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Hlavní zprávy
Propad ropy po neúspěšném jednání o omezení produkce
Ceny ropy se propadly nejvíc za poslední dva měsíce poté, co nedělní jednání mezi 16 největšími
světovými producenty o omezení produkce ztroskotaly. Futures se propadly o téměř 7 procent v New
Yorku, jedná se tak o největší denní propad od začátku února. Jednání, které se konalo v Doha, hlavním
městě Kataru, se táhlo více než deset hodin a skončilo bez jakékoli dohody.
Zástupce korunního prince Saudské Arábie Mohammed bin Salman prohlásil, že království neomezí
produkci, pokud se nepřidají další hlavní producenti včetně Íránu, který však prozatím těžbu omezovat
nebude. Ropa West Texas Intermediate následně propadla o téměř tři dolary a v pondělí 18. 4. ráno byla
na hodnotě 38,43 USD. Brent kontrakt propadl o více než tři dolary a pondělní hodnota byla 40,9 USD.
Na grafu je tento propad zřetelný i v ročním měřítku. [1] [2]
Graf: Vývoj WTI a Brent futures za poslední rok
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EPH vstupuje na burzu
Minulý týden oznámil Energetický a průmyslový holding (EPH), že na pražské a londýnské burze
nabídne na prodej minoritní podíl ve své dceřiné společnosti EP Infrastructure (EPIF). Jedná se o
přibližně patnácti procentní podíl, přičemž na pražské burze budou obchodovány akcie, zatímco na
londýnské jen certifikáty GDR (není s nimi spojeno hlasovací právo).
V současnosti drží Daniel Křetínský a Patrik Tkáč přibližně 37 procent akcií EPH každý. Zbytek vlastní
kyperská společnost Biques Ltd., kterou kontroluje skupina J&T. Veškeré prostředky získané z akciové
nabídky tak plánuje EPH použít na výkup vlastních akcií, které drží Biques. Celkový dluh EPH se za
rok 2014 pohyboval kolem 140 miliard korun což je zhruba polovina celkového majetku, z toho zhruba
43 miliard připadá na EPIF. Provozní zisk včetně odpisů byl zhruba 38 miliard korun.
Získání prostředků přes burzu je součástí záměru pro další rozvoj. EPH loni koupil šest plynových
elektráren v Itálii, zdroje má i ve Velké Británii a v Německu. V Česku mu patří například Elektrárny
Opatovice. Podle některých informací plánuje EPH i nákup ztrátových německých dolů a elektráren,
které prodává švédský Vattenfall. Jedná se o pět hnědouhelných dolů a čtyři elektrárny o výkonu osm
tisíc megawatt.
Nabídku na tyto aktiva stáhl ČEZ, protože v nich nevidí zisk. Problémem je nízká cena elektřiny a
nejasná budoucnost uhelného průmyslu v Německu, které plánuje totální přechod k zelené energii. Lze
se tak obávat rozhodnutí, které by ze dne na den penalizovalo uhelné zdroje nebo je úplně zakázalo.
Podobně jako Merkelová předvedla po Fukušimské katastrofě v roce 2011. Křetínský však předpokládá,
že jsou tyto plány příliš rychlé a státy se bez klasických elektráren ještě pár let neobejdou. [3] [4] [5] [6]

Zemětřesení v Japonsku a v Ekvádoru, stovka mrtvých
Minulý týden otřásly Japonskem dvě zemětřesení. Čtvrteční o síle 6,2 Richterovy stupnice i druhé,
sobotní, o síle 7,3 zasáhly japonský region Kumamoto na ostrově Kjúšú. Podle současných odhadů při
obou zemřelo minimálně 25 lidí a další desítky zraněných. Velké množství lidí bylo o víkendu uvězněno
v jejich vlastních domech, které se při otřesech zbortily.
Silnější a s mnohem ničivějšími následky bylo zemětřesení v jihoamerickém Ekvádoru. Se sílou 7,8
stupnice se jedná o nejsilnější zemětřesení za posledních více než třicet let. Tamní úřady v neděli
oznámily, že při zemětřesení zemřelo minimálně 77 lidí a více než 588 jich bylo zraněno. Zemětřesení
mělo epicentrum na ekvádorském pobřeží, které je naštěstí jen řídce obydleno, škody se však táhly
stovky kilometrů až k hlavnímu městu Quitu a dalším velkým městům. [7] [8] [9] [10]
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Politika a veřejná správa
Poslanci schválili nová pravidla pro hazardní byznys
Minulý týden poslaneckou sněmovnou prošly dvě nové sazby a to na automaty 35 procent a na ostatní
druhy hazardu 23 procent. Vláda a ministr financí Babiš přitom usilovali o tři sazby a to pro technické
hry (automaty) 35 procent, pro živé hry, loterie a binga 30 procent a 25 procent pro kurzové sázky a
tomboly. Uspěly tak tři společnosti Fortuna, Tipsport a Sazka, které lobovaly skrze Asociaci
provozovatelů kursového sázení (APKURS). Ministr Babiš je rozhořčen, protože verze zákona, která
prošla, připraví státní rozpočet až o půl miliardy korun ročně. [11] [12]

Španělský ministr průmyslu rezignoval kvůli Panama papers
Jose Manuel Soria, bývalý španělský ministr průmyslu, rezignoval na svoji funkci kvůli podílu ve
společnostech sídlících v „daňových rájích“. S rezignací zároveň složil poslanecký mandát. Podle
informací odhalených v Panama papers měl podíly ve společnostech v Panamě a na britském ostrově
Jersey. Jedná se tak o další politickou „oběť“ Panama papers poté, co předminulý týden rezinoval
premiér Islandu Sigmundur Davíd Gunnlaugsson. [13] [14]

Poslanci schválili zákaz prodeje během některých svátků
Poslanecká sněmovna minulý týden odsouhlasila přijetí senátního návrhu, o omezení prodejní doby ve
větších obchodech během svátků. Původní návrh však zmírnila a zákaz se tak týká oproti původním
sedmi jen tří dnů v roce, konkrétně 25. a 26. prosince a 1. ledna. Na štědrý den budou obchody moct být
otevřené jen do 14 hodin. Omezení se navíc týká jen velkých obchodů, respektive nad 200 metrů
čtverečních, a netýká se třeba čerpacích stanic, lékáren a obchodů ve zdravotnických zařízeních, nebo
nádražních a letištních obchodů.
Jedná se tak o kompromis mezi sociálně smýšlejícími poslanci a senátory (především z ČSSD), kteří
omezením chtějí ulehčit zaměstnancům velkých obchodů a liberálně smýšlejícími (především z ANO),
podle kterých je toto další zásah do svobodného podnikání. Zástupce předkladatelů senátor František
Bublan však není spokojen a doufá, že v Senátu, kam nyní předloha míří pro posouzení, bude ještě
prostor obohatit zákon o další dny. Odbory jsou nicméně spokojené podle mluvčí Odborového svazu
pracovníků obchodu Anety Bednářové, kdy zákon zajistí zaměstnancům alespoň minimální volno. [15]
[16]
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Ekonomika a finance
Vývoj státního dluhu v prvním čtvrtletí 2016
Český státní dluh v prvním čtvrtletí zaznamenal mezičtvrtletní nárůst ve výši 21,7 mld. Kč oproti konci
roku 2015. Podle ministerstva financí se jedná o krátkodobý důsledek racionálního přístupu využívání
situace na kapitálových trzích, kde realizovalo prodej státních dluhopisů se záporným výnosem ve
jmenovité hodnotě 55,8 miliard korun. Zatěžovat státní rozpočet dluhy, když se ekonomika nachází
v růstu je sice v rozporu s ekonomickou teorií, ministr financí Babiš však uvedl, že by bylo velkou
chybou nevyužít situace, kdy jsou věřitelé ochotní platit za to, že státu půjčují.
Celkové příjmy z investiční činnosti v rámci řízení likvidity státní pokladny se zahrnutím mimořádných
příjmů státního rozpočtu z prodeje státních dluhopisů se záporným výnosem dosáhly v prvním čtvrtletí
roku 2016 celkové výše 156,3 mil. Kč, což představuje nárůst o 456 % oproti prvnímu čtvrtletí
předchozího roku a jedná se o 43,5 % větší příjmy než za celý rok 2013. Celková hrubá emise
střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů bez výnosu prodaných na primárním trhu v prvním
čtvrtletí roku 2016 činila 38,1 mld. Kč. [17] [18]

Argentina se po letech vrací na kapitálové trhy
Argentina v letech 2001 a 2002 zažila poměrně drsný bankrot. Jednalo se o přibližně 100 miliard USD.
S většinou svých investorů se tehdy dohodla na snížení dluhu a to až o sedmdesát procent. Malá část
investorů však na toto nepřistoupila a celou věc řešili soudy. Argentina tak kromě zničené reputace
musela vyplatit některé investory i po samotném bankrotu.
Nyní, po zhruba patnácti letech, Argentina vydává novou emisi státních dluhopisů, a to až 15 miliard
USD, minimum však bude 8,5 miliard USD. Emisi povolili i americké soudy, u kterých se právě bývalí
věřitelé soudili v letech 2001 a 2002. Očekávaný výnos dluhopisů je 7 % u pětiletých, 8 % u desetiletých
a 9 % u třicetiletých. Emisi budou řídit Deutsche Bank, HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co and
Banco Santander. Získané peníze plánuje Argentina použít jak na výdaje na ekonomiku tak na vyplacení
věřitelů.
V Argentině se také chystá po více než pěti letech první IPO. Díky získávání důvěry zahraničních
investorů a špatné ekonomické situaci sousedních zemí (Brazílie v recesi, problémy v Peru a Chile) je
Kolumbie a Argentina, podle prezidenta hlavní argentinské burzy Adelma Gabbiho, jedinou destinací
pro větší zahraniční investice v Jižní Americe. Problémem tak je nyní jedině nedostatek nabídky, protože
dosud zde nebyly téměř žádné soukromé společnosti, které by získávaly kapitál na burze. Posledním
IPO byla v roce 2010 společnost TGLT. Nyní se údajně chystá miliardář Eduardo Eurnekian veřejně
nabídnout část jeho Corporacion America. IPO chystá také společnost Grupo Supervielle SA, kterou
kontroluje argentinská banka Banco Supervielle. [19] [20] [21]
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Bank of England nechává hlavní sazbu rekordně nízko
Minulý týden se výbor pro měnovou politiku britské centrální banky jednohlasně shodl na ponechání
klíčové úrokové sazby na sedmiletém rekordním minimu 0,5 procenta. Banka v čele s guvernérem
Markem Carneyem drží své opatrné strategie. Jedním z důvodů je nejistota výsledku referenda, který
čeká Británii v červnu, o možném výstupu z Evropské unie. Dalším důvodem proč banka nezpřísňuje
svou monetární politiku, je současná nízká inflace až deflace v celé Evropě. Podobně jako ostatní
centrální banky má i ta britská inflační stanoven na dvou procentech. Analytici očekávají ponechání
sazeb na rekordním minimu až do roku 2017. [22] [23]

Byznys
Stock Spirits za první čtvrtletí 2016 opět v zisku
Středoevropský výrobce lihovin, skupina Stock Spirits, se v prvním čtvrtletí letošního roku ocitl oproti
roku 2015 v zisku. Její celkové tržby vzrostly o 29 % na 55,3 milionů euro (1,5 miliardy korun) a
provozní zisk byl 6,3 milionů euro (170,3 milionů korun). Ve srovnání se ztrátou 4,2 milionů euro za
první čtvrtletí 2015 se jedná o skvělý výsledek.
Před pár týdny společnost Western Gate Private Investments, která je největším individuálním
akcionářem Stock Spirits, vyzvala k odchodu generálního ředitele a jmenování nových členů správní
rady, kteří by firmě pomohli vypořádat se s oslabením v Polsku. I přes to, že v prvním čtvrtletí
zaznamenala Stock Spirits návrat k zisku v Polsku a další úspěchy, Chris Heath oznámil odchod do
předčasného důchodu. V současnosti je dosavadním šéfem Miroslaw Stachowicz. [24] [25]

Přední americký těžař uhlí vyhlásil bankrot
Společnost Peabody Energy, světový lídr v těžbě uhlí, vyhlásila bankrot. Souvisí to, podobně jako
problémy české OKD, s propady ceny uhlí. Americká společnost už nebyla schopná spravovat dluh
přibližně 10,1 miliard dolarů, vyhlášení bankrotu je tak ochranou před věřiteli. Jedná se o jeden
z největších bankrotů v energetickém sektoru posledních let. Pod soudní ochranou má být Peabody
schopna snížit zadluženost a ozdravit ekonomiku podniku.
Problémy Peabody souvisí hlavně s převzetím australského těžaře Macarthur. Za něj v roce 2011
zaplatila společnost zhruba 5,1 miliard dolarů. Tehdejší ceny uhlí byly dost vysoko a investice se zdála
jako velmi výhodná. Následný vývoj, viz graf, souvisel především s poklesem poptávky hlavně v Číně.
Od té doby poptávka stále klesala a ceny uhlí i akcií většiny uhelných společností s ní. [26] [27]
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Graf: Stowe Global Coal Index
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Ad Hoc neprodá OKD, dokud ji nestabilizuje
Skupina Ad Hoc (AHG), současný většinový majitel černouhelné společnosti OKD, ve čtvrtek
oznámila, že společnost neprodá, dokud nedojde ke stabilizaci finanční situace OKD. Reagovala tak na
nabídku minoritního vlastníka Arca Capital slovenského miliardáře Pavola Krúpy. Ten ve čtvrtek
v České televizi oznámil, že je schopen provozovat ODK pět až sedm let bez pomoci státu. Kolik je
ochoten za OKD zaplatit však neuvedl.
Zájem o OKD projevila také skupina podnikatelů okolo obchodníka s uhlím a elektřinou Petra Pauknera.
Ten uvedl, že pokud by Arca Capital převzala závazky OKD, je jeho skupina schopna s ní jednat o
provozování těžební společnosti. K nabídce je AHG připravena se vrátit po skončení jednání se státem.
Součástí návrhu na reorganizaci je účast státu ve výši čtyř miliard Kč výměnou za akciový podíl.
Skupina také navrhla státu, že odepíše 420 milionů eur (zhruba 11 miliardy korun) dluhu a dodá do
firmy hotovost 35 milionů eur (zhruba 950 milionů korun). [28] [29] [30]

Tržní podíl Volkswagenu dosáhl pětiletého minima
Tržní podíl společnosti Volkswagen AG dosáhl v prvním čtvrtletí v Evropě na svá pětiletá minima.
Přitom automobilový průmysl v Evropské unii je stále na vzestupu. Poptávka v regionu v březnu vzrostla
o 6,0 % na celkových 1,7 milionů vozů. Jedná se tak již o 31. po sobě jdoucí měsíční růst. Za celé první
čtvrtletí se pak jedná o 8,2% růst na 3,8 milionů automobilů. Data minulý týden zveřejnila ve své tiskové
zprávě agentura ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), která reprezentuje 15
evropských výrobců automobilů.
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Volkswagen tak i nadále trpí následky emisního skandálu z minulého roku. Nová data potvrzují, že tato
aféra významně ovlivnila i spotřebitele, kteří se postupně odvrací od Volkswagenu k jiným
automobilkám, jako je BMW, Fiat Chrysler nebo Daimler. Vzhledem k nákladům na nápravu skandálu
Dieselgate se nedávno také začalo spekulovat o tom, že Volkswagen nebude v letošním roce vyplácet
dividendu. I přes zdánlivé uklidnění situace tak aféra Dieselgate pro Volkswagen ještě zřejmě nekončí.
[31] [32]

Microsoft žaluje americké ministerstvo spravedlnosti
Microsoft žaluje vlád kvůli zákazu oznámit klientům, když vláda nahlíží do jejich soukromých
informací a elektronické pošty. Žaloba je zatím nejagresivnější krok od Microsoftu v dvouletém sporu
s USA o soukromí uživatelů jejich softwaru. Jedná se o jeden z mnoha sporů mezi technologickými
giganty a vládou USA. Dalšími známými spory o soukromí byl například boj o odblokování iPhonu či
sběr dat z Facebooku.
Soukromí uživatelů je v současnosti velmi zmiňovaným tématem vzhledem k obrovskému množství dat
v elektronické podobě, které se neustále zvětšuje. Americká vláda je poměrně známa svými zásahy do
soukromí (například kauza Snowden apod.) a je proto dobře, že se softwarové společnosti snaží bránit.
Mohlo by dojít k ohrožení našeho soukromí a to dokonce bez našeho vědomí. [33] [34]

Zajímavosti
Potvrzeno: Zika virus způsobuje deformace plodu
Po měsících výzkumu byly vyvráceny všechny pochybnosti o tom, jestli Zika virus způsobuje
mikrocefalii, těžkou vývojovou poruchu spojenou se zakrněním mozku, nebo ne. Zika virus přenáší
komáři a případy jsou hlášeny už v 33 zemích především Jižní Ameriky ale také Mexika, Severní
Ameriky a nově i Evropy. Objevují se i podezření, že Zika poškozuje mozek dospělých lidí a další
komplikace.
Existuje celá řada dalších otázek, týkajících se Zika viru, jako například jaké další defekty plodu
způsobuje, jestli a jak moc velké problémy může způsobovat u dospělých apod. S blížícím se létem, kdy
je zvýšený počet komárů, se navíc objevují obavy s rychlejšího šíření. Vláda prezidenta Obamy se nyní
snaží přesvědčit americký kongres, aby poskytl prostředky na boj proti této epidemii. Jedná se však o
celosvětovou hrozbu, na kterou se musí připravit i Evropa. [35] [36]
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Drone objevil Lochneskou nestvůru
Norská společnost Kongsberg Maritime již 35 let testuje podvodní průzkumníky-roboty v jezeře Loch
Ness ve Skotsku. Její nejnovější automatizované torpédo Munin odhalilo při posledním průzkumu
objekt dlouhý přibližně deset metrů s dlouhým krkem, který byl identifikován jako Lochneská příšera.
Jedná se však o filmovou rekvizitu starou téměř 50 let pro film The Private Life of Sherlock Holmes.
Rekvizita váží okolo čtyř tun a nebude pravděpodobně vyzvednuta.
I přes to, že se jedná jen o filmovou rekvizitu, je to stále pro norskou společnost úspěch. Hloubka jezera
dosahuje v některých místech až 230 metrů a není tak vůbec jednoduché dno prozkoumat. Jejich
poslední robot tak může najít uplatnění v prozkoumávání dalších hlubin. Munin drone je totiž schopen
zmapovat rozsáhlá území až do hloubky 1 500 stop (457 metrů). [37] [38]
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Burzovní data
Pražská akciová burza

Akcie

CETV
ČEZ
ERSTE
FORTUNA
KB
NWR
PEGAS
PHILIP MORRIS
PLG
STOCK
TMR
O2
UNIPETROL
VIG

Cena

YTD

1 týden

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

64,40
422,00
693,00
89,70
4 890,00
0,16
817,90
13 058,00
208,00
53,10
630,00
250,00
183,75
542,90

-3,88%
-5,02%
-10,70%
11,43%
5,17%
60,00%
11,89%
8,83%
0,29%
4,42%
3,28%
5,98%
14,84%
-21,17%

1,02%
5,61%
5,26%
0,56%
1,09%
6,67%
3,53%
-3,86%
0,00%
6,63%
0,00%
6,40%
-0,14%
1,10%

10,18%
0,96%
-0,53%
4,30%
-3,68%
0,00%
8,89%
-0,55%
-0,48%
-3,89%
0,00%
4,72%
5,60%
6,87%

9,71%
10,47%
4,19%
16,49%
9,60%
128,57%
13,44%
9,95%
0,48%
23,78%
3,28%
8,26%
15,97%
-11,00%

29,84% -8,46%
-13,56% -30,50%
-2,86%
5,30%
25,45% -8,38%
2,48%
-3,51%
-15,79% -46,67%
6,78%
19,33%
12,91% 25,60%
1,96%
14,29%
-22,03% -30,58%
-2,33% 13,51%
14,41% 292,96%
20,65% 32,19%
-29,22% -49,26%

Výnosy českých státních dluhopisů

Emise

-0,1314%
-0,0839%
0,0279%
0,2163%
0,3801%
0,7464%

ČR 2 roky
ČR 3 roky
ČR 5 let
ČR 7 let
ČR 10 let
ČR 15 let
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1 rok

Výnosy vybraných českých korporátních dluhopisů

Kupon %

Emise
J&T Banka AS

10

J&T Banka AS

9

Czech Property Investments AS

4,75

Unicapital Energy A.S.

5,1
7

Bigboard Praha AS
Unicapital Energy A.S.

5,1

Czech Property Investments AS

5,1

EPH Financing CZ AS

4,2
3

Škoda Transportation AS
Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava AS

2,625

Trianon Building Prague s.r.o.

2,964

Česká Zbrojovka AS

2,07

CPI BYTY AS

2,5

CPI BYTY AS

3,5

Česká Pojišťovna AS

1,83

České Drahy AS

2,07

Česka spořitelna AS

6,15
6

eBanka AS
Raiffeisenbank AS

5,1

Raiffeisenbank AS

5,5
6

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS
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8,627
7,509
4,830
4,607
4,437
4,536
4,015
4,243
2,321
2,210
2,060
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1,780
1,704
0,822
0,726
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Světové akciové indexy
Název

Popis

PX

13 firem Praha

S&P 500

500 největších USA

DJIA

Tradičních 30 USA

NASDAQ

2582 technologických firem

DAX

Tradičních 30 Frankfurt

EUROSTOXX50

50 tradičních firem z 12 zemí EU

FTSE 100

100 největších Velká Británie

HANG SENG
NIKKEI

50 firem Hong Kong
225 firem Tokyo

Název
PX
S&P 500
DJIA
NASDAQ
DAX
EUROSTOXX50
FTSE 100
HANG SENG
NIKKEI

Popis
13 firem Praha
500 největších USA
Tradičních 30 USA
2582 technologických firem
Tradičních 30 Frankfurt
50 tradičních firem z 12 zemí EU

100 největších Velká Británie
50 firem Hong Kong
225 firem Tokyo
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906,63
2 080,73
17 897,46
4 938,22
10 051,57
3 054,34
6 343,75
21 030,27
16 281,50

│

YTD
-3,48%
2,48%
3,52%
-0,99%
-6,44%
-5,90%
3,09%
-3,52%
-13,76%

Týden
3,30%
1,93%
1,97%
2,17%
3,81%
4,48%
2,37%
2,91%
3,37%

Hodnota
907
2 081
17 897
4 938
10 052
3 054
6 344
21 030
16 282

P/E
18,96
18,97
16,31
31,49
20,36
20,26
31,09
10,28
18,28

člen skupiny DRFG

│

Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00
Sídlo:

Holandská 878/2

639 00 Brno

3 měsíce 6 měsíců
6,36%
-4,92%
11,30%
3,50%
12,71%
5,39%
10,43%
1,78%
5,56%
-0,52%
4,68%
-5,52%
11,31%
1,61%
9,91%
-8,08%
-3,19% -10,14%

P/BV
1,14
2,82
3,08
3,68
1,57
1,40
1,81
1,11
1,45

P/S
0,93
1,86
1,79
2,30
0,75
0,95
1,22
1,71
0,82
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1 rok
-9,43%
2,18%
3,04%
1,45%
-14,01%
-13,96%
-5,50%
-21,26%
-15,66%

Zdroje
[1] Oil Plunges After Output Talks Fail Amid Saudi Demands Over Iran. Bloomberg [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-17/oil-freeze-talks-end-in-failure-amid-saudi-demands-over-iran
[2] Live: Oil prices plunge after Doha disappoints. CNBC [online].
http://www.cnbc.com/2016/04/18/live-oil-prices-plunge-after-doha-disappoints.html

[cit.

2016-02-12].

Dostupné

z:

[3] EPH to acquire Vattenfall's German lignite coal ops-sources. Reuters [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.reuters.com/article/us-vattenfall-germany-lignite-idUSKCN0X50X0
[4] Křetínský a Tkáč jdou na burzy, aby získali peníze na plné ovládnutí EPH. Nabídnou akcie v plynovodech a teplárnách.
Hospodářské noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65244950-cast-kretinskeho-ephplanuje-vstup-na-burzu-chce-si-v-ni-ale-udrzet-vetsinu
[5] EPH OZNAMUJE ZÁMĚR PROVÉST PRVOTNÍ VEŘEJNOU NABÍDKU KMENOVÝCH AKCIÍ A GDC
SPOLEČNOSTI EPIF. EPH [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://www.epholding.cz/press/eph-oznamuje-zamerprovest-prvotni-verejnou-nabidku-kmenovych-akcii-a-gdc-spolecnosti-epif/
[6] Křetínského EPH získá doly a elektrárny Vattenfallu v Německu. Bude energetickou jedničkou střední Evropy.
Hospodářské noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65240960-eph-zrejme-ziska-doly-aelektrarny-vattenfallu-v-nemecku-dohoda-by-mohla-byt-uzavrena-pristi-tyden
[7] Rescue crews seek survivors of 2nd Japanese quake; at least 16 dead. CNN [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://edition.cnn.com/2016/04/15/asia/japan-earthquake/
[8] Earthquake Kills 77 in Ecuador; Emergency Workers Rush in. Bloomberg [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-17/earthquake-kills-41-in-ecuador-death-toll-expected-to-rise
[9] Japan hit by 7.3-magnitude earthquake. The Guardian [online]. [cit. 2016-02-12].
http://www.theguardian.com/world/2016/apr/15/japan-hit-by-74-magnitude-earthquake-tsunami-advisory

Dostupné

z:

[10] Magnitude-7.8 earthquake hits Ecuador; at least 28 dead. CNN [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://edition.cnn.com/2016/04/16/americas/magnitude-7-4-earthquake-hits-ecuador/
[11] Babišova regulace hazardu prošla. Bitvu o daně s Fortunou, Tipsportem a Sazkou ale prohrál. Hospodářské noviny
[online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-65246860-poslanci-schvaluji-nejvetsi-zprisneni-hazardu-vhistorii-k-babisove-navrhu-je-osmdesat-pripominek
[12] Česko už nebude rájem heren. Nový zákon znamená konec pro zhruba šest tisíc z nich. Hospodářské noviny [online]. [cit.
2016-02-12]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-65248500-cesko-uz-nebude-rajem-heren-novy-zakon-bude-znamenatkonec-pro-zhruba-sest-tisic-z-nich
[13] Spanish minister resigns after alleged links to offshore deals. CNBC [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.cnbc.com/2016/04/15/spanish-minister-resigns-after-alleged-links-to-offshore-deals-in-panama.html
[14] Spain's Political Standoff Roiled by Panama as Minister Resigns. Bloomberg [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-15/spain-s-political-standoff-roiled-by-panama-as-minister-resigns
[15] Poslanci schválili zákaz prodejů o svátcích. Návrh zmírnili, obchody zůstanou zavřené jen tři dny. Hospodářské noviny
[online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-65250670-poslanci-schvalili-zakaz-prodeju-o-svatky-navrhzmirnili-obchody-zustanou-zavrene-jen-na-vanoce-a-novy-rok
Comsense Capital s.r.o.
Kanceláře:

│

člen skupiny DRFG

│

Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00
Sídlo:

Holandská 878/2

639 00 Brno

www.comsense.cz
│

Brno: Vinařská 460/3, 603 00
IČ: 02010895

[16] Zavřeno jen na Nový rok a Vánoce. Poslanci nechtěně zmírnili zákaz prodeje. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2016-02-12].
Dostupné
z:
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zakaz-prodeje-o-vikendu-prodejni-dobaobchod/r~a966707a025c11e690710025900fea04/
[17] Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2016. MFČR [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné
z:
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/publikace-a-prezentace/dluhove-portfolio-ctvrtletniinformace/2016/ctvrtletni-zprava-o-rizeni-statniho-dluh-24569
[18] Státní dluh ve čtvrtletí stoupl na 1,695 bilionu korun. Finanční noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/statni-dluh-ve-ctvrtleti-stoupl-na-1-695-bilionu-korun/1338606
[19] Argentina confirms seven banks running international bond issue. CNBC [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.cnbc.com/2016/04/15/argentina-confirms-seven-banks-running-international-bond-issue.html
[20] Argentina readies first IPOs since 2010: stock exchange. Reuters [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.reuters.com/article/us-argentina-exchange-idUSKCN0XC2MI
[21] Argentina se po letech vrací na finanční trhy. Vydá dluhopisy v hodnotě až 15 miliard dolarů. Hospodářské noviny [online].
[cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://zahranicni.ihned.cz/amerika-usa/c1-65249610-argentina-se-po-letech-vraci-na-financnitrhy-vyda-dluhopisy-v-hodnote-az-15-miliard-dolaru
[22] Bank of England keeps key rate at record low of 0.5%. CNBC [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.cnbc.com/2016/04/14/bank-of-england-keeps-key-rate-at-record-low.html
[23]
Monetary
policy
summary.
Bank
of
England
[online].
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2016/004.aspx
[24]
Financial
Highlights
Stock
Spirits
[online].
http://www.stockspirits.com/index.asp?pageid=3&newsid=451

[cit.

[cit.

2016-02-12].

2016-02-12].

Dostupné

Dostupné

z:

z:

[25] Stock Spirits se vrátil do zisku. Generální ředitel bude čelit odvolání o týden později. Hospodářské noviny [online]. [cit.
2016-02-12]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65248850-stock-spirits-se-vratil-do-zisku-generalni-reditel-bude-celitodvolani-o-tyden-pozdeji
[26] Leading global coal miner Peabody files for bankruptcy BY TRACY RUCINSKI AND TOM HALS. Reuters [online].
[cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-peabody-energy-bankruptcy-idUSKCN0XA0E7
[27] Peabody Chapter 11, helps draw attention to coal reclamation. CNBC [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.cnbc.com/2016/04/14/the-associated-press-peabody-chapter-11-helps-draw-attention-to-coal-reclamation.html
[28] AHG: Stát by se na reorganizaci OKD mohl podílet 4 mld. Kč. Finanční noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.reuters.chttp://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ahg-stat-by-se-na-reorganizaci-okd-mohl-podilet-4-mldkc/1339008om/article/us-britain-scotland-monster-idUSKCN0XA1VP
[29] Ad Hoc Group neprodá OKD, dokud ji s vládou nestabilizuje. Finanční noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ad-hoc-group-neproda-okd-dokud-ji-s-vladou-nestabilizuje/1338391
[30] Skupina Ad Hoc Group neprodá OKD, dokud je s vládou nestabilizuje. Až pak chce diskutovat s Krúpou. Hospodářské
noviny [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65250320-okd-prodame-az-ji-spolecne-s-vladoustabilizujeme-uvedla-ad-hoc-group
[31] Volkswagen Europe Market Share Hits Five-Year Low Amid Scandal. Bloomberg [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné
z: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-15/volkswagen-europe-market-share-hits-five-year-low-amid-scandal

Comsense Capital s.r.o.
Kanceláře:

│

člen skupiny DRFG

│

Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00
Sídlo:

Holandská 878/2

639 00 Brno

www.comsense.cz
│

Brno: Vinařská 460/3, 603 00
IČ: 02010895

[32] European car sales rise 5.7% in March but Volkswagen brand dips. CNBC [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.cnbc.com/2016/04/15/european-car-sales-rise-march-but-volkswagen-brand-dips-on-emissions-scandal.html
[33] Microsoft Sues Justice Department Over Data Gag Orders. Bloomberg [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-14/microsoft-sues-justice-department-over-client-data-gag-orders
[34] UPDATE 2-Microsoft sues U.S. government over data requests. CNBC [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.cnbc.com/2016/04/14/reuters-america-update-2-microsoft-sues-us-government-over-data-requests.html
[35] UPDATE 1-U.S. health officials confirm Zika cause of severe birth defects. CNBC [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné
z:
http://www.cnbc.com/2016/04/13/reuters-america-update-1-us-health-officials-confirm-zika-cause-of-severe-birthdefects.html
[36] Zika Virus Does Cause Birth Defects. Bloomberg [online]. [cit.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-13/zika-virus-does-cause-birth-defects

2016-02-12].

Dostupné

z:

[37] Robot finds Loch Ness Monster (prop). CNBC [online].
http://www.cnbc.com/2016/04/13/robot-finds-loch-ness-monster-prop.html

2016-02-12].

Dostupné

z:

[cit.

[38] Drone hunt for Loch Ness Monster finds its film double. Reuters [online]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.reuters.com/article/us-britain-scotland-monster-idUSKCN0XA1VP

Comsense Capital s.r.o.
Kanceláře:

│

člen skupiny DRFG

│

Praha: Palác Koruna, Václavské Náměstí 1, 110 00
Sídlo:

Holandská 878/2

639 00 Brno

www.comsense.cz
│

Brno: Vinařská 460/3, 603 00
IČ: 02010895

