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„Říct, že k roku 2050 nebudou v Evropě žádné emise, je z podstaty nesmysl. To znamená, že tady nebude žádné auto na spalovací motor, že nebudeme svářet, že tady nebudou živé krávy. To je absurdní.“ 

premiér Andrej Babiš na summitu lídrů zemí EU

Peak Media, s. r. o., Brno-Štýřice, Holandská 878/2, PSČ 639 00, IČO 05729530 • Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu redakce je zakázáno. • Šéfredaktor: Libor Akrman • Kontakt na redakci: info@peak.cz

peak week

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

chvíli to vypadalo, že motoristé dostali dobrou 
zprávu, která přišla z Německa. Evropský soud-
ní dvůr totiž zamítl kvůli stížnosti Rakouska plán 
Německa na zavedení mýtného pro osobní auto-
mobily. Hrozilo, že už od října 2020 začneme pla-
tit za německé dálnice, přes něž spousta Čechů 
míří na jih, jak v létě směrem k moři, tak v zimě do 
Alp na lyže. Jenže co možná ušetříme u sousedů, 
budeme muset zaplatit u nás. Do sněmovny míří 
návrh novely dopravního zákona, jehož součástí 
je, aby dálniční známka podražila z 1 500 na  
2 000 korun. Za vyšší cenu už nedostaneme  
papírový kupon, ale platby proběhnou elektro- 
nicky. Jenže logicky bych očekával (a nejen já), 
že za vyšší cenu bych mohl dostat vyšší kvalitu. 
Ruku na srdce, kdo si myslí, že tomu tak bude? 
Ano, i v Německu narazíte na řadě dálnic na 
opravy a omezení, ale že by některý z tamních 
tahů byl, byť jen vzdáleně, podobný D1? Člověk 
by snad radši platil za dálnici v Německu…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Pryč z Bulharska!
Energetická skupina ČEZ prodala svá aktiva v Bul-
harsku tamní firmě Eurohold za 335 milionů eur. 
ČEZ, jehož většinovým vlastníkem je stát, se tak 
z Bulharska stahuje. Ze země se rozhodl odejít 
kvůli přetrvávajícím sporům s tamními úřady, které 
se táhnou od února 2013. Transakci ještě musí 
schválit bulharský antimonopolní úřad a bulharský 
energetický regulační úřad. Piráti podali trestní 
oznámení na neznámého pachatele kvůli hospo-
daření energetické společnosti ČEZ v Bulharsku.

Evropská strategie
Základní směřování EU v příštích pěti letech popi-
suje dokument s názvem Nová strategická agen-
da 2019–2024, který v Bruselu schválili prezidenti 
a premiéři členských zemí. Stručný materiál, 
jenž by měl být od podzimu podkladem pro 
práci nové Evropské komise, zdůrazňuje potře-
bu ochrany občanů i jejich svobod, rozvoj silné 
a životaschopné ekonomiky, ale i zelenou a so-
ciálně spravedlivou Evropu. Unie by také měla 
dokázat na světové scéně účinně podporovat 
své zájmy a hodnoty.

Facecoin přichází
Internetová společnost Facebook oficiálně před-
stavila plány na vytvoření nové digitální měny 
s názvem libra. Spustit ji hodlá v první polovině 
příštího roku. Plánovaná digitální měna je 
součástí snahy podniku o expanzi v oblasti in-
ternetového obchodu a globálních plateb. Face-
book společně s řadou partnerů vytvořil aso- 
ciaci, která bude novou měnu spravovat. 
Součástí asociace jsou například Mastercard 
a Visa, platební platforma PayPal, internetová 
aukční síň eBay či alternativní taxislužba Uber.

RegioJet získal skoro miliardu
Soukromý dopravce RegioJet podnikatele Ra- 
dima Jančury prodal dluhopisy ve výši 921 mi- 

lionů korun. Koupili si je institucionální i privát-
ní klienti. Získané peníze společnost použije na 
nákup nových vlaků a modernizaci těch stáva-
jících. V nejbližších letech chce dopravce investo-
vat několik miliard korun do pořízení asi stovky 
nových vagonů.

Po Německu zdarma a neomezeně
Německé dálnice i nadále zůstanou pro cizince 
zadarmo. Soudní dvůr EU vyhověl Rakousku, 
které Němce zažalovalo za chystané mýtné pro 
osobní automobily. Opatření, jež mělo začít platit 
od října příštího roku, podle soudu diskriminuje 
majitele motorových vozidel ze zahraničí, a je 
tak v rozporu s unijním právem. Německý ministr 
dopravy ale nevyloučil, že vznikne nový návrh.

Lietam v tom tiež…
Letecká společnost Qatar Airways získala v le-
tošním roce řadu ocenění včetně titulu Nejlepší 
letecká společnost roku v prestižní anketě Skytrax 
World Airline Awards 2019, která se konala na 
pařížské letecké show. To je popáté (2011, 2012, 
2015, 2017 a 2019), kdy Qatar Airways získala 
toto globální uznání jako nejlepší světová letecká 
společnost. Kromě toho, že cestující z celého 
světa hlasovali pro nejlepší leteckou společnost, 
získal přepravce na slavnostním ceremoniálu 
také řadu dalších významných ocenění jako Nej- 
lepší letecká společnost na Blízkém východě,  
Nejlepší světová business class a Nejlepší světové 
business class sedadlo.

Bude se odškodňovat?
Obvodní soud pro Prahu 8 zatím nepravomocně 
uznal nárok na odškodnění českých majitelů 
vozů koncernu Volkswagen v tzv. kauze Diesel-
gate. Volkswagen má zaplatit celkem 636 milionů 
korun. Částku 533 milionů si mezi sebe rozdělí  
2 435 vlastníků, jež zastupuje spotřebitelská  
organizace Safe Diesel. Dalších 103 milionů mají 
dostat poškození zastupovaní firmou Diesel-
Gate. Volkswagen se ve věci odvolá. Safe Diesel 

následně informoval, že rozšířil žalobu o dalších 
685 vlastníků dotčených vozidel.

Královské dělení?
Finanční majetek je ve světě rozdělen čím dál 
víc nerovnoměrně. Úzké skupině dolarových 
milionářů čítající 22,1 milionu členů loni patři-
la více než polovina soukromých světových fi-
nancí. Uvádí to studie mezinárodní poradenské 
společnosti Boston Consulting Group (BCG). 
O druhou polovinu se dělilo zbývajících 7,6 mi- 
liardy obyvatel planety. Ještě v roce 2015 vlastnili 
dolaroví milionáři jen 43 procent celosvětového 
finančního majetku.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Proč neklesnou ceny nemovitostí v Praze? 
Důvodů je více
Dostupnost bydlení v hlavním městě se v po- 
sledních letech zhoršuje. Hlavním důvodem je, že 
ceny bytů rostou daleko rychleji než příjmy. Trend 
je bohužel neúprosný a minimálně v několika 
dalších letech se situace zřejmě nezlepší. Pojďte 
se podívat na statistiky, které dokazují, že ceny 
nemovitostí ani nemají důvod klesat. VÍCE ZDE

Příběh žluté řepky v Česku. Premiéra Babiše 
provází byznysem i politikou
Pokud dnes Andrej Babiš opakuje, že s biopalivy 
z řepky nepřišel on, nýbrž Evropská unie, 
má samozřejmě pravdu. Ale neříká ji celou. 
Připomeňme si příběh výnosné žluté rostliny 
a současného českého premiéra. VÍCE ZDE

Černobyl na steroidech aneb tři detaily, 
které odborníka na seriálovém hitu mrzí
Úspěšný seriál HBO přilákal mnoho diváků a získal 
nadšené reakce jak jejich, tak filmových kritiků. Jak 
ale podotýká odborník na jadernou energetiku 
Radek Škoda, v pár věcech mohli být tvůrci Čer-
nobylu zdrženlivější a přesnější. VÍCE ZDE

 

Hypotéky znovu zlevňují
Průměrná sazba hypoték v ČR podle zveřejněného Fincentrum Hypoindexu klesá již čtvrtý měsíc za sebou. V květnu činila  
2,80 procenta, meziměsíčně se tedy snížila o 0,05 procentního bodu. Hypotéky tak jsou nejlevnější od listopadu loňského roku. 
Jejich zlevňování mají na svědomí dvě klíčové příčiny – vysoké úrokové sazby a drahé nemovitosti. „Žalostnou situaci se bankéři 
snaží zvrátit snižováním úrokových sazeb. To však neřeší základní problém, který spočívá v příliš vysokých cenách nemovitostí. 
Mnoho lidí zkrátka nemá dost peněz, aby mohli nakupovat příliš drahé nemovitosti,“ uvedl analytik Štěpán Křeček z BH Securities.

Zdroj: Hypoindex 
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Vývoj průměrné úrokové sazby hypoték  
Od začátku roku 2014 do května 2019, měsíční údaje jsou v procentech.
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