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„Nejsme naivní zastánci volného obchodu. Evropa musí vždy bránit své strategické zájmy.“           šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker v projevu o stavu EU
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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,

kdo z vás používá iPhone? A kdo z vás si hodlá 
koupit některý z nových modelů? Ne, nemusíte 
odpovídat, jen reaguju na tradičně market-
ingově zmáknuté představení „jablečných“ 
novinek. 
Šílenství kolem toho, zda Apple už konečně 
ukáže nějaký nový produkt, máme za sebou. 
Žádný supermegapřevratný objev se nekoná, 
ale nový iPhone X si zmínku zaslouží. I když – 
jak poznamenávají někteří experti – Apple snad 
už konečně dohnal konkurenci. Nutno přiznat, 
že „Xko“ vypadá hodně dobře (a to jsem nik-
dy „applí“ mobil neměl), že by možná stálo 
za hřích…
Pojďme ale k výběru z byznysového dění v up-
lynulém týdnu

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Nejzajímavější události týdne
Nový vládce nad Pegasem se blíží
Wood Textiles Holding, největší akcionář tex-
tilky Pegas, přijal nabídku firmy R2G Rohan 
Czech na odprodej svého podílu. Wood Textiles  
Holding drží 29,98 % akcií Pegasu. Hodnota 
podílu dělá zhruba 2,65 mld. Kč. Skupina R2G, 
kterou vlastní někdejší podnikatel v gumáren- 
ství Oldřich Šlemr a zakladatelé antivirové firmy 
Avast Eduard Kučera a Pavel Baudiš, dosud 
držela v textilce zhruba desetinu akcií.

Horáčkova verze amnestie míří na dluhy
Kandidát na prezidenta Michal Horáček 
navrhuje, aby stát občanům odpustil penále 
z dluhů vůči státu. Podle jeho představy by lidé 
nemuseli díky jednorázové amnestii platit penále 
z dluhů na daních a pojistném. O nápadu už 
jedná se zástupci politických stran. Dluhovou 
amnestii navrhuje k výročí 100 let od vzniku  
Československa.

5xO + Paris = 2024 
Letní olympijské hry v roce 2024 uspořádá Paříž, 
o čtyři roky později bude největší sportovní 
svátek hostit Los Angeles. Obě města zbyla 
z původní šestice kandidátů. Hamburk, Boston, 
Řím a Budapešť z boje odstoupily, většinou kvůli 
příliš vysokým nákladům nebo nedostatku pod-
pory obyvatel.

Googlí vzkaz do Bruselu: je to moc! 
Americký Google se nehodlá smířit s rekordní 
pokutou 2,4 mld. USD (přes 60 miliard korun) 
od EU za zneužití dominantního postavení. 
V poslední možný den se odvolal k Tribuná-
lu Soudního dvora EU. Podle červnového ver-
diktu Evropské komise internetový vyhledávač 
porušuje pravidla tím, že od roku 2008 při vy-
hledávání neoprávněně zvýhodňuje vlastní služ-
bu Shopping (Nákupy) Google, která srovnává 
cenové nabídky internetových obchodů.

Elektromobil do každé domácnosti. 
Hned první sériově vyráběný elektromobil Škody 
Auto by měl být cenově zajímavý pro domác-
nosti. „Naším cílem je nabízet elektrické vozy 

za podobné ceny jako naftové automobily,“ řekl 
na autosalonu ve Frankfurtu šéf představen- 
stva Škody Auto Bernhard Maier. První sériový 
elektromobil, který začne Škoda Auto prodávat 
v roce 2020, by podle něj měl stát přibližně jen 
o 10 až 15 % více než naftová Škoda Superb.

Kdo neúčtenkuje, nevyhraje 
Účtenková loterie, která má přispět k vyšší efek-
tivitě elektronické evidence tržeb, odstartuje 
ještě před volbami, a to 1. října, informoval resort 
financí. Hlavní cenou je výhra 1 mil. Kč. Detaily 
o hře naleznete na stránkách Účtenkovky.

Dozvuky Dieselgate postopadesátédruhé
Nová vlna společných žalob na VW a Škoda 
Auto z Česka zahrnuje nároky dalších téměř 
600 poškozených spotřebitelů. Společnost Safe 
Diesel, která poškozené sdružuje, zvyšuje poža-
davek na odškodné v kauze Dieselgate na  
220 tis. Kč za každý dotčený automobil.

V Česku se fúzuje ostošest
Objem nákupů a prodejů firem v letošním 1. po-
loletí v Česku činil 4,5 mld. USD (cca 99 mld. 
Kč), což je meziroční pokles o 8 %. I přesto byla 
Česká republika v pololetí jedničkou v regionu 
střední a jihovýchodní Evropy. Vyplývá to z úda-
jů, které zveřejnila poradenská firma EY ve svém 
M&A Barometru. Největší transakcí 1. pololetí 
v ČR byl prodej brněnského obchodního cen-
tra Olympia německé investiční firmě Deutsche  
EuroShop za zhruba 405 mil. USD.

Tři miliardy pro pneumatiky na burze
Výnos 3,3 mld. eur očekává italský výrobce 
pneumatik Pirelli od svého návratu na milán- 

skou burzu (předtím se na burze obchodovala 
od roku 1922 do roku 2015). Plánované říjnové 
IPO však oceňuje společnost méně, než původ-
ně předpokládala – hovořilo se o 9 mld. eur.

Doporučujeme z obsahu 
Peak.cz
Příběh Škody Transportation: od problémové 
privatizace k zahraničnímu vlastníkovi?
Hluboké historické kořeny, divoká devadesátá 
léta a nakonec přerod v úspěšnou strojírenskou 
firmu. Málokterý český podnik má za sebou ta-
kový příběh jako plzeňská Škoda Transportation. 
Ten navíc může být korunován přechodem pod 
jiná vlastnická křídla. VÍCE ZDE

Petr Kubačka (Monster Career CZ): Z pohledu 
přístupu k práci jsme mladé rozmazlili
Českým zaměstnavatelům v současné době 
schází lidé s dobrými jazykovými znalostmi. 
Podle Petra Kubačky, šéfa firmy Monster Ca-
reer CZ, ale firmy nevyužívají kandidáty střední 
generace. „Panuje u nás jakýsi úzus, že lidé po 
čtyřicítce jsou už ta střední či starší generace, 
která neumí s počítačem, nezná jazyky… Ale to 
už je minulost,“ říká v rozhovoru pro Peak.cz.. 
VÍCE ZDE

Obří vesmírný koráb nebo budova jako  
donut. To je nové sídlo Applu
Budoucnost pracovního prostředí a futuristické 
podmínky. To vše slibuje nové ústředí technolo- 
gické společnosti Apple v kalifornském Cupertinu. 
Jak vypadá místo, kde 12. září spatří světlo světa 
nový iPhone a další produkty z „jablečné“ firmy?
VÍCE ZDE

Na kolik vychází iPhone při uvedení na trh?

Dosud žádné představení nových telefonů od Applu nevyvolalo tolik spekulací, protichůdných zpráv a očekávání. Důvodem 
bylo i místo bombastické prezentace, která se uskutečnila v novém futuristickém sídle firmy, v sále pojmenovaném po Stevu 
Jobsovi, zakladateli firmy. Nový iPhone X (ale také iPhone 8 a 8 Plus, Apple Watch a Apple TV) však očekávání naplnil. A jak 
bombastické bylo představení novinek, tak bombastické jsou i ceny nových mobilů. iPhone X vyjde na 999 dolarů, resp. až na  
1 149 dolarů v nejdražší verzi. Pojďte se podívat, kolik stáli předchůdci „Xka“ v době jejich uvedení.

Jak se vyvíjely ceny iPhonů
Jde o zaváděcí ceny na americkém trhu (data u vybraných modelů znamenají 
datum uvedení na trh), v dolarech. Ceny se liší podle velikosti paměti.

Zdroj: Apple, Statista
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