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„Pro rozpočet, jak je navržený, hlasovat nemůžeme.“            předseda ČSSD Jan Hamáček hrozí, že potopí rozpočet na příští rok
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

léto se nám přehouplo do své druhé poloviny 
(měřeno optikou školních prázdnin), ale některé 
věci se nemění. Například nejistota kolem bu-
doucnosti vlády Andreje Babiše. I nadále je cent-
rem dění celkem nedůležitá pozice ministra kultu-
ry, kde sice skončil Antonín Staněk, jehož odvolal 
prezident Miloš Zeman, ale nejmenoval už jeho 
nástupce, kterým by měl být Michal Šmarda. Tak-
že dilema ČSSD o setrvání ve vládě pokračuje. 
Nemluvě o tom, že sociální demokraté se snaží 
utrhnout ze státního rozpočtu na rok 2020 více 
pro „své“ resorty, což jim ministryně financí Ale-
na Schillerová zamítá. Bohužel pro ČSSD je její 
volební potenciál spíše mimo procenta potřebná 
pro získání poslaneckých mandátů při případ-
ných předčasných volbách (pokud by odešla  
z vlády), což stranu staví do patové situace. 
Doufejme tedy, že se rozpočtu dočkáme. Nebo 
alespoň nového ministra kultury.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Výhledově bude hůř
Ministerstvo financí v nové prognóze zlepšilo od-
had růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 pro-
centa. Naopak pro příští rok úřad odhad růstu 
zhoršil na 2,3 procenta. V letošním roce by měl 
být růst ekonomiky tažen výdaji na konečnou 
spotřebu domácností a investiční aktivitou firem  
i vlády. Příští rok by pak růst spotřeby měl zpomalit, 
uvedl resort. V dubnové prognóze Ministerstva fi-
nancí počítalo pro letošní i příští rok s růstem eko-
nomiky o 2,4 procenta. Loni ekonomika stoupla o tři  
procenta.

Personální zemětřesení na půdě ERÚ
Ve vedení Energetického regulačního úřadu 
došlo tento týden k personální čistce. Vláda se 
zbavila hned tří z pěti radních. Vedle dosavadní-
ho šéfa úřadu Jana Pokorného, kterému kabinet 
neprodloužil mandát, končí také členové Vladimír 
Vlk a Vladimír Outrata. Novým předsedou rady 
byl jmenován konzultant poradenské společnosti 
EY Stanislav Trávníček. Funkci po Vlkovi s Outra-
tou přebírají bývalá místopředsedkyně úřadu 
Martina Krčová a dosavadní ředitel statistického 
odboru úřadu Petr Kusý.

Airbus poráží Boeing
Evropský výrobce letecké techniky Airbus ve 
druhém čtvrtletí zpětinásobil čistý zisk na asi  
1,2 miliardy eur (v přepočtu asi 30 miliard ko-
run). Společnost těžila z vysokého odbytu leta-
del A320neo. Tržby Airbusu se meziročně zvýšily  
o 23 procent na 18,3 mld. eur. Airbus o vedoucí 
pozici na světovém trhu s letadly dlouhodobě 
soupeří s americkým Boeingem. Ten se ve dru-
hém čtvrtletí propadl do nejhlubší ztráty za po-
sledních deset let, když prodělal téměř tři miliardy 
USD (asi 69 mld. Kč) po zisku 2,2 mld. USD před 
rokem.

Schodek státního rozpočtu se ponížil
Schodek státního rozpočtu ČR ke konci července 

klesl na 9,7 mld. Kč z červnových 20,7 mld. Kč, 
informovalo Ministerstvo financí. Loni v červenci 
skončilo hospodaření státu v přebytku 16,6 mld. 
Kč. Meziročně horší výsledek o 26,3 mld. Kč ne-
gativně ovlivnily peníze z EU. Po sedmi měsících 
letos měly tyto peníze kladný dopad jen 1,8 mld. 
Kč, zatímco ve stejném období loni 20,3 mld. 
Kč. Výsledek v roce 2018 však ovlivnily závěrečné 
platby vztahující se ještě k předchozímu progra-
movému období ve výši více než 20 mld. Kč, kte-
ré stát inkasoval v prvních měsících tohoto roku.

Pád prodejů Applu v Číně zpomalil
Zisk americké společnosti Apple ve fiskálním 
třetím čtvrtletí klesl o téměř 13 procent na asi  
10 mld. USD (v přepočtu zhruba 231 mld. Kč). Pří-
jmy stouply o jedno procento na 53,8 mld. USD. 
Výsledky překonaly očekávání analytiků. Gene-
rální ředitel Tim Cook agentuře Reuters řekl, že 
výsledky podpořilo hlavně zlepšení trhu v Číně. 
Příjmy v Číně se snížily jen o čtyři procenta na 
9,16 mld. USD, zatímco v předchozím čtvrtletí se 
propadly o 22 procent.

České státní dluhopisy drží hlavně nerezidenti
Zahraniční investoři jsou největší investorskou sku-
pinou na českém dluhopisovém trhu. Ke konci 
června drželi státní dluhopisy vydané v Česku 
za 633,3 mld. Kč a jejich podíl tak vzrostl na  
42,3 procenta, vyplývá z dat zveřejněných Mini-
sterstvem financí. Druhou největší skupinu inves-
torů na českém dluhopisovém trhu představují 
banky následované penzijními společnostmi.

Škoda Vagonka dodá Lotyšsku vlaky za 
miliardy
Škoda Vagonka ze skupiny Škoda Transportation 
dodá do Lotyšska více než tři desítky elektrických 
příměstských vlaků v hodnotě převyšující šest mi-
liard korun. Ostravský podnik pro lotyšské státní 
dráhy zajistí také údržbu vlaků, školení lidí a bude 

drahám dodávat i náhradní díly, sdělila mluvčí 
strojírenské skupiny Lubomíra Černá. Jednotky bu-
dou dodávány postupně v letech 2022 až 2023.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Aleš Brix (Česká mincovna): Zlato Češi  
ve srovnání se Západem moc nekupují,  
ale lepší se to
Zlato i jiné drahé kovy získaly v Česku neprávem 
punc alternativních investic. Přitom v západních 
kulturách jde o běžnou součást investičního port-
folia. „Na Západě drží občané ve zlatě pěti- až 
šestinásobky toho, co je běžné u nás. Češi místo 
toho mají vysoké zůstatky na spořicích účtech,“ 
říká v rozhovoru pro Peak.cz obchodní ředitel 
České mincovny Aleš Brix s tím, že situace se už 
ale mírně lepší. VÍCE ZDE

Chcete udržet tajemství při jednání o fúzi? 
Nelétejte privátním tryskáčem
Létání firemním tryskáčem nemusí být dobrý 
nápad v případě, že chcete udržet tajemství 
o případné fúzi nebo jiné významné obchod-
ní dohodě. Investiční fondy data o soukromých  
letech pečlivě analyzují. VÍCE ZDE

Bankovky jako reklamní nosič: Proč na  
nich tedy nemít inspirativní tváře vědy  
a techniky?
Jinak než znalostní ekonomikou, inovacemi  
a důrazem na technické obory prý svět ne-
dobudeme. Proč ale tento trend nepodpoříme  
i umístěním tváře nějakého zástupce těchto 
oborů na bankovku, o tom polemizuje ekonom  
Petr Bartoň. VÍCE ZDE

 

Fed (po)otáčí kormidlo měnové politiky
Americká centrální banka poprvé od finanční krize v roce 2008 snížila hlavní úrokovou sazbu. Nepřistoupila k žádnému agresiv-
nímu povolování měnových šroubů. Sazbu ponížila jen o 25 bazických bodů do rozpětí 2,0–2,25 procenta. Reakce dolaru nebyla 
nijak intenzivní, jelikož trh ve svých očekáváních tento „cut“ už do kurzu promítl. V prohlášení Fed uvedl, že ho k rozhodnutí 
přiměly obavy o vývoj globální ekonomiky a mírná inflace v USA. Snížení sazeb by mělo inflaci vrátit k dvouprocentnímu cíli, 
který si banka stanovila jako strop cenové stability.

Holubičí obrat Fedu využili k rozvolnění měnové politiky centrální bankéři i jiných zemí. Česká národní banka ale zatím volí vyčkávací 
taktiku, když na svém srpnovém zasedání rozhodla o ponechání úrokových sazeb beze změny. 

Zdroj: Fed a ČNBsazba ČNB v % sazba Fedu v %
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