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„Čína bude muset přijmout potřebná protiopatření, pokud americká strana bude ignorovat odpor drtivé většiny svých podniků a přijme nová celní opatření.“   mluvčí čínského ministerstva obchodu Kao Feng
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

zdá se, že na druhé straně Atlantiku se rozhořel 
boj Trump versus zbytek světa a novináři  
versus Trump. Americký prezident vyhrožu-
je Číně dalšími cly (když část už uvalil), vůči  
Evropě je jen o fous zdrženlivější a občas kri-
tizuje i „svoje“ společnosti. Jako třeba Google, 
kterému k jeho dvacátému výročí rozhodně 
nepopřál, nebo třeba i firmu Nike, jež oslavi-
la třicet let sloganu Just Do It. A právě kam-
paň k tomuto výročí se stala trnem v oku 
nejen Trumpa, ale i velké části Američanů. 
Angažování kontroverzního hráče amerického 
fotbalu Colina Kaepernicka se ne u každého 
setkalo s kladným ohlasem. Na druhé straně již 
za týden má vyjít kniha novináře Boba Wood-
warda, který se v minulosti proslavil v aféře 
Watergate. Její název „Strach: Trump v Bílém 
domě“ vypovídá za vše. Uvidíme tedy, zda 
Trump nesklidí, co sám občas zasívá.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Bilionový Amazon
Společnost Amazon nejbohatšího muže plane-
ty Jeffa Bezose se tento týden připojila po bok 
společnosti Apple do klubu veřejně obchodo-
vaných společností s hodnotou více než bilionu 
dolarů. Akcie největšího on-line maloobchodu 
na světě se v úterý obchodovaly na úrovni 
2 050 USD a jejich cena se během jediného 
roku zdvojnásobila. Růst byl způsoben rychlým 
rozvojem retailu a cloudu.

Dobrá zpráva z výplatnice
Mzdy si ve druhém čtvrtletí letošního roku 
udržely nejvyšší tempo růstu od roku 2008. 
Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku stoup-
la meziročně o 8,6 % na 31 851 Kč. Po zahrnutí 
růstu spotřebitelských cen pak byla reálně vyšší 
o 6,2 %. Nejrychlejší růst od roku 2008 zaz-
namenal medián mezd, který stoupl o 9,4 % 
na 27 236 Kč. V praxi to znamená, že zaměst-
nancům s nižšími příjmy rostou mzdy rychleji 
než zaměstnancům s vyššími příjmy a snižuje 
se tak příjmová nerovnost mezi zaměstnanci.

CEFC se zbavuje majetku s výraznou slevou
Čínská skupina CEFC, která je největším čínským 
investorem v Česku, jedná o prodeji českých 
aktiv čínskému státnímu konglomerátu CITIC 
Group za celkem 6,7 mld. jüanů (v přepočtu asi 
21,8 mld. Kč). To je o 44 % méně, než činila účet-
ní hodnota majetku v květnu. Transakce nezahr-
nuje aktiva dceřiných společností CEFC, tedy 

podíly ve společnostech, jako jsou třeba Travel 
Service, Pivovary Lobkowicz či Empresa Media.

Německá konkurence Tesle
Automobilka Mercedes-Benz představila nový 
sportovně-užitkový vůz s elektrickým pohonem, 
kterým by měla konkurovat elektromobilům 
americké společnosti Tesla. Elektromobil s náz-
vem EQC by se měl začít prodávat v polovině 
příštího roku, nejprve v Evropě, následně by 
měl vstoupit rovněž na trhy v Číně a ve Spo-
jených státech. Na jedno nabití má nový elek-
tromobil ujet přes 450 kilometrů.

Fincentrum do švýcarských rukou
Skupina Swiss Life kupuje finančněporaden- 
skou společnost Fincentrum, stává se tak lídrem 
na trhu nezávislého finančního poraden- 
ství v Česku a na Slovensku. Obě společnosti 
si ponechají své zavedené značky, obchodní 
strukturu a portfolio služeb. Smluvní strany se 
dohodly, že cena transakce nebude zveřejně-
na, nicméně analytik portálu Capitalinked.com 
Radim Dohnal hodnotu obchodu odhadl až 
na miliardu korun.

Starbucks už i v Itálii
Americký řetězec kaváren Starbucks otevřel 
svou první pobočku v Itálii. Expanzi do země, 

odkud pochází espresso a která má velkou 
kulturu pití kávy, dlouho odkládal. Reprezen-
tativní pražírnu otevře v srdci Milána a kro-
mě kávy z 30 zemí zde bude nabízet i peči-
vo, chléb a pizzu, pečené v peci vytápěné 
dřevem, a zmrzlinu z kapalného dusíku, 
napsal zpravodajský server BBC. Itálie je již 
78. světovým trhem, na nějž americký ka-
várenský řetězec vstoupil.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Němce trápí nedostatek bytů.  
Nejsou parcely ani řemeslníci
Nedostatek pozemků a lidí způsobuje, že 
stavební firmy v Německu odkládají začátek 
prací, i když už mají vyřízené stavební povolení. 
Za plány pokulhává i výstavba sociálních bytů, 
takže Němci, podobně jako Češi, bojují s ne-
dostatkem bydlení. VÍCE ZDE

Z garáže až na vrchol on-line světa:  
20 let s Googlem v číslech a faktech
Google, jedna z největších ikon světa internetu 
a technologií, slaví dvacet let. Projděte si infor-
mace a fakta o společnosti, která dala světu 
třeba nejpoužívanější internetový vyhledávač 
nebo operační systém pro mobilní telefony. 
VÍCE ZDE

Čínský jaderný tygr mezi evropskými  
obnovitelnými zdroji
SERIÁL JADERNÉ REAKTORY, V. díl: Motorem 
současné výstavby jaderných zdrojů je jed-
noznačně Čína, která v současnosti staví nejvíc 
reaktorů. Čínská státní společnost CGN navíc 
patří k dalším vážným zájemcům o výstavbu 
nových jaderných bloků v Česku. VÍCE ZDE

 

Google oslavil 20 let

Vývoj tržeb společnosti Google (respektive Alphabet)

Zdroj: Google, Statista.com 
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Je to již dvacet let, co 4. září 1998 vznikla společnost Google. Asi málokdo z nás, kdo používá počítač, si dokáže představit svoji 
práci bez jejího vyhledávače (v Česku ještě možná ano, ale jinde ve světě prostě lidé Seznam.cz či jemu podobné nemilují), dalších 
doplňkových služeb nebo videoportálu YouTube. Každopádně za dvě desetiletí si Google vybudoval takovou pozici, že se bez něj 
neobejde více než polovina světové populace, která je připojená k internetu. Projděte si pár faktů o této společnosti.

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 300×
stoupla cena akcií 

Googleza dobu, co jsou 
od roku 2004 na burze.

90,9 %
byl celosvětový podíl Googlu 
mezi používanými vyhledávači 

(data za srpen 2018).  

přes 2 biliony
vyhledávání proběhne  

na Googlu za rok.

855,5 mld. USD
byla valuace společnosti  
k letošnímu dvacátému 

výročí založení společnosti.
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