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Chybí vám peníze?
Obraťte se na odborníka,
ale pozor na překupníky

Stát zvýší platy, počet
úředníků štve opozici
JAN KLIČKA

Praha – Zaměstnanci státu budou mít letos nepatrně bohatší
Vánoce, než byly ty loňské.
Vláda na svém výjezdním
zasedání v Ústí nad Labem
schválila růst platů o tři procenta, a to již od listopadu. Týká se to třeba hasičů, policistů
či zaměstnanců sociálních služeb. Změní se rovněž systém
odměňování pedagogů, kteří
budou mít nově šest platových
stupňů a platy se jim zvýší až
o 3,3 procenta. Nejvyšší šestý
stupeň se týká učitelů s praxí
nad 32 let.
Zvýšení platů státních zaměstnanců vyjde rozpočet na
2,5 miliard korun. Vedle toho
1,92 miliardy korun půjde na
platy pedagogů a půl miliardy
na platy nepedagogických profesí. Pokud jde o kraje a města,
která zaměstnávají necelých
150 tisíc lidí, toto zvýšení platů
vyjde zhruba na 1,5 miliardy
korun. „Platy ve veřejném sektoru jsou dlouhodobě podhodnoceny, k jejich zmražení došlo
hlavně mezi lety 2009 až 2013.
Zvýšení si můžeme dovolit i díky pozitivnímu ekonomickému vývoji,“ uvedla ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).
Složitější to bude s platy ve
zdravotnictví. Ty se kvůli změně úhradové vyhlášky změní až
od ledna, ovšem půjde o pětiprocentní navýšení tarifních
mezd. V tomto případě vyjde
zvýšení platů pro zhruba 78 tisíc lidí na 1,4 miliardy korun.
Vláda považuje zvýšení
mezd za maximum možného,
podle odborů je to ale málo. Pro
zaměstnance veřejné sféry žá-

nový příspěvek
na dojíždění
Nezaměstnaní, kteří si najdou
místo v jiném regionu, by mohli už
koncem letoška či začátkem
příštího roku začít dostávat příspěvek na dojíždění za prací. Záměr včera schválila vláda. „Uchazeči o zaměstnání bude poskytován finanční příspěvek v případě,
kdy nalezne pracovní uplatnění v
jiném regionu, než je jeho bydliště.
Výše příspěvku bude vymezena
pásmy vzdálenosti místa výkonu práce od místa pobytu,“
uvedlo ministerstvo práce. Zohlední se přitom podíl nezaměstnaných, složení pracovních míst,
počet uchazečů na volné pozice či
možnost dopravy v regionu, kam
bude chtít člověk dojíždět. Prodloužit by se mohlo i vyplácení
příspěvků na mzdy u společensky účelných míst z 12 na 24
měsíců.
(jk,čtk)

daly pětiprocentní růst a pro
zdravotníky desetiprocentní
zvýšení mezd.
Opoziční TOP 09 růst platů
nerozporovala, ale zkritizovala fakt, že počet úředníků „astronomicky bobtná“. Zatímco
letos stát zaměstnává 424 tisíc
lidí, příští rok to bude přes 437
tisíc. Třeba proti roku 2012 narostl počet státních zaměstnanců skoro o 24 tisíc. Za tu dobu náklady na platy úředníků
stouply o 20 miliard korun. Pro
srovnání: je to asi polovina
částky, kterou si každoročně
musíme půjčit na výplatu starobních penzí.
Se zvýšením platů souvisí
i boj o státní rozpočet na příští

rok. Ten začali poslanci projednávat na schůzi, která začala včera. Místopředseda TOP 09
Miroslav Kalousek uvedl, že v
prvním kroku budou žádat
opoziční poslanci přepracování rozpočtu. Proti totiž bude i
ODS, což už minulý týden potvrdil šéf jejich poslanců Zbyněk Stanjura.
Místo navrhovaného schodku 70 miliard korun budou topkaři navrhovat rozpočet s deficitem 50 miliard korun. Šetřit
by se podle nich mělo hlavně v
provozních výdajích státu a dotacích podnikatelským subjektům. Tyto dotace Kalousek
označil v bonmotu jako sekci
„Babiš sobě“. „Je nám ale jasné, jak to dopadne, vládní většina si tento nezodpovědný rozpočet prohlasuje,“ připustil
Kalousek. Proti rozpočtu hodlají hlasovat i komunisté, kteří
jej pokládají na „nekoncepční“. Nepodporuje růst ekonomiky, ani neřeší snižování deficitu. KSČM navíc vyčítá vládě, že nebere v potaz
i možnou stagnaci německé
ekonomiky kvůli kauze koncernu VW. Komunisté navíc
považují za slabou jak valorizaci penzí, tak růst platů.
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) už dříve návrh státního rozpočtu označil za kompromis. Od května totiž požadavky ministerstev rostly až
o čtyřicet miliard korun. Jen v
srpnu se rozpočtové požadavky zvýšily o šestnáct miliard
korun. Reálně tak podle něj
hrozil schodek rozpočtu kolem
pětaosmdesáti miliard korun.
„Jsem rád, že jsem to ustál,“
konstatoval už minulý týden
Andrej Babiš.

VĚRA SYCHROVÁ

P

okud vám neustále chybí
peníze, zaměřte se na
zvýšení příjmů a pečlivě si
peníze organizujte. Nejlepší
ale je obrátit se s žádostí o radu na odborníka. Dejte však
pozor na překupníky finančních produktů. Manažer investiční skupiny DRFG odpovědný za finanční služby Břetislav Hrabě a jednatel a spolumajitel společnosti ROYAL
VISION Petr Válek v dalším
díle seriálu Deníku Rovnost
radí, jak organizovat výdaje.
V případě, že utrácíte víc
než vyděláváte, podle Hraběte je nejlepší se nejdřív zaměřit na zvýšení příjmů.
„Poté se částka vysokých výdajů pochopitelně ve výsledku vyřeší sama,“ vysvětluje
Hrabě.
Hrabě dodává, že pokud
příjmy už zvyšovat nelze, je
potřeba se zaměřit na snížení
výdajů. „Rozdělte výdaje na
nutné existenční, jako je
bydlení, děti, základní potraviny, doprava a energie a výdaje nadstandardní, tedy koníčky, dovolené a zábava a
primárně hledejte prostor v
omezení nadstandardních,“
popisuje Hrabě.
Válek s ním souhlasí.
„Problém s nedostatkem peněz řeší mnoho lidí. Důvod je
prostý. Lidé nevedou osobní
rozpočet. Bez ohledu na výdělek je nutné sledovat své
výdaje, rozdělit na nutné a
běžné a posléze je optimali-

zovat,“ vyzdvihuje výhody
Válek.
V případě, že stále nevycházíte, je podle Hraběte nutné vyhledat služby poradce.
„Pomoc profesionála je vždy
nejefektivnější. Otázkou zůstává, zda jde o ekonomického poradce se vzděláním a
praxí, anebo samozvaného
překupníka finančních produktů, který se jako odborník
pouze prezentuje,“ upozorňuje Hrabě.
Válek také doporučuje obrátit se na poradce. „Tato oblast není jednoduchá a nejlepší je svěřit peníze odborníkům,“ vyzdvihuje.

Podle Hraběte to jde i bez
odborníka. „Je třeba rozdělit
položky výdajů jednoduše na
nutné a nadstandardní. Pro
jasný a vyčerpávající přehled
výdajů je třeba tyto buď řádově, nebo v případě větších
problémů zcela přesně evidovat na ideálně měsíční bázi,
vyhodnocovat je a s jejich
výší poté pracovat,“ uvádí
Hrabě.
Radí také snižovat výdaje
za plyn, vodu a elektřinu.
„Existuje otevřený trh, kde
distributoři jsou schopni nabídnout v mnohých případech velmi rozdílné ceny
těchto nákladů,“ vyzdvihuje
Hrabě.
Podle něj je
ale nutné si
dobře vybrat.
„Byl bych velmi obezřetný
nejenom ve
výběru nového dodavatele
dle ceny, ale i
dle dalších
podmínek
spojených se
smlouvou,
myšleno délka
smluvního
vztahu, definice vývoje
cen v následujícím období,
sankce za
předčasné
ukončení tohoto smluvního vztahu,“ varuje na závěr Hrabě.
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Speciál
SPA&relax

BÁJEČNÁ JÍDLA

z brambor

uvnitř čísla

SPA
& relax
mimořádNá příloha

Která masáž je
pro Vás ta praVá?
Uvnitř kalendář
NapláNujte si
cestu Ke sVému
KrásNějšímu já
deN po dNi
dermálNí
VýplNě

32 stran rad
zdarma

12receptů,

TÉMA TÝDNE

se kterými
zaručeně zabodujete

Když si
doma rozumí
všechny
generace

ZKL AMAL A

Dejte jí druh

VÁS LÁSK A
?

ou šanci! SE

ONA hledá jeho
■ Zajdeme na skleničku, do kina, nebo
se jen tak projít po okolí? Zavolej mi a
vysvoboď mě ze stereotypu! Marie, 22,
Bylnice!
■ Hledám prima muže, který něco
zmůže! Jsem hravá a veselá, taky mám
ráda cestování, procházky a tančím.
Také šiju - jsem dámská krejčová-mistrová. Viktorie/71, Znojmo
■ Zdenka, 57, Znojmo chce zatočit se
samotou! Hledá se partner se smyslem
pro humor, pro dobré i zlé! Vzhled neřeším, vzájemné sympatie ano!
■ Eva (55), BRN hledá sportovce - optimistu, zpočátku na přátelství, později se uvidí. Já sama rekreačně sportuji,
nejvíc v letních měsících. Ale třeba najdeme i něco na zimu!
■ Upovídaná, milá, kamarádská milovnice zvířat Miluška/59, Brno by ráda našla spřízněnou duši! Co takhle zajít si
někam na skleničku?

Z N A MT E S

■ Sandra/38 let z Mikulova k sobě hledá sympaťáka pro vážný vztah. Podrobnosti si povíme osobně někde v klidu u
vína?
■ Ani po šedesátce se nehodlám vzdát
práva na lásku! Cítíš to stejně? Zavolej
mi a zajdeme si o všem promluvit někam v klidu! Hana, 64, Břeclav!
■ Dana (65), Brno by se ráda seznámila s vitálním pánem z JM. Ozvi se a můžeme si někam vyjít. Alespoň nám nebude smutno!
■ Chtěla bych poznat dobrodruha
klidné povahy, nekuřáka vyšší postavy.
Pouze BRNO! Ať si máme o čem povídat. Libuše, 72, BRN
■ Pohledná šedesátnice Alena z Brna
hledá milého pána z Karlovarského kraje. Věk nehraje roli, důležité jsou oboustranné sympatie!
■ Vysočina je má srdeční záležitost,
mám tam pozemky. Najdu na ní také
lásku? Dana, 66, Břeclav bude ráda,
když ji pozveš na kus řeči.

E!

ON hledá ji
■ Sportovně založená partnerka s citem pro přírodu? Mám vinice, jsem společenský, mám rád děti, zvířata i tanec.
Tvým ratolestem bych se nebránil. Jaromír/35, Hustopeče
■ V běžném životě nemám štěstí na seznámení se svobodnou ženou adekvátně ke svému věku. Rád bych našel přítelkyni a časem i partnerku. Zkusíme
to? Karel (50), Brno
■ Rád bych k sobě našel vlídnou, solidní ženu z JM nejen na společné trávení
volných chvil. Všechno závisí na vzájemných sympatiích. Víc prozradím osobně!
Petr/60, Bystřice
■ Miroslav, 48, Blansko čeká na svou
osudovou partnerku. Hlavní je, abychom si rozuměli po všech stránkách.
■ Světák hledá milou ženu, která by
chtěla vzít muže pod svá křídla na delší dobu. Rekonstruuji dům, a tak bydlím
zatím v DD. Rudolf (80, Brno)

NEVYBRALI JSTE SI? Pro další kontakty volejte na tel.: 906 70 50 40
Poskytovatel: E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Jižní Morava

Tonya
Graves

aneb Cvičí, učí
a stepuje celá
rodina

Nejlepší je
žít tak, jak
chcete, říká
americká
zpěvačka která
bydlí už 20 let
v Praze

Advokátka
Věra

Kam vlastně zmizela
nejoblíbenější hvězda
první republiky?

Jeden z mála luxusů,
který se vyplatí

KŮŽE

29 Kč / 1,53 € PŘEDPLATNÉ 26 Kč

JE
DCERY UMÍ MO
JÁ,
TEXTY LÉPE NEŽ
PŘIZNAL NÁM

KAREL GOTT

Vždycky pro vás.
Vždycky na vaší straně.
právě v prodeji
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