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„V co nejkratší době se budou snažit založit společný podnik, o němž už je podepsané závazné memorandum.“        kancléř Vratislav Mynář po schůzce se zástupci čínské společnosti CITIN
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peak week

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

festival politické marnosti, tak nazval kolega 
novinář Petr Honzejk dění kolem toho, jak si šé-
fové partají podávají dveře u prezidenta Miloše 
Zemana. Bohužel mám pocit, že jde o festival 
tohoto druhu, který má daleko větší rozsah. Kro-
ky Andreje Babiše připomínají házení hrachu na 
stěnu, ale stejně v bleděmodrém vyznívají návrhy 
či stížnosti dalších stran, jak z celé šlamastyky 
ven. Navenek celá snaha o vznik vlády vypadá 
jako přehlídka Babišovy neschopnosti, ale opti- 
kou „hrozby“ reálných předčasných voleb je to 
spíše poukázání na neschopnost jiných stran se 
dohodnout. Což snižuje jejich politické předvoleb-
ní body. Nemluvě o „neviditelnosti“ malých stran, 
které logicky míří ven ze sněmovny. Ale třeba nás 
politici ještě překvapí. Pojďme na byznys.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Čína jednoduše táhne 
Investiční skupina Penta Investments vstoupí se 
svou lékárenskou sítí Dr. Max na čínský trh. Jedná 
s potenciálními společnostmi o jejich koupi, uvedl 
spolumajitel Penty Marek Dospiva. Skupina Penta 
Investments loni zvýšila provozní zisk o 19 % na 
rekordních 10,1 mld. Kč. Tržby stouply o 21 % na 
178 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk činil 6,2 mld. 
Kč, byl tak druhý nejvyšší v historii po roce 2016.

Hypotéky zdražují, ale lidé je prostě chtějí 
Průměrná úroková sazba hypoték letos v březnu 
stoupla na 2,46 % z únorových 2,36 %, jejich růst 
tak mírně zrychlil. Vyplývá to z údajů Fincentra 
Hypoindexu. Předloni v prosinci byla sazba na 
minimu 1,77 %. Počet uzavřených hypoték byl 
v březnu přesto nejvyšší za letošní rok. Podíl bytů, 
které lidé financují hypotékou, u většiny deve-
loperů v Česku v poslední době rostl a pohybuje 
se zhruba od 50 do 80 %. 

Bude to kauf roku? 
Francouzská farmaceutická skupina Sanofi zahá-
jila exkluzivní jednání o prodeji své evropské 
divize generických léků Zentiva za 1,9 mld. eur 
se soukromou investiční firmou Advent Internatio- 
nal sídlící v USA. V úterý to oznámily společnosti. 
Prodej by podle Sanofi měl být hotov do konce 
letošního roku, napsala agentura Reuters.

DaniElle místo Elle?  
Společnost Czech Media Invest, kterou spolu-
vlastní a řídí miliardář Daniel Křetínský, jedná 
s Lagardére Group o koupi časopisů ve Francii, 
včetně Elle a s ní spojených produktů. Očekává 
se, že transakce by mohla být podepsána  
v nadcházejících týdnech. Vedle Elle se obchod 
týká časopisů Version Femina, Art & Décoration, 
Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris a Pub-
lic. Firma rovněž poslala nabídku na převzetí 
91% podílu ve společensko-politickém týdeníku 
Marianne, jehož většinovým vlastníkem je jeho 
šéf Yves de Chaisemartin. Od Lagardére již také 
Křetínský koupil za 73 mil. eur rozhlasové sta-
nice v Česku, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. 
K těm patří třeba Frekvence 1 a Evropa 2.

Memorandem s Číňany neurazíš
Zástupci čínských společností CITIC Group 
a CEFC Europe podepsali závazné memoran-
dum o vzniku společného podniku. CEFC Europe 
by v něm měla podíl 51 %. Vedení společnosti 
CITIC Group plánuje dokončit všechny dosavad-
ní investice CEFC Europe v Česku a v plánu má 
začít i s novými projekty, potvrdil hradní kancléř 
Vratislav Mynář. První zapojení CITIC Group do 
projektů CEFC by mohlo začít v řádu týdnů.

Bude bičem na Facebook GDPR? 
Pokud by nařízení EU o ochraně osobních dat 
(GDPR) začalo platit dnes, týkalo by se téměř 1,9 mld. 
uživatelů sociální sítě Facebook. To znamená nejen 
asi 370 000 ze zemí EU, ale vyjma těch amerických 
a kanadských také všech ostatních, jejichž interakce 
s kalifornskou společností se řídí pravidly platnými 
v Irsku, kde má Facebook mezinárodní centrálu. 
Podle agentury Reuters společnost podniká kroky, 
aby tomuto důsledku zabránila.

Vodní transformace na severu Čech
Akcionáři společnosti SVS na valné hromadě 
potvrdili nový model fungování vodárenství 
v severočeském regionu, díky němuž se voda 
a s ní spojené provozování od ledna 2019 vrátí 
zpět pod plnou kontrolu měst a obcí. Pro tzv. 
vlastnický model se servisním prvkem hlasovalo 
celkem 146 měst a obcí ze 157 přítomných.

Family business forever
Novým šéfem investiční banky Rothschild & Co 
bude 37letý Alexandre de Rothschild, syn stáva-
jícího ředitele Davida. Bude již sedmou generací 
v čele firmy založené před více než dvěma sty 
lety, informovala agentura Reuters. Rothschildova 
banka dnes zaměstnává 3 500 odborníků na 
finanční služby ve 40 zemích. Zaměřuje se na 

poradenství, správu soukromého majetku a ob-
chodní bankovnictví.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Češi jsou eurooptimisté  
bez parádní disciplíny v EU
Obyvatelé Česka jsou zároveň největšími  
eurooptimisty i největšími euroskeptiky v EU. Za-
tímco v otázce shody 500 milionů Evropanů 
jsme největšími eurooptimisty, v otázce fungování  
50 tisíc eurokratů v Bruselu jsme druhými nej-
většími euroskeptiky. Zjevný paradox ukazuje, že 
proevropské inklinace voličů se nedaří propojit 
s reálným fungováním EU. Jedním z důvodů je 
i to, že nám chybí parádní eurodisciplína, ve 
které bychom hrdě hráli první ligu a aspirovali na 
neformální lídry Unie. VÍCE ZDE

Zatím nejvýraznější čínská investice  
v Česku: Travel Service
Po více než 20 letech na trhu je z nízkonákladové 
Travel Service jedna z největších evropských  
aerolinek. Nedávno dotáhla koupi majorit-
ních podílů v Českých aeroliniích a s novými  
modely Boeing 737 MAX hodlá dál rozšiřovat 
své přepravní možnosti. Otázka je, jak do vývoje 
bude promlouvat čínský investor. VÍCE ZDE

Byli byste ochotni za Facebook platit?  
Kolik by stála verze bez reklam?
Skandál Cambridge Analytica se zneužitými 
daty uživatelů Facebooku vyvolává další otáz-
ky ohledně budoucnosti sociální služby. Na 
přetřes přichází i placená varianta. Kolik by lidé 
byli ochotni za lepší verzi Facebooku zaplatit?  
VÍCE ZDE

V PRAVÝ ČAS?

Zdroj: Škoda Auto

Již jen pár dnů dělí fanoušky aut od startu autosalonu v Pekingu. Jak naznačují zprávy od automobilek z celého světa, 
řada z nich chystá speciálně pro čínský trh „something special“. Stranou nezůstává ani Škoda Auto, která naznačila, jak by 
mohl vypadat SUV určený právě pro tento trh. Model s pravděpodobným názvem Kamiq má být jedním ze „stavebních 
kamenů“ produkce mateřského koncernu Volkswagen zaměřené na Čínu. 
O to spíš, že Číňané zrovna otevírají svůj trh pro výrobu aut. Zatímco doposud potřebovaly zahraniční firmy domácího 
„spoluúčastníka“, již za dva roky (od roku 2020, od letoška to bude platit pro elektrovozy) bude Číně postačovat umístění 
výroby na jejím území. V době zpomalujících prodejů v Evropě i jinde na světě nemohly hlavní světové automobilky dostat 
lepší zprávu. Teď jde jen o to patřičně si čínský trh vykolíkovat.
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