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„Čistá voda a likvidace odpadních vod by neměly být privilegiem bohatých a lidí žijících ve městech.“          Tedros A. Ghebreyesus, generální ředitel WHO
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peak week

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,

po sváteční odmlce se k vám vrací další díl 
Peak Weeku. I když prázdniny jsou v plném 
proudu, v české kotlině pokračuje předvolební 
dění. Lidovci potvrdili, že sázka na zisk deseti 
procent v koalici se Starosty platí, a Martin 
Bursík plánuje návrat do politiky pod vlaj-
kou TOP 09. Poslanci finišují se zákony, které 
během necelých čtyř let nestihli…

A do toho se od Antarktidy odlomil kus ledu 
velký jako Ústecký kraj a vážící bilion tun (na-
padá mě, kolik tak může vážit Ústecký kraj…). 
Nicméně kola byznysu se točí dál, pojďme si 
tedy projít ty nejdůležitější události uplynulých 
dvou týdnů.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Košík.cz chce rozvézt každý rohlík  
Mall Group Jakuba Havrlanta kupuje většinový 
podíl v e-shopu s potravinami Košík.cz. Cena 
obchodu se má podle HN pohybovat mezi 
150 až 200 mil. Kč. Spojením chtějí firmy 
zaútočit na vedoucí pozici konkurenčního 
Rohlik.cz. V portfoliu Mall Group už on-line 
prodej potravin funguje pod hlavičkou Kolonial.
cz. Skupina, do níž spadají e-shopy Mall.cz 
nebo CZC.cz, loni dosáhla obratu 16 mld. Kč.

Volvo dává sbohem dieselům
Za dva roky si už nový model Volva, který 
má jen spalovací motor, nekoupíte. Od roku 
2019 bude švédská automobilka uvádět na 
trh pouze plně elektrické vozy nebo hybridy. 
Čistě spalovací motory bude vyrábět jen 
u dobíhajících starých modelů. Volvo tak 
reaguje na světový trend elektromobility, 
kterému výrazně pomáhají Číňané i EU.

Hubené časy koruny už jsou pryč?  
Kurz koruny vůči euru se dostal na nejsilnější 
úroveň od konce intervencí. Důvodem byly 
i výroky guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka 
o možném zvyšování úrokových sazeb. Ko-
runa je nejsilnější za poslední tři a půl roku. 
Přišla tak ideální chvíle na nákup eur na zah-
raniční dovolenou. Všechno zboží či služby 
v cizině jsou nyní pro turisty z Česka levnější.

Lidová Tesla už jede 
První sedan elektromobilu Model 3 americké 
automobilky Tesla sjel o víkendu z výrob-
ní linky. Čtyřdveřový vůz bude prodáván od 
35 tisíc USD, což je téměř polovina ceny dopo-
sud nejlevnějšího modelu Tesly. Šéf firmy Elon 
Musk vůz hned ukázal na svém účtu na Twitteru.

Vrána k vráně?
Miliardář a filantrop Warren Buffett věnoval 
akcie své společnosti Berkshire Hathaway 
v hodnotě zhruba 3,17 mld. USD nadaci Bil-
la a Melindy Gatesových a čtyřem rodinným 
charitám. Je to jeho největší příspěvek na 
charitu za dobu, kdy oznámil, že se plánu-
je postupně vzdát veškerého svého majetku. 
Od roku 2006 od něj charitativní organizace 
již získaly více než 27,54 mld. USD, z toho
manželé Gatesovi 21,9 mld. USD.

Dřeme jako šrouby 
Nezaměstnanost v Česku v červnu klesla na 
4 % z květnových 4,1 %. Uchazečů o práci 
bylo 297 439, což je nejnižší počet nezaměst-
naných od června 1998, oznámil Úřad práce 
ČR. Nezaměstnanost vytrvale klesá od února, 
meziročně se snížila o 1,2 procentního bodu. 
Naopak počet volných pracovních míst se 
meziměsíčně i meziročně zvýšil.

Stačí říct, kde najdu vláhu... 
Téměř třetina světové populace, tedy 
2,1 miliardy lidí, nemá podle nové studie 
OSN doma spolehlivě pitnou vodu. Jen 
čtvrtina obyvatel Země (1,9 miliardy) 
má toalety s napojením na kanalizaci 
a systém úpravy odpadních vod. Informovaly 
o tom Světová zdravotnická organizace 
(WHO) a Dětský fond OSN (UNICEF).

Peníze, nebo život 
Placení služeb Apple už nebude striktně 
omezeno pouze na platební karty. Za 
aplikace v App Store, hudbu v Apple Music, 
filmy v iTunes nebo knihy v iBooks už bude 
možné zaplatit rovněž přes platební systém 
PayPal. Prozatím mohou zaplatit jen uživatelé 
z USA, Austrálie, Kanady, Mexika, Nizozemska 
a Spojeného království. V dalších zemích 
přibude podpora PayPalu údajně již brzy.

Doporučujeme 
z obsahu Peak.cz
Přijetí eura v Česku: rituál politických 
výroků, nebo reálná šance?
Jako bumerang. I tak by se dalo hovořit 
o tématu přijetí eura v Česku, které v posledních 
týdnech nabralo na intenzitě. Slováci euro 
používají již od roku 2009, my zatím o možnosti 
přístupu stále jen hovoříme. Jak je na tom 
Česko z hlediska kritérií nutných pro přijetí této 
měny? VÍCE ZDE

Jan Duspěva: I firmu jako Čepro čeká 
masivní digitalizace
Čepro je podle svého šéfa Jana Duspěvy 
v evropském měřítku velice specifickou firmou. 
„Státem vlastněná akciovka bude mít svou 
roli ve strategické bezpečnosti státu v oblasti 
energetiky i v roce 2030 nebo 2050,“ říká 
v exkluzivním rozhovoru pro Peak.cz. 
VÍCE ZDE

Akciová záhada Tesla: až se člověk diví, 
jak to ten Elon Musk dělá
Miláček investorů, budoucnost automobilového 
průmyslu, vizionářství v reálné podobě. 
I tak by šlo popsat Elona Muska a jeho 
automobilku Tesla vyrábějící elektromobily. 
Bližší pohled na finanční ukazatele ale 
naznačuje, že… VÍCE ZDE

Graf týdne
Pět let po „peaku“ počítačů

Trh s osobními počítači v posledních letech čelí silnému tlaku, protože spotřebitelé dávají před stolními počítači přednost chytrým 
telefonům a tabletům. Jak vyplývá z údajů společnosti Gartner, nejvíce stolních počítačů se prodávalo před pěti lety. Podle 
nejnovějších údajů letos ve druhém čtvrtletí prodej PC klesl již 11. čtvrtletí za sebou.

Americká společnost HP po čtyřech letech sesadila z pozice největšího prodejce, čínskou firmu Lenovo. Odbyt počítačů HP se 
zvýšil o 3,3 % na 12,7 milionu, na trhu měla tato firma ve 2. čtvrtletí podíl 20,8 %. Podíl Lenova činil 19,9 %, když odbyt počítačů 
této značky se snížil o 8,4 %. Trojkou s podílem 14,7 % zůstala společnost Dell. Za ní s podílem 7 % skončil Apple, jemuž se 
podařilo sesadit na pátou pozici ASUSTeK.

> 65 %

50–64 %

35–49 %

20–34 %

< 20 %

bez dat

Zdroj: Gartner

+14 % +7 % +6 % +14 % -4 % -4 % -10 % -1 % -8 % -6 %

272,5

2007

239,2

2006

290,8

2008

308,3

2009

350,9

2010

365,4

2011

351,1

2012

316,5

2013

313,7

2014

287,7

2015

269,7

2016

http://www.peak.cz/prijeti-eura-cesku-ritual-politickych-vyroku-realna-sance/
http://www.peak.cz/prijeti-eura-cesku-ritual-politickych-vyroku-realna-sance/
http://www.peak.cz/prijeti-eura-cesku-ritual-politickych-vyroku-realna-sance/
http://www.peak.cz/jan-duspeva-i-firmu-jako-cepro-ceka-masivni-digitalizace/
http://www.peak.cz/jan-duspeva-i-firmu-jako-cepro-ceka-masivni-digitalizace/
http://www.peak.cz/jan-duspeva-i-firmu-jako-cepro-ceka-masivni-digitalizace/
http://www.peak.cz/akciova-zahada-tesla-az-se-clovek-divi-elon-musk-dela/
http://www.peak.cz/akciova-zahada-tesla-az-se-clovek-divi-elon-musk-dela/
http://www.peak.cz/akciova-zahada-tesla-az-se-clovek-divi-elon-musk-dela/

