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„Irská pojistka musí být odstraněna, musí být škrtnuta. Pokud to bude možné, jsem si jistý, že můžeme společně dosáhnout pokroku.“        britský premiér Boris Johnson

PEAK NEWS MEDIA, s. r. o., Pod Vinicí 314/9, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO: 08343616 • Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu redakce je zakázáno. • Šéfredaktor: Libor Akrman • Kontakt na redakci: info@peak.cz

peak week

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

zdá se, že se ve světě financí rozmáhá takový ne-
švar, a to záporné úroky. V podstatě to znamená, 
že pokud peníze „někam“ vložíte, vrátí se vám jich 
méně. Spustit se to u svých klientů chystá dánská 
Jyske Bank. Dluhopisy se záporným úrokem tento 
týden prodala i německá vláda. To jsou jen dva 
příklady. Podobně negativních dluhopisů již ve 
světě koluje za 15 bilionů dolarů, tedy v přepočtu 
zhruba 350 bilionů korun. Že jde o pokřivení trhu, 
je asi každému jasné. Ale stejně jako si každá 
hlava najde svoji čepici, i každá investice si na-
jde svého investora. Ačkoliv v tomto případě je to 
podle nás i podle odborníků skryté nebezpečí.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Dlužíme čím dál víc
Celkový dluh obyvatel ČR činil ke konci prvního 
pololetí 2,38 bilionu korun, meziročně tak vzrostl 
o 148,7 miliardy Kč. Nesplácený dluh naopak klesl 
o 5,5 miliardy na 31,4 mld. Kč. Počet lidí, kteří měli 
problém se splácením svých půjček na spotřebu, 
se meziročně snížil o 61 000 na 215 000, vyplý-
vá z údajů Bankovního a Nebankovního registru  
klientských informací.

Srazí naše HDP sucho?
Pokračující sucho a nedostatek srážek by v bu-
doucnu mohly ovlivnit pokles českého HDP až 
o 1,6 %. Vědci z Centra pro vodu, půdu a krajinu 
při České zemědělské univerzitě vyčíslili, že by po-
kles činil až 80 miliard korun. Další nezapočítané 
náklady sucha by představovaly dopady napří-
klad na zdraví obyvatel, životní prostředí a vy-
placené náhrady z pojištění. 

Americké zadlužení roste do nebe
Deficit federálního rozpočtu Spojených států 
v příštím fiskálním roce překročí hranici bilionu 
dolarů. Vyplývá to z nové prognózy Rozpočto-
vého úřadu Kongresu (CBO), která poprvé zo-
hledňuje nedávnou rozpočtovou dohodu mezi 
prezidentem Donaldem Trumpem a Kongresem 
USA. V letošním fiskálním roce, který skončí v září, 
schodek podle prognózy CBO dosáhne 960 mi-
liard USD.

Záporné sazby hitem léta?
Německá vláda ve středu v aukci poprvé proda-
la 30leté státní dluhopisy se záporným výnosem. 
Prodala jich za 824 milionů eur, v plánu ale měla 

prodat dluhopisy s nulovým úrokem za dvě mi- 
liardy eur. Průměrný výnos dosáhl –0,11 %, uved-
la agentura Reuters. Ta zároveň prodej 30letých 
dluhopisů se záporným výnosem označila za 
milník pro celý dluhopisový trh. Hodnota nega-
tivních dluhopisů kolujících po světě dosahuje  
15 bilionů dolarů.

Po Uberu poveze jídlo i Bolt
Estonská alternativní taxislužba Bolt, která se dří-
ve nazývala Taxify, vstupuje na trh rozvozu jídel. 
Rival americké firmy Uber tuto službu spouští 
v rodném Estonsku, další evropské a také africké 
země přijdou na řadu v příštím roce. Pod znač-
kou Bolt Food bude společnost lidem v hlavním 
městě Tallinnu dovážet jídlo zhruba z 80 restau-
rací. Využije k tomu svou stávající síť tisíců řidičů.

Emisní povolenky konečně šlapou
Podle analytiků konečně začíná fungovat systém 
emisních povolenek a do budoucna může splnit 
účel, za kterým byl zřízen – tj. přispět k odstavení 
nejšpinavějších zdrojů na trhu. Evropského systé-
mu obchodování s emisemi EU ETS se v Česku 
povinně účastní asi 250 zařízení. Aktuální cena 
činí podle údajů serveru Carbon Pulse přes  
26,5 eura za tunu CO2 vypuštěného do atmo-
sféry, ještě na začátku loňského roku přitom byla 
pod osmi eury. Důvodem je mimo jiné zavádění 
takzvané tržní stabilizační rezervy (MSR), jejímž 
cílem je korigovat množství povolenek na trhu.

Facebook pomůže uživatelům
Uživatelé Facebooku budou mít nově možnost 
sledovat a případně zablokovat na této sociální 
síti sběr dat o své osobě, která jí zasílají externí 
weby a aplikace. Americká firma oznámila zave-
dení této dlouho slibované služby. Uživatelům se 
tak bude ve výsledku zobrazovat méně přesně 
cílené reklamy. Budou také moci vymazat svou 
historii chování na webu. Facebook prozatím 
funkci nabídne pouze v Irsku, Jižní Koreji a ve 
Španělsku. Konečným cílem ale je zpřístupnit ji 
celosvětově.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Greta efekt: nelétat letadlem má být 
zdrojem hrdosti
Letecká doprava je pod palbou ochránců klima-
tu. Sílí tlak na to, aby lidé co nejméně využívali 
letadla, zejména při přesunech na kratší vzdá-
lenosti. Objevuje se dokonce takzvaný „Greta 
efekt“ , kdy ve Švédsku zaznamenali pokles zá-
jmu o létání. V Německu Zelení požadují „zrušení“ 
vnitrostátních letů vysokým zdaněním leteckého 
benzinu. VÍCE ZDE

Martin Kasa (Pilulka): Čekáme na to, až 
budeme moci spustit zásilkový prodej léků 
na předpis
Jednička českého online lékárenství Pilulka ne-
dávno překonala hranici milionu obsloužených 
zákazníků. Českému trhu by však podle jejího 
spolumajitele Martina Kasy pomohlo, kdyby léky 
na předpis mohly být vydávány i zásilkově, říká 
v exkluzivním rozhovoru pro Peak.cz. VÍCE ZDE

Chystá se souboj o české koleje. Jaké má 
kdo výchozí předpoklady?
Liberalizace tuzemské železniční sítě pokračuje. 
Stále více tratí se otevírá soukromým dopravcům. 
Jaké jsou vlastně společnosti, které o železniční 
dopravu v tuzemsku soutěží? VÍCE ZDE

 

Kolik je na světě webů?
Je to již skoro 30 let, co 6. srpna 1991 britský fyzik Tim Berners-Lee ve švýcarském středisku Evropské organizace pro jaderný 
výzkum (CERN) spustil historicky první webovou stránku – WorldWideWeb (W3). Pro svou osobní potřebu tehdy naprogramoval 
jednoduchý elektronický katalog, jehož jednotlivé listy propojoval systém odkazů, díky nimž se daly snadno vyhledat související 
informace. O rok později již bylo podobných on-line stránek deset, i díky tomu, že CERN umožnil k technologii volný přístup. Od 
té doby internet nabobtnal do gigantické podoby, jak ji známe nyní. Zatím nejvíce webů bylo v roce 2017, kdy jich po celém 
světě bylo 1,76 miliardy, dva poslední roky to je o něco méně.
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