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„Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot.“

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
asi vám neunikla zpráva o katastrofě v podobě
požáru pařížské katedrály Notre-Dame. Co
mě zaujalo, je finanční stránka věci. Katedrála totiž není proti žádným škodám pojištěna,
neboť fakt, že je v majetku státu, znamená,
že veškeré škody jdou na jeho vrub. Vlna
národního soucítění s touto historickou ikonou
se ovšem projevila právě i finančně. Francouzští miliardáři se předhánějí, kolik na opravu
přispějí, a nejen oni, takže v tuto chvíli – tři
dny po požáru – je na kontě bezmála miliarda eur. Pikantní však je, že tyto příspěvky je
možné si odečíst z daní až do výše 66 procent příspěvku, a v jistých případech dokonce
100 procent. Znovu se tedy potvrzuje, že každý
dobrý skutek se svému vykonavateli vrátí…

reakce premiéra Andreje Babiše (ANO) na oznámení policie o návrhu obžaloby jeho a ostatních obviněných v kauze Čapí hnízdo

Hořící katedrála
V pondělí požár zachvátil jeden z nejnavštěvovanějších monumentů Paříže – katedrálu Notre-Dame. Chrám, který v současnosti
prochází rekonstrukcí, navíc obsahoval řadu uměleckých a historických děl. Hasičům se je naštěstí podařilo z budovy vynést,
včetně trnové koruny i roucha svatého Ludvíka. Zkáza nakonec postihla především střechu s krovy z 13. století a zadní věžičku
katedrály, která se zřítila. Jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury, jenž leží na ostrově Île de la Cité na
řece Seině v centru francouzské metropole, tak nyní čekají ještě rozsáhlejší opravy.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Ostravské hutě do britských rukou
Britská společnost Liberty House je vhodným
zájemcem o několik hutí společnosti ArcelorMittal, a může je tedy převzít, uvedla Evropská
komise. Dodala, že její prověřování bylo v této
věci rozsáhlé a důkladné a zohlednilo názory
řady zainteresovaných stran. Transakci, jež se
týká rovněž oceláren v Ostravě, proto komise
povolila. Prodej několika hutí je podmínkou,
kterou EK loni v květnu dala společnosti ArcelorMittal v souvislosti s akvizicí největší evropské
ocelárny Ilva v Itálii.
Že by se nechtěly ohnout?
Jihokorejská společnost Samsung Electronics obdržela informace o závadě displejů
u vzorků svého nového ohebného smartphonu,
který plánuje uvést na trh tento měsíc. Zpráva
vyvolává obavy, že vstup nového přístroje Galaxy Fold v ceně 1 980 dolarů na trh nebude
hladký. Design nového telefonu byl přitom
oslavován jako nový přelom v odvětví, které
od vstupu přístroje iPhone americké společnosti Apple v roce 2007 zažilo jen několik málo
překvapení. Uvedla to agentura Reuters.
Bankovní daň? Spíše ne
Premiér Andrej Babiš nebude jednat se sociálními demokraty o zdanění bank, jak je menší
koaliční strana navrhuje. Rozpočet se netvoří
salámovou metodou, řekl ministerský předseda po jednání vlády. Sociální demokraté už
dříve představili plán, podle kterého by banky
odváděly daň 25 procent místo nynějších
19 procent.
Evropská odveta za cla kvůli Boeingu
Evropská komise zveřejnila předběžný seznam
zboží, na něž by mohla uvalit cla v souvislosti se sporem o americké subvence Boeingu,
které podle WTO poškozují evropský Airbus.
Jedenáctistránkový seznam, na němž je řada
výrobků, od zmrazených ryb přes nejrůznější
zemědělské plodiny a výrobky z nich, alkohol,
čokoládu až po traktory, helikoptéry či určité
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hračky, představuje objem amerického vývozu
do EU asi 20 miliard dolarů.
Šťastná, či nešťastná třináctka?
Česká ekonomika byla loni s růstem o 2,9 procenta 13. nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii. Růst českého HDP byl vyšší než
u původních členských zemí EU včetně Německa i než průměr celé EU. Na tiskové konferenci o tom informoval předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Nejrychleji loni
rostly Irsko, Malta a Polsko, nejpomaleji Itálie,
Dánsko, Velká Británie a Německo, na které je
česká ekonomika výrazně navázána.
Letos už jen jednou?
Česká národní banka může mít v letošním roce
prostor pro jedno zvýšení úrokových sazeb. To
by se mohlo uskutečnit spíše v první polovině
roku, protože ve druhé polovině má nastat
odložený odchod Británie z Evropské unie.
V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekl
člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub.
Kdo „spolkne“ Commerzbank?
Největší nizozemská finanční skupina ING projevila zájem o převzetí druhé největší německé
banky Commerzbank. S odvoláním na své
zdroje to uvedl server německého listu Manager Magazin. ING a Commerzbank odmítly
tyto informace komentovat. Commerzbank už
v březnu potvrdila, že jedná o případném spojení s větším domácím konkurentem Deutsche
Bank.
Zpomalení Číny zpomalilo
Hrubý domácí produkt Číny v prvním čtvrtletí
letošního roku vzrostl meziročně o 6,4 procenta. Tempo růstu bylo stejné jako v předchozím
kvartále, údaj je však lepší než odhady analytiků, kteří se báli dalšího zpomalení. Růst podpořila hlavně průmyslová výroba, která prudce

vzrostla. Známky zlepšení vykazuje i spotřebitelská poptávka, uvedla agentura Reuters
s odvoláním na vládní údaje.

Doporučujeme z obsahu
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Ondřej Chládek (TREBITSCH Whisky):
Po prvním koštu jsme věděli,
že máme unikátní whisky
Je to jen pár let, co se v Třebíči zrodila česká
Single Malt Czech Whisky, jak zní její chráněný
název. Pod unikátním názvem Trebitsch se
chystá postupně dobývat svět. Aby mohla navyšovat produkci, a tím i skladové zásoby whisky v sudech, založila společnost Trebitsch investiční fond, který v těchto dnech představila.
„Náš investiční fond je jediný svého druhu na
světě,“ říká exkluzivně pro Peak.cz jeho spoluzakladatel Ondřej Chládek. VÍCE ZDE
Německá ekonomika brzdí.
Má se český autoland bát?
O tom, že Evropa zpomaluje, už není pochyb.
Nedaří se dokonce ani Německu, dřívějšímu
premiantovi, tahounovi a motoru Evropy. Má
se český průmysl strachovat o kondici hlavního
obchodního partnera, nebo Německo dostalo jen neškodnou a snadno léčitelnou chřipku?
VÍCE ZDE
Jak nás požár v Notre-Dame může
posunout do 21. století?
Jednu z ikon Paříže, katedrálu Notre-Dame
vážně poškodil rozsáhlý požár. Slavná stavba přišla o dvě třetiny střechy, zřítila se její
štíhlá prostřední věž a zasažena byla i jedna
z čelních věží. Hasičům se však podařilo zachránit konstrukci stavby. Analytik Jan Čermák se
zamýšlí, co lze z této nešťastné události využít
do budoucna. VÍCE ZDE
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