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„Na koronavirus jsme připravení, není důvod propadat panice. Mrzí mě, když vidím, že se skupují potraviny. Není to namístě.“                    ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

vzhledem k tomu, že se většina hlavních zpráv 
současnosti točí kolem koronaviru, nevyhneme 
se mu ani my dnes. Jak přibývá obětí, naka-
žených i zemí, kde se virus vyskytl, množí se 
nejrůznější poplašné zprávy. A lidé na ně bo-
hužel slyší. Výrazně více nakupují trvanlivé po-
traviny nebo zdravotnické pomůcky, jako jsou 
roušky a respirátory. Je patrné, že výrobní ře-
tězce – především ty, které jsou závislé na Číně 
– nákaza také zasáhla. To se zjevně projeví na 
ekonomice. Otázka je, jak moc. Je dost možné, 
že budou i odvětví, která vyjdou z epidemie 
vítězně, logicky se nabízí farmaceutický prů- 
mysl. Slavit díky koronaviru budou také e-shopy  
a rozvážkové služby, protože lidé z obavy před 
nákazou budou nakupovat on-line. Ať tak či 
tak, každý z nás by sice měl být obezřetný, ale 
zároveň je třeba si zachovat chladnou hlavu 
a používat selský rozum.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
TV Nova definitivně Kellnerova
Akcionáři mediální společnosti CME na mimo-
řádné valné hromadě schválili prodej firmy spo-
lečnosti TV Bermuda ze skupiny PPF českého 
miliardáře Petra Kellnera. Obchod by mohl být 
dokončen v polovině letošního roku, poté bude 
PPF firmu CME plně ovládat. Hodnota transak-
ce činí asi 2,1 miliardy dolarů. Součástí CME jsou 
mimo jiné televizní stanice české skupiny Nova.

Huawei ukázal na Francii
Čínská společnost Huawei vybuduje svou první 
evropskou továrnu ve Francii. V první fázi do vý-
stavby závodu na základnové stanice pro pře-
nos mobilního signálu investuje 200 milionů eur. 
Vznikne tam 500 pracovních míst, informoval 
předseda správní rady společnosti Liang Chua. 
Firma se chce zaměřit hlavně na rozvoj 5G sítí. 
O tom, zda firmě povolit účast na výstavbě in-
frastruktury pro mobilní sítě páté generace (5G), 
se v řadě evropských zemí diskutuje i kvůli va-
rování USA. Omezený podíl na tvorbě nejmo-
dernější komunikační infrastruktury společnosti 
umožní Británie. Vyloučen z výstavby 5G není 
Huawei ani v Německu, a to navzdory varování 
německých tajných služeb.

Po Applu i Microsoft
Americká společnost Microsoft varovala před 
dopady šíření koronaviru na prodej osobních 
počítačů. Kvůli výpadkům v dodávkách součás-
tek z Číny se této divizi podniku v aktuálním 
čtvrtletí zřejmě nepodaří splnit původní cíl tržeb, 
uvedla firma. Dodala, že čínské továrny se sice 
postupně znovu otevírají, děje se tak ale poma-
leji, než se očekávalo. Na síť dodavatelů z Číny 
se spoléhá celá řada velkých technologických 
firem.

Zlý, zlý Brusel?
Dlouhodobé vyhlídky veřejných financí v České 
republice se v důsledku stárnutí populace zhor-
šují. V pravidelné analýze hospodářské a so-

ciální situace Česka to uvedla Evropská komi-
se. Zároveň poukázala na nedostatečné kroky 
k zajištění dlouhodobé rozpočtové udržitelnosti 
penzijního a zdravotního systému. Komise rov-
něž upozornila, že zdanění práce je v Česku 
i nadále vysoké, zatímco majetkové a ekologic-
ké daně patří k nejnižším v EU. Poukázala také 
na pokračující růst cen obytných domů, který 
snižuje dostupnost bydlení.

Vládce Hollywoodu ustupuje do pozadí
Robert Iger odstupuje s okamžitou platností 
z funkce výkonného ředitele americké mediální 
a filmové společnosti Walt Disney. Vystřídá ho 
šéf divize zábavních parků Bob Chapek. Fir-
ma pod Igerovým vedením převzala výrobce 
animovaných filmů Pixar, filmovou a naklada-
telskou společnost Marvel, studio Lucasfilm či 
zábavní aktivity společnosti 21st Century Fox. 
Spustila rovněž streamovací službu Disney+.  
Igera i proto mnozí považují za nejmocnějšího 
muže v Hollywoodu, upozornil server BBC.

Avastu se dařilo
Vývojář antivirového softwaru Avast loni dosáhl 
čistého zisku 248,9 mil. USD, předloni firma vy-
kázala zisk 241,2 mil. USD. Společnost spolu se 
zveřejněním výsledků rovněž uvedla, že navrhne 
vyplacení finální dividendy 10,3 centu na akcii. 
Počty zákazníků rostly jak na tradičních trzích, 
mezi něž patří například USA, tak na rozvíjejí-
cích se trzích (19% růst v jihovýchodní Asii a 13% 
ve střední a východní Evropě). Podle objemu 
tržeb je Avast druhou největší antivirovou firmou 
na světě za americkou společností Symantec.

Zabralo americké „bububu“?
Rozpočtový výbor bude znovu projednávat 
zavedení digitální daně, kterou v prvním čte-
ní schválila Poslanecká sněmovna. Ministryně 
financí Alena Schillerová (za ANO) řekla Čes-
ké televizi, že daň chce projednat na koaliční 
radě. Otevře otázku snížení sazby daně z pů-
vodních 7 % a také odložení její účinnosti o půl 

roku až na začátek roku 2021. Před daní již 
dříve varoval velvyslanec USA v Praze Stephen 
King, který řekl, že by USA zvažovaly případná 
odvetná opatření, například v podobě cel na 
české zboží.

Doporučujeme z Peak.cz

Mnoho povyku pro poplatky za odpady? Ve 
hře jsou možná stamiliony až miliardy korun
O bezmála 1,5 miliardy korun podle čáslavské 
radnice přišly město a Státní fond životního 
prostředí ČR na poplatcích za místní skládky. 
Viní z toho odpadovou firmu AVE CZ a chystají 
se prostřednictvím správních řízení vymoci tuto 
částku od původců odpadu. Celá kauza však 
naznačuje, že nejde o dílčí pochybení, ale spíše 
o problém celého systému. Nápravu by měl 
zajistit nový zákon o odpadech, který již leží ve 
sněmovně. VÍCE ZDE

Fintech v roce 2020? Nezbytnost pro 
e-commerce, banky i technologické giganty
S důvěrou a rostoucí uživatelskou základnou 
fintechové startupy bobtnají i z hlediska nabíze-
ných služeb. Výsledkem je, že budoucnost zcela 
jistě nepatří jen bankám, jen fintech startupům 
ani pouze velkým technologickým společnos-
tem. Ale fintechové startupy dokážou přinášet 
právě to, co bankám chybí. VÍCE ZDE

Ekonomové mají nový termín korona-šok. 
Co zatím způsobuje?
Epidemie koronaviru se šíří do dalších zemí. Pro-
jevuje se to i na trzích, největší ztráty mají akcie 
firem spojených s cestováním, jako jsou letec-
ké společnosti nebo hotely. Některé významné 
společnosti už také začínají varovat před nega-
tivními dopady, které má koronavirus na jejich 
hospodaření. VÍCE ZDE

 

První elektroauta bude v Česku vyrábět Hyundai

Na elektromobily upínají výrobní pozornost všechny automobilky světa. A nejinak tomu je i u výrobců v Česku, přičemž jako první 
začnou elektromobily sjíždět z linky v Nošovicích, kde má svůj jediný evropský výrobní závod automobilka Hyundai. Model Kona 
bude prvním elektrickým vozem vyráběným v České republice. Svoje elektrické modely chystají i další podniky – Škoda Auto a TPCA. 
Hyundai plánuje, že do konce roku vyrobí 30 tisíc vozů Kona Electric. Výroba by měla být zahájena v březnu, kvůli čemuž musely být 
upraveny některé linky. „Hlavní změny v rámci výroby byly provedeny na lisovně a svařovně. Stroje se zde mění několikrát denně, aby 
se vyrobily různé části vozů pro modelové řady i30, Tucson a nyní i pro Konu Electric. Každou formu pro lisování musí být možné 
vyměnit během pěti minut,“ řekl mluvčí automobilky Pavel Barvík.

Zdroj: Hyundai
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