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„Nečarujte tady debatami o ústavě a zákonu, když porušujete to základní v této zemi – možnost vládnout vůbec, možnost projevovat nějakou vůli.“ 
ministr kultury Lubomír Zaorálek v reakci na stížnosti opozice kvůli zkrácení rozpravy před hlasováním o daňovém balíčku
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

Českem se „prohnala“ učitelská stávka, jejímž cí-
lem bylo ( jak už to u stávek bývá) zvýšení platů, 
respektive zvýšení ve větší míře, než vláda od-
souhlasila. Místo ještě na jaře premiérem Andre-
jem Babišem slibovaného navýšení platů učitelů  
o 15 procent totiž v reálu vláda přiklepla jen deset 
procent. Na jednu stranu tedy nelze učitelům nic 
vyčítat, na straně druhé asi řadu lidí napadne 
pořekadlo „kdo chce víc, nemá nic“. Na čí straně 
je tedy pravda? Osobně mám pocit, že motivem 
stávky nemělo být jen všude deklarované zvý-
šení platů, ale spíše snaha o systémové změny. 
Tak aby byli učitelé, popřípadě zájemci o toto 
zaměstnání motivováni ho vykonávat co nejlépe. 
Aniž bych se chtěl kohokoli dotknout, pro řadu 
škol bohužel platí „umíš – umíš, neumíš – učíš“. 
Nicméně zůstávám optimistou, že naše školství 
má před sebou světlé zítřky.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Kuřáky zdanit, rodičům přilepšit
Sněmovna ve středu večer schválila i přes ob-
strukce pravicové opozice takzvaný daňový 
balíček. Od příštího roku tak podraží tabákové 
výrobky a lihoviny. Jejich vyšší zdanění státní po-
kladně v roce 2020 přinese 7,7 mld. Kč. Podob-
nou částku získá rozpočet zdaněním technických 
rezerv pojišťoven. Sněmovna odhlasovala i navý-
šení rodičovského příspěvku. Ten od ledna zřejmě 
vzroste o 80 tis. na 300 tis. Kč. Oba návrhy míří 
k posouzení do Senátu.

Zpět do vzduchu
Uzemněná letadla Boeing 737 MAX by moh-
la v Evropě začít znovu létat v prvním čtvrtletí 
příštího roku. Uvedla to Evropská agentura pro 
bezpečnost létání, která očekává, že jim udělí po-
volení k letům v lednu. Obnovení komerčních letů 
však mohou o dva měsíce zpozdit přípravy jed-
notlivých národních úřadů a leteckých společností. 
„Maxy“ byly celosvětově odstaveny z provozu le-
tos v březnu. Na vině byla vada softwaru letounů.

Splynou dvě blednoucí technologické hvězdy?
Americký výrobce tiskáren Xerox podal nabíd-
ku na převzetí výrobce osobních počítačů HP 
za zhruba 33 mld. USD v hotovosti a v akciích. 
Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se 
situací. Společnost HP potvrdila, že od Xeroxu na-
bídku na převzetí obdržela, nezveřejnila však její 
finanční podmínky. Dodala, že při zvažování na-
bídky bude brát zřetel na zájmy svých akcionářů. 
Xerox informace o nabídce odmítl komentovat.

Připravme se na horší zítřky
Evropská komise snížila odhad růstu české eko-
nomiky na letošní rok na 2,5 %. Ve své nejnovější 
makroekonomické prognóze uvedla, že slabší bu-
dou i následující léta. V příštím roce zpomalí české 
tempo růstu HDP na 2,2 %, což je o 0,3 p. b. 
méně než v červencové předpovědi. V roce 2021 
by pak české hospodářství mělo růst tempem  
2,1 %, předpovídá komise. Ke zhoršení odhadu 
růstu české ekonomiky se ve své prognóze uchý-

lilo i Ministerstvo financí, které odhaduje, že příští 
rok bude tempo růstu domácí ekonomiky 2 %.

Nezadržitelná PPF  
Skupině PPF, kterou ovládá nejbohatší Čech Petr 
Kellner, stoupl v letošním prvním pololetí mezi-
ročně čistý zisk o 160 % na 14,6 mld. Kč, když 
ve stejném období loni firma vydělala 5,6 mld. 
Kč. Celková aktiva skupiny se letos zvýšila o 5 % 
na 1,2 bilionu Kč. PPF prostřednictvím dceřiných 
společností podepsala před týdnem dohodu se 
společností Central European Media Enterprises 
o jejím plném převzetí. Kupní cena se podle spe-
kulací trhu pohybuje kolem 2 mld. USD.

Walmark spolknul farmaceutický obr
Českého výrobce doplňků stravy, společnost 
Walmark, kupuje německý farmaceutický kon-
cern Stada. Transakce, jejíž cena nebyla zveřej-
něna, má být dokončena v prvním čtvrtletí příš-
tího roku. Walmark má silné postavení na trzích 
střední Evropy i v pobaltských republikách. Stada 
ale míří i do postsovětského prostoru. Za v pře-
počtu asi 15 mld. Kč koupila také část aktivit 
japonské farmaceutické společnosti Takeda. Ta 
je významným hráčem na trhu s léčivy v Rusku, 
Gruzii, Ázerbájdžánu a dalších zemích.

Sazby beze změny
Česká národní banka na listopadovém zasedání 
rozhodla o ponechání úrokových sazeb na ny-
nějších úrovních beze změny. Dvoutýdenní repo 
sazba tak zůstala na 2 %. Dva ze sedmi členů 
bankovní rady hlasovali pro zvýšení sazeb. Za-
stánci zvýšení sazeb se podle guvernéra ČNB 
Jiřího Rusnoka obávají především toho, že by in-
flace příští rok mohla dočasně přesáhnout 3 %. 
„Samozřejmě argumentem bylo také to, že jestliže 
dlouhodoběji nebudeme následovat doporučení 
prognózy, hrozí i déletrvající doba, kdy bude in-
flace nad dvouprocentním cílem. A jako nová věc 
se objevoval argument, že ze zahraničí přicházejí 
spíše mírně uklidňující zprávy,“ uvedl Rusnok.

Čínu přitahuje ropný gigant
Čína zvažuje, že investuje pět až deset miliard 

dolarů do akcií saúdskoarabské ropné společ-
nosti Saudi Aramco, které se Rijád chystá pro-
dat v primární veřejné nabídce (IPO). S odvolá-
ním na informované zdroje to uvedla agentura  
Bloomberg. Peking by podle ní investoval pro-
střednictvím několika státních firem, mezi nimiž 
je také investiční fond iniciativy Nové hedváb-
né stezky. Cena akcií Saudi Aramco pro vstup 
na burzu bude podle zdrojů Reuters stanovena 
5. prosince, obchodovat s akciemi se na burze 
v Rijádu začne 11. prosince.

Doporučujeme z Peak.cz

Nečekané námluvy: co stojí za spojením 
automobilek PSA Group a Fiat Chrysler?
Autoprůmysl neprožívá zrovna jednoduché ob-
dobí. Klesající marže i neustále rostoucí náklady 
na výzkum a vývoj sužují nejednu automobilku. 
Sektor v poslední době prochází konsolidací 
a rostoucím zájmem firem o spolupráci. Důka-
zem je letošní snaha o fúzi italsko-amerického 
koncernu Fiat Chrysler (FCA). Po neúspěšných 
námluvách s Renaultem si nakonec padl do noty 
s francouzským koncernem PSA. VÍCE ZDE

Kolik vlastně může stát nesoulad s nařízením 
na ochranu osobních údajů GDPR?
Cílem nařízení EU, které zpřísňuje pravidla pro 
ochranu osobních údajů (GDPR), bylo dát lidem 
větší kontrolu nad jejich osobními daty a přehled 
o tom, kdo a jak je používá. Po skoro roce a půl 
fungování se nad možnými finančními dopady 
při jeho nedodržení zamýšlí v komentáři Jan 
Krob, šéf Accenture Security. VÍCE ZDE

Největší daňový skandál v dějinách Německa. 
Bankéři věděli, že to je podvod, tvrdí svědek
Několik desítek bank je v rámci zemí Evropské 
unie zapleteno do takzvaných „cum-ex“ obcho-
dů. Jde o to, že finanční instituce tvrdily, že vlastní 
akcie, a žádaly po daných státech slevy na dani 
z dividendy. Celkem se jedná o podvod ve výši 
53 miliard eur, více než polovina z této sumy 
připadá na Německo. VÍCE ZDE

 

Svatomartinská vína s předstihem
Mladá vína, kterým se dává přívlastek svatomartinská, se na pulty obchodů dostávají zpravidla 11. listopadu, kdy má svátek 
právě Martin. Letos výjimečně však Vinařský fond posunul hranici již na 8. listopadu, takže obchody a restaurace budou moci 
nabízet mladá vína už přes víkend. Vinaři hodnotí letošní vína jako kvalitnější než ta loňská. Přispělo k tomu počasí, kdy se 
střídala chladnější období s těmi teplejšími. Nicméně oproti loňsku zase bylo o něco méně hroznů, takže produkce zůstává 
již několik let stabilní na úrovni přes dva miliony lahví.

Vývoj produkce svatomartinských vín v Česku
Od roku 2005 do roku 2019, v milionech lahví
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