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„V Čechách vnímám vlnu internetových globálních podnikatelů, ale je jich tu stále málo. I kdyby měl můj úspěch inspirovat jednoho dalšího podnikatele, budu mít velkou radost.“ 
Oliver Dlouhý ze společnosti Kiwi.com, čerstvý držitel titulu EY Podnikatel roku 2019 České republiky
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

jak moc zasáhl koronavirus do vašich životů? 
Nemyslím přímo (ve chvíli, kdy vzniká tento 
editorial, eviduje Česko 12 nakažených), ale 
spíše skrze tuzemské důsledky epidemie. Měli 
jste třeba lístky na biatlonové závody Světo-
vého poháru, a teď máte tím pádem volno? 
Nebo jste se chystali na skoro jarní lyže do 
Itálie a dumáte, zda má smysl odjet, abyste po 
návratu „nezkejsli“ na dva týdny v karanténě? 
Nebo jste podlehli nakupovací panice a vyra-
zili do vyprazdňujících se supermarketů? Nebo 
už jen máte plné zuby těch nejrůznějších „ko-
ronazpráv“? Alespoň já ano – proto slibuji, že 
tohle je poslední zmínka o koronaviru v tomto  
newsletteru. Nemluvě o tom, že i na nového 
Jamese Bonda si budeme muset počkat až 
do podzimu!

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Podnikatelem roku je zakladatel Kiwi.com
Vítězem ocenění EY Podnikatel roku za loň-
ský rok se stal zakladatel a spolumajitel spo-
lečnosti Kiwi.com Oliver Dlouhý. Prodejce le-
tenek Kiwi.com patří mezi nejúspěšnější české 
startupy se zákazníky po celém světě. Dlouhý 
bude v červnu reprezentovat Českou republi-
ku na světovém finále soutěže v Monte Carlu.  
Kiwi.com zaměstnává po světě 2 800 lidí,  
hlavní sídlo má ale v Brně. Denně zpracuje  
100 milionů vyhledávání a tržby společnosti 
v roce 2018 dosáhly 28 miliard korun a zisk 
111 milionů korun. Loni v červnu koupil větši-
nový podíl jejích akcií americký fond General 
Atlantic. 

O kmitočty znovu a lépe
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) představil 
nové rámcové podmínky připravované aukce 
kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Ve-
řejná konzultace bude spuštěna 16. března. Vy-
hlášení výběrového řízení se očekává na konci 
června. Úřad je připraven zdvojnásobit limit pro 
kmitočty v pásmu 700 MHz (aktuálně se počítá 
s 2 × 30 MHz). Dále ČTÚ více podpořil závazek 
národního roamingu ve prospěch nových ope-
rátorů a lehce upravil závazek pokrytí vlastní 
sítí. Rovněž uvedl, že nové podmínky zohlední 
otázku sdílení sítí a že budou upraveny v sou-
ladu s pravidly evropské hospodářské soutěže.

Rovnost platů mužů a žen bude dle Bruselu
Evropská komise letos přichystá závazná pravi-
dla, která mají pomoci vyrovnávat stále existu-
jící mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Unijní 
exekutiva také spustí kampaň proti násilí na 
ženách a přetrvávajícím genderovým stereoty-
pům. Počítá s tím pětiletá strategie pro rovnost 
mužů a žen, kterou představily místopředsed-
kyně EK Věra Jourová a komisařka pro rovné 
příležitosti Helena Dalliová.

Investuje se více
Celkový objem investic v ČR je už tradičně ob-
dobný jako výdaje českého státního rozpočtu. 

Na konci roku 2019 dosahoval více než 1,58 bil. 
Kč. Jedná se o peníze, které lidé nebo instituce 
svěřili správcům aktiv v České republice nebo 
jejich prostřednictvím správcům aktiv v za-
hraničí. Loni dosáhl objem aktiv ve fondech  
557 mld. Kč a průměrný český investor vydělal 
8,9 %. Ve fondech v Česku přibylo více než 
84 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 
celkových objemů peněz ve správě o 17,8 %.

HP se do náruče Xeroxu nechce
Americký výrobce počítačů HP odmítl zvýše-
nou nabídku na převzetí, kterou mu předložil 
výrobce tiskáren Xerox. Firma uvedla, že ji na-
bídka zhruba za 35 miliard dolarů i nadále 
podhodnocuje. Xerox již minulý měsíc svou 
nabídku zvýšil o dva dolary na 24 dolarů za 
každou akcii HP. Původní nabídku 22 dolarů  
za akcii vedení HP odmítlo už v listopadu. Zvý-
šená nabídka sestává z 18,4 dolaru v hotovosti 
a 0,149 akcie Xeroxu.

Walmark už definitivně s Němci
Německá společnost Stada dokončila nákup 
třineckého výrobce doplňků stravy Walmark, 
oznámil ředitel německé firmy Peter Gold-
schmidt na setkání s novináři v Praze. Do 
továrny chce přenést výrobu z dalších států. 
Firmy cenu transakce nesdělily, ale podle ře-
ditele jde o trojcifernou částku v řádu milionů 
eur. Stada kromě Walmarku akvírovala i další 
společnosti v Rusku a na Ukrajině, přičemž na 
akvizice vydala přes miliardu eur. Výrobní zá-
vod by měl zůstat pod hlavičkou Walmarku, 
marketingové aktivity se přesunou pod Stadu. 
Samotné značky ale na trhu zůstanou.

Potvrzeno: ekonomika zpomaluje
Zpřesněný odhad českého HDP potvrdil zpo-
malení meziročního růstu české ekonomiky 
z předloňských 2,8 % na loňských 2,4 %. Vyplý-
vá to z údajů, které zveřejnil Český statistický 
úřad. Oproti původním údajům se ale mírně 
zvýšil meziroční růst HDP za čtvrté čtvrtletí roku 
2019. V předběžném odhadu statistici uváděli, 
že ekonomika v závěru roku rostla o 1,7 %, 
zatímco podle zpřesněných údajů HDP stoupl 
o 1,8 %.

Čech ve špičce struktur EU
Novým ředitelem Evropské obranné agentury 
(EDA) se podle zdrojů Hospodářských novin 
stane český diplomat a bezpečnostní expert Jiří 
Šedivý. Bývalý náměstek generálního tajemníka 
NATO a český velvyslanec v alianci v konkurzu 
porazil italského admirála Enrica Credendiniho. 
Šedivý se tak stane jedním z nejvýše postave-
ných Čechů ve strukturách Evropské unie.

Doporučujeme z Peak.cz

Manažerské příběhy týdne? Odešel 
manažer století Jack Welch. Českým 
podnikatelem roku je Oliver Dlouhý
Dění posledních dní je bohaté především na 
vše kolem koronaviru. Zaznamenáníhodné jsou 
však i dva velké podnikatelské příběhy. Jeden 
český, který se ale ve světě byznysu již prosadil, 
zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý bude Čes-
ko reprezentovat v klání o EY Podnikatele roku. 
Druhý je příběh o nedávno zesnulé manažerské 
legendě Jacku Welchovi, který pozdvihl k výši-
nám koncern General Electric. VÍCE ZDE

Na změnu klimatu musí reagovat  
i Pentagon, i když ji Trump zesměšňuje
Společnost ve Spojených státech je rozdělena 
v názoru na to, zda je změna klimatu hrozbou 
pro společnost a ekonomiku. Případně jak velký 
vliv na globální změnu má lidská činnost. Prezi-
dent Donald Trump je znám svými výroky, ve 
kterých zlehčuje varování vědců i environmenta-
listů. Naopak americká armáda musí v posled-
ních letech na dopady změny klimatu reagovat 
a počítá s nimi i do budoucna. VÍCE ZDE

Vlastníkem TV Nova bude PPF. Stačilo ale 
málo a mohli ji mít v rukou Číňané s Pentou
Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellne- 
ra může koupit mediální skupinu CME, pod kte-
rou spadá TV Nova. S prodejem za zhruba  
50 miliard korun souhlasili akcionáři. Pokud 
transakci schválí regulátoři trhů, kde CME pů-
sobí, bude obchod definitivně posvěcen. Nic-
méně kolem vlastníka TV Nova kroužilo více 
zájemců. Pojďme se tedy za celým příběhem 
ohlédnout. VÍCE ZDE

 

Odchod manažera století
Ve věku 84 let zemřel bývalý generální ředitel společnosti General Electric (GE) Jack Welch, kte-
rého časopis Fortune označil za manažera století. Pod jeho vedením vzrostla tržní kapitalizace 
GE natolik, až se z ní stala jedna z nejhodnotnějších firem světa, za společností Microsoft. Za 
dobu, kdy Welch řídil GE, firma koupila a prodala řadu aktivit, průmyslový gigant se pak rozrostl 
i do oblasti finančních služeb a poradenství. Welch si také vysloužil přezdívku „neutronový Jack“, 
protože zrušil desítky tisíc pracovních míst. Za prvních pět let pod jeho vedením počet zaměst-
nanců ve firmě klesl ze 411 tisíc na 299 tisíc. Poté, co v roce 2002 odešel do důchodu, často 
mediálně a mentorsky vystupoval a sdílel svůj názor s veřejností. O svých manažerských meto-
dách napsal několik knih, je autorem nesčetně sloupků a zakladatelem manažerského institutu.

Zdroj: shutterstock.com
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