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„Jsme pevně rozhodnuti, že nový jaderný blok bude, je to věc, která je neměnná, ze které nelze ustoupit ani o milimetr.“       ministr průmyslu Karel Havlíček při návštěvě Jaderné elektrárny Dukovany
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

asi každý zná pivo jako český národní ná-
poj. Aby ne, vždyť průměrný Čech vypije  
282 půllitrů za rok. A právě pivo se stalo zdrojem 
lidové zábavy i na sociálních sítích. Respektive 
ani ne tak pivo samotné jako změny daně z při-
dané hodnoty, které mají začít platit od letošního 
1. května. Zatímco točené pivo, které si zákazník 
vypije v restauraci, se zdaní 10% sazbou, u stánků 
bude sazba 15 % a na pivo, které si zákaz-
ník odnese ve džbánku, zůstane dnes platných  
21 %. Zdá se, že nastane chaos, zejména v růz-
ných hraničních situacích. S přibývajícími úšklebky 
veřejnosti nad změnami také politici cítí, že jim 
pivní DPH může přinést (i sebrat) politické body. 
Doufejme, že alespoň chuť piva bude nadále 
příjemně hořká…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Boeing v lednu bez zářezu
Americký výrobce letecké techniky Boeing letos 
v lednu neobdržel jedinou novou objednávku, 
což bylo poprvé od roku 1962. Zákazníkům do-
dal pouze 13 letounů. Problémy s uzemněnými 
modely 737 MAX nahrávají jeho evropskému 
rivalovi Airbusu, který měl v lednu nejvíce ob-
jednávek za nejméně 15 let. Celkem si zákaz-
níci objednali 274 letadel. I Airbus ale látá díry 
v rozpočtu. Loni se propadl do ztráty převyšující 
miliardu eur. Na vině byly vyplacené pokuty za 
obvinění z korupce.

Škoda odtajnila jméno 
rodícího se elektromobilu
Automobilka Škoda představí svoje první čistě 
elektrické SUV až koncem roku. Už ale zveřejnila 
jeho jméno. Model ponese označení Enyaq. Slo-
vo je odvozeno z irského enya, což v překladu 
znamená zdroj života. Písmeno Q na konci jej 
začleňuje do rodiny SUV značky Škoda, tak jako 
Kamiq, Karoq nebo Kodiaq.

Nezaměstnanost se vyšvihla nad tři procenta
Nezaměstnanost v České republice v lednu 
stoupla na 3,1 % z prosincových 2,9 %. Bez práce 
bylo na 230 tisíc lidí. Přesto je to nejnižší lednová 
hodnota od roku 1997. Informoval o tom v pon-
dělí Úřad práce ČR. Zaměstnavatelé nabízeli  
341 391 volných pracovních míst, jejich nabídka se 
tak meziměsíčně rozšířila o 434 míst.

„Ředění“ Tesly pokračuje 
Výrobce elektromobilů Tesla plánuje prodat dal-
ší akcie za 2 mld. USD. Chce využít prudkého 
růstu ceny akcií v posledních několika měsících. 
Rozhodnutí šéfa automobilky Elona Muska je 
zřejmě pro některé investory velkým překvape-
ním vzhledem k jeho předchozím vyjádřením. 
Musk totiž už několikrát ujišťoval investory, že 
firma nebude potřebovat další peníze. Napo-
sledy minulý měsíc prohlásil, že „ředění společ-
nosti kvůli splácení dluhu nezní jako moudré 
rozhodnutí“ a že Tesla bude generovat dosta-
tek hotovosti na financování svých ambiciózních 
expanzních plánů, napsala agentura Reuters.

Potvrzeno: ekonomika přibržďuje
Česká ekonomika loni zpomalila meziroční růst 
na 2,4 %, o rok dříve vzrostla o 2,8 procen-
ta. Vyplývá to z předběžného odhadu růstu 
HDP, který zveřejnil Český statistický úřad. Ve 
čtvrtém čtvrtletí roku 2019 meziroční růst HDP 
také zpomalil, a to na 1,7 % ze 2,5 % ve třetím 
čtvrtletí. Loňský růst českého hospodářství je 
nejslabší od roku 2016, kdy podle údajů statis-
tiků činil také 2,4 procenta. Česká ekonomika 
si ale vedla lépe než Evropská unie jako ce-
lek, sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ  
Vladimír Kermiet.

Soud stopnul obří zakázku Microsoftu
od Pentagonu
Americký soud udělil dočasnou stopku armád-
ní informační zakázce v hodnotě 10 mld. USD. 
Systém měl Pentagonu dodat Microsoft. Soud-
kyně tak vyhověla žalobě společnosti Amazon 
Jeffa Bezose. Ta tvrdí, že neuspěla ve výbě-
rovém řízení kvůli politickému vměšování se 
amerického prezidenta Donalda Trumpa, který 
Bezose a jeho firmu v minulosti opakovaně 
kritizoval, píše agentura AP.

ČEZ chce malé reaktory
Mezi 11 firmami, které ČEZ oslovil s žádostí 
o sdílení podrobných technických informací 
k možné stavbě malých jaderných bloků (SMR) 
v ČR, jsou kromě amerických podniků také 
čínská, ruská, francouzská, britská, jihokorejská 
a argentinská společnost. Vyplývá to z prezen-
tace výkonného ředitele společnosti Elektrár-
na Dukovany II Martina Uhlíře na konferenci 
o malých jaderných reaktorech v Praze. Odpo-
vědi podle něj ČEZ očekává do konce února, 
poté je vyhodnotí.

Prát se nebude!
Evropská komise zahájila formální řízení proti 
Portugalsku, Nizozemsku, Slovensku a dalším 
pěti unijním státům, protože meškají se zakotve-
ním pravidel zaměřených proti praní špinavých 

peněz do svých národních právních řádů. Česká 
republika mezi nimi není. Pravidla schválily člen-
ské země a europarlament v roce 2018 a se- 
dmadvacet unijních států je mělo do svých zá-
konů včlenit do 10. ledna, napsala agentura 
Reuters.

Doporučujeme z Peak.cz

Spasitelem českého jádra by mohl být  
reaktor BWRX-300
Jaderné zdroje menšího výkonu označil loni 
na jaře za optimální řešení pro stavbu no-
vých jaderných bloků v České republice premi-
ér Andrej Babiš. ČEZ před nedávnem uzavřel 
s japonsko-americkou společností GE Hitachi 
Nuclear Energy dohodu o spolupráci. Proč se 
v jinak nepříliš růžové budoucnosti jádra v Čes-
ku zablesklo na dobré časy? VÍCE ZDE

Václav Pavlečka: I v „našem malém Česku“ 
lze odstartovat globální byznys
Václav Pavlečka zná velmi dobře českou start- 
upovou scénu, ať už ze své pozice investora, 
nebo jako spolupořadatel unikátní akce – kon-
tinentálního finále soutěže Startup World Cup 
& Summit. „Český trh měl a stále má obrov-
ský investiční potenciál. Vynikáme v oblastech  
cyber security, medicalu, fintechu, 3D tisku...  
Navíc úspěch plodí další úspěch. Je ale třeba 
pracovat na větší profesionalizaci startupového  
prostředí,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro  
Peak.cz. VÍCE ZDE

Lázně, pivovar nebo správa letiště na  
prodej. Kde si Babišova vláda vyhlédla  
další zdroje příjmů?
Ministerstvo financí na konci loňského roku 
připravilo nový plán, které podniky chce stát 
vlastnit a kterých se naopak zbaví. Zůstat by 
měly jen strategicky důležité firmy, především 
z energetiky, jako je ČEZ, nebo ze zbrojního 
průmyslu. VÍCE ZDE

 

Letadlo budoucnosti? Airbus představil revoluční projekt Maveric

Evropský výrobce letecké techniky Airbus na veletrhu v Singapuru představil design letadla, jehož křídla a trup splývají v jednolitý celek. 
Firma uvedla, že by to mohlo snížit spotřebu pohonných hmot až o 20 procent. Koncepce zároveň ukazuje inovativní pojetí vnitřku 
letadla, kde se nabízí možnosti pohodlného uspořádání sedadel. Airbus loni začal koncept testovat na modelu, který je dlouhý dva 
metry a široký 3,2 metru. Při vývoji však model prošel všemi zkouškami jako řádné letadlo.

Zdroj: Airbus S.A.S.
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