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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

je dobré si některé věci připomínat, zejména 
třeba historické události. Přistání na Měsíci, od 
něhož 20. července uplyne 50 let, je právě 
takovou událostí. Malý krok pro člověka, ale 
obrovský skok pro lidstvo si totiž zaslouží při-
pomínat kdykoli i při jiných příležitostech. Nedá 
mi to, abych nepřipomněl také dva roky starou 
událost, kdy premiér Andrej Babiš hromoval 
na adresu ČSSD, že udělali „krádež za bílého 
dne“. Ano, mám na mysli onu kauzu lithium, 
která připravila před volbami 2017 sociální de-
mokraty o dost voličů. Nyní se těžba lithia na 
Cínovci vrací do hry a bude u toho asistovat 
ČEZ. V ten moment mě napadá i další citát 
premiéra: „Všetci kradnú.“

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Politická hra o lithium nekončí 
Energetická skupina ČEZ zkoumá možnosti 
těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Fir-
mě European Metals Holdings, která má na 
těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva 
miliony eur (v přepočtu asi 51 mil. Kč). Do konce 
roku si chce ČEZ prověřit výhodnost projektu  
a rozhodne se, zda v australské firmě kou-
pí majoritu a těžbu převezme, nebo si nechá 
půjčku vrátit. „Celé angažmá ČEZ je třeba 
vnímat se značnou rezervou, jako do značné 
míry politicky motivovaný tah. Současná vláda 
premiéra Babiše (ANO) nechce riskovat, aby 
veřejnost získala dojem, že potenciál cínovec-
kého lithia promrhává. Nebo že případnou 
těžbu přepouští zahraničním či zcela soukro-
mým subjektům,“ uvedl analytik Czech Fund 
Lukáš Kovanda.

Vodafone se rozroste o UPC
Evropská komise povolila britské telekomuni-
kační společnosti Vodafone Group převzetí 
aktivity poskytovatele kabelové televize a širo-
kopásmových služeb Liberty Global v Němec-
ku, Maďarsku, Rumunsku a České republice. 
Znamená to, že Vodafone v Česku převezme 
mimo jiné i kabelovou síť UPC. Transakce za 
18,4 mld. eur (471 mld. Kč) je jednou z největších 
akvizic v historii společnosti Vodafone. 

Home Credit chce upsat akcie za miliardy
Skupina Home Credit miliardářů Petra Kellnera 
a Jiřího Šmejce míří na hongkongskou burzu. 
V Hongkongu chce podle agentury Reuters 
upsat akcie v přepočtu za asi 23 miliard korun. 
Zamýšlená globální veřejná nabídka akcií je 
podmíněna souhlasem burzy a také finálním 
rozhodnutím orgánů skupiny Home Credit. Po-
kud získá zelenou, mohlo by se IPO uskutečnit 
koncem září.

Nejisté vyhlídky země draka 
Čína začala citelně zpomalovat. HDP druhé 
největší ekonomiky světa v důsledku obchodní 
války s USA roste nejpomaleji za posledních 
27 let. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku to bylo 
jen o 6,2 procenta. Přestože se obě velmoci 

dohodly na obnovení obchodních jednání, cla 
stále zůstávají v platnosti, což s sebou nese 
nejisté vyhlídky zejména pro globální auto-
mobilový průmysl. Vývoj v Číně dopadá i na 
evropské trhy, hlavně na Německo, klíčového 
obchodního partnera Česka.

Příliš drahá pohádka o televizní zábavě 
budoucnosti
Americká internetová televize Netflix nepří-
jemně překvapila investory výsledky za dru-
hý kvartál tohoto roku. Ve Spojených státech 
ztratila 130 tisíc předplatitelů. Podle agentury 
Bloomberg streamovací společnost ztrácí svo-
ji hybnou sílu v důsledku jednak vyšších cen, 
ale i slabší nabídky pořadů. V zahraničí si její 
služby v průběhu druhého čtvrtletí předplatilo  
2,8 milionu zákazníků, o polovinu méně, než 
Netflix plánoval. V důsledku toho se akcie spo-
lečnosti propadly o 13 procent na 360 dolarů.

Křetínský zase o krok blíže k ovládnutí Metra
Německá investiční skupina Haniel podle oče-
kávání přijala nabídku investiční skupiny EP Glo-
bal Commerce (EPGC), aby jí prodala své zbý-
vající akcie v německé maloobchodní skupině 
Metro. Prodej 7,3 procentního podílu se usku-
tečnil loni v září, kdy EPGC získala také opci na 
koupi zbývajících akcií z podílu 22,5 procenta 
firmy Haniel. EPGC vlastní Daniel Křetínský se 
slovenským investorem Patrikem Tkáčem, kteří 
před týdnem oficiálně předložili nabídku na 
převzetí Metra, jež ohodnotila celou firmu na 
5,8 miliardy eur. Nabídka je ale platná jen za 
podmínky, že se Křetínskému podaří získat ales- 
poň 67,5 procenta kmenových akcií, uvedla 
agentura DPA.

Propad hypotečního trhu se v posledních 
třech měsících zmírnil
Bankám v předchozím čtvrtletí přibyli klienti  
a vzrostly i objemy nových úvěrů. Nejlepší le-
tošní výsledek zaznamenal měsíc červen, kdy si 
hypotéku sjednalo přes 7 100 klientů v celkové 
hodnotě 16,5 miliardy korun. I přesto meziroč-
ní srovnání hovoří o razantním útlumu. Počet 

nových klientů s hypotečním úvěrem za první 
pololetí letošního roku klesl o čtvrtinu a objemy 
hypoték o pětinu. Podle statistiky Hypoindex, 
kterou pravidelně zveřejňuje společnost Fin-
centrum, si během prvních šesti měsíců vzalo 
novou hypotéku 36 874 lidí, jimž banky rozpůj-
čovaly 83,6 miliardy korun. 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Změna klimatu svět vytrestá ztrátou bilionů 
dolarů. Nejvíce postihne Indii
Mohou se klimatické změny nějak podepsat na 
výkonu ekonomiky? Přesně tuto otázku si položili 
analytici společnosti Moody’s a na základě ma-
tematických modelů spočítali dopady globální-
ho oteplování nejen na globální ekonomiku, ale  
i na jednotlivé země, Česko nevyjímaje. VÍCE ZDE

Jaslovské Bohunice před více než 40 lety: 
dvě havárie, dva hrdinové a dvě oběti
SERIÁL Jaderné havárie, 2. díl: Jaderná elektrárna 
v Jaslovských Bohunicích, která stojí poblíž slo-
venské Trnavy, byla první na území někdejšího 
Československa. Čtyři roky po uvedení do provo-
zu došlo k havárii, která si vyžádala lidské oběti. 
O rok později došlo k další havárii, jež vedla  
k ukončení provozu. Vyřazování reaktoru probíhá 
dodnes. VÍCE ZDE

Petr Volný (Upvest): Chceme být stan-
dardem alternativního financování pro 
developery i šancí pro drobné investory
On-line platforma Upvest, která umožňuje kolek-
tivní investice do developerských projektů, má za 
sebou dva roky na trhu. Prostřednictvím investič-
ního crowdfundingu umožňuje běžným investo-
rům zhodnotit i třeba jen pár tisíc korun. Upvest 
pak tyto prostředky vkládá právě do vybraných 
developerských projektů. „Musíme umět pochopit 
potřeby developera a nabídnout mu zajímavou 
a správnou možnost financování,“ říká Petr Vol-
ný, spoluzakladatel a technický ředitel společnosti 
Upvest. VÍCE ZDE

 

Čekání na „velký skok“

Zdroj: NASA

Astronaut Edwin „Buzz“ Aldrin na Měsíci. V pozadí lunární modul Eagle  

Spojené státy americké a s nimi 
celý svět si tento týden připomínají  
50 . výroč í star tu kosmické lod i  
Apollo 11, která 20. července 1969 
dopravila první astronauty na Měsíc. 
Mise symbolizovala nezdolnou zvě-
davost, troufalost a odvahu lidstva 
zkoumat neznámé. Spojené státy 
tak vynesla zpět před Sovětský svaz 
do čela závodu v dobývání vesmíru. 
Celkové náklady programu Apollo 
se podle zprávy NASA z roku 1973 
vyšplhaly asi na 25 miliard dolarů, 
což by v dnešních cenách bylo jistě 
více než 200 miliard dolarů. Celko-
vý rozpočet vesmírné agentury pro 
tento rok je přitom desetinový. Do-
bývání vesmíru ztrácí na intenzitě  
a Armstrongovo proroctví o velkém 
skoku pro lidstvo tak postupně za-
padá měsíčním prachem. Na Mars 
už se proto jako první budou mu-
set vydat komerční společnosti.  
Blue Origin i SpaceX k tomu mají 
docela slušně našlápnuto.
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