šest miliard méně
než v roce 2017. První odhad zveřejnila Hypoteční banka, která je lídrem tuzemského trhu.
Její generální ředitel Jiří Feix očekává, že letos
objem hypoték klesne na 200 mld. Kč. Podle
odhadů banky rostly vysokým tempem i ceny
nemovitostí a pozemků.

Kupte si, kupte si!!! Ikonický mrakodrap na Manhattanu
Legendární newyorský mrakodrap, téměř devadesátiletý Chrysler Building, je na prodej. Agentuře Reuters to řekl jeden z jeho
majitelů. Do vzniku sousedního
Empire State Building byla 320
metrů vysoká stavba ve stylu art
deco s typickou špičkou nejvyšší budovou na světě. 77patrový
Chrysler Building je součástí manhattanského panoramatu od roku
1930.
Nemovitost bude nabízet k prodeji firma CBRE Group, sdělil
menšinový majitel, developerská
společnost Tishman Speyer Properties. Ikonická budova se objevila v celé řadě filmů, například
ve Dnu nezávislosti, Spider-Manovi nebo v Mužích v černém 3.
Devadesátiprocentní podíl koupil
v roce 2008 za 800 milionů dolarů státní fond emirátu Abú Zabí.
V roce 1997 budova prošla rekonstrukcí za 100 milionů dolarů.
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jené státy propadnou až na třetí místo. V první
desítce bude ještě Brazílie, Egypt, Rusko, Japonsko a Německo. Z žebříčku naopak vypadnou
Velká Británie, Francie, Itálie a Kanada.
Král je mrtev, ať žije král!
Americká společnost Apple ustupuje z investorského výsluní. Po propadu akcií z konce loňského roku je nyní nejméně oblíbenou mezi analytiky a investory z Wall Street. Podle průzkumu
společnosti FactSet doporučuje nyní pouze
49 % analytiků nákup akcií této firmy, což je
nejmenší podíl od roku 2005. Důvodem je oslabení akcií za poslední kvartál o více než 30 %.
Škoda Auto opět rekordní
Největší česká automobilka dodala loni svým
zákazníkům na celém světě 1,25 milionů vozů,
meziroční nárůst činí 4,4 %. Jde tak o nejlepší
rok v historii firmy, pátý rok za sebou firma
dodala více než milion aut. Řada modelů ale
i přes celkový růst dodávek vykazuje meziroční
pokles, nejvíce poklesly prodeje modelu Rapid,
který ale letos nahradí nový model Scala.

Kellner ostrouhal
Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nekoupí bulharskou Novu. Transakci
neschválil tamní antimonopolní úřad. Ten už loni
v červenci uvedl, že značný počet médií vlastněných společností Nova Broadcasting a PPF jim
dává konkurenční výhodu na bulharském trhu
s mediálními službami, což by je mohlo motivovat ke zvýšení cen, změně podmínek stávajících
smluv nebo k omezení přístupu na trh.

K jádru už Mílovými kroky
Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku se od února stane Jaroslav Míl, který byl
v minulosti mimo jiné šéfem elektrárenské společnosti ČEZ a v poslední době působil jako
poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) pro
energetiku. Do funkce ho jmenovala vláda,
uvedl na tiskové konferenci Babiš. Dosud byl
vládním zmocněncem Ján Štuller.

Rozvíjej se poupátko!
Sedm zemí ze současného rozvojového světa se
do roku 2030 zařadí mezi 10 největších ekonomik. Vyplývá to z prognózy finanční společnosti
Standard Chartered, která seřadila země podle
odhadu vývoje nominálního HDP založeného
na paritě kupní síly. Čína by se měla stát světovou jedničkou již do roku 2020. Do roku 2030 se
na druhé místo dostane Indie a nyní první Spo-

Automobilky všech zemí, spojte se?
Německá automobilka Volkswagen podle
agentury Reuters příští týden na detroitském
autosalonu představí alianci s americkou společností Ford Motor. Agentuře to řekly zdroje
obeznámené se situací. Na podobě aliance se
podle zdrojů stále pracuje, pokračují například
rozhovory o spolupráci v oblasti elektromobilů a samořízených vozů. Automobilky již dříve

uvedly, že zvažují spolupráci. Zároveň nicméně
upozornily, že případná aliance by nezahrnovala vlastnické propojení podniků.

Doporučujeme z obsahu
Peak.cz
Jak moc naplnilo za 20 let euro plány,
s nimiž vzniklo?
Evropské země před dvěma desetiletími vyměnily pravomoc stanovovat si každá svou
úrokovou sazbu s vlastní měnou za společné
euro a tím pádem i povinnost dodržovat fiskální limity bloku. Věřily, že spolu s tím se dostaví
i větší ekonomický blahobyt. Ne každé se to ale
povedlo. VÍCE ZDE
L. Kovanda (Czech Fund): Česko si hraje
s ohněm, je jen levným skladištěm
a montovnou pro bohatší země
Tuzemské hospodářství ještě v první polovině
loňského roku patřilo mezi nejrychleji rostoucí
ekonomiky v EU. Chlubit se můžeme také rekordně nízkou nezaměstnaností, kterou máme
od roku 2016 dokonce nejnižší v celé Unii. Zaměstnancům díky tomu rychle rostou platy, naopak zaměstnavatelé jen těžko shánějí chybějící pracovníky. "Jenže počet volných míst narůstá
hlavně na méně kvalifikovaných pozicích, kde
není potřeba ani maturitní zkouška. A to může
být v budoucnu pro ekonomiku velký problém,"
varuje v rozhovoru ekonom společnosti Czech
Fund Lukáš Kovanda. VÍCE ZDE
Jaderná cesta Miloše Zemana do
maďarského Pakše – řekněte nám,
komu to prospěje?
Prezident Miloš Zeman v květnu plánuje návštěvu Maďarska. Podle deníku LN má být její
součástí i prohlídka rozestavěné jaderné elektrárny Pakš, v níž ruská společnost Rosatom
dostavuje nové dva bloky. Jak moc je tato návštěva smysluplná, rozebírá expert na jadernou
energetiku Radek Škoda. VÍCE ZDE
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