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„Navzdory velmi rozsáhlým snahám připravit se na scénář bez dohody ukazují nejčerstvější interní zprávy ze všech částí vlády rozsah rizika, které s omezeným časem přetrvává.“      zpráva britské vlády k přípravě na brexit
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

českým byznysem tento týden zahýbala zpráva, 
že sešlo z loni naplánovaného a ohlášeného 
bankovního sňatku, jímž měla vzniknout třetí 
největší banka v Česku. Mohl tak být narušen 
dosavadní triumvirát České spořitelny, ČSOB 
a Komerční banky. Ale jak už to někdy bývá, 
ne každá ohlášená fúze probíhá hladce. 
A asi nikoho nepřekvapí, že jednání zpravidla 
ztroskotají na ceně, kdy se názory dvou stran 
mohou diametrálně rozejít. Zřejmě se to stalo 
i tentokrát, takže k propojení Air Bank a Home 
Creditu s Monetou Money Bank zatím nedojde. 
Na druhou stranu ale (zejména) v byznyse platí 
„nikdy neříkej nikdy“. A bankovní sektor čeka-
jí velké změny, takže se vzniku nového silného 
subjektu klidně ještě můžeme dočkat.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Akcie Monety slaví krach jednání s Kellnerem
Moneta Money Bank se nespojí s Air Bank ani 
českým a slovenským Home Creditem ze skupiny 
PPF Petra Kellnera. Home Credit od konkurenta 
nepřijal poníženou nabídku na převzetí. Namísto 
původně navrhovaných téměř 20 miliard chtě-
la Moneta zaplatit jen 18,5 miliardy korun. Akcie 
Monety po oznámení krachu jednání vzrostly na 
nejvyšší úroveň za více než čtyři měsíce.

Dycky brexit! 
Britská premiérka Theresa Mayová poprvé  
připustila jednorázový a krátkodobý odklad  
termínu březnového brexitu. Vláda o něj 
požádá Brusel jen v případě, že britští 
zákonodárci při hlasování odmítnou pod-
pořit vyjednanou dohodu i možnost, že země  
29. března opustí unii bez jakékoli dohody. 
Hlasovat o tom budou nejpozději 12. března.

Není to špatné
Česko má po Německu, Nizozemsku a Slovinsku 
čtvrtou nejstabilnější ekonomiku v EU. Vyplývá to 
z letošního výzkumu Allianz Euro Monitor, který 
každoročně hodnotí stabilitu a zdraví ekonomik 
zemí EU. Tuzemská ekonomika však prý začíná 
vykazovat známky přehřátí. Růst mezd s sebou 
přinesl zdražení práce a Česko začíná ztrácet 
konkurenceschopnost, což mimo jiné stálo i za 
neuspokojivým výsledkem exportu za rok 2018. 
Naopak nízké zadlužení soukromého i veřejného 
sektoru a výrazně pozitivní situace na pracovním 
trhu patří k hlavním faktorům, díky kterým se ČR 
stále drží v žebříčku vysoko. Na posledních mís-
tech skončily Velká Británie, Francie a Itálie.

Kiwi.com dál skokově roste
Tržby brněnského prodejce letenek Kiwi.com 
loni pokračovaly v rychlém růstu a dosáhly  
30,9 mld. Kč, což je téměř o 13 mld. více než 
v roce 2017. Na konferenci Innovation In Avia-
tion to řekl David Petrovič, šéf oddělení pro 
spolupráci s distributory. Zisk zatím společnost 
nezveřejnila, přes rostoucí tržby v předchozích le-
tech klesal. V roce 2017 činil 78 mil. Kč. Společnost 

v posledních měsících uzavírala řadu strate-
gických partnerství, aby se dostala na další trhy, 
za klíčovou považuje generální ředitel a zaklada-
tel Oliver Dlouhý především Čínu.

Musk zlevňuje
Americká společnost Tesla ve čtvrtek uvedla na 
trh dlouho slibovanou základní verzi sedanu 
Model 3 s cenou od 35 tisíc USD (cca 800 tis.  
korun). Firma zároveň oznámila, že ve snaze zvýšit 
poptávku a snížit náklady přechází na výhrad-
ně on-line prodej. Čtyřdveřový Model 3, který  
Tesla poprvé předvedla v červenci 2017, ujede 
na jedno nabití asi 350 kilometrů. Firma ho chtěla 
nabízet jako alternativu k luxusnějším modelům.

Do Česka jde další „hadříkoobchod“
Oděvní značka Primark otevře v příštích le-
tech v centru Prahy svůj první obchod. Řetězec 
již podepsal nájemní smlouvu. Obchod bude 
podobné velikosti jako prodejny řetězce 
v Británii či Německu. Podle serveru iHNED.cz by  
prodejna měla být v Květinovém domě, který 
se staví na rohu Václavského náměstí a Ople-
talovy ulice. Společnost Flow East, jež je de-
veloperem a majitelem objektu, však odmítla 
nájemce specifikovat. Primark letos otevře ob-
chod i ve slovinské metropoli Lublani a plánuje 
prodejnu také ve Varšavě.

Buffett by bohaté zdanil víc
Bohatí Američané platí ve srovnání s většinovou 
populací nízké daně. V rozhovoru s finanční tele-
vizí CNBC to řekl miliardář Warren Buffett. Při-
pustil, že na daních platí málo i on. V rozhovoru 
Buffett opět kritizoval kryptoměnu bitcoin a za 
chybu označil investici do společnosti Kraft Heinz. 
Do důchodu se ale zatím nechystá. Finančník 
v rozhovoru také uznal, že Berkshire zaplatila 
příliš mnoho za převzetí firmy Kraft a on sám 
zřejmě nesprávně posoudil určité aspekty.

Spořka zase v plusu
České spořitelně loni vzrostl čistý zisk meziročně 

o 5,1 % na 15,4 mld. Kč. Provozní zisk se zvýšil 
o 9,3 % na 20,8 mld. Kč. Výsledek ovlivnily hlavně 
výrazně rostoucí úrokové výnosy a stabilní nákla-
dy. Neauditované konsolidované výsledky Česká 
spořitelna, která patří do rakouské skupiny Erste 
Group Bank, zveřejnila na svém webu. Spořitelna 
je největší banka v ČR podle počtu klientů, ke 
konci loňského roku jich měla 4,63 milionu. 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Jsou Češi opravdu v pasti drahých  
mobilních dat a tarifů?
Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková 
před pár dny vyvolala skandál slovy, že za 
drahá mobilní data si mohou lidé sami, protože 
využívají wi-fi připojení. Co tedy říkají statistiky 
a reporty? Mají operátoři pravdu, že platíme sice 
více, ale za kvalitu? VÍCE ZDE

Jsou to ještě příjemné starosti? Buffettův 
holding řeší, kam „vrazit“ 112 miliard dolarů
Americký investiční a pojišťovací konglomerát 
Berkshire Hathaway, jehož hlavním akcionářem 
je mi liardář Warren Buffett, má za sebou výroční 
dopis, který Buffett pravidelně posílá akcionářům. 
V něm si mimo jiné stěžuje, že najít vhodné 
investiční příležitosti za dobrou cenu není za 
současné situace na trhu snadné. Jak si tedy 
vede holding legendárního „věštce z Omahy“? 
VÍCE ZDE

Vymysleli levitující pero. Zdolat gravitaci 
bylo podle nich snazší než se zbavit  
nálepky experimentu
Simplistický design, kvalitní materiály a levitace. 
To jsou tři hlavní poznávací znaky magnetického 
kuličkového pera Levit Pen. Při jeho návrhu 
byli tvůrci Marek Schwarz a Karel Wawreczka 
nekompromisní. Přinášíme příběh nadějného 
ostravského start-upu Infinity Innovative, který je 
momentálně jediným ryze českým výrobcem per. 
VÍCE ZDE

 

Občas je potřeba místo fantastického úspěchu odejít
Dvoudenní summit Spojených států a Severní Koreje ve vietnamské Hanoji skončil předčasně a bez dohody. Americký prezident 
Donald Trump za důvod označil nepřijatelný požadavek Pchjongjangu, aby byly zrušeny všechny sankce proti KLDR. Šéf Bílého 
domu nicméně zároveň na tiskové konferenci hovořil o pokroku při jednání, zatímco severokorejská strana průběh vrcholné 
schůzky zatím nekomentovala. Podle listu New York Times Trump přípravu na summit nezvládl, když předem signalizoval  
pravděpodobnou dohodu a „fantastický úspěch“.

Zdroj: www.berkshireeagle.com/AP
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