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25,46
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25,46 -0,02
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před týd.
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21,28 -0,03

Benzin
Nafta

31,81
30,92

31,74
30,81

31,49
30,56

BURZY
Nikkei 225
Hang Seng
FTSE 100
DAX
CAC 40
WIG 20

index

změna%

22 865,86
31 541,08
7 710,98
12 981,19
5 541,12
2 321

0,47
1,35
-0,18
-0,15
-0,01
-0,36

Na Česko čeká v Bruselu
dotační dieta

INZERCE

Životní pojištění
není jen pojištění úrazu
Životní pojištění mnoho lidí chápe jako úrazové pojištění se spořením.
Tělesné poškození si dokážeme představit a také si ho často pojišťujeme.
Ale víte, že třeba invalidita v důsledku úrazu představuje z celkového počtu
jen 4 % případů? V ostatních případech je důvodem nemoc, varuje Ondřej
Poul, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě.
Jak tedy vybrat rizika v životním pojištění, aby co
nejlépe splnilo účel?
Je to podobné, jako s pojištěním domu nebo bytu
– taky si nepojišťujeme rychlovarnou konvici, ale je
důležité mít dobře pojištěný celou domácnost nebo
dům. Často nám stačí, že z pojistky získáme peníze
za zlomenou nohu nebo za dvoutýdenní neschopenku. To samozřejmě lze, ale je to vlastně nadstandard,
za který si připlatíme. Tyto věci jsou nepříjemné, ale
na nikoho ﬁnančně nepoloží. Daleko důležitější je
mít pojištěny události, které nás mohou existenčně
ohrozit. Když nás postihne vážná nemoc, můžeme
se ocitnout na dlouhou dobu bez svého obvyklého
příjmu. V takové chvíli je úlevou soustředit se na vyléčení a nepočítat, jak po ty dlouhé měsíce vyjdeme
s penězi. A kdybychom po vyléčení nemohli zpátky
do práce? Z invalidního důchodu snad zaplatíme
to nejnutnější, ale samozřejmě nám životní úroveň
poklesne.
Většina lidí je ale přesvědčena, že i takovou situaci nějak zvládne.
A víte, že průměrná délka jedné neschopenky při srdečním onemocnění je přes 80 dní? A u jedné obvykle nezůstane, protože z vážných onemocnění se
v průměru léčíme až 2 roky! Průměrný čistý příjem
v ČR vychází okolo 23 tisíc korun. Ale výše nemocenské je jen asi 14 tisíc korun. To je propad o 9
tisíc korun! První měsíc to většinou nějak zvládnete, ale jste-li doma 3 měsíce, začíná už jít do tuhého.
A když se nemoc komplikuje a stanete se invalidním,
příjem klesne trvale. Každý měsíc Vám pak bude chybět zmiňovaných 9 tisíc korun, a to po mnoho let
nebo až do konce pracovního života. To mohou být
už miliony! Dobře nastavené životní pojištění Vám
v takových případech téměř dorovná náš původní
příjem. A to je jeho nejdůležitější vlastnost.
A co když už životní pojištění sjednané mám?
Je dobré občas zkontrolovat, zda vaše pojištění stále
odpovídá současnosti. Jiné potřeby máme jako mladí singles a jiné jako živitelé rodin nebo lidé ve druhé

polovině života. Nejde o to existující životní pojištění
rušit a uzavírat nové. Často stačí se nad ním jen znovu zamyslet a případně ho upravit.
Platí stále, že průměrná pojistná částka životního
pojištění je u nás výrazně nižší, než ve vyspělých
zemích?
Bohužel ano. Setkáváme se například s tím, že živitel
rodiny má hypotéku na 2 miliony, ale pojistí se jen
na 500 tisíc korun. Nabádáme proto na poradce, aby
klientovi vysvětlili, že toto je nedostatečné. A nově
jsme se rozhodli nastavení odpovídajících pojistných
částek podpořit také cenově. Pokud si klient sjedná
rizika v celkové výši 1 milion korun, získá slevu 10 %
z pojistného, pokud jeho pojistné částky přesáhnou
3 miliony korun, sleva bude dokonce 20 %. Upravit
pojistné částky si mohou i stávající klienti, případně
si mohou u své smlouvy sjednat nějaké další riziko.
Získají tak kvalitnější pojištění, které lépe odpovídá
jejich životní situaci, navíc se zajímavou slevou.
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Integrovaný regionální OP

4,6

OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost

4,3

OP Výzkum vývoj a
vzdělávání

2,8
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OP Životní prostředí
Program rozvoje venkova
OP Zaměstnanost

2,1

OP Technická pomoc

0,22

OP Praha – pól růstu

0,20

miliard korun získá
Česko za období
2014 - 2020 z ESF

2013

84 753,7

2014

75 317,6

2015

150 028

97 852

2016

42 409,1

(Kolik to bude přesně, záleží na
měnovém kurzu, ke kterému jsou
jednotlivé výzvy vypsány.)

OP Rybářství 0,03

v mil. Kč

606

2,3

44 190,4

Stále dostaneme více, než dáme
Kromě toho se bude také měnit
částka, kterou přispíváme – z jednoho procenta HDP na 1,114 procenta,
pokud se na tomto návrhu všechny
země shodnou. Aktuálně to vychází 60,4 miliardy korun ročně, tedy
za sedm let 423 miliard korun. Je to
skoro tolik, kolik bychom mohli
z Bruselu dostat. Česko by tak bylo
pořád čistý příjemce peněz, ale pří-

OP Doprava

124 817,5

Č

esko čeká významný pokles
v dotacích z evropských
strukturálních fondů – až o
pětinu. Navíc každá koruna
z Evropy bude skoro celá
vlastně pocházet z českých daní –
proto, že budeme do společného rozpočtu kvůli brexitu přispívat víc. Firmy, obce, kraje i ministerstva, které
dnes dotace používají, se o ně budou
muset poprat a na financování svých
plánů vytáhnout více peněz z vlastní
peněženky.
„V letech 2014 až 2020 máme nasmlouváno z Bruselu 606 miliard korun. V dalším období, po roce 2020,
odhaduji, že hlavně díky brexitu Česko může ztratit 15 až 20 procent,“
říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. To by znamenalo pokles příjmů na zhruba 500 miliard
korun.
Peněz bude o něco méně i proto,

Kolik Česko čerpá z EU

41 899,2

Jitka Vlková
redaktorka
MF DNES

že Unie chce pod tíhou aktuálního
dění dávat více ze svého rozpočtu na
obranu a bezpečnost. Změnit by se
mohly i vzorce, podle kterých se balík dotací (na dohánění ekonomicky
vyspělejších zemí Unie) rozděluje.
„Jestli se do vzorce začne započítávat nezaměstnanost a migrace, tak
na tom Česko nebude moc dobře.
EU chce pomoci více postiženým státům,“ poznamenává Dostálová.
V Unii se teprve začíná vyjednávat
a Česko má v neměnném způsobu
přerozdělování spojence, jako Rakousko, Německo, Slovensko nebo
Belgii.

nos už by nebyl tak velký. Propad
výhodnosti je zřejmý při srovnání
s uzavřeným programovacím obdobím 2007 až 2013. Do Bruselu jsme
za tu dobu poslali 263 miliard a obdrželi jsme 581 miliard, tedy zhruba 45 haléřů z každé koruny dotace
jsme předtím poslali do společného rozpočtu sami.
Česko i po roce 2020 počítá s dotacemi na životní prostředí, dopravu,
vědu, výzkum a inovace a podnikání. Lidé by to měli pocítit na investicích ve školství, zdravotnictví, v dopravě, v sociální oblasti, v bytové politice či u památek. Poprvé by také
Unie mohla umožnit dotace použít
na projekty týkající se seniorů, dosud se dotovala jen aktivní část populace. „Populace v Evropě stárne a nastávají situace, kdy se pracující lidé
potřebují postarat o své rodiče a vypadávají kvůli tomu z pracovního
procesu. Z dotací by se mohly budovat denní nebo týdenní stacionáře,
alzheimer centra a centra pro zdravotně postižené,“ říká Dostálová.
Ministerstva se také budou muset
připravit na převzetí provozního financování některých projektů, které
musí prokázat svou alespoň pětiletou udržitelnost a zatím si na sebe
nevydělají. Jde například o některá
vědeckovýzkumná centra, spadající do rozpočtové kapitoly ministerstva školství. „Výzkumy se musí nejprve zavést do praxe, aby se finance vrátily a kolečko se uzavřelo. Náběh chvíli trvá, ale státní rozpočet
to musí zafinancovat,“ říká Dostálová. Stejný problém teď řeší například ministerstvo práce u dětských
skupin vzniklých z dotací jako náhrada školek.
Dotační dieta čeká také podnikatele. „Řada podniků by do některých
vědeckovýzkumných projektů nešla, pokud by tam nebyly dotace,
jsou na to navyklé,“ poznamenává
Ondřej Bendl ze společnosti enovation, která firmám pomáhá získávat dotace z evropských fondů.
Podle něj budou také firmy tlačeny
více se zajímat o dotace z jiných
zdrojů, například z celoevropských
dotačních programů (Eurostars,
Horizon 2020), do kterých se jim
dnes moc nechce, protože jsou
v angličtině a je nutné vytvářet pro
čerpání konsorcia.
Firmy se také budou muset učit
zvýšit svou konkurenceschopnost
nejen dotacemi, ale i hledáním
úspor. „Řada z nich má rezervy
ohledně nákladů na energie, lepšího nastavení firemních procesů a finančního řízení,“ dodává Bendl.
S přispěním Radky Hrdinové

191 927,2

Dotace nebudou tak moc
evropské, většinu si zaplatíme.

44 476

PRAHA Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) včera pověřil
řízením státního podniku Lesy ČR
stávajícího ředitele lesního a vodního hospodářství Tomáše Pospíšila.
Ten převzal firmu po Danielu Szórádovi, kterého ministr v pátek odvolal kvůli kůrovcové kalamitě. Výběrové řízení na nového ředitele podniku Milek zatím vypisovat nehodlá. Opatření k likvidaci kalamity
hodlá představit v úterý. Už teď je
podle ministra jisté, že kalamita nepůjde zvládnout za několik měsíců.
„Kalamita je tak rozsáhlá, že to
bude trvat minimálně rok dva,“
řekl.
Szórádovo odvolání podle Milkova pátečního vyjádření nesouvisí s
politickou situací. Podle něj Szórád
pochybil, vytvořil v lesích nekoncepční a zanedbanou situaci, kdy
se přemnožil kůrovec. Szórád nesouhlasí. Podnik podle něj dělal
pro zvládnutí situace maximum.
Piráti chtějí iniciovat svolání mimořádné schůze Sněmovny, která
by měla změnit přístup k lesnímu
hospodářství. „Bylo to poprvé,
kdy ministerstvo připustilo, že
univerzálním viníkem loňské
kůrovcové kalamity na severu Moravy a ve Slezsku není jen klimatická změna,“ uvedl místopředseda
sněmovního zemědělského výboru Radek Holomčík (Piráti). „Pokud ministerstvo náhle změní oficiální verzi příběhu, je zde silné
podezření, že celou dobu veřejnosti lhalo. To je velmi závažná situace,“ dodal. (ČTK)

21,31
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Pramen: Burzy, CCS, Patria

119 793,6

Lesy ČR bude
nově řídit
Pospíšil

$

21,28

41 661,3

Ekonomika
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126 415

6

2017

80 627,1

55 443
Zdroj: MPO, MMR

Celkové příjmy z rozpočtu EU
Celkové platby do rozpočtu EU
Kolik Česko vydělalo

Dávky na bydlení

Zneužívání údajů

Stát vyplatil 2,5
miliardy, ubývá
také příjemců

Facebook podezírá Soud potvrdil
na dvě stovky
pokutu 8,5 mil.
aplikací
za trasu metra A

Výdaje na dávky na bydlení letos
dál klesají, ubývá i jejich příjemců.
Za první čtvrtletí jim stát vyplatil
2,53 miliardy korun, což je zhruba
o 400 milionů méně než před
rokem. Celkem loni úřady práce
potřebným na bydlení rozdělily
11,04 miliardy, o dva roky dřív to
bylo 13,3 miliardy. V Česku se poskytují dvě dávky na bydlení, a to
příspěvek a doplatek. Příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory. Dosáhnou na něj lidé, jimž
na přiměřené bydlení nestačí
30 procent příjmu. V Praze je to
35 procent. Doplatek patří mezi
dávky hmotné nouze. Získají ho ti,
kteří mají nárok na příspěvek na
bydlení. V březnu ho pobíralo
44 900 lidí. Proti loňskému březnu
jich tak 30 procent ubylo. (ČTK)

Společnost Facebook zatím identifikovala zhruba 200 aplikací, u kterých má podezření na zneužívání
údajů o uživatelích své sociální
sítě. Firma také uvedla, že v rámci
vyšetřování, které v březnu ohlásil
její zakladatel a generální ředitel
Mark Zuckerberg, již prověřila tisíce aplikací. „Zhruba 200 aplikací
bylo suspendováno, dokud se důkladně neprozkoumá, zda skutečně nějaké údaje zneužily,“ uvedl
zodpovědný viceprezident. (ČTK)

Dopravní podnik

Brněnský soud potvrdil pokutu 8,5
milionu korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro Dopravní podnik hlavního města Prahy. Sankce je za chyby při zadávání zakázky na dostavbu trasy metra
A. Dopravní podnik v zakázce za
27,1 miliardy korun podle soudu
nestanovil transparentně způsob
hodnocení nabídek u kritéria na
plán organizace výstavby. Dopravní podnik podle ÚOHS neuvedl dostatečně upřesňující údaje tak, aby
byl předem znám způsob hodnocení podle zmíněného dílčího hodnoticího kritéria. Firmy neměly srozumitelnou informaci, které řešení
bude považováno za nejvhodnější.
Hodnoticí kritéria jsou podle antimonopolního úřadu klíčovou částí
zadávací dokumentace. (ČTK)

