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exprezident Václav Klaus pro Blesk

„Vyloučení syna mělo přijít tak o dva až tři týdny dřív. Kdyby přišlo, tak bych stihl buď sám, nebo spolu s ním nějaký takový subjekt založit.“ 		

Beneš z ČEZ: A bude líp
ČEZ loni prožil nejhorší rok za posledních patnáct let. Čistý zisk energetické společnosti poklesl
o 45 procent na 10,5 miliardy Kč. To je pětkrát
méně, než kolik firma vydělávala před deseti
lety. Meziroční pokles zisku značně ovlivnily jednorázové výnosy v roce 2017 ve výši 7,5 miliardy
korun. Šlo o výnosy z prodeje akcií skupiny MOL.
Tržby společnosti ale loni meziročně vzrostly reálně
o 11 miliard Kč na zhruba 185 miliard Kč. Generální
ředitel firmy Daniel Beneš oznámil, že v příštích
letech čeká firmu výrazný růst zisků. Půl miliardy
firma uspoří ještě letos, plánuje totiž propustit
500 zaměstnanců pražské centrály. A z kraje roku
už ČEZ směle nakupoval. Prostřednictvím své
firmy Elevion koupil stoprocentní podíl v německé
strojírenské firmě En.plus za 357 milionů Kč.
Škoda sází na zelenou
Zisk loni klesl také automobilce Škoda Auto, a to
konkrétně o devět procent na necelých 29 miliard Kč. Tržby jí naopak vzrostly o dvě procenta na rekordních téměř 417 miliard Kč. Hospodaření automobilky ovlivnil brexit i její investice
do elektromobility. Loni Škoda Auto dodala přes
1,2 milionu vozů a do výrobních závodů v Česku
investovala téměř 13 miliard Kč.

Objem nových hypoték v m il. Kč

Miliardáři milují eurobondy
Největší soukromá finanční skupina v Česku, vlastněná miliardářem Petrem Kellnerem,
prodala ve čtvrtek dluhopisy svých telekomunikačních byznysů v šesti zemích. Skupina získá
od investorů 550 milionů eur (asi 14 miliard
Kč). Divize PPF Arena 1, jež sdružuje telekomunikační firmy PPF od Česka až po Balkán,
prodala mezinárodním investorům sedmileté
dluhopisy s výnosem 3,125 procenta. Hospodářské noviny informaci získaly od zdrojů blízkých transakci, které ale chtěly zůstat
v anonymitě. Mluvčí PPF Zuzana Migdalová
odmítla deníku transakci komentovat. PPF se
tak zařadila spolu s EP Infrastructure Daniela
Křetínského a developerskou skupinou CPI
Property Group Radovana Vítka k největším
tuzemským nebankovním emitentům eurodluhopisů. V roce 2016 navíc prodala infrastrukturní firma Cetin, patřící rovněž PPF, obligace za
625 milionů eur (asi 16 miliard Kč).
Dobří holubi se vracejí
První výrobce ikonických modrých džínsů,
společnost Levi Strauss, se po 34 letech vrací na
newyorskou burzu. Přednostně už Levi’s prodal
institucionálním investorům akcie za 623 milionů
USD (přes 14 miliard Kč). Do veřejného prodeje
nabídla 166 let stará firma 36,7 milionu akcií po
17 dolarech. IPO by mělo firmě dodat kapitál
potřebný k plánované expanzi. Značka se chystá
posílit na trzích v Číně, Indii a Brazílii.
Praha, pro ajťáky zlatá loď
Švýcarská IT firma Veeam investuje v Česku
miliardy. Výrobce softwaru pro zálohování a obnovu dat nedávno oznámil, že v Praze podstatně rozšíří své zdejší výzkumné a vývojové centrum. Podnik do něj investuje celkem 3,4 miliardy
korun, čímž se z pražské pobočky stane největší
výzkumné středisko Veeamu na světě. Přijme do
něj 500 nových vývojářů.

Průměrná úroková sazba

leden 19

září 18

listopad 18

květen 18

červenec 18

leden 18

březen 18

září 17

listopad 17

květen 17

červenec 17

leden 17

březen 17

září 16

listopad 16

květen 16

červenec 16

leden 16

březen 16

0
září 15

0,00
listopad 15

5 000

květen 15

0,50

červenec 15

10 000

leden 15

1,00

březen 15

15 000

září 14

1,50

listopad 14

20 000

květen 14

2,00

červenec 14

25 000

leden 14

2,50

březen 14

30 000

září 13

Dycky brexit!
Lídři evropské sedmadvacítky včera nevyhověli
žádosti britské premiérky Theresy Mayové, aby se
brexit odložil do 30. června 2019. EU27 připouští
dvě varianty: odklad do 22. května pod podmínkou, že příští týden Dolní sněmovna schválí
dohodu o podmínkách brexitu, nebo odklad do
12. dubna, což je považováno za mezní datum
pro přijetí rozhodnutí, zda se Britové zúčastní květnových evropských voleb. Obě řešení
znamenají, že Británie příští pátek nemusí opustit
unii bez dohody. V prvním případě je podmínkou, že britská Dolní sněmovna příští týden, tedy
před dosud platným datem brexitu 29. března,
na třetí pokus schválí už dvakrát odmítnutou dohodu o vystoupení. Pak by Británie přestala být
členskou zemí EU k 22. květnu. Druhá varianta –
pro případ, že brexitová dohoda schválena
nebude – považuje za klíčové datum 12. dubna
s tím, že Londýn má do té doby Evropské radě
upřesnit, jak si představuje další postup.
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je to jen pár týdnů, co na Oscarech zabodoval
snímek Bohemian Rhapsody mapující život Freddieho Mercuryho, zpěváka skupiny Queen. Získal čtyři
ceny včetně té za nejlepší mužský herecký výkon,
kterou si odnesl představitel superstar Rami Malek.
A zdá se, že odkaz této hudební ikony se přenáší
i do dění kolem brexitu, a to po vzoru hudebního hitu Show Must Go On. Otázkou zůstává, jak
dlouho bude tahle (nejen pro mnohé Brity) politická
noční můra trvat. Ať půjde o jakékoli prodloužení,
s jakýmkoli výsledkem, song We Are the Champions si každopádně asi nebude zpívat nikdo…

Přízemní hypoteční trh v Česku
Hypoteční trh na přelomu roku kvůli omezujícím doporučením České národní banky zamrzl, shodují se odborníci. Zatímco počet
uzavřených hypoték v únoru oproti předcházejícímu měsíci mírně vzrostl, průměrný úrok podle aktuálního Hypoindexu klesl
o setinu procenta na 2,99 procenta. Nicméně pokles je to první od srpna 2017. „Čechy odrazují vysoké ceny nemovitostí a také
regulace centrální banky, k jejichž dalšímu zpřísnění došlo loni v říjnu. Toto zpřísnění od možnosti získat hypotéku odřízlo až
zhruba pětinu domácností,“ domnívá se Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.
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Další tučná pokuta pro Google
Americký internetový gigant Google dostal již
třetí pokutu od Evropské komise za zneužívání
svého postavení na trhu. Google má zaplatit
1,49 miliardy eur (38,2 miliardy Kč) kvůli omezování
konkurentů na trhu s internetovou reklamou. Stanovená pokuta odpovídá 1,29 procenta obratu
Googlu v loňském roce.

Doporučujeme z obsahu
Peak.cz
Navyšování důchodů pokračuje. Již podruhé
dostanou penzisté 900 korun navíc
Skoro 2,5 milionu důchodců se může radovat, důchody se jim zvednou skoro o tisícovku
a v příštím roce porostou stejně jako letos.
Odborníci sice volají po penzijní reformě, kterou
nutně vyžaduje demografický vývoj, nicméně vládní koalice sází spíše na „nákup“ voličů. VÍCE ZDE
Roman Kamler (Tilak): Investovat můžete
i do outdoorové bundy, vyplatí se to
Český výrobce Tilak patří co do kvality mezi
špičkové
světové
výrobce
outdoorového
oblečení. Ruční výroba v kombinaci s unikátním
materiálem Gore-Tex mu zajišťuje neustálý převis
poptávky. „Na zvýšení výrobní kapacity mám
stroje i prostory, ale nemám to nejdůležitější –
lidi,“ říká exkluzivně pro Peak.cz zakladatel a šéf
firmy Roman Kamler. VÍCE ZDE
Po sto letech čeká Aero Vodochody nové
výzvy s novým vedením
Historie Aera začala jen pár měsíců po vzniku samostatného Československa. Stejně jako náš stát se
tak může pyšnit stoletou historií, během níž firma
vyrobila na 11 tisíc letadel. Nyní však prochází turbulentní dobou. Se silným investorem v zádech, jímž
je skupina Penta, ale věří, že se jí podaří dotáhnout strategii transformace na výrobu především
vojenských cvičných letounů. VÍCE ZDE
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