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„Pokud americká vláda odmítne ruku, kterou jí podává Francie a Evropská unie, jsme připraveni reagovat sankcemi.“ 
francouzský ministr financí Bruno Le Maire v reakci na záměr USA uvalit cla v objemu 7,5 mld. dolarů na evropské zboží
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

je zajímavé, jak nečekané úmrtí zpěváka Karla 
Gotta dočasně spojilo národ (a nejen ten náš, 
v řadě dalších států to byla také zpráva číslo 
jedna) ve společném smutku. Ale jen o pár ho-
din později již tato událost lidi zase rozděluje, 
respektive fakt, že by „zlatý hlas z Prahy“ měl mít 
státní pohřeb nebo pohřeb se státními poctami 
a vláda zvažuje i vyhlášení státního smutku. V mi-
nulosti se už o podobné poctě uvažovalo, když 
zemřela gymnastka Věra Čáslavská a atlet Emil 
Zátopek, nicméně v obou případech rodina od-
mítla. Stejně tak i nyní v případě Karla Gotta mají 
poslední slovo jeho nejbližší, kteří se rozhodli pro 
pohřeb se státními poctami. Kdyby to mistr tušil, 
možná by si raději přál i nadále „být stále mlád.“

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Babiš chudne?
Nejbohatším Čechem zůstává podnikatel Petr 
Kellner. Magazín Forbes odhadl hodnotu jeho 
majetku na 350 miliard korun. Na druhém místě 
žebříčku stovky nejbohatších Čechů se s velkým 
odstupem a majetkem ve výši 75 miliard umístil 
realitní magnát Radovan Vítek. Třetí je vlastník 
KKCG Karel Komárek. Premiér Andrej Babiš se 
v žebříčku propadl z druhé na čtvrtou pozici. 
Forbes jeho majetek odhadl na 70 miliard korun, 
což je o pět miliard méně, než mu přisuzoval 
loni. Slovenská mutace magazínu Babiše z žeb-
říčku tamních miliardářů zcela vyloučila. Rozhod-
nutí odůvodnila tím, že ačkoli je Babiš slovenské-
ho původu, je považován za Čecha.

Konec boje se streamingem
Prodejce hudebních nosičů, firma Bontonland, 
kterou spoluvlastní hudební producent Lešek 
Wronka, po čtvrtstoletí na trhu končí. Akcionáři 
společnosti rozhodli o její dobrovolné likvidaci 
kvůli zhoršující se situaci na trhu s fyzickými nosi-
či. Nejen mladí lidé si totiž oblíbili streamovanou 
hudbu. Provoz maloobchodní sítě prodejen bude 
zachován ještě do konce tohoto roku.

Rumunské „větrníky“ půjdou na dračku
Do tendru na prodej rumunských aktiv ČEZ se 
podle deníku E15 přihlásila více než dvacítka zá-
jemců. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž číslo konkrétně 
nekomentoval, jen uvedl, že zájem je větší, jeli-
kož Rumunsko je atraktivní trh. Mezi zájemci je 
například rumunská státní distribuční společnost 
Electrica nebo největší výrobce energie v zemi, 
společnost Hidroelectrica.

Přesouvá se obchodní válka do Evropy?
Spojené státy zavedou cla na úrovni 10 % na 
evropská letadla a 25 % na zemědělské a prů-
myslové zboží, jako je francouzské víno, skot-
ská a irská whisky nebo sýry, ve výši 7,5 mld. 
USD, Reagují tak na nezákonné subvencování 
evropského výrobce letadel Airbus. Washingto-
nu zavedení cel kvůli Airbusu povolila Světová 
obchodní organizace (WTO). Evropská komise 
v reakci uvedla, že zavedení cel je krátkozraké 

a kontraproduktivní, a vyzvala, aby spory kolem 
subvencování výroby letadel vyřešily obě strany 
dohodou. Zároveň Komise varovala, že pokud 
Američané cla skutečně zavedou, EU odpoví 
stejným způsobem.

Mobilní comeback Microsoftu
Americká společnost Microsoft se vrací na trh 
s chytrými telefony, když představila rozklá-
dací přístroj Surface Duo s duálním displejem 
a s operačním systémem Android, prodávat ho 
chce začít příští rok před Vánocemi. Microsoft 
opustil výrobu mobilních telefonů koncem roku 
2017, když se předtím neúspěšně snažil získat po-
díl na trhu s telefony mimo jiné převzetím výroby 
mobilních telefonů firmy Nokia, napsal ve čtvrtek 
list The Wall Street Journal.

Facebook chce konkurovat Snapchatu
Facebook spouští novou komunikační aplikaci 
s názvem Threads. Ta umožňuje svým uživa-
telům sdílení fotografií a videí z Instagramu 
a konkuruje tak platformě Snapchat. V reakci 
na oznámení Facebooku se proto ceny akcií 
společnosti Snap, jež provozuje zmíněnou plat-
formu, propadly až o 7 %.

Smartwings doplácí na uzemněné Boeingy
České aerolinky Smartwings přeruší od 11. lis-
topadu lety mezi Prahou a Londýnem. Důvo-
dem je podle letecké společnosti nejasný termín 
opětovného nasazení letadel Boeing 737 MAX 
a nejistota kolem odchodu Británie z Evropské 
unie. Obnovení linky plánují Smartwings na konci 
března. 

Musk představil novou kosmickou raketu
Podnikatel a vizionář Elon Musk představil pro-
totyp nové rakety z nerezové oceli pro lety na 
Mars. Vesmírná loď Starship je navržená tak, aby 
mohla v budoucnu do kosmu opětovně dopravit 

až sto lidí najednou a k tomu ještě 150 tun ná-
kladu. První testovací let do výšky 20 kilometrů by 
se měl uskutečnit ještě letos.

Doporučujeme z Peak.cz

Poslední mohykán obřích zahraničních 
investic v Česku Nexen Tire spustil výrobu
Jihokorejská společnost Nexen Tire spustila na 
konci srpna v Žatci na severozápadě Čech 
výrobu pneumatik. Na výstavbu závodu přislí-
bila v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky dát  
3,6 miliardy korun. Více už dostaly jen automobil-
ky Hyundai a TPCA. Může se však jednat o jed-
nu z posledních větších pobídek. Pojďme si blíže 
představit korejský koncern. VÍCE ZDE

Rainer Bogner (ExxonMobil): Za pár let ne-
poznáte, že palivo do aut je z mořských řas
Obchodní centrum společnosti ExxonMobil je 
v Česku již 15 let. Z malé pobočky se postupně 
rozrostlo v centrálu, která dohlíží na obchod, zá-
kaznický servis, finance nebo IT podporu v Ev-
ropě, na Blízkém východě nebo v Africe. „Naši 
specialisté se starají o dílčí procesy, ale řeší odtud 
i globální otázky,“ říká v exkluzivním rozhovoru 
pro Peak.cz Rainer Bogner, ředitel pražské po-
bočky společnosti ExxonMobil. VÍCE ZDE

Navzdory klimatickým výzvám nastává  
zlatý věk ropy a plynu. Do sektoru jde 
nejvíc investic
V Abu Zabí se konala světová energetická kon-
ference. Ministr zahraničí Spojených arabských 
emirátů Ahmed Al-Džaber prohlásil, že do rop-
ných a plynových projektů bude potřeba v ná-
sledujících letech investovat 11 bilionů dolarů, aby 
mohla být uspokojena poptávka po ropě a ply-
nu. Tyto zdroje mají být klíčové k zajištění energe-
tické bezpečnosti při stoupajícím počtu obyvatel.  
VÍCE ZDE

 

Kam ve světě nejvíc putuje víno?
S nadcházejícím podzimem přichází i čas vinobraní. Mezinárodní organizace vinné révy a vína (OIV) nedávno zveřejnila, kam 
loni nejvíc teklo víno, tedy které země se staly jeho největšími importéry. Celosvětově se importovalo 107 milionů hektolitrů vína 
v celkové ceně 31 miliard eur. Co do hodnoty jsou největšími importéry USA a Velká Británie, co do objemu nejvíc vína „přiteklo“ 
do Německa. Otázka je, jak se bude trh vyvíjet letos, kdy Američané ústy Donalda Trumpa hrozí uvalením cel na evropské zboží 
včetně vína. A jistou roli bude možná hrát i brexit, respektive nejistota kolem něj. Odborníci se však shodují na tom, že dopad 
by se projevil na růstu ceny vína.

Největší dovozci vína na světě
Za rok 2018, země v grafu jsou seřazeny dle importovaného množství (v mil. hektolitrů), druhý údaj je celková hodno-
ta importů (v mld. eur).
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