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„Model je takový, že stát je připravený to úvěrovat. Pokud nám to projde Evropou, samozřejmě.“           ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček v rozhovoru pro Hospodářské noviny (28. 5. 2020)
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

máme tu konec května a zdá se, že život se už 
vrací k normálu. Stát rozdává, kde se dá, a hledá 
další a další cesty podpory. Co na tom, že efek-
tivita často chybí, hlavně že se nekecá a maká. 
Když se třeba snižuje DPH pro hoteliéry nebo 
nabízí zpětné uplatnění daňové ztráty, je to fajn, 
ale možná by šlo třeba lépe podpořit udržení 
zaměstnanosti nebo se jen zamyslet nad složi-
tostmi čerpání různých druhů pomoci. Nemluvě 
o tom, že strategickému koncernu Smartwings 
(dle Babiše a spol.) je zřejmě problém půjčit od 
státu 2,5 miliardy korun, ale jak jde o ČEZ, tak 
160 miliard problém není (ano, souhlasím, že jde 
o různé typy vlastníků, jádro potřebujeme a tak 
dále, ale stejně…). Buď jak buď, hlavně že jsme 
si udrželi zdraví!

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Stát půjčí ČEZu na nové Dukovany
Český stát poskytne energetické společnosti ČEZ 
půjčku na stavbu nového bloku dukovanské 
jaderné elektrárny, uvedl premiér Andrej Babiš 
(ANO). Očekávaná suma na stavbu bloku v sou-
časných cenách by měla být zhruba šest miliard 
eur (cca 162 mld. Kč). Ministr průmyslu a dopra-
vy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že dvě ze 
tří smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě budou 
podepsány do konce června. Jde o rámcovou 
a prováděcí smlouvu. Dodavatelským modelem 
nového bloku podle něj bude takzvaná stavba 
na klíč, která zajistí možnost kontroly subdoda-
vatelů projektu.

Bez EET jen do konce roku
Stát v čase koronakrize přerušil povinnost podni-
katelů evidovat tržby elektronicky a odložil spuš-
tění i poslední fáze EET. Ta zůstane vypnutá až 
do konce tohoto roku. Zákon, který to umožní, už 
podepsal prezident. Delší přerušení, které navrho-
vala opozice, parlamentem neprošlo. Prezident 
svým podpisem stvrdil také příspěvek 500 korun 
na den pro nejmenší společnosti s ručením ome-
zeným, který je obdobou podpory pro OSVČ.

Pozor, Vodafone vypadává
Síť Vodafone v Česku během čtvrtka postihl vý-
padek služeb. Podle vyjádření na Facebooku 
operátora se výpadek týkal hovorů, datových 
služeb i televize. Problémy se objevovaly na ce-
lém území Česka, příčiny výpadku ale Vodafone 
nevysvětlil. „Jedná se o výjimečný výpadek, kte-
rý bereme velmi vážně. Příčiny budeme zpětně 
analyzovat,“ uvedla Kateřina Šantorová z tisko-
vého oddělení Vodafonu.

VW pořizuje „šťávu“ pro svá elektroauta
Německá automobilka Volkswagen naplňuje 
plány na majetkové propojení s výrobci baterií 
pro elektromobily. Stala se největším akcionářem 
čínského výrobce Guoxuan High-Tech, vlastní 
v něm 26,5% podíl, píše Reuters. Volkswagen 
chce rovněž koupit polovinu Anhui Jianghuai  
Automobile Group Holding, což je mateřská  
firma výrobce elektromobilů JAC Motors.

Kuřáci si připlatí
Ministerstvo financí navrhuje zvýšení spotřební 
daně z tabákových výrobků, surového tabáku 
a zahřívaných tabákových výrobků o cca 5 % 
ročně mezi roky 2021 a 2023. Vyšší daně by měly 
do státního rozpočtu přinést dvě miliardy korun 
v roce 2021 a 1,9 miliardy korun v letech 2022 
a 2023. Spotřební daň na tabákové výrobky byla 
o 10 % zvýšena již letos, tento trend tedy bude 
s velkou mírou pravděpodobnosti pokračovat.

Tweet or Trump?
Společnost Twitter, která provozuje stejnojmen-
nou sociální síť, poprvé označila tweety americ-
kého prezidenta Donalda Trumpa jako nepřesné. 
Upozornění se týkalo Trumpova kritického ná-
zoru na korespondenční hlasování, které prezi-
dent nepovažuje za nic jiného než za podvod. 
Trump následně pohrozil sociálním sítím regulací 
či uzavřením, pokud budou umlčovat konzerva-
tivní hlasy.

VW v Německu platí za Dieselgate
Koncern Volkswagen musí německým zákaz-
níkům, kteří mají auto dotčené manipulací 
s emisemi, vyplatit za jejich vůz náhradu. Vý-
robce ale může výkupní částku snížit podle 
počtu kilometrů, které zákazník autem ujel, 
rozhodl německý nejvyšší soud v Karlsruhe. 
Ten rozhodoval v případu důchodce, který si 
v roce 2014 koupil použitý VW Sharan 2.0 TDl 
za 31 490 eur s naftovým motorem, u kterého 
diagnostika cíleně ukazovala menší produkci 
emisí, než jaká byla skutečnost. Automobilka 
tomuto majiteli vyhovět odmítala, neboť vůz 
byl podle ní po odstranění závadného soft-
waru plně funkční.

Z Walmartu bude i sekáč 
Největší maloobchodní řetězec na světě, ame-
rický Walmart, bude prodávat oblečení z druhé 
ruky. Oznámil spolupráci s firmou ThredUp, in-
ternetovým prodejcem nošeného oblečení. Fir-
ma chce v časech, kdy si někteří lidé nebudou 
moci dovolit tolik utrácet, těžit z rostoucího trhu  
se secondhandovým zbožím. Prostřednictvím  
e-shopu Walmart nabídne použité dámské 
a dětské oblečení, boty a módní doplňky včet-
ně kožené galanterie od značek, jako jsou 
Coach, Nike, Calvin Klein nebo Michael Kors.

Doporučujeme z Peak.cz

Jiří Hynek: Vláda musí dotáhnout vojenské 
zakázky co nejrychleji
Modernizace české armády by mohla pomoci 
v restartu zbrojařského průmyslu, který byl také 
zasažen důsledky koronavirové krize. „Armádní 
zakázky navíc napomáhají tomu, abychom byli 
bezpečnou zemí,“ říká v rozhovoru pro Peak.cz 
Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bez-
pečnostního průmyslu ČR. VÍCE ZDE

Jaderní a solární baroni, spojte se!
Vládní výbor pro jadernou energetiku má na 
programu mimo jiné jednání o takzvaném bez- 
emisním zákonu, který má zajistit rámec financo-
vání stavby nového jaderného bloku v elektrárně 
Dukovany. Co tento zákon přináší, rozebírá v ko-
mentáři expert na jadernou energetiku Radek 
Škoda. VÍCE ZDE

U konce s dechem? Dosáhly americké akcie 
vůči evropským svého maxima?
Americké akcie mohou již brzy dosáhnout své-
ho maxima vůči evropským akciím. Zejména kvůli 
relativním celkovým výnosům a rozdílu ve zhod-
nocování. Také kvůli tomu, že evropské akcie mo-
hou na rozdíl od těch amerických těžit z evrop-
ského náskoku v oblasti zdravotnictví a zelených 
technologií. Kromě toho je třeba zmínit i menší 
váhu technologického sektoru, která může být 
potenciálním katalyzátorem růstu evropských ak-
cií v čase. VÍCE ZDE

 

Drahá obnova evropských ekonomik aneb královské dělení
Evropská komise chce v rámci pokrizové hospodářské obnovy poskytnout členským zemím Evropské unie 750 miliard eur (přes 
20 bilionů Kč). Záchranným fondem komise reaguje na největší ekonomický výpadek v historii EU, který způsobila koronavirová 
omezení. Půl bilionu eur z částky, kterou si komise plánuje bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích, budou přímé platby, 
zbylých 250 miliard úvěry. Pro Česko by z tohoto balíčku mělo být asi 19,2 miliardy eur, z toho v přímých platbách z unijních 
fondů 8,6 miliardy eur a 10,6 miliardy ve výhodných úročných půjčkách. Nejvyšší přímé platby by směřovaly do Itálie a Španělska, 
jimž by dohromady připadla zhruba třetina z půl bilionu eur.

Zdroj: Evropská komise, Statista

Kolik kdo dostane v přímých platbách?
Graf ukazuje, kolik připadne jednotlivým státům EU na přímých platbách v rámci podpory na obnovu ekonomiky, v mld. eur.100 mld. eur
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