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„Lídři zemí Evropské unie podpořili uzavřenou dohodu o britském odchodu z EU.“                 mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska Preben Aamann
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

ač se tomu nechce věřit, zdá se, že by brexit, 
tedy odchod Velké Británie z Evropské unie, mohl 
opravdu nastat. To, co se ještě před pár dny 
zdálo zcela nemožné, nyní posvětila společná 
dohoda Bruselu s Londýnem. Jenže nic se nejí 
tak horké, aby neexistovalo nějaké ale (nemluvě 
o tom, že brexitovská kaše je už tak nastavo-
vaná, že jí další přídavek nijak neuškodí). Zatím-
co britský premiér Boris Johnson dosáhl „výhry“ 
v podobě dohody s EU, čeká ho ještě boj na 
domácí půdě. Jako byste to už někde slyšeli? 
Ano, je to jen pár měsíců zpět, co na Johnsonově 
místě byla jeho předchůdkyně Theresa Mayová,  
která se také dohodla s Bruselem, ale pak jí 
dohodu hodili pod nohy vlastní poslanci. Ti mají 
opět poslední slovo. Takže se možná dočkáme 
dalšího pokračování nekonečného seriálu brexit 
a třeba dojde i k obsazení některými novými 
tvářemi (na britské straně).

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Lídři EU podpořili brexitovou dohodu
Británie se s Evropskou unií rozvádí v dobrém. 
Unijní a britští vyjednavači se ve čtvrtek v Bruselu 
shodli na podobě brexitové dohody. Tu však ješ-
tě musí schválit britský parlament, který zasedne 
v sobotu. Premiér Boris Johnson nemá většinu 
v parlamentu a jeho spojenci ze severoirské  
unionistické strany zatím dohodu odmítají pod-
pořit. Její zamítnutí by pravděpodobně zname-
nalo další odklad brexitu.

Dočkáme se Volejte Kellnerovi?
Majoritu v mediální skupině CME, která provozuje 
například televizní stanici Nova, má podle zdro-
jů Hospodářských novin koupit finanční skupina 
PPF Petra Kellnera. Rozhodnutí, zda se obě strany 
dohodly, může být oznámeno během nadchá-
zejících dnů. CME má nyní tržní hodnotu kolem  
28 miliard korun. Kromě Novy vlastní stanice v dal-
ších čtyřech středoevropských zemích. Provozní 
zisk skupiny ve třetím čtvrtletí tohoto roku vzrostl 
o téměř 40 procent na asi 720 milionů korun.

Prodeje Škody klesají. Na vině je Čína
Automobilka Škoda Auto dodala svým zá-
kazníkům za první tři čtvrtletí letošního roku  
913 700 vozů. To je o 2,7 procenta méně než 
za stejné období loni. Důvodem poklesu zůstává 
klesající celkový trh s osobními vozy v Číně. Na 
ostatních světových trzích mimo Čínu Škoda za  
prvních devět měsíců roku meziročně posíli-
la o 4,4 procenta. V příštím roce chce prodat 
v Česku nejméně 3 200 aut na elektrický pohon 
(2 500 vozů bude Citigo iV a cca 700 aut bude 
Superb v provedení plug-in hybrid).

WEF: Česko se propadá v žebříčku 
konkurenceschopnosti
Česká republika spadla v mezinárodním žebříčku 
konkurenceschopnosti Světového ekonomické-
ho fóra (WEF) o tři místa na 32. příčku. Jedním 
z důvodů poklesu je pracovní trh a jeho stav. 
K lepšímu umístění Česka nepomohly ani skvělá 

makroekonomická stabilita, slušná dynamika eko-
nomického růstu, dobrá kontrola a rovnováha 
státních i veřejných financí či bezpečnost. Za ČR 
těsně skončily Chile a Portugalsko, přeskočily ji 
Estonsko, Itálie nebo Malajsie.

Že by konečně pořádná čínská investice?
Čínská společnost CITIC Dicastal, výrobce hliníko-
vých automobilových součástek, plánuje s firmou 
Žďas výstavbu nového závodu za osm miliard 
korun. CITIC Dicastal je dceřinou společností čín-
ské firmy CITIC Group, která je zároveň stopro-
centním vlastníkem Žďasu. Investice by měla být 
podle prezidentova kancléře Vratislava Mynáře 
stvrzena na česko-čínském investičním fóru, jež 
by se mělo na Pražském hradě konat ještě letos.

Qantas plánují superdlouhý let
Australská letecká společnost Qantas otestuje 
jako první aerolinka let z New Yorku do Sydney 
bez mezipřistání. Celková doba letu by se měla 
pohybovat okolo dvaceti hodin. Na palubě leta-
dla Boeing 787 Dreamliner bude celkem padesát 
osob včetně vědců. Informovala o tom agentura 
Bloomberg.

Jádro u nás bude!
Česko postaví nové jaderné bloky v elektrárně 
Temelín i Dukovany, i kdyby mělo porušit evrop-
ské právo. Řekl to premiér Andrej Babiš na jed-
nání sněmovního výboru pro evropské záležitosti. 
Pravděpodobně tak naráží na zakázanou státní 
podporu. Podle předchozích informací má nový 
jaderný blok stavět dceřiná firma Skupiny ČEZ. 
Nyní se chystají smlouvy se státem, které mají 
garantovat rizika a financování na úrovni státu 
a právo převést projekt na stát.

Google představil nový Pixel
Americký internetový gigant Google předsta-
vil čtvrtou generaci svých chytrých telefonů Pi-
xel a některá další elektronická zařízení. Cena 
nových telefonů bude začínat na 749 eurech. 
Nové telefony začne prodávat 24. října. Nabí-
zet je bude ve dvou velikostech. Menší varianta 

bude mít úhlopříčku 5,7 palce a větší 6,3 palce. 
Telefony Pixel sice dosahují pouze relativně níz-
kého objemu prodeje, jsou však vnímány jako 
referenční přístroje prezentující nejnovější podobu 
operačního systému Android společnosti Google.

Doporučujeme z Peak.cz

Německá schizofrenie: zelenou energetiku 
ano, potřebnou infrastrukturu ne
Německý vládní klimatický balíček slibuje výrazné 
snížení skleníkových plynů do roku 2030 a nárůst 
podílu obnovitelných zdrojů. I když tuto politiku 
v obecné rovině podporuje většina obyvatel Ně-
mecka, zároveň ale protestují proti tomu, aby se 
větrné turbíny a nové trasy elektrického vedení 
stavěly v blízkosti jejich domovů. Cena nemovitostí 
totiž kvůli tomu klesá až do vzdálenosti několika 
kilometrů od energetické infrastruktury. VÍCE ZDE

Naváže Kaczyński se staronovou vládou na 
polský ekonomický zázrak uplynulých let?
O víkendových parlamentních volbách v Polsku 
zvítězila v Sejmu se ziskem 43,59 procenta hlasů 
konzervativní koalice vedená vládnoucí stranou 
Právo a spravedlnost (PiS). Po sečtení všech hlasů 
to oznámila státní volební komise. Druhá skonči-
la liberální Občanská koalice, kterou podpořilo  
27,4 procenta hlasujících voličů. Strana PiS tedy 
bude v Polsku moci samostatně vládnout další 
čtyři roky, ale ztratila většinu v Senátu. VÍCE ZDE

Rada pro všechny manažery: Zapomeňte už 
na svou intuici, klíčová jsou data
Ať už v dobách růstu, nebo v těch těžších, ma-
nažeři a podnikatelé musí umět pro úspěch 
udělat jednu zásadní věc – správně se rozhod-
nout. Dělají tak na základě zkušeností, momen-
tální informovanosti, schopnosti určit budouc-
nost, ale samozřejmě i osobní odvahy, kreativity 
a určité dávky štěstí. Zkušenost si každý buduje 
sám. Štěstí je veličina náhodná. Ale informova-
nost či schopnost popsat budoucí vývoj ovlivnit  
můžeme. VÍCE ZDE

 

Nobelova cena za ekonomii za snahu zmírnit chudobu
Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Abhijit Banerjee a Michael Kremer spolu s Francouzkou Esther Duflovou, 
a to za experimentální přístup ke zmírnění chudoby ve světě. Duflová, která je manželkou Banerjeeho, je teprve druhou ženou, 
jež Nobelovu cenu za ekonomii dostala, a zároveň nejmladším laureátem. Jejich přístup k řešení chudoby spočívá v dělení na 
menší, lépe zvladatelné problémy – například jak co nejúčinněji zlepšit výsledky vzdělávání či zdraví dětí. Jejich experimentální 
výzkumné metody teď zcela dominují rozvojové ekonomice.

Zdroj: www.nobelprize.org
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