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„Přišel čas vrátit tuto zemi lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti. Přišel čas vzít si naši zem zpátky.“             poslanec Václav Klaus ml. při představení svého nového politického uskupení Trikolóra
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

bylo zajímavé sledovat tento týden zprávy kolem 
amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zaprvé 
pokračuje v tlaku na Čínu pomocí své oblíbené 
zbraně – cel. Jejich neuvalení podmínil jednáním 
se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem na 
schůzce lídrů zemí G20 koncem června v Japon-
sku. Tutéž zbraň používá i na sousední Mexiko, 
kde se mu povedlo nechtíc „profláknout“ detai-
ly dohody. Mával totiž listem papíru při setkání 
s novináři, což se ukázalo jako dvojsečná zbraň, 
neboť silný foťák a prosvícení listu vykonaly své 
a „TruMexLeak“ byl na světě. A v neposlední řadě 
byla zajímavá schůzka v Bílém domě s polským 
prezidentem Andrzejem Dudou. Z ní vzešla do-
hoda, že Poláci postaví Američanům stálou vo-
jenskou základnu pro tisíc vojáků. K tomu si Poláci 
koupí přes 30 stíhaček F-35. Za „odměnu“ Trump 
slíbil, že do Polska zajede na návštěvu. Opro-
ti tomu jsou aktivity našeho prezidenta Miloše 
Zemana ve znamení pohoda, klídek a tabáček 
(včetně vystoupení na TV Barrandov).

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Hra se zápornými součty
Případná americká cla na evropská auta by 
potenciálně ohrozila až pětinu exportu českých 
automobilek. O práci by mohlo přijít až 25 tisíc 
lidí pracujících v českém autoprůmyslu. Podle 
hlavního ekonoma Deloittu Davida Marka by 
zavedení 25procentního cla na vývoz automo-
bilů znamenalo pokles tržeb českého automobi-
lového průmyslu zhruba o 12 mld. Kč ročně.

České dráhy bez hlavního mašinfíry 
Dozorčí rada Českých drah odvolala šéfa národ-
ního dopravce Miroslava Kupce, který podnik řídil 
pouhých devět měsíců. Měl se dopouštět proti-
právního jednání a rada v něj ztratila důvěru. 
Odvolaný šéf obvinění odmítá a bude se bránit 
právní cestou. Na nového ředitele podniku bude 
vypsáno výběrové řízení.

Heureka! Obchod roku na spadnutí
Blízko dohody je jeden z největších českých 
obchodů roku. V současnosti finišují jednání, 
jak přesně bude vypadat prodej internetového 
srovnávače cen Heureka, o kterém nedávno 
informovaly Hospodářské noviny. Záměr pro-
dat Heureku potvrdil deníku Jakub Havrlant, 
šéf a spolumajitel skupiny Mall Group, do níž 
srovnávač spadá. Majitelem Heureky se stane 
někdo z trojice současných akcionářů Mall 
Group. Těmi jsou PPF Petra Kellnera, duo Daniel 
Křetínský a Patrik Tkáč a také skupina Rockaway 
v čele s Havrlantem. Nabyvatel za srovnávač 
zaplatí asi 7,5 mld. Kč.

Král Amazon
Nejhodnotnější značkou světa je podle letošního 
žebříčku BrandZ internetový obchod Amazon. 
S hodnotou překračující 315 mld. USD předstihl 
své dva největší konkurenty, jimiž jsou společno-
sti Google a Apple. Podnik nejbohatšího muže 
planety Jeffa Bezose se stal první značkou, která 

po 12 letech v čele žebříčku vystřídala zmíněné 
giganty poté, co zaznamenala meziroční nárůst 
své hodnoty o 52 procent.

Zákon. Co je víc? 
Česká národní banka by mohla získat zákon-
nou pravomoc určovat parametry úvěrů na 
bydlení. Počítá s ní novela, kterou tento týden 
schválila vláda. Zákon by mimo jiné omezil nad-
měrné zadlužování domácností. Závazné limity 
úvěrových ukazatelů už platí v řadě jiných zemí 
EU, například na Slovensku či v Rakousku.

Rival Uberu jde na trh v Londýně
Estonská alternativní taxislužba Bolt, která se do 
počátku letošního roku nazývala Taxify, opět vstu-
puje na londýnský trh. Nabízí výhodnější pod-
mínky než konkurenční Uber, a to jak pro cestu-
jící, tak pro řidiče. „Uber je v podstatě monopol 
a současně průměrný řidič Uberu nedosáhne ani 
na minimální mzdu,“ řekl v rozhovoru s agenturou 
Reuters generální ředitel Boltu Markus Villig. Za-
tímco Uber od řidičů, kteří využívají jeho aplikaci, 
vybírá z každé jízdy provizi 25 procent, Bolt slibuje 
účtovat si v prvních dvou měsících jen sedm pro-
cent a později 15 procent. Argumentuje tím, že 
spokojenější řidič poskytuje lepší služby.

Američtí zbrojaři, spojte se
Americké společnosti Raytheon a United Tech-
nologies se dohodly na spojení. Vznikne tak jed-
na z největších zbrojních a leteckých společností 
na světě s hodnotou zhruba 121 mld. USD (2,7 bil.  
korun). V USA bude podle příjmů druhou nej-
větší za Boeingem. Fúze formou výměny akcií 
by měla být dokončena v první polovině příštího 
roku. Podle dohody musí United Technologies 
nejprve oddělit své divize výtahů Otis a klima-
tizací Carrier do samostatných firem.

Facebookcoin je tady!
Provozovatel sociální sítě Facebook plánuje 
v příštím týdnu představit vlastní kryptoměnu, 

kterou chce spustit na začátku příštího roku. 
Společnosti Visa, Mastercard, PayPal a Uber 
jsou mezi firmami, jež s Facebookem podepsaly  
smlouvu o spolupráci na projektu. Každá z nich 
podle listu The Wall Street Journal investuje zhruba 
10 mil. USD do konsorcia, jež bude digitální měnu 
spravovat. Podle zdroje obeznámeného se situací 
by se nová kryptoměna měla nazývat libra.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Je Babiš ve střetu zájmů, nebo ne? Projděte 
si vazby kolem jeho svěřenských fondů
Nejen čeští politici teď řeší závěry předběžné 
zprávy auditorů Evropské komise, podle kterých 
je premiér této země ve střetu zájmů už od  
9. února 2017. Jak to tedy je? Prohlédněte si vaz-
by Andreje Babiše na Agrofert a jeho svěřenské 
fondy. VÍCE ZDE

Původní byznys prezidenta USA se zadrhává. 
Z Trump Toweru se lidé stěhují pryč
Obchodní aktivity firem napojených na prezi- 
denta USA Donalda Trumpa nezažívají zrov-
na růžové období. Ukazuje se to například na 
manhattanském mrakodrapu Trump Tower, který 
přichází o nájemníky. Část z nich odmítá platit 
peníze prezidentovi, s jehož názory nesouhlasí. 
Obchodně se nedaří ani golfovým resortům, 
které rodina 45. prezidenta Spojených států 
spravuje. VÍCE ZDE

Vladimír Špička (Forcepoint): Minority Report 
se v kybernetické bezpečnosti stane realitou 
Kybernetická bezpečnost se posunuje od 
tradičních řešení jako firewally a antiviry k mo-
derním adaptivním nástrojům zkoumajícím cho-
vání uživatelů. „Nová řešení umí identifikovat 
normální chování nebo anomálie v chování 
uživatelů,“ říká v rozhovoru pro Peak.cz Vladimír 
Špička ze společnosti Forcepoint. VÍCE ZDE

 

Dochází lidstvu víno?
Ačkoli v Česku si vinaři loňskou úrodu pochvalovali, z globálního pohledu mohlo být hůře. Až do předloňského roku totiž světová 
produkce vína klesala a přiblížila se úrovni aktuální spotřeby. Podle Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno (OIV) ce-
losvětová produkce vína v roce 2017 klesla na historické minimum. Objem výroby se dostal na úroveň přibližně 250 milionů hek-
tolitrů, což představuje pokles o 8,6 procenta ve srovnání s rokem 2016. Důvodem byly extrémně nepříznivé klimatické podmínky. 
Nicméně loňský rok byl lepší a vinaři vyrobili 292,3 milionu hektolitrů vína, což je o 17 procent více než o rok dříve. O zvýšení 
produkce se loni zasloužila především trojice evropských zemí, které náleží k největším producentským státům ve světě, a to Itálie, 
Francie a Španělsko. Všechny tři zaznamenaly nárůst nejméně o 13 procent nad své pětileté průměry.

Zdroj: OIVobdobí
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Vývoj světové produkce vína a jeho spotřeby  
Od roku 2000 do roku 2018, v milionech hektolitrů vína produkce spotřeba
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