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„Jsme kreativní národ a jsem přesvědčen, že z toho vyjdeme jako jedni z nejlepších v Evropě.“          premiér Andrej Babiš k dopadům pandemie koronaviru

PEAK NEWS MEDIA, s. r. o., Pod Vinicí 314/9, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO: 08343616 • Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu redakce je zakázáno. • Šéfredaktor: Libor Akrman • Kontakt na redakci: info@peak.cz

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

končící pracovní týden by se dal nazvat půl-
bilionovým. Leckoho napadne hlavně „zatínání 
půlbilionové rozpočtové sekery“ českých poslan-
ců. Ano, ti nakonec schválili, že letošní rozpočet 
bude se schodkem 500 miliard korun. Stejnou 
částku překonali Češi ke konci června ve spo-
ření, když na účtech penzijních společností je 
již přesně 507 miliard. Zdá se, že Čechům se 
chtělo spořit si na důchod i v době koronaviru, 
i když oproti světu na stáří myslíme stále málo. 
A u pětistovky ještě zůstaneme, ačkoli řádově je 
to méně. Zkraje týdne přišla ze zámoří zpráva, 
že Patrick Mahomes získal v americkém fotbalu 
smlouvu na příštích deset let ve výši 503 milionů 
dolarů. To je v přepočtu na koruny zhruba jen  
12 miliard, ale i tak jde o historický zápis, stejně 
jako u výše zmíněných půlbilionů. 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Rekordní schodek protlačen
Poslanecká sněmovna hlasy koalice ANO s ČSSD 
a KSČM schválila zvýšení letošního schodku stát-
ního rozpočtu na rekordních 500 mld. Kč. Jde již 
o třetí navýšení letošního schodku kvůli dopadům 
koronavirové epidemie. Ministryně financí Alena 
Schillerová (za ANO) vyjádřila naději, že dnešní 
změna rozpočtu je pro letošek poslední. Opozice 
vládu kritizuje, že nenavrhuje úspory v provozu 
státu. Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek 
rekordní schodek označil za aroganci vůči eko-
nomice. Šéf ODS Petr Fiala zašel v kritice ještě 
dál. Astronomické zadlužení považuje za ekono-
mický zločin, když jej vláda nedokáže zdůvodnit.

Zlato nad zlato
Cena zlata poprvé od listopadu 2011 překonala 
psychologickou hranici 1 800 USD za troyskou 
unci. Zájem o kov je podporovaný hlavně pokra-
čující koronavirovou pandemií, která živí nejistotu 
na finančních trzích. Zlato je investory vnímáno 
jako bezpečný přístav v nejistých dobách.

Burzovní rally Tesly
Hodnota akcií automobilky Tesla se od začát-
ku roku více než zdvojnásobila. Firma miliardá-
ře Elona Muska nedávno předstihla japonskou 
Toyotu a stala se největší automobilkou světa 
z hlediska tržní hodnoty. Svým oceněním už stihla 
překonat také zavedené korporace typu Coca-
-Cola, Disney či ExxonMobil. Navíc má našlápnu-
to k dalšímu milníku, když Musk věří, že už letos 
vyvine plně autonomní vozidlo, které se zvlád-
ne řídit i bez lidského back-upu za volantem  
(tzv. úrovně 5).

Nejočekávanější burzovní vstup na spadnutí
Společnost Ant Group ze skupiny Alibaba plánuje 
ještě v letošním roce vstoupit na burzu v Hong- 
kongu. Cílem firmy je dosáhnout ohodnocení 
více než 200 mld. USD, uvedla s odvoláním na 
informované zdroje agentura Reuters. Ant je po-
važován za nejhodnotnějšího technologického 
jednorožce na světě, jak se označují začínající 
soukromé firmy, jejichž hodnota překonala jednu 

miliardu USD. Firma nabízí půjčky, platby, pojištění 
a správu aktiv prostřednictvím mobilních aplika-
cí a má dominantní postavení na čínském trhu 
s mobilními platbami.

Nezaměstnanost mírně vzrostla
Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 3,7 %. 
Za poslední měsíc se tak zvýšila o 0,1 procentní-
ho bodu. Bez práce bylo téměř 270 tisíc lidí. Vol-
ných míst bylo téměř 335 tisíc, což je o asi čtyři ti-
síce více než před měsícem. „Nejčastěji přicházejí 
lidé do evidence z oblasti služeb – z pohostinství, 
hotelnictví, dopravy, cestovního ruchu. Stále se 
hlásí i ti, kteří přišli o práci v těchto sektorech 
v Rakousku, Itálii, Německu nebo ve Švýcarsku,“ 
uvedla ministryně práce Jana Maláčová.

Wirecard: podvod století
Z někdejšího německého příběhu úspěchu 
v hodnotě 28 mld. USD se vyklubal největší pod-
vod v historii akciového trhu. O firmě Wirecard, 
která zpracovává finanční transakce mimo jiné 
i pro společnosti Visa a Mastercard, vyšlo před 
několika týdny najevo, že jí chybí asi 1,9 miliardy 
eur. Němečtí státní zástupci ji vyšetřují pro po-
dezření z praní špinavých peněz. Vyšetřování se 
týká mimo jiné bývalého provozního ředitele Jana 
Maršálka, Rakušana s českým jménem, jenž je na 
útěku. Wirecard už čelí vyšetřování kvůli účetnímu 
skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl 
k zadržení jejího bývalého šéfa Marcuse Brauna. 
Věřitelům dluží téměř 4 mld. USD.

Hlasitá ozvěna Dieselgate
Spotřebitelé v Evropské unii by měli mít možnost 
žalovat koncern Volkswagen u soudu v zemi, ve 
které si zakoupili vůz se softwarem na úpravu 
emisí. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie. 
Rozsudek nejvyššího soudu EU zvyšuje možnost, 
že by německý výrobce automobilů mohl do bu-
doucna čelit množství právních žalob spotřebitelů 
z celé Unie. Případ se k soudu EU dostal poté, co 
se rakouská justice zabývala žalobou rakouského 
sdružení na ochranu spotřebitelů (VKI) jménem 

574 majitelů manipulovaných vozidel a pokusila 
se prokázat, zda má v dané věci příslušnost.

Zase ty daňové změny
Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila 
daňový balíček, který obsahuje zvýšení spotřební 
daně na tabákové výrobky. Spotřební daň by 
měla růst o 5 % ročně v následujících třech le-
tech. Druhé čtení bude pravděpodobně až po 
prázdninách. Ve třetím čtení pak prošlo zrušení 
daně z nabytí nemovitých věcí. Překvapivě však 
neprošel souběžný návrh na zrušení daňových 
odpočtů u hypoték, který navrhovala vláda.

Doporučujeme z Peak.cz

Na důchodových účtech už je půl bilionu korun, 
na reformu penzí však Česko stále čeká
Výše financí klientů penzijních společností překo-
nala historickou i psychologickou hranici. I přes 
zvyšující se objem soukromě naspořených peněz 
na penzi však Česku chybí stabilní a udržitelný 
důchodový systém, který by zohledňoval před-
pokládaný demografický vývoj. VÍCE ZDE

PODCAST s architektem Jiřím Velem: 
Jednou bych chtěl 3D tiskem postavit 
výzkumnou stanici na Marsu
Mladý stavař, architekt a specialista na 3D tisk 
Jiří Vele patří mezi klíčové lidi, kteří se podíleli na 
unikátním stavebním projektu Prvok. Jde o největ-
ší 3D tištěný objekt z betonu, který v Česku vznikl. 
I když se první český projekt teprve dokončuje, 
Jiří Vele už ví, co by chtěl v budoucnu 3D tiskem 
postavit. VÍCE ZDE

Britskému chmelařství hrozí kolaps. 
Poptávka pivovarů po zeleném zlatě 
propadla, dopady cítí i tradiční puby
Pouze 40 procent produkce chmele na britských 
ostrovech je na příští rok ze strany pivovarů pod-
loženo smlouvami. Pivovary mají místního chmele 
nadbytek kvůli tříměsíčnímu uzavření či omezení 
provozu anglických tradičních pubů. VÍCE ZDE

 

Personální přestavba v čele Škody Auto
Po téměř pěti letech v čele společnosti Škoda Auto končí na pozici šéfa představenstva Bernhard Maier. O jeho konci se spekulovalo 
již od jara, kdy se podle agentury Reuters a německých listů rozhořel mocenský boj v rámci koncernu. „Samostatnost východoevropské 
pobočky (tou je míněna Škoda Auto, pozn. red.) byla mnohým ve wolfsburské koncernové centrále trnem v oku,“ píše Handelsblatt. 
Škoda pod Maierovým vedením uvedla na trh SUV modely Kodiaq, Karoq nebo Kamiq, během jeho působení se zaměřila také na 
elektromobilitu, digitalizaci a konektivitu. „Jeho léta ve společnosti Škoda Auto patří mezi ta nejúspěšnější v celé 125leté historii automo-
bilky. Za to i za téměř dvě desítky mimořádně úspěšných let, nejprve ve společnosti Porsche a poté ve Škoda Auto, Bernhardu Maierovi 
děkuji,“ řekl předseda představenstva Volkswagen AG a předseda dozorčí rady Škoda Auto Herbert Diess.

Zdroj: Škoda AutoBernhard Maier při premiéře modelu Škoda Octavia čtvrté generace
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