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„Vláda dne 12. března 2020 od 14:00 hodin vyhlásila na 30 dnů kvůli výskytu koronaviru nouzový stav na celém území ČR. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel,“ tlumočil rozhodnutí krizového štábu premiér Andrej Babiš.
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

po sedmi letech máme zase stav nouze, za 
posledních 20 let je to již popáté. Oproti mi-
nulosti však není důvodem přírodní katastrofa, 
jako byly povodně v letech 2002, 2006 a 2013 
nebo orkán Kyrill v roce 2007, ale epidemie, 
dnes vlastně již pandemie koronaviru. Musíme 
se tak vypořádat s celou řadou omezení, od 
zákazu cestování do postižených oblastí přes 
energií oplývající z výuky uvolněné ratolesti 
až po vyprodané obchody. Náladu si nějaký 
ten pátek nespravíme ani návštěvou kulturních 
akcí, endorfiny nevyplavíme v posilovnách ani 
na jiných sportovištích a čas na návštěvu hos-
pody nám taky omezí. Ať už se vás nový stav 
věcí dotkne jakkoli, přeji vám, ať si udržíte pev-
né zdraví i zdravý rozum. Hlavně nepropadejte 
panice!

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Domino efekt na burzovním parketu
Třicetidenní zákaz veškerých cest z Evropy do 
Spojených států, který v noci na čtvrtek ohlásil 
americký prezident Donald Trump, nepotěšil 
trhy na obou stranách Atlantiku. A tak i ev-
ropské akciové trhy mají za sebou rekord-
ní propady. Burzu neuklidnilo ani překvapivé 
rozhodnutí Evropské centrální banky, která 
na čtvrtečním zasedání ponechala základní 
sazbu na 0 %. Pražská burza ve čtvrtek za-
znamenala nejvýraznější propad od hospo-
dářské krize v roce 2008. Index PX odepsal 
7,84 % na 815,74 bodu. Panika dorazila i na 
trh s kryptoměnami. Bitcoin odepsal přes 20 % 
a pohyboval se těsně nad hranicí 6 000 USD 
za virtuální minci.

Extra čas na daňové přiznání?
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se 
chystá posunout termín pro odevzdání daňo-
vého přiznání u daně z příjmů a úhradu daně 
drobným podnikatelům a fyzický osobám o tři 
měsíce. Chce jim tak ulevit v situaci související 
s šířením koronaviru. „Navrhnu odložení při-
znání daně z příjmů. Udělám to formou, že 
prominu plošně sankce včetně správních po-
platků,“ uvedla Schillerová. Stabilizační balíček 
by měla představit příští týden. První termín 
pro odevzdání daňového přiznání a úhradu 
daně je standardně 1. dubna. 

Evropská injekce proti viru
Evropská unie v rámci boje s novým typem 
koronaviru umožní státní pomoc pro postiže-
né firmy a vytvoří investiční fond v hodnotě 
25 mld. eur s cílem zmírnit dlouhodobý eko-
nomický dopad současné epidemie. V úterý 
se na tom při „bruselském telesummitu“ shodli 
šéfové zemí a vlád Evropské unie. Peníze pů-
jdou na zdravotnické systémy členských zemí, 
malým a středním firmám a na podporu trhu 
práce a dalších citlivých částí ekonomik. Podle 
šéfky komise Ursuly von der Leyenové bude 
v nejbližší době možné ze strukturálních fondů 
uvolnit 7,5 mld. eur.

Česká náplast na nákazu
Česká vláda také schválila pomoc pro podni-
katele postižené nákazou koronaviru. Firmy bu-
dou moci od dubna získat bezúročné půjčky 
od půl milionu do 15 milionů korun. Kabinet na 
ně prozatím vyčlenil 600 milionů korun. O pe-
níze budou moci podnikatelé požádat přes 
Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. 
Schválený speciální program COVID mimo jiné 
počítá s ročním odkladem splátek a se splat-
ností dva roky.

Tesco se stahuje z Asie 
Největší britský maloobchodní řetězec Tesco 
prodá své aktivity v Asii thajskému miliardáři 
Taninu Čiravanontovi. Za obchody v Malajsii 
a Thajsku dostane více než 10,6 mld. USD. Po 
prodeji bude mít podnik vedle Irska v zahraničí 
už jen obchody ve střední Evropě, a to v Čes-
ké republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Nezaměstnanost je zpět na třech procentech
Míra nezaměstnanosti v Česku v únoru po 
dvou měsících růstu klesla o jednu desetinu 
procentního bodu. Bez práce je kolem 227 tisíc 
lidí, což je podle Úřadu práce ČR nejnižší úno-
rová hodnota od roku 1997. V jarních měsících 
zřejmě ještě mírně klesne v souvislosti s ná-
stupem sezonních prací, míní analytici. Později 
podle nich ale podíl nezaměstnaných začne 
mírně růst a sníží se i počet volných pracov-
ních míst. Důvodem bude postupné zpoma-
lování ekonomiky, které může být umocněno 
dopady šíření koronaviru.

Výdělkovou propast hned tak nepřeskočíme
Ženy v Česku vydělávají průměrně stále vý-
razně méně než muži. Jejich průměrný hrubý 
hodinový výdělek je o 20,1 % nižší. Česko je 
tak v EU zemí s třetím nejvyšším rozdílem. Vy-
plývá to ze statistik Eurostatu. Evropská studie 
takto ukázala, že v Česku se dá takzvaná vý-
dělková propast mezi muži a ženami vysvětlit 

jen z necelé pětiny rozdílnou zaměstnaností, 
odpracovanou dobou a dalšími faktory. Více 
než čtyři pětiny tak představuje nevysvětlitelný 
rozdíl. V něm je zahrnuta i diskriminace. Podle 
autorů studie se stále očekává, že ženy budou 
vydělávat méně a jejich pracovní zkušenosti, 
vzdělání a další charakteristiky jsou méně hod-
notné než u mužů.

Doporučujeme z Peak.cz

Globální ropný trh nad propastí: kromě 
koronaviru na něj dopadne i cenová válka 
Saúdů
Cena ropy padá nejvíce od války v Iráku 
v roce 1991. Saúdská Arábie zahájila po pá-
tečním kolapsu jednání členských států aliance 
OPEC+ cenovou válku proti všem, ale hlavně 
proti Rusku. VÍCE ZDE

Algoritmy vs. bacily. Jak umělá inteligence 
pomáhá v boji proti koronaviru?
Je to vůbec poprvé, kdy se umělá inteligence 
stává užitečným nástrojem v boji proti globální 
epidemii. Nejenže sleduje, analyzuje a prediku-
je počet nakažených, ale může pomoci i s ob-
jevem vhodné vakcíny. VÍCE ZDE

Peníze z vrtulníku jako nekonečná munice 
centrálních bank pro příští krizi
Jak by se vám líbilo, kdybyste se vzbudili a zjis-
tili, že na vašem běžném účtu přistál nečekaný 
dárek v podobě příchozí platby od centrální 
banky? Takto nově vzniklé peníze byste mohli 
utratit za cokoliv, mobilní telefon, ledničku nebo 
třeba za letenku na víkendovou dovolenou. 
Nejde o sen, ale o možný koncept další fáze 
uvolňování měnových politik obrazně zvaný 
„helicopter money“ neboli peníze z vrtulníku. 
Jde o cestu do pekel nebo o jedinou možnost, 
jak povzbudit vyspělé ekonomiky k dalšímu  
růstu? VÍCE ZDE

 

Burzovní panika

Pondělní největší kolaps cen ropy od roku 1991 zahájil jeden z nejdivočejších dnů na globálních trzích. To, co se na burzy přeneslo kvůli 
dopadům epidemie koronaviru, výrazně posílila nedohoda aliance zemí OPEC a Ruska na snížení ropné produkce ve snaze zvýšit 
ceny černého zlata. Rozhodnutí Saúdské Arábie zahájit cenovou válku s Ruskem znamenalo ránu nejen pro ropný trh, kdy cena ropy 
klesla o více než 30 %, ale i pro finanční trhy. Pondělní propad amerických akcií byl dále ve čtvrtek umocněn vyhlášením třicetidenního 
zákazu cest ze schengenského prostoru do Spojených států. Omezení má v USA zpomalit šíření nového koronaviru. Index Dow Jones 
si tak ve čtvrtek zapsal největší bodový pád v historii, když odepsal o 9,99 % na 21 200,62 bodu. 

Největší jednodenní propady indexu Dow Jones Industrial Average
Od roku 2000 do současnosti, v procentech

První den obchodování na burze po událostech  
11 září 200117. 8. 2001 -7,13 %

Různé špatné zprávy jako následek finanční krize 
vedly k panice na trzích a k výprodejům9. 10. 2008-7,33 %

Nezávislá organizace National Bureau of Economic 
Research (NBER) potvrdila americkou recesi jako 
důsledek finanční krize

1. 12. 2008-7,70 %

Vyhlášení třicetidenního zákazu cest ze schen-
genského prostoru do USA12. 3. 2020-9,99 %

Slabá ekonomická data v důsledku finanční krize15. 10. 2008-7,87 %

Propad cen ropy v kontextu s epidemií koronaviru9. 3. 2020–7,79 %

Zdroj: Statista/Yahoo! Finance
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