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„Rozumím heslu ‚Make America Great Again‘. S Českou republikou chci učinit totéž.“   český premiér Andrej Babiš při oficiální návštěvě prezidenta USA Donalda Trumpa v Bílém domě
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

událost března a možná i celého roku. I tak by se 
dala vnímat návštěva premiéra Andreje Babiše 
v Bílém domě na pozvání hlavy USA Donalda 
Trumpa. Ačkoli Spojené státy jsou (i ekonomicky) 
mnohonásobně větší než Česko, Trumpova 
politická moc vnímaná světem je nesrovnatel-
ná, přesto jsou si oba státníci v mnoha věcech 
podobní. Třeba jako bojovníci proti starým 
pořádkům nebo svým byznysovým vnímáním 
politiky kvůli prostředí, z něhož do vrcholné poli-
tiky vstoupili. O kauzách a vyšetřováních jejich 
osob ani nemluvě, stejně jako o používání sociál-
ních sítí jako prostředku komunikace s „prostým“ 
lidem. Jak ale kdysi poznamenal sám Babiš, on 
na rozdíl od Trumpa nikdy nezbankrotoval. 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Podezřelí z korupce? 
Policie podezírá šéfa antimonopolního úřadu Pe-
tra Rafaje a ředitele společnosti Kapsch Karla 
Feixe z korupce v tendru na výběr elektro- 
nického mýtného. Detektivové provedli zásahy 
na několika místech Česka. Domovní prohlídka 
proběhla také v prostějovské domácnosti prvního 
místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka 
a v Brně v budovách antimonopolního úřadu 
či na radnici Brno-střed. Policisté zadrželi radního 
za ANO Jiřího Švachulu. Ten ještě loni pracoval 
pro ÚOHS, kde mimo jiné z pozice člena roz-
kladové komise řešil zakázku na mýto.

Tesla představí nové SUV
Americký výrobce elektromobilů Tesla před-
staví svůj sportovně-užitkový vůz (SUV) Model Y  
14. března. Ten je zhruba o deset procent větší 
než Model 3 a bude také o deset procent dražší. 
Na Twitteru to oznámil šéf společnosti Elon 
Musk. Při stejné baterii jako u „trojky“ bude mít Y 
kratší dojezdovou vzdálenost. Přesné specifikace 
budou zveřejněny až při představení automobilu.

Další střípek v kauze Čapí hnízdo
Koncern Agrofert měl v letech 2010 až 2013 po-
slat více než 272 milionů korun Farmě Čapí hníz-
do. Stamilionové částky údajně vynaložené na 
reklamu zajímají policii, která prověřuje, zda hos-
podaření Čapího hnízda nedoprovázely daňové 
úniky. Existuje podezření, že peníze ve skutečnosti 
nešly na reklamu, ale pomáhaly farmě splácet 
úvěr a Agrofertu snížit si daně.

Zpomalíme, hlásí Volvo
Švédská automobilka Volvo Cars omezí maxi- 
mální rychlost všech svých nových vozů na  
180 kilometrů za hodinu. Jejím cílem je od roku 
2020 snížit počet smrtelných nehod a havárií 
s těžkým zraněním na nulu. V tiskové zprávě to 
uvedl šéf společnosti Hakan Samuelsson. Spor-
tovně-užitkový automobil XC90, který je vlajkovou 
lodí firmy, nyní může jet rychlostí až 212 km/h.

Osm boháčů ve Forbesu
Mezi dolarové miliardáře se letos zařadilo nejvíce 

Čechů v historii – osm. Vyplývá to z nejnovějšího 
žebříčku časopisu Forbes. Nejbohatším Čechem 
na 73. místě je Petr Kellner s majetkem 15,5 mi- 
liardy USD. Následuje premiér a šéf hnutí ANO 
Andrej Babiš, který se mezi Čechy dělí o druhé 
místo s realitním magnátem Radovanem Vít-
kem. Oba mají jmění ve výši 3,5 miliardy dolarů. 
Dalšími českými miliardáři jsou Karel Komárek, 
majitel skupiny KKCG, Daniel Křetínský, většinový 
vlastník holdingu EPH, majitel společnosti Sev.en 
Energy Pavel Tykač, dále Pavel Baudiš, zakla-
datel firmy Avast, a spolumajitel skupiny Penta 
Marek Dospiva. Nejbohatším člověkem na světě 
je šéf internetového obchodu Amazon Jeff Bezos 
s majetkem 131 miliard USD.

Elektro first
Stále více automobilek se orientuje na elektro-
mobilitu. Potvrzuje to i právě probíhající mezi- 
národní autosalon ve švýcarské Ženevě. Auta 
s elektrickým pohonem jsou k vidění v celé řadě 
kategorií, od malých vozů přes dodávky až po 
sportovní auta. Nové elektromobily předvádí 
Audi, Mercedes Benz nebo Peugeot. A v nepo- 
slední řadě i společnost Škoda Auto, která před-
stavila studii Vision iV, což je první čistě elektrický 
vůz této značky.

Huawei se brání
Čínská telekomunikační společnost Huawei 
zažalovala u federálního soudu v Texasu vládu 
USA, jež loni zakázala federálním agenturám 
používat její výrobky. Spojené státy loni přijaly 
zákon, kterým označily Huawei za bezpečnostní 
riziko, a omezily tak přístup firmy na americký trh. 
K podobnému postupu vůči čínské firmě se snaží 
Washington přesvědčit i své spojence, informo- 
vala agentura AP.

Evropská tečka za Dieselgate? 
Evropská komise na jaře uzavře rozsáhlé 
vyšetřování automobilek BMW, Daimler a Volks- 

wagen, které se týká emisí vznětových motorů. 
Německý list Handelsblatt napsal, že komise 
pošle firmám oficiální obvinění z tajných dohod. 
Komise ani Daimler se ke zprávě agentury Reu-
ters nevyjádřily, BMW komentář odmítla. Volks- 
wagen uvedl, že k dosavadním zjištěním není 
schopen se vyjádřit.
 

Doporučujeme z obsahu 
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Česko-americké obchodní vztahy v kontextu 
setkání dvou miliardářů Babiše a Trumpa
Spojené státy americké zaujímají první místo 
z mimoevropských zemí ve vývozu zboží z České 
republiky. Významnou pozici mají dlouhodobě  
i v dovozu zboží do Česka. Uvidíme, zda se ob-
chodní bilance ještě zlepší po setkání preziden-
ta Donalda Trumpa s premiérem Andrejem 
Babišem. VÍCE ZDE

Do boje proti suchu se stále více  
zapojují velké průmyslové firmy
Lidstvo žije v době rozmarného počasí – časté 
teplotní výkyvy, dlouhá sucha, vlny veder, výpad-
ky proudu, hurikány nebo záplavy. Důsledky kli-
matických změn, které významně ovlivňují různé 
části světa, se promítají i do vodního hospodář- 
ství. I proto je správné, že se do boje se suchem 
zapojují nová technologická řešení. VÍCE ZDE

Od 200leté historie k vlastní virtuální měně. 
Americká J.P. Morgan zavádí svoji JPM Coin
Kryptoměny se před pár lety staly velkým  
investičním hitem, ale přišlo vystřízlivění a propad 
cen, což mnozí nazývají splasknutím bubliny. 
Blockchainová technologie nicméně láká stále 
nové a nové hráče. Jedním z posledních přírůst-
ků je americká banka J.P. Morgan Chase, která 
zřídila digitální token JPM Coin. Pojďme si ho 
představit. VÍCE ZDE

 

Andrej Babiš u Donalda Trumpa: energetika i kybernetická bezpečnost
Premiér České republiky Andrej Babiš navštívil Bílý dům. S americkou hlavou státu ve čtvrtek jednal přibližně osmdesát minut 
a řešilo se hned několik zásadních témat. „Myslím, že jsem s panem prezidentem navázal celkem dobrý osobní vztah,“ prohlásil 
Babiš po jednání s Trumpem. Lídři Česka a USA hovořili o uprchlících, ale i kybernetické či energetické bezpečnosti. „Bavili jsme 
se o našich závazcích v NATO, o kybernetické hrozbě, o energetických záležitostech, o plynovodech a LNG, velké téma byla 
také Sýrie. A velké téma byla také Evropa, já jsem apeloval na pana prezidenta, že by nebylo dobré, kdyby zaváděl cla na 
auta, že by to poškodilo naši ekonomiku,“ popsal Babiš detaily jednání s Trumpem.

Zdroj: repro ČT
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