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„Já bych byl rád, aby se deváťáci vrátili do škol v první vlně jako maturanti.“             ministr školství Robert Plaga k návrhu, jak se uvolňování dotkne dříve žáků základních škol
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

jedním z pandemií silně zasažených sektorů jsou 
restaurace. Ty navíc čeká při obnovování provozu 
další rána, na kterou se možná leckde kvůli ko-
ronaviru pozapomnělo. Provozovatelé restaurací 
se totiž, jen co otevřou, budou muset vypořádat  
se změnami daně z přidané hodnoty. Jen pro 
připomenutí, vládní „zjednodušení a kompenza-
ce za EET“ znamenají při účtování daně rozlišo-
vat například mezi tím, zda bude pivo točené, či 
v plechu, konzumované v restauračním zařízení, 
nebo mimo něj. Nouzový stav totiž fakt, že od  
1. května začne platit novela zákona o DPH, nijak 
neovlivnil. Ale možná že na začátku nebude tak 
zle, protože některé pivovary pivo raději vylévají 
do kanálů a řada restaurací či hospod a zřejmě 
i malých pivovarů bohužel kvůli „koronavirové 
uzavírce“ s provozem skončí. Tak ať aspoň těm 
zbylým dá bůh štěstí!

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Za levné peníze
Česká národní banka by měla využít současné-
ho prostoru k dalšímu uvolnění měnové politiky 
a snížit svůj základní úrok na technickou nulu. 
Agentuře Bloomberg to řekl člen bankovní rady 
ČNB Oldřich Dědek. Banka by tak podle něj 
podpořila fiskální uvolňování. K dalšímu snížení 
základní sazby už minulý týden vyzval také Aleš 
Michl, další z členů rady ČNB.

Když komunisté drží vládu v šachu
Poslanci odhlasovali prodloužení nouzo-
vého stavu a s ním i hlavní vládní omeze-
ní proti šíření nového koronaviru do nedě-
le 17. května. S tímto termínem souhlasila 
sněmovna podle návrhu poslanců KSČM, 
kteří v dolní komoře tolerují menšinový ka-
binet ANO a ČSSD. Vláda chtěla, aby nou-
zový stav mohl pokračovat až do pondělí  
25. května, opoziční pravice se přikláněla 
k jeho pokračování nejvýše ještě v první květ-
nové dekádě.

Kurzarbeit bude i v květnu
Vláda v pondělí rozhodla o prodloužení kurzar- 
beitového programu Antivirus s příspěvky na ná-
hrady mezd, a to do konce května. Firmy by 
si podle ministryně práce Jany Maláčové mohly 
případně také odložit sociální odvody za období 
od května do července. Uhradit by je musely 
do 20. září, a to se sníženým penále. To by mís-
to nynějších zhruba 4,5 % dlužné částky mohlo 
činit jedno procento. Návrh zákona, který by to 
umožnil, by podle ní kabinet mohl schválit v pon-
dělí 4. května.

Pomalé rozjezdy 
Automobilky po týdnech obnovují výrobu, kte-
rou zastavila koronavirová pandemie. V pondělí 
se po téměř šesti týdnech otevřely závody Ško-
dy Auto. Zatím se v nich montují vozy jen na 
dvě směny místo obvyklých tří. Provoz opětovně 
zahájily také německé automobilky Volkswagen 
a Daimler, které už sčítají škody vyvolané ná-

kazou. Čistý zisk Daimleru, který vyrábí osobní 
automobily a dodávky značky Mercedes-Benz, 
se v prvním čtvrtletí propadl o 92 %. Volkswagen 
hlásí za stejné období propad provozního zisku 
ve výši 81,4 %. Provozní zisk automobilky Škoda 
se snížil „jen“ o 25,1 %.

Toxičtější než Lehman Brothers?
Americká ekonomika v prvním čtvrtletí zazna-
menala kvůli koronaviru nejhlubší propad od 
globální finanční krize od roku 2008, kdy svíra-
la ekonomiku hluboká krize po pádu investiční 
banky Lehman Brothers. Hrubý domácí produkt 
USA se v přepočtu na celý rok snížil o 4,8 %, 
zatímco v posledním čtvrtletí loni rostlo hospo-
dářství o 2,1 %. Ekonomika bude podle hlavního 
ekonoma společnosti MUFG Chrise Rupkeyho 
v poklesu pokračovat, dokud se země opět ne- 
otevře. „Jestliže ekonomika v prvním čtvrtletí klesla 
tak výrazně za situace, kdy nařízená izolace kvůli 
pandemii trvala ve většině států méně než měsíc, 
tak se ani neptejte, jak hluboký propad zazna-
mená ve druhém čtvrtletí,“ uvedl Rupkey.

Virus v roli přenašeče bídy
Pandemie podle Mezinárodní organizace práce 
(ILO) ohrožuje živobytí poloviny globální pracov-
ní síly. Zhruba 1,6 miliardy lidí pracujících v šedé 
ekonomice totiž čelí v důsledku pandemie bez-
prostřední hrozbě ztráty práce. Organizace od-
hadla, že příjmy těchto pracovníků se během 
prvního měsíce koronakrize celosvětově propad-
ly o 60 %. „Bez alternativních zdrojů příjmů nebu-
dou mít tito lidé a jejich rodiny žádné prostředky 
k přežití,“ upozornila ILO. 

„Vymazat“ virus bude trvat roky
Světový hrubý domácí produkt letos poklesne 
o 5,5 %, odhaduje analytická společnost Capital 
Economics. Během finanční krize v roce 2008 byl 
přitom pokles globální ekonomiky jen půlprocent-

ní. Návrat na „předvirovou“ úroveň bude podle 
ekonomů trvat roky. Centrální banky podle nich 
sice jednají odvážně, ale měly by se uchýlit ješ-
tě k daleko silnější fiskální podpoře, což povede 
k nárůstu veřejného dluhu. To by mohlo zname-
nat nebezpečí budoucí inflace, kterou však bu-
dou brzdit dezinflační účinky slabší poptávky.

Doporučujeme z Peak.cz

Lukáš Grolmus (EKO-KOM):  
Český systém třídění je v celoevropském 
měřítku na vysoké úrovni
Nouzový stav v důsledku epidemie koronaviru se 
projevil i v nakládání s odpadem. Podle Lukáše 
Grolmuse ze společnosti EKO-KOM dokonce na 
jeho začátku některé odpadové firmy uvažovaly 
o omezení či úplném zastavení sběru a dotřiďo-
vání tříděného odpadu. „Pandemie také ukázala, 
jak je důležitá finanční rezerva – nejen u nás, ale 
nepřímo i pro obce, města a odpadové firmy,“ 
dodává Grolmus v exkluzivním rozhovoru pro 
Peak.cz. VÍCE ZDE

Podobnost čistě náhodná? Koronavirus 
očima jaderné energetiky
V bombách i jaderných reaktorech se používa-
jí stejné matematické postupy jako u epidemií, 
jen proměnným se říká jinak. Jak moc jsou si 
podobné, si můžete přečíst v příspěvku experta 
na jadernou energetiku Radka Škody. VÍCE ZDE

Investoři mohou na dividendové žně zapo-
menout, největší zklamání přinesou banky
V posledních letech, kdy se úrokové sazby  
držely na velmi nízkých úrovních, byly divi-
dendové akcie miláčky investorů. Poskytovaly 
pravidelný příjem a zároveň často generovaly 
i zajímavé kapitálové výnosy díky růstu cen jed-
notlivých titulů. VÍCE ZDE

 

Létat se bude čistě!
Mezinárodní letiště v Hongkongu se stalo prvním letištěm na světě, které testuje v plném provozu nejnovější dezinfekční technologii 
CleanTech, aby snížilo riziko šíření koronaviru covid-19 mezi cestujícími a zaměstnanci letiště. Lidem bude změřena teplota a poté 
vstoupí do budky, v níž během 40 sekund projdou dezinfekční očistou pomocí spreje. Vnitřní povrch komory je vybaven antimik-
robiálním povlakem, který dokáže viry na lidském těle zabít na dálku a viry na povrchu oděvu pomocí fotokatalýzy a nanojehel. 
Komora je navíc udržována pod tlakem, aby se zabránilo kontaminaci vnitřního a vnějšího prostředí. Zároveň na letišti již probíhá 
pilotní test aplikace antimikrobiálního povlaku, který ničí bakterie a viry, na všechna zařízení pro cestující.

Zdroj: hkairport.com
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