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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

taky na vás každou chvíli vyskočí zpráva, že 
v něčem dochází k revoluci nebo třeba „jen“ 
k revoluční změně? Případně že něco, na co 
jsme byli léta (desetiletí či snad i staletí) zvyklí, se 
zcela (zásadně a další přídavná jména si klidně 
můžete dosadit sami) změní. Přesně to se zřejmě 
stalo v uplynulém týdnu – v Evropské unii. Jed-
nou z takových revolucí je reforma autorského 
práva přijatá Evropským parlamentem. Jak znějí 
varovné hlasy některých kritiků, kvůli této reformě 
už internet nebude, co býval. Dalším revolučním 
krokem, také europoslanců, je ukončení střídání 
letního a zimního času, za dva roky už budeme 
mít jen jeden. Přiznávám sám, že nemám zcela 
názor na to, který čas je ten pravý, stejně jako 
chápu snahu narovnat určité mantinely a stano-
vit rovnější pravidla na internetu. Jen mám strach, 
aby nám všechna podobná „rovnátka“ časem 
nezačala přerůstat přes hlavu… 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Opatrnosti není nikdy dost
Bankovní rada České národní banky ve čtvr- 
tek ponechala úrokové sazby beze změny. 
Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení 
komerčních úvěrů, zůstává na 1,75 procen-
ta. Důvodem rozhodnutí je podle ekonomů 
především nejistý vývoj v zahraničí a z toho vyplý-
vající obavy z dopadů na růst tuzemského hos-
podářství. Přetrvávající nejistota okolo vystoupení 
Velké Británie z Evropské unie i pokračující jed-
nání mezi Spojenými státy a Čínou o obchod-
ních vztazích nasvědčují spíše možnému nárůstu 
protekcionismu ve světovém obchodě. Růst 
české ekonomiky by mohlo nepříznivě zasáhnout 
zejména zpomalování slovenské a německé 
ekonomiky. Tyto země jsou nejdůležitějšími ob-
chodními partnery tuzemských firem.

V autorském právu spadla klec
Evropský parlament v úterý definitivně schválil 
kontroverzní reformu autorského práva. Nově 
nebude odpovídat za zveřejněný obsah na in-
ternetových platformách a úložištích autor, ale 
server. Podle kritiků ale taková praxe přinese 
menší dostupnost informací na internetu. Příznivci 
nových pravidel naopak uvádějí, že pro uživatele 
sítě se nic podstatného nezmění. Na reformě ale 
vydělají umělci, kteří budou lépe chráněni před 
ilegálním šířením svých děl. Mediální vydavatelé 
k tomu nově dostanou zaplaceno za to, že 
Google, Facebook či Seznam zveřejňují úryvky 
z jejich článků. Do dvou let musí členské země 
směrnici zavést do své legislativy. 

Uber rozhazuje 
Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber 
Technologies koupí za 3,1 miliardy USD (přes  
70 miliard Kč) konkurenta Careem, který působí na 
Blízkém východě. Za převzetí rivala firma zaplatí 
1,4 miliardy dolarů v hotovosti a 1,7 miliardy dolarů 
v cenných papírech směnitelných za akcie Uberu. 
Podle posledních zpráv se Uber chystá jít na bur-

zu někdy v průběhu dubna. Dokončení transakce, 
kterou ještě musí schválit regulátoři, se očekává 
v prvním čtvrtletí příštího roku. Z pohledu Uberu 
se jedná o významnou událost, dražší nákup totiž 
společnost ještě neuskutečnila.

Nova na prodej = Kellnerova příležitost?
Společnost Central European Media Enterpri- 
ses (CME) oznámila, že zváží možnost prodat 
všechny nebo některé ze svých televizních sta- 
nic, které provozuje v pěti zemích střední  
Evropy včetně Česka. „Strategické alternativy 
mohou mimo jiné zahrnovat prodej části nebo 
celé společnosti, fúzi s jiným strategickým partne-
rem, rekapitalizaci nebo pokračování v realiza-
ci dlouhodobého podnikatelského plánu CME,“  
uvedla skupina. Mohla by se tak otevřít cesta pro 
údajné zájemce o nejcennější stanici ve vlast-
nictví CME, kterou je televize Nova. V minulos-
ti jejich seznam zahrnoval nejbohatšího Čecha 
Petra Kellnera, několik dalších českých miliardářů 
a v Česku podnikající čínskou společnost CEFC, 
napsaly Hospodářské noviny.

Philip Morris zvýšil zisk o desetinu
Kutnohorskému výrobci tabáku Philip Morris ČR 
loni meziročně vzrostl čistý zisk o deset procent na 
3,8 miliardy Kč. Tržby bez spotřební daně a DPH 
stouply o 15,4 procenta na 14,1 miliardy Kč. Nárůst 
tržeb podpořil zejména příznivý vývoj cen ciga-
ret v České republice a na Slovensku. Společnost 
navrhuje vyplatit dividendu v hrubé výši 1 600 Kč 
na akcii, loni vyplatila 1 080 Kč na akcii.

Renault by se družil 
Francouzská automobilka Renault hodlá během 
12 měsíců obnovit jednání o fúzi s japonským 
partnerem Nissan Motor. Následně chce usilovat 
o převzetí další automobilky, mezi preferované 
cíle patří italsko-americká skupina Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA). Informoval o tom ve stře-
du list Financial Times s odvoláním na zdroje 
obeznámené s plány francouzského podniku.

Den britského zúčtování nenastal
Dnešní den měl být pro Británii posledním dnem 
v roli členského státu Evropské unie. Přesto jsou 
na stole všechny možné scénáře brexitu a pro 
firmy je těžké se na všechny možnosti připra- 
vit. O tom vypovídají i výsledky průzkumu britské 
obchodní komory v Německu a poradenské 

společnosti KPMG. Téměř polovina společností se 
stále na vystoupení Británie z EU necítí být při- 
pravena. Čtvrtina německých firem podnikajících 
v Británii přesune v případě brexitu bez dohody 
alespoň část své produkce z ostrovní země do 
Německa nebo jiného státu Evropské unie.  

Konečně zelené Česko?
ČEZ v příštím roce odstaví uhelné elektrárny o in-
stalovaném výkonu přesahujícím jeden gigawatt. 
Půjde o největší odstavení uhelných bloků v his-
torii firmy. Nahradit je mají ekologičtější zdroje, 
řekl deníku E15 ředitel firmy Daniel Beneš. Nyní 
tuzemská kapacita uhelných elektráren ČEZ činí 
4,64 gigawattu. Z celkového množství elektřiny, 
které ročně vyrobí, přijde ČEZ odstávkou zhruba 
o pět procent. Vyrábět elektřinu příští rok přes-
tane elektrárna Prunéřov 1, elektrárna Mělník 3, 
jejíž jediný uhelný blok je vůbec největší v Česku, 
a jeden ze dvou bloků elektrárny Mělník 2. Další 
vlny odstavování uhelných bloků mají pokračovat 
v roce 2030 a v roce 2036.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Drahý konec uhlí v Německu. Firmy chtějí přes 
miliardu eur za každý odpojený gigawatt
Energetické firmy v Německu chtějí odškodnění 
v řádu miliard eur za předčasné odpojování uhel-
ných elektráren. Analýza německého parlamentu 
přitom tvrdí, že odškodnění pro provozovatele 
uhelných elektráren není potřeba. VÍCE ZDE

Budoucnost společnosti ČEZ  
stojí i padá s výší cen elektřiny
Na jedné straně nejhorší výsledky za posledních 
patnáct let, na straně druhé odraz ke světlým 
zítřkům. Tak by se daly zhodnotit výsledky 
společnosti ČEZ za rok 2018. Proč tedy polo- 
státní elektrárenský podnik očekává optimistickou 
budoucnost? VÍCE ZDE

Přichází (opět) letní čas. Už aby byl 
přetáčení ciferníku konec!
Europoslanci podpořili plán na zrušení povinného 
střídání standardního a letního času v roce 2021. 
Jak poznamenává ve svém komentáři k tomuto 
fenoménu ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda, 
střídání letního a zimního času zabije více lidí 
než klíšťata a žádné úspory nepřináší. VÍCE ZDE

 

Americká společnost Apple v uplynulém týdnu 
představila nové produkty. Tentokrát ovšem neš-
lo o nové iPhony, iPady ani chytré hodinky, ale 
o novinky v sektoru služeb a softwaru. Šéf firmy 
Tim Cook veřejnost seznámil s novou zpravodaj- 
skou službou Apple News Plus. Ta bude předpla-
titele stát deset dolarů měsíčně a bude zahrnovat 
zhruba 300 časopisů a několik velkých novin, včet-
ně The Wall Street Journal a Los Angeles Times. 
Další novinkou pak je videoslužba Apple TV Plus, 
která má konkurovat Netflixu, Amazonu a kabe-
lovým televizím. Na mobilní hráče pak cílí nová 
služba Apple Arcade. A platební aplikaci Apple 
Pay bude nově možné používat jako kreditní kartu 
od Mastercard s názvem Apple Card. Karta bude 
bez poplatků a nabídne cash back, tedy vrácení 
peněz z každého nákupu, ve výši dvou procent. 
Do konce roku by měla být dostupná ve více 
než 40 zemích. Zdroj: Apple.com

Novinky od Applu, a přitom žádný iPhone
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