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„Opoziční snaha o svržení menšinové vlády ANO a ČSSD je legitimní nástroj politického boje, ale nerozumím jí. Beru to jako pokus o destabilizaci naší země, to je proti zájmům občanů naší republiky, to je proti 

zájmům všech.“ premiér Andrej Babiš před hlasováním o důvěře vládě
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

také jste zažívali horké peklo? Asi málo- 
kdo z nás nebyl postižen extrémními teplota-
mi uplynulého týdne. A horké chvilky zažívali 
i někteří z těch, kdo se jinak nacházeli v kli-
matizovaných podmínkách. Třeba akcionáři 
na zasedání společnosti ČEZ. Ne že by 
došlo k nějakému překvapení, ale horko být 
muselo, když valná hromada trvala 19 hodin, 
než dokázala schválit výši dividendy. Horko 
bylo i ve sněmovně, kde se opozice snaži-
la ugrilovat vládu Andreje Babiše prostřed-
nictvím hlasování o nedůvěře. Ani tady se 
překvapení nekonalo, ale mnohahodinová 
(navíc ne poslední) slovní přestřelka ko- 
aličních i opozičních poslanců rozhodně pár 
horkých hlav měla. A horko je jistě i v ČSSD, 
jež neví, co si počít s prezidentem Zemanem, 
který zatím stále neodvolal ministra kultury 
Staňka. Zdá se, že se v létě někteří z nás 
ještě dost ohřejí…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Vláda ustála nedůvěru
Vláda Andreje Babiše ustála hlasování o ne-
důvěře vládě, které rok po jejím jmenování 
spustila opozice. Poslanci jednali celou stře-
du, ke konečnému hlasování se dostali až ve  
čtvrtek po čtvrté hodině ranní. Opozice se snaži-
la kabinet svrhnout hlavně kvůli návrhu auditní 
zprávy Evropské unie ohledně Babišova střetu 
zájmů. Ruku pro návrh nakonec zvedlo jen  
85 poslanců, potřeba jich přitom bylo 101. Nic-
méně budoucnost vlády by mohlo narušit  
(ne)odvolání současného ministra kultury Antonína 
Staňka, jehož demisi nepřijal prezident republiky.

ČEZ dá jen dvoutucet
Energetická společnost ČEZ vyplatí akcionářům 
dividendu 24 korun za akcii před zdaněním. Po 
skoro 19 hodin dlouhém jednání o tom rozhod-
la valná hromada firmy. Jde o nejnižší dividen-
du za posledních 12 let. Mezi akcionáře bude 
rozděleno 12,9 miliardy korun z loňského zisku 
firmy, přičemž stát jako majoritní akcionář získá 
zhruba devět miliard korun.

Česká odnož CNN má zelenou
Televizní skupina Prima získala licenci pro 
chystaný zpravodajský kanál CNN Prima 
News. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
jí celoplošnou licenci udělila na 12 let. Kanál 
získal licence pro pozemní vysílání i pro šíření 
prostřednictvím satelitu. Program má vysílat 
zpravodajství, publicistiku, magazíny a diskusní 
pořady, a to nejméně 16 hodin denně.

Soros zase zlobí?
Skupina nejbohatších lidí ve Spojených státech 
vyzvala kandidáty nadcházejících prezident- 
ských voleb, aby podpořili daň z bohatství 
pro velmi bohaté jednotlivce. Chtějí tak zmírnit 
nerovnost a zároveň lépe bojovat se změna-
mi klimatu. Skupina 18 miliardářů, mezi nimiž 

nechybí George Soros, spoluzakladatel Face-
booku Chris Hughes, potomek Walta Disneyho 
či majitelé hotelového řetězce Hyatt, tvrdí, že 
jsou bez politické příslušnosti a nepodporují 
žádného kandidáta, uvedl server BBC.

Volkswagen začíná sdílet
Německá automobilka Volkswagen v Berlíně 
spustila službu na sdílení automobilů s názvem 
WeShare. V příštím roce hodlá službu rozšířit 
i do Prahy, a to společně se značkou Ško-
da. Volkswagen v ulicích německé metropole 
v rámci služby WeShare nabízí k pronajmutí 
prostřednictvím mobilní aplikace 1 500 vozů 
Golf s elektrickým pohonem. Pronájem bude 
zpočátku stát 0,17 eura za minutu. Od září pak 
budou zavedeny tři tarify s průměrnou cenou 
0,29 eura za minutu.

Pifka EU na Rusko pokračuje
Evropská unie o půl roku prodloužila sankce, 
které na určité sektory ruské ekonomiky uvali-
la v létě 2014 kvůli ukrajinské krizi. Sankce, jež 
například omezují přístup na kapitálové trhy pěti-
ci významných ruských státních finančních insti-
tucí, velkým energetickým firmám a společnos-
tem působícím v obraně, prodloužily členské 
státy unie do konce ledna příštího roku.

Přepište dějiny! U českého autolandu 
Tržby tuzemských automobilek a dodavatelů dílů 
loni vzrostly o 0,8 % na rekordních 1,102 bil. Kč. 
Z toho finální výrobci utržili 617,5 mld. Kč, tedy 
o 0,6 % více než v předchozím roce, oznámili 
zástupci Sdružení automobilového průmyslu. Proti 
předchozímu roku, kdy byl růst sedmiprocentní, 
tempo výrazně zpomalilo. Letos zástupci odvětví 
očekávají stagnaci.

Už zase farmaceutická svatba
Americká farmaceutická společnost AbbVie 
koupí za zhruba 63 mld. USD firmu Allergan, 
která je známá hlavně výrobou botoxu. Jde 
o jednu z největších transakcí v tomto sek-
toru. Spojením vznikne společnost s ročními 

příjmy kolem 48 mld. USD a působností ve 
175 zemích, uvedly firmy v prohlášení. AbbVie 
akvizicí získá nové zdroje růstu v oblasti te- 
rapeutických aktivit, jako je estetická medicína 
a péče o oči.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Volkswagen Dieselgate stále bolí. Dosud 
ho spory stály 30 miliard eur
Ani po čtyřech letech od vypuknutí skandá-
lu s falšováním emisí naftových motorů firmy 
Volkswagen není uzavřen celkový účet, který 
bude muset německý koncern zaplatit. Nedáv-
no přitom padlo v Česku první nepravomocné 
rozhodnutí soudu, jež přisuzuje poškozeným 
klientům přes 220 tisíc korun za automobil. 
V Německu společnost přiznala, že jen za ad-
vokáty a poradenství už utratila 1,8 miliardy 
eur (45 miliard korun). Celkové výdaje VW na 
kauzu se dosud vyšplhaly na 30 miliard eur. 
VÍCE ZDE

Po ČEZu letošní dividendové žně na 
pražské burze končí. Jaké byly?
Průměrný hrubý očekávaný dividendový výnos 
tuzemského akciového trhu dosahuje přibližně 
5,8 procenta, což je po Slovinsku druhý nejvyšší 
výnos na světě v rámci vyspělých politicky 
stabilních zemí. Které tituly jsou dividendově  
zajímavé? VÍCE ZDE

Co říkají na novou kryptoměnu Facebooku 
odborníci?
Internetová společnost Facebook oficiálně 
představila plány na vytvoření nové digitální 
měny s názvem libra. Spustit ji hodlá v první 
půli roku 2020. Plánovaná digitální měna 
je součástí snahy největší sociální sítě světa 
o expanzi v oblasti internetového obchodu 
a globálních plateb, napsala agentura Reu-
ters. Facebook zároveň společně s 28 part-
nery vytvořil asociaci, která bude novou měnu  
spravovat. VÍCE ZDE

 

Bitcoin už zase slaví!
Cena bitcoinu, nejznámější kryptoměny, se poprvé od ledna 2018 přiblížila psychologické cenové úrovni 13 tisíc dolarů za virtuální 
minci, ale později svoji cenu korigovala k úrovni 11 tisíc dolarů. Cenu bitcoinu žene vzhůru několik faktorů. Prvním je prostý strach 
z toho, že daný investor nezachytí včas růstovou horečku podobnou té ze sklonku roku 2017, kdy se cena vyšplhala skoro k 20 tisícům 
dolarů. Následoval hluboký propad až skoro k třem tisícům dolarů. Otázka je, nakolik je nynější růst reálný. Analytici americké banky  
JP Morgan například nedávno vypočítali, že bitcoin má nyní objektivní hodnotu zhruba pět tisíc dolarů, je tedy o takřka osm tisíc 
dolarů nadhodnocený. Toto „nadhodnocení“ může být v příštích dnech a týdnech ještě mnohem markantnější.

Zdroj: tradingeconomics.com
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Vývoj ceny bitcoinu  
Za posledních 12 měsíců, v USD
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