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„Země musí rozhodnout, jestli to bude vůdce opozice, nebo já, kdo to pojede vyřešit do Bruselu. … Budu se snažit dosáhnout dohody. A věřte mi, že vím, že to dokážu.“        premiér Spojeného království Boris Johnson
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

určitě už jste někdy slyšeli sousloví „vytěžit z mini-
ma maximum“. Přesně tohle připomínají poslední 
počiny ministryně práce a sociálních věcí Jany 
Maláčové. Ta před pár dny představila plán na 
zvýšení životního a existenčního minima, které by 
mělo vzrůst o zhruba 11 procent. Od těchto mi-
nim se pak odvíjí i výše dalších sociálních dávek. 
A ještě předtím Maláčová rozjela debatu o na-
výšení minimálních platů (nutno podotknout, že 
svoje navýšení – větší než to ministryně – prosa-
zují odbory, což ale nepřekvapí). V tomto přípa-
dě mě napadá, že bonbónová zkratka M&M’s 
nabývá dalších, domácích rozměrů (nebo je 
to jistá sociálně-pracovní verze napoleonského 
komplexu).

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Antivirový Avast „oslabuje“
Společnost Sybil Holdings nabídla formou sekun-
dární veřejné nabídky svůj zbývající, více než 
12procentní podíl ve společnosti Avast. Jde o té-
měř 121 milionů akcií s očekávaným výnosem 
asi 444 milionů liber. Akcie Avastu na středeční 
rozhodnutí zareagovaly výrazným poklesem. Na 
pražské burze v úvodu obchodování odepsaly 
více než čtyři procenta, počáteční pokles už ale 
redukovaly a jejich cena se dále pohybuje na 
historických maximech.

Díky, Donalde, cla se Američanům prodraží
V USA začátkem září vstoupila v platnost nová 
cla, která se dotknou více než dvou třetin čín-
ského dovozu. Patnáctiprocentní tarif na některé 
druhy oblečení, obuvi a jiného spotřebního zboží 
Američanům zdraží nákupy. Studie společnosti 
J.P. Morgan zjistila, že na clech průměrná ame-
rická domácnost doplatí asi tisíc dolarů ročně.

Spraví Křetínskému pachuť z Metra Casino? 
Společnost Vesa Equity Investment podnikatelů 
Daniela Křetínského a Patrika Tkáče koupila přes 
pět milionů akcií francouzské maloobchodní fir-
my Casino Guichard-Perrachon, což představuje 
podíl 4,63 procenta. Vesa se tak podle agentury 
Reuters stane druhým největším akcionářem fran-
couzské firmy, která je předním maloobchodním 
hráčem na francouzském trhu. Po celém světě 
má 12 tisíc obchodů, především ve Francii, Latin-
ské Americe a v oblasti Indického oceánu. Roční 
tržby dosahují 36,6 mld. eur.

Návrh digitální daně míří do vlády 
Ministerstvo financí tento týden odeslalo vládě 
návrh na zavedení sedmiprocentní digitální daně 
pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook, 
Google nebo Amazon. Do státního rozpočtu by 
daň podle odhadu resortu mohla přinést až pět 
miliard korun ročně, platit by se mohla od polo-
viny příštího roku.

Huawei navzdory tlaku USA boduje
Čínská společnost Huawei Technologies uvedla, 
že po celém světě získala už více než 50 ko-
merčních kontraktů na mobilní sítě páté gene-
race (5G). Podle serveru CNBC tak předstihla 
hlavní konkurenty Nokia a Ericsson. USA přitom 
tlačí své spojence k tomu, aby zařízení Huawei 
při budování 5G infrastruktury nevyužívali. Pod-
le listu The Wall Street Journal Huawei Spojené 
státy obvinil, že se ze všech sil snaží poškozovat  
jeho aktivity, mimo jiné i kybernetickými útoky na 
jeho interní sítě.

Průměrná mzda nad hranicí 34 tisíc! Kdo to má? 
Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos ve 
druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,2 procen-
ta na 34 105 korun. Průměrná mzda tak poprvé 
ve čtvrtletním sledování překonala úroveň 34 tisíc 
korun. Dvě třetiny zaměstnanců ovšem na tento 
průměr nedosáhnou, uvedl Český statistický úřad. 
Reálně, tedy při zohlednění inflace, stoupla mzda 
o 4,3 procenta.

Vodafone v Česku vydělává – pro matku
Operátor Vodafone zvýšil v Česku ve fiskálním 
roce končícím letos v březnu zisk o 14 procent 
na 1,29 mld. Kč. Tržby stouply o čtyři procenta na 
14,7 mld. Kč. Vyplývá to z výroční zprávy spo-
lečnosti. Mateřská firma Vodafone Europe jako 
jediný akcionář zároveň letos v červenci rozhod-
la, že jí český operátor vyplatí téměř celý zisk ve 
formě dividendy.

Doporučujeme z Peak.cz

Pohled pod pokličku indexu S&P 500: pár 
technologických obrů zastiňuje stovky pěšáků
Akciový index S&P 500 je bezesporu jedním 
z nejsledovanějších ukazatelů světa. I u něj se 
projevil masivní rozvoj technologií v několika po-
sledních letech. A to se projevuje také na pohy-
bech samotného indexu, který je náchylný na 
pohyby několika málo společností, právě ze sek-
toru technologií. VÍCE ZDE

Německá firma Bilfinger má zachránit fran-
couzský reaktor, který se staví už dvanáct let
Francie je přední evropskou jadernou mocností, 
která provozuje 58 jaderných reaktorů. Výstav-
bu nového reaktoru v elektrárně Flamanville ale 
dlouhodobě provází problémy. S dokončením 
svarů má pomoci německá firma Bilfinger, jež se 
zaměřuje na výstavbu a údržbu průmyslových 
a energetických zařízení. VÍCE ZDE

Stanou se ze zaměstnanců kyborgové?  
Firmy už očipovaly stovky zaměstnanců
Nosíme elektroniku po kapsách i na těle, proč si 
ji nedat rovnou pod kůži? Čip v ruce znamená 
pohodlnější život. Podle kritiků však firmy mo-
hou očipované zaměstnance kontrolovat a hlí-
dat jako psy. Je to tak horké, aby nás to pálilo?  
VÍCE ZDE

 

Luxusní Porsche už i v elektrice
Automobilka Porsche poprvé představila veřejnosti svůj plně elektrický sportovní vůz v rámci světové premiéry, pořádané na třech 
kontinentech současně. Čtyřdveřový sportovní sedan je jedinečným spojením typických jízdních schopností a konektivity s každo-
denní využitelností. Prvními modely z nové řady jsou Taycan Turbo S a Taycan Turbo. Turbo S dosáhne výkonu až 560 kW; nejvyšší 
výkon Taycanu Turbo činí 500 kW. Taycan Turbo S zrychluje na 100 km/h za 2,8 sekundy, Turbo je jen o 0,4 sekundy pomalejší.  
Oba vozy mají podle automobilky dojezd přes 400 km; Turbo S se chlubí 412 km, Turbo pak 450 km.
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