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„Pokud žijete v informační době, kdo je v ní vítězem? Přece ti, kdo mají informace.“            Eric Schmidt, bývalý výkonný ředitel Googlu, dnes poradce firmy Alphabet
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peak week

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,

máte před sebou druhé vydání newsletteru 
Peak Week, který na konci týdne rozesílá online 
magazín Peak.cz.

Říká se, že padne vláda, jež zdraží pivo. Ale 
co udělá pivo, když padá vláda? Nebo vlastně 
nepadá, jen premiér podává demisi. Vlastně 
se teprve chystá ji podat. Prezident ji však 
přijme jen za jeho osobu, a ne za celou vládu. 
Takže ji premiér vlastně nepodává. Že se 
v tom nevyznáte? Myslím, že nebudete sami. 
Naštěstí je politika jen část dění tohoto týdne. 
Skutečný byznys je někde jinde. 

Pojďte si tedy s námi projít podstatné události, 
jak je vidíme na Peak.cz.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Půjčujeme si ostošest 
Objem bankovních úvěrů v české ekonomice 
dosáhl ke konci března 3,041 bilionu Kč, což 
bylo o 7,3 % více než před rokem. Úvěry 
poskyt nuté domácnostem vzrostly meziročně 
o 8,7 % na 1,352 bilionu Kč. Úvěry podnikům 
překročily hranici bilionu s meziročním vzestu-
pem o 4,7 %. Vyplývá to ze statistik České 
národní banky.

Slibem nezarmoutíš, to Řekové vědí
Zástupci Řecka a jeho zahraničních věřitelů 
dojednali dlouho očekávanou dohodu o re-
formách, které jsou nutné k uvolnění dalších 
peněz ze záchranného programu pro tuto 
zadluženou jihoevropskou zemi, oznámil řecký 
ministr financí Euklidis Tsakalotos. Upozornil 
zároveň, že dohoda umožní zahájit jednání 
o možné úlevě při splácení dluhů, uvedla 
agentura Reuters.

Na Česko ale EU nemá
Míra nezaměstnanosti v Evropské unii klesla 
v březnu na 8 %, což je nová nejnižší hodnota 
od ledna 2009. V únoru činila 8,1 %. Vyplývá 
to z údajů, jež zveřejnil evropský statistický 
úřad Eurostat. V celé eurozóně zůstala míra 
nezaměstnanosti na únorové hodnotě 9,5 %, 
nejníže od května 2009.

Po mobilech a televizích i „samoauta“
Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Elec-
tronics získal povolení vládních úřadů testovat 
samořízené vozy na tamních silnicích. V Jižní 
Koreji se tak stal první elektronickou společnos-
tí, jíž vláda toto povolení udělila. Soul zmírnil 
příslušné předpisy v rámci širších opatření ke 
stimulaci nových technologií. Informoval o tom 
ekonomický list Financial Times. Společnost tak 
stanula po boku firem, jako je Uber, Alphabet 
a Apple, které tato vozidla už zkoušejí.

Záplava pití z české linky Pepsi  
Česká pobočka PepsiCo rozšiřuje svou výrob-
ní kapacitu sycených nealkoholických nápojů. 
V závodě v pražských Vysočanech naroste 
jejich produkce o přibližně 30 %. Pořízení 
výrobní linky patří k největším investicím 
společnosti za posledních deset let, jež dosa-

huje bezmála 150 mil. Kč. Rozšíření výroby je 
reakcí na růst zejména domácí poptávky po 
nápojích společnosti PepsiCo. Vyšší výrobní 
kapacita přinese firmě posílení i v exportu, 
vyvážet bude více například na maďarský trh.

Není to špatné, ale… 
V záplavě firemních výsledků stojí za pozornost 
tři. Americká technologická společnost Apple 
zveřejnila hospodářské výsledky za první tři 
měsíce letošního roku. Na úrovni upraveného 
zisku na akcii byl výsledek lepší, než se čeka-
lo, tržby na odhady ale nestačily. Společnost 
však investory potěšila navýšením dividendy, 
když mezi akcionáře rozdělí přes 13 miliard 
dolarů – nejvíc na světě – a objemu pro-
gramu zpětného odkupu akcií. Apple vykázal 
za své druhé finanční čtvrtletí upravený zisk 
na akcii 2,10 USD (odhad: 2,02 USD, loni: 
1,90 USD) při tržbách 52,9 mld. USD (odhad trhu: 
53,1 mld. USD, výhled firmy: 51,5–53,5 mld. USD, loni: 
50,56 mld. USD). Hrubá marže společnosti 
dosáhla 38,9 % (odhad: 38,7 %, loni: 39 %). 
Celkový čistý zisk společnosti byl 11,03 mld. USD 
(loni: 10,52 mld. USD).

Reklama táhne Facebook do výšin 
Čistý zisk provozovatele sociální sítě Facebook 
za první čtvrtletí vzrostl v meziročním srovnání 
o 77 % na 3,1 miliardy dolarů. Tržby, jejichž na-
prostou většinu zajišťuje reklama, díky pokraču-
jícímu silnému vzestupu jejího prodeje pro mobil-
ní přístroje stouply o zhruba polovinu. Výsledky 
společnosti překonaly odhady analytiků.

Tesla: na jedné straně ztráta, na druhé růst 
tržeb
Americký výrobce elektromobilů Tesla v prvním 
čtvrtletí prohloubil ztrátovost kvůli zvýšeným 
investicím do výroby nového modelu. Díky re-
kordním dodávkám vozů Model X a Model 
S se však tržby firmy více než zdvojnásobily. 
Čistá ztráta Tesly dosáhla 330,3 mil. dolarů po 
282,3 mil. USD o rok dříve. Tržby Tesly pak 
stoup ly na 2,7 mld. USD z 1,15 mld. USD 
a mírně překonaly odhady analytiků. Minulý 
měsíc společnost sdělila, že v prvním čtvrtletí 
dodala zákazníkům 

rekordních 25 000 vozů, o 69 % více než o rok 
dříve. Údaje naznačily, že firma je na cestě ke 
splnění svého plánu dodat v prvním pololetí 
47 tisíc vozů.

Britové se možná prohnou 
Británie by za odchod z EU mohla zaplatit 
až 84 mld. liber, což je výrazně více, než se 
původně odhadovalo. List Financial Times 
v minulosti vyčíslil účet za brexit na zhruba 
50 miliard liber, nové požadavky EU by ho 
však mohly výrazně navýšit, uvedl britský deník 
The Telegraph.

Doporučujeme 
z obsahu Peak.cz
Sobotkův předvolební majstrštyk? Demise 
vlády půl roku před volbami
V politice je možné cokoli, o to je vždy za-
jímavější, když se objeví nějaký nečekaný tah. 
Zejména pokud je pár měsíců do voleb, což 
je letos také případ Česka. V momentě, kdy se 
už všechny strany připravují lákat voliče, rozhodl 
se premiér Sobotka podat demisi. Pohár trpěli-
vosti s kauzami ministra financí Babiše přetekl. 
Co vlastně strany v letošních volbách čeká 
a vzpomínáte si ještě, jak to bylo před čtyřmi 
lety? VÍCE ZDE

Škoda Auto míří s dozvukem Dieselgate 
k technologické budoucnosti
Má za sebou 122letou historii, je jednou z nej-
úspěšnějších českých firem a nyní míří vstříc 
technologické budoucnosti. Jak velkou radost 
dělá Škoda Auto svému německému vlast-
níkovi, koncernu Volkswagen? VÍCE ZDE

Superstar Bollywoodu zastínila na 
konferenci o budoucnosti i Elona Muska
Myšlenky by se měly šířit, má jako svůj pod-
titul projekt TED, který sdružuje osobnosti z nej-
různějších oborů a pořádá s nimi konference 
i jiné akce po celém světě. Před pár dny se 
uskutečnilo další setkání ve Vancouveru a tak 
trochu paradoxně na něm přítomné neoslnil 
nikdo z technologických vizionářů, ale bolly-
woodská hvězda Shahrukh Khan. VÍCE ZDE

Graf týdne
Vývoj ceny avokáda

Pesos za 10 kg

Zdroj: Bloomberg, Secretaria de Economia

Milovníci guacamole pláčou 

Ceny avokáda letos vzrostly na 
maxima za nejméně dvě de-
setiletí a zdražují tak milovníkům 
guacamole jejich oblíbenou 
mexickou pomazánku. Vzhůru je 
žene prudký růst poptávky ve 
světě v situaci, kdy má produkce 
avokáda v Mexiku a Kalifornii 
slabší sezonu, uvedla agentura 
Bloomberg.

Desetikilogramová bedna 
avokáda z mexického státu 
Michoacán, který je největším 
mexickým producentem této 
plodiny, stála ke konci minulého 
týdne 530 pesos (686 korun). Je 
to dvojnásobek oproti stejnému 
období loňského roku a dosud 
nejvíce podle údajů, jež se 
začaly shromažďovat před 
19 lety.
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