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„Pokud bude třeba, budeme se bránit. Aktivně ale pracujeme na tom, abychom se obchodní válce vyhnuli. Není to něco, co jsme začali a co chceme.“     čínský prezident Si Ťin-pching
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

ani jsme se nenadáli a rok se nám opět po-
malu překlápí do své vrcholné fáze, která by 
měla být ve znamení klidu a míru. Sami ale 
víme, jak to doopravdy bývá. Uklidit, napéct, 
obejít své nejbližší, a hlavně sehnat pro ně dá-
rek. Češi si však dárků užívali po celý rok. Ať už 
jde o slevy na jízdné, nebo čerstvě o navýšení 
rodičovského příspěvku. Jenže zdroje i v době 
ekonomického růstu pomalu vysychají, a tak 
se začínají zvedat daně. Naštěstí se objevila 
spása v podobě zapomenutého lithia, v jehož 
zásobách prý leží nevídané miliardy korun. Na 
to ale při svých vánočních útratách nespolé-
hejme. Na nás totiž zbude zase jen to olovo.

Jan Strouhal, zástupce šéfredaktora Peak.cz 

Nejzajímavější události týdne
ČEZ se dohodl s Australany
Skupina ČEZ je o krok blíž k těžbě lithia na 
Cínovci. Energetický gigant uzavřel s majite-
lem Geometu, australskou těžařskou společ-
ností European Metals Holdings, dohodu, která 
stanovuje podmínky případného spojení. ČEZ 
tak získal opci na 51 % akcií Geometu za asi  
34 milionů eur (asi 870 mil. Kč). Před dokonče-
ním dohody se musí ještě uskutečnit hloubková 
kontrola, tzv. due diligence, a věc musí schválit 
akcionáři.

Home Credit vycouval z hongkongských plánů
Skupina Home Credit nebude kvůli tržním 
podmínkám pokračovat v přípravě vstupu 
na hlavní trh burzy v Hongkongu se svými  
akciemi. „Jde zřejmě jak o nepřízeň podmínek 
v samotném Hongkongu, kde jsou už několik 
měsíců masové protestní bouře tamního oby-
vatelstva, tak o nepřízeň podmínek, které čelí 
čínský maloobchodní segment,“ uvedl analytik 
společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. Mož-
né přehodnocení rozhodnutí vstoupit na hong- 
kongskou burzu podle něj v poslední době 
avizovalo více společností. Čínský internetový 
obr Alibaba se ale svých plánů drží. Obcho-
dovat s jeho akciemi v Hongkongu by se mělo 
začít  příští týden. Při největší primární nabídce 
v Hongkongu za uplynulých devět let získá Ali-
baba až 12,9 mld. USD.

Problémové Maxy na „wish listu“
Výrobce letadel Boeing už sbírá objednávky 
na problémové letouny 737 MAX. Zájem o ně 
mají například Turci i Kazaši. Maxy si objednaly 
aerolinky SunExpress, Air Astana a další, jejichž 
jména nebyla odtajněna. Celkově by Boeing 
měl mít podle zdroje agentury Reuters objed-
návky v hodnotě až 140 miliard korun. Spo-
lečnost doufá, že provoz letounů, jež po dvou 
tragických nehodách nesmějí celosvětově do 
vzduchu, bude moci obnovit v prosinci.

HP odmítl nabídku na převzetí Xeroxem, 
chce dostat víc
Americký výrobce počítačů HP odmítl nabíd-
ku na převzetí výrobcem tiskáren Xerox. Firma 
uvedla, že ji nabídka ve výši 33,5 mld. USD 

výrazně podhodnocuje. Upozornila nicméně, 
že si je vědoma výhod případného spojení 
podniků, a nevyloučila podání vlastní nabídky 
na převzetí Xeroxu. Obě firmy se nyní potý-
kají s negativními důsledky poklesu potřeby 
tištěných dokumentů a pracují na snižování 
nákladů. Fúze by mohla otevřít nové mož-
nosti úspor. Podle dřívějších informací zdrojů 
Reuters se Xerox domnívá, že spojený podnik 
by mohl snížit roční náklady minimálně o dvě 
miliardy USD.

Automobilka General Motors 
viní rivala FCA z korupce
Největší americká automobilka General Motors 
(GM) zažalovala konkurenta Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA). Viní ho z toho, že si při vyjed-
návání s americkým odborovým svazem Uni-
ted Auto Workers po řadu let prostřednictvím 
korupce zajišťoval výhody v oblasti mzdových 
a pracovních podmínek, napsala agentura 
Reuters. „Můžeme jen předpokládat, že cílem 
GM je narušit naše plánované spojení s PSA,“ 
uvedl FCA. Tomu se ale GM brání, tvrdí, že ža-
loba s plánovanou fúzí nijak nesouvisí. Po FCA 
bude požadovat „značné odškodné“, konkrétní 
výši však automobilka neuvedla.

Francie úspěšně privatizuje loterii
Privatizace francouzské státní loterijní společ-
nosti Française des Jeux (FDJ) vynese podle 
tamního ministerstva financí dvě miliardy eur 
(asi 51 mld. Kč). Francie se rozhodla nabíd-
nout většinový podíl ve FDJ na pařížské burze. 
A akciím se hned první den obchodování velmi 
dařilo. Zatímco index pařížské burzy CAC, který 
soustřeďuje akcie největších a nejziskovějších fi-
rem, spadl o 0,25 %, akcie loterijní společnosti 
přidaly k nabídkové ceně více než 16 procent. 
Většinu peněz získaných prodejem akcií chce 
vláda vložit do fondu na podporu inovací.

Německo těsně minula recese
Německá ekonomika se ve třetím čtvrtletí těsně 
vyhnula recesi. Hrubý domácí produkt se zvýšil 
o 0,1 procenta oproti předchozím třem měsí-
cům. Potvrdily to konečné údaje, které v pá-

tek zveřejnil spolkový statistický úřad. Německé 
hospodářství se v poslední době potýká se 
zpomalováním růstu světové ekonomiky. K jeho 
potížím přispívá přetrvávající nejistota spojená 
s plánovaným odchodem Británie z Evropské 
unie a s obchodní válkou mezi Spojenými státy 
a Čínou.

Doporučujeme z Peak.cz

Nejziskovější firma světa Saudi Aramco jde 
na burzu. Z trůnu sesadí Apple i Microsoft
Dlouho očekávané a zároveň několikrát od-
kládané IPO nejhodnotnější firmy světa míří 
do finále. Již v prosinci se začne na saúdsko- 
arabské burze Tadawul obchodovat s akcie-
mi společnosti Saudi Aramco, výkladní skříně 
tamní ropné ekonomiky. Firma dosahující téměř 
dvojnásobného zisku oproti Applu cílí na va- 
luaci až 1,7 bilionu dolarů, což je pro představu 
sedminásobek českého HDP. Mnohými opovr-
hovaná ropa je tak stále zatraceně ziskový 
byznys a zřejmě ještě dlouho bude. VÍCE ZDE

Zpackaná Energiewende: Němci míří  
k energetické závislosti na sousedech
V roce 2000 vstoupil v Německu v platnost zá-
kon o obnovitelných zdrojích energie a v roce 
2011 došlo k havárii v jaderné elektrárně Fuku-
šima. Podívejme se, jak tyto události formovaly 
německou energetickou politiku do dnešních 
dnů. VÍCE ZDE

Frakování je v Británii mrtvé.  
Ekologové slaví, byznys se nevzdává
Vláda Spojeného království vyhlásila morato- 
rium na vrty využívající hydraulické štěpení pro 
těžbu plynu a ropy pod ostrovy. Obavy panují 
zejména kvůli riziku vyvolání zemětřesení. Firma 
Cuadrilla ale doufá, že vláda postoj změní. 
Ekologové naopak požadují, aby byla tato for-
ma těžby úplně zakázána. Miliony liber mohly 
být za posledních deset let využity na rozvoj 
obnovitelných zdrojů, namítají zástupci akade-
mické obce. VÍCE ZDE

 

Hard Rock na Spartě

Majitel fotbalové Sparty a pátý nejbohatší Čech Daniel Křetínský už ví, pro koho staví luxusní hotel v blízkosti fotbalového 
stadionu na Letné. Provozovat jej bude společnost Hard Rock International, která má hotelovou síť v 75 zemích světa. 
Nový pětihvězdičkový hotel, který ponese název Hard Rock Hotel Prague, nabídne 523 pokojů, restauraci, střešní bar, 
fitness a spa. Jeho otevření se plánuje na první polovinu roku 2023. Stavební povolení získala EP Real Estate, developerská 
divize Křetínského EPH, letos na jaře. 

Zdroj: EP Real Estate
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