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„Za sebe říkám, že je mi to v tuto chvíli dost blízké, protože se mi jeví, že tím nemůžeme nic pokazit, že riziko nějakého unáhleného nebo neuváženého chování je minimální.“  

guvernér Jiří Rusnok v rozhovoru pro Reuters naznačil zvýšení sazeb v září
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

před deseti lety vypukla finanční krize. Každou 
chvíli se mě někdo ptá, kdy vypukne ta další. 
Zpravidla odpovídám, že to může být kdykoli, 
ale na rozdíl od hurikánu Florence (který nyní 
pomalu dopadá na východní pobřeží USA) to 
nelze nijak exaktně specifikovat. Jednu věc si 
však dovolím k tématu krize podoktnout. Svět 
a tok informací v něm se strašně zrychlily, a tak 
se nebojím říci, že to, co se dělo před dese-
ti lety, by dnes už nebylo možné. Minimálně 
v tom rozsahu, který postihl svět financí tehdy. 
To ale neznamená, že nám nic nehrozí…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Miliardový obchod v Česku?
Americká společnost Twilio koupila pražskou 
softwarovou firmu Ytica, která dodává řešení 
pro analytiku a řízení kvality kontaktních center. 
Loni ji založil podnikatel Šimon Vostrý spolu 
s manželkou Květou. Podle serverů Forbes.cz 
a Lupa.cz se cena obchodu pohybuje nad 
jednou miliardou korun.

Změna je život. Došlo i na ČD
Dozorčí rada Českých drah sesadila předsedu 
představenstva Pavla Krtka. Spolu s ním byli 
odvoláni i další dva členové představenstva, 
Martin Bělčík a Ludvík Urban. Do funkce 
předsedy představenstva ČD rada jmenova-
la Miroslava Kupce, který měl doposud jako 
člen představenstva na starosti techniku, servis 
a majetek národního podniku.

Lepší ochrana autorských práv 
Evropští poslanci ve středu schválili kompromisní 
znění směrnice o autorských právech. Nově 
budou muset internetové vyhledávače jako 
Google či Seznam, ale i jiné agregátory zpráv 
jako Twitter nebo Facebook, vydavatelům platit 
poplatky za používání jejich textů.

Škoda šlape do elektromobility
Škoda Auto chce v Česku v roce 2020 prodat 
dva tisíce elektromobilů a hybridů. Na podzim 
příštího roku uvede na trh elektrickou verzi 
modelu Citigo a hybridní Superb.

Co do trhu práce jsme na dně… 
Nezaměstnanost v srpnu stagnovala na 3,1 pro-
centa. Bez práce bylo 230 499 lidí, což je nej-
nižší srpnová hodnota od roku 1997, uvedl ČSÚ. 
Údaje ukazují, že trh práce už dosáhl svého 

dna a případný další pokles nezaměstnanos-
ti pod tři procenta bude dočasnou záležitostí 
před koncem letošních sezonních prací.

Jack Ma důchodcem
Šéf a spoluzakladatel čínského internetového 
obchodu Alibaba Jack Ma, jeden z nejbo-
hatších obyvatel Číny, odejde z vedení firmy 
v září 2019. V čele jedné z nejhodnotnějších 
světových společností ho 10. září příštího roku 
nahradí 46letý Daniel Zhang, který řídí denní 
chod Alibaby déle než pět let. Bývalý učitel 
angličtiny Ma se chce vrátit k pedagogice 
a věnovat se filantropii.

ČEZ posiluje v Německu
Energetická skupina ČEZ posílila svoji pozi-
ci na německém trhu energetických úspor. 
V červenci převzala firmu Kofler Energies od 
německého podnikatele a bývalého šéfa tele-
vizní stanice ProSieben Georga Koflera. Cenu 
za akvizici strany nezveřejnily.

Pivo podraží, padne vláda? 
České pivovary kvůli růstu mezd a slabé úrodě 
chmele zvýší ceny svých produktů. Plzeňský 
Prazdroj potvrdil, že od 1. října zvýší ceny něk-
terých svých piv v průměru o 3,7 procenta. 
Kromě něj zdraží i pivovar Bernard, Primátor, 

Moravia a výhledově také Budějovický Budvar, 
napsaly Hospodářské noviny.
 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Proč v Praze vázne bytová,  
ale i další výstavba?
Ceny bytů rostou, lidé nemají kde bydlet, měs-
ta pro zlepšení situace v reálu moc nedělají 
a developerům výstavba trvá dlouho. Co stojí 
za tímto začarovaným kruhem, který vyhnal 
ceny bydlení do výšin a jejž nyní před volbami 
chtějí řešit všichni uchazeči o radnické posty? 
VÍCE ZDE

Začínali výrobou stojanů na kola.  
Dnes má strojírenský podnik  
stomilionový obrat a v čele ženu
Neuvízla v pasti genderových stereotypů 
a postavila se do čela ryze strojírenského 
podniku. Drobná dáma středního věku Marta  
Raková řídí a spoluvlastní frýdecko-místeckou 
společnost D A S, která se specializuje na 
dodávky transportní a manipulační techniky. 
Podnik se zastaveným majetkem jednu dobu 
drželi nad vodou zaměstnanci, kteří do něj vložili 
své úspory. Nyní firma exportuje prakticky do 
celého světa. VÍCE ZDE

Havaj chce být prvním státem USA,  
který poběží jen na čistou energii
Ostrovní stát USA Havaj usiluje o to, stát 
se ekologickým rájem. Navzdory rozhodnutí 
prezidenta Donalda Trumpa o vystoupení 
Spojených států z pařížské dohody o kli-
matu chce tento stát do roku 2045 vyrábět 
veškerou energii z obnovitelných zdrojů.  
VÍCE ZDE

 

Zase nový iPhone

Zdroj: Apple.com

Technologická společnost Apple představila novinky pro vánoční trh v čele s trojicí nových iPhonů. Druhá generace telefonů  
iPhone X s OLED obrazovkou a výřezem v horní části obrazovky si do názvu přidala písmeno „s“ a výsledkem jsou modely Xs 
a Xx Max, které doplní levnější model Xr. Jednu věc ale mají společnou, a sice že cena iPhonů jde vzhůru. iPhone Xs v základní 
verzi bude stát 29 990 korun, verze iPhone Xs Max bude o deset procent dražší. Cena iPhonu Xs Max s kapacitou 512 GB je  
43 490 korun. Levnější iPhone Xr bude stát 22 490 korun. Levný iPhone SE z nabídky Applu mizí, nejlevnějším telefonem s jablíčkem 
na zádech bude nově iPhone 7 za 13 490 korun.

Jony Ive a šéf Applu Tim Cook se při představení nových modelů dívají na model iPhone Xr
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