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Změní se příspěvek na bydlení i rodičovská

Půjde čerpat
více z rodičovské
Vedle toho dozná příspěvek na
bydlení i dalších změn. Už nebude potřeba dokládat dokumenty
k přiznání příspěvku každý čtvrtrok, nýbrž jen jednou za pololetí. Výjimka nastane, když se nějak změní podmínky žadatele.
Vedle příjmů a výdajů to například může být situace, kdy do
domácnosti přibude další člen
nebo se z ní někdo odstěhuje.

V žádosti o příspěvek pak
nebude potřeba podrobně rozepisovat veškeré výdaje spojené
s bydlením, například služby či
náklady na výtah. Postačí informace o nájmu a energiích.
Doklady pak nebude nutné
předkládat v originálech, postačí kopie.

platy jednorázové nenárokové
dávky zvané mimořádná okamžitá pomoc. Nově ji budou
moci dostat i lidé, jimž bude
kvůli nedostatku peněz hrozit
ztráta bydlení nebo zůstanou
bez základních potřeb. Celková
částka v jednom roce podle novely nepřekročí dvacetinásobek
životního minima.

V žádosti o příspěvek
nebude potřeba
podrobně rozepisovat
výdaje spojené
s bydlením
Novela přináší i další změny. Například u rodičovského
příspěvku, který bude možné
pobírat v maximální výši
13 tisíc korun měsíčně místo
současných 10 tisíc. Jeho celková výše se ale nemění. To
v praxi znamená, že pokud někdo zvolí vyšší vyplácenou
částku, zkrátí se mu doba rodičovské dovolené.
Rozšíří se také možnost vý-

Příjem doložit
za poslední 3 měsíce
Bude se u ní také posuzovat
– pokud Úřad práce nerozhodne o kratší době – příjem
za žadatele za poslední tři měsíce, nikoliv jeden měsíc jako
nyní. Stát tím chce zabránit
tomu, aby lidé nezískávali
dávku neoprávněně, když si
například předtím účelově vyberou peníze z účtu.
Neziskové organizace to
kritizují s tím, že se člověk
může dostat do potíží nenadále a příjmy staré tři měsíce
o jeho současné situaci moc
nevypovídají.
(pcl)
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Lidé, kteří pobírají příspěvek
na bydlení, nebudou muset
v červenci se žádostí o jeho
opětovné udělení na Úřad práce. Příspěvek bude přidělován
na dobu neurčitou, tedy do doby, kdy se případně změní příjmové a výdajové podmínky
člověka, který jej pobírá, a on
na něj neztratí nárok.
Rozhodl o tom Senát, který
včera schválil novelu zákonů
o státní sociální podpoře
a o pomoci v hmotné nouzi.
Novelu podepsal i prezident.

Odboráři hrozí kvůli nízkým platům protesty
Odbory zastupující zaměstnance ve státní a veřejné správě
požadují, aby platy učitelů či
zdravotníků a učitelů od srpna
nebo září vzrostly o 700 až
1000 korun měsíčně. A to pro
každého z nich.
Ministr práce a sociálních
věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se chce s odboráři určitě
19. července domluvit.
Pro lidi, kterým se letos nezvyšoval tarifní výdělek, třeba
nepedagogické pracovníky či
lidi v kultuře, ale také pro zaměstnance ve státní službě

chtějí odbory navýšení o deset
procent. Mezi zaměstnance ve
státní službě spadají ministerští
úředníci i pracovníci Úřadu
práce, České správy sociálního
zabezpečení, katastrálních úřadů či finanční správy. Pokud
k tomu nedojde, hrozí protesty.
Vláda odborům v úterý na
jednání nabídla, že od září by
mohly vzrůst platy o deset procent pouze nepedagogickým
pracovníkům,
kuchařkám,
uklízečkám, dělnickým profesím, zaměstnancům v kultuře
či třeba úředníkům samospráv

nebo lidem z příspěvkových organizací. Zaměstnancům bezpečnostních složek by se pak
měly tarify zvýšit od ledna
o deset procent. U ostatních
profesí zatím žádné navýšení
neoznámila. S návrhem odbory
nesouhlasily.

„Tahají nás za nos“
Podle nastupujícího ministra
školství Vladimíra Balaše
(STAN) je však možné, že by
se od ledna mohly zvednout výdělky o deset procent i učitelům. „Je to otázka, jaké pro-

středky máme, a pak priorit
státu při tvorbě rozpočtu. Ale
10 procent je zcela reálných,“
řekl Právu Balaš.
„Chtěli bychom se v červenci
dohodnout na růstu platů učitelů i profesí, kteří jsou v platových tabulkách dva až čtyři,“
řekl Právu Jurečka. Tam spadají například lidé pracující v sociálních službách, zdravotníci a
podobně.
„Tak abychom se dohodli a
řekli si, že z části to zvýšíme od
prvního září. To znamená ty, co
jsem uvedl a zaměstnanci státu

mimo státní službu,“ uvedl Jurečka. U těch ostatních by to
mohlo být od ledna. Ale jestli
to bude o deset procent, nedokázal odhadnout.
Pokud se odboráři na navýšení platů, které je podle odborářů nutné kvůli vysoké, v současnosti šestnáctiprocentní meziroční inflaci, s vládou
v červenci neshodnou, mohli
by sáhnout k protestům. „Jednání vládních představitelů nepovažuji za korektní. Pokud se
dvakrát nedohodneme a na
druhém jednání jsou představe-

ny vládní varianty a na třetí
jednání přijdou s další variantou, tak nás tahají za nos,“ řekl
Pavel Bednář, šéf Odborového
svazu státních orgánů a organizací.
„Náš návrh nebyl ani přemrštěný, ani neopodstatněný.
Pokud se nedohodneme, svazy
se sejdou a domluvíme se, jak
dál,“ uvedla Dagmar Žitníková,
stojící v čele zdravotnických
odborů. Odboráři tak zůstávají
ve stávkové pohotovosti. V ní je
devět svazů, další čtyři je pod(pcl, jim, ČTK)
porují.

Příspěvek 5000 Kč podepsán Minimum a dávky vzrostou Z ČEZ 18 mld. až v listopadu
Domácnosti s příjmem do
jednoho milionu korun hrubého ročně, tedy asi 83 330 korun
hrubého měsíčně, dostanou
v srpnu jednorázový příspěvek
5000 korun na každé dítě. Prezident Miloš Zeman včera podepsal vládní předlohu zákona,
který příspěvek zavádí. Nic tak
nebrání tomu, aby zákon začal
platit.
Podmínkou pro příspěvek je
kromě výše příjmů i to, že nezaopatřené dítě či mladistvý
nesmí do 1. srpna dovršit osmnáctý rok věku. Peníze ale dostanou i rodiny dětí, které se do

konce letošního roku teprve
narodí.
Domácnosti, které v červenci na účet dostanou červnové
přídavky na děti, budou mít na
příspěvek nárok automaticky.
Ostatní si o něj musejí zažádat,
čas na to budou mít rok. Většinu informací si ale stát dohledá
sám, a to ze svých registrů.
Na příspěvek budou mít nárok domácnosti, v nichž dítě
trvale žije. Pobírat jej mohou
nejen rodiče, ale i pečující prarodiče, pěstouni či partner nebo partnerka, kteří s rodičem
a dítětem žijí.
(pcl)

Životní minimum pro jednotlivce se od zítřka zvýší ze 4250
na 4620 Kč. To je nárůst o 8,8
procenta. Existenční minimum
pak vzroste z 2740 na 2980 Kč.
Procentuální navýšení je zde
stejné. Rozhodla o tom včera na
svém zasedání vláda.
„Dosud bylo 360 tisíc lidí,
kteří mohli čerpat podporu, nyní
předpokládáme, že jich bude
okolo 400 tisíc,“ řekl ministr
práce a sociálních věcí Marian
Jurečka (KDU-ČSL).
Jde o dávky pěstounské péče,
příspěvek na živobytí, přídavky na
děti, porodné a další. Minima hrají

roli i při exekucích pro určení nezabavitelné částky nebo pro stanovení alimentů. Jejich další využití
je při podpoře azylantů a ochraně
cizinců či osvobození od rozhlasových a televizních poplatků.
Zatímco existenční minimum
je stejné pro všechny v domácnosti, životní minimum se liší
podle jejich počtu a věku. U dvou
dospělých v rodině se tak zvýší ze
7440 na 8090 Kč, u dvou dospělých a jednoho dítěte mladšího
šesti let z 9610 na 10 450, u rodiny se dvěma dospělými a dvěma
dětmi ve věku osm a šestnáct let
ze 13 160 na 14 310 Kč. (pcl)

Valná hromada energetické
skupiny ČEZ schválila v úterý
před půlnocí návrh ministerstva
financí coby majoritního akcionáře na výplatu dividendy ve výši 48 Kč na akcii. Termín pro
výplatu ale bude až 1. listopadu.
Celková vyplacená dividenda
dosáhne 25,8 miliardy Kč, stát
jako majoritní akcionář získá
zhruba 18 mld. Před schvalováním dividendy z loňského zisku
ČEZ představenstvo firmy navrhovalo dividendu 44 Kč na akcii
a ministerstvo financí, jehož
prostřednictvím vlastní stát asi
70 procent akcií ČEZ, podalo

valnou hromadou nakonec
schválený protinávrh 48 Kč.
„Z částky cca 18 miliard, která bude fakticky příjmem státního rozpočtu, by zhruba 16,5 miliardy Kč měla vláda využít na
boj s vysokými cenami energií,“
sdělil Právu mluvčí ministerstva
Tomáš Weiss. Resort také navrhl
posunutí výplatního termínu
o tři měsíce kvůli zachování likvidity podniku.
Výplata navýšené dividendy
v odloženém termínu znamená,
že dividenda bude vyplácena
z nárůstu provozního cash flow
ČEZ.
(svj)

Voják jde, aby vyhrál, řekl Pavel a ukázal sponzory
Generál Petr Pavel včera potvrdil, že hodlá kandidovat na prezidenta. Oficiálně to ale chce oznámit až koncem srpna, kdy spustí
ostrou volební kampaň. „Jsem
rozhodnutý kandidovat a ve volbě
uspět. Voják nejde do války s tím,
aby se jí zúčastnil, ale aby vyhrál,“ řekl včera na setkání s novináři. Trvá na tom, že kampaň
zatím nedělá, jen se na ni připravuje. Odmítá, že jde o lavírování.
„Nevidím smysl v tom vyhlásit kampaň před dovolenými
a vzápětí na ni odjet. Pokládám
za rozumné vyhlásit ji v okamžiku, kdy se do ní budu moct
plnohodnotně pustit,“ vysvětlil
svou strategii. Průzkumy Pavla
společně s Andrejem Babišem
(ANO) favorizují. Babiš ale zatím kandidaturu oficiálně neoznámil, plánuje to 4. listopadu,
tedy jen čtyři dny před uzávěrkou přihlášek.
Reagovat teď musí Pavel na
brzké vyhlášení termínu voleb
předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) na 13. a 14. ledna 2023. Pavel původně počítal
s tím, že k vyhlášení dojde až
v srpnu. Ve Sbírce zákonů by

mělo rozhodnutí vyjít k 1. červenci a všichni aktivní prezidentští kandidáti si tak do pěti
dnů musí zřídit transparentní
volební účet. A všechny náklady na kampaň se kandidátům od
1. července započítají do zákonného limitu – ten je pro každého
před prvním kolem voleb 40 milionů korun, pro případné druhé
kolo dalších deset milionů.

Armáda byznysmenů
Podpory od vládní koalice
Spolu se generál nezdráhá, pokud by přišla. Sám o ni ale neusiluje. Od některých občanských demokratů a z TOP 09 ale
už dříve zazněly kritické hlasy
k jeho podpoře, a to hlavně
v souvislosti s Pavlovým dřívějším členstvím v KSČ.
Ve velkém však kryjí Pavlovi
záda zhruba dvě desítky finančníků a byznysmenů. Třeba spoluzakladatel sázkové společnosti Tipsport Jaroslav Beran, dále
Zbyněk Frolík ze společnosti
Linet Holding (výrobce zdravotnických lůžek), zakladatel Mall.
cz Ondřej Fryc či spolumajitelé
softwarové firmy Y Soft Corporation Václav Muchna a Martin
de Martini. „Chceme mít prezi-
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Kristýna Šopfová

Petr Pavel (vlevo) při neformálním setkání s novináři, na kterém představil sponzory.
denta, za kterého se nebudeme
muset stydět,“ řekl Muchna.
Dary přislíbili také investoři,
kteří zasahovali do politiky už
dřív. V roce 2020 vyzvali Jan
Barta a Dušan Šenkypl z investiční skupiny Pale Fire Capital demokratické strany, aby se do sněmovních voleb spojily proti hnutí
ANO, SPD a komunistům. Koalice PirSTAN a Spolu za to později

odměnili v součtu 25 miliony korun (5 milionů pro stranu/hnutí).
Založili si na to i Spolek pro
podporu liberální demokracie,
v jehož čele je Barta. Výzvu tehdy podpořil i zakladatel Livesportu Martin Hájek, finančník
a filantrop Libor Winkler nebo
podnikatel Martin Vohánka,
kteří teď podporují i Pavla.
Podobně zakladatel Liftago

Martin Hausenblas, který chtěl
do loňských sněmovních voleb
kandidovat za hnutí Lidé Pro
vedené Mikulášem Minářem
(dříve spolek Milion chvilek).

Tři miliony na hlavu
Štědrost podnikatelů nemá
být bezbřehá. „Dohodli jsme se
s podporovateli, že nebudeme
chtít od nikoho z nich vyšší

částku než tři miliony korun,
a to z toho důvodu, abychom
zajistili co nejširší spektrum
dárců,“ uvedl Pavel. Takový limit je pro dárce stanoven v případě stran a hnutí.
Pro prezidentské volby to ale
neplatí. „Teoreticky může jeden podporovatel udělat celou
kampaň,“ potvrdil Právu František Sivera z Úřadu pro dohled
nad hospodařením politických
stran a hnutí.
Pavel zároveň nebude přijímat dary od lidí spojených
s „divokou privatizací, tunelováním a jinými nekalými praktikami v uplynulých třiceti letech“.
Peníze si nehodlá vzít od politicky angažovaných osob, jako jsou politici či zástupci soudů. Stejně tak od státních podniků a veřejných institucí
včetně těch zřizovaných nebo
s majetkovým podílem obcí,
měst či krajů.
Tabu jsou také „zástupci velkého byznysu, kteří jsou přímo
napojeni na státní zakázky ať
už energetika, obranný, nebo
zdravotnický průmysl“. Odmítá
i jakékoli závazky na protislužbu v případě zvolení.

