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„Jádro je čistý zdroj, nemá emise a v tomto směru já tento názor, který je objektivní, prosazuji i v Bruselu.“           premiér Andrej Babiš k dostavbě JE Dukovany, jež má být hotova v roce 2036
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

Česko si na konci tohoto týdne připomene  
30 let od událostí, které nám všem změnily život. 
Sametová revoluce nás zbavila všech pozitiv-
ních i negativních aspektů centrálně plánova-
ného hospodářství a vhodila nás do rozbou-
řených vod divokého kapitalismu, kde každému 
z nás přiřadila pořádný kus zodpovědnosti za 
své životy. A i když to pro mnohé z nás zna-
mená velký tlak, s kterým se pereme každý po 
svém, i když někteří volají po dobách minu-
lých, kdy prý bylo lépe, mám tu jednu zprávu –  
nebylo. Všemožné statistiky ukazují, že opak je 
pravda. Země bohatne, roste životní úroveň, 
můžeme si dopřávat více zboží, častěji jezdit na 
dovolenou a tak dále. Máme se prostě dobře, 
a i když se může zdát, že si každý hrajeme jen 
na tom svém písečku, tu káru v podobě rostoucí 
ekonomiky beztak ve výsledku tlačíme společně. 
Tak na to nezapomeňme ani při budoucích vý-
zvách. I přes občasné zádrhely to totiž děláme 
opravdu skvěle.

Jan Strouhal, zástupce šéfredaktora Peak.cz 

Nejzajímavější události týdne
Volkswagen se postaví Tesle
Americká automobilka Tesla plánuje postavit no-
vou továrnu, tentokrát v Evropě. Podle oznáme-
ní šéfa společnosti Elona Muska by měl závod 
stát v blízkosti Berlína a výrobu zahájit už v roce 
2021. Tesla nyní dokončuje v Šanghaji svoji první 
továrnu mimo Spojené státy. Do Gigafactory 3 
investuje 2 mld. USD. Vzápětí po oznámení Tes-
ly odhalila svoje plány také automobilka Volks-
wagen. Uvedla, že zahajuje velkou přestavbu 
továrny v americkém městě Chattanooga. Do 
závodu investuje asi 800 mil. USD a chce v něm 
vyrábět dva modely elektromobilů.

Šéf Fedu povzbuzuje, Trump vyhrožuje
Šéf americké centrální banky Jerome Powell  
uvedl, že prozatím nevidí potřebu dalšího snižo-
vání úrokových sazeb. Fed totiž očekává pokra-
čování hospodářské expanze v USA navzdory 
rizikům souvisejícím s pomalejším hospodářským 
růstem v zahraničí a napětí v mezinárodních 
obchodních vztazích. Spojené státy jsou blízko 
k podpisu první fáze obchodní dohody s Čínou. 
Veřejnost o tom ujistil prezident Donald Trump ve 
svém úterním projevu, v němž se mimo jiné zmínil 
o „hrozných“ obchodních bariérách v Evropské 
unii, které jsou podle něj v mnoha směrech horší 
než v případě Číny.

Jaderné rokování. Dukovany se rozrostou
Nový blok Jaderné elektrárny Dukovany se za-
čne stavět v roce 2029, dokončen by měl být 
v roce 2036. Po jednání výboru pro jadernou 
energetiku to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). 
Tendr ministerstvo vypíše už příští rok. Šéf po-
lostátní společnosti ČEZ Daniel Beneš očekává, 
že se do něj přihlásí až pětice dodavatelů. Vítěz 
by měl být znám do konce roku 2022. Finální 
hodnota zakázky vzejde ze soutěže. Beneš před-
pokládá, že se bude pohybovat v rozmezí mezi 
140 až 160 mld. Kč.

Google nechce zůstat pozadu 
Internetový gigant Google plánuje v příštím roce 
začít nabízet osobní běžné účty. Učiní tak ve 
spolupráci s bankou Citigroup a malou druž-
stevní záložnou na Standfordské univerzitě. Podle 
zprávy listu The Wall Street Journal má projekt 
předběžný název Cache. Google by se tak stal 
další velkou firmou ze Silicon Valley, která by 
vstoupila do oblasti osobních financí. Vlastní kre-
ditní kartu letos v létě představil Apple. Amazon 
jedná s bankami o nabídce běžných účtů a Fa-
cebook pracuje na vlastní digitální měně.

Vzpruha pro Hongkong zabředlý do chaosu 
Internetový gigant Alibaba, který vlastní čínský 
miliardář Jack Ma, se přiblížil očekávané nabídce 
akcií v Hongkongu. Firma podala žádost o vstup 
na burzu. Podle informovaných zdrojů agentury 
Reuters se Alibaba chystá nabídnout akcie až za 
13,4 mld. USD. Cenu za akcii stanoví 20. listopadu 
a obchodovat by se s nimi mohlo začít v týdnu 
od 25. listopadu. Krok firmy bude velkou vzpru-
hou pro Hongkong, který se kvůli více než pět 
měsíců trvajícím protestům a obavám z dopadů 
obchodní války mezi USA a Čínou poprvé za 
deset let propadl do recese.

ČEZ investory nepotěšil
ČEZ svými výsledky za první tři čtvrtletí letošního 
roku investory spíše zklamal. Přestože čistý zisk 
energetického gigantu vzrostl meziročně zhruba 
o polovinu na více než 13 miliard korun, akcie 
ČEZ se přesto po oznámení výsledků propadly 
o necelé procento při nízkém objemu obchodů. 
Skupina také oznámila, že v roce 2021 očekává 
prodej svých rumunských a polských aktiv. V Bul-
harsku, kde prodej jejích zdrojů Euroholdu zablo-
koval tamní antimonopolní úřad, se bude soudit. 
Majitele by podle vyjádření finančního ředitele 
polostátního podniku Martina Nováka měla od 
začátku roku 2024 změnit i hnědouhelná elek-
trárna Počerady. Koupit by ji za dvě miliardy 
korun měla skupina Sev.en Energy finančníka  
Pavla Tykače.

Rozbije Sazka jackpot?
Loterijní společnost Sazka Group ze skupiny 
KKCG miliardáře Karla Komárka vydá tento pá-
tek dluhopisy za 300 milionů eur. Výnosy z emi-
se chce firma použít na splacení dluhu a na 
úhradu poplatků a výdajů. Dluhopisy jsou splatné 
v roce 2024, investorům slibují roční výnos ve výši  
4,125 procenta. KKCG je stoprocentním vlastní-
kem Sazky od letošního srpna, kdy odkoupila 
čtvrtinový podíl od společnosti EMMA Capital 
podnikatele Jiřího Šmejce. Podle serveru Euro.cz 
byla hodnota obchodu 16,1 miliardy korun.
   

Doporučujeme z Peak.cz

IKEA se mění: jde blíže zákazníkům a sází 
na chytrou domácnost
Švédský nábytkový gigant už není jen obyčejným 
prodejcem komponent bytového vybavení. IKEA 
jde blíže k lidem, kromě prodeje nabízí čím dál 
širší paletu služeb, jako je dovoz nábytku přímo 
do domu, nebo dokonce jeho pronájem. A také 
se čím dál více orientuje na nové technologie. 
VÍCE ZDE

Ondřej Horák (Amista): Ve světě mají lidé 
investování více v krvi
Češi jako investoři zatím nejsou tolik aktivní, což 
je podle šéfa investiční společnosti Amista dů-
sledek horší finanční gramotnosti. Na té by se 
mohl více podílet i stát a školství. „Český stát by 
mohl kapitálový trh, potažmo fondové investo-
vání lépe využít také pro vlastní prospěch, což 
by se pozitivně projevilo i na růstu ekonomiky,“ 
říká Ondřej Horák v exkluzivním rozhovoru pro 
Peak.cz. VÍCE ZDE

Kdo vyzve Donalda Trumpa z řad  
demokratických kandidátů?
Jen rok zbývá do příštího listopadu, kdy Donald 
Trump bude obhajovat prezidentský mandát. 
Otázkou zůstává, kdo z řad demokratů se stane 
jeho protikandidátem. VÍCE ZDE

 

Třicet let svobody a kapitalismu
Česko si o víkendu připomene 30. výročí sametové revoluce, díky které se tehdejší Československo po 41 letech komunistického útlaku 
a centrálního plánování stalo svobodným demokratickým státem s rozvíjejícím se kapitalismem. A zdá se, že historická paměť národa 
je zatím v dobré kondici. Dvě třetiny Čechů totiž pokládají režim po listopadu 1989 za lepší než ten předlistopadový, vyplývá to z ak-
tuálního výzkumu ústavu STEM. Za mnohem nebo trochu horší považuje polistopadový vývoj 16 procent respondentů, což je nejnižší 
podíl od roku 1992. K polistopadovému vývoji jsou podstatně kritičtější starší občané, lidé nedostatečně materiálně zajištění a voliči 
levice. Pětina respondentů pokládá oba režimy za zhruba stejné. 

Zdroj: ČTK
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