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ÚVOD

Vážení obchodní partneři,
na podzim roku 2016 jsem dostal nabídku, abych připravil pro 
investiční skupinu DRFG obsahovou koncepci ekonomického 
online magazínu. Výsledkem byl návrh média, které nebude 
primárně zpravodajské, nicméně bude v kontextu reagovat na 
události z ekonomiky a velkého byznysu, jež mají přímý dopad 
na Českou republiku.
Naším cílem bylo publikovat třeba jen několik článků týdně, zato 
s důrazem na obsah, popis širších souvislostí a na hloubkové 
analýzy nebo osobité komentáře, které se odlišují od běžných 
zpráv ekonomických deníků či týdeníků. Tím, že jsme v zádech 
měli od počátku projektu silného investora, jsme se mohli vyva-
rovat přehnaného reklamního obsahu a mohli jsme náš obsah 
nabízet širokému publiku bez nutnosti předplatného. 
Dnes už je Peak.cz z pohledu návštěvnosti jedním z největších 
čistě ekonomických on-line magazínů. Přináší čtenářsky zajímavé 
a kvalitní analýzy, komentáře a rozhovory ze světa byznysu. 
Nepatří pod křídla velkých mediálních domů a od roku 2019, kdy 
skupina DRFG vystoupila z projektu, je nezávislým médiem, které 
svůj provoz pokrývá standardními komerčními nástroji – inzercí 
a mediálními partnerstvími.
Redakční spolupráce se postupně rozšířila na více než tři desítky 
expertů a odborníků z nejvyšších pater (nejen) českého byznysu 
a veřejné správy. Snažíme se stále zlepšovat, následovat mo-
derní trendy on-line médií a Peak.cz rozvíjet. Kromě kvalitních 
textů jsme začali vytvářet také videoobsah. Posledním přírůstkem 
„do rodiny“ je podcastový kanál, kde s vybranými osobnostmi 
rozebíráme aktuální i budoucí trendy ze světa byznysu a techno-
logií. Kromě webu magazínu komunikujeme se čtenáři také skrze 
facebookový a twitterový profil a v každotýdenním newsletteru.
Peak.cz ale chceme rozvíjet dál, proto se obracíme na vás, 
potenciální obchodní partnery. V rukou držíte širokou nabídku 
služeb, které vám můžeme poskytnout. Rádi dáme prostor vašim 
neotřelým podnikatelským nápadům, ekonomickým analýzám 
i zajímavým lidem. Můžete se stát partnery různých tematických 
seriálů a inspirovat nás k tvorbě kvalitního ekonomického obsa-
hu – ten pro nás je a v budoucnu i bude vždy na prvním místě.
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PŘEDSTAVEN Í  MAGAZ ÍNU PEAK .CZ 

Webová stránka Peak.cz

S  Web Peak.cz zaznamenává dlouhodobě 100 000 návštěv 
a 75 000 unikátních čtenářů měsíčně. Návštěvnost měří pro-
jekt NetMonitor. Od začátku fungování už magazín publiko-
val přes 2 000 článků, analýz, komentářů či rozhovorů. 

S  Magazín je členěn na deset hlavních kategorií, mezi kterými 
dominují ekonomika, finance, politika, technologie a investice. 

S  Vedle článků najde čtenář na webu také ankety a podcasty 
s předními českými ekonomy a manažery, videa spopisující 
originální formou vybrané byznysové události nebo avíza 
informující o akcích a projektech, kde je Peak.cz mediálním 
partnerem.

S  Články Peak.cz přebírají Seznam.cz, Lidovky.cz a E15.cz.
S  Webová stránka je skenována monitorovacími systémy médií 

NEWTON Media, Monitora Media a TOXIN. 

Zájmy čtenářů:  
cestování, auta, byznys a marketing, nemovitosti, 
elektronika, finance

Sociální sítě

S  Facebooková stránka Peak.cz má bezmála 13 tisíc fanoušků.
S  Příspěvky na stránce se zobrazí celkem 350 000 uživatelů 

měsíčně, z nichž 60 000 na příspěvky zareaguje.
S  Peak.cz své články na Facebooku šíří skrze profesionálně 

řízené kampaně. V případě partnerství je tedy možné 
zacílit posty na předem definovanou skupinu uživatelů 
a doručit tak článek přesně těm čtenářům, o které má 
partner největší zájem.

Naši čtenáři

Největší cílová skupina

25–44 let

pochází z krajských 
měst České republiky63 % čtenářů

67 %

33 %

50 % 45 % 5 %

http://Peak.cz
https://www.peak.cz/
http://Peak.cz
http://Peak.cz
http://Peak.cz
http://Seznam.cz
http://Lidovky.cz
http://E15.cz
http://Peak.cz
http://Peak.cz
https://www.peak.cz/
https://www.facebook.com/peakczonline/
https://twitter.com/peak_cz
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PŘEDSTAVEN Í  MAGAZ ÍNU PEAK .CZ 

Podcast

S  Peak.cz využívá nejznámější podcastové platformy.  
Mezi nimi Apple Podcasts, Spotify a Google Podcasts. 

S  Naše podcasty najdete i na serverech České podcasty.cz 
nebo českýpodcasting.cz.

S  Každou epizodu zapne průměrně více než 1 500 posluchačů. 
S  Přes 40 % posluchačů, kteří poslouchají alespoň minutu, 

doposlouchá podcast až do konce.

Newsletter

S  Newsletter Peak Week přináší souhrn hlavních byznysových 
událostí týdne, přehled nejzajímavějších článků Peak.cz, 
zajímavé statistiky a glosy.

S  Rozesíláme ho e-mailem každý pátek do schránek  
2 000 odběratelů, z nichž v průměru 23 % e-mail otevře. 

pátek 
6. března 2020

číslo 9

„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

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,

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

Video

S  Magazín Peak.cz vysílá tři pořady prostřednictvím Televize Seznam. 
Videa je možné zhlédnout také na YouTube kanále magazínu 
nebo přímo ve speciální sekci na webu magazínu.
T  Očima Peak.cz popisující originální a osobitou formou vybrané 

události z byznysu. Jednu epizodu sleduje v průměru 3 až 5 tisíc 
diváků.

T  Peak Voice přináší rozhovory s osobnostmi z byznysu a renomo-
vanými ekonomy. Jednu epizodu sleduje v průměru 6 800 diváků

T  Týden v byznysu historicky první video formát Peak.cz, který 
zpravodajsky shrnoval nejzajímavější události týdne. V loňském 
roce jsme ho nahradili právě novým formátem Očima Peak.cz

http://Peak.cz
http://Peak.cz
https://www.peak.cz/newsletter/
http://Peak.cz
https://www.televizeseznam.cz/sluzba/peak-cz
https://peak-cz.simplecast.com/
https://www.peak.cz/newsletter/
https://www.televizeseznam.cz/sluzba/peak-cz
http://Peak.cz
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Nabídka pro  
obchodní partnery 
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Ať chcete dlouhodobě rozvířit diskusi o speciálním tématu, rádi byste zviditelnili svého odborníka či názor, preferujete gra-
fickou inzerci, nebo chcete čtenářům něco říct skrze komerční sdělení, případně je přivést na vlastní web, Peak.cz pro vás 
najde řešení.

Speciální projekty 
 Ne každou formu spolupráce lze zasadit do přesné 
šablony. Klienti mají různé potřeby nebo přání 
a Peak.cz se jim vždy snaží vyjít vstříc. Pokud 
bude vzájemná spolupráce pomáhat vytvářet 
kvalitní obsah pro naše čtenáře, fanoušky, diváky 
a posluchače, určitě najdeme společnou řeč.

Komerční spolupráce 
Na následujících stranách naleznete různé modely 
komerční spolupráce, kterou Peak.cz nabízí, 
od partnerství přes tvorbu materiálů na míru, 
PR články až po bannerovou inzerci.

NAB ÍDKA PRO OBCHODNÍ  PARTNERY 

http://Peak.cz
http://Peak.cz
http://Peak.cz
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NAB ÍDKA PRO OBCHODNÍ  PARTNERY 

1. Spolupráce na obsahu 

S  Pokud máte zájem spojit svoji firmu s redakčním obsahem 
Peak.cz, existují dvě možnosti, ať jde o texty, podcasty, 
nebo videa: 
 
T  sponzoring – partner spojí svoje logo s jednotlivým 

článkem/podcastem/videem nebo s celým seriálem. 

 T  obsah na míru – redakce připraví partnerovi obsah na 
míru a partner se na něm může aktivně podílet. Může 
tak vzniknout podcast, rozhovor nebo videorozhovor 
například se zástupcem partnera, ale může se jednat 
i o analytický text na téma, na kterém se redakce 
s partnerem domluví. Ve výstupu je pak uvedeno, že 
zmíněný materiál vznikal ve spolupráci s partnerem.

2. Mediální partnerství na eventech
S  Peak.cz má bohaté zkušenosti jako mediální partner eko-

nomicky orientovaných eventů. V minulosti využily našich 
služeb Avant investiční společnost, Netherlands-Czech 
Chamber of Commerce nebo Digitální továrna 2.0.

S  Nejčastější formy spolupráce: 
 T  pozvánka na akci ve webové sekci Peak.cz Events;

 T  účast na eventu, případně vytvoření reportáže  
a rozhovoru s účastníkem;

 T  vytvoření doprovodné PR kampaně prostřednictvím 
tematicky laděných článků na Peak.cz a dalších  
  nástrojů (podcasty, videa).

http://Peak.cz
http://Peak.cz
http://Peak.cz
http://Peak.cz
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NAB ÍDKA PRO OBCHODNÍ  PARTNERY 

3. Komerční sdělení 

S   Komerční sdělení se zobrazují na hlavní stránce Peak.cz,  
a to na druhém místě v pořadí nejnovějších článků. Pokud 
se objeví na hlavní stránce jiné komerční sdělení, bude váš 
článek automaticky posunut na páté místo. Další možností 
je publikace článku v záhlaví a zápatí všech článků Peak.cz. 
Všechny články natrvalo zůstávají v archivu magazínu.

S    Hlavní stránka webu Peak.czS    Záhlaví a zápatí všech článků na webu Peak.cz

http://Peak.cz
http://Peak.cz
http://Peak.cz
http://Peak.cz
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6. Bannerová reklama na webové stránce
S  Bannerovou reklamu lze umístit jak na homepage Peak.cz, 

tak do rubrik či jednotlivých článků. Podrobný ceník inzerce 
včetně technických detailů pošleme na vyžádání.

S  Mezi jednotlivými druhy bannerů nabízíme branding 
homepage (viz náhled), skyscraper banner u konkrétních 
článků nebo další možnosti na základě vzájemné domluvy. 

NAB ÍDKA PRO OBCHODNÍ  PARTNERY 

5. Zpětné odkazy v článcích redakce Peak.cz

S  Články publikované redakcí Peak.cz obsahují mnoho slov 
a slovních spojení, ke kterým je možné přiřadit odkazy 
na webové stránky nabízející vaše produkty nebo služby. 
Zpětné odkazy se od zbytku textu odlišují jinou barvou. 
Jsou umístěny pouze v těle článku. Nelze je tedy umístit 
do nadpisu článku ani perexu. 

4. Komerční prostor 
   v newsletteru Peak Week

S  Newsletter nabízí partnerům následující možnosti:  
 T  odkaz na kterýkoli text, podcast nebo video umístěné 

na webu Peak.cz a jeho audiovizuálních kanálech; 
upozorníme čtenáře na jakýkoliv obsah vytvořený 
ve spolupráci s naším partnerem;

 T  krátké komerční sdělení v těle e-mailu;

 T  pozvánky na eventy včetně odkazu na vaše webové 
stránky;

 T  reklamní banner v těle e-mailu. 

pátek 
6. března 2020
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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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CEN ÍK SLUŽEB A KONTAKTY

Kontakty
Zaujala vás naše nabídka a rádi byste s námi 
konzultovali možnosti spolupráce?  
Ozvěte se nám na e-mail: inzerce@peak.cz.

Ceník služeb

Služba Popis služby Cena

speciální projekty podle poptávky dle dohody

spolupráce na textech tvorba článku na míru
sponzoring článku

dle dohody
dle dohody

spolupráce na podcastech tvorba podcastu na míru 
sponzoring podcastu

25 000 Kč
10 000 Kč

spolupráce na videorozhovorech tvorba rozhovoru na míru 
sponzoring videa

35 000 Kč
15 000 Kč

mediální partnerství mediální pokrytí eventu 20 000 až 50 000 Kč

komerční sdělení hlavní stránka webu na jeden týden 
záhlaví a zápatí všech článků na jeden týden
týdenní newsletter Peak Week

5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

komerční prostor v newsletteru Peak Week dle dohody

zpětné odkazy v článcích Peak.cz jeden zpětný odkaz v článku 
při nákupu deseti a více zpětných odkazů

1 500 Kč
1 000 Kč

bannerová reklama na webové stránce branding HP na týden
branding rubriky na týden
branding článku
sticky banner HP na týden
sticky v rubrice
sticky banner u vlastního článku

15 000 až 30 000 Kč
5 000 až 15 000 Kč

2 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
zdarma

mailto:inzerce@peak.cz
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