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„Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše. Přikláním se k tomu, abychom přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že už vůbec žádné nemáme.“ 
předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který navzdory čínskému varování navštíví v září Tchaj-wan
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

rozmáhá se nám po světě takový nešvar, chtělo 
by se říci, nepěkná věc. Mám na mysli „šibování“ 
se sochami. Zatímco u nás to odnesl ruský mar-
šál Koněv v pražských Dejvicích, v Americe to 
schytal Kryštof Kolumbus. Ruskému Koněvovi byla 
vyčtena účast na krvavém potlačení povstání 
proti komunistům v roce 1956 v Maďarsku, Ko-
lumbovi zase genocida amerických domorodých 
obyvatel. Uvidíme, jaké budou reakce, ty ruské už 
známe, vlna vášní a antipatie na diplomatické 
úrovni už proběhla. Otázka je, zda se Kolumba 
zastanou Italové, když slavný mořeplavec byl pů-
vodem z Janova, nebo Španělé, pod jejichž vlaj-
kou objevoval nový kontinent. Tak se třeba ujme 
zapomenutý žánr Járy Cimrmana – živé obrazy…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Zbrojařský obchod dekády
Výrobce cvičných vojenských letounů Aero Vo-
dochody změnil majitele. Od Penty ho získala 
česko-maďarská skupina investorů Aero In-
vestments Partners, v níž má 51 % maďarský 
podnikatel András Tombor, skupina Omnipol 
ovládá zbylých 49 %. Cenu a další detaily ob-
chodu strany nezveřejnily. Předmětem transakce 
není Letiště Vodochody, které zůstává v držení 
Penty Investments, jejímž majitelem je český mi-
liardář Marek Dospiva.

Expirační účet z Dukovan
Udržení dukovanských jaderných bloků v pro-
vozu do roku 2047 bude ČEZ stát 55 mld. 
Kč. Obnovování zařízení teď ročně stojí 1,5 až  
2 mld. Kč a částka se bude postupně zvyšo-
vat, uvedl to nový ředitel dukovanské elektrárny 
Roman Havlín. Stavba nového dukovanského 
bloku by mohla začít kolem roku 2029, fungovat 
by pak podle dřívějších údajů firmy mohl začít 
v roce 2036. Po určitou dobu by tedy elektrárna 
měla pět bloků.

Daně ještě počkají
Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok 
bude možné bez sankce podat až do 18. srp-
na. Ministerstvo financí tak prodlouží v souvislosti 
s dopady šíření koronaviru lhůtu, která byla do-
sud stanovena na 1. července, uvedla ministryně 
financí Alena Schillerová. Takzvaný liberační ba-
líček III dále odsouvá až do 31. prosince 2020 
povinnost podat daňové přiznání a uhradit 
daň z nabytí nemovitých věcí. Rovněž budou 
automaticky prominuty úroky na všech daních 
za období od počátku nouzového stavu do  
31. prosince 2020 v případech, kdy finanční sprá-
va povolí posečkání v souvislosti s koronavirem.

Neradostné rekordy 
Průmyslová výroba v Česku prohloubila mezi-
roční pokles na 33,7 % z 12,5 % v březnu. Propad 
byl ve všech odvětvích, nejvyšší byl u výroby 
aut, vyplývá z údajů Českého statistického úřa-
du. Propad je podle dostupných statistik největší 
od roku 2001, odkdy ČSÚ vede srovnatelnou 
řadu. V březnu a v dubnu se kvůli opatřením 

vlády proti šíření nákazy koronavirem a naru-
šení výrobních řetězců zastavil chod řady firem. 
Výrobu zastavily všechny tři velké automobilky.

Křetínský si půjčí víc
Energetický a průmyslový holding podnikatele 
Daniela Křetínského vydá prostřednictvím své 
dceřiné společnosti EPH Financing CZ další dlu-
hopisy. V polovině března holding oznámil, že 
umístil dluhopisy v celkové hodnotě pěti miliard 
korun, které začal nabízet v polovině února. 
Podle emisních podmínek měla EPH Financing 
možnost navýšit emisi o další 2,5 miliardy korun, 
což se nyní rozhodla učinit.

Lufthansa chystá brutální propouštění
Německá letecká společnost Lufthansa se chys-
tá zrušit asi 22 tisíc pracovních míst, z toho po-
lovinu v Německu, což odpovídá asi 16 % všech 
zaměstnanců dopravce, napsala agentura AFP. 
Lufthansa se zavázala k rozsáhlé restrukturaliza-
ci, kterou byl podmíněn vládní záchranný balík 
za 9 mld. eur. Firma vyjednává s odbory ohled-
ně částečných úvazků zaměstnanců a dalších 
způsobů, jak snížit náklady na zaměstnance. 
Piloti jsou ochotni jít až na polovinu platů, žá-
dají ale, aby společnost zachovala co nejvíce 
pracovních míst.

Burzy se zřítily
Nejprudší propad od letošního března hlásil ve 
čtvrtek nejen americký burzovní parket. Dow Jo-
nes index se zřítil téměř o 7 %. V indexu S&P 500, 
který odepsal téměř 6 %, se nad nulou udržel 
jediný titul. Hlavním důvodem byl pokles nadě-
jí na rychlé oživení ekonomiky po koronavirové 
krizi. Cena ropy taktéž obnovila propad, ztrácela 
kolem 8 % a zažila tak největší jednodenní pro-
pad od dubna. Těžební škrty nestačí na propad 
poptávky a ropa se hromadí v zásobách.

Obličeje se poznávat nebudou!
Americký technologický gigant Amazon vy-
hlásil roční zákaz využívání programu na 

rozpoznávání obličejů policií. Firma to v pro-
hlášení zdůvodnila mimo jiné tím, že toto 
moratorium poskytne Kongresu USA dosta-
tek času na přijetí zákonů, které by nasazení 
této technologie regulovaly. Svůj program na 
rozpoznávání obličejů přestala policii nabízet 
také společnost IBM.

Doporučujeme z Peak.cz

Český přístup k řízení realitních fondů je 
často podivný. Investoři, co teď?
Realitní fondy byly hitem posledních let. Dalo by 
se říct, že tomu tak bylo po právu. Éra nízkých 
úrokových sazeb a jejich následného růstu je 
opticky zvýhodňovala oproti dluhopisovým fon-
dům. Kam se však vydají do budoucna? Jsou 
opravdu tak konzervativní, jak jejich zástupci 
tvrdí? VÍCE ZDE

Jet, či nejet na Tchaj-wan Číně navzdory? 
Zeptali jsme se, zda bude mít cesta šéfa 
Senátu ekonomický přínos
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navštíví 
od 30. srpna do 5. září Tchaj-wan. Misi do této 
země plánoval už jeho zesnulý předchůdce Ja-
roslav Kubera (ODS). Šéf Senátu počítá s tím, že 
ho doprovodí zástupci firem a výzkumných in-
stitucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní 
a vědecké spolupráce. Čína proti cestě pro-
testovala a varovala před následky pro české 
firmy. K Vystrčilově cestě ambasáda uvedla, že 
by podryla základy spolupráce mezi Českem 
a Čínou. Zeptali jsme se několika odborníků, zda 
bude mít Vystrčilova cesta pro Česko přínos. 
VÍCE ZDE

Z demontáže mořských větrných turbín se 
stává lukrativní byznys
V Severním moři bude v následujících letech 
docházet ve stále větší míře k likvidaci stárnou-
cích větrných turbín. Německo řeší, jak bude 
podíl obnovitelných zdrojů v následujících letech 
zvyšovat. VÍCE ZDE

 

Poklesy, kam se podíváš
Globální ekonomika letos klesne o 6 %, předpověděla v aktualizovaném výhledu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD). V dobách míru by to znamenalo nejhlubší propad za posledních sto let. Příští rok by mělo světové hospodářství, dostane-li 
svět pandemii pod kontrolu, vykázat růst. OECD ve výhledu zveřejnila i předpovědi jednotlivým zemím. Pro českou ekonomiku letos 
odhaduje pokles o 9,6 %, pro Slovensko pak o 9,3 %. USA pak propadnou o 7,3 %, Británie dokonce o 11,5 %. Vše ale záleží na tom, 
jestli se objeví druhá vlna pandemie, pak by propady ekonomiky byly ještě větší.

Zdroj: OECD

Co věští OECD 
Jde o odhad HDP u vybraných zemí pro rok 2020, v procentech.
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