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„Epidemie nového typu koronaviru již podkopala hospodářský růst v Číně a šíření viru do dalších zemí by mohlo zmařit předpokládané oživení světové ekonomiky v letošním roce.“ 
prohlášení Mezinárodního měnového fondu
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

Donald Trump si na předvolební kampani v Co-
loradu postěžoval na to, že letošního Oscara vy-
hrál jihokorejský Parazit (mimochodem super film, 
pokud jste ho ještě neviděli, doporučuji). Napadl 
mě v souvislosti s tím citát, který zazněl ve filmu 
Trhák. Ta replika zní: „Důležité je, co si říkají lidé při 
odchodu z kina,“ říká dramaturg Jícha a režisér 
Kohoutek mu vzápětí odpovídá: „To počasí, to 
počasí…“ Musíte uznat, že jeho odpověď je pro 
letošní zimu více než vypovídající. Při pomalu pra-
videlném varování meteorologů zcela jinak vyz-
ní také song skupiny Fleret s názvem Zafúkané, 
možná by kapela mohla změnit název i hlavní 
repliku na „Vyfúkané“ Tak ať vás nic neodfoukne! 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
USA Česku: S tou digidaní opatrně
Americký velvyslanec v Česku Stephen King 
zaslal členům rozpočtového výboru české Po-
slanecké sněmovny dopis, ve kterém označil 
zvažovanou digitální daň za diskriminační. Podle 
serveru iHNED.cz, který o dokumentu informoval, 
King poslance varoval i před možným zavede-
ním odvetných opatření ze strany USA. Daň, jejíž 
návrh sněmovní výbor projednává, by se vzta-
hovala na velké internetové firmy v Česku. Týkat 
by se měla předních světových společností jako 
Google, Facebook, Amazon či Apple.

Lex Babiš platí beze změn
Ústavní soud odmítl návrhy prezidenta Miloše 
Zemana a poslanců hnutí ANO na zrušení čás-
ti zákona o střetu zájmů. Nevyhověl tak hlavní 
námitce, že je zákon zacílen právě na premiéra 
Andreje Babiše. Norma je dle soudu dostatečně 
obecná a podobně jako Babiše limituje tisíce 
dalších veřejných funkcionářů.

Vydělá Samsung na koronaviru?
Jihokorejský výrobce chytrých telefonů Samsung 
Electronics by mohl nejvíce vytěžit z problémů 
kolem výroby smartphonů v Číně, před kterými 
kvůli epidemii onemocnění způsobeného koro-
navirem varoval konkurenční americký výrobce 
Apple a které se dotknou i čínských výrobců. 
Apple již oznámil, že kvůli dopadům koronaviru 
nesplní výhled tržeb na druhé finanční čtvrtletí, 
jejž si stanovil teprve před třemi týdny. Polovina 
chytrých telefonů Samsungu se totiž vyrábí ve 
Vietnamu, kde má koronavirus na výrobu zatím 
jen omezený vliv. Uvedla to agentura Reuters.

Vítkovo impérium roste
Příjmy realitní skupiny CPI Property Group  
miliardáře Radovana Vítka loni meziročně 
vzrostly o 12 % na 16,7 mld. Kč, uvedla CPI  
v tiskové zprávě. Jde o předběžné výsledky, 
údaje o hospodářském výsledku firma zatím 
nezveřejnila. Výše aktiv skupiny loni meziročně 
stoupla o 30 % na 265 miliard korun. Z toho  
85 % připadá na nemovitosti.

Co vlastně je OK na těch 737 MAX?
Americká společnost Boeing čelí novému problé-

mu, který by mohl znamenat bezpečnostní riziko. 
Firma totiž nalezla v palivových nádržích několika 
nových letadel 737 MAX zbytky cizích předmětů. 
S odvoláním na interní sdělení firmy zaměstnan-
cům o tom informovaly tiskové agentury. Letadla 
737 MAX jsou už téměř rok odstavena z provozu 
a ta nová čekají zaparkovaná na své dodání 
aerolinkám.

Ideální „finanční lokality“ jsou…
Britské zámořské území Kajmanské ostrovy, 
Spojené státy a Švýcarsko nejvíce napomáhají 
nejbohatším lidem světa skrývat a prát peníze. 
Vyplývá to ze studie nezávislé skupiny zaměře-
né na daňové a finanční regulace Tax Justice 
Network. Studie testovala, jak hodně právní 
a finanční systémy jednotlivých zemí umožňují 
skrývat bohatství. Mimo jiné výzkumníci zkoumají 
zákony proti praní špinavých peněz, kontroly  
a finanční aktivitu v zemi.

Satisfakce pro Chodorkovského?
Rusko musí akcionářům někdejší ruské ropné 
společnosti Jukos zaplatit odškodné více než  
50 mld. USD. Rozhodl o tom odvolací soud 
v Haagu. Zrušil tak rozsudek soudu nižší instance, 
podle kterého Rusko tuto částku platit nemuselo. 
Někdejší nejbohatší Rus a hlavní vlastník Jukosu 
Michail Chodorkovskij verdikt odvolacího soudu 
přivítal. Agentura Reuters uvedla, že proti roz-
hodnutí se ještě lze odvolat k nejvyššímu soudu. 
Ruské ministerstvo spravedlnosti již oznámilo, že 
tak učiní.

Amazon vylétl mezi největší obchodníky světa
Rok 2019 zamíchal s obsazením prvních tří příček 
v žebříčku největších hráčů na globálním retai-
lovém trhu, který sestavila společnost Deloitte. 
Americkému gigantu Amazon vzrostly meziročně 
tržby o 18 % na 140 mld. USD, a probojoval se 
tak na třetí místo hned za americké obchodníky 
Walmart a Costco. První jmenovaný obchodník 
utržil 514 mld. USD (+3 %), řetězci Costco stouply 

tržby na 142 mld. USD (+10 %). Žebříčku dominují 
firmy z USA, z Evropy jsou v první desítce jen 
Schwarz Group (4.), Aldi (8.) a Tesco (10.).

Transatlantický spor graduje
Americká vláda zvýší clo na letadla dovezená 
z Evropské unie z 10 na 15 % Nové tarify vstoupí 
v platnost 18. března. Washington tak zvyšuje tlak 
na Unii v rámci 16 let trvajícího sporu kvůli sub-
vencím pro francouzský Airbus. Cla na další zboží 
Spojené státy zatím zvyšovat nebudou.

Doporučujeme z Peak.cz

Dukovany, Dukovany, kdeže jste aneb malý 
jaderný výhled do roku 2037
Rok se s rokem sešel a už i vládní jaderná stra-
tegie při plánu výstavby nových bloků v lokalitě 
Dukovany objevila problém s nedostatkem vody. 
Jaderný odborník zkusil rozebrat současné jader-
né plány a načrtnout je sci-fi pohledem, jak by 
to mohlo být, bude-li v roce 2036 postaven nový 
blok v Dukovanech. VÍCE ZDE

Další pohroma pro živnostníky? Maláčová 
jim chce zvýšit důchodové odvody
Nastavení pravidel pro výpočet pojistného OSVČ 
je podle důchodové komise neudržitelné. Jedním 
z receptů na obnovení udržitelnosti by v tomto 
případě mělo být zvýšení odvodů. Takové na-
výšení může však být podle ekonoma Lukáše 
Kovandy pro některé z živnostníků doslova likvi-
dační. VÍCE ZDE

Alternativa pro drobné investory aneb jaká 
je regulace investičních platforem?
Rozmach online technologií se projevil i v inves-
tování, kde si o pozornost říkají investiční platfor-
my. Ty při relativně nízkém vkladu nabízejí solidní 
zhodnocení i možnost, jak diverzifikovat investo-
vané prostředky. Na co si u platforem dát pozor, 
rozebírá David Musil ze společnosti Upvest, která 
provozuje stejnojmennou platformu. VÍCE ZDE

 

Seat rozjíždí ofenzivu se značkou CUPRA
Mladá automobilová značka CUPRA během slavnostní akce poprvé představila globálnímu publiku první modelovou řadu Leon. 
CUPRA se navíc vydává na cestu k elektrifikaci prezentací svého prvního hybridního modelu. U příležitosti svého druhého výročí 
také otevřela komplex CUPRA Garage, který stojí v sousedství centrály společnosti Seat. CUPRA letos rozšiřuje produktové řady 
a hodlá expandovat na mezinárodní trhy. Značka chce navázat na úspěchy modelu Ateca a své produktové portfolio posílí 
prvním modelem Leon, který bude nabízen v karosářských verzích hatchback a Sportstourer, a modelem Formentor, který byl 
jako první zkonstruován specificky pro tuto značku.

Zdroj: Seat/CUPRANový CUPRA Leon
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