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„… myslím, že je dobře, že Senát vyslal takového svého představitele senátora Václava Lásku. A že to možná i některým dalším kolegyním a kolegům otevřelo oči. Ta nenávist vůči prezidentovi Zemanovi, ta z něho úplně 
stříkala. A já jsem úplně mokrý, seděl jsem tady a... jsem úplně postříkaný.“      šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek při projednávání ústavní žaloby na prezidenta Zemana.

PEAK NEWS MEDIA, s. r. o., Pod Vinicí 314/9, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO: 08343616 • 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,

říkají vám něco jména jako Siri, Alexa, Cortana? 
Jde o jména virtuálních asistentů, kteří se množí 
čím dál více. Tahle tři jména jsou od Applu, Ama-
zonu a Microsoftu, ale rozhodně mají mnoho 
a mnoho svých následovníků. Analytici společ-
nosti Gartner dokonce předpovídají, že budou 
běžnými pracovními pomůckami, nejen těmi do-
mácími. Do roku 2021 bude podle expertů pou-
žívat virtuální asistenty na denní bázi čtvrtina za-
měsntanců pracujících s digitálními nástroji (digital 
workers). Po bok Siri, Alexy a spol. se nyní zařadí 
Laura. Tu totiž do svých vozů „posadí“ automo-
bilka Škoda Auto, přičemž „spolujezdkyně“ kromě 
češtiny porozumí příkazům a dotazům i v dalších 
pěti jazycích. Nástup virtuálních bytostí je neza-
stavitelný a čekám, že si za pár let popovídám 
třeba i s hrníčkem na kávu.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Poslední cesta Thomase Cooka
Nejstarší cestovní kancelář na světě, britská Tho-
mas Cook, zkrachovala. Neustála tlak nízkoná-
kladových aerolinií a nástup on-line zprostřed-
kovatelů ubytování typu Airbnb a Booking.com.  
Firma s dluhem převyšujícím miliardu liber si ne-
dokázala zajistit dostatek hotovosti, kterou po-
žadovaly věřitelské banky a britská vláda jí fi-
nanční pomoc neposkytla. V cizině tak uvázlo na  
600 tisíc klientů cestovky, včetně tisícovky Čechů. 
Jejich přepravu do vlasti Británie i jednotlivé ná-
rodní odbočky cestovky zajistí.

Češi, do toho!
České společnosti Prusa Research a Kiwi.com jsou 
v první pětce nejrychleji rostoucích firem v regionu 
Evropy, Blízkého východu a Afriky. Celkem se do 
žebříčku, který sestavuje společnost Deloitte, do-
stalo sedm firem z Česka, což je o dvě více než 
v předchozím roce. Vítězem je švédská Strossle 
International, která působí v mediálním průmyslu.

Širší EET jako teda bude! 
Své tržby budou nově evidovat elektronicky 
také řemeslníci, advokáti, účetní, lékaři či taxi-
káři. Některé služby a zboží, například vodné 
a stočné, audioknihy i točené pivo se přesunou 
do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z při-
dané hodnoty. Příslušnou novelu zákona o EET 
a související novelu zákona o DPH podepsal 
prezident Miloš Zeman.

Konec bezvládí na „kolejích“
Novým předsedou představenstva Českých drah 
se stal dosavadní politický náměstek Ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR) Václav Nebeský. Ten je 
zároveň i generálním ředitelem. Dozorčí rada 
společnosti zvolila také dalšího člena představen-
stva, stal se jím bývalý šéf Plzeňských městských 
dopravních podniků Michal Kraus. Z představen-
stva naopak odstoupil Michal Vereš, nástupce 
zatím nemá.

IKEA zdolala bilionový milník
Výrobce a prodejce nábytku IKEA oznámil, že 
jeho roční tržby poprvé převýšily 40 mld. eur, 
v přepočtu přes bilion Kč. Firma uspěla ve 
svých snahách podpořit prodej přes inter-
net. Tržby z on-line prodeje meziročně stouply  
o 43 % na 2,9 mld. eur. K nárůstu tržeb na-
pomohly také nově otevřené obchody, napsala 
agentura Reuters.

Důsledek ochlazení v autoprůmyslu?
Francouzský výrobce pneumatik Michelin 
zavře svou německou továrnu s 850 za-
městnanci. Podnik v Bamberku na jihu země, 
který vyrábí zhruba osm milionů pneumatik 
ročně, má skončit na začátku roku 2021. Za-
vírat továrny v příštích letech se chystá také 
německá společnost Continental, která je 
největším dodavatelem automobilových sou-
částek v Evropě. Důvod je prostý – dochází 

k ochlazení aktivity v globálním automobilo-
vém sektoru.

I Daimler dostihla aféra Dieselgate
Německá automobilka Daimler zaplatí v souvis-
losti s takzvaným dieselovým skandálem pokutu 
870 mil. eur, rozhodlo státní zastupitelství ve Stutt-
gartu. Důvodem je chybná certifikace naftových 
vozidel. Firma, která je výrobcem automobilů 
Mercedes, ve svém sdělení uvedla, že se odvo-
lávat nebude, a dodala, že pokuta nebude mít 
na hospodářské výsledky firmy za třetí čtvrtletí 
dopady.

Doporučujeme z Peak.cz

Frankfurtský autosalon naznačil, co čeká 
automobilový průmysl. Nic pěkného
Nedávno skončený autosalon IAA ve Frankfurtu 
odhalil zásadní změny v automobilovém průmy-
slu, o nichž se dlouho mluvilo, ale jejich dosah 
nebyl dosud patrný. VÍCE ZDE

Digitální ústava výrazně promění Česko. 
Komunikaci s úřady zvládne každý
Digitalizaci státní správy si vláda Andreje Babi-
še vytkla jako jednu z vládních priorit. Jak ale 
vyplývá z aktuálního žebříčku digitální konkuren-
ceschopnosti švýcarského institutu IMD, Česko 
v tomto směru spíše zaostává a oproti loňsku 
propadlo. Nový zákon o právu na digitální služ-
by, který prošel u poslanců druhým čtením, má 
šanci nás posunout o něco výše a nabídnout 
lidem tradiční služby v digitální formě. VÍCE ZDE

Daniel Kaminský (ELCOM):  
Myšlenka Průmyslu 4.0 není špatná,  
ale sklouzla do politické satiry
V Česku schází podpora těch, kteří svět mění 
a inovují. O technologiích budoucnosti se tak 
jenom řeční, míní šéf společnosti ELCOM Da-
niel Kaminský. „Nakonec to stejně skončí jako 
v seriálu Jistě, pane ministře," říká v exkluzivním 
rozhovoru pro Peak.cz. VÍCE ZDE

 

Jak jste mohli? Ukradli jste mi mé sny a dětství!
V New Yorku proběhl klimatický summit OSN, na kterém vystoupily desítky světových vůdců a dalších odborníků. Generální tajemník 
OSN António Guterres vyzval ke konkrétním činům v boji s klimatickými změnami. „Když nezměníme způsob života, riskujeme život 
samotný,“ uvedl Guterres. Podobně se vyjádřila i 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová, která zároveň představitele států 
v emotivním projevu zkritizovala za jejich nečinnost. „Neměla bych tu být, měla bych být ve škole, na druhé straně oceánu,“ řekla 
během své řeči Thunbergová. „Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství,“ dodala třesoucím se 
hlasem. Mladí lidé ale podle ní již začínají ‚rozumět zradě‘ politiků. „Jestliže nás necháte na holičkách, nikdy vám to neodpustíme,“ 
vzkázala světovým vůdcům. „Změna ale přichází, ať se vám to líbí, nebo ne,“ uzavřela.
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