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„…čím méně se těch (mobilních) dat používá, protože se jim vyhýbáme, tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější…“
část výroku ministryně průmyslu Marty Novákové v pořadu ČT 168 hodin, která opět rozvířila debaty o drahých službách operátorů

EDITORIAL

Čína ovládá trh s mobily

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Lidé na Zemi mají o mobily zájem, alespoň to potvrzují statistiky za uplynulý rok. Podle výzkumné společnosti Gartner stoupl celosvětový prodej chytrých telefonů v loňském roce o 1,2 procenta na 1,56 miliardy přístrojů. Podle jiné výzkumné společnosti se loni
prodalo „jen“ 1,41 miliardy mobilů. A navíc oproti roku 2017 došlo k dílčímu poklesu globálních prodejů z 1,47 miliardy přístrojů. Ať tak či
tak, mobily se prodávají. Zůstaňme u statistik IDC, podle nichž je lídrem trhu korejský Samsung, s odstupem následován americkým
Applem. Tomu však již pomalu, ale jistě šlape na záda čínská firma Huawei (v počtu prodaných kusů, v tržbách zatím Apple jasně
válcuje Huawei). Za tímto triem pak jsou další čínské značky Xiaomi a Oppo. Huawei a Xiaomi rozhodně vykazují největší meziroční
nárůsty v počtu prodaných výrobků. Uvidíme, jak to bude letos.

Donald Trump, hlava Spojených států, vstupuje
do dění u nás. Na jedné straně si český premiér
vysloužil pozvání do Bílého domu (těžko říci čím,
zřejmě zájmem o jádro). Již 7. března se Andrej
Babiš střetne „face-to-face“ se zřejmě nejmocnějším mužem planety na jeho půdě. Nicméně
tentýž muž může silně ovlivnit českou ekonomiku. Ano, řeč je o autech, respektive clech na
import vozů a autodílů ze zemí EU do USA.
Vzhledem k tomu, že je naše ekonomika na
autoprůmyslu i jeho celém subdodavatelském
řetězci silně závislá, je čeho se obávat. Minimálně je v ohrožení několik desítek tisíc pracovních
míst, nemluvě o dopadu na HDP. Jenže v tomto
směru asi Babiš nic moc nezmůže, pokud se
Trump rozhodne, není způsob, jak ho zastavit.
Oba lídři ale mají (minimálně) jedno silné téma
ke konverzaci.

Třetina čínských mobilů zaplavuje planetu

Odhadované globální počty prodaných mobilů pěti největších výrobců, v mil. výrobků
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Nejzajímavější události týdne
Taky se máte dobře?
Současnou ekonomickou situaci ČR hodnotí
kladně 52 % Čechů. Je to nejvyšší podíl od
roku 1999, kdy Centrum pro výzkum veřejného
mínění (CVVM) začalo tuto statistiku zjišťovat.
Zhoršilo se ale očekávání ekonomického vývoje v tomto roce. Svou životní úroveň považuje
za dobrou 53 % lidí, což je zhruba stejně jako
loni na podzim.
Už je to tady!
Mezi platební systémy, které fungují v Česku,
se v úterý zařadila služba Apple Pay. Lidem
umožňuje platit pomocí chytrého telefonu či
hodinek od amerického výrobce Apple. Apple
Pay propojuje mobilní zařízení s platební kartou. Společnost Mastercard uvedla, že Apple
Pay je k dispozici držitelům platebních karet od
České spořitelny, Air Bank, J&T Banky, Komerční
banky, mBank, Monety Money Bank, stravenkové
společnosti Edenred a fintechové firmy Twisto.
Jednou budem s jádrem dál
Při přípravě nového jaderného bloku se stát
zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech.
Smlouva státu s dceřinou společností ČEZ Dukovany II by měla být uzavřena letos, uvedl vládní
zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.
Dokončení výběrového řízení na stavbu nového

dukovanského bloku může podle něj ovlivnit jednání s Evropskou komisí. Předpokládá, že první
etapa přípravy projektu vyvrcholí v roce 2024,
kdy vláda dostane výsledky výběrového řízení,
projekt bude mít územní povolení i souhlas
k umístění stavby.
Samsung tlačí na pilu
Jihokorejský výrobce spotřební elektroniky Samsung Electronics představil několik nových telefonů, včetně ohebného přístroje Galaxy Fold.
Ten bude na trh uveden 26. dubna a bude se
prodávat za 1 980 dolarů. Firma rovněž představila novou řadu telefonů S10, včetně svého
prvního přístroje podporujícího mobilní sítě páté
generace (5G).
A pak že země, kde zítra znamená…
Bezmála dvě třetiny Rusů si myslí, že v jejich
zemi není v současné době možné podnikat
bez porušování pravidel. Vyplývá to z výsledků
průzkumu ruské státní agentury VCIOM, které citoval server The Moscow Times. Průzkum byl proveden den poté, co ruské úřady zatkly amerického podnikatele Michaela Calveyho, působícího
v Rusku. Podezírají ho ze zpronevěry 3,7 mil. USD.
Zatraceně drahé komodity
Cena palladia v týdnu při obchodování poprvé
překonala hranici 1 500 dolarů za troyskou unci.
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Mohou za to obavy o dodávky na trh. Dařilo
se i zlatu, jehož cena se zvýšila na desetiměsíční
maximum kvůli poklesu amerického dolaru před
středečním zveřejněním zápisu z posledního zasedání centrální banky USA, uvedla agentura
Reuters.

Doporučujeme z obsahu
Peak.cz
Svěřenské fondy jako fenomén kvůli
Babišovi. Jaké jsou jejich investiční možnosti?
Vyřešení komplikovaného dědictví, úschova majetku pro účely nadace či vyhnutí se střetu zájmů.
Právě to mohou být důvody, proč především movitější občané sahají k institutu svěřenských fondů
jako způsobu nakládání s majetkem. V čem se
liší od ostatních fondových nástrojů? VÍCE ZDE
Svět módy se zahalil do černé.
Odešla jeho černobílá ikona
V Paříži zemřel jeden z nejslavnějších módních
návrhářů Karl Lagerfeld. Ikoně módního byznysu
bylo 85 let. Hamburský rodák, kterého na veřejnosti nebylo vidět jinak než v černém obleku,
tmavých brýlích a s vlasy staženými do ohonu,
řídil od roku 1983 módní dům Chanel. Vedle toho
zvládl vybudovat svou vlastní značku, která se
zaměřila na produkci parfémů, oblečení i módních doplňků. VÍCE ZDE
Kostarika našla recept na šťastné obyvatele.
Vsadila na vzdělání a přírodu
Jaký je recept na štěstí a úspěch? Ekonomika
středoamerické země funguje dobře, politická
situace je stabilní, země využívá obnovitelné
zdroje. Podle Happy Planet Indexu je Kostarika
na prvním místě v kombinaci šťastných obyvatel
a udržitelného rozvoje. VÍCE ZDE
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