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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

hranice států se po vynucené koronavirové pře-
stávce opět otevírají a spolu s tím se do hry vra-
cí možnost vycestovat na dovolenou do ciziny.  
V době všeobecné nejistoty již řada lidí své plány 
na letní dovolenou v zahraničí pozměnila, mnozí 
ji zrušili úplně. České cestovky jim za to vydaly 
vouchery, díky nimž mohou částku na již zapla-
cenou dovolenou využít v budoucnu. To se nelíbí 
Bruselu, který vyhrožuje Česku sankcemi. Otázkou 
je, co bude dělat Evropská komise s aerolinka-
mi Ryanair, které údajně klientům snažícím se 
o vrácení peněz prostřednictvím rušení bankov-
ních transakcí vzkázaly, že už s touto společností 
nepoletí. Každopádně šťastné letní plánování.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Sekera až půl bilionu
Schodek státního rozpočtu se letos může přiblížit 
500 miliardám korun, připustila ministryně financí 
Alena Schillerová. Nevyloučila, že kvůli narůstají-
cím výdajům na zmírnění dopadů koronavirové 
pandemie požádá sněmovnu o další zvýšení 
deficitu. Naposledy poslanci souhlasili s úpravou 
schodku na 300 miliard koncem dubna.

Příznivá revize
Česká ekonomika klesla podle zpřesněné-
ho odhadu ČSÚ v prvním čtvrtletí meziročně 
o dvě procenta a mezičtvrtletně o 3,3 %. Prv-
ní odhady z poloviny května přitom hovořily 
o meziročním snížení o 2,2 % a mezičtvrtletním 
o 3,6 %. Navzdory revizi ale stále jde o největší 
pokles české ekonomiky od začátku roku 2010.

Avast mezi burzovní elitou
Do prestižního indexu londýnské burzy FTSE 100 
přibyl se třemi dalšími firmami český vývojář 
antivirových programů Avast. Čtvrtletní aktuali-
zaci složení indexu po ukončení obchodování 
oznámil jeho provozovatel FTSE Russell. Avast je 
první českou firmou v indexu FTSE 100 a je to 
vůbec poprvé, co v něm figuruje společnost se 
sídlem v jednom z bývalých evropských satelitů 
Sovětského svazu. Většina společností v indexu 
má sídlo v Británii nebo Irsku. Změny nabudou 
účinnosti k 22. červnu.

Zlato šplhá k rekordu
Cena zlata v době koronavirové krize prud-
ce roste. Jedna trojská unce zlata se koncem 
května prodávala za více než 1 700 USD. Část 
investorů se snaží peníze ukrýt do pověstného 
bezpečného přístavu, část jich spekuluje na to, 
že masivní stimulační balíky vlád a centrálních 
bank vystřelí výše inflaci, a cena zlata coby 
uchovatele tak dále poroste.

Mzdy v průměru (zatím) dál rostou
Průměrná mzda v Česku v letošním 1. čtvrtletí 
meziročně vzrostla o 5 % na 34 077 Kč. Za-
městnanci tak dostávali v hrubém průměrně 
o 1 610 korun více než před rokem. Po zahr-
nutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně 
stoupl o 1,4 %, což je nejméně od konce roku 

2013, informoval ČSÚ. Obecně ale platí, že dvě 
třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu ne-
dosáhnou.

Kellnerova PPF loni vydělala přes miliardu eur
Čistý zisk skupiny PPF loni vzrostl o 16 % na  
26,7 mld. Kč (asi jednu miliardu eur). O rok dříve 
firma vydělala 23,1 mld. Kč (865 milionů eur). 
Celková aktiva skupiny, kterou ovládá nejbo-
hatší Čech Petr Kellner, se loni zvýšila o osm 
procent na 1,3 bilionu Kč (48,6 miliardy eur).

I anonymní režim pod dohledem?
Americká internetová společnost Google čelí 
v USA žalobě, která ji obviňuje, že nelegálně 
proniká do soukromí milionů uživatelů. Žaloba 
žádá odškodné nejméně 5 mld. USD, protože 
divize firmy Alphabet tajně shromažďuje infor-
mace o tom, kde a co si lidé prohlížejí na 
internetu, přestože používají anonymní režim. 
Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na 
žalobu podanou u federálního soudu v kali-
fornském San José.

Evropská pomoc ještě vyšší
Evropská centrální banka (ECB) se rozhodla 
rozšířit program nákupu dluhopisů spuště-
ný kvůli koronavirové krizi o 600 mld. eur na  
1,35 bil. eur (asi 36 bil. Kč). Banka se prostřednic-
tvím uvolněné měnové politiky snaží podpořit 
ekonomiku eurozóny, která se potýká s nega-
tivními dopady šíření koronaviru. V rámci svého 
nouzového programu hodlá ECB nakupovat 
dluhopisy minimálně do konce června příštího 
roku. Svou základní úrokovou sazbu ponechala 
na rekordním minimu nula procent. 

Nové jádro z Dukovan v běhu
Dceřiná firma ČEZ s názvem Elektrárna Du-
kovany II (EDU II) začala naplno fungovat. Do 
společnosti, která vznikla už v roce 2015, přešla 
naprostá většina zaměstnanců, kteří v mateř-

ském podniku připravují stavbu nových jader-
ných bloků, informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. 
Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden ozná-
mil, že český stát poskytne energetické spo-
lečnosti na stavbu nového bloku dukovanské 
jaderné elektrárny půjčku.

Doporučujeme z Peak.cz

Začátek privatizace vesmíru? Přistání lodě 
Crew Dragon u ISS v číslech a faktech
„Zakotvení potvrzeno! Douglas Hurley a Robert 
Behnken oficiálně přistáli u Mezinárodní vesmír-
né stanice,“ oznámila vesmírná agentura NASA 
v neděli. Šlo o historický okamžik, kdy ke stani-
ci odletěla z území Spojených států americká 
loď s posádkou. Navíc poprvé v režii soukromé 
společnosti SpaceX Elona Muska. Posbírali jsme 
několik fakt a čísel o této misi. VÍCE ZDE

Postavíme nové Dukovany a vyděláme  
na tom všichni. Počítejte s námi
Nastala doba pokoronavirová a národ si na-
chází další diskuzní téma. A vláda mu samo-
zřejmě poskytuje nové bojiště, jedním z nich 
se stala výstavba nového jaderného blo-
ku v Dukovanech. Na tu ČEZu půjčí stát až  
70 procent, aby snížil náklady na úvěr. Podle 
výše nákladů se stanoví cena, za kterou bude 
stát elektřinu z nového bloku vykupovat, aby ji 
pak přeprodával na trhu. Nad tím, co reálně 
s sebou tento scénář nese, se zamýšlí Jiří Marek, 
prezident spolku Jaderní veteráni. VÍCE ZDE

Jak dál s hotovostí? Měli bychom ji už 
zrušit, nebo ponechat?
Jaký je život bez hotovosti? Zatímco některé 
státy, zejména ty skandinávské, jsou s tímto sty-
lem života jedna ruka, u nás jsme se díky ko-
ronaviru posunuli v používání bezhotovostních 
plateb. VÍCE ZDE

 

Světovým podnikatelem je teprve podruhé žena, majitelka firmy Biocon
Soutěž Světový podnikatel roku vyhrála Indka Kiran Mazumdarová-Shawová, majitelka firma Biocon. Teprve podruhé v historii 
soutěže jde o ženu, první byla v roce 2011 majitelka singapurské společnosti Hyflux Olivia Lumová. Indická firma Biocon se 
zabývá výrobou dostupných léků pro chronicky nemocné pacienty. V současnosti se zaměřuje i na boj s onemocněním covid-19 
v Indii. Firma také vyrábí léky na cukrovku či imunosupresiva a patří k vedoucím světovým firmám, pokud jde o výrobu cenově 
dostupného inzulínu. Mazumdarová-Shawová je globálně uznávanou osobností. Anketa společnosti EY letos vyvrcholila místo 
Monaca kvůli pandemii koronaviru netradičně na internetu. O titul se ucházelo více než 40 podnikatelů z celého světa, kteří 
vyhráli národní soutěže. Česko zastupoval Oliver Dlouhý, zakladatel vyhledávače a prodejce letenek Kiwi.com.

Zdroj: EY
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