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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

nejen prostí Evropané si oddychli, že horké dny 
skončily. Podobná úleva musela zavládnout i u ev-
ropských státníků, kteří se snažili dohodnout na 
obsazení klíčových funkcí Evropské unie. Možná 
až nečekaně dlouho, ale nakonec vybrali nové 
tváře mimo jiné do čela Evropské komise, Ev-
ropské centrální banky nebo Evropské rady. 
Aby se dohodli zástupci 28 zemí (byť odcháze-
jící Britové asi do výběru moc nezasahovali), to 
vyžaduje notnou dávku kompromisu. Podle hod-
nocení odborníků je výběr do jisté míry prohrou 
Visegrádské čtyřky, i když premiér Andrej Babiš je 
s výběrem spokojený. Každopádně z toho ply-
nou dva závěry: zaprvé, že žádný Čech (ani nikdo  
ze země střední a východní Evropy) v ryze  
vrcholné funkci není (dva místopředsedové euro- 
parlamentu zas taková „pecka“ nejsou), a zadruhé, 
že teprve čas ukáže, zda to byla dobrá volba…

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Nové vrcholné funkce v EU
Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie vybrali 
po několikadenním summitu nové tváře do vr-
cholných unijních funkcí. V čele Evropské komise 
bude německá ministryně obrany Ursula von 
der Leyenová, Evropskou centrální banku po- 
vede stávající výkonná ředitelka Mezinárodního 
měnového fondu Christine Lagardeová. Novým 
předsedou Evropské rady bude Belgičan Charles 
Michel a novým šéfem unijní diplomacie má být 
španělský politik Josep Borrell. V čele europarla-
mentu pak stane Ital David-Maria Sassoli. Češi 
mají alespoň dva zástupce na postu místopřed-
sedů této instituce, jimiž budou Dita Charanzová 
(ANO) a Marcel Kolaja (Piráti).

Jádro postaví ČEZ
Investory nových jaderných zdrojů v Česku mají 
být dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ – 
EDU II pro jadernou elektrárnu Dukovany a ETE 
II pro jadernou elektrárnu Temelín. Navrhovaný 
investorský model stavby bude schvalovat vláda. 
Ta později garancemi firmě pomůže získat co 
nejvýhodnější úvěry. Nejprve by měl přijít na řadu 
jeden blok v Dukovanech – s jeho uvedením do 
provozu se počítá po roce 2035. O stavbu se 
zajímá šest firem.

Zmrtvýchvstání Tesly?
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve druhém 
čtvrtletí dodal na trh rekordní počet aut a splnil 
tak cíl, který stanovil zakladatel a šéf podniku 
Elon Musk. Tesla uvedla, že zákazníkům předala 
95 200 aut, což je o 51 % více než v předchozím 
kvartálu. Výsledek výrazně předčil odhady ana-
lytiků. Akcie Tesly, jimž se letos zatím příliš nedaří, 
v reakci zpevnily zhruba o 8 %.

Facebook v problémech
Tisíce uživatelů služeb americké internetové 
společnosti Facebook ve středu hlásily problémy 
při jejich používání. Tato hlášení přicházejí ze-
jména z USA a Evropy, stěžují si také uživatelé 
v České republice. Facebook uvedl, že pracuje 

na řešení potíží některých uživatelů s mediálními 
soubory. Podle webu Downdetector.com nahlásilo 
problémy přes 14 000 uživatelů služby pro sdílení 
fotografií Instagram a další tisíce uživatelů sociální 
sítě Facebook a komunikační služby WhatsApp.

Tatře to nějak nejede
Kopřivnické automobilce Tatra Trucks klesla loni 
EBITDA (provozní zisk před odpisy) z 646 mil. Kč 
na minus 69 mil. Kč. Tržby se jí meziročně snížily 
o 1,9 mld. na 3,8 mld. Kč. Na loňské výsledky 
automobilky mělo podle firmy vliv odložení něk-
terých významných zakázek pro zákazníky z řad 
ozbrojených sil, ale i důvody, které se týkaly pro-
cesních pravidel v průchodu zakázek firmou.

Proti kouření jdou i Rakušané
Od 1. listopadu bude v rakouských restau-
račních zařízeních platit zákaz kouření. Příslušný 
zákon schválili rakouští poslanci, proti byli jen 
zákonodárci pravicově populistické Svobodné 
strany Rakouska (FPÖ). Návštěvníci rakouských 
restaurací, hospod či barů si nyní budou smět 
zapálit pouze na letních zahrádkách a v podob-
ných prostorech. Dosud alpská republika platila 
za jeden z posledních rájů kuřáků v EU. Zákaz 
se bude vztahovat i na elektronické cigarety či 
vodní dýmky.

Pošta je konečně moderní
Česká pošta od pondělí umožňuje placení kartami 
VISA a MasterCard na všech zhruba 3 200 po-
bočkách. Dosud to bylo možné jen na 750 poštách. 
Podle vedení státního podniku se tím pošta přiz-
působuje potřebám zákazníků, kteří jsou zvyklí platit 
bezhotovostně. Na poskytování finančních služeb 
dlouhodobě spolupracuje s ČSOB.

Ekonomika USA šlape, ale…
Americká ekonomika minulý měsíc zřejmě pře-
konala důležitý milník a zažívá nejdelší období 
ekonomické expanze, v níž pokračuje už přes 
deset let. Podle údajů National Bureau of Eco-
nomic Research nyní ekonomika roste 121. měsíc 
za sebou, tedy od konce velké recese v červnu 
2009, uvedl server Foxbusiness.com. Předchozí 

rekord trval 120 měsíců – od března 1991 do 
března 2001. Toto období ukončilo splasknutí  
tzv. internetové bubliny, jež přineslo pád řady ak-
cií technologických firem až k nule a krach mno-
ha firem. Současné tempo růstu je ale poma- 
lejší a ekonomové také upozorňují, že tento růst 
nepřináší všem Američanům stejné výhody.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz

Milan Jeřábek (Staropramen): Tradiční 
obor jako pivovarnictví se nesmí bránit 
technologiím
Pivovarnictví je obor starý mnoho staletí. Přesto 
se ani jemu nemůže vyhnout nástup moderních 
technologií. A právě na ně sází i nový ředitel 
výroby a logistiky Milan Jeřábek, který ve Staro-
pramenu působí od začátku roku. „Chci zacho-
vat umění sládků, ale dodat do něj nové tech-
nologie. Proč by třeba náhradní díly nemohly 
být vyrobeny na 3D tiskárně, když už to funguje 
v leteckém průmyslu,“ říká v exkluzivním rozhovo-
ru pro Peak.cz. VÍCE ZDE

Česko dotuje Agrofert. Holding také vypadl  
ze seznamu největších plátců daní
Holding Agrofert, největší český příjemce ev-
ropských dotací, je už nějaký čas odstřižen od 
bruselského penězotoku. Projekty holdingu tak do-
tuje český stát – ke konci června částkou převyšu-
jící 170 milionů korun. Premiér Babiš v minulosti 
nejednou kontroval, že Agrofert přece patří také 
mezi největší plátce daní, kteří naopak státní roz-
počet plní. Na seznamu dvacítky firem, jež nejvíce 
přispívají do státního rozpočtu, přitom holding už 
nefiguruje. Kdo odvádí státu nejvíce? VÍCE ZDE

Z čela MMF do čela ECB. Co čekat od 
Lagardeové, která nahradí Draghiho?
Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie po 
několikadenním jednání oznámili, že v čele Ev-
ropské centrální banky stane Francouzka a stá-
vající výkonná ředitelka Mezinárodního měnového 
fondu Christine Lagardeová. Čeká politiku ECB 
nějaká změna? VÍCE ZDE

 

Karlovy Vary budou gigabitové

Zdroj: Vodafone ČR

Stáli vedle sebe, mohli si povídat, a přitom je dělilo 
120 kilometrů. První český 5G holografický hovor 
uskutečnili ve Varech přítomný šéf Vodafonu  
Petr Dvořák (vlevo) a viceprezident pro technologie 
Milan Zika, který byl v pražské centrále.

Společnost Vodafone spustí v Karlových Varech první komerční 5G síť. Operátor podepsal v rámci Mezinárodního filmového festi-
valu Karlovy Vary memorandum s městem. Do roka by měla ve Varech fungovat síť nabízející vysoké přenosové rychlosti a větší 
stabilitu, nicméně spuštění budou ještě předcházet kmitočtové aukce Českého telekomunikačního úřadu, které budování 5G sítí 
umožní. V rámci festivalu Vodafone demonstroval možnosti 5G sítí, když ukázal první 5G holografický hovor v Česku. Na základě 
memoranda má vzniknout start-up hub pro začínající podnikatele. Součástí spolupráce bude i podpora digitálního vzdělávání 
ve vybraném karlovarském školském zařízení. Zpočátku budou moci síť využívat vybraní zákazníci a partneři. Po aukci kmitočtů 
a následném rozšíření infrastruktury včetně samotných přístrojů, které v této síti dokážou pracovat, by měl začít fungovat provoz 
i pro běžné uživatele.
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