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"…není nic špatného na tom, získat na clech navíc 100 miliard dolarů ročně."     Prezident USA Donald Trump před jednáním zástupců USA a Číny o obchodní dohodě.
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

Asi bych měl psát něco o obchodních válkách, 
které znovu rozdmýchávají USA s Čínou, nebo 
o hrozící krizi, která údajně přichází z Němec-
ka. Dalo by se i dumat nad cestováním na 
Měsíc, do něhož nyní vstoupil šéf Amazonu 
Jeff Bezzos s maketou modulu Blue Moon. Ale 
já jsem si řekl ne, začíná světový šampionát 
v hokeji, a tak pojďme s chlapci na led. Vždyť 
i když je to především zábava, na kterou se 
těšíme (alespoň já tedy ano) každý květen, tak 
za každou zábavou se v dnešní době skrývá 
i byznys. Za prvé totiž „každá sranda“ něco stojí 
a mistrovství světa, které je letos na Slovensku, 
jakbysmet. Jen rozpočet dosáhl 18 milionů eur 
(necelých 500 mil. Kč) a pořadatelé doufají, že 
neskončí ve ztrátě. Další velké peníze se pak 
protočí přes sázky. Při posledním šampionátu 
lidé prosázeli například u Tipsport půl miliardy 
korun. Takže pojďme tomu štěstíčku taky trochu 
naproti a nezapomeňte fandit.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Korecký má opět část Škody Transportation
Investiční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera 
prodala desetiprocentní podíl ve strojírenské  
skupině Škoda Transportation. Kupuje ho spo-
lečnost ovládaná průmyslníkem Michalem  
Koreckým. Cenu transakce strany nezveřejnily. PPF 
dokončila nákup 100 procent akcií Škody Trans-
portation a dalších aktiv souvisejících s její činností 
loni v dubnu. Zaplatila za ni 326 mil. eur, což je 
více než 8 mld. Kč.

Další díl Trade Wars
Americký prezident Donald Trump naplnil své 
hrozby a nařídil uvalit vyšší cla na čínské zboží. 
Podle svých slov tím trestá Číňany za snahy ne-
dodržovat nebo měnit již ujednané body vy-
jednávané obchodní dohody. USA nyní zatížily 
dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 mld. 
USD clem ve výši 25 % místo dřívějších 10 %. Jde 
zhruba o 5700 různých kategorií zboží od vařené 
zeleniny po vánoční světla či dětské židličky. Čína 
podle agentury Reuters vyslovila nad zvýšením 
cel politování a uvedla, že bude nucena učinit 
odvetné kroky.

Zastřižená křídla
Nucená odstávka letounů 737 Max už přišla 
Boeing na miliardu dolarů. A škody dál narůstají. 
Sám výrobce netuší, na kolik ho uzemnění jeho 
strojů přijde. Odhady hovoří až o pěti miliardách 
dolarů. O softwarovém problému letounů  
737 Max, který byl zřejmě příčinou tragických 
nehod, přitom firma věděla zhruba rok. Nein-
formovala o tom ale ani letecké společnosti, 
ani regulační orgány. Částečné a nekonzistentní 
objasnění situace poskytl Boeing až po pádu 
indonéského stroje tohoto typu.

Svrchovaný vládce Sazky
Miliardář Karel Komárek se stal majitelem celé 
společnosti Sazka Group. KKCG může koupit 

čtvrtinový podíl Sazky, který je v majetku Jiřího 
Šmejce, což schválil ÚOHS. KKCG tak připadnou 
zároveň veškeré podíly v české Sazce, řeckém 
OPAP, italské Lottoitalia a rakouské Casinos 
Austria. Holding EMMA Capital Jiřího Šmejce si 
ponechá akcie v chorvatské sázkové kanceláři 
SuperSport a dostane finanční kompenzaci 
v řádu stovek milionů eur.

Pracujeme jako ďas!
Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na  
2,7 procenta z březnových tří procent. Bez práce 
bylo zhruba 210 tis. lidí, nejméně od června roku 
1997, oznámil Úřad práce ČR. Ještě výrazněji se 
snížil podíl nezaměstnaných meziročně, protože 
loni v dubnu činil 3,2 procenta. Zároveň stoupl 
meziměsíčně i meziročně počet volných míst, 
kterých úřad evidoval ke konci dubna téměř 
340 000.

Bonjour monsieur Křetínský
Energetický a průmyslový holding (EPH) 
ovládaný miliardářem Danielem Křetínským smí 
převzít francouzská aktiva německé skupiny Uni-
per. Schválila to Evropská komise, které dospěla 
k závěru, že navrhované spojení neohrožuje 
hospodářskou soutěž, protože činnosti obou 
firem se v EU nepřekrývají. Mezi činnosti EPH 
zase spadá těžba hnědého uhlí a Uniper 
France se zabývá výrobou elektřiny z obnovi-
telných a neobnovitelných zdrojů.

Siemens se změní
Německá průmyslová skupina Siemens hodlá 
oddělit podnikání v oblasti energetiky a zemního 
plynu do samostatné jednotky. Divize je pro ni 
zátěží kvůli rozvoji obnovitelných zdrojů energie 
a zhroucení poptávky po plynových turbínách. 
Nová jednotka vytvoří významného hráče na 
energetickém trhu s příjmy ve výši 30 mld. eur 
a více než 80 000 zaměstnanci. Společnost na 
novou jednotku hodlá také převést podíl 59 %, 
který drží v energetické firmě Siemens Gamesa 
Renewable Energy.

Místo bankovní daně fond?
Zatímco ČSSD volá po bankovní dani, která by 
odčerpala zisky sektoru do státní kasy, premiér 
Andrej Babiš navrhuje vybudování investičního 
fondu ze zisků bank. Ten by mohl být pro banky 
povinný. Premiér předběžně uvažuje o tom, že 
by do fondu banky dávaly 10 až 20 % dividend. 
Ne všechny banky však vyplácejí dividendy. Těch, 
které tak nečiní, by se zavedené opatření nijak 
nedotklo. Podle odhadů by se mohlo jednat 
o příjmy ve výši 10 až 16 mld. Kč.
 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Protiinflační Dluhopisy Republiky na trhu 
nemají konkurenci
Úroky z nejlepších spořících účtů sice mírně ros-
tou, přesto nenabízejí investorům žádný extrémně 
zajímavý prostředek ke zhodnocení. I tím, že 
současná česká inflace je na úrovni 3 procent, 
což v reálu znamená, že se vám nezhodnocují. 
Zajímavý nástroj však nyní nabízí státní Dluhopis 
Republiky. Podívali jsme se na něj zblízka, zda 
je opravdu "investiční zbraní," která inflaci může 
překonat. VÍCE ZDE

Boeing přiznal chybu. Ztráty narůstají
a firma snižuje výrobu
Uzemnění letounů 737 Max už přišlo Boeing 
na miliardu dolarů. A škody dál narůstají. Amer-
ický výrobce letadel netuší, na kolik ho nucená 
odstávka jeho strojů přijde. Odhady hovoří až 
o 5 miliardách dolarů. VÍCE ZDE

Coffee first! Firmy jsou kávou posedlé, 
kanceláře dokonce designují podle kávovaru
Káva až na prvním místě. Toto pravidlo stále 
častěji promlouvá do návrhů interiérových 
designů kancelářských prostor. Odborníci 
dokonce uvádějí, že produktivitu lidí brzdí nejen 
prokrastinace, ale taky prokofeinizace = chorob-
né odkládání povinností do doby, než si člověk 
dá svoje kafe. VÍCE ZDE

 

Hurá na Měsíc!
Cesty do vesmíru jsou čím dál více byznysovou záležitostí, do které promlouvají soukromé společnosti a nejbohatší lidé světa. Hlavní 
slovo mají SpaceX, za nímž je Elon Musk, Virgin Galactic v rukou Richarda Bransona nebo Blue Origin, kterou vlastní Jeff Bezos. 
A právě šéf Amazonu nyní představil novinku, s níž se zapojí do návratu lidí na Měsíc. Ukázal maketu přistávacího modulu s názvem 
Blue Moon. Ten bude schopen dopravovat na lunární povrch až 6,5 tuny nákladu.  Robotický aparát by měl dokázat na měsíční 
povrch dopravit v nákladním prostoru až čtyři vozítka najednou, nebo vzletový stupeň, s jehož pomocí budou moci lidé z Měsíce 
odlétat. První zážehové testy motoru, který bude poháněn tekutým vodíkem, by se podle Bezose měly uskutečnit letos v létě. A do 
roku 2024 by se měli na Měsíci objevit první astronauté.

Zdroj: Blue Origin
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