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„Čím dál víc uvadá naděje, že by domácí poptávka mohla zachránit Německo od recese.“           Sebastian Dullien z německého institutu IMK
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčo-
vá to kdysi schytala za výrok o „zpovykaných 
Pražácích“, když reagovala na kritiku omezení 
dopravy v metropoli kvůli rekonstrukcím. Dění 
kolem sochy sovětského maršála Ivana Koně-
va v Praze-Bubenči tento výrok dost oprašuje. 
Nemluvě o tom, že se ona zpovykanost dá 
vztáhnout i na Rusy, kteří přilévají olej do ohně 
ostošest. Jednu věc této „kauze“ nelze upřít – je 
dokonalou ukázkou vytváření dezinformací na 
všech frontách. Snad tedy rozhodnutí zastupi-
telstva Prahy 6 o zbudování nového památníku 
a o přesunu Koněva jinam tyhle výstupy ukončí. 
Nicméně se obávám, že (nejen) ruským dezin-
formacím neunikneme ani poté.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
ČEZ zahájil „odsun“ z Rumunska
Energetická společnost nabídla k prodeji sedm 
tamních firem. Nechat si chce pouze společnosti 
zabývající se aktivitami v moderních energetic-
kých službách a část tradingu. Zájemci o rumun-
ská aktiva se o ně mohou hlásit do 25. září, 
následovat bude výzva k předložení nezávaz-
ných nabídek, uvedla mluvčí ČEZ Alice Horá-
ková. Zájem o převzetí majetku ČEZ už projevil 
rumunský státní provozovatel vodních elektráren 
Hidroelectrica.

Do čela MMF zasedne zřejmě Bulharka
Kristalina Georgievová je jedinou kandidátkou na 
nejvyšší post v Mezinárodním měnovém fondu 
(MMF). Ten nyní hledá náhradu za svou dosa-
vadní šéfku Francouzku Christine Lagardeovou, 
která byla nominována do vedení Evropské cen-
trální banky. Georgievovou, jež pochází z Bulhar-
ska, navrhla do čela MMF Evropská unie.

ECB vytahuje svoji bazuku
Evropská centrální banka (ECB) snížila svou de-
pozitní úrokovou sazbu na nové rekordní mini-
mum –0,5 procenta z dosavadních –0,4 procen-
ta. Zároveň oznámila, že od listopadu obnoví 
nákupy dluhopisů, a to v objemu 20 mld. eur 
(cca 517 mld. Kč) měsíčně. Banka tak reaguje 
na zpomalování hospodářského růstu a nízkou 
inflaci v eurozóně. Sazby na současných nebo 
nižších úrovních zůstanou do doby, než se in-
flace v měnovém bloku dostane k cíli v blízkosti 
dvou procent.

Černý scénář brexitu děsí
Brexit bez dohody by podle analýzy britské vlá-
dy, kterou zveřejnila na žádost poslanců, mohl 
vést k výraznému zdražení elektřiny, k problémům 
s dodávkami léků, potravin a způsobit značné 
komplikace v dopravě přes Lamanšský průliv či 
nepokoje v Severním Irsku. Dokument u veřejnosti 
vyvolal značné obavy, které se britský premiér 
Boris Johnson i ministři jeho vlády snaží tlumit. 
Vláda podle nich navíc činí kroky, aby naplnění 
nejhorších předpovědí zabránila. Opozice v reak-
ci na analýzu opět vyzvala vládu, aby okamžitě 
svolala parlament, jenž by mohl podniknout další 
kroky k zablokování brexitu bez dohody.

Česká zbrojovka půjde na burzu? 
Největší český výrobce ručních palných zbraní 
připravuje podle informací Hospodářských novin 
vstup na pražskou burzu. Skupina CZG – Česká 
zbrojovka by prodejem nových akcií mohla získat 
peníze na rozvoj v USA, kde staví novou továrnu 
a chce se dostat do soutěží na zbraně pro tam-
ní ozbrojené složky. Už nyní pušky a pistole zbro-
jovky používají armády od Mexika po Thajsko. 
Žádné detaily ohledně načasování ani velikosti 
nabídky však zatím nejsou známy.

Jack Ma odchází do „důchodu“
Zakladatel internetového obchodu Alibaba 
a nejbohatší Číňan Jack Ma v 55 letech opouš-
tí post předsedy správní rady společnosti. Chce 
se věnovat filantropii. V čele společnosti ho na-

hradí Daniel Čang. Ma však zůstane jedním ze  
36 členů skupiny Alibaba Partnership. Ta má prá-
vo jmenovat většinu členů správní rady podniku.

Aramco si oťuká investory
Saúdská Arábie plánuje nabídnout akcie ropné 
firmy Saudi Aramco na domácím trhu v letošním 
a příštím roce. Nabídnout by měla v obou letech 
jedno procento akcií. Uvedla to agentura Reu-
ters s odvoláním na informované zdroje. Firma 
je ve státním vlastnictví, už několik let se ale mlu-
ví o uvedení jejích akcií na burzu. Aramco nyní 
plánuje uskutečnit mezinárodní primární veřejnou 
nabídku v příštím či přespříštím roce.

Doporučujeme z Peak.cz

Proč se nedaří alternativním taxislužbám 
Uber a Lyft?
Akcie alternativních taxislužeb Uber a Lyft jsou 
zatím pro investory zklamáním. Co jsou příčiny 
jejich ekonomických problémů a jaké mají obě 
společnosti vyhlídky do budoucnosti? VÍCE ZDE

Německo na prahu recese. Dolů ho táhnou 
skomírající automobilky a vývoj v Číně
V posledních měsících nepřicházejí z Německa 
vůbec pozitivní zprávy. Německá ekonomika ba-
lancuje na hraně recese, kterou nyní očekává 
i tamní centrální banka Bundesbank. Hlavním vi-
níkem problémů dřívějšího premianta eurozóny 
je jeho automobilový průmysl, jenž trpí zejména 
děním v zahraničí, ať už zpomalujícím čínským 
trhem, nejasnostmi kolem brexitu, či eskalací ob-
chodních válek. VÍCE ZDE

Proč je v Česku málo učitelů? Statistika 
OECD je dostatečně vypovídající
V českých školách pracuje přes 150 tisíc učitelů 
a učitelek. Podle průzkumu Ministerstva školství 
z kraje letošního roku jich však stále ještě dal-
ších více než šest tisíc chybí. Na jeden z důvodů 
na základě statistiky OECD upozorňuje analytik  
Michal Skořepa z České spořitelny. VÍCE ZDE

 

Nejžádanější vánoční dárek jde do prodeje
Společnost Apple jako již tradičně v půli září představila před vánoční sezonou nové výrobky a služby. Pozornost se soustředila 
hlavně na tři nové iPhony. Apple na pozvánce sliboval řadu inovací, nové produkty jsou ale poměrně konzervativní. Nové verze 
nesoucí pořadové číslo 11 podle očekávání dostaly výkonnější procesor. Model iPhone 11 doplnil duální fotoaparát a dvě dražší 
alternativy Pro a Pro Max mají i třetí, ultraširoký objektiv. Základní model iPhonu 11 se 64 GB prostoru pro data se začne v Česku 
prodávat 20. září za 20 990 Kč. Firma zároveň oznámila ceny a datum spuštění herního předplatného Apple Arcade a streamovací 
službu Apple TV+. Obě nové služby budou k dispozici za 139 korun měsíčně pro celou rodinu, při koupi nových telefonů a tabletů 
Apple svou videoknihovnu Apple TV+ nabídne na rok zdarma.
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