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„Když jsme při nich někomu zbourali dům, tak tam jednoznačně následovala náhrada škody. Ale my nikomu majetek nebereme,“
ministryně financí Alena Schillerová k veřejné debatě, zda mají podnikatelé a firmy nárok na náhradu škody.

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
když teď trávím více času s dětmi, občas se
dostaneme i k pohádkovým tématům. V nich
se sem tam objeví loupežníci, kteří se na své
oběti vrhají se zvoláním „peníze, nebo život“.
Ukazuje se, že to není jen pohádkový motiv, ale
životní realita (byť u ní postrádám ony loupežníky, i když...). Jak jinak vnímat mediální výkřiky
z USA, které dle WHO budou dalším ohniskem
koronavirové pandemie, že by opatření neměla ohrozit ekonomiku. Narážím na slova texaského senátora Dana Patricka, který prohlásil,
že staří lidé raději zemřou, než aby nechali
COVID-19 poškodit americkou ekonomiku. Pro
Fox News řekl, že by sám raději zemřel, než
by dopustil, aby zdravotní opatření poškodila
americké hospodářství. I šéf Bílého domu Donald Trump chce kvůli obavám o ekonomiku
uvolnit celostátní omezení kvůli koronaviru. Na
rozdíl od pohádek tady nerozhoduje přepadený, ale „loupežník“. Virům zmar.

Kroky k rozšíření jádra v Dukovanech pokračují
Polostátní energetická skupina ČEZ udělala další krok nutný k výstavbě nového jaderného zdroje v Česku. Ve středu podala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost žádost o povolení postavit ho u Dukovan. Firma pro jistotu nežádá o možnost výstavby
jednoho, ale rovnou dvou velkých reaktorů o elektrickém výkonu do 1 200 megawattů. V Dukovanech teď stojí čtyři menší reaktory
s celkovým výkonem 2 040 megawattů, které pokrývají zhruba pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Do provozu byly postupně
uváděny od roku 1985. Nyní se počítá s jejich fungováním zhruba do roku 2035, uvažuje se ale o prodloužení o dalších deset let.

Takto by mohly Dukovany vypadat po přistavění dvou nových reaktorů (viz věže vpravo)

Zdroj: prezentace ČEZ
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Nejzajímavější události týdne
Kvůli výhledu recese ČNB srazila sazby
Centrální banka na čtvrtečním zasedání snížila dvoutýdenní repo sazbu o 75 bazických
bodů na 1,00 %. V očekávání silné recese
vyvolané globální pandemií koronaviru přijala i další opatření. Od 1. dubna například
sníží rezervu na ochranu úvěrového trhu.
Cílem uvolňování měnové politiky je zmírnění
dopadů nákazy na české firmy, podnikatele a domácnosti. Od sazeb ČNB se totiž
odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů.
Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry
na investice a provoz, domácnostem zase
levnější půjčky na bydlení.
Globální ekonomiku čeká druhé dno
Hospodářský pokles a úbytek pracovních míst
vlivem koronaviru budou podle šéfa Světové
obchodní organizace Roberta Azeveda horší než během recese v roce 2008. Azevedo
vyzval ke spolupráci v boji proti recesi a učinil
některé okamžité kroky, které omezí bezprostřední ekonomické škody způsobené globální
pandemií. Apeloval na členy, aby byli transparentní a sdíleli informace. Americký Senát
například ve středu jednomyslně schválil rekordní soubor stimulačních opatření ekonomiky
v hodnotě 2,2 bilionu dolarů.
Levné to nebude
Také Česká republika uleví v nelehké době firmám a živnostníkům. Státní pokladnu vyjdou
krizová opatření na několik desítek miliard.
Stát ji to bude několik desítek miliard. Opatření na omezení propouštění, po němž dva
týdny volaly svaz průmyslu nebo Hospodářská komora ČR, znamená, že se zaměstnancům zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim
z 50 až 80 % doplatí stát. Kurzarbeit už částečně funguje, naplno bude nastartován od
začátku dubna. Pak ho bude vláda podle
potřeby prodlužovat.

Odložená olympiáda
Letní olympijské hry v Tokiu se letos kvůli pandemii koronaviru neuskuteční, oznámil japonský premiér Šinzó Abe. Hry budou odloženy
poprvé za svoji 124letou historii, v průběhu
níž se nekonaly jen ve válečných letech 1916,
1940 a 1944. Termín konání největší sportovní
události se podle Mezinárodního olympijského
výboru odsune nanejvýš o rok, LOH by se
tak mohly konat i dříve než příští léto. Kvůli jejich odkladu musí své plány přehodnotit stovky
společností z celého světa. Nejvíce se nastalá
situace dotkne 66 japonských sponzorů, kteří
do jejich marketingu zainvestovali 3,3 mld. USD.
Podle odhadů vyjde roční odsun her na zhruba dvojnásobek, pokud by se nekonaly vůbec,
pak by japonská ekonomika utrpěla škodu
cca 60 mld. USD.

Investoři skupují zlato
Enormní zájem o investice do zlata registruje od začátku pandemie nového koronaviru
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Zájem
je o jakoukoli formu fyzického zlata, poptávka
je po investičních cihlách či slitcích, ale také po
mincích. Prodeje na e-shopu firmy byly v únoru
bezmála dvakrát vyšší než loni v listopadu, kdy
je tradičně prodej před Vánoci nejvyšší.
V USA historicky přibylo lidí bez práce
Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do
21. března 3,28 milionu čerstvě podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Je to největší

počet v historii měření, které začalo v roce 1967.
Důvodem je ekonomické zpomalení a restrikce
způsobené šířením koronaviru. Po 282 tisících
žádostí z předcházejícího týdne očekával trh
1,65 milionu žádostí. Počet nových žádostí za
týden překonal vrchol z období Velké recese
z března 2009, který dosáhl 665 tisíc, a také
dosavadní rekord z října 1982, kdy to bylo
695 tisíc žádostí.

Doporučujeme z Peak.cz
PODCAST: Petr Dvořák (Wultra): Placení
mobilem je bezpečnější než platba kartou
Moderní technologie ovlivňují i bankovnictví.
Dnes už si mnoho finančních služeb dokážeme zařídit na pár kliků přes mobilní telefon.
Smartphony čím dál častěji využíváme i k placení. O budoucnosti bankovnictví, ale i o bezpečnosti podobných digitálních služeb si můžete poslechnout v podcastu s šéfem fintech
startupu Wultra Petrem Dvořákem. VÍCE ZDE
Proč je koronavirová krize spíš podobná
španělské chřipce z roku 1918 než finanční
krizi v roce 2008?
Zkoumání podobností mezi současností a dobou před více než sto lety nabízí vodítka, jak se
současná pandemie může vyvíjet a jak může
ovlivňovat různá odvětví světové ekonomiky,
píše ve svém komentáři Aditya Khowala, portfolio manager společnosti Fidelity International.
VÍCE ZDE
Hromadná veřejná doprava
v Americe nefunguje. Zbytek světa
Spojeným státům utíká
Spojeným státům se nedaří rozšiřovat nabídku
veřejné hromadné dopravy, jako je tomu v případě dalších velkých ekonomik, jako je Čína,
Japonsko, Velká Británie nebo Francie. Od roku
1950 místní veřejná hromadná doprava fakticky
stagnuje. VÍCE ZDE
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