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„Euro samo o sobě nikdy nikomu nezajistilo trvalou prosperitu ani vyšší hospodářský růst.“          guvernér ČNB Jiří Rusnok v rozhovoru pro týdeník Ekonom
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťast-
ný, abych parafrázoval slavný výrok z Rozmar-
ného léta. Na českých horách je sněhu jen 
nepatrně, a i když na jih od našich hranic je 
to lepší, ani tam to není žádná sláva. Nejenže 
trpí zimní turismus, ale stává se častým jevem, 
že i závody vrcholového sportu vidíme leckdy 
v takových podmínkách, že rozum zůstává stát. 
Nebýt umělého zasněžování, leckde by zim-
ní radovánky vzaly za své. Díky bohu za něj, 
můžeme tak důsledky klimatického oteplování 
trochu přibrzdit. Dokud bude aspoň mrznout, 
sníh lze vyrábět, horší to ovšem bude, až bu-
dou teploty nad bodem mrazu. Užívejme tedy 
sněhu, dokud je to možné (a kde). A snad se 
povedou i ty závody Světového poháru v běhu 
na lyžích v Novém Městě na Moravě o tomto 
víkendu. Zimě zdar!

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Cizinec je i našinec
Česká ekonomika se stále více spoléhá na za-
městnance s cizím státním občanstvím. Většinu 
celkového počtu cizinců u nás tvoří občané 
Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, významný podíl 
zaujímají také občané Ruska, Polska, Bulharska 
a Rumunska, uvedl Český statistický úřad. V po-
čtu usazených převažují občané třetích zemí 
nad občany EU.

Klid americko-čínských zbraní? 
Americký prezident Donald Trump a čínský vi-
cepremiér Liou Che ve středu v Bílém domě 
podepsali dílčí obchodní dohodu, která uzavře-
la první fázi obchodních jednání mezi oběma 
zeměmi. Čína podpisem dokumentu mimo jiné 
přislíbila navýšení importu amerických průmy-
slových výrobků, zemědělských plodin, služeb 
a energií. Ke snížení či zrušení cel zatím ale ne-
dojde, uvedl americký prezident Donald Trump.

Uhelný odklon se vyplatí
Evropská komise chce kompenzovat regionům 
závislým na uhlí a dalších fosilních zdrojích pře-
chod na klimaticky odpovědné hospodářství. 
Polsko bude výrazně největším příjemcem pe-
něz z fondu, z celkových 7,5 mld. eur získá dvě 
miliardy. Česko bude mít po Německu a Ru-
munsku čtvrtý největší podíl, a to 581 mil. eur.

Šestiprocentní růst je málo? Jak pro koho 
Čínská ekonomika v loňském roce vzrostla jen 
o 6,1 procenta, což byl nejnižší růst za 29 let. 
Informovala o tom agentura Reuters s odvo-
láním na čínský statistický úřad. Růst čínského 
HDP v roce 2018 činil 6,6 procenta. Nejnovější 
statistické údaje odpovídají očekáváním analy-
tiků i cíli vytyčenému vládou v podobě šesti až 
6,5 procenta, avšak v dolní části rozmezí. Loni 
oslabila průmyslová výroba, spotřebitelské vý-
daje i investice, podotkla agentura AP.

Loňský úpadek Boeingu potvrzen
Americký výrobce letecké techniky Boeing loni 

dodal pouze 380 letadel, o 53 procent méně 
než v roce 2018. Nejnižší počet dodávek za 
posledních 11 let zapříčinily problémy s řadou  
737 MAX, jejíž výrobu společnost od led-
na zastavila. Po dvou tragických haváriích  
s 346 oběťmi na životech nesmějí tato letadla 
od loňského jara do vzduchu. Firmu Boeing tak 
po osmi letech předstihl její evropský konkurent 
Airbus, který dodal 863 letadel. 

Bilionový už i Alphabet
Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, 
která je majitelem Googlu, ve čtvrtek poprvé 
přesáhla bilion dolarů (22,6 bil. Kč). Třináctimíst-
ného čísla se jí podařilo docílit jako čtvrté ame-
rické společnosti po firmách Apple, Microsoft 
a Amazon. Akcie Alphabetu uzavřely čtvrteční 
obchodování se ziskem 0,76 procenta na hod-
notě 1450,16 USD, za loňský rok akcie Alphabetu 
zpevnily o 33 procent.

Kauza Dieselgate neusíná
Statní zastupitelství v německém Braunschweigu 
obvinilo dalších šest zaměstnanců Volkswagenu 
ze závažných podvodů v souvislosti s falšováním 
emisních testů naftových vozů. Zaměstnanci čelí 
obvinění z podvodu a falešné reklamy, ale také 
z daňových úniků. Vozy Volkswagenu vybavené 
nelegálním softwarem pro podvádění při emis-
ních testech totiž neměly získat certifikaci způso-
bilosti k provozu na silnici ani daňové úlevy.

Konec podpory Windows 7
V úterý vyšel poslední oficiální balíček bezpeč-

nostních oprav pro Windows 7. Ke 14. lednu 
2020 skončil Microsoft s podporou Windows 7, 
operačního systému, který uživatelům sloužil 
uplynulých jedenáct let. Druhá nejpopulárnější 
a nejdéle podporovaná verze Windows přitom 
stále pohání 27 procent počítačů, které se při-
pojují k webu.

Doporučujeme z Peak.cz

Důkaz dobrých investic? V Německu roste 
počet rentiérů, je jich už přes 600 tisíc
Nulové úrokové sazby Evropské centrální banky 
dělají vrásky drobným německých střadatelům. 
Kvůli vyšší míře inflace hodnota úspor uložených 
na běžných účtech klesá. I přes tento fakt ale 
v Německu roste počet rentiérů, tedy lidí, kteří 
žijí jen z výnosů svého majetku. VÍCE ZDE

Co ve stavebním zákoně nikdo neřeší? Kdo 
ho chce měnit, měl by změnit i daně
Změna stavebního zákona má mimo jiné při-
spět především k větší objektivitě úředníků 
stavebních úřadů. V systému patří pod státní 
správu, ale jinak jsou v postavení zaměstnan-
ců obecního, městského nebo krajského úřadu. 
Přitom se stavební procesy týkají hlavně obcí, 
byť řadu financí inkasuje stát. Jak jsou na tom 
daně v oblasti realit a jaké je postavení obcí? 
VÍCE ZDE

Je libo kvantové legíny nebo víno? Velký 
technologický třesk již odstartovali Číňané  
v marketingu
Kvantové počítače a sítě jsou nové, velmi dy-
namicky se rozvíjející technologie, které jsou sice 
teprve na začátku s minimem komerčního na-
sazení, ale s velkými přísliby do budoucna. Státy 
i firmy proto ochotně investují do výzkumu, který 
je investicí až na několik desítek let. Nicméně 
zdá se, že první tržní potenciál pochopili v čín-
ských e-shopech. VÍCE ZDE

 

Koruna z řetězu utržená?

Česká koruna v tomto týdnu posílila na svoji nejsilnější úroveň vůči euru za posledních sedm let. Během pár dní se přiblížila na dohled 
hranice 25 korun za euro. Zda ji prorazí, či nikoli, však nelze odhadnout. Je pravděpodobné, že ano, ale podle odborníků to bude 
spíše v delším časovém horizontu. Posílení je na úkor několika faktorů. Jedním z nich je všeobecné nadšení na globálních trzích ze 
zažehnání obchodních válek mezi USA a Čínou v podobě podpisu první fáze obchodní dohody mezi těmito zeměmi. A výrazně do 
kurzu promlouvá i vyšší míra inflace, která je nad očekávanou úrovní, což přilákalo investory. Otázka je, jak dlouho jejich zájem vydrží.

Vývoj kurzu koruny vůči euru za poslední týden

Zdroj: tradingeconomics.com
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