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„Historie dokazuje, že Rusko žije pod sankcemi od doby, kdy začalo vznikat (...). To bylo ještě před bolševickou revolucí.“             Vladimir Putin v tradiční debatě s občany
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peak week

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,

lidé se mění, myšlenky zůstávají. Tímto heslem 
se nyní řídí v ČSSD, která vyměnila vedení kvů-
li padajícím volebním preferencím. Což je pár 
měsíců před volbami, jež mají „stranickým vyvo-
leným“ zajistit jisté místo ve státní správě na 
(doufejme) další čtyři roky, alarmující. Takže místo 
jednoho lídra mají sociální demokraté hned tři 
(bratry v oranžovém triku). Bohuslava Sobotku, 
který už to snad tak nějak s vládou dokoulí do 
voleb, Milana Chovance, jenž povede stranu 
(a strana je základ), a pak Lubomíra Zaorálka, 
který přivábí k volbám prostý lid.

Že by konečně v ČSSD pochopili, že trojka 
je od pradávna magická, a tím pádem je 
posun k jejím lepším zítřkům zajištěn?

Od politiky ale k byznysu. Zde je výběr toho 
nejdůležitějšího, co se tento týden odehrálo.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
S odolností nejdál dojdeš  
Finanční sektor v ČR si zachovává vysokou 
odolnost vůči případným nepříznivým šokům. 
Zátěžové testy bank provedené Českou 
národní bankou potvrdily schopnost peněžních 
ústavů vypořádat se i s velmi silnou recesí 
a s růstem ztrát z poskytnutých úvěrů. 
Rizikem jsou ovšem hypotéky, proto ČNB 
rozšířila omezení ohledně jejich poskytování. 
Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě 
2015/2016, kterou zveřejnila centrální banka.

Něco mu říkalo: Uber 
Generální ředitel a spoluzakladatel amerického 
provozovatele alternativní taxislužby Uber 
Travis Kalanick se na blíže neurčenou dobu 
stáhne z vedení podniku. Kalanick o tom in-
formoval zaměstnance v písemném sdělení. 
Mimo jiné uvedl, že potřebuje čas na truchlení 
nad svou matkou, jež minulý měsíc zemřela 
při lodní nehodě. Uber se v poslední době 
potýká se sérií nepříznivých událostí, včetně 
obvinění ze sexuálního obtěžování v podniku 
či videozáznamu Kalanickovy hádky s jedním 
z řidičů, který si stěžoval na pokles sazeb.

Je tam padesátník na kříž 
Vláda ČR schválila návrh Ministerstva finan-
cí na rozpočet pro příští rok se schodkem 
50 miliard korun a střednědobý výhled pro 
rozpočty let 2019 a 2020. Na tiskové konferenci 
po jednání vlády o tom informoval Bohuslav 
Sobotka (ČSSD). Před zasedáním uvedl, že ve 
střednědobém rámci půjde hlavně o plány 
na posílení rozpočtu armády. Ministerstvo fi-
nancí upozornilo, že dodatečné požadavky 
ministerstev, včetně zákonů schvalovaných 
v Poslanecké sněmovně, před středečním za-
sedáním vlády činily zhruba 111 miliard korun. 
Návrh rozpočtu kritizovaly opoziční ODS i Hos-
podářská komora ČR.

Lepší než rezavým drátem do oka 
Německý automobilový koncern Volkswagen 
v rámci rozhovorů s eurokomisařkou pro spra-
vedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Věrou 

Jourovou přistoupil na to, že nabídne dodateč-
nou dvouletou záruku evropským majitelům 
naftových automobilů, kterých se týká jeho 
emisní skandál. Nehodlá jim však poskytnout 
žádnou finanční kompenzaci. Podle agentu-
ry Reuters to uvedl mluvčí Evropské komise. 
Skandál se týká rovněž 1,2 milionu vozů české 
divize Škoda Auto.

Snad se to nebude zhoršovat 
Složená daňová kvóta vyjadřující daňovou 
zátěž (podíl daní včetně cla a povinných 
příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné 
zdravotní pojištění na HDP) by měla příští rok 
stoupnout na nejvyšší úroveň minimálně od 
roku 2011, a to na 34,6 %. Vyplývá to z materiálů 
Ministerstva financí k návrhu státního rozpočtu 
na příští rok. Letos kvóta podle MF stoupne 
na 34,3 % z loňských 34 %. V letech 2019 
a 2020 by měla mírně klesnout. Zvýšení daňové 
kvóty prý ovšem automaticky neznamená, 
že se zvyšuje daňové zatížení obyvatelstva.

Už to začne 
Evropská unie a Británie se oficiálně dohodly, že 
jejich vyjednávači Michel Barnier a David Da-
vis zahájí rozhovory o britském odchodu z EU 
v pondělí 19. června. O společném prohlášení 
informovalo britské ministerstvo pro brexit. Po-
dle diplomatických informací ČTK očekává unijní 
strana od prvního jednání především shodu na 
podobě vyjednávacího cyklu a kolech jednání 
do října. Britové mají k dispozici vyjednávací 
pozici unijní strany, naopak do Bruselu údajně 
z Británie žádné podklady k jednání zatím ne-
dorazily.

Teroristi, třeste se! 
Společnost Facebook informovala o svém novém 

pokusu účinněji odhalovat na své sociální síti 
obsah nesoucí známky terorismu. Reagovala tak 
na rostoucí tlak ze strany evropských institucí, které 
poukazují na zneužívání sítě k verbování teroristů 
a islamistické propagandě. Facebook dnes 
používá 1,9 miliardy lidí. Podle manažera firemní 
protiteroristické politiky Briana Fishmana bude 
největší světová sociální síť k potírání teroristického 
obsahu používat prvky umělé inteligence.

Doporučujeme 
z obsahu Peak.cz
Telefonní revoluce je tady! Přehledně 
a jasně, co přináší konec roamingu
V zemích Evropské unie se od půlky letošního 
června ruší roamingové poplatky. Pojďte si projít 
přehled toho, co to znamená pro běžného 
telefonujícího uživatele i pro operátory. VÍCE ZDE

Nejlepší podnikatel světa Murad Al-Khatib: 
od semínka čočky až na vrchol
Jeho firma produkuje bezmála čtvrtinu 
světové produkce čočky. Před pár dny si 
z Monte Carla odvezl i titul světový podnikatel 
roku. Kdo je Murad Al-Khatib a proč jeho příběh 
uchvátil porotu prestižní soutěže? VÍCE ZDE

Hrozba jménem hypotéky dál děsí ČNB. 
Nezbrojí ale na nepravém místě?
Už třikrát letos ČNB zpřísnila podmínky pro 
získání úvěrů na bydlení. Již dříve zavedla 
přísnější pravidla udělování úvěrů ze strany 
bank žadatelům. Nově musí banky posuzovat 
mimo jiné i schopnost klientů splácet, tedy 
například celkové zadlužení uchazeče 
o hypotéku nebo výši měsíčních splátek 
vzhledem k jeho příjmu. Dá se takto zastavit 
růst cen nemovitostí? VÍCE ZDE

Graf týdne
Německý útok na americké peněženky

Německé maloobchodní řetězce zahajují zteč na americký trh s potravinami, na němž chtějí získat podíl na úkor amerických 
a britských konkurentů. První z plánovaných 100 obchodů se chystá v těchto dnech otevřít německý diskontní řetězec Lidl. Další 
německý řetězec Aldi pak investuje do roku 2022 do expanze ve Spojených státech 3,4 miliardy USD (79,4 miliardy korun). Aldi se 
také stane třetím největším prodejcem potravin v USA za společnostmi Wal-Mart a Kroger. Řetězec upozornil, že 2 500 obchodů 
bude odpovídat zhruba 53 % prodejen americké jedničky Wal-Mart v USA.

Největší světoví prodejci potravin

Největší supermarkety a diskontní řetězce v USA

Zdroj: Deloitte, National Retail Federation

Srovnání podle tržeb za rok 2016 v mld. USD, 
graf zahrnuje i supermarkety, diskontní řetězce 
a hypermarkety.

Srovnání podle tržeb na americkém trhu za 
rok 2016 v mld. USD, hypermarkety nejsou 
zahrnuty.
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