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„Stavba nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by mohla začít kolem roku 2030, pokud by přípravné řízení postupovalo relativně dobře. Blok by tam pak mohl být postaven mezi roky 2035 až 2040.“ 
ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

české politické léto připomíná reklamní kampaň 
před pár lety. Posuďte sami. Jedna politická stra-
na chce vyměnit ministra, takže navrhne odvolat 
toho stávajícího. A prezident řekne: ne. Rozjede 
se kolo jednání, aby tato strana nakonec do-
sáhla svého. Přichází krok B, kdy strana navrh-
ne nové jméno, které premiér donese na hrad. 
A překvapivě, prezident řekne ne a ještě dodá 
(slovy cimrmanovského klasika) – ten vámi navr-
žený kandidát „nemá talent“. Ústava, neústava, 
„pravdu má náčelník“. Ušlo nám něco, nebo sku-
tečně plíživě dochází k posunu našeho politické-
ho systému ze Západu na Východ?

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Akcie ČEZ slibují tučnou dividendu
Zdražování elektřiny podpořilo zisk skupiny ČEZ. 
Ta v prvním pololetí letošního roku vydělala přes  
11 miliard korun, což je téměř o polovinu více než 
ve stejném období loni. Tržby energetického gi-
gantu překonaly 100 miliard korun. Výrazný růst 
cen elektřiny povede kromě vyšší ziskovosti i k ná-
růstu vyplácené dividendy. Dividenda za letošní 
rok by mohla podle analytika Komerční banky 
Miroslava Frayera dosáhnout 35 korun na akcii 
a v dalších letech přesáhnout úroveň 50 korun.

Jádro bude
Česká vláda se už usnesla, že k výstavbě jedno-
ho nového jaderného bloku o výkonu 1 200 MW 
dojde v Dukovanech. Uvedl to v rozhovoru pro 
Hospodářské noviny ministr průmyslu a obchodu 
Karel Havlíček. Od září budou probíhat vyjedná-
vání s ČEZ o investičním modelu. Ministr Havlíček 
plánuje, že by tendr na dostavbu jaderné elek-
trárny měl být zahájen příští rok a dodavatel by 
se měl vybrat do konce roku 2022.

Bez peněz se vydržet nedá…
Zhruba dvě třetiny Čechů (70 %) nepokryjí podle 
průzkumu BNP Paribas Cardif Pojišťovny při vý-
padku pravidelného příjmu své výdaje a závazky 
déle než tři měsíce, třetina s rezervou dokonce 
nevystačí ani měsíc. Naprosté většině (90 %) lidí 
pak finance dojdou do jednoho roku. Nejvíce 
ohrožení jsou mladí, z nichž by zhruba polovina 
vydržela s financemi maximálně měsíc.

Brexit dostal i agenta 007
Akcie britského výrobce luxusních automobilů As-
ton Martin v závěru týdne klesly na nové rekordní 
minimum 3,71 libry. Od vstupu firmy na londýn-
skou akciovou burzu loni v říjnu již podle deníku 
The Guardian ztratily 80 %. Dvorní automobil-
ka agenta Jamese Bonda minulý měsíc zhoršila 
svou prognózu prodeje na tento rok ze 7 250 na 
6 400 vozů. Může za to makroekonomická nejis-
tota v Británii a Evropě, které se potýkají s poma-
lým hospodářským růstem a s rizikem odchodu 
země z EU bez dohody na konci října.

Dva se perou, třetí se směje?
Zostření celní války mezi Čínou a USA by Němec-

ku a EU mohlo prospět. Ze svých nejnovějších 
výpočtů tak usuzuje vlivný německý hospodářský 
institut Ifo. „Státy EU by mohly v případě, že by 
byla zavedena další americká cla na čínský do-
voz, více vyvážet do USA,” vysvětlila analytička 
Ifo Marina Steiningerová. Zisky Německa a EU se 
přitom budou přímo odvíjet od výše zaváděných 
cel. Čím vyšší cla, tím větší bude zisk Evropanů. 
Pokud například Washington zvedne cla na další 
čínský dovoz v objemu 300 mld. USD, mohlo by 
na tom Německo vydělat dalších 94 mil. eur a EU 
jako celek 1,5 mld. eur, vypočetla Steiningerová.

Obnovené mediální manželství
Americké mediální společnosti CBS a Viacom se 
dohodly na fúzi, která vytvoří gigant s ročními pří-
jmy více než 28 mld. USD. Firmy se rozhodly zno-
vu spojit po 13 letech od svého rozdělení. Vede je 
k tomu sílící konkurence v médiích. Sloučená firma 
ponese název ViacomCBS a spojí nejsledovanější 
americkou televizní síť s majitelem filmového stu-
dia Paramount a kabelových stanic Nickelodeon 
a MTV, oznámily ve společném prohlášení firmy.

Za chyby se platí
Americký výrobce letadel a letecké techniky  
Boeing za prvních sedm měsíců letošního roku 
vyexpedoval 258 letadel, což je téměř o dvě pě-
tiny méně než ve stejném období loni. Hospoda-
ření firmy zásadně ovlivňují pochybnosti ohledně 
budoucnosti dříve nejprodávanějšího letounu 
737 MAX, který byl po dvou vážných nehodách 
po celém světě odstaven z provozu. Boeing tak 
zřejmě ztratí pozici největšího světového výrobce 
letadel, kterou si drží už sedm let. Evropský rival 
Airbus ve stejném období dodal na trh 458 leta-
del, uvedla agentura Reuters.

Recese na spadnutí?
Vývoj výnosů vládních dluhopisů v Británii a Spo-
jených státech signalizuje recesi. Výnosy dvoule-
tých dluhopisů jsou poprvé od vypuknutí finanční 
krize před deseti lety vyšší než těch s desetile-

tou dobou splatnosti. Informovaly o tom světové 
agentury. Rozdíl ve výnosech dluhopisů sleduje 
výnosová křivka, která ukazuje, jak se mění úroko-
vý výnos podle doby splatnosti. Když investoři če-
kají zdravou ekonomiku, výnosová křivka stoupá, 
protože ti, kteří souhlasí s tím, že půjčí vládě na 
delší dobu, jsou kompenzováni vyššími úroky než 
ti, kdo půjčí peníze jen na několik měsíců. Obvyklý 
vzestupný tvar se však může změnit, když se in-
vestoři začnou obávat poklesu ekonomiky.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Politika versus ekonomika aneb pozadí boje 
ČSSD s Babišem o podobu rozpočtu
Spor o výši rozpočtu na rok 2020 v současnosti 
rozděluje koaliční strany ČSSD a ANO. Zatímco 
sociální demokraté požadují navýšení rozpočtů 
svých ministerstev klidně i za cenu prohloubení 
deficitu, premiér Andrej Babiš to odmítá s tím, že 
jde o tradiční rozhazování. Analytik České spořitel-
ny Michal Skořepa se pokusil postoje obou stran 
rozebrat a podívat se, kdo má pravdu. VÍCE ZDE

Obchodní války nemají vítěze, i když…  
Kdo zatím těží ze sporu mezi USA a Čínou?
Napětí mezi dvěma největšími ekonomikami na 
světě trvá již více než rok. Americký prezident Do-
nald Trump stupňuje prostřednictvím cel na čínské 
zboží tlak na Čínu. Peking se snaží bránit nejen 
pomocí cel. Každopádně krátkodobě již z ob-
chodního sporu některé jiné země těží. VÍCE ZDE

Nový trend v kanceláři? Konec s odpadky 
a přechod na cirkulární ekonomiku
Chcete šetřit peníze i životní prostředí? Přena-
stavte svou kancelář na tzv. cirkulární kancelář. 
Institut cirkulární ekonomiky sepsal deset konkrét-
ních kroků, jak minimalizovat produkci odpadu 
v kanceláři, a pokud už nějaký vznikne, jak ho co 
nejlépe využít. VÍCE ZDE

 

Microsoft opět „na koni“
Největší firmou světa je Microsoft. Po sedmi letech z první pozice sesadil společnost Apple, když jeho tržní kapitalizace převýšila 
hranici 900 miliard dolarů. Hodnota Applu je podle žebříčku PwC Global Top 100 asi 896 miliard. Dominanci amerických tech-
nologických firem na čele žebříčku ještě podtrhává umístění Amazonu, Alphabetu a Facebooku v první šestce. Vklínit se mezi ně 
dokázala pouze na páté místo Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta.

Top 10 nejhodnotnějších firem
Podle tržní kapitalizace k 31. březnu 2019, v mld. dolarů

Berkshire Hathaway 494 

Exxon Mobil

(mld. USD)

342

Alphabet 817

Johnson & Johnson 372

Amazon 875

Tencent 438

Apple 896

Alibaba 472

Microsoft 905

Facebook 476

Zdroj: PwC, Global TOP 100
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