
pátek
24. dubna 2020

číslo 16peak week
„Pokud se člověk vrací, tak buď musí být covid negativní prokázaným testem, nebo musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu.“   
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po zrušení zákazu cestování do zahraničí
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

pomalu, ale jistě se přibližujeme návratu do 
normálního života. I když ten normál asi nebu-
de pro každého tak normální, jak by si předsta-
voval. Někomu, zejména těm podnikajícím, teď 
spíše nastanou opravdu krušné chvilky, skoro 
jako když máte kocovinu po prohýřené noci. 
Navzdory „super mega čupr dupr“ státní po-
moci, kterou se chlubí ministryně financí. Není 
ani první, ani poslední, nicméně mám pocit, že 
té sebechvály je občas trochu moc. I v kontex-
tu toho, co slyšíme přímo kolem sebe a z úst 
běžných lidí. Je fajn, že na pomoci ekonomice 
se nešetří, bohužel ale už není tak průkazné, 
kde ty reálné desítky či stovky milionů a miliard 
korun končí. Ano, vláda i krizový štáb dělají, co 
mohou, a jejich opatření zaplať pánbůh zabrá-
nila masivnímu šíření koronaviru u nás, ale mož-
ná by stačilo méně toho PR a trochu rozumu 
a rozmyslu navíc. Nemluvě o tom, že součas-
ným postupným uvolněním zákazů nic nekončí. 
Tak pevné zdraví a nervy i nadále. 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Konečně! Rozvolněno!
Vláda ruší zákaz volného pohybu osob, řekl ministr 
Adam Vojtěch. Epidemiologická situace v Česku 
podle něj umožňuje uvolnění restrikcí. Po uvol-
nění zákazu volného pohybu osob bude opět 
možné cestovat do zahraničí, při návratu bude 
nutný negativní test na koronavirus nebo karan-
téna. Od 27. dubna mohou otevřít obchody do  
2 500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, 
posilovny či autoškoly. Od 11. května mohou dle 
nového harmonogramu vlády otevřít všechny 
větší provozovny i obchody v nákupních cent-
rech a restaurace s výdejním okénkem. Vláda 
chce umožnit k tomuto datu i provoz kadeřnictví 
či muzeí. V poslední fázi o 14 dní později ote-
vřou i restaurace či ubytovací služby.

Méně reklamy, menší zisky
Mediální společnosti Central European Me-
dia Enterprises (CME), která v České republice 
vlastní televizi Nova a další stanice, v prvním 
čtvrtletí klesl provozní zisk o 5,2 % na 26,2 mil. 
USD. Jako důvod uvedla slabší zájem o reklamu. 
V konstantních kurzech měn se snížil o 0,6 %. 
Vzhledem k navržené fúzi CME s dceřinou fir-
mou PPF skupina dopředu neoznámila datum 
zveřejnění výsledků a ani nepořádá konferen- 
ční hovor. Čistý zisk společnosti spadl v prvním 
čtvrtletí meziročně o 23,7 % na 8,97 mil. USD.

Evropská pomoc bude
Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie pově-
řili Evropskou komisi přípravou plánu na oživení 
ekonomik, který by měl poskytnout potřebnou 
podporu státům a hospodářským odvětvím zasa-
ženým koronavirovou krizí. Po již čtvrté videokon-
ferenci unijních lídrů to oznámil předseda Evropské 
rady Charles Michel. Na konkrétních parametrech 
chystaného fondu oživení se ale politici neshodli, 
nicméně šéfové států a vlád podpořili dříve navr-
žené stimuly ve výši 540 mld. eur.

Lithiový ČEZ zase blíže
Valná hromada australské společnosti Euro- 
pean Metals Holdings schválila prodej majorit-
ního podílu v české firmě Geomet společnosti  
Severočeské doly ze skupiny ČEZ. Geomet je 
držitelem přednostních práv na průzkum a vy-
užití ložiska lithia u Cínovce v Krušných ho-
rách. Akcionáři EMH podle něj schválili úpravy 
smlouvy navržené ČEZ a nedávno podepsané 
oběma společnostmi. Zopakoval, že v další fázi 
projektu, zhruba do roku 2023, se uskuteční nej-
různější testy horniny a postupu výroby. Budou 
provedeny mimo lokalitu, těžba zatím nezačne.

Zamrzlé nájemné
Po dobu trvání mimořádných opatření v sou-
vislosti s pandemií koronaviru nebude možné 
zvyšovat nájemné bytů, schválila vláda. Ceno-
vé moratorium na nájemné bude automaticky 
ukončeno ke dni, kdy budou zrušena mimořád-
ná opatření. Vláda jej případně může ukončit 
i dříve, pokud to uzná za vhodné. Opatření 
kabinet přijal v návaznosti na zákon, podle kte-
rého nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat 
výpověď kvůli tomu, že v důsledku epidemie 
koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce 
července platit nájemné. Dlužné za nájemné 
ale budou muset splatit do konce letošního roku.

Ohrožený druh? Že by banky?
Koronavirová krize může vážně zhoršit již tak 
nízkou ziskovost bank v eurozóně. Tím se ome-
zí jejich schopnost financovat růst půjček, což 
může v důsledku ohrozit ekonomické oživení 
v Evropě. Podle analytické společnosti Oxford 
Economics poměrně hodně bank nebude mít 
zisk žádný, a kdyby se podmínky na trhu citel-
ně zhoršily, spadne návratnost jejich vlastního 
kapitálu k nule.

Tak jak je to s tou podporou?
Celková opatření na podporu české ekonomi-
ky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí  

1,19 bil. Kč. Přímá podpora je 216 mld. Kč a zá-
ruky na úvěry 951,5 mld. Kč, řekla v ČT ministry-
ně financí Alena Schillerová (za ANO). Dalších  
22 mld. Kč odhaduje ministerstvo jako stimul 
ekonomiky odkladem záloh na daních nebo 
odkladem elektronické evidence tržeb. „Jsou to 
úplně fantasmagorická čísla. Podpůrné progra-
my nefungují, zejména malí podnikatelé si stě-
žují, že jejich žádosti jsou zamítány,“ reagoval 
na to šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Podle 
ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20 
Česko doposud investovalo do záchrany eko-
nomiky výrazně nižší částky než jednotlivé člen-
ské státy Evropské unie.

Doporučujeme z Peak.cz

Vlády se rozhodly rozhazovat peníze  
ve velkém. Globální dluh výrazně naroste
Globální zadlužení od finanční krize v roce 2008 
výrazně stouplo a pandemie viru na tom nic 
nezmění. Naopak, mnoho vlád se rozhodlo 
podpořit ekonomiku dalším výrazným prohlou-
bením schodků veřejných rozpočtů. VÍCE ZDE

Chytré hodinky lidé milují čím dál víc.  
Mají na to, aby nahradily samotné mobily?
Chytré hodinky se v poslední době těší velké 
oblibě uživatelů. Tržní příležitost láká do seg-
mentu wearables stále více firem, které si hledají 
místo na doposud nepřeplněném trhu. Jak velký 
může mít tento byznys potenciál? VÍCE ZDE

Ekonomická teorie v praxi?  
Odborníci se přou, jaký tvar bude mít  
křivka oživení hospodářství
Ekonomické důsledky koronaviru zatím nikdo 
nedokáže odhadnout, nicméně již nyní je jasné, 
že budou obrovské a vystaví globální ekonomi-
ce stopku. Přesto všichni věří, že se z ní doká-
žeme zotavit, jen není jasné, jaký bude scénář 
tohoto oživení. Pojďme se podívat na pár mož-
ných scénářů. VÍCE ZDE

 

Ropný šok, co vstoupil do historie
Cena ropy poprvé v historii ztratila za jediný den veškerou svou hodnotu. Kontrakt na americkou lehkou ropu West Texas Inter-
mediate (WTI) s dodáním v květnu v pondělí klesl o 306 % a uzavřel na minus 37,63 dolaru za barel. To znamená, že prodávající 
nejenže za svou ropu nic nedostali, ale kupujícímu ještě museli za každý odebraný barel zaplatit. Citelně klesají i červnové kontrakty, 
které však (zatím) jsou v kladném pásmu. Krize se dotýká i severomořské ropy Brent, která v týdnu poprvé za posledních 18 let 
propadla pod hranici 20 dolarů za barel. Hlavním problémem trhu je převis nabídky nad poptávkou, tedy nadbytek ropy, hlavně 
ve Spojených státech, a nedostatek skladovacích kapacit.

Zdroj: Bloomberg

Propad ceny WTI do záporu
Vývoj ceny ropy WTI v posledním týdnu, v USD za barel
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