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„Pokud se nezačne chovat rozumně, vystoupíme ze Světové obchodní organizace.“                      americký prezident Donald Trump
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

prázdniny máme u konce a čeká nás opět 
doba školy povinné. A se zkracujícími se dny 
i brzké ranní vstávání, které postupně pře-
jde do vstávání za tmy. Zřejmě aby naše 
dítka byla připravená makat, stejně jako vlá-
da, která leckdy zasedá už od šesti. Naštěstí 
většina dětí začíná až v osm, byť by leckteré 
z nich určitě přivítalo posun k deváté i dál. 
Podobně jako jejich rodiče, kteří leckdy působí 
jako taxikáři. Podobné změny ale žádná ze 
školských vyhlášek nechystá. Tak alespoň že je 
od toho nového školního roku mírnější ta tzv. 
pamlsková a děti si mohou koupit v bufetech 
či automatech rohlík se šunkou. Snad nám to 
zajistí i perspektivní budoucí generace našich 
nástupců.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Křetínský na lovu v retailu
Společnost EP Global Commerce miliardářů 
Daniela Křetínského a Patrika Tkáče koupila od 
skupiny Franz Haniel zhruba sedmiprocentní 
podíl v německé obchodní společnosti Metro 
AG. Ta v Česku vlastní velkoobchody Makro. 
EPGC má navíc opci na dalších 15,2 procenta 
v Metru AG a vyjednává i o koupi dalších 
deseti procent od společnosti Ceconomy, čímž 
by EPGC mohla celou obchodní společnost 
ovládnout.

Dozrávají jablíčka
Americká společnost Apple se chystá v brzké 
době uvést na trh tři nové telefony. Přístro-
je budou mít bezrámečkový design a lišit 
se budou cenou, vlastnostmi i rozměry. 
S odvoláním na informované zdroje to napsala 
agentura Bloomberg. Žádný z připravovaných 
modelů ale nebude mít zcela nový design jako 
vloni iPhone X nebo iPhone 6 v roce 2014. Větší 
změny chystá firma podle zdrojů agentury až 
na příští rok.

Žijeme v době předvolební
Na zvýšení platů ve veřejné sféře by měl stát 
příští rok dát průměrně o osm procent více než 
letos, oznámila vláda po dohodě s odbory. 
Všechny profese sice nedostanou stejně, půjde 
však o další rok v řadě, kdy státní zaměstnanci 
v průměru dostanou přidáno pravděpodobně 
více než soukromý sektor. Zároveň by ale stát-
ní úřady a organizace měly od příštího roku 
zeštíhlit o 1 327 míst.

Bondova auta na burzu
Britský výrobce luxusních automobilů Aston 
Martin, jehož vozy proslavil mimo jiné i filmový 
agent 007 James Bond, se chystá vstoupit na 
londýnskou burzu. Automobilka loni vykázala 
první zisk od roku 2010. Po letech by šlo o první 
primární nabídku akcií britského výrobce aut. 
Podle dřívějších informací zdrojů agentury Reu-
ters by akciový trh mohl firmu ohodnotit až na 
pět miliard liber.

YouTubu se rodí konkurent
Služba sledování videa Facebook Watch, která 
byla dosud funkční pouze na území USA, bude 
nově dostupná po celém světě. Nová platforma 
umožňuje zveřejňovat obsah pouze lidem, jejichž 
číslo sledujících je vyšší než deset tisíc. Uživatelům 
umožní vydělávat na reklamě a data o příjmech 
z ní zpřístupní široké veřejnosti. Konkurovat má 
platformám, jako je YouTube, který patří techno-
logickému konglomerátu Aplhabet.

Česká spořitelna bude jen rakouská
Rakouská finanční skupina Erste Group hodlá 
vykoupit akcie České spořitelny od drobných ak-
cionářů. Vyplývá to z informací zveřejněných na 
webové stránce spořitelny. Podle serveru E15.cz 
nabízí Erste za jednu akcii spořitelny 1 328 korun. 
Erste vlastní 98,97 procenta akcií ČS. Akcie Erste se 
obchodují na pražské burze, akcie České spořitel-
ny nikoliv.

EU si posvítí na odměny
Regulace společností kótovaných na burzách 
v EU dozná v průběhu příštího roku změn. Zač-
nou platit pravidla pro zveřejňování odměn, které 
dostali členové představenstva, dozorčí či správní 
rady a generální ředitel. Zveřejňovat se budou 
muset ve značném detailu, a to včetně odměn 
od příbuzných firem. Novinku zavádí evropská 
směrnice, kterou členské země musejí začlenit do 
svého právního řádu nejpozději k 10. červnu 2019.

Buffet cílí i na Indii
Investiční společnost Berkshire Hathaway 
amerického miliardáře Warrena Buffetta koupi-
la podíl ve společnosti One97 Communications, 
mateřské firmě největšího indického podniku 
zaměřeného na digitální platby Paytm. Indický 
list The Economic Times napsal, že Berkshire 
jedná o investici v rozmezí 20 až 25 miliard 
rupií, díky které by získal v One97 podíl tři až 
čtyři procenta. Dohoda by ohodnotila Paytm 
na více než deset miliard USD.

A co na to pražští taxikáři? 
Americký poskytovatel alternativní taxislužby Uber 
se hodlá ve větší míře soustředit na sdílení jízdních 
kol a koloběžek na elektrický pohon, a to na úkor 
automobilů. Hodlá to činit i přes to, že se to může 
odrazit v dalším zhoršení finančních výsledků,  
uvedl šéf podniku Dara Khosrowshahi. Individuální 
způsob dopravy je podle něho pro pohyb v cen-
trech měst vhodnější.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Před volbami chtějí stavět všichni. Jak jsou 
na tom české silnice očima ekonoma?
Doprava v Česku kvůli nedostatečné výstavbě 
a pomalé obnově komunikací vázne. Navíc 
způsobuje velké znečištění ovzduší. Nebýt peněz 
z EU, jejíž fondy jsou hlavním zdrojem financování 
tuzemských silnic, mohlo by být ještě hůře. „Kvalita 
silnic je výrazně nižší, než je evropský standard,“ 
uvedla dokonce nedávno studie OECD. Jak na 
tom české silnice jsou? VÍCE ZDE

Spekulativní cirkus na trhu kryptoměn. 
Proč virtuální měny nemají budoucnost?
Vrcholy a dna zažívaly trhy s virtuálními měnami 
už dříve. Jejich hlavní příčiny je ale stále těžké roz-
klíčovat. Důsledky propadů z posledních týdnů by 
ale mohly být trvalejšího rázu, už jen kvůli tomu, že 
technologii přijala širší veřejnost, která v mnohých 
případech neváhala do internetových měn vložit 
klidně všechny celoživotní úspory. VÍCE ZDE

Tesla pod drobnohledem: časovaná bomba 
pro investory, nebo budoucí lídr autoprůmyslu?
Automobilka Tesla v posledních týdnech opět při-
tahovala pozornost. Ve hře byl Muskem oznámený 
uvažovaný odchod z burzy, což nakonec před-
stavenstvo s investory zamítlo. I tak vyvolává 
budoucnost výrobce nejslavnějších elektromobilů 
řadu otazníků. Zkusili jsme se na situaci v Tesle 
podívat podrobněji. VÍCE ZDE

 

Míří i Amazon k bilionu?

Zdroj: TradingView.com

Cena akcií amerického internetového prodejce Amazon tento týden poprvé překonala hranici 2 000 USD (44 200 korun). To 
je důležitý mezník v růstu akcií firmy, která by tak brzy mohla dosáhnout tržní kapitalizace jednoho bilionu dolarů, což se na 
počátku tohoto měsíce jako první americké firmě podařilo Applu, upozornil zpravodajský server CNBC. Od počátku letošního 
roku akcie Amazonu stouply o téměř 71 procent. Za posledních 12 měsíců se jejich cena více než zdvojnásobila.
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Vývoj ceny akcií Amazonu 
Od roku 2015 do současnosti, v dolarech
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