
Chybí vám peníze?
Obraťte se na odborníka,
ale pozor na překupníky
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 ra-
du na odborníka. Dejte však
pozor na překupníky finanč-
ních produktů. Manažer in-
vestiční skupiny DRFG odpo-
vědný za finanční služby Bře-
tislav Hrabě a jednatel a spo-
lumajitel společnosti ROYAL
VISION Petr Válek v dalším
díle seriálu Deníku Rovnost
radí, jak organizovat výdaje.

V případě, že utrácíte víc
než vyděláváte, podle Hrabě-
te je nejlepší se nejdřív za-
měřit na zvýšení příjmů.
„Poté se částka vysokých vý-
dajů pochopitelně ve výsled-
ku 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 potra-
viny, doprava a energie a vý-
daje nadstandardní, tedy ko-
níčky, dovolené a zábava a
primárně hledejte prostor v
omezení nadstandardních,“
popisuje Hrabě.

Válek s ním souhlasí.
„Problém s nedostatkem pe-
něz řeší mnoho lidí. Důvod je
prostý. Lidé nevedou osobní
rozpočet. Bez ohledu na vý-
dělek je nutné sledovat své
výdaje, rozdělit na nutné a
běžné a posléze je optimali-

zovat,“ vyzdvihuje výhody
Válek.

V případě, že stále nevy-
cházíte, je podle Hraběte nut-
né vyhledat služby poradce.
„Pomoc profesionála je vždy
nejefektivnější. Otázkou zů-
stává, zda jde o ekonomické-
ho poradce se vzděláním a
praxí, anebo samozvaného
překupníka finančních pro-
duktů, který se jako odborník
pouze prezentuje,“ upozor-
ňuje Hrabě.

Válek také doporučuje ob-
rátit se na poradce. „Tato ob-
last není jednoduchá a nej-
lepší je svěřit peníze odbor-
níkům,“ 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 řá-
dově, nebo v případě větších
problémů zcela přesně evido-
vat 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 na-
bídnout v mnohých přípa-
dech velmi rozdílné ceny
těchto nákladů,“ vyzdvihuje

Hrabě.
Podle něj je

ale nutné si
dobře vybrat.
„Byl bych vel-
mi obezřetný
nejenom ve
výběru nové-
ho dodavatele
dle ceny, ale i
dle dalších
podmínek
spojených se
smlouvou,
myšleno délka
smluvního
vztahu, defi-
nice vývoje
cen v následu-
jícím období,
sankce za
předčasné
ukončení to-
hoto smluvní-

ho vztahu,“ va-
ruje na závěr Hrabě.

Stát zvýší platy, počet
úředníků štve opozici
JAN KLIČKA

Praha – Zaměstnanci státu bu-
dou mít letos nepatrně bohatší
Vánoce, než byly ty loňské.

Vláda na svém výjezdním
zasedání v Ústí nad Labem
schválila růst platů o tři pro-
centa, a to již od listopadu. Tý-
ká se to třeba hasičů, policistů
či zaměstnanců sociálních slu-
žeb. 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 za-
městnanců vyjde rozpočet na
2,5 miliard korun. Vedle toho
1,92 miliardy korun půjde na
platy pedagogů a půl miliardy
na platy nepedagogických pro-
fesí. 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 sek-
toru jsou dlouhodobě podhod-
noceny, k jejich zmražení došlo
hlavně mezi lety 2009 až 2013.
Zvýšení si můžeme dovolit i dí-
ky pozitivnímu ekonomické-
mu vývoji,“ uvedla ministryně
práce a sociálních věcí Mi-
chaela Marksová (ČSSD).

Složitější to bude s platy ve
zdravotnictví. Ty se kvůli změ-
ně úhradové vyhlášky změní až
od ledna, ovšem půjde o pěti-
procentní navýšení tarifních
mezd. V tomto případě vyjde
zvýšení platů pro zhruba 78 ti-
síc lidí na 1,4 miliardy korun.

Vláda považuje zvýšení
mezd za maximum možného,
podle odborů je to ale málo. Pro
zaměstnance veřejné sféry žá-

daly pětiprocentní růst a pro
zdravotníky desetiprocentní
zvýšení mezd.

Opoziční TOP 09 růst platů
nerozporovala, ale zkritizova-
la fakt, že počet úředníků „ast-
ronomicky bobtná“. Zatímco
letos stát zaměstnává 424 tisíc
lidí, příští rok to bude přes 437
tisíc. Třeba proti roku 2012 na-
rostl počet státních zaměst-
nanců skoro o 24 tisíc. Za tu do-
bu náklady na platy úředníků
stouply o 20 miliard korun. Pro
srovnání: je to asi polovina
částky, kterou si každoročně
musíme půjčit na výplatu sta-
robních penzí.

Se zvýšením platů souvisí
i boj o státní rozpočet na příští

rok. Ten začali poslanci pro-
jednávat na schůzi, která zača-
la včera. Místopředseda TOP 09
Miroslav Kalousek uvedl, že v
prvním kroku budou žádat
opoziční poslanci přepracová-
ní rozpočtu. Proti totiž bude i
ODS, což už minulý týden po-
tvrdil šéf jejich poslanců Zby-
něk Stanjura.

Místo navrhovaného schod-
ku 70 miliard korun budou top-
kaři navrhovat rozpočet s defi-
citem 50 miliard korun. Šetřit
by se podle nich mělo hlavně v
provozních výdajích státu a do-
tacích podnikatelským sub-
jektům. Tyto dotace Kalousek
označil v bonmotu jako sekci
„Babiš sobě“. „Je nám ale jas-
né, jak to dopadne, vládní vět-
šina si tento nezodpovědný roz-
počet prohlasuje,“ připustil
Kalousek. Proti rozpočtu hod-
lají hlasovat i komunisté, kteří
jej pokládají na „nekoncepč-
ní“. Nepodporuje růst ekono-
miky, ani neřeší snižování de-
ficitu. KSČM navíc vyčítá vlá-
dě, že nebere v potaz
i možnou stagnaci německé
ekonomiky kvůli kauze kon-
cernu VW. Komunisté navíc
považují za slabou jak valori-
zaci penzí, tak růst platů.

Ministr financí Andrej Ba-
biš (ANO) už dříve návrh stát-
ního rozpočtu označil za kom-
promis. Od května totiž poža-
davky ministerstev rostly až
o čtyřicet miliard korun. Jen v
srpnu se rozpočtové požadav-
ky 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.

nový příspěvek
na dojíždění
Nezaměstnaní, kteří si najdou
místo v jiném regionu, bymohli už
koncem letoška či začátkem
příštího roku začít dostávat pří-
spěvek na dojíždění za prací. Zá-
měr včera schválila vláda. „Ucha-
zeči o zaměstnání bude poskyto-
ván finanční příspěvek v případě,
kdy nalezne pracovní uplatnění v
jiném regionu, než je jeho bydliště.
Výše příspěvku bude vymezena
pásmyvzdálenostimísta vý-
konu práce odmísta pobytu,“
uvedloministerstvo práce. Zo-
hlední se přitompodíl nezaměst-
naných, složení pracovníchmíst,
počet uchazečů na volné pozice či
možnost dopravy v regionu, kam
bude chtít člověk dojíždět.Pro-
dloužit by semohlo i vyplácení
příspěvků namzdy u společen-
sky účelnýchmíst z 12 na 24
měsíců. (jk,čtk)
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ONA hledá jeho ON hledá ji

 ■ 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-mist-
rová. Viktorie/71, Znojmo

 ■ Zdenka, 57, Znojmo chce zatočit se 
samotou! Hledá se partner se smyslem 
pro humor, pro dobré i zlé! Vzhled neře-
ším, vzájemné sympatie ano!

 ■ Eva (55), BRN hledá sportovce - op-
timistu, zpočátku na přátelství, pozdě-
ji se uvidí. Já sama rekreačně sportuji, 
nejvíc v letních měsících. Ale třeba na-
jdeme i něco na zimu!

 ■ Upovídaná, milá, kamarádská milov-
nice zvířat Miluška/59, Brno by ráda na-
šla spřízněnou duši! Co takhle zajít si 
někam na skleničku?

 ■ Sandra/38 let z Mikulova k sobě hle-
dá sympaťáka pro vážný vztah. Podrob-
nosti 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 ně-
kam v klidu! Hana, 64, Břeclav!

 ■ Dana (65), Brno by se ráda seznámi-
la s vitálním pánem z JM. Ozvi se a mů-
žeme si někam vyjít. Alespoň nám ne-
bude smutno!

 ■ Chtěla bych poznat dobrodruha 
klidné povahy, nekuřáka vyšší postavy. 
Pouze BRNO! Ať si máme o čem poví-
dat. Libuše, 72, BRN

 ■ Pohledná šedesátnice Alena z Brna 
hledá milého pána z Karlovarského kra-
je. Věk nehraje roli, důležité jsou obou-
stranné 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.

 ■ Sportovně založená partnerka s ci-
tem pro přírodu? Mám vinice, jsem spo-
lečenský, mám rád děti, zvířata i tanec. 
Tvým ratolestem bych se nebránil. Jaro-
mír/35, Hustopeče

 ■ V běžném životě nemám štěstí na se-
známení se svobodnou ženou adekvát-
ně ke svému věku. Rád bych našel pří-
telkyni a časem i partnerku. Zkusíme 
to? Karel (50), Brno

 ■ Rád bych k sobě našel vlídnou, solid-
ní ženu z JM nejen na společné trávení 
volných chvil. Všechno závisí na vzájem-
ných sympatiích. Víc prozradím osobně! 
Petr/60, Bystřice

 ■ Miroslav, 48, Blansko čeká na svou 
osudovou partnerku. Hlavní je, aby-
chom si rozuměli po všech stránkách.

 ■ Světák hledá milou ženu, která by 
chtěla vzít muže pod svá křídla na del-
ší dobu. Rekonstruuji dům, a tak bydlím 
zatím v DD. Rudolf (80, Brno)

ZKLAMALA VÁS LÁSKA?Dejte jí druhou šanci! SEZNAMTE SE!

1
0
0
1
1
8
5
2
2
2
_
A

1
0
0
1
1
8
2
9
4
8
_
A

15PUBLICISTIKAdeník středa 21. října 2015


