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růstu počtu přenocování se  domníváme,  
že už  nadále  neporoste  obsazenost, ale 
dojde k   dalšímu růstu  průměrné ceny,“ 
říká Nath.

 Ceny v hotelech sice  rostou, ale   
stále jsou nižší než ve většině evropských  
metropolí.  Díky slabší koruně si tu navíc 
cizinci  mohou  dovolit  utrácet  více  než 
dřív. V listopadu to byly  více než 2 roky, 
co  Česká národní banka oslabila korunu 
a  pořádání  firemních  akcí a turistika do 
ČR jsou  stále atraktivnější.  Kurz nad 27 
Kč za euro chce ČNB držet i další rok.

 Zájem zahraničních turistů  roste 
také   proto,   že  ekonomika  v  západní 
Evropě a v USA oživuje a lidé  začali více 
cestovat.   Tuzemským  hoteliérům  letos  
pomohly velké akce, jako  bylo MS v ho-
keji v Praze a Ostravě, ME ve fotbale  do 
21 let  nebo Plzeň - evropské  město kul-
tury.  Příští  rok  by  se mnozí z jejich ná-
vštěvníků  mohli   podle  hoteliérů  vrátit.
Mohou také  kalkulovat s tím, že se zave-
dením  nových  leteckých  spojů  poroste 
příliv Číňanů a Korejců.  Jen Číňanů ho-
tely  od  ledna  do září  ubytovaly už 213 
tisíc.

 Očekávali  bychom,  že s  přízni-
vým ekonomických vývojem v hotelovém 
průmyslu  se také  zlepší  mzdové  a pra-
covní  podmínky  zaměstnanců, neboťze-
jména na nich závisí,  zda se budou hosté 
pro kvalitní služby do tuzemských hotelů 
vracet.
      PhDr. Dagmar Gavlasová

 Příznivou  zprávou  pro hotelový 
průmysl je  stoupající  obsazenost hotelo-
vých zařízení  a v posledních týdnech ho-
tely zaplňují zahraniční hosté, jejichž  pří-
jezd  nebyl očekáván.  Hlavním důvodem   
nárůstu   zahraničních  hostů  je  bezpeč-
nostní  situace  v  Evropě.  Zájem  vzrostl  
hlavně mezi zahraničními firmami,  které  
přesměrovaly své akce do České republi-
ky. Byl zaznamenán zvýšený zájem o po-
řádání  firemních  setkání a  některé spo-
lečnosti přesunuly z důvodu větší bezpeč-
nosti již zarezervované akce v Paříži nebo 
Bruselu  do  Prahy.  V  porovnání  s loň-
ským  rokem  rostou  i firemní  rezervace 
na první čtvrtletí roku 2016.

 Nový trend  je znát hlavně v ho-
telových  řetězcích.  Podle  odborníků by 
měl příští rok  napomáhat k  dalšímu ob-
chodnímu  růstu v  celém  odvětví.  „Bez-
pečnost bude  pro organizátory  nejen fi-
remních akcí a konferencí, ale i pro indi-
viduální  hosty jedním ze stěžejních para-
metrů   při   výběru  místa,“  říká   David 
Nath,  analytik  pro  střední  a   východní 
Evropu   hotelového   týmu   poradenské 
společnosti Cushman & Wakefield. To se 
podle  něj  může  projevit  na   zvýšeném 
přesunu turistů v rámci Evropy.  Místa ja-
ko Praha, Berlín, Vídeň, Varšava a Buda-
pešt  tak  mohou  příští  rok  pocítit další 
růst přenocování v hotelech,“domnívá se 
David Nath.

 Statistici  zatím  spočítali,  že od 
ledna   do   září  zájem  zahraničních  ná-
vštěvníků  o tuzemské  hotely  meziročně 

OBSAZENOST HOTELŮ STOUPÁ
vzrostl  už  o  8,1 procenta.  Ještě  více v 
tomto  období  narostla domácí klientela.  
Celkový  počet hostů  ubytovaných  v tu-
zemských  hotelech  za první  tři  čtvrtletí 
roku  2015  činil  9,23 milionu,  přičemž 
64 % hostů tvořili zahraniční  návštěvníci 
a nejvíce  hostů  ubytovaly tří a  čtyřhvěz-
dičkové  hotely.  U nich činí nárůst obsa-
zenosti 9,6 %. Nejvíce zahraničních hos-
tů pochází z Německa, tj. 1,154 milionu,  
ale strmě stoupl  počet návštěvníků  z Čí-
ny,  a to  o 40,9 %  a  z  Jižní  Koreje  o 
34,7 %.  Naopak významně  poklesl  po-
čet turistů z Ruska, a to o 38,9 %. Cizin-
ci jsou  pro  tuzemský  hotelový  průmysl 
velmi důležití. Na  celkovém počtu  hostů 
se podílejí skoro dvěma třetinami a v nej-
luxusnějších  pětihvězdičkových  hotelech  
tvoří cizinci dokonce 93 % všech hostů.

 Celkový   růst  letošní  poptávky 
po hotelech  se odrazil na  růstu cen. Po-
dle firmy STR Global, která sleduje vývoj 
v kategorii tří až pěti hvězd, se průměrná 
cena za prodaný  pokoj v období  od led-
na do konce října zvýšila na  80,42 eura.  
To je meziroční nárůst o 9,6 procenta.

 Povzbudivé vyhlídky na  růst cen 
pro  hotelový  průmysl  analytici  vysílají i 
na rok 2016.  Jak ukazuje  zmíněná  sta-
tistika STR Global, průměrná obsazenost  
vzrostla na 76,3 %, což  je více než  před 
krizí v roce 2007. Dostala se  tak poprvé 
od  krize nad  hranici 75 %, která je  pro 
kvalitu služeb  udržitelná.  Současná  prů-
měrná  cena  za  pokoj  je přitom zhruba  
30 % pod úrovní před krizí. „Vzhledem k 



ko takové,  ale musí to  mít „hlavu  a pa-
tu“. Za  racionální  by tak považoval  pro  
rok 2017 nárůst o zhruba  pět set korun,  
tedy na 10.400 korun měsíčně.

 Proti avizované  výši růstu  mini-
mální mzdy je i pravicová  opozice.  „Teď  
to  vypadá  velmi  hezky, ale v okamžiku,  
kdy dojde k  ochlazení  ekonomiky,  a ta, 
jak  je  známo,  funguje  cyklicky,  tak  se 
obávám,  že to může  být hodně  kontra-
produktivní,“   konstatuje   předseda  po-
slaneckého   klubu   TOP   09  František 
Laudát.

 O  nutnosti   výraznějšího   růstu 
před pár týdny mluvila i ministryně práce  
Michaela Marksová  (ČSSD). Podle  ní  je 
nutné   prohloubit  rozdíl  mezi nejnižším 
výdělkem a dávkami,  aby se víc vyplatilo  
pracovat.  Dosavadní  poměr   minimální  
mzdy k té průměrné označila  ministryně 
za „jednu z  několika ostud“  Česka. „Po-
kud se chceme co nejvíce  přiblížit,  nebo  
dosáhnout   hranice   40  %    průměrné 
mzdy,  tak  by  to  nejspíše mělo být ještě 
více než jedenáct tisíc.“

 Názor prezidenta Svazu průmys-
lu a dopravy  Jaroslava Hanáka,  že jde o  
politický populismus, jí připadá naprosto  
nemístný. „Jsme země relativně bohatá a 
v minimální mzdě,  jak v absolutní,  tak v 
procentuální vůči  mzdě průměrné,  jsme 
na  chvostě EU.  Není  možné,  aby tady 
pokračovala  dále  situace,  kdy  si  lidé s  
nejnižšími příjmy nevydělají ani na hrani-
ci chudoby,“ dodává.

 Sobotka nedávno  řekl,  že vláda 
může výraznějším zvyšováním  minimální 
mzdy  tlačit i na  citelnější  růst  ostatních  
mezd v zemi.  Právě na  to  upozorňovali  
už dřív zaměstnavatelé. Při zvýšení  mini-
mální mzdy  musejí totiž zvednout i ostat-
ní tarify. Stěžovali si,  že některá  odvětví  
se teprve vzpamatovávají z  krize a na vý-
raznější přidávání nemají.

 Podle analýzy, kterou si  nechaly 
odbory vypracovat,  rostou při  zvyšování 
minimální mzdy nejrychleji nejnižší tarifní 
stupně. Naopak vyšší  výdělky pro kvalifi-
kované síly se  zvedají  pomaleji. Mzdové 
rozdíly  mezi odbornými a  nekvalifikova-
nými  pracovníky  se tak  snižují.  Někteří  
zaměstnanci  to  podle  analytiků vnímají 
jako nespravedlnost, což může vést k po-
klesu jejich produktivity,  a tím ke snížení  
výkonnosti celého podniku.

 O kolik se nakonec zvedne mini-
mální mzda v roce  2017,  bude jasné po  
jednáních tripartity v letošním roce. Defi-
nitivní slovo ale nakonec bude mít vláda.

Zdroj: Česká televize

 Minimální  mzda  by mohla dále 
růst, nejen v příštím roce. Premiér Bohu-
slav Sobotka (ČSSD) uvedl, že by se měla  
v roce 2017  zvednout až  na 11 tisíc ko-
run měsíčně. Podle  koaliční smlouvy  by 
tak měla  postupně  dosáhnout  40  pro-
cent průměrné mzdy.

 Minimální mzda se v  ČR zvýšila  
už od 1. ledna 2016. Oproti  roku 2015 
o sedm set korun,  a to  na 9.900 korun.  
„Povedeme   důležitou  debatu  o  dalším 
růstu minimální  mzdy,  k 1. lednu  2017  
by se měla podle mého názoru zvýšit ale-
spoň na 11 tisíc hrubého,  abychom  spl-
nili  závazek  z našeho  vládního  progra-
mu,“ citoval Sobotku server iDnes.

 Jak  už  dříve  premiér  uvedl, je 
podle  něho  důležité,  aby  se  v  nových 
členských zemích EU platy  zvyšovaly ry-
chleji - posílí  to totiž  domácí  poptávku. 
Podaří  se  ale  také  udržet  víc  financí v 
české ekonomice, protože neodtečou do 
ciziny.

 „V  našem  zájmu  je,  aby u nás 
zůstalo víc peněz  prostřednictvím  vyplá-
cených platů…. Vláda má  jeden nástroj,  
který může použít, a tím  je tlak prostřed-
nictvím zvyšování minimální mzdy  na to, 
aby obecně rychleji  rostly platy v ekono-

mice.  Naši  lidé  si  to  zaslouží,  protože 
mají  často   stejně   dobrou  produktivitu 
práce  jako  jejich  kolegové  v  Německu 
nebo v Rakousku,“ prohlásil nedávno.

 Podle prezidenta Svazu průmys-
lu a dopravy  ČR Jaroslava  Hanáka  je v  
Česku  zvyšování  minimální  mzdy zatím 
politické téma,  které by  se mělo  dostat  
na úroveň sociálního  dialogu, uvedl před 
časem. A dodal, že zaměstnavatelé se rů-
stu nejnižšího  výdělku nebrání,  složitý je 
ale pro firmy v oborech s nízkými  mzda-
mi  jako   kožedělný  či  textilní  průmysl. 
Zvedá totiž i ostatní tarify.  Hanák by uví-
tal, kdyby  parametry pro  úpravu vychá-
zely z růstu ekonomiky, průměrné  mzdy 
a růstu  cen.  „Je to  pro  nás nová infor-
mace, jde o typicky  politickopopulistické 
opatření a  překvapuje mě,  že to  s námi  
nebylo konzultováno. Jsem předseda  tri-
partity  a  nám  nikdo  nic  takového  ne-
říkal.“

 Podle Hanáka je potřeba si uvě-
domit,  že  navrhovaných  jedenáct   tisíc 
minimální  mzdy znamená  11 %  nárůst.  
„Ten,  kdo  v životě  řídil nějakou malou, 
střední  nebo  velkou  firmu  si nedovede  
představit, že by dával jedenáctiprocentní 
nárůst mezd,“ říká Hanák.  A dodává, že 
se Svaz nebrání růstu minimální mzdy ja-

Minimální mzda má dále růst

Lidí bez práce v prosinci přibylo
 Nezaměstnanost v Česku v prosinci  stoupla na  6,2 % z listopadových  
5,9 %. Lidí  bez práce přibylo o téměř 22 tisíc na  453.118 uchazečů,  oznámil 
ÚP. Podle něj jde o běžný vývoj  nezaměstnanosti ke konci roku,  kdy se proje-
vuje postupné  ukončování  sezonních prací.  Meziročně  naopak  nezaměstna-
nost klesla, předloni v prosinci byl podíl lidí bez práce 7,5 %. 

 „Do evidence  se už hlásí  ve větším  počtu i lidé,  jimž k  31. 12. 2015 
skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, 
kteří dočasně přerušili svou  činnost a obnoví ji s  příchodem jarního počasí,“ 
uvedla generální  ředitelka Úřadu  práce ČR Kateřina Sadílková. „Nezaměst-
nanost se ke konci roku tradičně zvyšuje z důvodu ukončování  sezónních pra-
cí, nicméně poměrně teplé počasí v listopadu a prosinci společně s  příznivým 
ekonomickým vývojem vedlo k menšímu  nárůstu podílu nezaměstnaných osob 
než v předchozích letech.“

 Česká ekonomika je  podle Sadílkové v dobré  kondici,  na konci  roku 
byl absolutní  počet nezaměstnaných  nižší naposledy v  prosinci  2008.  Počet 
volných míst  ve srovnání s  listopadem klesl  o 2.504 na 102.545.  „Firmy  po 
letním  výpadku  většinou  už  doplnily  stavy,  a pokud  chystají  v  personální 
oblasti změny, čekají už  tradičně na začátek  nového roku.  Proto se i nabídka 
volných pracovních pozic poněkud snížila, přesto byla  jejich prosincová hod-
nota nejvyšší od roku 2008,“ podotkla Sadílková. Meziročně prosincový počet 
volných míst vzrostl o více než 43.800. 

 Z jednotlivých  krajů  si  nadále  drží  nejnižší  podíl  nezaměstnaných 
Praha se 4,2 %. Druhý je Plzeňský kraj, kde ale nezaměstnanost proti listopa-
du  vzrostla o  0,3 % na 4,6 %.   Naopak   nejvyšší  zůstává  nezaměstnanost v 
Ústeckém kraji, kde činí 8,9 %.



 Po zpěvu  dostali od  hospody-
ně koláče a koblihy. V průvodu maškar 
chodil medvěd.  Byl obtočen  hrachovi-
nou a  měl   ocas  z povřísla.   Maškary 
představovaly  i koně.   V  jižních   Če-
chách  to  byla   „klibna“,  v  severních 
„brůna“.  Na Klatovsku  voračky vystu-
povaly jako kozy. Taky se pochovávala 
dřevěná basa,   přikrytá  prostěradlem. 
Držely se ale i jiné,  méně nevinné kra-
tochvíle.  Mlácení  kohouta, stínání be-
rana, jenž měl krk namazán lojem, aby 
poprava nebyla tak lehká. Tyto nepěk-
né zvyky byly po roce  1850 zakázány. 
Staří  pamětníci jich  želeli a úřední zá-
krok si  všelijak  vysvětlovali. Podobně, 
jak tomu  bylo na Hané,  kde kdysi  byl 
rozdmýchán odpor  proti pěstování cu-
krovky a stařeček  si stěžoval:  „Bévalo 
lépe, veseleji než teď.  Tím je  vinna  ta 
zatracená  řepa!“   Známe  to! Vždy se 
najde něco, z čeho je vinen někdo, kdo 
o tom nemá  ani potuchy.  Současnost 
nám dává za pravdu.

 
 V masopustě se  stínali kohou-
ti, berani,  především však  krmníci, ur-
čení pro zabíjačku,  která byla  spojena 
se žertovným  obřadem. Domněle pro-
vinilý  vepřek   byl souzen  a  hospodář 
mu předčítal z knihy ortel. Ze zabíjačky 
si příbuzní,  kmocháčci, navzájem posí-
lali pečínky - říkali jim šperky. O poled-
ni pak  pečínkovou  omáčku,  v níž byl 
kousek  masa,  ovaru,  jater,  sleziny  či 
ledvin,   polévku   ovarovicu  a   jelita s 
kroupami. Jídelní lístek pro tuto příleži-
tost se lišil dle kraje a  zámožnosti hos-
podáře, ale byl si podobný. Někdy měli 
ke svačině  kousek  čerstvě vyříznutého 
bůčku, dušeného  na cibuli  s paprikou, 
zaklechtaného  kyselou  smetanou  a k 
tomu chléb.  V poledne  byla polévka s 
předem  vařenými kroupami, ovar s ja-
blkovým křenem.  K večeři  se  použila 
upravená polední polévka.              JiŠ

Pokračování v  příštím čísle Espressa

lo se mu končiny,  fašank, či jen konec 
masopust, a byla to  velmi živá událost. 
Poté  obyčej kázal  odpočinout  si před 
sedmitýdenním  půstem, jenž je čekal a 
najíst  se co  nejvíce,  tolik, co  žaludek 
snesl. Těm,  na něž se v masopustě 
ne-dostalo, se zpívalo:

Už je toho masopustu
namále, namále, 
kampak my ty staré panny 
prodáme, prodáme?

 Nejbujnější  veselí  a  hodování 
nastalo v  poslední tři  dny před Popel-
cem  nebo   na   Škaredou   středu,  ve 
dnech,  zvaných   „bláznivé“.   Největší 
svátek byl  až v úterý.  Tak  například v 
Seči na  Chrudimsku  nikdo  ani  rukou 
nehne,  že prý Boží hody  jsou do roka 
tři, ale ostatní jedny.  Dříve se  slavily v 
masopustě i jiné dny. V únoru,  na sva-
tého  Blažeje,  se  světil  chléb a chlapi  
sbírali po vsi dárky.  Na svatou Hátu se 
světila voda a na svatou Dorotu se této 
světici stínala zlatá korunka, což připo-
míná zachovaná  staročeská hra,  dlou-
ho provozovaná v jižních Čechách. Po-
slední masopustní čtvrtek se  pak nazý-
val   „tučný“  nebo  "tučák“,  po   Máří 
Magdaleně,  která  nevynikala štíhlostí.  
Při posledním masopustním čtvrtku vy-
slechla kázání Krista, obrátila se  ihned 
na víru a postila se.  Na památku  toho 
se ten  čtvrtek  nazýval „tučný čtvrtek“. 
A tak se za  starších dob hodovat  začí-
nalo už v tento den. Chasa mívala  od-
poledne prázdno a dostala tučné  jídlo. 
Hospodyně už tehdy vařily a pekly ma-
so, smažily koblihy, šišky, pekly  vdolky 
a buchty.  Na  tučný  čtvrtek  měl  totiž 
každý hodně jíst a pít,  aby byl celý rok 
při síle.

 Masopust    jako   pokračování 
starověkých   bakchanálií   a  saturnálií 
(starořímské slavnosti  k poctě boha ví-
na a úrody)  byl  velmi bujný,  zajímavý 
pro  svérázné   tance,  písně  a  hlavně 
kvůli průvodům  maškar,  kterým se na 
Klatovsku   říkalo  „voračky“.   Chlapci 
chodili  „po  voračce“  dům  od  domu, 
tančili a zpívali:

Něco na knopě,
něco na len,
něco zaplatíme, 
něco zapřem.
Haj hose do ječmena,
haj hose do žita,
lepší je ta malá holka, 
než je ta veliká!

 Masopust,   hody  a  posvícení 
mají svým zaměřením a povahou mno-
hé   společné   jmenovatele.   Ovlivňují 
práci pořadatelů, způsob realizací akcí, 
jejich  náplň,  obsah,  vše  čím  se  pak 
prezentují  návštěvníkům,  kteří  se jich 
zúčastňují.  Tyto   lidové  veselice   jsou 
spojené nejen s  tancem a hudbou,  ale 
také s vydatným jídlem, pitím a rozsáh-
lým sortimentem s občerstvením.

 Slaví se v době,  kdy je  možno 
dopřát si v hospodářství  oddechu, buď 
ke konci  zimy, když  polní  práce ještě 
nenastaly nebo  pozdě na  podzim, kdy 
jsou  většinou  už  skončeny.  Na  práci 
byl brán  ohled, nemarnil se drahocen-
ný čas,  jenž  přivedl  na svět  „císařské 
hody“.

 Za starodávna se hody slavily v 
každé osadě  či farnosti v  jiný čas. Na-
příklad v  Hulíně a Střebeticích  po Vá-
clavu,  v Tlumačově  po  sv. Martinu, v 
Chráštanech na  Anděla Strážce, v By-
lanech po Všech svatých,  jinde po  sv. 
Kateřině atd.  Časově  rozličným slave-
ním  hodů  se  ovšem  práce zdržovaly. 
Příbuzní, chasa a další  na hody chodili 
do sousedních obcí, a tak císař Josef II. 
nařídil,  aby  se  hody  ve všech obcích 
slavily třetí  neděli v říjnu,  kdy  jsou té-
měř všechny  práce při  polním hospo-
dářství ukončeny.  Odtud pochází, tady 
vznikl  název  „Císařské hody“. Toto cí-
sařovo, veskrze racionální nařízení, ne-
neslo však takové ovoce, jaké nést mě-
lo. Skoro  všude sice poslušně slavili cí-
sařské hody,  ale vedle  nich však dodr-
žovali místní posvícení, zvané „hodky“. 
Hody  byly  vlastně  oslavou  posvěcení 
chrámu,  později i kostelů v daném mí-
stě, obci a podobně.  Zajímavostí je, že 
prvním, kdo posvětil  vystavěná  chrám 
v Jeruzalémě,  byl  Šalamoun.  Za  čas, 
když se vysvětil kostel,  zvali se známí a 
přátelé  na  skvostný  oběd.   Společně 
hodovali a bavili se.  Tyto hody  se pak 
každý rok  opakovaly.  S malým  rozdí-
lem od slova  posvěcení je  nazvali  po-
svícením,  což platí  dodnes. Pořádá se 
všude, i tam, kde chrám  ani kostel ne-
ní.  Teď však nahlédneme do adventu a 
masopust.

 Masopust   začínal   po   
Třech králích.  Děvčata  a  chasníci  se   
opět scházeli na  přástkách a už  zase 
zpívali světské písně, které  byly v 
adventu za-kázány. A také se konaly 
svatby. Maso-pust   vrcholí  před  
dlouhým,  přísným jarním půstem a je 

MASOPUST, HODY, POSVÍCENÍ
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foto ČMKOS

     Dne 18. 1. 2016  se konalo  21.  zase-
    dání Rady Českomoravské konfederace odbo-
    rových svazů. V rámci bodu aktuální informa-
    ce byl diskutován návrh na  zvýšení minimální 
    mzdy v  roce  2017,  kdy  požadavek odborů je 
    zvýšení na 11.500 Kč, zatímco  premiér Bohu- 
    slav Sobotka navrhuje pouze 11.000 Kč.

     Členové  Rady byli  informováni o ně-
    kterých  aktuálních  makroekonomických uka-
    zatelích a o výsledcích jednání  tripartity. Vel-
    ké problémy se ukazují v souvislosti s vývojem 
ve společnosti NWR, kde hrozí ztráta velkého  počtu pracovních míst. Neuspo-
kojivá je i situace v hutnictví, které ohrožuje dovoz levné oceli z Číny. Předse-
da OS dopravy informoval o kritické  situaci v autobusové dopravě v Králové-
hradeckém kraji.  Odborové svazy  působící v kultuře se sešly s ministrem kul-
tury Danielem Hermanem, aby ho informovaly o nejpalčivějších problémech v 
tomto odvětví.  Předsedové  odborových  svazů  působících v  podnikatelském  
sektoru podali informaci o aktuálním stavu kolektivního  vyjednávání na vyšší 
i podnikové úrovni ve vazbě na kampaň "Konec levné práce". Ne ve všech od-
větvích se podařilo sjednat přiměřenou valorizaci mezd.

 Dále byly podány informace o činnosti Pracovní skupiny pro členskou 
základnu,  o přípravě koncepční  novely zákoníku  práce a o  aktuálním vývoji 
důchodové reformy. V bloku evropských a mezinárodních otázek byl předložen 
přehled stanovisek  Evropského hospodářského a sociálního výboru a obsaze-
ní výborů  EOK na období  2015 - 2019 zástupci ČMKOS.  Diskutována  byla 
příprava  VII. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů,  který se 
bude konat v roce 2018.  Současně byli  jmenováni vedoucí pracovních skupin 
pro statut  a program.  V závěru  jednání  představil  zástupce  Rady  mladých 
ČMKOS nový portál rady, ve kterém propagují užitečnost členství v odborech.

               PhDr. D. Gavlasová
 

Ministr D. Herman, náměstkyně ministra K. Kalistová a předseda ČMKOS J. Středula 

 Ministerstvo  práce  a sociálních 
věcí chce upozornit  živnostníky, že v pří-
padě minimálních odvodů  na důchodové 
pojištění   budou  po odchodu  do  penze 
pobírat velmi nízký důchod. Resort proto 
do  konce  února  obešle dopisem kolem 
600.000 lidí.  Zhruba polovina z nich to-
tiž odvádí do systému jen  zákonem dané 
minimum.  O kampani  ve  čtvrtek  infor-
movala  ministryně   Michaela  Marksová 
(ČSSD). 

 „Chceme   informovat   všechny 
osoby samostatně  výdělečně činné  (dále 
jen OSVČ), které to mají jako hlavní  čin-
nost, jak  rozdílně  se může  vyvíjet  jejich 
budoucí důchod podle toho, jak odvádějí.  
Většinou  si platí minimum a pak  se diví,  
že jejich  důchod  podle toho vypadá. Ni-
komu nic  nenařizujeme,  chceme jen in-
formovat," zdůraznila Marksová.

 Podle její  náměstkyně  Ivy Mer-
hautové se na resort začínají obracet lidé, 
kteří jsou zaskočeni tím, že jim při nástu-
pu  do  penze  sociální   správa  vyměřila 
6.000  či  6.500  korun.  Živnostníci  by 
měli dostat informace s propočty v  úno-
ru spolu s vyúčtováním odvodů. V dopise  
se  dozvědí, že  při  hrazení  minimálního  
pojistného  po  dobu  40 let  jejich penze  
činí 6.492 korun. 

 Nejnižší  odvod je zhruba 1.970 
korun.   Pokud  by  člověk  chtěl  pobírat 
9.000 korun,  měl  by  odvádět  měsíčně 
3.193 korun. Aby získal průměrnou pen-
zi, která loni na konci  září činila 11.334 
korun,  musel by do  systému platit každý 
měsíc 6.149 korun, upřesnila  náměstky-
ně. Podle údajů ministerstva v roce 2014 
dosahovaly  odvody průměrného zaměst-
nance  na  penzi  ročně  76.116  korun. 
OSVČ v  průměru  odvedla  32.184  ko-
run.  Podle  ČMKOS  mají  OSVČ  a  za-
městnanci  nerovné  postavení a pravidla 
by se měla srovnat.  Starobní, invalidní a 
pozůstalostní  důchody  pobíralo  loni  na 
konci září v Česku 2,83 miliónu lidí. Sta-
robních   důchodců  a   důchodkyň   bylo 
2,37 miliónu.
    Zdroj: esondy.cz
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