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„Toto je první případ, kdy je nějaký předseda vlády podezřelý ze zneužití evropských fondů. A navíc ještě pro své osobní obohacení. To je bezprecedentní.“  

Eric Maurice, ředitel bruselské kanceláře francouzského výzkumného centra Nadace Roberta Schumana pro HN
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

mediální a marketingová bublina je stále více 
součástí našich životů. Od propracovaných po- 
litických kampaní (vždyť sám premiér Andrej Babiš 
stále křičí: „Je to kampaň!“) až po ty byznysové, 
které nás ponoukají ke koupi čehokoli. Podobnou 
strategii použil tento týden šéf komunistů Vojtěch 
Filip, když oznámil, že přes léto plánuje připravit 
zákon, podle kterého by se novináři měli každé 
čtyři roky „podvolit volbě“. O pár dní později uvedl, 
že to nemyslel vážně a chtěl jen upoutat pozor-
nost. Ano, cíl byl splněn, pozornost přitažena. Na 
druhou stranu je to jeden z mála  příkladů, kdy se 
protagonista drze přizná, že mu šlo o pozornost, 
většinou tomu tak totiž není. Napadá mě však, 
jak moc máme tedy slova politiků (a nejen jich) 
brát vážně a kdy je chápat jen jako přitahování 
pozornosti…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Kiwi má nového „chovatele“
Většinový podíl v brněnské firmě Kiwi.com, která 
vytvořila vyhledávač levných letenek, koupil ame-
rický fond General Atlantic. Svůj podíl prodal Im-
puls Capital Ondřeje Tomka i další investoři. Podle 
tiskové zprávy společnosti Kiwi.com si spoluzakla-
datelé Oliver Dlouhý a Jozef Képesi ponechají na-
dále významný podíl. Cenu transakce společnost 
zveřejňovat nebude, řekl Dlouhý. Podle dřívějších 
nepotvrzených údajů měl General Atlantic za 
podíl zaplatit téměř tři miliardy korun.

Pozor, letí k vám Amazon
Internetový prodejce Amazon začne za něko-
lik měsíců doručovat první zásilky drony. Služ-
ba Prime Air dodá zákazníkům domů zpočát-
ku menší potřeby do domácnosti, jako je zubní 
pasta nebo holicí strojek. Bezpilotní letadlo bude 
mít počítačové vidění a bude schopné z výšky 
rozeznávat lidi, zvířata a překážky typu prádel-
ních šňůr nebo telefonních drátů a vyhnout se jim, 
uvedla firma.

Obří automobilková svatba nebude
Automobilka Fiat Chrysler odstoupila od fúze 
s Renaultem. Italsko-americký výrobce automobilů 
Fiat Chrysler Automobiles uvedl, že s okamžitou 
platností stahuje nabídku na fúzi s francouzskou 
automobilkou Renault. Vzhledem k současným 
politickým podmínkám ve Francii není toto spojení 
životaschopné, uvedl ve svém sdělení.

Taky jste si polepšili?
Růst mezd v letošním prvním čtvrtletí překonal 
očekávání. Podle údajů ČSÚ průměrná měsíční 
mzda v Česku v prvním kvartále meziročně  
vzrostla o 7,4 % na 32 466 Kč. Reálně, při zohled-
nění inflace, byla vyšší o 4,6 %. Kladně se na 
tom podepsala nejen situace na pracovním trhu, 
ale i stát, který zvýšil výdělky svým zaměstnancům 
a od ledna také minimální mzdu. Z vyjádření ana- 
lytiků to může být důvod i k dalšímu zvyšování 
úrokových sazeb, protože mohou rychleji růst 
spotřebitelské ceny v Česku. Analytici přitom 

neočekávají, že by se solidní růst mezd v dalších 
čtvrtletích neopakoval.

Schodek, schodek, schodeček
Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl 
na 50,9 mld. Kč z dubnových 29,7 mld. Kč. Loni 
v květnu skončilo hospodaření státu ve schodku 
23,1 mld. Kč, informovalo Ministerstvo financí. Me-
ziroční srovnání je podle úřadu ovlivněno mimo 
jiné faktem, že v loňských prvních čtyřech měsících 
získal rozpočet mimořádně 20,7 mld. Kč jako část 
závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu pro-
gramovému období 2007 až 2013. Pro letošní rok 
je rozpočet schválen se schodkem 40 mld. Kč.

EU vadí, že správný Ital nepracuje, ale tančí?
Evropská komise dospěla k závěru, že Itálie kvů-
li svému rostoucímu dluhu porušuje fiskální pra- 
vidla Evropské unie. Tato situace je důvodem 
k zahájení disciplinárního řízení vůči zemi, uvádí 
se v prohlášení komise. Pokud členské země EU 
v příštích dvou týdnech toto rozhodnutí podpoří, 
může EK následně doporučit zahájení procedury. 
To by se mohlo stát před zasedáním ministrů fi-
nancí na začátku července.

Karta leží a hra běží
Čínský vydavatel platebních karet China UnionPay 
začne nabízet své debetní i kreditní karty na ev-
ropském trhu. Státem kontrolovaný gigant, který je 
největším vydavatelem platebních karet na světě, 
tak pokračuje v expanzi v souboji s americkými 
podniky Visa a Mastercard, napsal list Financial 
Times. China UnionPay umožní ve spolupráci 
s britským startupem Tribe Payments bankám 
a fintech firmám nabízet od června značkové 
karty podnikům i jednotlivcům.

Další střih do letadel Boeingu 
Více než 300 letadel Boeing 737 MAX a staršího 
modelu 737 má zřejmě na křídlech instalováno 
nesprávně vyrobené díly. Oznámil to americký 
Federální úřad pro letectví (FAA) s tím, že bude 
vyžadovat jejich urychlenou výměnu. Provoz le-
tadel 737 MAX je po celém světě pozastaven 

kvůli dvěma tragickým nehodám tohoto stroje, při 
nichž zemřelo 346 lidí. Boeing pak zahájil aktua- 
lizaci příslušného softwaru.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Na návštěvě v bulharském Euroholdu. Kdo je 
firma, která prahne po aktivech ČEZu?
Skupina ČEZ se rozhodla rozprodat svá aktiva 
na problémovém Balkáně. Nově se chce zbavit 
rumunských a tureckých aktiv, už rok se ale snaží 
prodat své bulharské společnosti. Favoritem pos-
ledních jednání je finanční skupina Eurohold, nad 
kterou visí řada otazníků. Měl by se ČEZ prodeje 
do jejích rukou bát? VÍCE ZDE

Vladimír Dušánek (KÄSTLE): Kromě lyží 
po spojení se značkou Kästle ve Sportenu 
uvažujeme i o kolech
Když se novoměstský výrobce lyží Sporten spo-
jil s rakouskou legendární značkou Kästle, bylo 
to poměrně překvapení. Nicméně ambice této  
skupiny rozhodně nejsou malé a ve výrobě lyží 
chce atakovat největší světové výrobce, jako jsou  
Fischer nebo Atomic. „V blízkém období uvažu-
jeme o doplnění sortimentu například o horská 
kola. Jako doplněk k lyžování jde o ideál-
ní kombinaci,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro  
Peak.cz statutární ředitel české části společnosti 
Kästle Vladimír Dušánek. VÍCE ZDE

Hity HBO v číslech. Černobyl netrhl rekordy 
sledovanosti, boduje ale v hodnocení
VNa současném mediálním poprasku se ukazuje, 
že nejistá sázka produkce HBO na minisérii Čer-
nobyl se stala výherním jackpotem, když ji vidě-
lo na platformách HBO přes šest milionů diváků. 
Rekordy ve sledovanosti minisérie sice netrhá, ale 
ambici pokořit v tomto ohledu závěrečný díl série 
Hry o trůny, který před necelými třemi týdny vidělo 
12 milionů diváků, ani neměla. Zato se může po-
chlubit nejvyšším diváckým hodnocením v katego-
rii televizních seriálů. VÍCE ZDE

 

VIP místo za královnou a Trumpem
Život je plný paradoxů. Své o tom ví i premiér Andrej Babiš. Na jedné straně se při účasti na oslavách 75. výročí vylodění spo-
jenců v Normandii mohl Babiš těšit z bezprostřední blízkosti světových státníků, když dokonce měl prominentní místo za britskou 
královnou Alžbětou II. a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. O to více v kontrastu s tím ční Babišovy trable v Česku. 
Premiér čelí předvolání k soudu, desítky tisíc demonstrantů ho už několik týdnů po sobě vyzývají k demisi a během víkendu se 
dostala na veřejnost předběžná zpráva Evropské komise, podle níž je ve střetu zájmů. To znamená, že jeho bývalá skupina 
Agrofert (vyvedl ji do svěřenských fondů) podle EU několik let neměla nárok na evropské dotace, neboť Babiš podle unie má 
na řízení Agrofertu stále vliv. Zároveň se jakožto premiér podílí na rozhodování o tom, kam budou evropské peníze v Česku 
směřovat. „Konflikty mezi rozsáhlými obchodními zájmy Babiše a jeho funkcí v čele vlády jsou skvrnou na české demokracii, 
podobně jako pošpinil pověst Itálie před dvěma desetiletími Silvio Berlusconi. Evropská unie by měla vymoci peníze z dotací 
pro Agrofert zpět a Babišovi unijní spojenci by měli žádat, aby dodržoval demokratické standardy,“ napsal k tomu ve čtvrtek list 
Financial Times. Tak uvidíme, zdali se ještě na nějaké podobné VIP místo premiér dostane…

Zdroj: Twitter The Royal Family
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