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„EU zasahuje proti neúměrně vysokým cenám, které jsou lidem účtovány za volání z jejich domovské země do jiného státu unie.“      eurokomisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

končící týden nebyl týdnem dobrých zpráv. Po-
suďte sami: ČEZ už není, co býval, a dividen-
da by akcionářům měla přinést jen 24 korun 
na akcii. Česká pošta je ve ztrátě a vyhlíd-
ky české ekonomiky nejsou nic moc. Za první  
čtvrtletí jsme si připsali růst HDP o 2,5 %, což 
by měl být podle ekonomů i celoroční výsledek. 
Stejné tempo nám věští i experti z Mezinárod-
ního měnového fondu, kteří to však podmiňují 
vysokou zaměstnaností a růstem produktivi-
ty. Vzhledem k naší závislosti na autoprůmyslu 
však druhá podmínka mohla vzít zasvé. Stačilo, 
aby Donald Trump uvalil cla na evropské auto-
mobilky. Jeho verdikt má padnout již v sobotu  
18. května, ale zdroje Reuters tvrdí, že máme 
ještě půl roku čas. Uvidíme, ale i Trump by si měl 
uvědomit, že má před volbami (a že by v Bílém 
domě byl rád i ve druhém období). V Česku se 
na volby rozhodně nezapomíná.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Kam nemůže konkurence, musí regulace
Volání do zemí Evropské unie zlevňuje. Od 
středy 15. května začala platit nová evropská 
regulace, která stejně jako u roamingu stanovu-
je operátorům cenové stropy. Minuta hovoru 
nebude spotřebitele stát více než šest korun, 
SMS zpráva nejvýše korunu padesát, to vše bez 
daně. Volání mimo EU ale zůstává drahé.

Jede, jede ztrátový panáček
Česká pošta loni poprvé od svého vzniku v roce 
1993 skončila v červených číslech, když vykázala 
ztrátu 275 mil. Kč. Přitom ještě v předchozím roce 
byla v zisku 91 mil. Kč. Skutečná provozní ztráta, 
tedy ta bez započítání pohledávky vůči státu za 
univerzální službu, převýšila hodnotu jedné mi- 
liardy. Ve státním podniku nyní probíhá restruktura- 
lizace, jejíž efekt se ale podle šéfa pošty Romana 
Knapa projeví se zpožděním. Kladný hospodářský 
výsledek Knap očekává až v roce 2022.

Mnoho dražebníků – zajícova smrt?
Metrovou sochu amerického tvůrce Jeffa Koonse 
nazvanou Zajíc vydražil v newyorské aukční 
síni Christie’s nejmenovaný sběratel za 91,1 mil. 
USD (přes 2 mld. Kč). To je vůbec nejvyšší suma, 
za jakou kdy bylo vydraženo dílo dosud ži-
jícího umělce. A v aukční síni Sotheby’s se vy-
dražil obraz francouzského impresionisty Clauda  
Moneta s motivem kupek sena za rekordních 
110,7 mil. USD (přes 2,5 mld. Kč). Podle agentury 
Reuters je to poprvé, co za impresionistické dílo 
nabídl kupec více než sto milionů dolarů.

Solidní výkon
Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí 
zpomalila meziroční růst na 2,5 % z 2,6 % ve 
čtvrtém čtvrtletí loni. I přes zpomalení a rizika 
ve vývoji v zahraničí je výkon české ekonomiky 
v prvním čtvrtletí podle ekonomů solidní. Nic-
méně za celý rok čekají zpomalení růstu k 2,5 % 
po loňských 2,9 %.

Disney jde Netflixu po krku,  
zcela ovládne Hulu
Disney se pouští do konkurenčního boje na novém 
poli s dosud největším on-line poskytovatelem 
filmů a seriálů – Netflixem. Mediální společnost 
Comcast totiž zábavnímu gigantu prodá svůj třeti-
nový podíl ve streamovací službě Hulu. Disney, 
který už v Hulu má 60 %, tak službu zcela ovládne. 
Cena obchodu se vyšplhá na 5,8 mld. USD.

Políčka pěkně obdělána, obilí zaseto.  
Inu, Bangladéš
Český systém firemních daní je jedním z nej- 
složitějších v EU, vyplývá ze studie poradenské 
společnosti BDO a univerzit z německého Pa- 
derbornu a Mnichova. Česko totiž v celosvětovém 
srovnání obsadilo 85. příčku ze 143 analyzo-
vaných zemí a umístilo se hůře než například 
Bangladéš nebo Botswana. V rámci EU měly 
horší výsledek už jen Itálie, Řecko a Chorvatsko. 
V oblasti přijímání nových daňových předpisů 
skončilo Česko vůbec nejhůře z celé EU.

Trest za bankovní kartel
Pěti bankám vyměřila Evropská komise po-
kutu v celkové výši 1,07 mld. eur (27,5 mld. Kč) 
za účast v kartelu. Týká se to ústavů Barclays,  
Citigroup, JPMorgan, MUFG a Royal Bank of  
Scotland, které v rámci dvou kartelů na prompt-
ním trhu manipulovaly s devizovými kurzy 
jedenácti měn. Švýcarská banka UBS pokutě 
unikla, protože na existenci kartelových dohod 
komisi upozornila. Obchodníci těchto bank si 
mezi sebou vyměňovali citlivé informace a ob-
chodní plány a své vzájemné strategie si sdělovali 
prostřednictvím chatu přes internet.

A zase Huawei!
Americké ministerstvo obchodu se rozhodlo 
zařadit s okamžitou platností čínskou společnost 

Huawei na černou listinu, což firmě znemožní 
kupovat americké součástky bez souhlasu vlády 
USA. To by podle analytiků mohlo ohrozit aktivity 
čínského podniku i jeho dodavatelů a zpoma- 
lit výstavbu mobilních sítí páté generace (5G). 
Americké tajné služby podezírají Huawei ze spo-
lupráce s čínskou rozvědkou, firma to ale popírá.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Královský potomek jako nákupní magnet: 
baby Sussex „vynese“ přes dvě miliardy
Syn prince Harryho a vévodkyně Meghan při-
nese britské ekonomice zisk 2,2 miliardy korun. 
Oproti dalším královským dětem z poslední doby 
to ale není tolik. Princ George byl v roce 2013 
o poznání „výnosnější“, britské ekonomice zajistil 
7,5 miliardy korun. VÍCE ZDE

Avengers a spol. i fúze s Foxem pasují Walt 
Disney na největší mediální skupinu světa
Když se daří, tak se daří. Své o tom ví společnost 
Walt Disney, která s posledním snímkem Aven-
gers míří na čelo nejvýdělečnějších filmů historie. 
Po koupi konkurenta 21st Century Fox získává 
na poli filmového byznysu silnější pozici. V tele-
vizi si brousí zuby na Netflix a spol. a zábavní 
parky jí už nyní přinášejí obří tržby. Pojďme se na 
mediálního obra podívat blíže. VÍCE ZDE

Tři rány pro Babišovu vládu: almužna od 
ČEZu, ztrátová pošta a prognóza od MMF
Hned tři aktuální události budou mít dopad na 
státní kasu. Polostátní společnost ČEZ navrhuje 
nečekaně nízkou dividendu, další státní kolos 
Česká pošta je poprvé v historii ve ztrátě a Me- 
zinárodní měnový fond zhoršuje odhad růstu 
české ekonomiky. VÍCE ZDE

 

Dividendové zklamání ČEZu
Zatímco výsledky energetické firmy ČEZ za první čtvrtletí nebyly špatné, návrhem dividendy vedení akcionáře nepotěšilo (zvlášť když 
70 % drží stát). Čistý zisk meziročně stoupl o 14 % na 8,3 miliardy korun, tržby pak byly v plusu o 12 % s 51,8 miliardy korun. Vedení 
společnosti však zároveň oznámilo, že z loňského zisku navrhne vyplatit dividendu 24 korun na akcii. Firma tímto krokem navrhuje 
vydat na dividendách 99 % zisku, což je podle jejího generálního ředitele Daniela Beneše dosud nejvyšší podíl v historii. Podle analytiků 
jde přesto o zklamání, loni ČEZ dával 33 korun na akcii. Nicméně v konečném důsledku je to hlavně pro stát zklamání. Dostal by totiž 
jen něco přes devět miliard, zatímco loni to bylo 12,4 miliardy.

Zdroj: ČEZ

Vývoj výše dividendy na akcii 
Od roku 2004 do roku 2018, v Kč na akcii

Pozn.: Za rok 2018 jde zatím o návrh vedení společnosti, který ještě musí schválit valná hromada.
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