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„Ačkoliv jsou zprávy na Messengeru soukromé, Facebook je monitoruje stejným způsobem jako veřejný obsah na této sociální síti.“             prohlášení Facebooku pro agenturu Bloomberg
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

zdá se, že Facebook v čele se svým zakla-
datelem Markem Zuckerbergem je ještě větším 
hříšníkem, než jsme si mysleli (nebo se zatím 
dozvěděli). Z 50 milionů „zneužitých“ uživatelů, 
respektive jejich dat, firmou Cambridge Ana-
lytica jich už je 87 milionů. Navíc se ukazuje, 
že naše data sleduje Facebook nejen u sebe 
na sociální síti, ale i na chatovací platformě 
Messenger. Slovy klasiků: Kde se to zastaví, kde 
se to zastaví? Zdá se, že kam nemůže slunce, 
tam může Facebook, abychom parafrázova-
li cimrmanovskou hlášku. Chtělo by se dodat, 
vždyť zas o tolik nejde, jen o data… Ale přesto, 
chraňme si je!

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Česko = dobře namazaná mašina 
Česká ekonomika v loňském čtvrtém čtvrtletí 
rostla rychleji, než byl dosavadní odhad statis-
tiků. HDP meziročně stoupl o 5,5 % a proti 
předchozím třem měsícům se zvýšil o 0,8 %. 
Za celý loňský rok česká ekonomika posílila 
o 4,6 %. Zpřesněné informace zveřejnil ČSÚ.

Změna je život, i u Applu
Americká technologická společnost Apple 
plánuje ve svých počítačích Mac již od roku 
2020 používat vlastní čipy a nahradit tak 
procesory firmy Intel. Informovala o tom 
agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje 
obeznámené se situací. Projekt označovaný 
jako Kalamata se podle zdrojů stále nachází 
v počáteční vývojové fázi, je však součástí širší 
strategie, která má zajistit hladší spolupráci 
mezi všemi zařízeními Applu.

Babiš sází na spoďáry 
Fond Hartenberg, který patří do svěřenského 
fondu premiéra v demisi Andreje Babiše 
(ANO), kupuje majoritní podíl v největším stře-
doevropském internetovém prodejci spodního 
prádla Astratex. Hospodářským novinám to 
potvrdil šéf Hartenbergu Jozef Janov. Za 51 % 
firmy by měl fond zaplatit několik set milionů 
korun, odhaduje list. Ve finančním roce, který 
skončil 31. března 2017, vykázala společnost  
Astratex ztrátu 2 mil. Kč proti předchozímu zi-
sku 7,2 mil., tržby vzrostly o 78 % na 428 mil. Kč.

Spotify už je na burze 
S akciemi největší světové služby pro strea-
mování hudby Spotify se začalo obchodovat 
na newyorské burze. Akcie zahájily obcho-
dování s cenou 165,90 dolaru za kus, což celý 
podnik ohodnotilo na zhruba 29,5 miliardy 
dolarů, napsala agentura AFP. Zahajovací 
cena akcií byla o více než čtvrtinu vyšší než 
referenční cena 132 dolarů za akcii, kterou bur-
za stanovila v pondělí.

Potvrzeno, Škoda Transportation
je Kellnerova
Evropská komise souhlasí s převzetím 
společnosti Škoda Transportation a několika 

dalších firem v Česku, ve Finsku a na Kypru 
investiční skupinou PPF Petra Kellnera. Komise 
to uvedla v tiskové zprávě s tím, že transakce 
nevyvolávají obavy z ohrožení hospodářské 
soutěže.

Čtvrtstoletí od rozvodu 
Česko a Slovensko se před 25 lety vyda-
ly na samostatnou cestu. Přes velice odlišné 
přístupy k ekonomickým reformám si obě 
země zůstávají podle studie ČSOB blízké. 
Dědictví generací ve společném státu ne-
dokázal zcela přebít ani tak významný krok, 
jakým bylo slovenské přijetí eura. Nejviditel-
nějším pojítkem české a slovenské ekonomiky 
je jejich závislost na automobilovém průmys-
lu, velkou odlišností je naopak situace na 
pracovním trhu.

Tradewars: China strikes back 
USA chtějí uvalit 25% clo na 1 300 čínských 
výrobků, Čína bude reagovat proti- 
opatřením „stejného rozsahu a se stejnou 
intenzitou“. Čínské ministerstvo obchodu  
uvedlo, že krok USA napadne u WTO. 
Americké opatření je podle Bílého domu 
reakcí na údajné čínské krádeže ame-
rického duševního vlastnictví.

Další Bransonův rozmar? 
Britský miliardář a zakladatel společnosti 
Virgin Group Richard Branson koupil hotel 
s kasinem v Las Vegas. Z Hard Rock Hotel 
and Casino se tak během příštích měsíců 
stane Virgin Hotels Las Vegas, uvedla agen-
tura AP. Firma Virgin Hotels zatím otevřela 
jediný hotel, a to v Chicagu. K dalším se 

chystá v několika městech včetně New 
Yorku, Dallasu, New Orleans, Washingtonu 
a skotského Edinburghu.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz
Nekonečný jaderný výběr,  
hra pro starší a pokročilé
Česká jaderná energetika ve svém tápání 
pokořuje rekordy. Zejména co se týká po- 
litického rozhodnutí, zda a kdy by měl být 
postaven nový jaderný reaktor. Jak upo-
zorňuje ve svém komentáři odborník na 
jádro Radek Škoda, už i Turecko je na 
tom lépe a ví, jak stavět nové reaktory. 
VÍCE ZDE

Borussia Dortmund: co je za první fotbalovou 
akvizicí z „východu na západ“?
Na rozdíl od jiných českých a slovenských 
boháčů, kteří si koupili některý z fotbalových 
klubů, jde Arca Capital, jejímž spoluvlast-
níkem je slovenský miliardář Pavol Krúpa, 
jinou cestou. Vložila svoje peníze do týmu, 
který patří mezi světovou fotbalovou elitu. 
VÍCE ZDE

Proč vám mizí na Facebooku přátelé?  
Jsme vězni facebookového „žaláře“
Sociální síť Facebook veřejně zakazuje 
spoustu věcí – výhrůžky, šikanu, propagaci 
nebezpečných organizací, sexuální násilí, 
nahotu nebo třeba nenávistné příspěvky. 
Jaká mašinerie se skrývá za tímto zákazem 
a podle čeho Facebook vybírá? Zjistíte, že 
poškodit uživatele je lehčí, než jste si mysleli. 
VÍCE ZDE

Kdo byl „zneužit“ Facebookem?

Zdroj: Facebook

Problémy Facebooku, největší sociální sítě světa, se prohlubují. Podle jeho vlastního prohlášení se zneužití facebookových účtů 
týká 87 milionů lidí z celého světa. Podle původních informací to mělo být 50 milionů účtů, jejichž osobní údaje posloužily britské 
firmě Cambridge Analytica k lepšímu cílení prezidentské kampaně Donalda Trumpa. Počet uživatelů Facebooku přitom činí 
zhruba dvě miliardy lidí. Odkud jsou uživatelé dotčení zneužitím dat?

Původ zneužitých facebookových účtů
Počet uživatelů, jejichž data mohla být zneužita firmou Cambridge Analytica, v milionech (resp. procentuální podíl na celkovém počtu).

Pozn.: Facebook uvedl, že nezná počet uživatelských účtů ani to, kolik lidí přesně bylo kauzou dotčeno.  
Čísla uvedená v grafu jsou nejlepším odhadem sociální sítě.
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