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„Česká ekonomika má rezervy 318 miliard korun, které by byly využitelné pouze tehdy, kdyby se podařilo zrušit veškeré daňové výjimky.“

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
s jídlem roste chuť, praví jedno české přísloví.
A stejně tak se mi jeví i ambice prezidenta Miloše Zemana rozšířit prezidentské pravomoci. Když
už mu veřejnost, četní politici i ústavní soudci
vyčítají, že si své pravomoci v „mezích zákona“
vykládá a využívá po svém, plánuje postoupit
o úroveň dál. Zeman uvažuje o tom, že by
navrhoval zákony, které by dále projednávaly
obě komory parlamentu. Tuto jím navrhovanou
změnu by měly projednat obě komory parlamentu ve výborech během listopadu. Jak praví
klasik Jára Cimrman, nápad jistě dobrý, výsledky
(by) nebyly dobré. Už nyní stačí, že prezident
podepisuje zákony, může je vetovat a má i další
rozhodovací pravomoci. A při realitě fungování
zákonodárců, kteří se každé volební období dostanou do skluzu neschválením desítek až stovek
zákonů, jde o nereálný požadavek. Zejména při
přihlédnutí k „neodpovědnosti“ hlavy státu za
své činy „za hranou“. Zákonodárnou iniciativu
má každý z 200 poslanců, takže stačí jen najít
svého vyvoleného…
Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Vláda protlačila rozpočet prvním kolem
Sněmovna ve středu v úvodním kole po více
než osmi hodinách debaty schválila základní údaje státního rozpočtu na příští rok. Nyní
lze přesouvat finanční prostředky už jen mezi
jednotlivými kapitolami. Stát by měl, stejně jako
letos, hospodařit se schváleným schodkem
40 mld. Kč. Rozpočet podpořila rovná stovka
poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Ostatní poslanci hlasovali proti. Opozice považuje investice
i přilepšení vědcům v poměru k HDP za nízké. Kritizuje i neustále rostoucí počet státních
zaměstnanců a slevy v dopravě pro seniory
a studenty.
Krizi by nemusela ustát třetina bank
Zhruba třetina světových bank by pravděpodobně nepřežila vážné oslabení ekonomiky,
musejí proto radikálně změnit svůj podnikatelský model, varuje ve své výroční zprávě o stavu sektoru poradenská společnost McKinsey.
Deset let po globální finanční krizi celosvětově
opět klesá důvěra investorů v banky, protože se snižují marže, bankám slábnou příjmy
a zpomaluje růst úvěrů. Příjmová stránka tak
nedrží tempo s náklady, píše McKinsey. Banky
by tak podle analytiků měly nyní více investovat do umělé inteligence schopné analyzovat
rizika, snižovat náklady za pomoci outsourcingu a hledat nové zdroje příjmů.
Vítězství Airbusu v zemi boeingů
Americká nízkonákladová letecká společnost
Spirit Airlines si u Airbusu objednala stovku
letadel na kratší vzdálenosti. Předběžná smlouva obsahuje i opci na další padesátku letounů.
Kontrakt byl podepsán navzdory clům, která Spojené státy uvalily na zboží z EU jako
trest za subvencování Airbusu. Podle katalogové ceny je hodnota objednávky zhruba

prezident Miloš Zeman k předloze státního rozpočtu na rok 2020

Rolls-Royce mezi sladovou whisky
Aukce jedné z nejvyhledávanějších whisky přinesla nový rekord. Láhev šedesátileté skotské jednosladové whisky The Macallan 1926 se
prodala v aukční síni Sotheby’s za rekordních 1,5 milionu liber (44,3 milionu korun). Předchozí rekord byl z aukce před jedenácti měsíci.
Tehdy se láhev whisky ze stejného sudu prodala za 1,2 milionu liber. Takové whisky jsou sběratelskými položkami a pravděpodobně
nebudou nikdy vypity. Na sklenku v hodnotě pražské nemovitosti si tak jistě i nový majitel, který zůstal v anonymitě, nechá zajít chuť.
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12 mld. USD, nicméně je téměř jisté, že aerolinky dostanou výraznou množstevní slevu.
Podle zdrojů CNBC by sleva mohla činit až
50 %. Dopravce od evropského výrobce nakoupí mix letadel A319neo, A320neo a A321neo.
Mekkou startupů zůstává Londýn
Investice do evropských startupů jsou letos na
rekordu. V prvním pololetí letošního roku se začínajícím firmám podařilo od investorů získat
téměř 17 mld. eur, což je o 62 % více než
předchozí půlrok. Mekkou pro startupy zůstává
navzdory blížícímu se brexitu Londýn. Podle
studie společnosti EY každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v daném období odešlo právě do londýnských startupů. Na
druhé místo se dostala Paříž, která předběhla
Berlín.
Berlín zmrazí nájmy
Vládní koalice v Berlíně se dohodla na pětiletém zmrazení výše nájmů. Plán má zastavit
strmý růst cen bydlení ve městě, kde se výše
nájmů za posledních deset let zdvojnásobila. Maximální cenu nájemného bez poplatků
stanovilo město u nových smluv na v přepočtu 250 Kč za m2. Stávající nájemní smlouvy
mohou tuto horní hranici překročit maximálně
o 20 %.
Bulhaři stopli prodej tamních aktiv firmy ČEZ
Bulharský antimonopolní úřad zablokoval plánovaný prodej bulharských aktiv české energetické firmy ČEZ, o která měla zájem společnost Eurohold. Smlouva za 335 mil. eur by
podle úřadu vedla k významnému zvýšení
tržního podílu nové skupiny a měla by dopad
na pojišťovací a energetické trhy. ČEZ zváží
další postup, svých nároků by se mohl domáhat i v mezinárodní investiční arbitráži. Místopředseda představenstva ČEZ Tomáš Pleskač
nicméně začátkem října naznačil, že pokud
bulharské úřady prodej aktiv opět zablokují, tak
si je ČEZ nechá.

Zuckerberg před Kongresem hájil kyberměnu
Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se ve středu
snažil ujistit skeptické americké zákonodárce,
že firmou plánovaná digitální měna by mohla
snížit náklady na elektronické platby a pomoci
lidem více se zapojit do globálního finančního systému. Kongresmany ujistil, že Facebook
nepodpoří spuštění měny, pokud neuklidní
všechny obavy amerických regulátorů. Správu projektu má zajišťovat Asociace Libra sídlící
ve Švýcarsku, která má desítky členů. Několik
významných partnerů jako Mastercard, Visa,
PayPal nebo eBay se však už z projektu stáhlo.

Doporučujeme z Peak.cz
Daniel Trnka: Dopady regulací zpětně
hodnotí málokdo a to je špatně
„Pokud je regulace přísná, může třeba zamezit
dalším subjektům ve vstupu na trh, nepodporuje
hospodářskou soutěž a z toho mohou skutečně profitovat velké podniky,“ říká exkluzivně pro
Peak.cz Daniel Trnka, který již řadu let působí
v regulační divizi OECD. K tématu regulace také
vystoupí na konci října v diskusním fóru pořádaném listem The Financial Times. VÍCE ZDE
Návrh rozpočtu na rok 2020: opravdu jde
o projídání budoucnosti?
Vláda navrhuje rozpočet, který ještě více než
ten letošní zatíží daňového poplatníka. Přitom
upozaďuje investice a odkládá nutné reformy. Kde má rozpočet pro příští rok největší
„rezervy“? VÍCE ZDE
Jak hodnotit platformy půjček mezi lidmi,
tzv. P2P půjček?
Investice do P2P půjček jsou stále ještě relativně novým investičním nástrojem s minimem
regulace, která umožňuje různým poskytovatelům zveřejňovat různé zavádějící údaje. Jak se
na poli P2P vyznat a orientovat mezi poskytovateli? Pokusíme se vám poradit. VÍCE ZDE
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