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„Učinili všechno možné, aby nás zničili, a při tom velice ublížili naší zemi. Prošli jsme peklem, nespravedlivě, nic špatného jsme neudělali.“ 
reakce amerického prezidenta Donalda Trumpa na zamítnutí ústavní žaloby proti jeho osobě
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

stalo se už takovou tradicí, že druhý měsíc v roce 
bývá označován za suchý. Ne že by byl zpra-
vidla nějak chudý na srážky, i když letos zatím 
je. „Suchost“ se týká konzumace alkoholu. Klidně 
bych řekl, že tento zvyk má možná prapůvod 
v tom, že lidé po lednu, měsíci snah o pohyb, kte-
rý si uložili v rámci novoročního předsevzetí, hle-
dali další úroveň. A protože u leckoho ono spor-
tovní odhodlání po měsíci končí, proč si nedat 
ještě něco na únor, který je navíc nejkratší v roce 
(kdo by byl na suchu celých 31 dní, že). Komu by 
to nestačilo, může navázat na tyto posilvestrov-
ské ctnosti rovnou půstem, který začíná Popeleční 
středou a trvá sedm týdnů až do Velikonoc (letos 
začíná 26. února). Snad se alespoň ta příroda 
umoudří a přestane už držet suchý únor. 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
ČNB jednou překvapivá
Bankovní rada ČNB ve čtvrtek překvapivě po-
prvé od loňského května zvýšila úrokové sazby. 
Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení 
komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního 
bodu na 2,25 %. Koruna následně prudce posíli-
la pod 25 korun za euro a dostala se na nejsil-
nější hodnotu od října 2012. Rozhodnutí centrální 
banky bude podle analytiků znamenat pozvolné 
zdražení hypoték a dalších úvěrů. 

Výsledky bank oživily pražskou burzu
Výsledky tuzemských bank za minulý rok pod-
pořily apetit investorů. Pražská burza po sérii 
poklesů z minulého týdne zaznamenala v tomto 
týdnu čtyři vzestupy indexu. Z bankovních emisí 
nejvýrazněji stoupla Erste Bank a Komerční ban-
ka. Moneta Money Bank vykázala za rok 2019 
čistý zisk 4 mld. Kč, meziroční běžná ziskovost 
se jí tak zvýšila o 13,4 %. Komerční bance zase 
stoupl čistý zisk o 0,4 % na 14,9 mld. Kč.

Tesla kopíruje dráhu vrtkavého bitcoinu
Cena akcií automobilky Tesla zaznamenala v tom-
to týdnu prudký růst i propad. Začátkem týdne 
titul těžil z oznámení dobrých hospodářských vý-
sledků výrobce elektromobilů, který byl poslední 
dvě čtvrtletí v zisku. Jen během pondělí a úterý 
vzrostla cena akcií o 40 % a jednu chvíli se vy-
šplhala až na 961 USD. Ve středu už ale ztrácela 
17 %, když zavřela na úrovni kolem 734 USD. Za 
propadem může být vybírání zisků ze strany čás-
ti investorů, ale také oznámení, že kvůli epidemii 
koronaviru se zpozdí dodávky vozů z nedávno 
otevřené šanghajské továrny. Závod je totiž od 
minulého týdne kvůli šíření nákazy uzavřen.

Murphyho zákon v praxi: Boeing
Společnost Boeing objevila v softwaru obsa-
ženém v letounech 737 MAX, které nesmějí do 
vzduchu, další problém. Během zkušebních letů 
737 MAX se podle firmy rozsvítilo varovné světlo. 
Na vině byly odchylky v datovém napájení mezi 
počítači, které řídí let. Americký výrobce letecké 
techniky podle agentury DPA uvedl, že o věci 
informoval americký Federální úřad pro letectví 

(FAA) a dodal mu technické podrobnosti. Spo-
lečnost nicméně ujišťuje, že plánované obnovení 
provozu problémového typu stroje v polovině 
roku není v ohrožení.

Průmysl nepotěšil
Průmyslová výroba v prosinci propadla meziroč-
ně o 0,9 % bez očištění a o 3,4 % při očištění 
o vliv pracovních dnů, čímž zaznamenala třetí 
měsíc poklesu v neočištěné řadě a pátý měsíc 
v řadě očištěné o pracovní dny. Na konec roku 
2019 tak nebudou kapitáni českého průmyslu 
vzpomínat v dobrém, uvedl analytik UniCredit 
Bank Pavel Sobíšek. Největší podíl na slabém 
prosincovém výsledku měl automobilový průmysl, 
který odepsal téměř 7 %.

Když se nakupuje…
Tržby v českém maloobchodě bez aut se loni 
zvýšily meziročně o 4,8 %, rostou tak šestým 
rokem, předloni to bylo o 4,9 %. V samotném 
prosinci, kdy tradičně vrcholí vánoční nákupy, 
zrychlily meziroční růst na 4,8 % po listopado-
vých 2,9 %, oznámil Český statistický úřad. Nej-
výrazněji rostly v září, kdy obchodníkům stouply 
tržby o 7,1 %. Naopak nejpomalejší tempo růstu 
bylo v květnu 2,8 %.

Kdo nemá Ferrari, jako by nebyl?
Italský výrobce luxusních sportovních automobilů 
Ferrari loni dodal zákazníkům 10 131 vozů, tedy 
o 9,5 % více než v roce 2018. Celoroční dodávky 
tak poprvé v historii podniku překonaly hranici  
10 000 vozů. Čistý zisk společnosti sice klesl o 11 % 
na 699 milionů eur, firma však zlepšila výhled pro 
letošní rok. K růstu dodávek přispěla skutečnost, 
že automobilka vloni uvedla na trh rekordních 
pět nových modelů. Její čisté tržby vzrostly o 10 % 
na téměř 3,8 miliardy eur.

Český finančník jde do FlixBusu
Investiční skupina RSBC finančníka Roberta 
Schönfelda získala 50% podíl ve společnosti Um-
brella Invest Group, která po Evropě provozuje 

pod značkou FlixBus mezinárodní autobusovou 
dopravu. Vzniká tak společnost Umbrella Mobility. 
Transakce oceňuje společnost na stovky milionů 
korun. Sama německá firma FlixBus žádné auto-
busy nevlastní ani neprovozuje, zajišťuje marke-
ting, prodej lístků a cenovou politiku.

Doporučujeme z Peak.cz

Koronavirus apokalypsu nezpůsobí.  
Více životů si vyžádá běžná chřipka
V posledních dnech se opět projevilo otřepané 
rčení, že jakmile se z titulních stran ekonomických 
médií vytratí některé z ožehavých témat, na scé-
ně se velmi rychle objeví nové. Jinak by totiž in-
vestoři měli zřejmě až příliš klidné spaní. A tak jen 
co odezněla rizika týkající se neřízeného brexitu 
a eskalace americko-čínských sporů, na sezna-
mu potenciálních hrozeb pro letošní rok se obje-
vil koronavirus a s ním spojené riziko zpomalení 
nejen čínské, ale i globální ekonomiky. VÍCE ZDE

Důl Turow je rostoucím vředem  
u česko-polských hranic
Polský důl Turow zásobuje uhlím hlavně soused-
ní elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu 
vlastní, tam chce těžit do roku 2044, a proto 
plánuje jeho rozšíření, hlavně směrem k českým 
hranicím. Jak by bylo možné využít tuto negativní 
externalitu, která historicky sahá až k výsledkům 
Jaltské konference mocností v roce 1945, komen-
tuje odborník na jadernou energetiku Radka 
Škody. VÍCE ZDE

Na pravou míru: kolik české produkce je 
skutečně v sázce kvůli brexitu?
Úderem půlnoci na přelomu ledna a února pře-
stala být Velká Británie po 47 letech členem Ev-
ropské unie. Britové jsou pro nás jedním z hlav-
ních obchodních partnerů a jakékoli případné 
komplikace ve vzájemném obchodu budou mít 
negativní dopady na obě strany. Jaké tedy může 
mít brexit důsledky pro Česko, rozebírá Michal 
Skořepa z České spořitelny. VÍCE ZDE

 

Koruna nejsilnější od roku 2012
Česká měna si připsala další významné posílení. V reakci na zvýšení základní úrokové sazby České národní banky prolomila 
hranici 25 korun za euro a krátkodobě se dostala až na 24,88 CZK/EUR, což byla nejsilnější hodnota od října 2012. Dostala 
se tím na nejsilnější hodnotu od října 2012. Nicméně později své posílení korigovala a její kurz se vrátil nad hranici 25 korun. 
Jejímu dalšímu posílení by mohl podle odborníků pomoci i přísun zahraničního kapitálu kvůli vysokému úrokovému rozpětí mezi 
českými a eurovými sazbami. 
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24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

C
Z
K/EU

R

2012 2014 2016 2018 2020
Zdroj: tradingeconomics.com

https://www.peak.cz/koronavirus-apokalypsu-nezpusobi-vice-zivotu-si-vyzada-bezna-chripka/21767/
https://www.peak.cz/koronavirus-apokalypsu-nezpusobi-vice-zivotu-si-vyzada-bezna-chripka/21767/
http://www.peak.cz/cisla-nelzou-zemanova-cesta-ruska-ekonomicky-smysl-rozhodne-nedava/
https://www.peak.cz/koronavirus-apokalypsu-nezpusobi-vice-zivotu-si-vyzada-bezna-chripka/21767/
https://www.peak.cz/relativita-dluhoveho-kriteria-v-eu-pred-18-lety-ho-nesplnovaly-tri-zeme-a-nyni/18655/
https://www.peak.cz/stalinova-pomsta-z-jaltske-konference-uhelny-dul-turow-rostouci-vred-u-cesko-polske-hranice/21710/
https://www.peak.cz/na-pravou-miru-kolik-ceske-produkce-je-skutecne-v-sazce-kvuli-brexitu/21755/
https://www.peak.cz/na-pravou-miru-kolik-ceske-produkce-je-skutecne-v-sazce-kvuli-brexitu/21755/
https://www.peak.cz/tesla-drobnohledem-casovana-bomba-investory-budouci-lidr-autoprumyslu/
https://www.peak.cz/na-pravou-miru-kolik-ceske-produkce-je-skutecne-v-sazce-kvuli-brexitu/21755/

