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„Nechceme, abyste to udělali v roce 2050, 2030 nebo 2021. Chceme, abyste to udělali teď.“ Apel aktivistky Grety Thunbergové na Světovém ekonomickém fóru v Davosu adresovaný světovým společnostem, 
bankám, institucím a vládám, aby přestaly investovat do fosilních paliv a podporovat jejich těžbu a využívání.
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

roztrhl se nám pytel s IT zakázkami. Pozornost 
přitáhla hlavně 400milionová zakázka na pro-
dej elektronických dálničních známek. Vysoutě-
žená cena rozzlobila premiéra Andreje Babiše 
natolik, že okamžitě odvolal ministra dopravy 
Kremlíka. Od tohoto týdne tedy máme super-
ministra Karla Havlíčka, kterému k funkci mini-
stra průmyslu a obchodu a vicepremiéra pro 
ekonomiku přibyla i funkce ministra dopravy. 
Ale zpět k IT zakázkám. Nový informační sys-
tém Ministerstva práce a sociálních věcí se prý 
také prodraží. Místo původní 1,5 miliardy bude 
zřejmě stát o miliardu více. Že by další pra-
covní příležitost či hrozba pro Karla Havlíčka? 
Nemluvě o tom, že správce IT hledá i Česká 
pošta – jde o zakázku za 800 milionů korun, 
která spadá pod Ministerstvo vnitra. 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Kremlík na dopravě skončil
Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) po 
tři čtvrtě roce končí ve funkci. Jeho odvolá-
ní navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), Kremlík 
podle něj manažersky nezvládl kritizovanou 
zakázku na informační systém pro elektronické 
dálniční známky. Vedením resortu Babiš pově-
řil vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu 
Karla Havlíčka (za ANO), obě ministerstva by 
se mohla výhledově spojit. Jde o osmou vý-
měnu v Babišově vládě za zhruba rok a půl 
její existence.

Digidaň v Česku bude
Na velké internetové firmy by mohla v Česku 
v budoucnu dopadnout sedmiprocentní digi-
tální daň. Vládní návrh, který ji zavádí, ve stře-
du v úvodním kole podpořila sněmovna. Nyní 
ho posoudí rozpočtový výbor. Ročně by daň 
mohla státnímu rozpočtu přinést asi 5 mld. Kč. 
Dani by měly podléhat internetové firmy s glo-
bálním obratem nad 750 mil. eur, které budou 
mít na území Česka roční obrat za uskutečně-
né zdanitelné služby minimálně 100 mil. korun. 
Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, 
jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

Rizika podle Davosu
Přestože ekonomická ani geopolitická rizika ni-
kdy nezmizí a jejich vliv na dění ve světě nekle-
sá, v budoucnu mají hrát prim především rizika 
spojená s životním prostředím. Rizika spojená 
se změnami klimatu a globálním oteplováním 
se umístila na prvních pěti místech podle prav-
děpodobnosti v následující dekádě. Je to po-
prvé od roku 2006, co jedna kategorie rizik 
obsadila všech pět prvních míst.

Další odpadlík facebookové libry
Britská telekomunikační skupina Vodafone 
Group opustila asociaci, která má spravovat 
plánovanou digitální měnu Facebooku nazva-
nou libra, oznámila Asociace Libra. Vodafone 
není první, kdo projekt opouští. Facebook chtěl 
ve spolupráci se členy asociace spustit měnu 

letos v červnu. Zda se termín podaří splnit, ale 
není jisté. Projekt se brzy po svém oznámení 
dostal do potíží kvůli skeptickému postoji regu-
látorů po celém světě.

Boeing bude muset šetřit ještě více
Až 25 miliard dolarů by mohly amerického vý-
robce letadel Boeing stát problémy se stroji 
737 MAX. Odhad analytiků přinesla agentura 
Reuters. Boeing již dříve odhadl, že ho problé-
my se stroji 737 MAX zatím stály více než devět 
miliard dolarů, z toho 5,6 miliardy šlo na kom-
penzaci klientům. Výrobce letadel tento týden 
uvedl, že nepočítá s tím, že regulátoři povolí 
provoz letadel 737 MAX dříve než v polovině 
letošního roku.

Tesla lepší VW? 
Tržní hodnota amerického výrobce elektromo-
bilů Tesla poprvé překročila 100 mld. USD. Tesla 
tak v tržní hodnotě předstihla německý auto-
mobilový koncern Volkswagen a před sebou 
již má pouze japonskou automobilku Toyota 
Motor, napsala agentura Bloomberg. Za růs-
tem ceny akcií stojí překvapivé dosažení zisku 
v loňském třetím čtvrtletí, zprávy o zvyšování 
výroby v nové čínské továrně a překvapivě 
příznivé údaje o odbytu v celém loňském roce.

Ekonomická nerovnost narůstá
Dvacet dva nejbohatších mužů světa má hod-
notnější majetek než všechny ženy v Africe do-
hromady. Ve zprávě o nerovnosti, zveřejněné 
před začátkem Světového ekonomického fóra 
ve švýcarském Davosu, to uvedla britská ne-
vládní organizace Oxfam. Podle ní se ekono-
mická nerovnost vymkla kontrole, neboť loni 
bylo 2 153 světových miliardářů bohatších než 
4,6 miliardy lidí dohromady.

Hypotéky „trpěly“ kvůli ČNB
Objem poskytnutých hypoték klesl loni o 17 % 
na 181,6 mld. Kč a jejich počet se snížil o 22 %  

na 77 400. Hypoteční trh se po celý loňský 
rok vyrovnával s přísnější regulací ČNB a za-
znamenal nejhorší výsledky za pět let, vyplý-
vá ze statistik Fincentra Hypoindex. Průměrná 
úroková sazba se podle Hypoindexu zvolna 
snižovala po celý rok z lednových tří procent 
na 2,34 % v prosinci.

Doporučujeme z Peak.cz

Petr Koutný (BSC): Digitalizace dala 
klientům silné nástroje, bankám ale 
způsobila vrásky na čele
Společnost BSC staví bankovní systémy pro 
banky na klíč. S jejím šéfem Petrem Koutným 
jsme si povídali o tom, jak klasický obor, ja-
kým je bankovnictví, zvládá přechod na nové 
digitální procesy. „Z pohledu klienta jsme na 
tom digitálně výborně, umíme platit hodinka-
mi, telefony,  máme pěkné mobilní i interneto-
vé bankovnictví, nic nám nechybí. Vše je jen 
trochu složité. Klient používá jen část a práce 
s aplikací je pro něj nepříjemná. Banky musí 
zjednodušovat,“ tvrdí v exkluzivním rozhovoru 
pro Peak.cz. VÍCE ZDE

Proč je dobrý Havlíček v čele  
„superministerstva“ průmyslu a dopravy?
Má smysl sloučení Ministerstva průmyslu a ob-
chodu s Ministerstvem dopravy? Málokomu by 
něco takového u Andreje Babiše „prošlo“ tak 
jako jeho pravé ruce – Karlu Havlíčkovi, domní-
vá se Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společ-
nosti Czech Fund. VÍCE ZDE

Může se to dotknout každého: jak přežít 
odchod kolegy z práce?
Odchod kolegy z firmy je vždycky velká věc, 
která se nejvíc dotkne jeho nejbližších spolu-
pracovníků. Jak se k takové události postavit? 
Nabízíme pár rad, které ale nemusíte brát zce-
la vážně. VÍCE ZDE

 

Živnostníci jsou proti EET
Na evidování tržeb ve třetí a čtvrté vlně, jež vejde v platnost letos v květnu, je připravena pouhá pětina oslovených živnostníků 
a řemeslníků, vyplývá z průzkumu společnosti Dotykačka. Zároveň z něj vyplývá, že bezmála dvě třetiny respondentů vůbec 
netuší, které řešení zvolit, a vybírat jej hodlají až na poslední chvíli. Zároveň nepřestávají doufat, že evidování tržeb někdo zruší. 
Naprostá většina dotázaných podnikatelů si pak přeje malé zařízení s jednoduchým ovládáním, které bude umět tisknout účtenky. 
Pokročilé funkce jsou u nich často doslova nežádoucí.

Jak vyřešíte EET?
Podíl odpovědí na otázku, zda podnikatelé vědí, jak vyřeší EET. Odpovídalo 152 respondentů napříč obory, podíl  
v procentech.

17 % 21 %

62 %

Ano, už mám představu

Ne, vůbec nemám tušení

Už to mám vyřešené

Zdroj: Dotykačka

https://www.peak.cz/petr-koutny-bsc-digitalizace-dala-klientum-silne-nastroje-bankam-ale-zpusobila-vrasky-na-cele/20999/
https://www.peak.cz/petr-koutny-bsc-digitalizace-dala-klientum-silne-nastroje-bankam-ale-zpusobila-vrasky-na-cele/20999/
https://www.peak.cz/petr-koutny-bsc-digitalizace-dala-klientum-silne-nastroje-bankam-ale-zpusobila-vrasky-na-cele/20999/
http://www.peak.cz/cisla-nelzou-zemanova-cesta-ruska-ekonomicky-smysl-rozhodne-nedava/
https://www.peak.cz/petr-koutny-bsc-digitalizace-dala-klientum-silne-nastroje-bankam-ale-zpusobila-vrasky-na-cele/20999/
https://www.peak.cz/proc-je-dobry-havlicek-v-cele-superministerstva-prumyslu-a-dopravy/21514/
https://www.peak.cz/proc-je-dobry-havlicek-v-cele-superministerstva-prumyslu-a-dopravy/21514/
https://www.peak.cz/relativita-dluhoveho-kriteria-v-eu-pred-18-lety-ho-nesplnovaly-tri-zeme-a-nyni/18655/
https://www.peak.cz/proc-je-dobry-havlicek-v-cele-superministerstva-prumyslu-a-dopravy/21514/
https://www.peak.cz/muze-se-to-dotknout-kazdeho-jak-prezit-odchod-kolegy-z-prace/21534/
https://www.peak.cz/muze-se-to-dotknout-kazdeho-jak-prezit-odchod-kolegy-z-prace/21534/
https://www.peak.cz/tesla-drobnohledem-casovana-bomba-investory-budouci-lidr-autoprumyslu/
https://www.peak.cz/muze-se-to-dotknout-kazdeho-jak-prezit-odchod-kolegy-z-prace/21534/

