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„Setkal jsem se s mužem, kterému říkají Elon Musk. Už jste o něm slyšeli? Skutečný génius.“             izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který jedná s Muskem o výstavbě tunelů v Izraeli

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,

situace s byty rozhodně není kdovíjak růžová. 
Své o tom ví zejména některé metropole, jenže 
i v tomto případě platí, že když dva dělají 
totéž, není to vždy totéž. Mám na mysli tře-
ba srovnání Prahy a Berlína. U nás primátor 
Zdeněk Hřib (Piráti) navrhl, že by se pomocí 
elektroměrů mohlo zjistit, kolik je v Praze prázd-
ných bytů. Na základě těchto dat by mohlo 
dojít k daňovému postihu vlastníků takových 
bytů s cílem rozhýbat trh s bydlením v Praze. 
To však vyvolalo nevoli jeho koaličního part-
nera Jiřího Pospíšila (TOP 09), nemluvě o tom, 
že celé „bytové řešení“ zatím vzniklo jen čistě 
rétoricky. Nicméně „daňové řešení“ již funguje 
ve Vancouveru, v Melbourne nebo Paříži. 
Oproti Berlíňanům je to ale nic. Tamní inicia-
tiva chce dokonce rovnou vyvlastnit na čtvrt 
milionu bytů, které jsou ve vlastnictví velkých 
společností, které by za ně dostaly finanční 
náhradu. Cílem je, podobně jako u nás, rozhý-
bat bytovou politiku a srazit ceny bydlení. 
Otázka je, zdali by se bytová politika přeci jen 
neměla řešit nějak konstruktivněji…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
České žně pro cizince
Zahraniční vlastníci českých firem mají za sebou 
druhý nejvýnosnější rok. Loni na dividendách 
inkasovali 294 miliard korun. Více to bylo pouze 
v roce 2016, kdy si rozdělili 314 miliard. Nejvíce 
peněz odteklo do Německa, Nizozemska a Lu-
cemburska. Výše dividend souvisí s vysokou zisko-
vostí přímých zahraničních investic v Česku. Zisky 
zahraničních vlastníků korporací loni dosáhly  
7,8 procenta HDP, když přesáhly 414 miliard  
korun, z toho 120 miliard vlastníci reinvestovali.

Smontuj si sám něco, co nevlastníš
IKEA přichází s novým konceptem. Do roku 
2020 otestuje pronájem nábytku na třiceti ze 
svých trhů včetně Česka. Švédský nábytkářský 
řetězec tak reaguje na rostoucí obavy o stav 
životního prostředí a chce tak použitý nábytek 
vracet do oběhu. V Polsku a Nizozemsku tes-
tovala IKEA podle agentury DPA příští před-
platitele v řadách studentů a ve Švýcarsku 
a Švédsku mezi menšími firmami. Firma podle 
tohoto modelu zůstává majitelem nábytku, za-
jišťuje jeho další využití a nakonec se postará 
i o recyklaci.

Eseróčko rychleji a levněji
Evropská unie připravila návrh směrnice o di- 
gitalizaci, která má umožnit zakládání obchod-
ních společností zcela on line, což nyní umožňu-
jí jen některé evropské státy. Česká republika 
mezi nimi ovšem není. Ministerstvo spravedl-
nosti ale počítá se schválením směrnice ještě 
během dubna letošního roku. Kromě založení 
firmy by podnikatelé mohli ve všech státech 
EU rovněž on line předkládat dokumenty nebo 
zřizovat nové pobočky. Cílem je především 
ušetřit podnikům náklady.

Český boom ekonomiky končí?
Česká ekonomika loni meziročně vzrost-
la o 2,9 %. Proti roku 2017, kdy HDP stoupl  
o 4,5 %, roční růst zpomalil. V samotném  
čtvrtém čtvrtletí loňského roku ekonomika 
meziročně vzrostla o 2,6 % a mezičtvrtletně  
o 0,8 %, uvedl Český statistický úřad, který tak 
zpřesnil své předchozí odhady z počátku břez-
na. Podle nich loňský růst ekonomiky činil tři 
procenta a ve čtvrtém čtvrtletí HDP meziročně 
stoupl o 2,8 % a mezičtvrtletně o 0,9 %.

Zentiva šlape na plyn
Zentiva koupila britskou firmu Creo Phar-
maceuticals, která se zabývá výrobou volně 
prodejných léků a generik. Kupní cenu nez-
veřejnila. Zentiva tak pokračuje v naplňování 
plánu, jehož cílem je převzít vůdčí roli na ev-
ropském trhu s generickými a volně prodejnými 
léky. Na konci února uvedla, že v následujících 
pěti letech hodlá investovat 30 mil. eur (cca 
770 mil. Kč) do rozšíření a modernizace výroby 
ve svém pražském výrobním závodě.

Zazpívejte si s Adidasem
Firma Adidas bude spolupracovat s americkou 
zpěvačkou Beyoncé na tvorbě značkové obu-
vi, oblečení a lifestylových potřeb. Německý 
výrobce sportovního oblečení a obuvi již 
dříve uzavřel partnerství s americkým raperem 
Kanye Westem. Adidas inspiruje úspěšná spo-
lupráce Pumy a popové hvězdy Rihanny, která 
jeho německému konkurentovi pomohla získat 
více ženských zákaznic a zvednout prodej, 
napsala agentura Reuters.

Kam pro nové auto? Už i do ČEZu
Energetická skupina ČEZ se pouští do nového 
byznysu – prodeje elektromobilů drobným 
klientům. Aktuálně má v nabídce pět modelů 
od tří značek, Hyundai, Nissan a Volkswagen. 
ČEZ tak chce vytvořit ucelenou nabídku pro 
oblast elektromobility vzhledem k tomu, že již 
nabízí domácí nabíjecí stanice (wallboxy), které 
ve srovnání s klasickou zásuvkou zkracují dobu 
nabíjení až na polovinu. ČEZ bude nabízet i fi-
nancování koupě elektromobilu prostřednictvím 
úvěru.

Snad bude i foukat…
Instalovaná kapacita větrných elektráren po 
celém světě by se v příštích pěti letech mohla 

zvýšit o 50 % díky dalšímu poklesu nákladů 
a rozvíjejícím se zemím. Loni instalovaná kapa- 
cita větrných elektráren stoupla o 51,3 gigawattu 
na 591 GW. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřej-
nila Globální rada pro větrnou energii (GWEC).

CNN bude prima, respektive Prima
Televizní skupina Prima spustí v Česku během 
12 měsíců nový zpravodajský kanál CNN Prima 
News. Kontinuální zpravodajství v terestrickém, 
kabelovém i satelitním vysílání v českém jazyce 
bude nabízet na základě partnerství s fir-
mou CNN International Commercial (CNNIC). 
Obsah bude vytvářet oddělení zpravodaj- 
ství skupiny Prima, řekla mluvčí Primy Gabriela 
Semová.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Z jaderného experimentování s palivem 
v Temelíně čiší průšvih za miliardy
Temelínské reaktory začnou opět používat 
palivové soubory od dvou různých výrob-
ců. Část paliva bude pocházet od americké 
společnosti Westinghouse, část od ruské firmy 
TVEL. Na úskalí, která to přináší, upozorňuje 
v komentáři odborník na jadernou energetiku 
Radek Škoda. VÍCE ZDE

Je načase, aby se kybernetická  
bezpečnost posunula o řád výš
Kybernetická bezpečnost pomáhá identifiko-
vat, hodnotit a řešit hrozby v informačních 
technologiích. Každý, kdo pracuje na počítači, 
s daty nebo jakoukoliv elektronikou, ji musí řešit. 
Přístup k bezpečnosti se ale pomalu mění, 
od tradičních nástrojů k těm sofistikovanějším. 
VÍCE ZDE

Český i německý průmysl se propadá.  
Naděje přichází z Číny, i když…
Globalizace má i své mouchy. Z čínského na-
chlazení je rázem chřipková epidemie v Ev-
ropě. Šiřitelem viru je německá ekonomika, 
která má silné obchodní vazby na Čínu i Čes-
ko. Z čínských makrodat se ale zdá, že léčebný 
proces už byl zahájen. VÍCE ZDE

 

Tento týden jsme kromě apríla 
mohli oslavit také 15 let fungování 
e-mailové služby Gmail. Google ji 
spustil 1. dubna 2004 a od té doby 
si tato služba získala velkou popu-
laritu. A především velké množství 
uživatelů, kterých je přes 1,5 mi- 
liardy. Analytická společnost Litmus 
se podívala na popularitu jednot-
livých e-mailových služeb. Z více 
než 800 otevřených e-mailů po 
celém světě si jich uživatelé otevřeli 
nejvíc v mailové aplikaci společ- 
nosti Apple na iPhonech. Nicméně 
v těsném závěsu byl Gmail, dohro-
mady tyto dvě služby přesáhly 
polovinu všech e-mailů.

Zdroj: Litmus Email Analytics, Statista

Patnáct let s Gmailem Nejpopulárnější mailové služby
Top 10 e-mailových klientů podle podílu otevřených mailů během března 2019
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