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Úvodní slovo 

Doba dluhová  

Pokud něco naši dobu definuje z ekonomického pohledu, tak je to dluh. Snad nikdy v historii nebylo tak snadné se zadlužit a 

využívat pro své potěšení „peníze těch druhých“. Na tuto aktivitu lze nahlížet jako na příležitost. Máme zde celou řadu 

podnikatelů, kteří bez dluhů nedají ani ránu, a z prostředků, které si půjčí, kupují jednu firmu za druhou. Tito podnikatelé 

jsou mnohem více investoři než podnikatelé, protože málokdy se pouštějí do zakládání firem na zelené louce. Většinou spíše 

kupují již lépe či hůře fungující firmy, které založil někdo jiný. Nic proti ničemu. Pokud do transakcí dávají i vlastní prostředky 

hojnou měrou a řídí se pravidly zdravého finančního řízení, tak takovým lidem je třeba fandit, protože bez nich by dost 

možná celá řada těchto firem zanikla. Ovšem existuje i druhá skupina podnikatelů, kteří na pravidla zdravého finančního 

řízení příliš nehledí. Jejich prioritou je pozitivní PR jejich osoby a firmy v očích laické veřejnosti, která neumí číst v jejich 

účetnictví jako banky či finanční analytici a profesionální investoři. Cizí zdroje pak získávají především pomocí silné mediální 

podpory, kterou získávají angažováním se ve více či méně slavných českých značkách. A tak se setkáváme se stále větší 

drzostí těchto PR podnikatelů, kteří sice nikdy nedokázali založit a provozovat ziskovou firmu, ale dokázali si vydobýt u  

neinformované veřejnosti pověst šikovných podnikatelů pomocí půjčených peněz. Zaslouží si být celebritami asi podobně 

jako teenager, který na Youtube mluví sprostě. Bohužel takových podnikatelských celebrit zde v poslední době máme více 

než těch pofidérních youtuberů. Nenechme se opít rohlíkem a čtěme ty finanční výkazy. Ušetříme si v budoucnosti hodně 

nervů. 

              Ondra Záruba 

Uvedení filmu Vlk z Wall Street v českých kinech bylo   

jednou z nejtěžších ran české ekonomice. Bohužel příběh 

Jordona Belforta inspiroval nejednoho wannabe, který se 

chtěl rychle a snadno dostat k penězům.  

Jejich nezodpovědné chování poškodí i seriózní investory a 

emitenty dluhových CP. 
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Situace na akciovém trhu 

Valuace hlavních akciových trhů se pohybují prakticky na stále stejné úrovni. Vidíme však rostoucí nervozitu na trzích v podobě 

větší volatility. Nejvýznamnější akciový trh USA je silně přehřátý. Nejhodnotnější světové tituly z USA jako Apple, Amazon, 

Alphabet i Microsoft atakují svá historická maxima. Na tomto trhu se hromadí obrovské množství goodwillu, které může       

kterýkoliv okamžik prudce klesnout. To platí i o Indii. Ostatní trhy zdaleka nejsou tolik přehřáté.  

Situace na dluhopisovém trhu 

Výnosy státních dluhopisů se drží na poměrně stabilní úrovni 

tento týden. V ČR očekáváme další růst úrokových sazeb. V 

Eurozóně také, ovšem v delším časovém úseku. 

Aktivum Kurz USD 

Zlato 1 292 

Stříbro 16,35 

Ropa (Brent) 76,79 

Bitcoin 7 682 

  Ostatní aktiva 

Tento týden byl trh s hlavními komoditami poměrně stabilní. Ve střednědobém 

horizontu 3-5 let očekáváme posílení ceny ropy. Zlato by mohlo posílit v kratším 

horizontu do 1 roku. K hlavní kryptoměně Bitcoin jsme velmi skeptičtí i nadále. 

Trh P/E P/B Div % TK mld. USD 

All (31669) 19,00 1,97 2,53% 90 091,48 

United States (5726) 24,63 2,93 1,89% 34 435,89 

China (PRC) (4264) 17,81 1,84 2,26% 12 391,76 

Japan (3184) 15,16 1,36 2,15% 6 663,92 

United Kingdom (1086) 15,81 1,85 3,66% 3 663,11 

France (551) 18,90 1,63 2,98% 2 576,87 

Germany (570) 14,38 1,65 2,95% 2 415,82 

India (1269) 27,61 2,91 1,47% 2 220,43 

Canada (1083) 18,37 1,71 2,81% 2 213,39 

Hong Kong (1171) 13,51 1,24 3,05% 2 085,57 

Switzerland (285) 15,35 1,97 3,41% 1 819,15 

Czech Republic (11) 13,40 1,40 5,34% 32,62 

Emitent 3 roky 5 let 10 let 

Čína 3,298 3,416 3,593 

Česko 0,959 1,330 1,892 

Německo -0,574 -0,233 0,375 

Velká Británie 0,669 0,983 1,278 

USA 2,600 2,745 2,900 
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Zaujalo nás doma 

Babiš bude tento týden podruhé jmenován premiérem 6.6. 

Premiér v demisi Andrej Babiš bude tento týden podruhé jmenován       

premiérem po současném neúspěšném pokusu získat důvěru ve sněmovně. 

Vyplynulo to ze schůzky, která se uskutečnila mezi premiérem v demisi a 

prezidentem Zemanem v Lánech minulý týden. A to navzdory tomu, že 

dosud není jisté, že jeho druhá vláda získá podporu ve sněmovně. Stále 

totiž čekáme na výsledky hlasování o vstupu do  koalice mezi členy ČSSD, s 

níž chce Babiš oficiálně vládnout. Otázkou i nadále zůstávají jednotliví   

ministři v nové vládě. Jisté je, že končí Pelikán a Stropnický. Otázkou      

zůstává působení Šlechtové, která se minulé týdny s Babišem ošklivě     

rozkmotřila. Prezident se velmi silně vymezil proti  kandidátovi ČSSD na 

post ministra zahraničí Miroslavu Pochemu. Ve stejný den, kdy Babiš    

oznámil, že ho prezident ve středu podruhé jmenuje premiérem, jeho hnutí 

ANO silně pomohlo prezidentovi, když zastavilo diskusi ve sněmovně na 

téma přítomnosti Novičoku na území ČR.  

Sněmovní fraška na téma Novičok 

Neuvěřitelná fraška se minulý týden odehrála při mimořádné schůzi      

poslanecké sněmovny na téma přítomnosti a výroby nervového plynu   

Novičok na území ČR. Poslanci se k tomuto tématu měli sejít ve čtvrtek 

ráno. Aby sněmovna mohla být usnášeníschopná, tak je nutné, aby bylo 

přítomno 67 poslanců z 200. V 9:00 jich bylo v sále přítomno výrazně více 

než 100. Další desítky poslanců dorazily během krátké doby do sněmovny a 

jejich počet byl celkově přes 140. Ovšem vzhledem k tomu, že strany ANO, 

KSČM, SPD a ČSSD nechtěly projednávat téma Novičok na území             

poslanecké sněmovny, tak ačkoliv byla velká část jejich poslanců přítomná v 

sále, tak nezastrčili své hlasovací karty do lavic tak, aby mohli při hlasování 

vypadat jako nepřítomní. To umožnilo předsedovi sněmovny Radku       

Vondráčkovi z ANO schůzi odložit na neurčito, čímž v podstatě tuto schůzi 

zcela zrušil. A stalo se tak v čase 9:03 bez vyhlášení obvyklé přestávky do 

doby, než se poslanci sejdou. Středopravá opozice tak  doplatila na to, že 

poslanci Pirátů, ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP09 nebyli v plném počtu při  

zahájení schůze přítomni. Poté poslanecká sněmovna pokračovala řádnou 

schůzí, kde vystupovali poslanci s přednostním právem na téma Novičok, 

ovšem byli limitováni nutností předkládat návrhy a časovým limitem. A 

především nebyla zahájena rozprava, do které by se mohli přihlásit všichni 

poslanci. Sněmovna tak nemohla potvrdit stanovisko zahraničního výboru, 

kterým by jasně deklarovala světu i spojencům z NATO a EU, že se v ČR 

Novičok nevyráběl. To mimořádně hraje do karet jak prezidentu Zemanovi, 

který toto připustil, tak Rusku, které jako první označilo ČR jako jednu ze 

zemí, odkud mohl jed, který byl použit na otravu dvojitého agenta Skripala 

ve Velké Británii v březnu letošního roku. 

Předseda sněmovny Vondráček rozpustil schůzi za 3 

minuty, aby nemusela proběhnout ANO nepříjemná 

debata na téma Novičok, kde by se mohlo hnutí dostat 

do sporu s prezidentem Zemanem. 

Bez důvěry sněmovny vládnout nechci. Říkal při prvním 

pokusu Andrej Babiš. 
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Zaujalo nás doma 

Nové dluhopisové prospekty 

Minulý týden se objevily dvě nové dluhopisové emise s prospektem 

schváleným ČNB. První emisí je dluhopisovým investorům důvěrně    

známá společnost FINEP, která patří mezi nejvýznamnější pražské      

developery v oblasti bytové i kancelářské výstavby. FINEP vydal          

dluhopisy pro retailové investory skrze svou dceřinou společnost FINEP 

Hloubětín. Velikost emise je 160 milionů korun, splatnost dluhopisů je 5 

let a nesou roční kupón 5%. Manažerem emise je J&T Banka. Dle názoru 

Comsense analytics se jedná o jednu z kreditně nejkvalitnější emisí pro 

retailové investory za poslední rok. Dalším dluhopisovým emitentem je 

společnost Saunia s.r.o., která provozuje saunové světy po celé          

republice.  

Krize okolo CEFC se v posledních dnech trochu uklidnila 

Poté co skupina J&T převzala aktiva CEFC v Česku a dokonce odvolala i 

představenstvo CEFC Europe, to Číňané označili za pokus o nepřátelské 

převzetí a celá situace se značně vyhrocovala. Minulý týden však CEFC 

Europe jmenovala nové statutární orgány, kdy se do funkce ve vedení 

CEFC Europe vrátil Jaroslav Tvrdík, tentokrát ale na post místopředsedy 

představenstva, a členkou se stala opět Marcela Hrdá. Předsedkyní  

představenstva se stala jednatelka společnosti Rainbow Wisdom Žen Sia. 

Skončil tím krizový management dosazený skupinou J&T. 

Společnost Rainbow Wisdom je v nové organizační struktuře CEFC       

klíčová. Čínská CITIC prostřednictvím této společnosti slíbila odkoupit od 

J&T veškeré pohledávky za CEFC. Rainbow Wisdom zároveň získá 9,9 % v 

J&T Finance Group. J&T v pátek potvrdila, že již obdržela 11,5 miliardy 

korun, které jí dlužila CEFC. Zástupci J&T a CITIC se rovněž dohodli na 

dalších jednáních o možném rozvoji spolupráce a investicích do          

společných projektů. Čínský státní konglomerát CITIC Group má v CEFC 

Europe podíl 49 %.  

Ukrajinská policie nechala „naoko“ zemřít ruského novináře, 

který v ČR nemohl zůstat 

Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko se stal minulý týden hvězdou 

první kategorie. Nejprve, když média i ukrajinská policie oznámila, že byl 

zavražděn. To vzbudilo obrovskou míru odezvy po celé Evropě i Rusku, 

protože Babčenko byl známým kritikem Kremlu. Babčenko kvůli svému 

postavení v Rusku nejprve emigroval v loňském roce do Česka, ale     

nemohl zde zůstat, protože mu úřady nepovolily pobyt. Poté odešel na 

Ukrajinu. Právě na Ukrajině měl být zavražděn minulý týden. K vraždě 

ovšem nedošlo, protože Babčenko se obrátil na Ukrajince s žádostí o 

pomoc poté, co se mu přiznal nájemný vrah, že dostal za úkol ho zabít. V 

zájmu dopadnout objednatele vraždy ho ukrajinská tajná služba nechala 

prohlásit za zavražděného. Po zatčení objednatele vraždy byla celá akce 

odhalena. O tom, že Babčenko není mrtvý nevěděla dokonce ani jeho 

manželka. Zatčený objednatel vraždy má být napojen na ruské tajné 

služby, což je interpretováno jako snaha zlikvidovat Babčenka přímo z 

Kremlu. 

Arkadij Babčenko 
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Zaujalo nás doma 

Daimler může v Česku postavit obří distribuční centrum 

Německý automobilový koncern Daimler získal důležité povolení v plánu 

na výstavbu obřího skladu náhradních dílů značky Mercedes-Benz u obce 

Úžice ve středních Čechách. Od Krajského úřadu Středočeského kraje 

získal souhlasné stanovisko EIA, které posuzuje vliv na životní prostředí. 

Tento plánovaný sklad má mít rozlohu dokonce dvakrát větší než       

distribuční centrum Amazonu v Praze-západ a investice se má vyšplhat 

na několik miliard korun. Jedná se o úspěch i pro developerskou        

společnost CTP, která pozemky Daimleru nabídla a chtěla by centrum pro 

automobilku i stavět. Daimler sice zvažuje ještě lokalitu v Polsku,       

preferuje ale spíše středočeskou variantu. Plánovaný sklad má fungovat 

jako tzv. hub, tedy centrální sklad a je rozšířením globální logistické sítě 

Daimleru, a nikoli jeho přemístěním z Německa do jiné země. 

SPD má radikálnější výroky než pravicoví extrémisté 

Podle zprávy o hrozbách extremismu vydávanou ministerstvem vnitra 

jsou výroky členů hnutí SPD Tomia Okamury v některých případech   

radikálnější než ty od členů pravicově extremistických stran. O SPD se 

sice nepíše přímo jako o extremistické straně, vybírá si ale podobná  

témata jako pravicoví extremisté́ a nezřídka k nim zaujímá i radikálnější 

stanoviska. Ministerstvo vnitra tím naráží na rasistické a xenofobní    

výroky představitelů SPD z  minulosti, kdy například bývalý tajemník SPD 

Jaroslav Staník na půdě sněmovny prohlásil, že by posílal menšiny do 

plynu, za což čelí i trestnímu stíhání. Známý je i výrok poslance Miroslava 

Roznera, který si dovolil dokonce nazval koncentrační tábor v Letech 

"pseudokoncentrákem". 

Podle zprávy již nejsou hlavní hrozbou tradiční extremistické strany, ale 

právě ty xenofobně populistické. V dokumentu se také objevuje         

varování, že populisté a extremisté chtějí ovlivňovat zásadní rozhodnutí v 

oblasti bezpečnosti, kterými je například v poslední době často           

zmiňované členství v NATO a EU. Zpráva tak naznačuje souvislosti mezi 

zdánlivě pouze radikálními výroky a důležitými politickými rozhodnutími 

na té nejvyšší úrovni a mezinárodní spolupráci.  

Home Credit udělal v Číně ztrátu za první kvartál 31 milionů EUR 

První kvartál čínské pobočky Home Creditu skončil ztrátou přibližně 800 

milionů korun. Tato ztráta je způsobena horšící se platební morálkou 

čínských klientů i zásahem regulátora.  

Česká zbrojovka oznámila rekordní zisk přes 600 milionů 

Česká zbrojovka z Uherského Brodu oznámila, že v loňském roce        

přesáhla obrat 4,5 miliardy koruna dosáhla zisku 625 milionů korun. 90% 

obratu firmy tvořil export. 

Tomio Okamura a Miroslav Rozner.  
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Zaujalo nás ve světě 

Začíná Trumpova obchodní válka s EU? 

Spojené státy začaly od pátku uplatňovat cla 25% na ocel a deset procent 

na hliník na dovoz z EU, Kanady a Mexika. USA tato cla zavedly už 23. 

března. Donald Trump se tím postavil na práh obchodní války. Dosud 

takto „bojoval“ jen s Čínou, které vyhrožoval už v prezidentské kampani 

v roce 2016. Zavedením cel se ale pouští USA do zásadního střetu se 

svým nejsilnějším spojencem − s Evropskou unií. EU měla dosud z placení 

těchto poplatků výjimku. Evropští politici se snažili cla odvrátit, kromě 

jiného Washingtonu nabídli, že by více otevřeli energetický trh EU     

dovozu plynu z USA. Došlo i na tvrdší hrozby, kdy Evropská komise   

oznámila, že odpoví podobným způsobem a uvalí dodatečná (sankční) cla 

například na vybrané americké potraviny, motocykly Harley-Davidson či 

na rekreační plavidla. 

Dovozním bariérám, porušujícím pravidla světového obchodu, se       

nakonec ale zabránit nepodařilo. Trvalá výjimka, o kterou Brusel usiloval, 

nebude. Země Evropské unie během uplynulých pěti let do USA vyvážely 

železo a ocelářské výrobky v hodnotě 6–7,5 miliardy eur. Tyto položky 

loni představovaly 1,7 % celkového vývozu z EU. Podle předběžných  

údajů se evropské sankce budou týkat amerického dovozu za 2,8       

miliardy eur. Statisticky mizivá hodnota je ale na rozpoutání obchodního 

konfliktu dostačující. Na český obchod by zavedení cel mělo mít podle 

odhadů dopad v hodnotě zhruba 2 miliard korun. To je zhruba 2,4 % 

vývozu do USA. Na růst českého HDP by měl být dopad nižší než 0,1 %. 

Podstatnější by bylo, pokud by se se obchodní válka rozšířila na exporty 

automobilů z EU do USA. To by mohlo mít dopad na HDP v řádech     

jednotek %. 

NATO chce, aby Rusko přijalo odpovědnost za sestřelení letadla 

na Ukrajině 

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg chce, aby 

Rusko přijalo odpovědnost za sestřelení letadla Malaysia Airlines, ke 

kterému došlo nad územím východní Ukrajiny v roce 2014. Řekl to rádiu 

Svobodná Evropa s tím, že vyšetřovatelský tým poskytl jednoznačné 

důkazy o tom, že dopravní letadlo bylo sestřeleno pomocí ruské vojenské 

techniky. K sestřelení došlo během ukrajinsko-separatistickém konfliktu, 

ve kterém se výrazně angažuje prostřednictvím neoficiálních vojenských 

žoldáků a techniky Moskva. Rusko dlouhodobě odpovědnost za tuto 

havárii odmítá. Na palubě bylo veliké množství občanů z Evropské unie, 

což značně zostřilo vztahy mezi EU a Ruskem, které jsou i díky tomuto 

konfliktu dlouhodobě napjaté.  
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Zaujalo nás ve světě 

Děkujeme za pozornost . Těšíme se na Vás opět příští týden! 

Itálie má novou vládu z populistických stran 

Minulý týden v pátek v italském prezidentském paláci složil přísahu nový 

vládní kabinet v čele s Giuseppem Contem. Ten jako právník, akademik a 

politický nováček stanul v čele první vlády v západní Evropě, kterou   

vytvořily populistické strany, a to Liga a Hnutí pěti hvězd (M5S). Tato 

vláda vznikla po několikaměsíčním složitém vyjednávání. Minulou      

neshodu při sestavování kabinetu se podařilo vyřešit, až když byl kritik 

eura Paolo Savona, který se původně ucházel o post ministra financí což, 

ale zablokoval italský prezident Sergio Mattarella, přesunut na           

ministerstvo pro záležitosti EU. Ministrem financí se místo toho stane        

poměrně neznámý profesor ekonomie Giovanni Tria a ministrem       

zahraničí bude proevropský Enzo Moavero Milanesi. 

Šéf M5S Luigi Di Maio získal sjednocený resort práce, sociálních věcí a 

hospodářského rozvoje, aby mohl dohlížet na klíčový projekt M5S -   

zavedení základního nepodmíněného příjmu pro chudé. Nová italská 

vláda nyní musí získat důvěru v parlamentu. Liga i Hnutí pěti hvězd ale 

mají v obou komorách pohodlnou většinu. Koaliční program této       

populistické vlády znepokojuje evropské partnery a instituce, a to  

zejména kvůli zamýšlenému odklonu od úsporných opatření Evropské 

unie. Liga, již agentury označují za krajně pravicovou, do koaliční smlouvy 

také prosadila deportace migrantů bez dokumentů, kterých v Itálii žije 

kolem půl milionu. A jak už to u populistických stran bývá, panuje      

celkově značná nejistota okolo celého programu a kroků. 

Na internetu je polovina lidstva, růst začne nejspíš výrazně   

zpomalovat 

Podle studie Internet Trends Report 2018 se k internetu připojuje již 3,6 

miliardy lidí po celém světě. To je zhruba polovina všech lidí. Už třetina 

lidí zároveň používá sociální sítě, jako je Facebook, Instagram nebo   

čínský WeChat či Weibo. Ještě před osmi lety měla k internetu přístup 

pouze čtvrtina lidí. V Česku mělo přístup k internetu podle posledních 

dostupných čísel 82 % domácností. A právě poloviční internetový dosah 

je bod, ve kterém podle odhadů dojde k výraznému zpomalení růstu. 

Hlavním zdrojem příjmů některých světově významných společností, jako 

například Facebook či Google, je reklama na internetu. Tyto příjmy 

v minulosti každoročně výrazně rostly. Pokud by začal růst opravdu   

významně zpomalovat, mohlo by se to citelně projevit i na akciích těchto 

internetových společností. 

Giuseppe Conte 

Profesor ekonomie Giovanni Tria 
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