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„O bublině můžeme mluvit v případě, že ceny překročí rovnovážnou úroveň. Když pak bublina praskne, ceny klesnou. Ale to se tady neděje. Tohle je reálná konvergence.“ 

exguvernér ČNB Zdeněk Tůma na adresu cen realit na diskusním setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

ještě před pár týdny to vypadalo, že Severní Ko-
rea bude místem nového světového válečného 
konfliktu. Americký prezident Donald Trump ani 
jeho severokorejský protějšek Kim Čong-un neš-
li pro ostré slovo vůči tomu druhému daleko. 
A dnes? Vůdce KLDR se schází s jihokorejským 
prezidentem Mun Če-inem. Dokonce jde o his-
torický moment, kdy představitel KLDR vstupuje 
na jihokorejskou půdu. A za pár týdnů se má Kim 
Čong-un sejít také s Trumpem. Že by Severo- 
korejci předvedli divadlo světové úrovně? Ať tak 
či tak, doufejme, že svět se stane lepším.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Obří telekomunikační obchod vrcholí
Vodafone by měl v nejbližší době koupit něk-
teré evropské pobočky společnosti Liberty 
Global. Ta v ČR pod značkou UPC posky-
tuje internet více než 600 tisícům českých 
domácností. Největší telekomunikační obchod  
v Evropě za posledních pět let, jehož cena by 
měla podle deníku Financial Times dosáhnout 
přibližně 16,5 mld. eur (412 mld. Kč), by se ve-
dle Česka měl týkat také Německa, Maďarska 
a Rumunska. UPC má v Česku druhou největší 
síť pro pevný internet a kabelovou televizi hned 
po operátorovi O2. Vodafone by tak mohl 
získat lepší pozici na trhu a zvýšit tak konkurenci 
v oblasti poskytování těchto služeb.

Miliardy sem, miliardy tam
Operátorovi O2 Czech Republic vzrostl 
v prvním čtvrtletí čistý zisk o 3,4 % na 1,3 mld. 
Kč. Výnosy dosáhly 9,2 mld. Kč, meziročně se 
tak jejich výše nezměnila. Představenstvo chce 
navrhnout výplatu dividendy za loňský rok ve 
výši 17 Kč na akcii a k tomu další 4 Kč jako 
část emisního ážia. Celkově by tak firma vy-
platila na dividendách 5,274 mld. Kč, tedy  
98 % loňského čistého zisku. I s částí ážia by 
pak celková výplata činila 6,515 mld. Kč.

Jen aby ten smích nezmizel
Optimismus malých a středních podnikatelů 
a firem v ČR zůstává vysoký, index jejich 
očekávání dosáhl v 1. čtvrtletí 32,8 bodu, druhé 
nejvyšší hodnoty v historii měření, tedy od podzi-
mu 2013. V porovnání s předchozím čtvrtletím 
klesl o 8,8 bodu, meziročně posílil o 9,2 bodu, 
vyplývá z pravidelného průzkumu ČSOB.

Matka Googlu boduje
Americká společnost Alphabet, která je ma-
jitelem Googlu, v prvním čtvrtletí zvýšila čistý 
zisk meziročně o 73 % na 9,4 mld. USD  
(195,9 mld. Kč), což je výrazně lepší výsledek, 
než čekali analytici. Ti upozorňují, že nynější 
obavy o soukromí uživatelů v prostředí internetu 
zatím nemají na hospodaření firmy vliv. 

Štědrý ČEZ
Představenstvo energetické společnosti ČEZ 
navrhlo vyplatit z loňského zisku dividendu ve výši  

33 Kč na akcii před zdaněním, tedy stejně jako 
o rok dříve. Pokud valná hromada rozhodne 
podle návrhu představenstva, bude mezi ak-
cionáře rozděleno celkem 17,8 mld. Kč. Firma 
loni vykázala meziroční nárůst čistého zisku 
o 30 % na 19 mld. Kč. K tomu jí pomohl prodej 
akcií maďarské společnosti MOL a nárůst výro-
by jaderných elektráren. 

Krysí závod Škody Auto
Šéf automobilky Bernhard Maier nyní oznámil, 
že Škoda přesune část výroby do německého 
Osnabrücku. Česká značka patřící do koncernu 
Volkswagen dlouhodobě bojuje s vytíženos-
tí svých továren a nevyhnutelně musí v Ev-
ropě investovat do rozšíření výroby. Firma 
podle Maiera zvažuje restrukturalizaci, stav-
bu nové továrny i další alternativy, plány 
budou ujasněny během příštích tří až čtyř 
měsíců. Automobilka v letošním prvním čtvrt-
letí zvýšila provozní zisk meziročně o 5,3 % na  
437 mil. eur, tržby jí vzrostly o 4,9 % na 4,5 mld. 
eur a prodala 316 700 vozů.

Facebook opět šokuje
Americká společnost Facebook hospodařila 
v prvním čtvrtletí s čistým ziskem 4,99 mld. USD, 
což představuje meziroční nárůst o 63 %. Trž-
by vzrostly o 49 % na 11,97 mld. USD. V obou 
případech je to vysoko nad odhady analytiků. 
Firma uvedla, že za zlepšením je z valné části 
větší zájem o reklamu na mobilních zařízeních.

KB vyplatí dividendy za 9 miliard
Valná hromada Komerční banky schválila návrh 
vyplatit dividendy za 8,9 mld. Kč, což je 47 ko-
run na akcii před zdaněním. Loni banka vy-
plácela dividendu 7,6 mld. Kč, tedy 40 korun 
na akcii před zdaněním. Loni Komerční banka 

zvýšila čistý zisk o 8,5 % na 15,274 mld. Kč. Ob-
jem úvěrů vzrostl o 1,8 % a objem vkladů stoupl 
o 8,9 %.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Rusko a Čína: jak na tom jsou ekonomicky?
Čína a Rusko – dvě světové ekonomické velmo-
ci. A přece se zdá, že pro Česko mají jen velmi 
marginální význam. Navzdory přání prezidenta 
Miloše Zemana, abychom s těmito zeměmi více 
spolupracovali. Řeč čísel a statistik nás ale jasně 
směruje jinam. VÍCE ZDE

Giganti světového streamingu na burze: 
napodobí hudební Spotify filmový Netflix?
Byznysový příběh Spotify, služby pro strea-
mování hudby, je skoro neuvěřitelný. Firma, která 
vyvinula službu pro zhruba 160 milionů uživatelů, 
z toho 71 milionů platících, je po deseti letech 
fungování prodělečná. Před pár týdny vstoupila 
na burzu. Zkusili jsme se na ni podívat pod-
robněji a porovnat ji s dalším streamingovým 
fenoménem – s Netflixem. VÍCE ZDE

Jakub Franc (GoodData): Ideální a zároveň 
univerzální model kanceláře neexistuje
O vůních v kancelářích, o potřebě vlastního 
teritoria v open spacu i o tom, kdy se lidé 
na pracovišti ztrácejí. To jsou některá témata 
rozhovoru s environmentálním psychologem 
Jakubem Francem, který zároveň vede tým 
UX designérů v jednom z nejlepších českých  
startupů GoodData. VÍCE ZDE

 

Nákladný porod

Zdroj: The Economist, International Federation of Health Plans* Jde o „deluxe room package“ v nemocnici St. Mary's v Londýně.

V uplynulém týdnu se odehrála také jedna radostná událost – vévodkyni Kate, manželce britského prince Williama, se 
narodilo třetí dítě. Malý princ se stal pátým v pořadí nástupnictví na britský trůn. Server Statista, respektive týdeník The 
Economist si v souvislosti s porodem všiml zajímavého faktu. I když se Kate dostalo v londýnské nemocnici St. Mary's, 
která je považována za špičkové a drahé pracoviště, nadstandardních služeb, náklady na 24hodinovou péči byly nižší 
než průměrná cena porodu v USA. Podle této statistiky průměrná cena normálního porodu v soukromém zařízení v USA 
přesahuje deset tisíc dolarů. Britský královský porod pak v přepočtu vyšel na 8,9 tisíce USD a poměrně drahé je také 
Švýcarsko s cenou 7,8 tisíce dolarů.

Luxusní porod vévodkyně Kate
Jde o průměrnou cenu v privátním zdravotnickém zařízení v roce 2015 či později, v tis. USD.
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