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„Máme za to, že prezident svými činy hrubě porušuje ústavu. A chceme to argumentačně prokázat. Proto jsme začali psát žalobu.“           senátor Václav Láska kritizuje zásahy prezidenta Zemana do justice

Peak Media, s. r. o., Brno-Štýřice, Holandská 878/2, PSČ 639 00, IČO 05729530 • Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu redakce je zakázáno. • Šéfredaktor: Libor Akrman • Kontakt na redakci: info@peak.cz

peak week

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

žádný strom neroste do nebe, tvrdí lidové mou-
dro. Božskou výjimku nemá ani jabloň plodící 
nakousnutá jablka. A tak i technologický gigant 
Apple zažívá poprvé od doby, kdy představil 
svůj první iPhone, obrat ve vývoji tržeb a zisku. 
Největším jeho problémem je Čína, která ho 
doposud táhla dopředu. Jenže druhá největší 
ekonomika na světě, zasažená dovozními cly 
a obchodní válkou, loni vykázala nejnižší hos-
podářský růst od roku 1990. A zatímco západní 
svět se v luxusním švýcarském středisku vzájemně 
ubezpečoval, že globální krize světu opravdu 
nehrozí, čínští komunisté raději zahajují léčbu ste-
roidy a zvyšují letošní výdaje na podporu ekono-
miky. Nezbývá než věřit v lepší zítřky. 

Veronika Kudrnová, redaktorka Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Blíže tvrdému brexitu
Evropská unie nebude s Londýnem znovu vy-
jednávat o dohodě upravující brexit. Dlouhodobý 
postoj evropské sedmadvacítky zopakovali v eu-
roparlamentu předseda Evropské komise Jean- 
-Claude Juncker i šéf unijního vyjednávacího 
týmu pro brexit Michel Barnier. Zpráva přišla 
jen den poté, co britský parlament Theresu Ma-
yovou pověřil, aby s EU jednání o dohodě opět 
otevřela. Nebezpečí, že Británie na konci března 
odejde z unie bez dohody, se tak zvyšuje. Nejis-
tota související s brexitem si vybírá postupně stále 
vyšší daň v oblasti vzájemného obchodu Česka 
a Británie. „Zatímco ještě počátkem roku 2018 se 
dovoz ze Spojeného království do ČR pohyboval 
na meziročně vyšší úrovni, poté začal měsíc po 
měsíci klesat,“ říká hlavní ekonom Czech Fund 
Lukáš Kovanda. Český export do Británie ale loni 
za 11 měsíců klesl jen o 2,7 procenta.

Rekordman v dresu zeleného mimozemšťana
Alza.cz má za sebou další rekordní rok. Obrat 
největšího českého e-shopu se loni vyšplhal na  
25 miliard korun bez DPH, což je o čtvrtinu více 
než v roce 2017. Zahraničí se pro firmu stalo sil-
ným zdrojem příjmů. Maďarský trh, kde Alza kro-
mě Česka a Slovenska působí, už dosahuje jedné 
miliardy korun. Letošní výročí čtvrtstoletí na trhu 
Alza oslaví expanzí na rakouský a německý trh.

Tesla v zisku, ale už bez finančního ředitele
Americkému výrobci elektrických aut ve čtvr- 
tém čtvrtletí klesl čistý zisk na 139,5 milionu 
dolarů (3,1 miliardy korun) z 311,5 milionu dolarů 
v předchozích třech měsících. Zaostal tak za 
očekáváním analytiků. Poprvé ve své 15leté histo-
rii ale firma vykázala zisk ve dvou kvartálech po 
sobě. Tržby díky růstu odbytu vozu Model 3 ve 
čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 120 procent na 7,2 mi- 
liardy dolarů. Šéf Tesly Elon Musk rovněž oznámil, 
že firmu opustí finanční ředitel Deepak Ahuja.

Smutek ve Výdejnách radosti 
Největší český internetový obchod s módou 
Zoot získal investici v řádu desítek milionů korun 
od Natland Group podnikatele Tomáše Rašky. 

E-shop s téměř půlmiliardovým dluhem se pokusí 
o restart podnikání. Aby mohl projít restruktura- 
lizací, umožnil mu insolvenční soud ochranu před 
věřiteli. Na majetek firmy schválil tzv. moratorium. 
Zoot chce po dobu moratoria, které bude trvat 
tři měsíce, vyjednávat o vstupu strategického in-
vestora do společnosti za účelem posílení jejího 
kapitálu. Plánuje také snížení nákladů, které se 
dotkne oblasti marketingu a propagace i pro-
vozních a finančních nákladů. E-shop také chce 
zavřít 12 výdejen, nyní jich má 28.

O2 loni rostl počet zákazníků i tržby
Největší tuzemský operátor O2 loni zvýšil kon-
solidované tržby o 0,8 procenta na 38 miliard 
korun. Čistý zisk firmě klesl o 2,5 procenta na  
5,45 miliardy. Důvodem byly vyšší odpisy kvůli 
investicím do nákupu sportovních práv, transfor-
maci IT systémů a investicím do sítí na Slovensku. 

Nezastavujeme, ale zpomalujeme 
Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo 
odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 
2,5 procenta. Důvodem je především zhoršení 
ekonomického vývoje v zahraničí. V předchozí 
listopadové prognóze resort předpovídal le-
tos růst o 2,9 procenta. „Cyklické oživení ve 
vyspělých ekonomikách je za svým vrcholem 
a jejich hospodářský výkon zpomaluje. Ještě 
rychleji však zpomaluje růst světového ob-
chodu, což je zčásti způsobeno vzrůstajícím 
napětím v globálních obchodních vztazích,“ 
uvedlo ministerstvo. Pro rok 2020 počítá 
s růstem ekonomiky o 2,4 procenta.

Žádné drama na hypotečním trhu
Objem nových hypoték a půjček na bydlení 
v loňském roce meziročně vzrostl o 15 miliard 
na rekordních 232 miliard korun. Nové hypotéky 
z toho činily 187 miliard, o rok dříve to bylo 
174 miliard Kč, uvedla ČNB, podle níž se tak 
nenaplnily pesimistické předpovědi o výrazném 
propadu trhu s hypotékami. Loni v říjnu začala 
platit zpřísněná pravidla pro poskytnutí hypoték. 

V říjnu a listopadu ale objem nových hypoték 
meziročně vzrostl, klesat začal až v prosinci.

Zasněžená panoramata: kdo na to má?
Zasněžené kopce lákají Čechy k zimní dovolené. 
Na hory podle průzkumu Equa bank zamíří 
každý třetí Čech, přičemž téměř 60 procent 
z nich dává přednost tuzemským sjezdovkám. 
Zimní dovolená vyjde průměrnou čtyřčlennou 
rodinu na více než 25 tisíc korun. Každý desátý 
Čech si ji pořizuje částečně nebo zcela na úvěr. 
A téměř pětina Čechů si prázdniny na horách 
nemůže finančně dovolit vůbec.
 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Agrofert od vstupu Babiše do politiky dostal 
na dotacích přes devět miliard
Zaostřeno na dotace Agrofertu. Pomohlo holdin-
gu angažmá Andreje Babiše ve vysoké politice? 
A jsou pro skupinu dotační prostředky opravdu 
tak nepostradatelné? VÍCE ZDE

Automobilka Audi má problémy.  
Už není inovačním tygrem 
Značka Audi platila v rámci koncernu Volkswa-
gen za špičku v inovacích a technologiích. Nyní 
se automobilka potýká s vážnými problémy, 
prodeje vozů klesají, bývalí manažeři čelí ob-
vinění z falšování emisí. A navíc pověst značky 
utrpěla i v důsledku aféry Dieselgate. VÍCE ZDE

Ceny nových bytů v Praze klesat nebudou. 
Čeká je růst v řádu jednotek procent 
Nové byty v Praze loni zdražily v průměru skoro 
o pětinu. Cenový růst, ale už pouze v jednotkách 
procent, bude podle generálního ředitele Skan-
ska Reality Petra Michálka pokračovat v hlavním 
městě i nadále. Aktuálně zaplatí zájemce o nové 
bydlení v metropoli v průměru 101 tisíc korun za 
metr čtvereční. Nejdražší jsou single byty s dis-
pozicí 1+kk, u nichž metr čtvereční vyjde na  
120 tisíc Kč. VÍCE ZDE

 

Apple marně čekal na štědrého Santu
Apple poprvé od představení prvního iPhonu nevykázal po vánoční sezoně rekordní hospodářské výsledky. V posledních třech 
měsících roku 2018 mu klesly – i když nijak dramaticky – tržby i zisk. Obrat se snížil meziročně o asi 5 % na 84,3 miliardy dolarů 
(1,9 bilionu korun) a čistý zisk byl ve srovnání s předchozím rokem nižší jen o 100 milionů dolarů. Nepříznivý je ale 15procentní 
pokles obratu z prodeje iPhonů. Zejména čínští spotřebitelé totiž dali přednost levnějším značkám telefonů. Příjmy Applu v říši 
středu se tak meziročně propadly o více než čtvrtinu. Apple nyní podle ředitele Tima Cooka přehodnocuje způsob oceňování 
iPhonů mimo USA. Doposud převážně stanovoval cenu v dolarech, což však zdražuje přístroje v jiných zemích při přepočtu na 
domácí měnu. Firma se proto rozhodla přihlédnout i k makroekonomickým podmínkám a vrátit se k tomu, aby ceny iPhonů více 
odpovídaly místním cenám. Doufá, že jí to pomůže oživit prodej v těchto oblastech.

Zdroj: Statista, Apple
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