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„Jedna z hypotéz je, že Rusové takto reagují na zprávu BIS, podle které v Česku řádí ruští špioni.“ prezident Miloš Zeman v reakci na předčasně ukončenou podnikatelskou misi ministra zemědělství Miroslava Tomana v Rusku

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
je to hranaté, pancéřované, ale přesto tomu
praskají skla. Víte, co to je? Takovéto vtípky
a „memes“ po celý týden zaplavují internet
po celém světě. Důvodem je nepovedená
prezentace dnes asi nejsledovanějšího vizionáře, šéfa automobilky Tesla Elona Muska. Ten
představil vesmírné vozidlo Cybertruck, ovšem
demonstrace nerozbitnosti skel, která jednoduše praskla, nedopadla podle představ. I když...
Pár dnů po odhalení vozu Tesla hlásí stovky
tisíc předobjednávek. Neúspěch? Neřekl bych.
Musk potvrdil, že je i marketingovým mágem.
Teď jen úspěšný marketing přetavit do úspěšné výroby a konečného zisku. To totiž Tesle
zatím moc nejde.

Luxus na talíři
Absolutním vítězem celostátní ankety TOP 10 restaurací Česka podle Maurerova výběru Grand Restaurant je pražská Bellevue. Ve
čtyřiadvacetileté historii ankety se Bellevue umísťovala vždy v první desítce, ale až v letošním roce se jí dostalo nejvyššího hodnocení.
Zkušený tým vedený šéfkuchařem Markem Šádou tak opět dokázal, že jejich umění již dlouhodobě patří ke špičce tuzemské gastronomie. Na druhém místě se umístila restaurace luxusního hotelu Four Seasons – Cotto Crudo, kterou už několik let vede italský chef
Leonardo Di Clemente. Třetí místo obsadila restaurace Levitate, kterou za její krátkou existenci k úspěchu dovedl mladý a talentovaný
šéfkuchař Christian Chu, původem z Vietnamu. Z mimopražských restaurací se umístily například Chateau Mcely, Piano Nobile, karlovarská Le Marché či olomoucká Entrée. Zajímavostí je, že se do první desítky neprobojovala ani jedna ze dvou restaurací oceněných
slavnou michelinskou hvězdou.

Jan Strouhal, zástupce šéfredaktora Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
České herní studio žije americký sen
Americký Facebook koupil české studio Beat
Games, které vyvinulo světový herní hit pro virtuální realitu Beat Saber. Kupní cenu ani jiné
detaily obchodu žádná ze stran nezveřejnila.
Odhady několika insiderů z herního průmyslu, jež oslovil Forbes, se pohybují od 50 do
100 milionů dolarů. Beat Games se připojí ke
studiu Oculus, které patří Facebooku, nadále
však bude fungovat samostatně a vyvíjet i vydávat vlastní obsah.
Akviziční exploze podpořila akcie
Hlavní americké akciové indexy v úvodu týdne
trhaly rekordy. K jejich růstu přispěl optimismus
ve vyjednávání obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Náladu na trhu podpořila rovněž série zpráv o fúzích a akvizicích.
Majitele změní například klenotnictví Tiffany,
makléřská společnost TD Ameritrade či biotechnologická firma The Medicines. V závěru
týdne se už ale optimismus rozplývá a kormidlo světového obchodu se otáčí. Americký
prezident Donald Trump totiž podepsal dva
zákony, jež podporují protestující demonstranty
v Hongkongu proti Pekingu. Evropské akcie na
zprávu zareagovaly propadem. V USA se kvůli
Dni díkůvzdání neobchodovalo.
Alibabův rok
Čínský internetový gigant Alibaba tento týden
úspěšně vstoupil na hongkongskou burzu, kde
nabídl 500 milionů akcií. Z jejich prodeje zatím
získal přes 11 miliard dolarů. Tato čísla dělají
z nabídky Alibaby největší vstup na místní burzu od roku 2010 a podle agentury Reuters také
letos největší prodej akcií na světě.
Prasklo to. Boeing stíhají další nesnáze
Trup nového letounu 777X americké společnosti Boeing se při zářijovém testu pevnosti
struktury roztrhl, napsal americký list Seattle
Times. Boeing podrobnosti testu utajoval, deník
však získal fotografie ukazující rozsah poškození. Relativně dobrá zpráva pro Boeing však je,
že stroj při zkoušce pouze o jedno procento
nesplnil požadované normy. Firma tak zřejmě

Slavnostní vyhlášení proběhlo v prostorách showroomu Mercedes Forum Praha

nebude muset test opakovat, když regulátorům pouhou analýzou prokáže posílení trupu
v oblasti, píše list.
Výměna stráží v britské metropoli
Indický provozovatel alternativní taxislužby Ola
chce v příštích týdnech zahájit provoz v Londýně, napsal server CNBC. Oznámení firmy
přišlo krátce poté, co Londýn odmítl obnovit
provozní licenci americké alternativní taxislužbě
Uber. Úřad odpovědný za londýnský dopravní
systém rozhodnutí zdůvodnil problémy kolem
bezpečnosti cestujících. Za hlavní příčinu označil skutečnost, že Uber umožnil řidičům bez
patřičných oprávnění nahrát svou fotografii
k účtům jiných řidičů. To znamená, že zákazníka na ulici pak vyzvedl někdo jiný, než kdo
měl podle údajů v aplikaci přijet. Indický Ola
upozornil, že na rozdíl od konkurence používá
technologii pro rozpoznávání obličejů k ověření totožnosti řidičů.

Zdroj: Peak.cz

Čína si levně půjčuje v zahraničí
Šest miliard dolarů získala nyní Čína z prodeje
státních dluhopisů v zahraniční měně. Transakce se tak stala zatím největším prodejem
těchto dluhopisů, jaký kdy Peking uskutečnil.
Země využila prudkého poklesu nákladů na
půjčky, uvedla agentura Reuters. Čína má u tří
největších ratingových agentur pátou nejvyšší investiční známku. Je na tom hůře než Jižní
Korea, ale stejně jako Japonsko.

Doporučujeme z Peak.cz
Růžová Rekola hlásí rekordní sezonu. Je
tu parkovací socialismus, všímá si jejich šéf
Sdílená kola Rekola zažila opět rekordní sezonu, v které jejich uživatelé najezdili téměř
1,5 milionu kilometrů. Bikesharing se ale zejména
v Praze dostává do hledáčku politiků. VÍCE ZDE

Česko, premiant Evropské unie
Česká republika měla loni v Evropské unii třetí
rok v řadě nejnižší míru nezaměstnanosti,
a to 2,2 procenta, následována Německem
s 3,4 procenta. Nejvyšší nezaměstnanost
mělo nadále Řecko, kde je bez práce téměř
pětina obyvatel. Vyplývá to z údajů, které
zveřejnil Český statistický úřad ve Statistické
ročence 2019.

Padající hvězda. Akcie Uberu jsou pouze
pro spekulanty
Technologická platforma Uber sice neustále
navyšuje tržby, s dalšími finančními parametry
už to ale není vůbec růžové, což se odráží i na
burze. Akcie společnosti Uber od květnového
primárního úpisu (IPO) poklesly o závratných
40 procent. Při pohledu na finanční hospodaření společnosti se ovšem není příliš čemu divit.
VÍCE ZDE

Sami proti všem?
Slovensko od příštího roku zdvojnásobí sazbu
zvláštní bankovní daně a prodlouží její platnost
na neurčito. Změnou zákona o tom rozhodl
bratislavský parlament. Opatření má zlepšit
bilanci veřejných financí, které letos i v příštím roce navzdory původním předpokladům
skončí v deficitu. Změnu už předem kritizovaly například slovenská centrální banka (NBS)
i Evropská centrální banka (ECB).

Jak řešit klimatickou nouzi: méně dětí,
méně masa, zrušit HDP
Více než 11 tisíc vědců se shoduje na tom,
že se nepodaří zamezit klimatické krizi, pokud
lidstvo nepřijme okamžitá opatření, jež pomohou výrazně snížit produkci skleníkových plynů.
Jedním z nich je i odklon od růstové ekonomiky
založené na sledování ukazatele hrubého domácího produktu nebo omezení tempa růstu
světové populace. VÍCE ZDE
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