pátek

peak week

3. dubna 2020

číslo 13

„Chci vám říct, že všechny vaše reakce a připomínky k programu pro OSVČ Pětadvacítka velmi pozorně vnímám. Program musí být jednoduchý, rychlý, a hlavně dostupný všem skutečně postiženým subjektům.
Naším záměrem nebylo ho znepřístupnit, ale najít co nejspravedlivější model.“ ministryně financí Alena Schillerová k reakcím na program pomoci živnostníkům

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
přehoupli jsme se do dubna a stále trvá doba
nouzová, koronavirová. Všimli jste si, že dokonce
i ten apríl byl letos takový bezbolestný? Už jsme si
pomalu zvykli na práci z domova, na vycházení
ven s něčím přes ústa a na zvýšenou hygienu
Také se rozjíždí pomoc, která má „spasit“ ty, které
důsledky šíření COVID-19 zasáhly nejvíce. Nemohu se ale ubránit myšlence, že se občas naplno
projeví přísloví: práce kvapná, málo platná. Jako
třeba v případě pomoci podnikatelům se zárukami, při níž se jaksi zapomnělo, že na europeníze
nedosáhne Praha. Nebo u slavné Pětadvacítky
(taky vás „pobavilo“, že marketingový název byl
vyladěný, ale detaily podpory moc ne?), u které
se zase jaksi ukazuje, že na tuhle pomoc dosáhne jen málokdo. Odložení nájmů je spíš rébus než
pomoc. Za nedostatek ochranných pomůcek už
to vláda schytala mockrát. Minimálně z marketingového hlediska se ovšem každá snaha jistě dočká ocenění a kritizovat je vždy lehčí než budovat. Takže hlavu vzhůru, společně to zvládneme.
Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
ČNB rozvolnila hypotéky. Kdo na ně ještě má?
Česká národní banka uvolnila limity tří úvěrových
ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) zvýšila na 90 % z 80 %.
Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů
proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI)
zvýšila ze 45 % na 50 %. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI) zrušila.
Kurzarbeit, odložení nájemného
a pomoc OSVČ
Vláda schválila některá opatření na pomoc
podnikatelům. Ti, kteří kvůli nařízení vlády museli
uzavřít provozovny, budou moci požádat o odklad placení nájemného až do 30. června. Na
uhrazení dluhu budou mít dva roky. Zaměstnavatelům budou dále vypláceny příspěvky na mzdy
za zaměstnance v karanténě nebo doma kvůli
omezenému či uzavřenému provozu v době koronavirové pandemie. Dále OSVČ postižení pandemií dostanou od státu jednorázovou částku
25 tisíc korun. Podmínky jejího čerpání ale po
vlně kritiky ještě doznají změn.
Trumpovo walkie-talkie s princem
vystřelilo ropu
Rusko a Saúdská Arábie brzy oznámí, že se dohodly na snížení těžby, uvedl americký prezident
Donald Trump na svém Twitteru. Řešení současné cenové války na trhu s ropou údajně probíral
se saúdským korunním princem Mohamedem
bin Salmánem, jenž se na tom dohodl s ruským
prezidentem Vladimirem Putinem. Moskva ale nic
takového nepotvrdila. Ropa na zprávu ovšem
reagovala výrazným růstem. Za den přidala více
než 25 %, přesto cena stále zůstává o více než
polovinu nižší než v závěru loňského roku.
Podnikatelé trpí
Od začátku března přerušilo podnikání přes deset

Zachovejme odstup
Epidemie koronaviru připomněla, že je v rámci prevence opravdu třeba dodržovat některé hygienické návyky. Například že je
nutné si mýt pečlivě ruce, nesahat si na obličej a udržovat dostatečný odstup od ostatních. Tento poslední pokyn si vzali k srdci
i marketéři některých automobilek, které dočasně na sociálních sítích pozměnily svá loga. Takhle tedy vypadají dočasně upravená
loga na sociálních sítích koncernů Mercedes, Volkswagen, Audi nebo i fastfoodového řetězce McDonald's.
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tisíc živnostníků, tedy o 47 % více než ve stejném
období loni. Nejvíc přerušují živnost podnikatelé
ve stravování a kadeřnických službách, tvrdí analýza společnosti Bisnode. Podle ní jsou důvodem
opatření přijatá v souvislosti s šířením koronaviru,
kdy řada živnostníků nemůže podnikat nebo se
podstatně snížil zájem o jejich zboží a služby.
Brusel přislíbil další miliardy
Evropská komise zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám
vzpamatovat se z nejtěžších dopadů koronavirové krize. Brusel v rámci nového systému podpory krátkodobého zaměstnávání nabízí členským
zemím až 100 mld. eur (zhruba 2,7 bil. Kč), které
si chce komise vypůjčit s použitím vládních záruk. Penězi podpoří mimo jiné takzvaný kurzarbeit, díky němuž si budou moci udržet práci lidé
v odvětvích, kde by jinak byly firmy nuceny kvůli
problémům způsobeným pandemií propouštět.
Zbrojovka má za sebou úspěšný rok,
ale co bude dál?
Česká zbrojovka loni utržila téměř šest miliard
korun, meziročně o 11,6 % více. Čistý zisk holdingu
CZG činil 734 mil. Kč, meziročně tak vzrostl o více
než 29 %. Firmě se dařilo na všech klíčových
trzích, především v USA, v Evropě včetně Česka a v Asii. Z hlediska výnosů byl pro holding
i nadále nejdůležitější americký trh. Současná
koronavirová pandemie ale vnáší do budoucího vývoje řadu otazníků. Loni CZG oznámila
záměr vybudovat nové výrobní a distribuční sídlo
v americkém Arkansasu. Zahájení výroby se očekává do konce roku 2021.
V Evropě na minimu, v Americe na rekordu
Míra nezaměstnanosti v zemích EU v únoru
klesla na dosavadní minimum 6,5 %. Krátce
předtím, než na unijní ekonomiky začala dopadat omezení související s koronavirem, se
v 27 členských zemích unie snížila oproti lednu
nezaměstnanost o desetinu procentního bodu.
V eurozóně bylo bez práce 7,3 % lidí, což je
nejméně od května 2008, uvedl Eurostat. Zcela
opačná je situace v USA, kde řádění nového

typu koronaviru jen prohloubilo nezaměstnanost.
O podporu minulý týden zažádalo rekordních
6,65 milionu obyvatel bez práce, což je nejhorší
číslo za posledních 40 let.
Bitcoin své pověsti nedostál, zatím
Nejpopulárnější kybernetická měna si v prvním
čtvrtletí 2020 vedla lépe než hlavní americké akciové indexy. Bitcoin sice oslabil o 10 %, index
Dow Jones ale klesl o více než 23 % a S&P 500
ztratil 20 %, což představuje nejvyšší čtvrtletní
ztrátu od finanční krize. Zlato, které je v nejistých
časech považováno za bezpečnou investici, za
čtvrtletí přidalo 4 %, píše CNBC.

Doporučujeme z Peak.cz
Statistiky nelžou: Vláda se na krizi nijak
nepřipravila, saldo hospodaření propadlo
Dopad koronavirové krize na tuzemské hospodářství nemohl nikdo čekat, ale jak ukazují statistiky hospodaření vládních institucí, vláda s nějakou nadcházející krizí rozhodně nepočítala. Loni
koncem roku zabředla do poměrně hlubokého
schodku. VÍCE ZDE
Jan Jaroš (Unicorn): Digitální dvojče bude
mít každý, nejen lidé, ale i věci
„S přibývajícím počtem lidí vzniká tlak na další
technologický pokrok, nicméně technologie zatím
bohužel nejsou tak daleko, abychom o nich mohli
říci, že jsou stoprocentně spolehlivé,“ říká v rozhovoru Jan Jaroš, generální ředitel společnosti
Unicorn Systems. O této „továrně na software“
i o budoucích trendech v IT jsme si povídali
s ním a s technickým ředitelem Davidem Kimrem.
VÍCE ZDE
Devastace přírody zvyšuje riziko pandemií,
varují odborníci. Že budou přicházet, je jisté
Ničení pralesů a postupující civilizace zvyšují pravděpodobnost šíření nových pandemií.
Onemocnění COVID-19 může být jen začátkem
hrozících problémů civilizace, varují odborníci na
biodiverzitu a infekční nemoci. VÍCE ZDE

PEAK NEWS MEDIA, s. r. o., Pod Vinicí 314/9, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO: 08343616 • Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu redakce je zakázáno. • Šéfredaktor: Libor Akrman • Kontakt na redakci: info@peak.cz

