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„Dnes vedle sebe existují dvě měny – stravenková a korunová. Jsem přesvědčená, že ta stravenková existuje jen proto, že tu není možnost korunové.“ ministryně financí Alena Schillerová k návrhu vyplácet lidem 
jako příspěvek na jídlo peníze místo stravenek
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

po delším čase nerozděluje veřejnost politické, 
ale ekonomické téma. Ano, mám na mysli stra-
venky, respektive slova ministryně financí Schille-
rové, že uvažuje o jejich zrušení. Proti jsou po-
chopitelně stravenkové firmy, které mají na jejich 
distribuci postavený byznys, to je logické. Proti 
jsou i odbory s argumentem, že měnit zave-
dený systém by mohlo znamenat i to, že lidé 
přestanou jíst, a dokonce se objevil i argument, 
že „stravenková revoluce“ povede ke krachu re-
staurací. Z vlastních zkušeností se domnívám, že 
podobné argumenty jsou liché. Lidé budou vždy 
potřebovat jíst a je jim dost jedno, čím za jídlo 
platí. Velmi často se člověk setkává i při nákupu  
v obchodech ( jindy než v době polední) s tím, 
že zákazníci platí stravenkami. A o osud restau-
rací bych se rozhodně nebál. Ty, které dokážou 
hosty přilákat, je přilákají i bez stravenek. Tuto 
paralelní měnu určitě nepotřebujeme.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Stravenková revoluce?
Ministerstvo financí připravuje novelu zákona 
o daních z příjmů, která zavede stravenkový 
paušál. Zaměstnanec by dostával peníze na 
stravu přímo místo stravenek. Paušál bude al-
ternativou k současnému režimu se straven-
kami, jenž zůstane zachován, příspěvek od 
zaměstnavatele bude i nadále osvobozen 
od daní i pojistného. Na podporu stravování 
tak dosáhne i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi 
milion lidí, kteří dosud stravenky nedostáva-
jí. Návrh Ministerstva financí odmítají odbory  
i poskytovatelé stravenek.

EU má výhrady k českým operátorům
Evropská komise podezřívá české mobilní ope-
rátory T-Mobile a O2 Czech Republic a provo-
zovatele telekomunikační infrastruktury CETIN  
z porušování antimonopolních předpisů Evrop-
ské unie. Podle předběžných závěrů Komise 
jejich dohoda o sdílení sítí omezuje konkurenci. 
Operátoři s takovým hodnocením nesouhlasí, 
sdílení podle nich přináší zákazníkům výhody. 
Komise zatím firmám zaslala takzvané „sdělení 
výhrad“, které je mezistupněm při vyšetřování 
a neznamená ještě rozhodnutí ve věci. Strany 
se k podezření mají vyjádřit.

Neplácli si
Nabídka společnosti EP Global Commerce 
(EPGC) českého miliardáře Daniela Křetínské-
ho a slovenského investora Patrika Tkáče na 
odkup zbývajících akcií v německé obchodní 
společnosti Metro zřejmě nebyla úspěšná. Nyní 
je na vedení německého podniku, aby proká-
zalo, že společnost stojí za víc, uvedl Křetínský 
a zopakoval, že EPGC nabídku, která činila  
16 eur za kmenovou akcii, nezvýší. Křetínský 
nyní počká, co se stane s plánovaným prode-
jem divize hypermarketů Real a s plánem na 
nalezení partnerů pro podnikání v Číně, uvedla 
agentura Reuters.

Zlato na rekordech
Cena zlata v půli tohoto týdne vyšplhala nad 
1 500 USD za trojskou unci, je tak nejvýše od 
roku 2013. Podle hlavního ekonoma BH Secu-
rities Štěpána Křečka může prudký růst ceny 
drahého kovu ještě pokračovat v kontextu vy-
hrocené obchodní války USA a Číny, hrozby 
tvrdého brexitu a klesajících úrokových sazeb. 
„Zlato se letos nechová jako udržitel hodnoty, 
ale jako jedno z nejvýnosnějších aktiv,“ dodal 
Křeček.

Nezaměstnanost mírně vzrostla, ale co už
Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla 
na 2,7 % z červnových 2,6 %. „Za mírným 
nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně 
se opakující příchod části zaměstnanců ze 
školství do evidence Úřadu práce ČR a také 
mírně snížená aktivita firem v letním období  
v oblasti přijímání nových zaměstnanců z dů-
vodu celopodnikových dovolených,“ uvedla 
generální ředitelka úřadu Kateřina Sadílko-
vá. V menší míře se podle ní do evidence 
uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství 
absolventi škol, příchod hlavní vlny ale úřad 
očekává v září. V červenci bylo bez práce 
205 120 lidí, což je ale nejnižší červencová 
hodnota od roku 1996. Přibylo i volných pra-
covních míst, jejich počet nadále převyšuje 
počet uchazečů o práci.

Cashback od Applu
Americká společnost Apple ve spolupráci 
s investiční bankou Goldman Sachs začala 
nabízet virtuální kreditní kartu určenou pro 
uživatele přístrojů iPhone. Informovala o tom 
agentura Reuters. Apple se majitele těch-
to smartphonů snaží k užívání karty přilákat 
vrácením dvou procent z ceny při nákupu 
prostřednictvím systému Apple Pay, nulovými 

poplatky a aplikací na správu financí. Apple 
se potýká s poklesem poptávky po iPhonech 
a hledá nové zdroje příjmů.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Jde to rychleji, než čekali. V Německu 
i Rakousku už našla práci skoro půlka 
uprchlíků
Když před pěti lety vrcholila migrační krize, vyvo-
lávala spoustu obav a kritiky především v sou-
vislosti s integrací uprchlíků. Rakouská i německá 
ekonomika, respektive trh práce ukazuje, že oba-
vy byly poněkud přehnané. VÍCE ZDE

Nejhorší jaderná nehoda pro Japonsko: 
Tokaimura 1999
SERIÁL Jaderné havárie: V továrně na zpra-
cování uranu ve městě Tokaimura došlo před 
dvaceti lety z hlediska dopadu radiace na 
pracovníky k nejvážnější nehodě v Japonsku. 
Incident, který stál život dva techniky, byl dů-
sledkem fatálního selhání bezpečnostního reži-
mu v daném podniku. VÍCE ZDE

Zpomalující německá průmyslová mašina. 
Vstupují Němci do recese?
Německý průmysl dokončil podle ekonoma Jana 
Bureše kvartál hrůzy, ve kterém kumulativně pro-
padl nejvíce od roku 2012. Tedy od chvíle, kdy vr-
cholila finanční krize na periferiích eurozóny. Jaké 
další vyhlídky lze od německé ekonomiky čekat  
v nejbližších měsících? VÍCE ZDE

 

Čína vrací úder
Obchodní války mezi USA a Čínou mají za sebou další díl. Již minulý týden oznámil americký prezident Donald Trump, že od 
1. září uvalí cla ve výši 10 % na zboží z Číny, jehož roční hodnota dovozu do USA činí 300 miliard dolarů. Odveta Pekingu na 
sebe nenechala dlouho čekat. Čína v reakci na nová americká cla, která by se měla dotknout téměř veškerého čínského vývozu 
do Spojených států, oslabila domácí měnu jüan. Ta se dostala na nejnižší hodnotu za 11 let. Peking zároveň požádal státní spo-
lečnosti, aby pozastavily dovoz zemědělských produktů z USA. V reakci na oslabení jüanu Spojené státy poprvé od roku 1994 
oficiálně označily Čínu za měnového manipulátora.
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Vývoj kurzu jüanu vůči dolaru (za poslední měsíc)

https://www.peak.cz/jde-to-rychleji-nez-cekali-v-nemecku-i-rakousku-uz-nasla-praci-skoro-pulka-uprchliku/18904/
https://www.peak.cz/jde-to-rychleji-nez-cekali-v-nemecku-i-rakousku-uz-nasla-praci-skoro-pulka-uprchliku/18904/
https://www.peak.cz/jde-to-rychleji-nez-cekali-v-nemecku-i-rakousku-uz-nasla-praci-skoro-pulka-uprchliku/18904/
http://www.peak.cz/cisla-nelzou-zemanova-cesta-ruska-ekonomicky-smysl-rozhodne-nedava/
https://www.peak.cz/jde-to-rychleji-nez-cekali-v-nemecku-i-rakousku-uz-nasla-praci-skoro-pulka-uprchliku/18904/
https://www.peak.cz/nejhorsi-jaderna-nehoda-pro-japonsko-tokaimura-1999/18918/
https://www.peak.cz/nejhorsi-jaderna-nehoda-pro-japonsko-tokaimura-1999/18918/
https://www.peak.cz/relativita-dluhoveho-kriteria-v-eu-pred-18-lety-ho-nesplnovaly-tri-zeme-a-nyni/18655/
https://www.peak.cz/nejhorsi-jaderna-nehoda-pro-japonsko-tokaimura-1999/18918/
https://www.peak.cz/zpomalujici-nemecka-prumyslova-masina-vstupuji-nemci-do-recese/18938/
https://www.peak.cz/zpomalujici-nemecka-prumyslova-masina-vstupuji-nemci-do-recese/18938/
https://www.peak.cz/tesla-drobnohledem-casovana-bomba-investory-budouci-lidr-autoprumyslu/
https://www.peak.cz/zpomalujici-nemecka-prumyslova-masina-vstupuji-nemci-do-recese/18938/

