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šéf krizového štábu Roman Prymula v rozhovoru pro Právo

„Pokud budou lidé obcházet karanténu, přijde na řadu úplný zákaz vycházení. Země by byla na dva týdny úplně umrtvena.“ 			

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
myslím, že už není člověka, do jehož života by
nějakým způsobem nevstoupil koronavirus. Teď
nemám na mysli samotné onemocnění, ale spíše
opatření, která v jeho důsledku byla učiněna. Klobouk dolů a obdiv všem zdravotníkům i těm, kteří
se starají o to, aby se COVID-19 u nás nerozšířil.
Ještě kdyby dokázali někteří politici ubrat na politice a řešili jen primární cíl. Ale holt žijeme v době,
kdy politika ovlivňuje kdeco. Takže pevné nervy
a trpělivost všem, kdo jsou doma na „home officu“ a případně musí řešit i domácí učení dětí.
Snad se blíží chvíle, kdy všechny restrikce pominou a život se zase vrátí do normálu.
Virům zmar!
Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Škoda i další automobilky stojí
Automobilka Škoda Auto kvůli koronavirové epidemii zastavila výrobu ve všech třech výrobních
závodech v Česku. Výroba v automobilce bude
podle jejího odborového předáka Jaroslava Povšíka obnovena v neděli 5. dubna. Škoda je
pro Česko stěžejní firmou, pro mnoho českých
dodavatelů představuje pětinu až 30 % jejich
produkce. Ze stejného důvodu se zastavila také
výroba v TPCA v Kolíně. Hyundai zavře závod
v Nošovicích v pondělí. Provoz zastavili i další
evropští výrobci.
Kolik bude schodek rozpočtu?
Ministerstvo financí počítá se zvýšením schodku
státního rozpočtu na letošní rok. Plánovaný deficit ve výši 40 mld. Kč může být násobně vyšší.
Novelu zákona o státním rozpočtu představí resort financí v řádu dnů, uvedla na Twitteru ministryně financí Alena Schillerová. Návrh bude dále
počítat s úsporami a přesunutím peněz z fondů Evropské unie. Vláda by mohla na podporu
podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru poskytnout až jeden bilion korun, tedy asi
18 % HDP. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba
100 mld. Kč a na záruky 900 mld. Kč.
ČEZ zvažuje 5G
Elektrárenská společnost ČEZ oznámila celoroční
hospodářské výsledky. Čistý zisk energetického
gigantu loni vzrostl o 38 % na 14,5 mld. Kč. Důvodem byly vyšší ceny vyrobené elektřiny v Česku
i víceletý předprodej na velkoobchodních trzích
v Německu. Firma ve výhledu počítá s tím, že
letos prodá převážnou část svých rumunských
aktiv. Zájemců o ně se přihlásilo 19, z toho do
druhého kola postoupilo devět nabídek. Místopředseda představenstva firmy Pavel Cyrani také
uvedl, že zvažuje účast v připravované aukci
kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Se SIM kartou od
ČEZu volá asi 125 tisíc zákazníků.
ČNB zasahuje, koruna slábne
V reakci na ekonomické důsledky koronaviru
v pondělí na mimořádném zasedání rozhodla
o snížení sazeb bankovní rada České národní

Vývoj „působení“ koronaviru v Česku
V době vzniku tohoto newsletteru byl počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku 765. Ve čtvrtek přibylo 205 nakažených,
což byl dosud nejvyšší denní nárůst. Česko už ale hlásí i první případy vyléčení z nemoci COVID-19. V pondělí byli potvrzeni první tři
uzdravení z Děčína, v pátek k nim přibyla žena z Moravskoslezského kraje. Z dat na webu Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že dosud
u nás bylo testováno přes 11 600 lidí. Z dat na webu Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že testováno dosud bylo v Česku přes 11 600 lidí.

Jak Česko testuje na koronavirus

Od 24. února do současnosti, na levé ose Y jsou absolutní počty negativních a pozitivních výskytů koronaviru, na pravé ose Y jsou
procenta udávající
podíl pozitivních výskytů vůči negativním výskytům koronaviru (fialová křivka).
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banky Jednomyslně odhlasovala, že základní
úrokové sazby klesnou o 0,5 procentního bodu
na 1,75 %, a nevyloučila, že tak učiní opakovaně. Cílem je zmírnění dopadů situace způsobené epidemií nemoci COVID-19 na české firmy,
podnikatele a domácnosti. Koruna v reakci na
současné dění výrazně oslabuje. Ve čtvrtek se
dokonce krátce dostala až k hranici 28 korun za
euro. Jednotná evropská měna se tak obchodovala o tři koruny dráž než letos v únoru. Aktuálně
se kurz drží kolem 27 korun za euro.
Pozor, „eurobazuka“ pálí
Ve snaze bojovat proti dopadům koronaviru na
ekonomiku eurozóny nakoupí Evropská centrální banka (ECB) finanční aktiva za 750 mld. eur.
Program nazvaný Pandemic Emergency Purchase Programme poběží do konce letošního roku
a bude se vztahovat na dluhopisy státního i soukromého sektoru. Jeho cílem je další zpřístupnění
peněz pro všechny segmenty ekonomiky. Vzhledem k masivním fiskálním příslibům, které představují vlády po celé Evropě, půjde zprostředkovaně také o financování (předpokládaných)
rozpočtových deficitů. To sice ECB dělat nesmí,
ale v krizové době budou obdobná opatření
sotva narážet na výraznější odpor.
Nebude s kým létat?
Většina leteckých společností by mohla do letošního května zbankrotovat, tvrdí studie konzultační společnosti CAPA – Centre for Aviation, z níž
cituje server CNBC. Letečtí dopravci po celém
světě pozastavují na nejbližší měsíce své linky
a budoucnost je stále extrémně nejistá. „Vzhledem k tomu, že dopad pandemie v kombinaci s omezením cestování ze strany jednotlivých
zemí se stupňuje, mnoho leteckých společností se
již pravděpodobně ocitlo v technickém bankrotu
nebo přinejmenším podstatně porušují smlouvy
o dluhu,“ tvrdí CAPA. Americké aerolinky žádají
USA o pomoc v objemu 50 miliard dolarů, její
získání ale nebude podle konzultantů snadné.
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Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Kam se hrabe robotizace?
Epidemie způsobená novým koronavirem a s ní
spojená globální ekonomická krize by mohly na
celém světě vést ke zrušení až 25 mil. pracovních
míst, což je více než kvůli finanční krizi z let 2008
a 2009. Podle Mezinárodní organizace práce
(ILO) taková situace nastane, pokud vlády nezačnou rychle jednat, aby před dopady krize
ochránily zaměstnance. Proto ILO navrhuje mezi
jinými rozšíření sociální ochrany, opatření, která by
pracovníkům umožnila udržet si stávající práci –
kurzarbeit, tedy zkrácenou pracovní dobu nebo
placenou dovolenou –, ale i finanční a daňové
úlevy pro všechny typy firem.

Doporučujeme z Peak.cz
Zrušený autosalon v Ženevě bude stát automobilky jen „drobné“. O co návštěvníci přišli?
Rok 2020 sotva začal a už je jisté, že se do dějin
automobilů zapíše černým písmem. Evropu trápí
zmrazení prodeje a emisní poplatky, s obavami se
sleduje vliv koronaviru na výrobu. Nákaza „zatrhla“ také ženevský autosalon. Nepřispěje globální
nákaza k definitivní zkáze autosalonů? VÍCE ZDE
Perfektní černá labuť: finanční svět bojuje
s důsledky koronaviru
Světovou ekonomiku dál řídí dění okolo koronaviru. Epicentrem epidemie je v tuto chvíli Evropa,
ale opatření vlád i jinde ve světě dopadají také
na finanční trhy. Podle analytiků je koronavirus
pro finanční trhy perfektní černá labuť. VÍCE ZDE
Nastává doba hliníková? Díky „dokonalé“
recyklaci má tento kov budoucnost nejen
v Humpolci
S tím, jak ve světě roste snaha chovat se ekologicky, což je do jisté míry způsobeno i záplavami plastu, dostává se hliník a jeho použití více
do hry. Navíc 75 % z celkové produkce hliníku
se stále používá díky trvanlivosti tohoto kovu.
VÍCE ZDE
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