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„5G sítě přinesou digitální evoluci, budou stimulovat hospodářský růst, inovace a blahobyt. Ta změna bude větší než nástup mobilních telefonů,“  řekl premiér Andrej Babiš na mezinárodní bezpečnostní konferenci o 5G sítích.
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

něco pěkného se končí, něco nového se začíná. 
Své o tom vědí třeba Japonci, kteří mají nového 
císaře. Po 30 letech skončila vláda císaře Aki-
hita, který se ve svých 85 letech dobrovolně 
vzdal panování ze zdravotních důvodů. Na jeho 
místo první májový den nastoupil korunní princ 
Naruhito, který se v 59 letech stal 126. japon-
ským císařem. Bez šlechtických pomp se u nás 
obešla výměna tří ministrů. Své nové „vládce“ 
mají resorty dopravy, průmyslu a spravedlnos-
ti. A zatímco Japonci mají u příležitosti císařské 
štafety speciální 10denní volno, my musíme být 
skromnější. (Ještě štěstí, že máme alespoň ty dva 
květnové státní svátky.) Jestli to taky nebude tím, 
že u nás se mění ministři každou chvíli, a tudíž 
bychom z toho volna nevyšli…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Česko digitální dani zaslíbené
Česká republika zavede sedmiprocentní digitální 
daň pro velké internetové firmy, jako je Google, 
Amazon nebo Facebook. Dohodla se na tom 
vládní koalice. Ministerstvo financí odhaduje, že by 
digitální daň z tržeb internetových gigantů mohla 
do státního rozpočtu přinést ročně 5 mld. Kč. Platit 
by mohla od půlky roku 2020.

Rozpínavý FlixBus
Německá přepravní společnost FlixBus se dohod-
la s francouzskou firmou Transdev na koupi pro-
vozovatele dálkové autobusové přepravy Euro- 
lines. FlixBus podle dohody získá veškeré aktivity 
Eurolines ve Francii, Nizozemsku, Belgii, Španěl-
sku a také v České republice. Převezme také 
vnitrostátního autobusového přepravce, který 
působí pod značkou isilines. Cenu transakce 
firmy neoznámily.

Plouživé příjmy, bleskové útraty
Češi budou letos na státní výlohy vydělávat 
o týden déle. Den daňové svobody připadá pod- 
le výpočtů Liberálního institutu až na 28. května, 
loni to bylo 22. května. Za meziročním zhoršením 
je především zpomalení hospodářského růstu. 
Jako den daňové svobody se označuje pomys-
lný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na 
konto občana. Do té doby jeho příjem připadá 
státu. Celosvětově nejlepšího výsledku dosáh-
lo letos Irsko, kde měli den daňové svobody  
5. dubna. Naopak nejpozději bude ve Finsku  
(9. července) a ve Francii (22. července).

I Google má slabší měsíce
Čistý zisk americké společnosti Alphabet, která 
vlastní internetový vyhledávač Google, se v prvním 
čtvrtletí snížil na 6,7 mld. USD (154 mld. Kč)  
z 9,4 mld. USD před rokem. Důvodem propadu je 
zejména pokuta od Evropská komise. Ta nařídila 
firmě zaplatit kvůli omezování konkurentů na trhu 
s internetovou reklamou pokutu ve výši 1,49 mld. 
EUR. Tržby společnosti Alphabet se meziročně 
zvýšily o 17 % na 36,3 mld. USD. Tempo růstu tržeb 
přitom bylo nejslabší za poslední tři roky.

Už bylo na čase…
Růst cen bytů v Česku by se měl letos zastavit. 
Loni byty zdražily v průměru o 6 až 10 %, přičemž 
v některých regionech už ke konci roku mírně 
klesaly. Vyplývá to z průzkumu Asociace pro roz-
voj trhu nemovitostí. Nejvíce rostou ceny v Praze. 
Nové byty v hlavním městě v letošním 1. čtvrt-
letí meziročně zdražily skoro o pětinu na téměř  
105 tisíc Kč/m2. Hlavním důvodem zdražování 
bytů je pomalá výstavba.

Velké banky jedou
České spořitelně klesl v 1. čtvrtletí čistý zisk me-
ziročně o 3,1 % na 3,9 mld. Kč. Provozní zisk 
ovšem vzrostl o 11,2 % na 5,4 mld. Kč. Nej- 
větší podíl na nárůstu provozního zisku měl 
čistý úrokový výnos v souvislosti s rostoucími 
úvěrovými obchody a zvyšováním úrokových 
sazeb. Na poklesu objemu konsolidovaného 
čistého zisku se výrazně podílel povinný 
příspěvek do Fondu pro řešení krize, který stoupl 
o více než 50 % na 0,7 mld. Kč.
Komerční bance ve stejném období vzrostl 
čistý zisk o 5,9 % na 3,18 mld. Kč. Výnosy se 
jí meziročně zvýšily o 5,1 % na 7,96 mld. Kč. 
Díky silnému ekonomickému prostředí a dalším 
pozitivním faktorům banka opět vykázala čisté 
rozpuštění opravných položek k úvěrům. Čistý 
úrokový příjem KB stoupl o 9,2 % na 5,89 mld. 
Kč, a to především díky nárůstu objemu úvěrů 
a vkladů a vyšším tržním úrokovým sazbám.

Zaseto máme, teď ještě sklízet
Česko má v Evropě nejvýhodnější podmínky pro 
rozšiřování výroby, respektive pro přemístění pro-
vozů globálních výrobců. Z těch, kteří už v Česku 
výrobu mají, jsou to například firmy ABB, Honey-
well, Foxconn, Volkswagen, Kia, Peugeot, Renault 
nebo Continental Barum. V celosvětovém žebříčku 
vyšlo Česko z hlediska atraktivity pro výrobce na 
pátém místě. Nejlepší podmínky nabízejí Čína, 
USA a Indie. Vyplývá to z výsledků studie realitní 
poradenské společnosti Cushman & Wakefield, 
která hodnotila podmínky ve 48 zemích. 

Benzin (zatím) bude
Česko má v současnosti přes přerušení dodávek 
ruské ropy ropovodem Družba kvůli kontamina-
ci pokryty zásoby pohonných hmot na příštích  
30 dní. Po jednání poradní skupiny, ve které jsou 
zastoupeni všichni velcí hráči na trhu s PHM, to 
řekl předseda Správy státních hmotných rezerv 
Pavel Švagr. Distributoři podle něj navýšili dovozy 
nafty vlaky ze zahraničí. Vláda schválila uvolnění 
nouzových zásob ropy pro rafinérii v Litvínově.
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Vládní příspěvek k suchému Česku?  
Dostavba jaderných Dukovan
Dostavba jaderných reaktorů v Česku se vleče  
řadu let. Současná vládní garnitura spíše upřed- 
nostňuje dukovanskou variantu. Jak ale upo-
zorňuje odborník na jadernou energetiku Radek 
Škoda, tato lokalita skrývá jedno velké úskalí - ne-
dostatek vody, kterou by využívaly chladicí věže 
nových reaktorů. VÍCE ZDE

Majitel TV Nova překvapuje solidními  
výsledky. Nastal vhodný čas na prodej CME?
Mediální společnost Central European Media 
Enterprises (CME), která v Česku vlastní televizi 
Nova a další stanice, odstartovala letošní rok 
vynikajícími výsledky za první čtvrtletí. Ty byly 
ve sledovaném období nejlepší za celou histo-
rii firmy a překonaly očekávání do té míry, že 
CME zvýšila výhled na celý rok 2019. Nastal tak 
správný okamžik k prodeji celé společnosti nebo 
její části? VÍCE ZDE

Nezavrhli hned jádro: Švédsku se daří  
energetická revoluce lépe než Německu
Němečtí politici rozhodli, že se nebude v en-
ergetice používat ani jádro, ani uhlí. Odklon 
od obou zdrojů zároveň straší některé politiky 
i německý průmysl. Příklad Švédska ukazuje, že 
se dá severská energiewende dělat s větší roz-
vahou. VÍCE ZDE

 

Nejvýše za 10 let
Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek zvýšila úrokové sazby. Jedná se o osmé zvýšení základní repo sazby od srpna 
2017. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na dvě procenta, což je  
nejvýše za posledních 10 let. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je další vývoj úrokových sazeb otevřený. "Prognóza v této chvíli nevidí 
v ročním období potřebu dalšího zvýšení sazeb," prohlásil. Dodal však, že si dokáže představit, že při změně ekonomických podmínek 
může dojít ke zvýšení, ale také ke snížení základní úrokové sazby. "Ale ani jedno z toho není hlavní scénář," dodal.
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Vývoj základní úrokové sazby ČNB 
Za posledních 10 let, v procentech.

Zdroj: ČNB
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