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"Vyjádření prezidenta Miloše Zemana o abolici je podle premiéra Andreje Babiše zbytečné. Prezident jen zbytečně vyvolává vášně."
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

prezident Miloš Zeman si opět svými slovy zajistil 
pozornost mediálních reflektorů. Vzhledem k zá-
važnosti jeho slov mi to nedá, abych se jim na 
následujících řádcích nevěnoval. O co jde? Pro ne-
znalé – Zeman na TV Barrandov (kde jinde, že) 
prohlásil, že kdyby vrchní státní zástupce Pavel Ze-
man zrušil zastavení trestního stíhání premiéra An-
dreje Babiše a spol. kvůli zneužití dotace na farmu 
Čapí hnízdo, tak by zřejmě sáhl k udělení abolice 
(tedy zastavení trestního stíhání), což je jeho ústavní 
pravomoc. V souvislosti s abolicí média připomí-
nají, že Zeman v průběhu prezidentské kampaně 
tvrdil, že se Babiš musí očistit sám a že abolici 
neudělí, neboť „by se tím naprosto zesměšnil“. Nyní 
tedy Zeman otáčí a tuto variantu připouští. Nedá 
mi to, abych zde neparafrázoval hlášku z pohád-
ky S čerty nejsou žerty. Zdá se, že dopad Ze-
manova prezidentování by se mohl nést v duchu: 
při výkonu řadu politiků těžce ranil, dva zhmoždil 
a jednoho prezidenta dokonce zesměšnil…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
V Česku by chtěl žít každý 
Kvalita života v Česku je lepší než třeba ve Spo-
jených státech. Alespoň to ukázal průzkum spo-
lečnosti Deloitte. V žebříčku kvality života skončilo 
Česko na 24. místě ze 149 sledovaných zemí. Proti 
loňskému roku si tak polepšilo o dvě místa a před-
běhlo dokonce USA. Nejlépe se žije lidem v Norsku, 
Dánsku a Švýcarsku. Nejhůře pak dopadly africké 
státy Čad, Středoafrická republika a Jižní Súdán.

CK Fischer mění majitele 
Skupina KKCG českého miliardáře Karla Komárka 
se zbavuje Cestovní kanceláře Fischer. Koupí ji 
německá skupina Rewe, která vlastní Exim Tours 
i řetězce obchodů Billa či Penny Market. Jako 
první s informací přišel server iDNES.cz. Zástupci 
firem se k obchodu a jeho hodnotě odmítli po- 
dle serveru vyjádřit. Dohromady mají obě ces-
tovky třetinový podíl na trhu se zájezdy a roční 
tržby v řádu miliard korun. Jejich spojení tak musí 
ještě schválit antimonopolní úřad.

Bankéř v čele dozorčí rady ČD 
Předsedou dozorčí rady Českých drah se stal 
bankéř Pavel Kysilka. Do funkce ho zvolili ostat-
ní členové rady, sdělil státní dopravce. Kysilka ve 
funkci nahradil akademika Karla Pospíšila, který 
kandiduje do představenstva firmy. Volba členů 

představenstva skupiny má proběhnout už v příš-
tím týdnu. Kysilka v minulosti působil jako člen rady 
a později i jako viceguvernér ČNB. V letech 2012 
až 2015 byl generálním ředitelem České spořitelny.

Fed snížil základní úrokovou sazbu 
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání 
podruhé v letošním roce snížila svou základní úro-
kovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 
1,75–2,00 %. Je to druhé snížení úroků od prosince 
2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi 
od 30. let 20. století. Fed se tak snaží podpořit 
ekonomiku USA, která se potýká s negativními 
důsledky slabšího globálního hospodářského růstu 
a obchodní války mezi Washingtonem a Pekingem. 

Nový lídr na pojišťovacím trhu 
Česka pojišťovna (ČP) a pojišťovna Generali, kte-
ré v Česku působí v rámci světové pojišťova-
cí skupiny Generali, propojí své aktivity. Pojistné 
portfolio pojišťovny Generali se do konce letoš-
ního roku stane součástí ČP, která nyní vede ne-
zbytná jednání s regulátorem. Český pojistný trh 
tak bude mít nového lídra, který ponese název 
Generali Česká pojišťovna a povede ji součas-
ný generální ředitel a předseda představenstva 
České pojišťovny Roman Juráš.

České innogy čeká prodej 
Energetická společnost E.ON smí převzít část 

majetku firmy innogy, pokud splní určité pod-
mínky, mezi které patří i prodej plynárenských 
a elektrárenských aktivit innogy v Česku. Roz-
hodla o tom Evropská komise, která tak schvá-
lila návrh, který jí E.ON sám předložil. Chystaný 
prodej aktivit innogy v Česku považuje E.ON za 
svůj největší ústupek Evropské komisi. V souvislosti 
s těmito změnami rezignoval na funkci generální 
ředitel společnosti innogy Česká republika Martin 
Herrmann. 

Doporučujeme z Peak.cz

Americké firmy s tržní „megakapitalizací“: 
proč jde o totální valuační úlet?
Tituly jako Amazon, Microsoft, Apple či Facebook 
mohou být pro leckterého investora velkým láka-
dlem. Jak si ale ukážeme na několika ukazatelích, 
jejich akcie mohou být vhodné pro krátkodobou 
spekulaci, nicméně v dlouhodobém investičním 
horizontu jsou naopak zcela nevhodné. Aktuální 
tržní ceny těchto titulů jsou totiž velmi výrazně 
nad fundamentální vnitřní hodnotou. VÍCE ZDE

Dušan Kunovský (Central Group): Stát musí 
fungovat jinak! Miliardy z nové výstavby 
musí jít tam, kde se staví
Dušan Kunovský stojí v čele jedné z největších 
developerských společností v Česku. Již pár let 
se ale také snaží aktivně vystupovat na pod-
poru pozitivního rozvoje a výstavby především 
v Praze. „Město musí mít dlouhodobější strategii, 
která bude počítat s Prahou jako metropolí pro 
dva miliony lidí a musí určit, jak se bude město 
rozvíjet,“ říká v rozhovoru. VÍCE ZDE

Studie: Za posledních deset let Slováci  
v porovnání s Čechy zchudli
Zatímco domácnosti ve světě loni nepatrně 
zchudly, Češi naopak zbohatli. Z bývalého vý-
chodního bloku jsou na tom podle studie spo-
lečnosti Allianz nejlépe. VÍCE ZDE

 

Změní se mapa ropných velmocí?

Když minulou sobotu vyřadilo několik střel vypálených z dronů ropná zařízení Abkajk a Churajs z provozu, došlo k vážnému výpadku 
dodávek ropy ze Saúdské Arábie. Útoky způsobily výpadek těžby 5,7 milionu barelů ropy denně, což představuje více než polovinu 
průměrné denní těžby této země a 5 % globálních dodávek. Cena ropy v reakci závratně rostla téměř o 20 %, nicméně později 
toto zvýšení korigovala poklesem. K odpovědnosti za akci se přihlásili jemenští povstalci z řad Húsíů, jejichž spojencem je Írán. 
Teherán jakékoli zapojení do incidentu odmítá. Saúdové v týdnu oznámili, že obnova zařízení bude trvat jen pár týdnů. Pojďme se 
ale podívat, kdo na světový trh dodává nejvíc ropy.

12..13. listopadu
BRNO

Írán 5 % 

Brazílie 2,8 %

Kanada 5,5 % 

Kuvajt 3,2 % 

Rusko 12,1 % 

Čína 4 % 

Saúdská Arábie 13 % 

Spojené arabské emiráty 4,2 %

USA 16,2 % 

Irák 4,9 % 

Největší producenti ropy
Graf udává procentuální podíly na globální produkci ropy za rok 2018.

Zdroj: Statista, BP
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