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„Pomyšlení, že 27 722 žen se seriózním úmyslem a s odvahou věnovalo svůj drahocenný čas, aby se přihlásily, ve mně vyvolává mimořádnou lítost,“ uvedl na Twitteru japonský miliardář Jusaku Maezawa,  
který zrušil konkurz na přítelkyni pro svůj plánovaný let kolem Měsíce.
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

svět se stále více obává smrtícího koronaviru,  
v Česku ale máme problémy spíše s chřipko-
vou epidemií. Zatímco novým koronavirem je 
jen v Číně nakaženo přes osm tisíc lidí (a do-
sud jich 170 zemřelo), u nás se chřipka postup-
ně šíří po jednotlivých krajích, v této sezoně na 
ni zemřelo už 12 Čechů. Nejvíce chřipka řádí 
v Jihočeském a Olomouckém kraji, počet lidí 
s respiračními infekcemi ale roste také v Libe-
reckém kraji a v Praze. Česko nicméně podle 
ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci 
kolem koronaviru nepodceňuje a na letištích 
rozšiřuje preventivní opatření. Otázkou zůstává, 
zda letáčky a cílený screening cestujících jsou 
dostačující. Nový koronavirus by sice podle ex-
pertů neměl být tak smrtící jako SARS, jenž  
v roce 2003 usmrtil kolem 800 lidí, nicméně 
vakcínu na něj vědci zatím neobjevili. To na 
chřipku rozhodně zabírají vitaminy a horký čaj. 
Přeji vám tedy pevné zdraví. 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Koronavirus hýbe s trhy
Obavy z koronaviru poslaly začátkem týdne 
světové burzy dolů. Investoři se zbavují hlavně 
akcií aerolinek, které ruší lety do Číny, odkud 
se virus šíří. Dotčeni jsou také výrobci luxusního 
zboží, jejichž příjmy pochází z významné čás-
ti právě z čínského trhu. Naopak roste cena  
zlata jako bezpečného přístavu v krizích.

Avast ruší divizi Jumpshot
Společnost Avast se s okamžitou platností roz-
hodla zavřít divizi Jumpshot. Kvůli ní čelí obvi-
nění, že obchoduje s daty klientů a inkasuje 
za ně částky v milionech dolarů. V ohrožení 
jsou více než dvě stovky pracovních míst. Akcie 
Avastu reagovaly na zprávy silným propadem. 
Od pondělí už cenné papíry firmy na pražské 
burze zlevnily asi o čtvrtinu. 

Volkswagen byl loni opět jedničkou 
Německý automobilový koncern Volkswagen  
si v loňském roce udržel pozici lídra na světo-
vém automobilovém trhu. Druhá byla japonská 
Toyota, která na třetí příčku odsunula francouz-
sko-japonskou alianci Renault-Nissan-Mitsubishi. 
Ta se potýká s problémy poté, co byl její býva-
lý vedoucí představitel Carlos Ghosn předloni 
v listopadu v Tokiu zatčen a obviněn z finanč-
ních podvodů. Volkswagen, jehož součástí je 
rovněž česká Škoda Auto, zase aktuálně trápí 
koronavirus. Kvůli obavám z šíření nákazy pro-
dlužuje dovolenou v čínských továrnách, které 
provozuje prostřednictvím společných podniků 
s místními automobilkami.

Babiš slaví malé vítězství
Evropská unie uznala většinu ze stovek milionů 
proplacených unijních dotací holdingu Agrofert, 
který před třemi lety převedl premiér Andrej 
Babiš do svěřenských fondů. Evropská komise 
ale dál pracuje na auditu ve věci střetu zájmů 
premiéra. A tak blokace dotací nejnovějších 

projektů podaných po srpnu roku 2018, tedy 
od doby, kdy v celé unii platí přísnější pravidla 
pro posuzování střetu zájmů, stále trvají. 

Tesla boduje
Automobilka Tesla vykázala za loňský rok ztrá-
tu 862 milionů dolarů. Poslední dvě čtvrtletí 
ale byla v zisku. V samotném čtvrtém kvar-
tálu vydělala 105 milionů dolarů a dodala 
zákazníkům 112 tisíc elektromobilů. Cena akcií 
podniku po zveřejnění výsledků vzrostla o více 
než šest procent a poprvé překonala hranici  
600 dolarů.

Boeing se topí v problémech 
Americká společnost Boeing kvůli problémům  
s Maxy loni prodělala 636 mil. USD. O rok dříve 
přitom byla v zisku přes 10 mld. USD. Nákla-
dy, které způsobí uzemnění strojů, odhaduje 
výrobce na téměř 19 mld. USD, což je zhru-
ba dvojnásobek toho, co uváděl v předcho-
zím čtvrtletí. Boeing si podle agentury Reuters 
už u více než deseti bank zajistil příslib půjčky  
v celkové hodnotě přes 12 mld. USD.

Velké odhalení utajovaného paktu Huawei 
Německá vláda má podle německého listu 
Handelsblatt důkazy, že čínská telekomunikač-
ní společnost Huawei spolupracuje s čínskými 
bezpečnostními orgány. Deník má k dispozici 
tajný vládní dokument, který se odvolává na 
„informace amerických zpravodajských slu-
žeb“. Německé ministerstvo zahraničí tak va-
ruje před nedůvěryhodností čínských podniků 
v souvislosti s bezpečnostními požadavky při 
výstavbě 5G sítí. Čínská síťová technologie by 
se podle úřadu mohla stát branou pro vpád 
čínských špionů a kybernetických útočníků.

Nové iPhony zastavily pád prodejů
Zisk i výnosy americké společnosti Apple ve 
fiskálním prvním čtvrtletí překonaly očekávání. 
Přispělo k tomu obnovení růstu prodeje iPhonů 
a rostoucí poptávka po doplňcích, jako jsou 

bezdrátová sluchátka AirPods. Čistý zisk za tři 
měsíce do konce prosince stoupl o 11,4 procen-
ta na 22,24 mld. USD.

Polské nákupy miliardáře Vítka
Společnost CPI Property Group realitního 
magnáta Radovana Vítka získala zhruba šes-
tiprocentní podíl ve firmě Globalworth Real 
Estate Investments Limited, která vlastní kan-
celářské komplexy v Polsku a Rumunsku. Akcie 
CPI získala prostřednictvím makléře na sekun-
dárním trhu. Podle serveru E15 je hodnota 
podílu zhruba 3,3 mld. Kč.

Doporučujeme z Peak.cz

Včely umírají po miliardách, americký 
byznys s mandlemi je v ohrožení
Američtí včelaři vydělávají nejvíce peněz tím, 
že nechávají opylovat mandloně v Kalifornii. 
Země je producentem 80 procent mandlí na 
světě. Hromadný úhyn včelstev však ohrožu-
je byznys, jehož hodnota je 11 miliard dolarů 
ročně. VÍCE ZDE

Vybrat, či „vybírat“ nový jaderný zdroj? 
Hlavně že miliony korun už tečou…
Současná situace ohledně budoucnosti jádra 
v české energetice vypadá tak, že chceme 
utrácet státní peníze za poradce, všemožné 
studie, ale hlavně nestavět. VÍCE ZDE

Jakub Nešetřil (Česko.Digital): E-shop  
na dálniční známky je špička ledovce, 
bojujeme o desítky miliard korun
Tendr na IT systém k elektronickým dálničním 
známkám za více než 400 milionů korun otřá-
sl veřejností i politickou scénou. Jakub Nešetřil  
z platformy Česko.Digital k tomu v novém 
podcastu Peak.cz říká, že jde jen o špičku 
ledovce. V IT se podle něj v příštích letech  
s vlnou digitalizace státní správy protočí mno-
hem více peněz. VÍCE ZDE

 

Koronavirus útočí
Světová zdravotnická organizace kvůli epidemii koronaviru vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Koronavirus se dosud objevil 
ve 24 zemích a nakazilo se jím přes 8 100 lidí, většina v Číně. Svým rozsahem se současná epidemie vyrovnala té, kterou před  
17 lety způsobil virus SARS. Nákaze již podlehlo na 170 lidí. Virus dorazil už i do Evropy. První případy hlásí Francie, Německo, 
Finsko, Itálie a Velká Británie. V Česku bylo dosud kvůli koronaviru testováno 33 vzorků. Ani v jednom případě se ale nákaza 
neprokázala.   

Zdroj: Reuters
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