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Proč je Česko tygrem Evropy, jaká revoluce v placení vstupuje na český trh, co znamená pád 

GE, jak moc Češi cestují, má rozšiřování Dukovan budoucnost, co nového u Uberu, s čím se 

"vytasilo" IBM, jak Babiš překvapil v byznysu a jak rychle zaplatíte v USA? Na Peak.cz 

přinášíme to nejzajímavější ze světa byznysu. Pro případ, že vám něco uniklo, nabízíme 

týdenní přehled událostí, které by vás mohly zajímat.  

Milé čtenářky, milí čtenáři, tak už jsme se také dočkali. A čeho že? No přeci pokroku v podobě 

placení pomocí mobilu. Ne že bychom to předtím neuměli, ale nově do Česka vstoupila služba 

Android Pay, která je jakýmsi univerzálním nástrojem. Zatím tedy mají šanci jen klienti tří 

bank v Česku, ale lze očekávat, že brzy se připojí i další. Je to další krůček k době 

bezhotovostní a ryze mobilní. Bohužel "jablíčkáři" si musí na podobnou službu Apple Pay ještě 

počkat.  

Libor Akrman  

Šéfredaktor Peak.cz  

Pojďme se nyní podívat na události uplynulého (kvůli svátku zkráceného) týdne.  

Česko tygrem Evropy. Meziroční růst české ekonomiky dosáhl ve 3. čtvrtletí podle 

předběžných údajů ČSÚ 5 % a je tak nejvyšší za poslední dva roky. Ve srovnání s předchozím 

čtvrtletím HDP vzrostl o 0,5 % a výrazně tak překonal odhady analytiků. Podle statistiků 

tentokrát přispěly k růstu rovnoměrně všechny hlavní složky HDP - domácí spotřeba, investice 

i export.  

Graf: Meziroční růst českého HDP (v %)  

Zdroj: Tradingeconomics.com a ČSÚGE  

Platit se bude mobilem všude. V Česku začala fungovat nová služba amerického 

technologického gigantu Google, která může proměnit způsob, jakým lidé platí v obchodech. 

Mobilní aplikace Android Pay Čechům umožní platit podobně, jako jsou na to již zvyklí s 

bezkontaktními kartami. Telefon s touto aplikací pouze přiloží k terminálu a platba se pak 

potvrdí ve zlomku sekundy. Aplikace navíc zaznamená veškeré mobilní útraty.  

Letadla předčí průmyslové stroje. Americký konglomerát General Electric (GE) přišel po 37 

letech o pozici největší průmyslové firmy v USA podle tržní kapitalizace. Přispěl k tomu prudký 

pokles akcií v posledních dvou dnech. Podle listu Financial Times je nyní jedničkou výrobce 

letadel Boeing. Podle hodnoty podniku, kam se započítává také dluh firmy, je však GE stále 

jedničkou, protože má mnohem vyšší dluh než Boeing.  

Češi jsou prostě cestovatelé. Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl letos rekordní. Přes 

cestovky letos vycestovalo kolem dvou a půl milionu Čechů. Nárůst počtu prodaných zájezdů 

může být až 15 % proti loňsku, uvedl pro Hospodářské noviny Jan Papež, mluvčí Asociace 

cestovních kanceláří ČR.  

Zatím bez financí, ale už s povolením? Energetická společnost ČEZ požádala o posouzení vlivu 

plánovaných nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí. Ministerstvu 

životního prostředí předala dokumentaci pro takzvaný proces EIA. O financování projektu 

přitom stále není jasno.  

Jaderná elektrárna Temelín  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Co se Česku vyplatí víc? Nové jaderné bloky, nebo obnovitelné 

zdroje?  

Další "kapříci" pro Uber. Konsorcium v čele s japonskou skupinou SoftBank Group a s 

americkou Dragoneer Investment Group hodlá investovat miliardy dolarů do americké 

alternativní taxislužby Uber Technologies. Bez dalších podrobností to uvádí prohlášení obou 

společností. Podle zdrojů agentury Reuters jde o sumu kolem 10 mld. USD (přes 219 mld. 

Kč).  

Kvanta kvant od IBM Americká společnost International Business Machines (IBM) vytvořila 

dosud nejsofistikovanější kvantový počítač, který disponuje 50 kvantovými bity (qubity), a 

učinila tak zásadní krok směrem k novému způsobu zpracování informací. Jak se uvádí v 

prohlášení firmy, zařízení této velikosti se blíží k takzvané kvantové nadřazenosti, tedy stavu, 

kdy může provádět úkony nad možnostmi běžných superpočítačů.  

Kam se ženou úroky? České úrokové sazby by se v následujících dvou letech měly dostat do 

"normálního stavu", tedy na úroveň asi 3 %. Také růst cen se podle guvernéra ČNB Jiřího 
Rusnoka vrátí do běžných hodnot po více něž dvou letech měnových intervencí a rekordně 

nízké inflace. Ekonomika by se podle něj mohla maximálně do dvou let mohla vrátit do stavu, 

kdy by "přirozená reálná úroková míra měla být kolem 1 % a při dvouprocentní inflaci by 



sazby "měly být teoreticky kolem 3%. Existuje proto dobrý předpoklad, aby centrální banka 

zvedala sazby dále, napsaly Hospodářské noviny.  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Čísla o HDP zatím o plánech ČNB se sazbami příliš nenapověděla  

Babiš bude už i létat. Andreji Babišovi se rozšiřuje byznysové impérium o nový obor, když 

překvapivě investuje do letectví. Jeho firma Hartenberg totiž koupila poloviční podíl v 

opravnách letadel Avia Prime, které mají hangáry v Polsku a ve Slovinsku a jejichž obrat 

přesahuje miliardu korun. Avia Prime servisuje letadla značek, jako je Boeing či Airbus, a 

spolupracuje se 70 aerolinkami.  

Platit se bude superrychle. Skupina největších světových bank spustila v USA platby v 

reálném čase. Spotřebitelé a podnikatelé tak budou moci okamžitě odeslat a obdržet peníze 

poslané mezi bankovními účty, uvedl britský list Financial Times. Systém, který umožňuje 

dokončení domácí platby v USA ne ve dnech, ale v sekundách, vytvořila firma The Clearing 

House vlastněná bankami spolu s Vocalink, poskytovatelem platební infrastruktury, který 

vlastní Mastercard.  

Český Velký bratr v Pekingu. Pardubická firma Era se bude podílet na stavbě největšího 

letiště na světě. Letiště v pekingské čtvrti Ta-sing by mělo být otevřeno v roce 2019. Era 

dodá letišti, které by každý rok mělo odbavit 130 milionů pasažérů, systém pro řízení 

letového provozu a sledování objektů ve vzduchu. Cenu zakázky nechtěli zástupci 

pardubické společnosti komentovat, protože podléhá obchodnímu tajemství, napsaly 

Hospodářské noviny.  

Cesta domů. Výrobci netkaných textilií Pegas Nonwovens vzrostly v prvních třech čtvrtletích 

meziročně výnosy o 6,1 % na 167,4 mil. eur (asi 4,29 mld. Kč). Pozitivně se projevil růst cen 

polymerů i komerční spuštění nové výrobní linky v Příměticích. Čistý zisk naopak klesl o 60 % 

na 5,2 mil. eur (133 mil. Kč). Společnost také oznámila, že chce přesunout sídlo z 

Lucemburska do Česka.  

Španělská daňová vesnice. Dvě třetiny Čechů tvrdí, že daním nerozumí, přesto chtějí více 

zdanit bohaté. Vyplývá to z průzkumu CVVM. Lidé s vyššími příjmy by podle 57 % dotázaných 

měli odvádět větší procento daně z příjmu než lidé s nízkými platy a mzdami. Přibližně pětina 

účastníků průzkumu dokonce uvedla, že zdanění bohatších lidí by mělo být výrazně vyšší. Že 

by naopak lidé s většími příjmy měli platit procentuálně menší daně, si myslí jen 4 % Čechů.  

Premiéra Účtenkovky. Do prvního slosování účtenkové loterie se zapojilo 452 691 aktivních 

hráčů, kteří zaregistrovali bezmála 14 mil. účtenek. Do slosování jich bylo zařazeno 11,1 mil. 

Nejaktivnější hráč zaregistroval 1648 účtenek. Vyplývá to ze statistik k prvnímu losování 

loterie, které zveřejnilo Ministerstvo financí. Nejvíce aktivních hráčů bylo ve věku 30 až 50 let. 

V účtenkové loterii se rozdělilo zhruba 21 tisíc cen, nejvyšší výhrou byl jeden milion korun. 

Web, na kterém měla být zveřejněna jména výherců, měl výpadek. Ten byl podle rezortu 

způsoben útokem hackerů ze zahraničních IP adres.  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Přehledně: EET doplní státní hazard. Vše o loterii "Účtenkovka" v 

číslech  

Čína - velmoc elektromobilů. Německá automobilka Volkswagen chce během příštích sedmi let 

společně s čínskými partnery investovat 10 mld. eur (256 mld. Kč) do vývoje a výroby 

elektromobilů. Do roku 2020 hodlá automobilka zvýšit prodej elektromobilů v Číně na zhruba 

400 tisíc vozů ročně. Do roku 2025 pak počítá s nárůstem na 1,5 mil. vozů ročně, uvedla 

agentura DPA.  

Země eura zpomalují. Ekonomika eurozóny i celé Evropské unie vzrostla ve třetím čtvrtletí ve 

srovnání s předchozím obdobím o 0,6 %. Tempo růstu tak mírně zpomalilo z 0,7 procenta v 

předchozích třech měsících. Uvedl Eurostat. Meziročně se hrubý domácí produkt (HDP) v 

eurozóně i v EU zvýšil o 2,5 procenta. Ve druhém čtvrtletí ekonomika 19 zemí platících eurem 

stoupla o 2,3 procenta a evropské osmadvacítky o 2,4 procenta.  

Graf: Mezikvartální růst HDP eurozóny (v %)  
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Rozkutálené centy. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně i v celé Evropské 

unii v říjnu zpomalilo ve srovnání se zářím o 0,1 p. b. V zemích platících eurem inflace činila 

1,4 % a v celé unii 1,7 %. Vyplývá to z revidovaných údajů Eurostatu. Ve srovnání s loňským 

říjnem však inflace výrazně zrychlila. V říjnu 2016 inflace v obou regionech činila 0,5 %.  

Mall má potíže. Havrlantův Mall v Maďarsku vyšetřují kvůli úniku daní. Maďarský daňový a 

celní úřad společně s národním vyšetřovacím úřadem vyšetřují maďarskou firmu Mall.hu kvůli 

podílu na dluhu vůči daňovému úřadu ve výši 4,5 mld. HUF (v přepočtu 369 mil. Kč). 
Informovala agentura MTI. E-shop Mall.hu patří do české skupiny Rockaway Capital Jakuba 

Havrlanta a miliardářů Patrika Tkáče, Daniela Křetínského a Petra Kellnera.  



Mikulovské perlení. Skupina Bohemia Sekt vybuduje v Mikulově na Břeclavsku velké středisko 

na zpracování hroznů za 150 až 180 mil. Kč. Práce by měly začít už letos a skončit v roce 

2019.  

Letem světem. Dubajská nízkonákladová letecká společnost FlyDubai si objednala od 

amerického výrobce Boeing celkem 175 letadel 737 Max. Objednávka zahrnuje také opci na 

koupi dalších 50 letadel a její hodnota činí 27 mld. USD (585,1 mld. Kč).  

DOST bylo byznysu, teď něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:  

V kinech tento týden startují tyto filmy - české drama řežisérsko-scénáristické dvojice Jana 

Hřebejka a Petra Jarchovského Zahradnictví: Nápadník. Americký akční sci-fi snímek Liga 

spravedlnosti či francouzská komedie Dokud nás svatba nerozdělí.  

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy 

nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.  

 


