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„Počítače – a umělá inteligence všeobecně – nás v budoucnu překonají všemi způsoby.“ 				

Elon Musk na Světové konferenci umělé inteligence v Šanghaji

Odešla ikona autoprůmyslu Ferdinand Piëch

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
stejně jako za dob našeho mládí, i našim ratolestem (máte-li tedy nějaké) utekly letošní prázdniny setsakramentsky rychle. Snad jste si od dětí
stihli trochu odpočinout nebo jste aspoň prožili
společnou dovolenou. Dalších deset měsíců totiž
bude třeba oprášit vlastní školní znalosti, abyste
byli schopni alespoň trochu důstojně oponovat či
konzultovat s dětmi jejich nově nabyté poznatky.
Že jde do tuhého, si uvědomují i Britové, jejichž
brexit se rozhodl vzít pevně do rukou nový premiér Boris Johnson. Na rozdíl od dětí a jejich
školních povinností bude mít ale dění v Británii
globální dopad.

Ve věku 82 let zemřel minulou neděli rakouský automobilový průmyslník Ferdinand Piëch, který byl vnukem vratislavického rodáka
Ferdinanda Porscheho. Kariéru zahájil v automobilce Porsche jako konstruktér, potom přešel do Audi, kde vedl technický rozvoj.
Později Piëch stál řadu let v čele koncernu Volkswagen a měl velkou zásluhu na jeho expanzi a dnešní podobě. V lednu 1993, kdy
se Volkswagen zmítal v krizi a výrazně prodělával, byl Piëch zvolen šéfem koncernu VW. Podařilo se mu VW nejen stabilizovat,
ale obrátit ho na cestu na vrchol automobilového průmyslu.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Teče voda, teče
Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
kupuje výrobce balených vod Toma od společnosti Mattoni. Transakci nařídil antimonopolní
úřad jako podmínku, aby Mattoni mohla koupit
PepsiCo (aktiva v Česku, na Slovensku a v Maďarsku). Cenu transakce ani jedna ze stran
nezveřejnila, smlouva má platit od září. Kromě
samotného výrobního závodu Tomy v Teplicích
nad Metují s třemi výrobními linkami zahrnuje
převod také 51 zaměstnanců a stávající smlouvy
s klienty a dodavateli. Coca-Cola HBC akvizicí
získá právo na užití značky Toma pro vody a ledové čaje na pět let.
Eurovodí kohoutky
Evropská komise letos do konce července Česku
proplatila 30,4 procenta dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 186,2 mld. Kč
z celkově přidělených 611,5 mld. Kč. Smluvně zajištěno má Česko 443,3 mld. Kč, tedy 72,5 procenta. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ministerstvem
pro místní rozvoj. Od začátku letošního roku ČR
vyčerpala 40,6 mld. Kč, proti stejnému období
roku 2018 je to o 70 procent více. Za celý loňský
rok nám EU proplatila 80,5 mld. Kč.
Asi tedy bude hůř
Ministerstvo financí zhoršilo proti červencové
prognóze odhad růstu ekonomiky ČR pro letošní
i příští rok. Nově letos čeká růst o 2,4 procenta
a příští rok o 2,2 procenta. Vyplývá to z materiálů
pro jednání výboru pro rozpočtové prognózy,
které MF zveřejnilo na internetu. V červencové
prognóze úřad počítal letos s růstem o 2,5 pro-
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centa a příští rok o 2,3 procenta. Loni ekonomika
stoupla o tři procenta.
Johnsonův tah na tvrdý brexit
Britský parlament nebude několik týdnů před
plánovaným odchodem země z Evropské unie
zasedat poté, co královna Alžběta II. přijala návrh vlády Borise Johnsona, aby bylo zasedání
od druhého zářijového týdne přerušeno až do
14. října. Poslanci tak budou mít minimum času
na to, aby legislativní cestou vyloučili brexit bez
dohody. Británie má unii opustit 31. října, podle
premiéra ale parlament bude mít dostatek prostoru na debaty.
Daně změní už i Němci
Německo zvažuje, že slábnoucí ekonomiku
ohroženou recesí podpoří snížením daně z firemních zisků na 25 procent. Ulevit by tak chtělo
především malým a středním podnikům. Návrh
podle agentury Bloomberg představil německý
ministr hospodářství Peter Altmaier jako součást
opatření na podporu sektoru, který v zemi vytváří 60 procent pracovních míst. Podle údajů
poradenské společnosti Deloitte se sazba korporátní daně v Německu nyní pohybuje mezi
30 a 33 procenty.
Všechno jednou skončí
Britská ropná firma BP se dohodla na prodeji svého majetku na Aljašce za 5,6 mld. USD
soukromé firmě Hilcorp Energy. BP tak opouští
region, v němž působila 60 let, uvedla agen-
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tura Reuters. Dohoda zahrnuje podíly v nejproduktivnějším ropném poli v historii USA Prudhoe
Bay a ropovodu Trans Alaska Pipeline o délce
1 300 km. Jde o součást plánu BP získat do dvou
let prodejem majetku 10 mld. USD a dále tak
posílit svoji rozvahu. BP se k prodeji odhodlala
po loňské akvizici těžby z ropných břidlic v USA
od BHP za 10,5 miliardy USD, která učinila z firmy
velkého těžaře ropy z břidlic v Texasu.

Doporučujeme z obsahu
Peak.cz
Otazníky kolem ruského jaderného výbuchu?
Test rakety s jaderným reaktorem Burevěstnik
SERIÁL JADERNÉ HAVÁRIE, 5. díl: Ačkoli původní plán seriálu byl zmapovat vybrané jaderné
havárie v minulých letech či desetiletích, do hry
vstoupila i přítomnost. Začátkem srpna při nehodě na severu Ruska zahynulo v důsledku testu
rakety se „zřejmě“ jaderným zařízením pět lidí.
Vzhledem k tomu, že oficiálních informací je jen
velmi málo, pokusíme se popsat, k čemu začátkem srpna došlo. VÍCE ZDE
Odešla další legenda automobilového
průmyslu. Zemřel muž, jenž přivedl VW
na vrchol
Ferdinand Piëch stál u zrodu několika ikonických
automobilů, prosadil se až na samý vrchol koncernu Volkswagen, z něhož vybudoval globální
automobilový konglomerát. Autoritářský manažer,
který přetvořil celý obor, zemřel ve věku 82 let.
VÍCE ZDE
Šílenost, nebo šikovná investice? Kdo a proč
kupuje dluhopisy se záporným výnosem
Nedávný prodej německých třicetiletých dluhopisů se záporným výnosem označila agentura
Reuters za milník pro celý dluhopisový trh. Přitom
investice finančních prostředků do aktiv, kde návratnost bude nižší než jejich nominální hodnota,
může vypadat jako šílenost. Nicméně dluhopisy
se záporným výnosem si stále častěji nacházejí své kupce. Co za tímto pokřivením trhu stojí?
VÍCE ZDE
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