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„Není pravda, že se budou vracet peníze. Není pro to nejmenší důvod. Považuji za absurdní, že evropští auditoři vykládají české právo a poučují nás, jak ho vykládat.“ premiér Andrej Babiš při vystoupení ve sněmovně
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

zlobili jste, nebo jste byli hodní? Dostali jste od 
Mikuláše nadílku, nebo jste se báli čerta? Napří-
klad premiér Andrej Babiš v tomto týdnu dostal 
pěknou „nadílku“, zčásti od Evropské komise  
a zčásti od české justice. V prvém případě mu 
z Bruselu přišlo potvrzení auditu o střetu zájmů, 
v tom druhém rozhodnutí, že bude pokračovat 
trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Člověk by 
řekl, že už Babišovi nezbude nic pod strome-
ček. Premiér ovšem opakuje, že nic neudělal,  
a na mnohé výzvy, aby odstoupil, které se 
opět vyrojily, už ani nereaguje. To ve Finsku 
stačilo na „zlomení vazu“ premiérovi Antti Rin- 
nemu pomalé vyřešení stávky poštovních pra-
covníků, kteří protestovali proti snižování platů…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Aramco odsune z trůnu Apple
Ropný gigant Saudi Aramco tento měsíc vstou-
pí na burzu v Rijádu, půjde o největší primární 
nabídku akcií na světě. Z prodeje 1,5 procenta 
akcií získá 25,6 mld. USD. Informovaný zdroj 
agentuře Reuters řekl, že by firma mohla vy- 
užít také tzv. greenshoe opce, která umožňuje 
počet upisovaných akcií zvýšit, a z nabídky by  
v tomto případě mohla získat až 29,4 mld. 
USD. Tržní kapitalizace firmy překoná hranici 
1,7 bil. USD a společnost katapultuje do čela 
žebříčku nejhodnotnějších firem s akciemi na 
burze. Nyní mu vévodí americký Apple, oceňo-
vaný na 1,2 bil. USD.

Daňový balíček poslal Senát zpět do sněmovny
Senátorům se nelíbí především výrazné zvýšení 
daně u loterií, která by měla vzrůst ze součas-
ných 23 na 35 procent, zvýšení poplatku za 
vklad do katastru nemovitostí a navrhuje také 
změny v plánovaném zdanění rezerv pojišťo-
ven. Poslanci tak budou o zákonu, který by 
měl vstoupit v platnost 1. ledna, jednat ještě 
před koncem roku. S velkou pravděpodobností 
bude ale schválena původní verze. 

Investoři se o dluhopisy ČEZ „poprali“
Energetická skupina ČEZ vydala dluhopisy  
v hodnotě 750 mil. eur s úrokem 0,875 pro-
centa, které jsou splatné v roce 2026. Dluhopis 
je podle mluvčího firmy Ladislava Kříže určen 
na běžné potřeby financování včetně refinan-
cování staršího dluhu. „Navzdory nízkému úro-
ku byl zájem o tuto emisi velmi vysoký. Před 
oznámením finální ceny byli zájemci ochotni 
nakoupit od ČEZ v trojnásobně vyšším obje-
mu, celkem za 2,75 mld. eur. To je nejvíce na 
jakékoliv emisi ve střední a jihovýchodní Evropě 
v letošním roce,“ uvedl místopředseda předsta-
venstva a finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

Výpady v ringu mezinárodního obchodu
Spojené státy americké pohrozily, že by mohly 
přikročit ke zvýšení i rozšíření cel, která v říjnu 
zavedly na zboží z EU v reakci na nezákonné 
subvencování výrobce letadel Airbus. Americká 
vláda také oznámila, že by mohla uvalit až 

stoprocentní dodatečná cla na francouzské 
zboží o objemu 2,4 mld. USD včetně šumivé-
ho vína, kabelek, sýrů a dalších výrobků. Jsou 
to protiopatření za francouzskou digitální daň, 
která by podle Washingtonu mohla poškodit 
americké technologické firmy. Podle webu  
Business Insider musí tento krok schválit americ-
ký prezident Donald Trump. Francouzský ministr 
financí Bruno Le Maire zase označil hrozbu cly 
za nepřijatelnou. Dodal, že v případě zavedení 
tarifů bude Evropská unie připravena k odvetě.

Škodu JS koupí Korejci
Jihokorejský konglomerát Korea Heavy Industry 
& Development kupuje od ruské Gazprombank 
dodavatele jaderných technologií Škoda JS. 
Uvedly to Hospodářské noviny s tím, že kup-
ní cena za plzeňskou společnost by se měla 
pohybovat v řádu několika set milionů eur. Ob-
chod by měl být dokončen během prvního 
pololetí příštího roku. Škoda JS vykázala loni 
zisk před zdaněním 235 mil. Kč při tržbách  
4,1 mld. Kč. Zaměstnávala 1 100 lidí.

Napnutý schodek letošního rozpočtu
Schodek státního rozpočtu se během měsíce 
listopadu prohloubil o 19 miliard korun, na 
konci měsíce činil 38,6 miliardy korun. Jde 
o nejvyšší listopadový schodek rozpočtu od 
roku 2014. Loni v listopadu přitom skončilo 
hospodaření státu ve schodku „jen“ 21,6 mi- 
liardy korun. Pro celý letošní rok je pak roz-
počet schválen se schodkem 40 miliard. Stej-
ně tak i rozpočet na rok 2020, který schválila 
sněmovna hlasy ANO, ČSSD a KSČM.

Větší než Gigafactory? 
Americká automobilka General Motors a jiho-
korejská společnost LG Chem plánují posta-
vit jeden z největších závodů na baterie pro 
elektrická auta na světě. Spolu investují do 
závodu a vývoje baterií 2,3 miliardy dolarů, 

roční kapacita závodu by měla činit více než 
30 gigawatthodin. Firmy oznámily, že vytvořily 
společný podnik na výrobu bateriových článků, 
který plánuje investovat 2,3 mld. USD do nové-
ho závodu na baterie v Ohiu a vývoje baterií.

Doporučujeme z Peak.cz

Elektromobilitu čeká razantní vzestup. 
Planetu ani životní prostředí však rozhodně 
nespasí
Není to dlouho, co automobilový průmysl vstoupil 
do doby elektrické. Alespoň to tak vypadá při 
pohledu na nově představované modely největ-
ších světových výrobců. Pozadu nezůstává ani tu-
zemská Škodovka, která v nedávné době ukázala 
hned dva elektrifikované vozy. Nárůst objemu 
prodaných elektromobilů u nás i ve světě je tak 
v příštích letech prakticky jistý, smysluplnost celého 
dění v zájmu snížení emisí oxidu uhličitého je však 
velkým otazníkem. VÍCE ZDE

Česká národní banka vydala sebenaplňující 
se proroctví v souvislosti s trhem nemovitostí
Podle Zprávy o rizicích pro finanční stabilitu se 
zdá, že si česká centrální banka připravuje půdu  
k dalšímu zpřísnění podmínek poskytování hypo-
tečních úvěrů. Z čeho tak lze soudit? Na to odpoví 
komentář hlavního analytika společnosti Conseq 
IM Martina Lobotky. VÍCE ZDE

K čemu je dobrá GPS? Pět věcí, které možná 
nevíte
Americký globální polohový systém (GPS) nebo-
li satelitní navigaci provozuje ministerstvo obrany 
Spojených států. Její používání je ve světě nejrozší-
řenější. Umí i věci, které si většina lidí ani neuvědo-
muje. Které to jsou? VÍCE ZDE

 

Znovuobviněný Babiš

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho bývalé spolupracovnice Jany Mayerové  
v kauze padesátimilionového dotačního podvodu v případě Farmy Čapí hnízdo. Nedávné zrušení jejich obvinění bylo podle 
Zemana nezákonné. Naopak stíhání Babišových rodinných příslušníků a dalšího manažera farmy definitivně končí. Před týdnem 
také Brusel do Česka doručil konečnou auditní zprávu, v níž Evropská komise konstatuje, že dotace z eurofondů čerpají firmy  
z holdingu Agrofert neoprávněně. Chce proto zpátky zatím 285 milionů korun. Finální audit potvrzuje, že český premiér je ve střetu 
zájmů. Holding Agrofert sice převedl do svěřenských fondů, dál si v něm ale udržuje vliv.

Zdroj: Vláda.cz
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