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„Říkáme, že je neférová obchodní praktika, když prodáváte pod stejnou značkou různé složení a jedno z toho je vyloženě méně kvalitní nebo ošizené.“ 

eurokomisařka Věra Jourová k zavedení směrnice zakazující dvojí kvalitu potravin
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

uplynulý týden byl ve znamení tří mužů. 
Zaprvé se dění točilo kolem Andreje Babiše 
a jeho marné snahy sestavit vládu, dále 
kolem Marka Zuckerberga, který byl v Kongre-
su na koberečku kvůli neochráněným datům  
„fejsbukářů“. Třetí do party byl Donald Trump, 
z jehož twitterového účtu už zase hrozí válka, 
tentokrát s Ruskem, ale nad Sýrií. Nicméně ani 
jeden z těchto „případů“ zatím nemá konec, 
budeme je proto i nadále sledovat. Nyní  
ale pojďme k byznysu.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Avast volá Londýn
Antivirová firma Avast, která má české zakla-
datele, potvrdila vstup na burzu v Londýně. 
Primární úpis akcií chystá na začátek května 
a emisí akcií chce získat zhruba 200 mil. USD 
(4,1 mld. Kč). Avast se už v roce 2011 chystal 
vydat akcie na americké technologické burze 
Nasdaq, v roce 2012 se ale proces zastavil 
kvůli údajně nepříznivým podmínkám na trhu.

Konec dohadů ve Škodě
Tarifní mzdy zaměstnanců Škody Auto vzros- 
tou zpětně od 1. dubna o 12 %. Zaměstnan-
ci v květnu obdrží i variabilní bonus ve výši  
60 tisíc Kč, což je o zhruba 46 % více než loni. 
Odboráři se na tom dohodli s vedením auto-
mobilky a na poslední chvíli tak byla odvráce-
na hrozící stávka.

Jenom jedny potraviny! 
V Evropské unii by nemělo být nadále možné 
nabízet pod shodným označením výrobky 
různé kvality. Evropská komise chce upravit 
příslušnou směrnici tak, aby jasně stanovila, že 
dvojí kvalita produktů není v souladu s unijním 
právem. Firmám by dokonce za určité situace 
mohla kvůli věci hrozit vysoká pokuta. Na dvo-
jí kvalitu především potravin, ale třeba také 
pracích prášků a dalších drogistických výrobků 
dlouhodobě v EU upozorňuje Česká republika, 
Slovensko a další země ze střední a východní 
části bloku.

VW mění šéfa
Novým generálním ředitelem automobilové 
skupiny Volkswagen se stane Herbert Diess, 
dosavadní šéf hlavní značky Volkswagen. Ve 
funkci nahradí Matthiase Müllera, rozhodla na 
svém zasedání dozorčí rada firmy. Rada také 
schválila reorganizaci skupiny do šesti obchod-
ních segmentů a oblasti Číny, která je jejím nej-
větším trhem. Součástí koncernu Volkswagen je 
i česká společnost Škoda Auto.

Na koho to slovo padne… 
Itálie obdržela tři vyjádření zájmu o koupi insol-
ventních domácích aerolinek Alitalia. Ve středu 
to oznámilo italské ministerstvo průmyslu. Žád-
né bližší detaily o zájemcích neuvedlo, pouze 
dodalo, že jedna nabídka zahrnuje konkrétní 

postupy ohledně budoucnosti tras a zaměst-
nanců. Podle médií jsou mezi zájemci letecké 
společnosti easyJet, Lufthansa a Wizz Air.

Uber má další zákaz
Členské země Evropské unie mohou zakázat 
a trestně stíhat protiprávní výkon taxislužby 
jako UberPop, aniž by to předtím oznámily  
Evropské komisi. Vyplývá to z rozhodnutí Soud-
ního dvora Evropské unie. Mluvčí Uberu Mirosla-
va Jozová uvedla, že prioritou firmy je spolupra-
covat s městy a pokračovat v jednání s úřady 
a regulátory, aby služby firmy byly dostupné 
pro každého. Rozhodnutí se týká sporu ve 
Francii, která zakázala v roce 2014 službu Uber-
Pop, protože se jedná o nepoctivou konkurenci. 
Zmíněná služba umožňovala přepravu cestu-
jících řidičům bez licence na provoz taxislužby.

Hurá do uhláků
Těžební společnost OKD dosáhla loni tržeb  
16,8 mld. Kč a zisku 3,4 mld. Kč. Vytvořila 
také dost hotovosti pro další chod podniku. 
Společnost OKD byla od května 2016 v úpadku. 
Od minulého týdne, kdy převzal aktivní doly stát-
ní podnik Prisko, je OKD znovu v majetku státu.

A lidi furt nejsou
Míra nezaměstnanosti v Česku se v březnu 
snížila na 3,5 % z únorových 3,7 %. Pokles 
se týkal všech okresů v zemi. Úřady práce 
v březnu registrovaly 263 608 uchazečů o mís-
to, nejméně od listopadu 1997. Loni bylo ve stej- 
ném měsíci bez místa 4,8 % lidí. Údaje v úterý 
zveřejnil Úřad práce ČR.

Čínské No. 1 v AI
Za startup s nejvyšší hodnotou z oblasti 
umělé inteligence se prohlásila čínská firma 

SenseTime. Hodnota společnosti vystoupa-
la podle agentury Reuters na 4,5 miliardy 
dolarů poté, co získala další stamiliony od 
investorů. SenseTime Group vyvíjí technologii 
rozpoznávání obličeje, o kterou mají zájem 
i státní orgány.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Avast míří na globální vrchol. Pomůže mu  
k tomu vstup na londýnskou burzu?
Globální lídr v oblasti digitálního zabez-
pečení Avast chystá další krok ve svém vývoji.  
Vstup na londýnskou burzu by měl přijít již letos 
v květnu. Po úspěšné akvizici AVG společnost 
plánuje technické inovace. Přečtěte si, jak Avast 
začínal a kam se za několik desítek let rozvinul. 
VÍCE ZDE

Další Babišův „předvolební“ dárek?  
Cena vody by mohla mít nižší DPH
Ačkoli by se mohlo zdát, že snížení DPH 
u vodného a stočného z 15 na 10 procent se 
v nákladech na vodu projeví, reálný efekt bude 
jen v řádu několika korun. Jak je to vlastně 
s cenou vody? VÍCE ZDE

Kauza Facebook: O propojení lidí nejde, 
jejich data jsou „jen“ zboží k prodeji
Mohlo se zdát, že Facebook je super nástroj, 
který sbližuje. Alespoň si to ještě donedáv-
na myslelo více než dvě miliardy lidí. Skandál 
z posledních týdnů však ukazuje, že jde 
také o zdroj dat určených k dalšímu prodeji. 
Uvidíme, jak to Mark Zuckerberg, šéf Face-
booku, obhájí před americkými zákonodárci. 
VÍCE ZDE

 

Očista Facebooku

Zdroj: AFP/Getty Images

Dva dny grilování před americkými zákonodárci absolvoval Mark Zuckerberg kvůli skandálu s nedostatečnou ochranou dat 
uživatelů největší sociální sítě Facebook. Zdá se, že její zakladatel a šéf vyšel ze slyšení před výbory Senátu i Sněmovny 
reprezentantů se ctí. Zuckerberg prohlásil, že přijímá svou osobní zodpovědnost za únik dat v kauze Cambridge Analytica. 
„Je evidentní, že jsme neudělali dost pro to, abychom ochránili naše uživatele. To vedlo k falešným zprávám, ovlivňování 
voleb v cizích zemích i k projevům nenávisti,“ řekl Zuckerberg. Facebook vše ještě stále analyzuje, ale rozhodně chystá 
řadu opatření. Jedním z nich bude implementace evropské směrnice GDPR 2. Podle slov šéfa Facebooku ji chce zavést po 
celém světě, zároveň chce spolupracovat na vytvoření regulace na ochranu soukromí uživatelů.
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