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Jurečka: Pětitisícový příspěvek na děti
není žádný dáreček, ale potřebná věc
Vláda rozhodla, že v srpnu
vyplatí většině domácností
s dětmi na každé dítě do 18 let
5000 korun. Podle vicepremiéra
a ministra práce a sociálních
věcí Mariana Jurečky (KDUČSL) je jednorázová dávka potřebná. Je zaměřena na domácnosti, které nezřídka mají i menší čisté příjmy na osobu než
senioři.
■ Kvůli vysoké inflaci jste
rozhodli, že domácnosti s čistým příjmem pod milion ročně dostanou 5000 korun na
každé dítě. Jak jste k těm parametrům dospěli?
Po debatě, kterou jsme vedli
v posledních čtrnácti dnech.
Zvažovali jsme i jiné nástroje,
například podporu rodičů a samoživitelek a samoživitelů přes
třeba rodičovský příspěvek, porodné nebo daňovou slevu na
děti. Ale u všech typů podpor
nám nakonec vždycky zůstala
určitá skupina rodičů a rodin,
které bychom nebyli schopni
podpořit a které se vypořádávají s nárůstem cen zboží a energií.
Proto jsme se nakonec rozhodli pro tuto finanční podporu, která bude adresována přímo rodičům na jejich děti.
A rozhodli jsme se tím podpořit nejenom nízkopříjmové, ale
i střední třídu, která se vypořádává s dopady, jež na ni mají
nárůst cen či úrokových sazeb.
■ Už je jasné, jak budou ty
domácnosti prokazovat příjem? Protože to je jedna z věcí, které oponenti kritizují.
Nyní to řešíme na technické
úrovni společně s ministerstvem financí, finančními úřady a Českou správou sociálního

zabezpečení. Věřím, že řešení
najdeme a že to bude klientsky
co nejjednodušší, abychom lidi
nezatěžovali.
Máme například poměrně
velkou skupinu, u níž víme, jaké jsou příjmové poměry jejich
rodičů. To je více než půl milionu dětí, u nichž to jsme schopni udělat velmi rychle.

jsme schopni jej předložit velmi rychle. Budu se snažit jej
předložit do zkráceného řízení,
aby jej Poslanecká sněmovna
mohla schválit už v prvním čtení. Pokud se to podaří, tak by
tento zákon, na jehož základě
budeme moci teprve zahájit výplatu peněz, mohl být schválen
během měsíce nebo měsíce
a půl.
■ Odbory na svém včerejším sjezdu oznámily, že požadují od července nárůst minimální mzdy na 18 200 korun.
Tedy o dva tisíce víc oproti
současnému stavu. Jak se
k tomu stavíte a máte případně nějakou svoji vlastní představu, o kolik by mohla vzrůst
a odkdy?

Věřím, že to bude
klientsky co
nejjednodušší,
abychom lidi
nezatěžovali
U zbývající části budeme
hledat, jak to jednoduše nastavit ideálně na základě dat, která si nasdílíme mezi úřady,
abychom s tím nemuseli zatěžovat rodiče.
■ Peníze by měly vyplácet
pobočky Úřadu práce?
Ne, to jsem ani nikde neřekl.
Na pracovní úrovni hledáme tu
správnou distribuční cestu.
Jsou tu zhruba tyto možnosti:
jsme schopni zabezpečit vyplácení buď přes standardní úřady,
jako jsou finanční úřad, Česká
správa sociálního zabezpečení,
teoreticky úřad práce, ale to
bych byl nerad, protože tam je
té agendy dnes velmi mnoho.
Pak jsou dvě možnosti, které
budeme také zvažovat, a to je
prostřednictvím bank nebo
České pošty.
■ Kritici také zmiňují, že
jde spíše o plošnou než adresnou dávku. Mohla by se totiž
podle nich týkat až 80 procent domácností s dětmi.
Takto poměrně široká podpořená skupina rodin je proto,
že když se podíváte na příjmovou situaci samoživitelek s jed-

Rozhodli jsme se
podpořit nejen
nízkopříjmové, ale
i střední třídu, která
se vypořádává
s dopady nárůstu cen
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ním nebo se dvěma dětmi nebo
rodin se třemi a více dětmi, tak
u nich je často příjem v čistém
na hlavu nižší než u seniorů.
Takže opravdu všichni nebo
většina domácností, kteří mají
děti, patří do skupiny těch, kteří jsou poměrně zranitelní, mají
poměrně vysoké náklady s výchovou. Proto tento způsob.
Není to plošná podpora. Plošná
podpora by bylo snížení daně
z přidané hodnoty nebo masivní snížení některých spotřeb-

ních daní. Je to cílené na zranitelnou skupinu, která se stará
o děti.
■ Takže i kritiku třeba od
exministra Miroslava Kalouska, že se jedná o dáreček
voličům, odmítáte?
Ano, odmítám.
■ Kdy zhruba by měl být
zákon, který příspěvek umožní, hotov a předložen Sněmovně?
Začali jsme na něm pracovat
ve čtvrtek. A já doufám, že

Budeme o tom s nimi jednat.
Je ale klíčové se o této věci bavit i se zástupci zaměstnavatelů,
protože jedna věc tady na sjezdu odborové centrály ČMKOS
nezazněla. Bereme poměrně samozřejmě, že v rámci sociálního smíru je jedna naprosto klíčová věc brána naprosto automaticky, a tou je nízká
nezaměstnanost, která je v České republice nejnižší v Evropské unii.
Průměrná nezaměstnanost
v EU je přes šest procent, my
máme 3,4 procenta. A jednou
z rolí státu je dělat dobrá opatření, která to zabezpečí do budoucna. To není automatické.

Jednorázový
příspěvek 5000 Kč
na dítě
Získají ho domácnosti s ročním příjem do jednoho milionu
korun čistého, a to včetně
všech dávek či alimentů.
To vychází zhruba na příjem
83 000 Kč čistého měsíčně
na rodinu.
Má se týkat až dvou milionů
z celkových zhruba 2,1 milionu dětí v ČR, tedy 1,1 milionu
domácností.
Nárok na něj budou mít děti
do 18 let.
Vyplácet by se měl v srpnu,
tak aby z něho rodiny mohly
pokrýt náklady spojené s nástupem do školy po prázdninách.
Podmínkou má být, že dítě
bude v den výplaty příspěvku
již narozené.
Ministr Jurečka původně
avizoval, že by příspěvek mohl
připadnout i dětem, jež se do
konce roku teprve narodí.
Ještě se upřesní, zda a jak
budou domácnosti o příspěvek žádat.

Takže když tu zazní nějaké číslo, je důležité velmi intenzivně
mluvit i s firmami, z nichž některé jsou dnes ve velkých problémech z hlediska exportních
možností, dodávek surovin
a podobně. A my to musíme
velmi dobře vybalancovat.
■ A je reálné stihnout případné zvýšení minimální
mzdy k počátku července?
Tedy za pouhé dva měsíce?
Protože si pamatuji, že to vyjednávání často probíhá
o dost delší dobu.
Uvidíme, jednat o tom budeme.

Odbory chtějí zvýšit minimální mzdu o dva tisíce
Minimální mzda by měla
vzrůst ze 16 200 na 18 200 korun hrubého. Tedy o dva tisíce,
což je nárůst zhruba o 12,4 procenta. A to už od července. Navrhly to na svém včerejším
sjezdu odbory. Zaměstnavatelé
to odmítají.
„Od července žádáme navýšení na 18 200 korun. Je nutné
se podívat na to, jak vysoká inflace je,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef
Středula. Podotkl, že už pro letošek odbory požadovaly navýšení na 18 000 korun. Při jednání pohrozily případnými protesty, ale upřednostňují jednání.
Lidem s nízkými příjmy je
podle nich třeba při současné
drahotě pomoci.

K částce odbory dospěly propočtem průměrné inflace. Červencový termín se navíc podle
Středuly dá v pořádku zvládnout, protože ho vláda schvaluje svým nařízením, které není
legislativně složité.

Protestující ﬁrmy
Ministr práce a sociálních
věcí Marian Jurečka (KDUČSL) jednání přislíbil. Ale bude podle něj hodně záviset na
postojích zaměstnavatelů. A ti
jsou proti.
Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka není navýšení minimální
mzdy v tuto chvíli tématem.
„Tématem je zvyšování cen
energií a dopady válečného
konfliktu. Pokud vím, tak navíc

není návrh na zvýšení minimální mzdy na programu dalšího jednání tripartity,“ řekl Právu. Na tripartitě se schází vláda
se zástupci zaměstnavatelů
a zaměstnanců.
„V tuto chvíli o tom jednat
nebudeme. Důležité je napřed
vyřešit dopady nárůstu cen
a válečného konfliktu na podniky, které jsou tím těžce postiženy, a podívat se na to, jak se
bude vyvíjet ekonomika,“ konstatoval rovněž Jan Wiesner,
prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.
Není podle něj totiž dosud
přesně známo, jak se bude vyvíjet ekonomika. „Jsme ochotni o případném navýšení jednat
ve třetím čtvrtletí,“ dodal. Tedy

po termínu, kdy by už měly
podle představ odborů minimální mzdy vzrůst.
Výši minimální mzdy upravuje vláda ve svém nařízení.
Podle dřívějších údajů ministerstva práce nejnižší výdělek
pobírá asi 139 000 lidí. Částka
se zvyšovala naposledy od ledna. Vzrostla o tisícikorunu na
16 200 korun. S nejnižším výdělkem se zvedá i zaručená
mzda, která se vyplácí v osmi
výších podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce.
Pohybuje se od minimální
mzdy do jejího dvojnásobku,
tedy do 32 400 korun. Právě
proti zvyšování těchto úrovní
zaručené mzdy zaměstnavatelé
nejčastěji při jednáních o růstu
mzdy protestují. (pcl, ČTK)

Středula dál v čele
Největší česká odborová
centrála, Českomoravská konfederace odborových svazů
(ČMKOS), zvolila na včerejším sjezdu do svého čela dosavadního předsedu Josefa Středulu. Podle volební komise
dostal 153 hlasů ze 173 delegátů. Protikandidáta neměl.
Místopředsednické
posty
obhájili Radka Sokolová a Vít
Samek. Ani oni neměli protikandidáty. Funkční období
všech tří bude čtyři roky.
ČMKOS zastřešuje 31 svazů
s několika stovkami tisíc členů.
Čtyřiapadesátiletý Středula ji
řídí od dubna 2014. (pcl, ČTK)

Ekonomika do března rostla, kvůli válce ale zpomalí
Česká ekonomika v letošním
prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 4,6 procenta. Proti poslednímu loňskému čtvrtletí se
hrubý domácí produkt (HDP)
zvýšil o 0,7 procenta. Předběžný odhad včera zveřejnil Český
statistický úřad (ČSÚ).
Čísla jsou lepší, než odhadovali analytici, podle kterých je
výrazný meziroční nárůst ekonomiky dán především srovnávací základnou. Ve stejném období loni totiž ekonomika zasažená epidemií koronaviru klesla.
Čísla podle analytiků ukazují na výrazné oživení ekonomiky po pandemii, zároveň se
shodují, že v dalších čtvrtletích
růst ekonomiky zastaví dopady
války na Ukrajině v podobě vysoké inflace i problémů s dodávkami v průmyslu.
Meziroční růst HDP nejvíce

podpořilo stavebnictví a skupipo čtvrtletích od roku 2019 v %
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Od druhého čtvrtletí ale pod- ČSÚ, PRÁVO-ti
le něj převáží negativní dopady
války, navíc se vyčerpá efekt ká ekonomika stoupla meziroč- loňský rok se HDP Česka zvýně o 3,6 procenta a mezičtvrt- šil o 3,3 procenta.
loňské nízké základny.
Válka na Ukrajině dopadá
Ve čtvrtém čtvrtletí loni čes- letně o 0,8 procenta. Za celý

Vývoj HDP

i na další státy Evropské unie.
Hospodářství EU v prvním
čtvrtletí vykázalo podle sezonně přepočtených údajů proti
předchozím třem měsícům růst
o 0,4 procenta. To je o desetinu
procentního bodu méně než
v posledním čtvrtletí loňského
roku, uvedl statistický úřad Eurostat.

Německo jde
opět vzhůru
Pro Česko je aspoň trochu
povzbuzující zprávou, že německá ekonomika se v prvním
čtvrtletí vrátila k růstu. Proti
předchozím třem měsícům se
zvýšila o 0,2 procenta, informoval včera v předběžné zprávě
německý statistický úřad. V posledním loňském čtvrtletí HDP
Německa o 0,3 procenta klesl.

Ekonomiku táhla vzhůru
vyšší míra tvorby kapitálu,
opačným směrem na ni působila bilance zahraničního obchodu. Hospodářství ale pociťuje
čím dál více dopady války na
Ukrajině, upozornili němečtí
statistici.
Růst francouzské ekonomiky, která je po Německu druhou největší v Evropě, se v prvním čtvrtletí nečekaně zastavil,
kvůli růstu cen energií a dopadům války klesly výdaje spotřebitelů.
Strmý nárůst spotřebitelských cen je velkým problémem napříč celou Evropou.
Míra inflace v zemích eurozóny v dubnu vystoupila na rekordních 7,5 procenta, v březnu byla
na 7,4 procenta. Vedle energií
podle Eurostatu výrazně zdražují i potraviny.
(svj, ČTK)

