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"Národní investiční plán na příštích 30 let je součástí naší strategie Česká republika - země pro budoucnost,"        řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro LN.
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

stejně jako rok 2019 spěje do finále, tak i tento 
newsletter je posledním v tomto roce. Za dobu, 
co ho vydáváme, se váš počet rozrostl na téměř 
1800 odběratelů. Věřím, že toto číslo poroste stej-
ně jako počet čtenářů online magazínu Peak.cz. 
K tomu, aby se vaše řady rozrůstaly, chystáme 
(kromě snahy i nadále přinášet kvalitní a zajíma-
vý obsah) rozšířit formy našich materiálů. Kromě 
písmenek, čísel a grafů chceme příští rok posilo-
vat náš videobsah. Zároveň jsme si před koncem 
roku nadělili audioformát v podobě podcastů. 
Ten naleznete hned na čtyřech platformách – 
Spotify, Soundcloud, Google Podcasts a Apple 
Podcasts. Užijte si tedy v klidu a pohodě Vánoce 
i vstup do nového roku. Ať se vám v roce 2020 
vše daří a zachovejte nám nadále přízeň.

Libor Akrman, a celá redakce Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Světová čtyřka mezi autovýrobci
Spojení francouzské automobilky PSA s italsko-
-americkým Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
schválila představenstva obou firem. Spojením 
vznikne čtvrtá největší automobilka na světě 
podle objemu prodeje s tržní hodnotou kolem 
50 mld. USD. Nový automobilový gigant by měl 
ročně dodávat na trh 8,7 mil. vozů. Větší budou 
pouze německý Volkswagen, japonská Toyota 
a francouzsko-japonská skupina Renault-Nissan. 
Sloučený podnik, o jehož názvu automobilky za-
tím nerozhodly, bude zaměstnávat asi 400 tisíc 
lidí. Celá transakce by měla být dotažena nej-
později do 15 měsíců.

Tabák i lihoviny dražší
Spotřební daň z tabákových výrobků a lihovin se 
od příštího roku zvýší a vzroste i zdanění loterií. 
V případě půllitrové láhve 40procentního alko-
holu vzroste spotřební daň z nynějších 57 Kč na 
64,50. Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně 
zahřívaného, pak stoupnou v příštím roce zhruba 
o deset procent. Mění se i poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí, který se zdvojnásobí na 
2000 Kč. V případě zdanění hazardu se sazby 
zdanění loterií zvyšují z nynějších 23 až na 35 %.

Boeing zastavuje výrobu Maxů
Americký výrobce letadel Boeing od ledna po-
zastavuje výrobu letadel 737 MAX. Stroje po 
dvou tragických haváriích nesmí od letošního 
jara do vzduchu. Výrobce uvedl, že se v sou-
časné chvíli nechystá zaměstnance propouštět či 
posílat na nucenou dovolenou. Pozastavení pro-
dukce zdůvodnil především tím, že schvalovací 
proces provozu letadel u amerického Federální-
ho úřadu pro letectví (FAA) se přesouvá do roku 
2020 a že není jasné, kdy a za jakých podmínek 
se stroje vrátí do provozu.

Investovat, investovat, investovat
Premiér Andrej Babiš představil Národní investiční 
plán pro období do roku 2050. Plán obsahuje 
více než 20 000 investičních projektů v celkové 
výši asi osm bilionů korun. Největší priority jsou 
doprava, která představuje zhruba tři čtvrtiny 

investičního plánu, a dále zdravotnictví, energe-
tika, klima a také kyberbezpečnost. Mj. zahrnuje 
investici ve výši 300 miliard korun na dva nové 
jaderné bloky, přičemž plán počítá s Dukovany 
i Temelínem.

Čekání na čtvrtého operátora
Aukce kmitočtů pro 5G mobilní sítě pravděpo-
dobně nebude vypsána v lednu, jak bylo pů-
vodně plánováno, ale asi až v polovině příštího 
roku. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček. Důvodem je podle něj úprava podmí-
nek soutěže, která má přilákat do Česka čtvrtého 
operátora.

Jde to i bez kobaltu
Americká IBM oznámila, že vyvinula baterii, kte-
rá sestává z materiálů extrahovaných z mořské 
vody a neobsahuje kobalt. Na vývoji komerč-
ní podoby baterie spojí síly s výzkumnou sekcí 
německé automobilky Mercedes-Benz, s japon-
ským výrobcem kapalného elektrolytu Central 
Glass a výrobcem baterií Sidus. Funkční prototyp 
by měl být hotov do jednoho roku.

Sazby beze změny
Česká národní banka na prosincovém zasedání 
rozhodla o ponechání úrokových sazeb beze 
změny. Pro ponechání sazeb beze změny hla-
sovalo pět členů bankovní rady. Dva byli pro 
zvýšení sazeb, stejně jako na minulém zasedá-
ní v listopadu, kdy pro vyšší sazby zvedli ruku 
Vojtěch Benda a Tomáš Holub. Pravděpodob-
nost zvýšení sazeb na následujících zasedáních 
nicméně podle guvernéra centrální banky Jiřího 

Rusnoka spíše narůstá. Příště se rada sejde za-
čátkem února.

Doporučujeme z Peak.cz

On-line nakupování roste na popularitě, 
mají kamenné obchody šanci přežít?
Prostředí maloobchodu prochází v posledních 
letech znatelnou proměnou. Zákazníci dáva-
jí přednost nákupům z pohodlí domova před 
návštěvou kamenných obchodů. To dokládají 
i statistiky z USA, kde došlo v rámci Black Fri-
day k nárůstu objemu on-line nákupů o bezmála 
pětinu, zatímco tržby klasických obchodů v ten-
to den nákupního šílenství dokonce meziročně 
poklesly. Skončí kamenné obchody v propadlišti 
dějin nebo mají vedle své virtuální konkurence 
pevné místo? VÍCE ZDE

Končí éra indexů s nejlepší výkonností.  
Brzy povstanou z popela aktivní  
investiční strategie
Analytici francouzské banky Société Générale 
provedli výzkum výkonnosti globálních akciových 
trhů od roku 1995. Zkoumali výkonnost 16 tisíc ak-
cií obchodovaných na světových burzách a tyto 
výkonnosti porovnávali s výkonností amerického 
akciového indexu S&P 500. Došli k závěru, že od 
roku 2011 má velká většina individuálních světo-
vých akcií horší výkonnost než tento index. Proč? 
VÍCE ZDE

Pavel Vlček (mBank): Nakupování 
v e-shopech je bezpečné, stačí jen  
dodržovat pár pravidel
PODCAST Česko se řadí mezi e-shopové velmo-
ci. Na internetu u nás můžeme najít přes 40 tisíc 
obchodů. Objem nákupů roste během Vánoc, 
které některým e-shopům zajišťují až třetinu tržeb. 
Je tento způsob nakupování bezpečný? A čeho 
by se zákazníci měli vyvarovat? O tom jsme 
v prvním podcastu Peak.cz diskutovali s Pavlem 
Vlčkem, expertem na bankovní produkty společ-
nosti mBank. VÍCE ZDE

 

Star Wars: Vzestup filmových blockbusterů

Podívaná trvá, peníze z ní tečou, i tak by se dalo ve zkratce charakterizovat filmovou (a nejen ji) ságu kolem světa Star Wars. 
Vstup nového dílu do kin s sebou přinesl nejen záplavu recenzí a prvních dojmů z filmové novinky, ale i různé úhly pohledu na 
tento fenomén, jehož svět ožil v roce 1977. A vzhledem k tomu, že universum Hvězdných válek se stalo i mašinou na peníze, tak 
ještě než nový díl „roztočí divácké peněženky,“ podívejme se na to, kolik vydělali jeho filmoví předchůdci. V přepočtu na ceny 
vstupenek k roku 2019 je nejvýdělečnější nejstarší epizoda Nová naděje z roku 1977 s tržbami přes 3 miliardy dolarů, přes 2 miliardy 
se pak vyšplhaly tržby epizody z roku 2015 nazvané Síla se probouzí. Tržby ostatních epizod se v těchto cenách pohybovaly mezi  
1 a 2 miliardami dolarů. Celkem 8 dílů ságy vydělalo v přepočtu na ceny roku 2019 bezmála 14 miliard dolarů, pokud bychom 
k tomu připočetli další výdělky za odnože ságy, seriály, merchandise a nejrůznější licence, tak by to bylo daleko více.

Zdroj: Falcon
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