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„Přemýšlím mimochodem o tom, jak vypadá speciální místo vyhrazené v pekle pro ty, kdo prosazovali brexit bez byť jen náznaku plánu, jak to bezpečně zařídit.“      šéf Evropské rady Donald Tusk
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

že se do nás ta zima letos ale opřela? Nejdříve 
„přívaly“ sněhu, pak zase mráz. Kdybych sám 
o týden dříve na severu Evropy ve finském Lapon-
sku nezažil, že během dvou dnů připadlo skoro 
čtyřicet centimetrů sněhu, a neputoval v mrazu 
větším než –35 °C, tak bych si snad myslel, že se 
Česko stává zimním královstvím. (Pomineme tedy 
ten polární vír – tzv. vortex, který srazil teploty 
v USA na arktickou úroveň.) Nevím, jak snášíte 
zimu vy, ale já si to užívám, sníh a mráz k tomuto 
období prostě patří. I když chápu, že teplomilci 
trpí. Horko naopak začíná být v Británii s tím, jak 
se přibližuje varianta neřízeného brexitu. Pojďme 
se mrknout, zda není horko i v byznysu.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Dlouhé debatování ČNB
Půl hodiny navíc na únorovém zasedání potře-
bovali centrální bankéři k potvrzení stávajících 
úrokových sazeb. Základní úroková sazba, od 
které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zůstává 
na 1,75 %. V nové prognóze pak ČNB zhoršila 
odhad růstu české ekonomiky v letošním roce 
na 2,9 % a pro příští rok na 3 %. Zároveň banka 
v nové prognóze očekává, že průměrný kurz 
koruny letos bude 25,00 Kč/euro a příští rok posílí 
na průměrných 24,20 Kč/euro.

Jasné NE na adresu Siemensu
Evropská komise (EK) zablokovala spojení 
německého Siemensu a francouzské společnosti 
Alstom, fúze by podle ní ohrozila trh v oblasti 
železniční signalizační techniky a vysokorychlost-
ních vlaků. Oznámila to komisařka pro hos-
podářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Komi-
si neuspokojily ústupky ani změny, které ve snaze 
postoj EK změnit obě firmy nabídly.

Boeing chce jít do nadzvuku
Největší výrobce letadel na světě významně in-
vestoval do firmy, která vyvíjí nadzvukový ob-
chodní letoun. Detaily transakce Boeing ani firma 
Aerion, sídlící v americkém státě Nevada, nez-
veřejnily. Boeing doufá, že mu moderní špičková 
letadla umožní zkrátit dobu letu. Vyvíjený typ 
Aerion AS2 uletí až 1 000 mil (1 609 km) za ho- 
dinu, a je tak až o 70 % rychlejší než konvenční 
obchodní letadla.

Superhrubá mzda: neverending story
Zrušení superhrubé mzdy vláda odsunula na 
rok 2021. Chystá ale výraznější snížení daní, než 
s jakým ve spojení s koncem superhrubé mzdy 
původně počítala. Lidé by mohli nakonec státu 
platit méně než 19 % z hrubého příjmu, řekla 
České televizi ministryně financí Alena Schillerová 
(za ANO). Návrh hodlá spojit s reformou veřej-
ného zdravotního pojištění. Část opozice ale 
tvrdí, že to bude znamenat větší výpadek ve 
státním rozpočtu.

Čeká se na sezonní práce
Nezaměstnanost v Česku dál roste, v lednu stoup-

la na 3,3 % z prosincových 3,1 %. Bez práce bylo 
245 057 lidí. I přes meziměsíční nárůst jde o nej-
nižší lednovou hodnotu od roku 1997, oznámil 
Úřad práce ČR. Analytici očekávali o desetinu 
procentního bodu nižší růst. Loni v lednu činila 
nezaměstnanost 3,9 %.

Musk nakupuje za akcie Tesly
Americký výrobce elektromobilů Tesla se dohodl 
na převzetí společnosti Maxwell Technologies, 
která působí v oblasti bateriových technologií. Za 
převzetí firmy zaplatí 218 milionů dolarů (asi pět  
miliard korun) ve svých akciích. V pondělí to ozná- 
mila společnost Maxwell. Transakce Tesle pomůže 
k prodloužení výdrže automobilových baterií 
v době, kdy automobilka pracuje na zvyšování 
produkce svého klíčového vozu Model 3.

Tahanice kolem Huaweie
Evropská komise podle agentury Reuters údaj-
ně uvažuje o zákazu využívání zařízení od 
čínské společnosti Huawei pro stavbu teleko-
munikačních sítí páté generace (5G). Důvodem 
by měla být bezpečnostní rizika, která se ak-
tuálně prozkoumávají. Huawei se podobným 
nařčením brání. Podle Deníku N i v Česku, kde 
je připravena se kvůli varování úřadu NÚKIB 
bránit u soudů také prostřednictvím mezinárodní 
arbitráže. Deník uvádí, že napsala v dopisech 
adresovaných premiérovi Andreji Babišovi a ředi- 
teli NÚKIB Dušanu Navrátilovi, aby bylo varování 
zrušeno nebo upraveno. 

Hudba Spotify už konečně „vydělává“
Největší služba na streamování hudby na světě 
Spotify vykázala první čtvrtletní provozní zisk od 
svého vzniku v roce 2008. Ve čtvrtém kvartá-
lu loňského roku činil 94 milionů eur, analytici 
přitom předpovídali 16milionovou ztrátu. Investory 
nicméně švédská firma zklamala oznámením, 
že očekává ztrátový letošní rok, když počítá se 
ztrátou mezi 200 až 360 miliony eur a s růstem 
tržeb mezi 21 a 29 %. Celkový počet jejích uži-
vatelů, včetně servisu podporovaného reklama-
mi, se v roce 2018 zvýšil na 207 milionů, z toho 
96 milionů platících.

Historické kořeny
Český průmysl se podle Českého statistického 
úřadu řadí na 12. místo žebříčku členských zemí 
EU s dvouprocentním podílem na její celkové 
produkci. Průmyslová výroba loni v Česku me-
ziročně stoupla o 3 %. Rostla pátým rokem po 
sobě, ale pomaleji než o rok dřív. Přesto tempo 
růstu zůstalo nad evropským průměrem. „Česko 
lze tradičně označit za jednu z nejprůmyslověj- 
ších zemí Evropy, což má své historické kořeny. 
Více než polovina naší průmyslové produkce 
míří na export,“ uvedl ředitel odboru statistiky 
průmyslu ČSÚ Radek Matějka.
 

Doporučujeme z obsahu 
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Zoot nás nepřekvapil. Padat budou  
i další dluhopisové firmy
Ne zas až tak dávno platilo, že korporátní 
dluhopisy v Česku vydávaly převážně úspěšné, 
silné a kreditně kvalitní společnosti. To je na hony 
vzdálený stav od toho, co se můžeme dnes 
dočíst v ekonomických médiích. VÍCE ZDE

Čínská ekonomická lokomotiva zpomaluje. 
Dochází jí pára?
Druhá největší světová ekonomika začíná zpo-
malovat a může být ohniskem vzniku globální 
recese, alespoň to v posledních měsících hlásají 
titulky renomovaných finančních médií. Jak je na 
tom tedy čínská ekonomika a na jakých zákla-
dech stojí? VÍCE ZDE

Boeing zbrojí na souboj s Airbusem. Posilou 
bude brazilský Embraer i nadzvukový Aerion
Americký gigant Boeing podniká v leteckém 
průmyslu už přes 102 let a jedná se o jedno-
ho ze dvou největších výrobců letecké techniky 
na světě. I když poprvé v historii přesáhly tržby  
100 miliard dolarů, plánuje Boeing další rozvoj. 
Pomoci mu mají také nedávné akvizice a in-
vestiční aktivity. VÍCE ZDE

 

Deset let Venezuely
Není to tak dlouho, co se o Venezuele hovořilo jako o možném ekonomickém tygrovi. Bohatá země, která těžila z vysokých 
cen ropy, se však během pár let propadla do hluboké ekonomické i humanitární krize. Ještě v roce 1999 těžila státní ropná 
společnost PDVSA 3,5 milionu barelů denně, loni již to byla zhruba třetina. Důvodem jsou mimo jiné americké sankce uvalené 
na tuto společnost a výrazné omezení amerického importu venezuelské ropy. V roce 2008 USA dovezly ropu za skoro 44 miliard 
dolarů, loni to bylo „jen“ za 8,6 miliardy. 
V současnosti zde probíhá boj o politickou moc mezi levicovým diktátorem Nicolásem Madurem a opozičním vůdcem, centris-
tou Juanem Guaidóem. Zatímco Madura podporují Čína, Rusko (největší věřitelé Venezuely), Turecko či Kuba, Guaidóa již jako 
prozatímního prezidenta uznaly USA, Brazílie nebo Argentina a také některé země EU včetně Česka.
Katastrofální situace ve Venezuele vyvolala obrovskou migrační krizi, která má dopad na celý region. Od roku 2015 podle 
odhadů OSN odešlo z Venezuely na tři miliony lidí, tedy asi deset procent populace.

Zdroj: MMF, Světová banka, NY Times, Statista

2008 2018

Objem dovozu ropy  
z Venezuely do USA

43,73  
mld. USD

8,62  
mld. USD 2008

2018

Tempo růstu HDP  
na obyvatele

–5,2 %

+6,9 %

2008 2018

Důvěra vlády

24,0 %

63,0 %

2008 2018

Míra chudoby

27,5 %
33,1 %

2008 2018

Míra inflace

30,9 %

1 370 000 %
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