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„Mluví se o nás ve světě, poslední čísla jsou příznivá. Hlavně si to teď přes Velikonoce nepokazme.“                premiér Andrej Babiš pro MF Dnes
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

ani jsme se nenadáli a máme tady Velikonoce, 
největší křesťanský svátek, kdy si věřící připomí-
nají poslední dny Ježíše Krista – zradu, ukřižo-
vání a vzkříšení. Vzhledem k pandemii korona-
viru budou poněkud jiné než jindy, ale naštěstí 
vláda trošku povolila otěže nouzového stavu, 
a tak si třeba můžeme jít lehce zasportovat  
(i když maximálně ve dvou, v rozestupech, 
zato v lesích už i bez roušky). Také můžeme do 
znovuotevřených obchodů, jako jsou hobby-
markety, takže si konečně trochu zakutíme. Což 
jsme sice v domácí karanténě mohli i tak, ale 
jen z vlastních zásob. Potvrzením jsou ty sta-
tisíce podomácku ušitých roušek, které již po-
máhají v obraně před šířením nakažlivého viru. 
Tak ať si ty letošní Velikonoce v rámci možností 
užijete v klidu rodiny nebo někde, kde vám 
bude dobře. A pevné zdraví! 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
V nouzi budeme nejméně do konce dubna
Sněmovna v týdnu odsouhlasila trvání nou-
zového stavu do 30. dubna. Vláda původně 
žádala poslance o prodloužení až do pondělí 
11. května. Debata poslanců trvala téměř šest 
hodin, nakonec se politické špičky navzdory 
doporučení Ústředního krizového štábu přiklo-
nily ke kratší době. Vláda ale ještě může požá-
dat o prodloužení.

Koronavirus trh práce neinfikoval, zatím
Nezaměstnanost v Česku se v březnu udržela 
na únorových 3 %. Počet lidí bez práce klesl 
proti únoru o téměř 1 700 na 225 678, což je 
nejnižší březnová hodnota od roku 1997. Vyplý-
vá to ze statistik Úřadu práce ČR. Ministryně 
práce Jana Maláčová již dříve uvedla, že koro-
navirová krize by se mohla na údajích projevit 
až v příštích týdnech.

Dočasná úleva pro podnikatele schválena
Živnostníci a další osoby samostatně výděleč-
ně činné budou zřejmě moci od státu dostat 
jednorázový příspěvek 25 tisíc Kč jako kom-
penzaci dopadů krize související s koronavi-
rem. Vládní návrh ve stavu legislativní nouze 
schválila v úterý sněmovna. Poslanci se vyslovili 
i pro návrh odkladu splátek úvěrů. Předlohy 
musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Jak hluboko padneme?
Česká ekonomika by kvůli dopadům korona-
viru mohla v tomto roce klesnout až o 11 %, 
odhaduje nejnovější prognóza UniCredit Bank. 
V příštím roce by však měla růst o 8,4 %. To 
prognóza Ministerstva financí je citelně opti-
mističtější. Letošní HDP by mělo podle resortu 
financí klesnout o 5,6 %. Střídměji ale odhaduje 
situaci v příštím roce. České hospodářství by 
napřesrok mělo růst o 3,1 %.

Respirátory made in Moravia
Americká společnost Honeywell zřejmě posta-
ví v Olomouci závod na výrobu respirátorů 

s předpokládanou kapacitou pět milionů kusů 
měsíčně. Vybudován by měl být do čtyř mě-
síců. Uvedl to vicepremiér a ministr průmys-
lu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Zástupci 
vlády a vedení firmy jsou podle Havlíčka těs-
ně před uzavřením dohody. Stát na výstavbu 
neposkytne investiční pobídku, ale zaváže se 
odebírat část produkce.

Dluhy, že by se jimi dalo dláždit
Globální dluh napříč všemi sektory v loňském 
roce stoupl na rekordních 255 bil. USD a pře-
konal 322 % HDP. Proti předchozímu roku se 
zvýšil o více než 10 bil. USD. Uvedl to Institut 
pro mezinárodní finance (IIF). Institut rovněž 
upozornil, že globální emise státních dluhopisů 
v březnu stoupla na rekordních 2,1 bil. USD. To 
je více než dvojnásobek proti průměru z let 
2017 až 2019. Vlády spěchaly, aby získaly fi-
nanční prostředky kvůli boji s pandemií nemoci 
covid-19.

Kellner mezi boháči planety stoupá
Nejbohatším člověkem světa je už třetím rokem 
za sebou šéf internetového obchodu Amazon 
Jeff Bezos. Hodnota jeho majetku činí zhruba 
113 mld. USD. Vyplývá to z nejnovějšího žebříč-
ku časopisu Forbes. Bezos se na čele udržel, 
ačkoli v rámci rozvodu nechal své exmanželce 
akcie Amazonu v hodnotě 36 mld. USD, nic-
méně cena akcií Amazonu se od loňska zvý-
šila o 15 %. Na „stupních vítězů“ pak jsou Bill 
Gates a Bernard Arnault, šéf skupiny LVHM. 
Nejbohatším Čechem je Petr Kellner s majet-
kem za 14,9 mld. USD, který celkově obsadil  
68. místo, proti loňsku ale nepatrně zchudl.  
Forbes k 18. březnu, kdy seznam dokončoval, 
napočítal po světě 2 095 dolarových miliardářů,  
o 58 méně než před rokem.

Pomáhat a chránit i v byznysu
Vláda přijala návrh zákona, který má zabránit 
tomu, aby klíčové české firmy převzali riziko-
ví zahraniční investoři. Zákon, který ještě musí 
schválit parlament, podle ministra průmyslu 
Karla Havlíčka nesouvisí s přijímanými opat-

řeními v souvislosti s pandemií koronaviru, ale 
odráží evropský pohled na tuto problematiku. 
Zavádějí ho i ostatní státy EU, které si tak chrá-
ní kritickou infrastrukturu země. Zákon vychází 
z nařízení Evropského parlamentu.

Doporučujeme z Peak.cz

Čeká nás globální cenová válka o ropu? 
Kolik vlastně stojí vytěžit jeden barel?
Cenová válka, kterou rozpoutala před měsí-
cem Saúdská Arábie nedohodou s Ruskem  
o snížení produkce, stále trvá. Od začátku 
března propadla cena ropy o více než polovi-
nu, a i když jí Donald Trump minulý týden po-
mohl k odrazu ode dna, je otázka, jak se ceny 
budou vyvíjet dál. Každopádně na Středním 
východě se těžba stále vyplácí, řada americ-
kých a dalších těžařů ale kvůli nízké ceně musí 
uvažovat i o uzavření vrtů. Kolik stojí vytěžit 
jeden barel ropy? Jak kde. VÍCE ZDE

Banky si pospíšily: u vkladů už úroky 
snižují, u hypoték si ještě dávají načas
Tuzemské banky v reakci na snížení základní 
úrokové sazby centrální bankou prudce snižují 
úročení vkladů. Při inflaci kolem tří procent ulo-
žené peníze klientům rozhodně nic neponesou, 
spíše naopak. Levnější je tak mít peníze doma 
v hotovosti. Se snižováním úroků na hypoté-
kách se ale tolik nespěchá. VÍCE ZDE

Bjoern Kulmann (Ball Corporation): Neexis-
tuje lepší obalový materiál než hliník
I když je výroba hliníku na rozdíl od plastů 
velmi energeticky náročná, a navíc při ní vzni-
ká nebezpečný odpad, staví recyklace hliník 
do popředí jako jeden z možných materiálů 
budoucnosti. „Hliníkové plechovky lze jedno-
duše a efektivně třídit i recyklovat stále zno-
vu a znovu, aniž by se ztrácela jejich kvalita.  
Hliník je tak ideální cestou ke skutečné cirkulární 
ekonomice,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro  
Peak.cz Bjoern Kulmann, ředitel globální udr-
žitelnosti ve společnosti Ball Corporation.  
VÍCE ZDE

 

Paralýza drobného byznysu v Česku
Podnikání v Česku muselo v čase tvrdých opatření proti šíření koronaviru podle poradenské firmy Bisnode zavřít 204 tisíc fyzických 
osob – podnikatelů, což je téměř pětina z jejich celkového počtu. Zprostředkovaně se toto nařízení dotklo dalších desetitisíců osob, 
o jejichž zboží a služby se zcela nebo podstatně snížil zájem. Nejvíce se to týká podnikatelů ve stravování, kadeřnických a kosme-
tických služeb či maloobchodu, vyplývá z analýzy Bisnode.

Podíly vybraných nejvíce zasažených  
podnikatelských činností 

Stravování 22,24 % 

Kade nictví 18,46 % 

Maloobchod 16,53 % 

Ostatní vzd lávání 7,61 % 
Fitness 7,07 % 

Zábava a rekreace 4,99 % 
Ubytování 2,78 % 

Sportovní innost 2,00 % 

Ostatní 18,32 % 

Zdroj: Bisnode
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