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„Je to kanón na vrabce – drahý a velmi málo účinný.“          Miroslav Kalousek (TOP 09) v reakci na schválení nástupu 3. a 4. vlny EET
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

vypadá to, že české živnostníky čeká růžová 
budoucnost. No posuďte sami. Není to tak 
dlouho, co vláda Andreje Babiše začala mlu-
vit o tom, že podnikatelům zjednoduší odvody 
a povinné platby na sociální a zdravotní po-
jištění. Tím by jim odpadla poměrně velká  
administrativní zátěž. Již před Vánocemi získal 
koaliční podporu návrh na zvýšení limitů pro 
využití výdajových paušálů z jednoho na dva mi- 
liony korun. A nyní se objevuje nápad, že by drob-
ní živnostníci a řemeslníci dostali zdarma platební 
terminál, aby mohli přijímat bezhotovostní platby. 
Člověka to nutí se zeptat, co za to? Tak v první 
řadě to bude zřejmě nutnost „strpět“ zavedení  
3. a 4. vlny EET, která se dotkne mimo jiné právě 
řemeslníků. No a v neposlední řadě jde i o poli-
tické body. Sice nás čekají v dohledné době „jen“ 
eurovolby, ale každý hlas stojí za to (a to doslova 
kvůli tomu, že stát volební výsledky každé straně 
zaplatí). Tak co, začnete podnikat?

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Výkonnost ekonomiky zpomaluje
Růst české ekonomiky loni zpomalil na 3 % ze 
4,5 % v roce 2017. Za samotné čtvrté čtvrt-
letí roku 2018 stoupl tuzemský HDP meziročně  
o 2,9 %. Vyplývá to z předběžného odhadu 
vývoje ekonomiky, který zveřejnil Český statis-
tický úřad. K růstu hospodářství podle statistiků 
značně přispěla domácí poptávka.

Stojí si za svým
Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost (NÚKIB) nadále považuje techno- 
logie čínské společnosti Huawei za bezpeč- 
nostní riziko. Své stanovisko nezměnil, ač ho 
čínská společnost žádala o zrušení nebo úpravu 
varování, které NÚKIB vydal v prosinci, sdělil mluv- 
čí NÚKIB Radek Holý.

Němci hlásí slabší růst
Hrubý domácí produkt Německa se loni zvýšil 
o 1,4 % namísto dříve ohlášeného 1,5 %. Růst dle 
očekávání zpomalil z předloňských 2,2 % a byl 
nejslabší od roku 2013, kdy se HDP zvýšil pouze 
o půl procenta. Německá ekonomika je největší 
v Evropě a je na ní závislá i řada českých podniků.

Přeshraniční platby v eurech Čechům zlevní 
Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh 

nařízení, které má ukončit diskriminaci uživatelů 
platebních služeb v zemích, které dosud nepři-
jaly euro. V rámci eurozóny se od roku 2002 
uplatňují stejné poplatky na vnitrostátní platby 
v eurech jako na přeshraniční platby v eurech. 
Tyto poplatky jsou přitom poměrně nízké. Zhruba 
150 milionů lidí z členských zemí EU mimo eu-
rozónu, tedy i z Česka, ovšem musí nyní platit za 
přeshraniční platby v eurech vysoké poplatky. Na 
základě schváleného nařízení budou však mít už 
koncem roku stejné podmínky jako občané těch 
zemí, které eurem platí.

České herní království v rukou Rakušanů
Herní vývojáři Daniel Vávra a Martin Klíma 
spolu s miliardářem Zdeňkem Bakalou proda-
li společnost Warhorse Studios, která stojí za 
globálně úspěšnou počítačovou hrou Kingdom 
Come: Deliverance, rakouské firmě Koch Media. 
Ta je součástí švédské herní skupiny THQ Nordic, 
která trojici podnikatelů vyplatí celkem 40,4 mi- 
lionu eur (přes jednu miliardu korun). Zakladatelé 
studia ho budou i nadále řídit. Nový vlastník 
českému hernímu studiu umožní další růst.

Zeď prostě bude! 
Americký prezident Donald Trump vyhlásí stav 
nouze, aby zajistil financování zdi na hranicích 
s Mexikem. Bílý dům podle agentury Reuters 
zároveň uvedl, že prezident podepíše nad-
stranický návrh zákona, jehož cílem je předejít 
opětovné platební neschopnosti části federál-

ních úřadů. Kompromisní návrh ale neobsahuje 
Trumpem požadované peníze na zeď, což chce 
prezident vyřešit právě stavem nouze, který mu 
umožní čerpat peníze z krizových fondů.

Zelená se (energie) zelená
Obnovitelné zdroje energie se do roku 2040 sta-
nou největším zdrojem výroby elektřiny. Globální 
poptávka po energii se ve stejné době zvýší zhru-
ba o třetinu, potáhne ji hlavně rychlý růst střední 
třídy v Asii. Růst energetického trhu v Číně ale 
prudce zpomalí, zejména kvůli slabší ekonomické 
expanzi. Ve své každoroční zprávě o výhledu 
odvětví to uvedla britská společnost BP.
 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Co se děje na českém realitním trhu?  
Aneb hlavní důvody neustálého růstu cen
Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků 
v Česku mají i nadále vzestupnou tendenci. Ani 
výstavba nových bytů a nemovitostí nedokáže 
pokrýt stoupající poptávku. Přinášíme podrobnou 
analýzu trhu bydlení posledních let. VÍCE ZDE

Rozhodování o jádru v Česku? Jaderné 
„výborování“ (letos s Mílem) na věčné časy 
a nikdy jinak
Nový rok, stejná vláda, stejná země, stejná ja-
derná zdržovací hra o to, zda vůbec a případ-
ně kdo vybuduje v Česku nový jaderný zdroj. 
A přitom se s dokončením nového bloku stále 
ještě počítá kolem roku 2035. VÍCE ZDE

Srážka Trumpa s Muskem: zeď na  
hranici s Mexikem ohrožuje výstavbu 
SpaceX kosmodromu
Elon Musk to s dobýváním vesmíru myslí vážně. 
SpaceX mu na rozdíl od Tesly dělá radost, jak 
dobře šlape. Je ale dost možné, že nyní bude 
tento vesmírný podnikatel muset přesedlat z byz- 
nysu na politiku. Jeho plány jdou totiž proti  
antiimigračním plánům amerického prezidenta 
Donalda Trumpa a jeho zdi na hranici s Me-
xikem. VÍCE ZDE

 

Legendární superjumbo A380 končí
Obří letoun Airbus A380, největší stroj na přepravu cestujících, kterých dokázal naložit až 850, se za pár let vytratí z nebe. Zájem 
aerolinek o něj klesá, a tak výrobce Airbus oznámil, že za dva roky definitivně zastaví jeho výrobu. Ačkoli cestující toto letadlo, jichž 
po světě létá přes 200, milují, letečtí přepravci dávají přednost spíše menší letadlům s menší kapacitou do 300 míst, které snáze naplní. 
A tak místo aby neustálý růst letecké dopravy byl pro A380 plusem, opak je pravda. Dubajské aerolinky Emirates, které byly hlavním 
kupcem letounu, snížily svoji objednávku o padesát kusů. Ukončení výroby znamená, že o práci přijde přes 3 000 lidí. Airbus musel 
dát na ekonomické ukazatele, které říkají, že A380 není rentabilní, a tak po pouhých 16 letech výroba čtyřmotorového obra skončí.

Zdroj: www.istockphoto.com
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