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„Zatímco v předchozích letech bylo tradičně přebytkové hospodaření v červnu výrazně podpořeno inkasem daní z příjmů právnických osob, v letošním roce převažuje efekt propadu ekonomické aktivity
a dopady opatření financovaných státním rozpočtem na pomoc zaměstnanosti, domácnostem a firmám.“
Ministerstvo financí k prohloubení schodku rozpočtu na skoro 200 miliard

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
uplynulý týden byl kromě toho, že začaly
prázdniny, bohatý na řadu událostí, a tak se
mi nechce vybírat jen jednu. Takže popořadě: ano, budeme mít megaschodek rozpočtu
ve výši půl bilionu korun (schválili ho poslanci).
Cesta k němu již je vydlážděná, neboť po půli
roku je skoro 200miliardový (viz graf týdne).
Na druhou stranu se můžeme k lepším zítřkům
„provyrábět“, jelikož máme skoro nejlepší podmínky pro rozšiřování výroby na světě, jsme na
čtvrtém místě. (Slováci, vyrábějící nejvíc aut na
hlavu na světě, třeste se!) A k tomu je tutovka,
že Putin bude v čele Ruska na věčné časy
(pardon, zatím jen do roku 2036).

Takový schodek Česko ještě nemělo
Po půlroce hospodaření došel český stát k rekordnímu deficitu, minus 195 miliard korun je historicky nejhorší výsledek schodku
státního rozpočtu. Ten se prohloubil o dalších téměř 40 miliard z květnových 157,4 miliardy korun. „Jde o suverénně největší
schodek pro dané období, který se navíc bude v příštích měsících dále zvyšovat. Zatímco příjmová strana trpí ochromenou
ekonomickou aktivitou, která tudíž negeneruje daňové výnosy, ta výdajová nese tíhu záchranných programů,“ komentoval čísla
analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Navíc vláda počítá s tím, že by deficit mohl být za celý rok až 500 miliard korun, jak zní
poslední varianta návrhu zvýšení schodku rozpočtu.
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Nejzajímavější události týdne
ČEZ vyplatí štědrou dividendu
Energetická skupina ČEZ vyplatí dividendu
34 korun na akcii před zdaněním, rozhodla začátkem týdne valná hromada akcionářů. Rozděleno mezi ně bude 18,3 miliardy Kč z loňského zisku. Stát jako majoritní akcionář získá
12,8 miliardy Kč. Akcionáři dále rozhodli o tom,
že novým členem dozorčí rady ČEZ je Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany, v jejímž
katastru částečně leží Jaderná elektrárna Dukovany. K plánované stavbě nového jaderného
bloku v Dukovanech akcionáři nepřijali žádné
usnesení.
Místo daňového přiznání paušální daň
Živnostníci s ročním příjmem do 800 tisíc korun
budou moci od 1. ledna příštího roku platit
pouze jednu paušální daň a vyhnout se tak
povinnosti podávat daňové přiznání. Návrh
schválila vláda. Pro příští rok by měla daň činit
5 740 korun měsíčně, což představuje minimální odvod na zdravotní pojištění, minimální
odvod na sociální pojištění navýšený o 15 %
a daně 100 korun. Fungovat bude na dobrovolné bázi.
Zplihlá křídla letectví
Evropský výrobce letadel Airbus během jednoho roku zruší zhruba 15 tisíc pracovních
míst, tedy více než 10 % své celkové pracovní
síly. Firma čelí negativním dopadům koronavirové krize na letecký průmysl. Opatření se
bude týkat zejména Německa a Francie. Problémům čelí také irský nízkonákladový letecký
přepravce Ryanair, který oznámil, že seškrtá
3 500 pracovních míst, pokud se nedohodne
se zaměstnanci na snížení mezd. Aerolinky Air
France zase oznámily, že do dvou let propustí
více než 7 500 lidí ze současných 45 tisíc. Český dopravce Smartwings, k němuž patří i ČSA,
propustí až do února příštího roku asi 600 zaměstnanců ze současných 2 400.
Tesla ve světle ramp
Výrobce elekromobilů Tesla ve druhém čtvrtletí dodal 90 650 aut, což je výrazně více,
než očekávali analytici. Ti z agentury FactSet
počítali jen se zhruba 72 tisíci vozy. Solidní po-
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čet dodávek zvyšuje podle odborníků pravděpodobnost, že Tesla vykáže za druhé čtvrtletí
zisk. Bylo by to poprvé, co by automobilka
měla čtyři ziskové kvartály za sebou. A to vše
v době, kdy globální prodeje aut poklesly
o desítky procent. Tesla se navíc stala s tržní
kapitalizací 206 miliard USD nejhodnotnější automobilkou světa, když předstihla Toyotu.
Boris Johnson jako novodobý Roosevelt
Britský premiér Boris Johnson plánuje zmírnit
negativní dopady pandemie na ekonomiku
zvýšenou výstavbou. V projevu, při kterém
měl před sebou nápis Build Build Build (Stavět,
stavět, stavět), například slíbil, že vláda urychlí
investice do infrastrukturních projektů za pět
miliard GBP. Svůj plán nazval New Deal (Nová
dohoda), v odkazu na stejnojmenný program
bývalého amerického prezidenta Franklina
Roosevelta. Britská ekonomika v prvním čtvrtletí
2020, ještě než se plně projevil vliv pandemie,
klesla nejvíce od roku 1979. HDP se od ledna do března snížil v porovnání s předchozím
čtvrtletím o 2,2 %.
Expanze se nekonají
Hodnota fúzí a akvizic po celém světě se ve
druhém čtvrtletí snížila o 55 % na 485,3 miliardy USD, což je nejnižší hodnota od třetího čtvrtletí roku 2009. Celkem bylo uzavřeno
8 272 dohod, nejméně od třetího čtvrtletí 2004,
vyplývá z údajů společnosti Refinitiv. Podniky
se v době pandemie nemoci covid-19 vzdaly
plánů na další expanzi a místo toho se zaměřily na posílení svých bilancí a na ochranu
zaměstnanců.
Cirkus (ne)bude?
Kanadská zábavní společnost Cirque du Soleil
požádala o soudní ochranu před věřiteli. Kvůli
pandemii nemoci covid-19 musela totiž zrušit
všechna svá vystoupení a propustit umělce.
Společnost nyní bude pracovat na plánu obnovy svého podnikání, informovaly zahraniční
tiskové agentury. Slavný cirkus se několikrát
představil také v Praze.

Zaparkované biliony na dříve
skrytých účtech
Daňové úřady v téměř stovce zemí světa loni
díky dohodě o automatické výměně informací
získaly data o 84 milionech účtů, které obyvatelé těchto zemí vlastní v takzvaných daňových
rájích. Majetek na těchto účtech v úhrnu činil
zhruba deset bilionů eur. To je prudký nárůst
ve srovnání s rokem 2018, kdy byly vyměněny
informace o 47 milionech účtů s majetkem pět
bilionů eur, uvedla OECD.

Doporučujeme z Peak.cz
Nedostatek ampulí. Překvapivá překážka
v závodu o vakcínu proti covidu-19
V závodu o vakcínu proti koronaviru se vynořila nečekaná překážka. I když se podaří
očkovací látku rychle vyvinout, hrozí nedostatek skla pro výrobu miliard ampulí potřebných
k proočkování světové populace. VÍCE ZDE
Burza jako novodobé kasino? Drobní
investoři se vrhli na akciové spekulace
Dlouhé týdny trvající karanténa a s ní související omezená možnost holdovat hazardu přivedla miliony Američanů k akciovým spekulacím.
On-line brokeři hlásí rekordní zájem o zakládání nových obchodních účtů, který lze přirovnat
ke konci devadesátých let, kdy vrcholila internetová horečka. Králem se stala bezplatná investiční platforma Robinhood. Ceny akcií mezi
retailovými investory populárních společností
navíc mnohdy připomínají bublinu, která může
brzy splasknout. VÍCE ZDE
Co drží při životě poražený Islámský stát?
Sto tisíc dolarů denně z pašování cigaret,
drog i vzácných relikvií
Islámský stát byl už loni vojensky poražen, přesto jeho buňky na území Sýrie a Iráku fungují
dál. Islamisté přežívají díky pašeráckým sítím,
které si vybudovali v oblasti syrsko-irácké hranice. VÍCE ZDE
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