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„Ekonomice by prospěl opatrný růst úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu. A to ‚opatrný‘ říkám proto, že sleduji vývoj v Německu a zahraničí a nechci signalizovat dopředu víc než jedno zvýšení.“  
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EDITORIAL
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento týden asi nikoho z nás neminuly zprávy  
týkající se hlasování britského parlamentu o doho-
dě o odchodu Velké Británie z EU. Předem signa-
lizovaná prohra v hlasování premiérky Theresy  
Mayové se stala skutečností, což v podstatě znovu 
posouvá celý brexit do stavu „čekání na Godota“. 
Na jedné straně má totiž Mayová vyjednat lepší 
smlouvu (rozuměj pro Británii), na druhé straně 
EU rozhodně nebude chtít ustupovat. Nemá ani 
proč, neboť jsou to Britové, kdo se rozhodl ode-
jít, a je v zásadě na nich, jak se k tomu postaví.  
U jednání jsou vždy aspoň dvě strany, které hle-
dají konsenzus. Jenže zatímco Evropa je v tuto 
chvíli ve svém postoji jednotná, Británie vlastně 
tápe. Ráda by totiž zůstala i přes brexit s EU 
zadobře. Zároveň na její domácí půdě vládne 
chaos v podobě odmítání podmínek dohody 
na půdě parlamentu, aniž by ale „odmítači“ na-
bízeli řešení, jež by mohlo být pro EU přijatelné. 
Pokud zatím lze z dění kolem brexitu něco vní-
mat pozitivně, pak je to poučení z něj a také jisté 
varování před podobnými referendy, která se 
týkají osudu celé země. Británie je toho jasným 
důkazem. 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Nespokojenost je motorem změny 
České firmy nemají kde brát zaměstnance. 
Prakticky každý, kdo chce dnes pracovat, 
má příležitost. Asi 40 % lidí je ale v součas-
ných zaměstnáních nespokojeno. Tři čtvrtiny 
z nich se pak aktivně poohlíží po nové práci, 
což je o téměř deset procentních bodů více 
než před rokem. Vyplývá to z průzkumu per-
sonální agentury Grafton Recruitment, která 
se dotazovala více než 1 100 lidí.

Hypotéka: nedostupný luxus?
Loni bylo v Česku sjednáno asi 99 500 hy-
potečních úvěrů v celkovém objemu  
218 mld. Kč. Bylo to o přibližně deset tisíc smluv  
a 7,4 miliardy méně než předloni. Vyplývá to 
z údajů Hypoindexu společnosti Fincentrum.  
V prosinci vylétla průměrná sazba hypoték  
z listopadových 2,78 na 2,91 %, což představuje 
nejvýraznější meziměsíční nárůst od srpna roku 
2008. Hypotéka je tak pro stále více Čechů 
luxusem a nedostupným zbožím.

Google kupuje technologii konkurence
Americký výrobce hodinek a dalších módních 
doplňků Fossil prodá zhruba za 40 mil. USD (asi 
897 mil. Kč) svou technologii chytrých hodinek 
společnosti Google. V rámci transakce do Goog-
lu přejde z Fossilu část vývojového týmu. Zhruba 
200 členů, kteří v hodinářské firmě zůstanou, se 
pak soustředí na inovace a vývoj produktů.

Nordic Telecom jde do aukce 5G sítí 
Tuzemská společnost Nordic Telecom má v plá-
nu se stát silnou konkurencí současné trojici lídrů 
mobilního trhu. Šéf společnosti Libor Dočkálek 
potvrdil, že se firma bude zajímat o účast v auk-
ci mobilních frekvencí v ČR, a dodal, že pokud 

bude chtít uspět v konkurenci současných lídrů, 
bude muset přijít s datově bohatou nabídkou za 
atraktivní cenu. Chystaná aukce sítí páté genera-
ce (5G) by se měla uskutečnit v druhé polovině 
letošního roku. Její podmínky by měl Český tele-
komunikační úřad zveřejnit v březnu.

Taky si uděláte svůj Big Mac?  
Americký řetězec restaurací s rychlým ob-
čerstvením McDonald’s ztratil v EU práva na 
ochrannou známku Big Mac ve sporu s irským 
konkurentem Supermac’s. Rozhodnutí úřadu 
znamená, že název Big Mac mohou v Ev-
ropské unii používat vedle amerického řetězce 
i jiné společnosti. Podle rozsudku největší světo-
vý řetězec rychlého občerstvení neprokázal, že 
značku v období pěti let před začátkem sporu 
v roce 2017 řádně využíval.

Praha nade vše
Na každého obyvatele České republiky v roce 
2017 připadalo v průměru 476 628 Kč HDP,  
o zhruba 25 000 Kč více než v roce 2016.  
Výrazně nad tímto průměrem byli Pražané, kde 
HDP na osobu představoval 997 560 korun. 
Na druhé příčce se umístil Jihomoravský kraj  
s polovičním HDP na občana oproti Praze,  
na konci pomyslného žebříčku je Karlovarský 
kraj s třetinovým HDP na obyvatele oproti me-
tropoli. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil ČSÚ.

Obří globální automobilka?
Německá automobilka Volkswagen se dohodla 
s americkým konkurentem Ford Motor na vy-
tvoření globální aliance, v jejímž rámci budou 
společně vyvíjet lehké užitkové vozy, informova-
ly firmy na detroitském autosalonu. Dodaly, že 
zkoumají rovněž možnost společného vývoje 
elektromobilů a samořízených vozů.

Jistější než smrt
Finanční úřady vybraly v Česku loni na DPH 
413,3 mld. Kč, tedy meziročně o 8,3 % více. 
Na dani z příjmu právnických osob stát vybral 

174 mld. Kč, výběr daně tak stoupl meziročně 
o dvě procenta. Vyplývá to z dat zveřejně-
ných Finanční správou ČR. Více stát získal loni  
i v případě dalších daní. Celkové příjmy státu 
z daní bez pojistného na sociální zabezpečení 
loni stouply meziročně o sedm procent, tedy  
o 67 mld. Kč na 1 019,8 mld. Kč.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Bronislav Špičák (SVS): Zpohodlněli jsme  
a bereme vodu jako samozřejmost
Voda byla a je vzácný statek. To si uvědomo-
vali už naši předkové před tisíci lety. „Problém 
naší doby je v tom, že jsme zpohodlněli. Bere-
me vodu jako samozřejmost, protože otočíme 
kohoutkem a ona teče,“ říká v rozhovoru pro 
Peak.cz generální ředitel Severočeské vodáren-
ské společnosti Bronislav Špičák. VÍCE ZDE

Tokenizace může být revolucí ve světě 
byznysu. Vnese do něj nové obchodní 
modely
SERIÁL BLOCKCHAIN, 7. díl: Tokenizace podle 
některých lidí představuje totální revoluci byz-
nysového světa. Kombinací toho nejlepšího  
z oblasti kryptoměn a klasického bankovnictví 
připravuje „nový ekonomický řád“. V čem tedy 
tokenizace spočívá? VÍCE ZDE

Které jsou nejlevnější a nejdražší americké 
akcie na začátku roku 2019?
Ocenění amerického akciového trhu je v po-
slední době hojně diskutované téma. Ačkoliv 
v návaznosti na prodejní tlak a výběr dosa-
vadních solidních zisků valuace hlavních in-
dexů značně poklesla, stále nemůžeme hovořit  
o tom, že by byly zámořské akcie levné. Pojď-
me se společně podívat na to, které konkrétní 
akcie jsou začátkem letošního roku nejdražší 
a které jsou oceněny naopak velmi příznivě. 
VÍCE ZDE

 

Hospodářský motor Evropy ztrácí výkon

Zdroj: Tradingeconomics.com

Hrubý domácí produkt Německa se loni zvýšil jen o 1,5 procenta, což je nejméně za posledních pět let. Za horšími výsledky 
jsou důsledky slábnoucího růstu globální ekonomiky, sporů v mezinárodních obchodních vztazích a nejistoty kolem odchodu 
Británie z Evropské unie. Ochlazení německé ekonomiky podkopává výkonnost celé eurozóny, kam proudí většina českého 
exportu. Propadu Německa se české firmy bojí výrazně více než nejistot spojených s odchodem Británie z unie. Na druhou 
stranu Německo loni zažilo už devátý rok hospodářského růstu za sebou. Ministerstvo hospodářství navíc uvedlo, že růst 
by měl pokračovat i začátkem letošního roku. 

Vývoj německého HDP 
Meziroční srovnání po čtvrtstoletích za posledních deset let, v procentech

2010 2012 2014 2016 2018

6

4

2

0

–2

–4

–6

–8

https://www.peak.cz/bronislav-spicak-svs-zpohodlneli-jsme-a-bereme-vodu-jako-samozrejmost/14081/
https://www.peak.cz/bronislav-spicak-svs-zpohodlneli-jsme-a-bereme-vodu-jako-samozrejmost/14081/
http://www.peak.cz/cisla-nelzou-zemanova-cesta-ruska-ekonomicky-smysl-rozhodne-nedava/
https://www.peak.cz/bronislav-spicak-svs-zpohodlneli-jsme-a-bereme-vodu-jako-samozrejmost/14081/
https://www.peak.cz/tokenizace-muze-byt-revoluci-ve-svete-byznysu-vnest-do-nej-nove-obchodni-modely/14040/
https://www.peak.cz/tokenizace-muze-byt-revoluci-ve-svete-byznysu-vnest-do-nej-nove-obchodni-modely/14040/
https://www.peak.cz/tokenizace-muze-byt-revoluci-ve-svete-byznysu-vnest-do-nej-nove-obchodni-modely/14040/
http://www.peak.cz/nahradi-facebook-jako-zdroj-zprav-informaci/
https://www.peak.cz/tokenizace-muze-byt-revoluci-ve-svete-byznysu-vnest-do-nej-nove-obchodni-modely/14040/
https://www.peak.cz/jake-jsou-nejlevnejsi-a-nejdrazsi-americke-akcie-na-zacatku-roku-2019/14014/
https://www.peak.cz/jake-jsou-nejlevnejsi-a-nejdrazsi-americke-akcie-na-zacatku-roku-2019/14014/
http://www.peak.cz/zatceni-zemanova-poradce-cefc-muze-prerust-globalni-korupcni-skandal/
https://www.peak.cz/jake-jsou-nejlevnejsi-a-nejdrazsi-americke-akcie-na-zacatku-roku-2019/14014/

