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prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza

„České vládní programy nejsou filozoficky nastaveny špatně, ale jejich účinnost ke dnu sráží velmi pomalá administrace a neuvěřitelná byrokracie…“

Peníze na jádro v Dukovanech
dá stát bezúročně
Nový jaderný blok v Dukovanech by stát při výstavbě mohl financovat bezúročně, za provozu
se počítá s úrokem 2 %. Stát by měl energetické
společnosti ČEZ na výstavbu poskytnout půjčku.
Na stavbě by se měl podílet ze 70 %. Zbytek by
měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny
případné dodatečné náklady. Vyplývá to z materiálu k modelu financování nového jaderného
zdroje, který by měla projednat vláda.
Hypoteční boom na obzoru?
Průměrná úroková sazba hypoték v ČR klesla
v červnu na 2,21 % z 2,3 % v květnu. Sazba
klesá již třetí měsíc v řadě, vyplývá z Fincentrum
Hypoindexu (FH). Objem poskytnutých hypotečních úvěrů vzrostl meziměsíčně o 27 % na téměř
21 mld. Kč, zájem o úvěry na bydlení tak byl
nejvyšší od listopadu 2018. Vzhledem k nastavení základní úrokové sazby v ekonomice lze
podle FH v následujících měsících očekávat, že
se budou hypoteční sazby dál snižovat.
Zase ti hackeři
Historický útok, nejhorší událost za čtrnáctiletou existenci Twitteru, bezprecedentní narušení
důvěry. Takto média a bezpečnostní experti
komentují čtvrteční hackerský útok, kdy útočníci
převzali twitterové účty řady osobností a využili
je k podvodu s kryptoměnou bitcoin. Jménem
skutečných vlastníků účtů tvrdili, že chtějí pomoci, a že když jim někdo pošle v bitcoinech
částku tisíc dolarů, obdrží za to dvojnásobek. Síť
už podle všeho obnovila normální provoz, pozadí incidentu ale zůstává mlhavé. Spekuluje se
i o tom, že skutečným motivem nebylo vylákat
z uživatelů peníze.
Americko-evropský datavod
Soudní dvůr EU označil za neplatné rozhodnutí
Evropské komise, které umožňuje firmám předávat osobní údaje uživatelů do USA. Soud tak
reagoval na podnět rakouského aktivisty Maxe
Schremse, podle něhož společnost Facebook

Od roku 2003 do roku 2019, jde o výše celkových daňových odvodů Applu mimo USA, v mld. USD.
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Nejzajímavější události týdne

Platby Applu na daních mimo USA

03

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Americká společnost Apple nemusí Irsku na daních doplatit 13 miliard eur (346,5 miliardy Kč), jak požadovala Evropská komise (EK).
Komise tvrdila, že Apple získal mezi roky 2003 až 2014 od irského státu neoprávněnou pomoc v podobě daňového zvýhodnění, proto
musí peníze doplatit. V ostře sledovaném sporu s evropskou exekutivou ale Tribunál soudu EU rozhodl ve prospěch Applu a Irska.
Komise tak neuspěla s uložením rekordní sankce, kterou pokládala za daňový nedoplatek. Podle agentury Reuters může porážka
u soudu oslabit nebo zbrzdit postup EK vůči firmám IKEA a Nike v Nizozemsku a Huhtamaki v Lucembursku.
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začnu citací Murphyho zákonů. Ten nejzákladnější praví: „Může-li se něco pokazit, pokazí se to.“
Další říká: „Všechno trvá déle, než předpokládáme.“ Narážím na situaci na železnici, kde se
v posledních týdnech stalo hned několik neštěstí,
při nichž se srazily vlaky. Mám pocit, že není ani
týdne, aby se nějaký vlak nesrazil s autem. Což
potvrzuje další z rodiny Murphyho a navazujících
citátů, že „neštěstí nechodí nikdy samo“. I když se
stále volá po lepším zabezpečení českých železnic a také se na něm aktivně pracuje, vězte, že
k podobným nehodám (byť možná méně často)
bude docházet i v budoucnu. Důvod? Ať děláme, co děláme, vždy nám v nějaké míře zůstává
ve hře lidský faktor, který sehrává nejen na železnici stále velmi důležitou roli. Prostě, jak říká zákon
robotiky: Jediné reálné chyby jsou lidské chyby.

Ve sporu o miliardy dolarů Apple nic doplácet nemusí
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

mld. USD

EDITORIAL

Zdroj: Apple/Statista

nerespektovala pravidla ochrany citlivých dat.
Podle soudu dohoda známá jako „štít EU-USA“
nezajišťuje dostatečnou ochranu dat evropských
uživatelů. Naproti tomu dřívější rozhodnutí komise, na jehož základě společnosti poskytovaly data o uživatelích do mimounijních zemí, je
podle verdiktu soudu platné.
5G v Británii bez Huaweie
Britská vláda premiéra Borise Johnsona zakázala mobilním operátorům v Británii, aby po
letošním 31. prosinci využívali při výstavbě telekomunikačních sítí páté generace (5G) technologie čínské firmy Huawei. V parlamentu to
oznámil ministr Oliver Dowden, do jehož kompetence spadá také digitalizace. Čínský podnik v reakci uvedl, že rozhodnutí Londýna je
pro něj zklamáním. Na to, aby Londýn firmu
Huawei z budování sítí 5G vyřadil, dlouhodobě
kvůli bezpečnostním rizikům naléhaly USA.
Musk má víc než Buffett
Zakladatel a šéf společnosti Tesla Elon Musk
se díky pátečnímu růstu ceny akcií podniku
stal bohatším než legendární investor Warren
Buffett. S odvoláním na svůj index miliardářů
o tom informovala agentura Bloomberg. Objem Muskova majetku podle indexu přesáhl
70 miliard USD. Devětačtyřicetiletý Musk se tak
stal sedmým nejbohatším člověkem na světě.
Většinu jeho majetku tvoří asi pětinový podíl
v Tesle, jejíž akcie již od začátku letošního roku
posílily zhruba o více než 260 %.
Půl bilionu sem, půl bilionu tam
Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal novelu, která zvyšuje schodek letošního státního rozpočtu až na 500 miliard Kč. Informoval o tom
hrad. Jde už o třetí letošní zvýšení schodku. Původní schválený schodek byl 40 miliard Kč. Vláda
ho kvůli dopadům epidemie koronaviru a souvisejícím vládním opatřením musela zvýšit nejprve
na 200 mld. a poté na 300 mld. Kč.

Doporučujeme z Peak.cz
Potřebujeme skutečně stát?
Možná méně, než si kdo myslí…
Většinu lidí myšlenky na výraznou redukci úloh
státu či přímo bezstátní společnost ani nenapadnou. Případně jsou tyto vize bez jakékoliv
hlubší úvahy okamžitě odsouzeny jako nesmyslné. Ostatně není se čemu divit, když je nám
důležitost státu od útlého věku vštěpována ve
školách bez nabídky jakýchkoliv alternativ. Velká
část populace proto zastává názor, že kdyby
nebylo rozsáhlého státního aparátu, lidstvo by
směřovalo k nekontrolovatelné anarchii nebo
rovnou k vlastní záhubě. VÍCE ZDE
PODCAST Aleš Gill (mBank): Při letošním
cestování a utrácení v zahraničí mějte
vždy připraven „plán B“
Jedním z důsledků pandemie covidu-19 bylo
uzavření hranic, které nám dočasně znemožnilo
cestovat. S tím, jak se pravidla cestování uvolnila
a nastává čas dovolených, vznikají i různá rizika
při správě financí a běžném placení. Na co si
dát na cestách pozor? Jak se liší různé regiony
světa? Na to jsme se zeptali Aleše Gilla, specialisty bezpečnosti mBank CZ a SK, který je zároveň
vášnivým cestovatelem. VÍCE ZDE
Malé jaderné reaktory aneb SMR:
nastupující fenomén dnešní doby?
SERIÁL: Jsou SMR budoucností jádra? – 1. díl: Ve
spolupráci s pravidelným přispěvatelem Peak.cz
Radkem Škodou a jeho kolegy z ČVUT jsme připravili letní seriál o malých jaderných reaktorech.
V prvním díle SMR reaktory představíme a povíme si, jestli má cenu se jimi vůbec zabývat.
VÍCE ZDE
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