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„Vojenská akce by určitě byla volbou. Je nevyhnutelná? Nic není nevyhnutelné.“     americký prezident Donald Trump o případné vojenské intervenci vůči Severní Koreji
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

na jedné straně světa řádí hurikány, kdy po 
ničivém Harveym v Texasu nyní Irma – považo-
vaná za jeden z nejsilnějších hurikánů v historii – 
pustoší Karibik a míří k Floridě. Na druhé straně 
zeměkoule se schyluje k vojenskému konfliktu 
mezi Severní Koreou a „zbytkem světa“ v čele 
s USA. Jen u nás doma je zatím klid – po-
mineme-li souhlas poslanců s vydáním exminis-
tra financí (a favorita voleb pro křeslo premiéra) 
Andreje Babiše a jeho spolustraníka Jaroslava 
Faltýnka k trestnímu stíhání. A to předvolební 
kampaň stále teprve startuje. Tento způsob 
podzimu zdá se být poněkud nešťastným… 

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Každý třetí v minusu 
Přibližně třetina Čechů v uplynulém roce zaži-
la období, kdy se dostala s penězi do minu-
su. Zhruba polovina rodin by například měla 
problém zaplatit nenadálý výdaj přes 10 tisíc 
korun, vyplývá z průzkumu ČSOB. „Pokud 
by domácnosti přišly o hlavní zdroj příjmu, 
vydržely by maximálně tři měsíce, než by si 
musely půjčit nebo se přestěhovat a snížit tím 
své pravidelné výdaje. Čtvrtina rodin by při 
výpadku příjmů s penězi nevydržela dokonce 
ani měsíc,“ uvedl ředitel a člen představenstva 
ČSOB Petr Hutla.

Sdílení má zelenou? 
Vláda oficiálně představila svou analýzu sdílené 
ekonomiky, do níž se řadí firmy jako Uber či  
Airbnb. Materiál odhaluje, že obě společno-
sti se už dotahují na tradiční byznysy taxikářů 
a hoteliérů, a nastiňuje podobu jejich budoucí 
regulace. Vedle nových pravidel pro sdílené 
služby hodlá stát zjednodušit podobu regulace 
klasických oborů podnikání a upravit stávající 
zákony. Firmy působící ve sdílené ekonomice by 
měly výhledově státu povinně posílat své finanční 
údaje a on by pak rozhodoval o jejich danění.

Život je změna 
Firma United Technologies se dohodla na 
koupi výrobce částí letadel Rockwell Collins  
za 30 mld. USD. Spojením vznikne jeden  
z největších světových dodavatelů kompo-
nentů pro civilní a vojenská letadla. Roční  
tržby sloučené společnosti by měly činit více než 
62 mld. USD. Výroba obou firem se převážně 
doplňuje. United Technologies dodává letecké 
motory firmám Airbus, Bombardier či Embraer, 
ale také pro stíhačky F35 firmy Lockheed 
Martin. Rockwell Collins je významným doda-
vatelem letecké elektroniky pro Boeing, Airbus 
a další výrobce.

Podnikání mladým nevoní 
Čím dál více studentů dává přednost zaměst-
naneckému poměru před vlastním podnikáním. 
Zatímco dnes se jistota spojená se zaměst-
náním líbí 82 % mladých lidí, v roce 2013 to bylo 
pouhých 66 %. Informace vyplývají z průzkumu 
společnosti Ipsos, jež se ptala 600 studentů. 
S nižším zájmem o podnikání se zvyšuje zájem 

o zaměstnanecký poměr. Čtyři pětiny respon-
dentů vnímají pozitivně, že jako zaměstnanci 
se nemusejí bát, že nevydělají dostatek peněz. 
Zároveň 40 % studentů vidí ve standardním 
zaměstnání pohodlnější způsob obživy, který 
obnáší méně odpovědnosti.

Napadnou zlí ptáci makléře? 
Finské animační studio Rovio Entertainment 
Ltd., tvůrce hry Angry Birds, hodlá vstoupit na 
helsinskou burzu. Primární emise akcií (IPO) 
bude podle Reuters sestávat jak z emise akcií 
v hodnotě zhruba 30 mil. eur, tak z prodeje 
akcií největším akcionářem studia.

Nové Porsche Cayenne bude ze Slovenska
Bratislavský závod německé automobilky  
Volkswagen zahájil sériovou výrobu nové  
generace sportovně-užitkových vozidel Porsche 
Cayenne, která budou kompletně montována 
na Slovensku. Investice do nových výrobních 
hal a technologií přesáhly 800 milionů eur.

A co na to Jan Tleskač? 
Německý startup Lilium, který vyvíjí pětimístné 
létající taxi, získal ve druhém kole investičního 
financování 90 mil. USD. Zařadil se tak mezi 
nejlépe financované projekty elektroletadel, 
uvedla agentura Reuters. Mezi podporovatele 
projektu patří zejména čínská společnost  
Tencent a další technologické firmy. Plány 
s „autoletadly“ pro přepravu má již řada firem 
včetně například alternativní taxislužby Uber 
nebo výrobce letadel Airbus.

Intel si ještě počká 
Soudní dvůr EU zrušil rozsudek Tribunálu, 
kterým byla potvrzena společnosti Intel poku-

ta ve výši 1,06 mld. eur za zneužití dominant-
ního postavení. Pokutu před více než osmi lety 
Intelu vyměřila Evropská komise. Věc se vrací 
Tribunálu, aby posoudil argumenty společnosti 
ohledně způsobilosti sporných slev k omezení 
hospodářské soutěže. 

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz
Letecká brána Česka: jak hospodaří pražské 
Letiště Václava Havla?
Letiště Praha má za sebou osmdesátiletou 
historii. Rozhodně ale není zastaralou firmou, 
naopak plánuje další vize rozvoje na příští 
desetiletí. Investovat chce až 27 miliard korun.
VÍCE ZDE

Vladimír Kulla (Siemens): S umělou inteli-
gencí se život stane pohodlnějším, jen co si 
na ni zvykneme
Šéfuje vývoji v českém koncernu Siemens 
a musí řešit mimo jiné příjemné starosti. 
Mateřský koncern investuje v Česku do vývo-
je sedm miliard korun. To s sebou podle Vla-
dimíra Kully nese i problém, kde najít dost lidí, 
kteří by pro vývoj pracovali. VÍCE ZDE

Dobroty v ohrožení: klimatické změny se 
podepisují na vínu, kávě i čaji
Fakt, že dochází ke globálnímu oteplování, re-
spektive klimatickým změnám, nepřijímají zatím 
všichni. Vědci ale zjistili, že změny už se proje-
vují na úrodě některých plodin. K čemu došli? 
VÍCE ZDE

Budeme brát více?

Průměrná mzda v Česku v letošním 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,6 procenta na 29 346 korun. Zaměstnanci si tak polepšili 
v průměru o 2 074 korun. Reálně, bez zahrnutí inflace, se jejich měsíční výdělek podle statistik Českého statistického úřadu zvýšil 
o 5,3 procenta. Podle analytiků bude růst mezd pokračovat i nadále ve zbytku roku silným tempem, což povede k růstu inflace. 
Spotřeba domácností tak poroste a zůstane hlavním tahounem ekonomického růstu.

Vývoj růstu průměrné mzdy v Česku
Za posledních deset let, údaje za letošní rok jsou za 2. čtvrtletí roku.
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