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„Chci, abychom odešli, jakmile to bude možné.“ 						

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
svět je plný paradoxů a náhodných souvislostí,
které jsou občas minimálně úsměvné. Třeba
právě takový brexit. Ani po dalším termínu, kdy
mohl být vyřešen, se nekoná a po dohodě Britů
s Bruselem byl stanoven další termín, na říjen.
Úsměvným paradoxem je fakt, že k jeho přesunu
došlo ve stejný den, kdy vědci poprvé ukázali
lidem, jak v reálu vypadá černá díra. Což v přeneseném smyslu odpovídá i snaze Britů o brexit
(mimochodem, této souvislosti využila i některá
britská média). Nový termín, dokdy mají Britové
EU opustit, je tedy stanoven na konec října –
na Halloween. Zda půjde o skutečnou černou
můru, či si Britové odchod definitivně vykoledují
(halloweenské trick-or-treat), teprve uvidíme. Je
možné, že nebudou čekat až do předvečera
svátku Všech svatých, ale najdou nějaký dřívější,
podobně symbolický termín.

britská premiérka Theresa Mayová na mimořádném summitu EU v Bruselu

Černá díra, nebo Sauronovo oko?
Mezinárodní tým astronomů zveřejnil vůbec první snímek černé díry, který se podařilo pořídit díky projektu Event Horizon Telescope (Teleskop horizontu událostí). Zveřejněná fotografie zachycuje obří černou díru v centru galaxie Messier 87, která je od
Země vzdálená 54 milionů světelných let. Na snímku je patrný jasný ohnivý kruh vytvořený světlem zahnutým intenzivní gravitací
kolem černé díry, která je 6,5miliardkrát masivnější než naše Slunce, sdělili vědci. Podle vědců samotná černá díra rotuje ve
směru hodinových ručiček. Černá díra vypadá přesně tak, jak ji ukazovaly vědecké modely i jak ji předvídají Einsteinovy rovnice,
byť sám velký vědec v jejich existenci odmítal uvěřit.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Britové vesele brexitují dál
Britská ministerská předsedkyně Theresa Mayová
a šéfové vlád evropské sedmadvacítky se v noci
na čtvrtek dohodli na tom, že Británie opustí
EU nejpozději do 31. října letošního roku. Pro evropskou ekonomiku, Českou republiku nevyjímaje,
to však nijak zvlášť dobrá zpráva není. Nejistota
a odklady zvyšují českým firmám výdaje. Celkový
dopad nákladů podniků na přípravy brexitu činí
desítky miliard korun.
Přijde Vítek o miliardy?
Čtvrtý nejbohatší Čech a majitel realitní skupiny
CPI Property Group Radovan Vítek čelí žalobě
za téměř 70 mld. Kč. Na federální soud v New
Yorku se obrátil fond Kingstown a společnost
Investhold podnikatelů Marka Čmejly a Jiřího Diviše. Ti se domáhají odškodnění za jejich údajné
poškození při akci, během níž Vítkova skupina
ovládla developerskou společnost Orco. Podle
žaloby Vítek řídil organizovanou skupinu nastrčených schránkových firem a bílých koní, pomocí kterých vyvedl z Orca nejcennější majetek.
CPI obvinění odmítá.
Další kolo Babišovy vlády – drolení
Premiér Andrej Babiš oznámil po jednání u prezidenta jména dvou budoucích ministrů jeho vlády.
Ministrem dopravy místo Dana Ťoka bude Vladimír Kremlík z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Martu Novákovou v pozici ministra průmyslu a obchodu nahradí Karel
Havlíček, dosavadní šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a místopředseda
vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Ministři
by se měli ujmout svých funkcí 30. dubna.
Ach ty daně!
Daňové zatížení mezd v Česku loni činilo
43,7 %, ve srovnání s předchozím rokem se
zvýšilo o 0,38 procentního bodu. V rámci
36 členských zemí OECD bylo sedmé nejvyšší.
Průměrné daňové zatížení mezd v celé OECD
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se loni naopak snížilo, a to o 0,16 procentního
bodu na 36,1 %. Výrazný pokles díky daňovým
reformám zaznamenalo daňové zatížení mezd
v Estonsku, v USA, Maďarsku a Belgii.
Je třeba mít vysoké cíle
Provozovatel alternativní taxislužby Uber chce na
burze během své primární veřejné nabídky (IPO)
prodat akcie za 10 mld. USD. V technologickém
sektoru by tak šlo o jednu z největších IPO všech
dob. Obchodování s akciemi firmy na newyorské
burze by mělo být zahájeno už začátkem května. IPO této velikosti by v sektoru byla největší
od roku 2014, kdy na burzu vstoupil čínský internetový prodejce Alibaba. Uber doufá, že jej trh
ocení na částku mezi 90 a 100 mld. USD.
Slowbalization is coming
Tempo růstu globální ekonomiky v letošním roce
klesne na 3,3 % z loňských 3,6 %. V pravidelném
jarním výhledu World Economic Outlook to uvedl
Mezinárodní měnový fond (MMF). Příští rok by se
ale růst měl vrátit na 3,6 %. Horší je také výhled
pro Česko. V našem případě čeká MMF pro letošní rok tempo růstu 2,9 %, což by bylo stejně
jako loni. V říjnu fond odhadoval, že růst českého
HDP letos zpomalí pouze na tři procenta.
Kiwi-deal na spadnutí
Prodej jednoho z nejnadějnějších českých startupů jde do finiše. Americký fond General Atlantic
má získat nadpoloviční podíl akcií brněnského
prodejce letenek Kiwi.com, napsal Forbes.cz
s odkazem na několik nejmenovaných zdrojů.
Zakladatel a šéf firmy, která loni dosáhla obratu
necelých 31 miliard korun, Oliver Dlouhý však informaci nepotvrdil. Fond by měl za podíl 51 %
zaplatit 100 mil. liber (téměř 3 mld. Kč).
Ťuk, ťuk. Tady dron, vezu vám zboží
Společnost Wing, která je vedle Googlu členem
skupiny Alphabet, může spustit službu doručování
zboží pomocí dronů v Austrálii. Po 18 měsících
zkušebního provozu získala povolení od austral-

ského Úřadu pro civilní letectví (CASA). Během
testů, při nichž regulátor zjišťoval, zda drony
nepředstavují riziko pro veřejnost, firma provedla
zhruba 3 000 dodávek potravin, nápojů či volně
prodejných léků. Firma Wing uvedla, že její stroje poháněné elektrickým systémem s nulovými
emisemi uhlíku mohou létat rychlostí až 120 kilometrů za hodinu.

Doporučujeme z obsahu
Peak.cz
Marek Loula (ČSOB): Největší hrozbou brexitu
pro firmy je nejistota, na co se mají připravit
České firmy se na brexit částečně připravují anebo se jím alespoň okrajově zabývají. Nicméně
jeho neustálé odsouvání i nejistota, jakou bude
mít vlastně podobu, se podepisují na českém
byznysu s Velkou Británií. „Firmy by rády věděly,
na co se mají připravit,“ říká v rozhovoru pro
Peak.cz Marek Loula, vrchní ředitel korporátního
bankovnictví ČSOB. VÍCE ZDE
Kde stát vezme na penze? Demografie
nabourává udržitelnost penzijního systému
Počet důchodců bude v Česku narůstat. Jak dramatický bude tento vývoj? A dokáže současnému
penzijnímu systému vytrhnout trn z paty technologický pokrok spojený s příchodem Průmyslu 4.0?
V souvislosti s nyní diskutovaným navyšováním
penzí a přebytkem průběžně financovaného
důchodového systému stojí za to nahlédnout
pod pokličku demografického vývoje u nás.
VÍCE ZDE
Odboráři by si hru s ohněm
(minimálních mezd) mohli odpustit
Odbory se zapomněly v čase, jako by snad
chtěly uspíšit příchod ekonomické krize, reaguje v komentáři Lukáš Kovanda, hlavní ekonom
Czech Fund, na požadavek odborářů. Ti chtějí,
aby minimální mzda vzrostla na 15 tisíc korun.
Podle Kovandy by vláda měla tyto jejich nároky
rozhodně odmítnout. VÍCE ZDE
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