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Čtyři mrtví policisté v Paříži

VYŘIZOVÁNÍ ÚČTŮ? Útok nožem na policejní pre-
fektuře v centru Paříže si vyžádal celkem pětmrtvých,
napsal server bfmtv.com s odvoláním na své zdroje.
Mezi oběťmi jsou podle něj čtyři policisté a zemřel ta-
ké útočník. Podle francouzského tisku incident nej-
spíš souvisel s vyřizováním účtů na pracovišti, při-
čemž útočník trpěl lehkým handicapem – špatně sly-
šel. Foto: ČTK

V Libyi zahynuly už
desítky ruských vojáků
Moskva – V bojích soupeřících armád v Libyi za-
hynuly desítky ruských vojáků. Napsala to na
svémwebu ruská opoziční televizní stanice Me-
duza. Jejich přítomnost v neklidné severoafrické
zemi je podle ní tak tajná, že těla mrtvých zatím
nechtějí ani předat pozůstalým. Rusové údajně
podporují armádumaršála Chalífy Haftara. (čtk)

Postřelený hongkongský
student bude obviněn
Hongkong –Osmnáctiletý hongkongský student,
který byl při úterních demonstracích zasažen
ostrou policejní palbou do hrudníku, bude obvi-
něn z napadení policisty. Podle agentury AP to
včera oznámila hongkongská policie s tím, že
mladík policistu při potyčce udeřil kovovou tyčí.
V Hongkongu se demonstruje od června. (čtk)

EU prý odloží brexit
i bez Johnsona
Londýn – Evropská unie bymohla další odklad
brexitu schválit, i kdyby o něj nepožádal sám
britský premiér Boris Johnson, napsal deník The
Times, podle nějž by žádost mohla být odeslána
jménem šéfa státní správyMarka Sedwilla. (čtk)

Starostové a radní si mohou
polepšit o tisíce korun
Platy obecních zastupitelů
se mají zvýšit o 7,5 pro-
centa, navrhuje minister-
stvo vnitra. Kasy obcí by
to vyšlo na více než půl
miliardy korun.

PAVEL CECHL

P
ražský primátor
Zdeněk Hřib by si
od příštího roku
měl platově po-
lepšit téměř

o deset tisíc korun a jeho zá-
kladní plat by seměl vyšpl-
hat na 138 544 korunměsíč-
ně. Šéfům BrnaMarkétě
Vaňkové a Ostravy Tomáši
Macurovi se pakměsíční
příjem vyšplhá ze 111,3 tisíce
na 119,7 tisíce korun.
Kromě nich se se zvýší od-

měny i dalším tisícům kraj-
ských hejtmanů, starostů,
radních a zastupitelů po celé
zemi. Ministerstvo vnitra
totiž v novele nařízení vlády
navrhuje, aby vzrostly v prů-
měru o 7,5 procenta. Odů-

vodňuje to tím, že rostou
mzdy zaměstnanců a zastu-
pitelé by za nimi zaostávali.

VĚTŠÍMOTIVACE
„Cílem navržené úpravy je
zajistit, aby výše odměn re-
flektovala vývoj výše hrubé
měsíční nominální mzdy

v národním hospodářství,“
konstatujeministerstvo.
Mělo by to podle něj více
motivovat lidi, aby vykoná-
vali funkce v samosprávě.
Pokud vláda návrh odsou-
hlasí v současném znění,
budoumuset obce
aměsta najít v kase dohro-

mady zhruba 543milionů
korun navíc.

OMEZENÍ POLITIKŮ
„Nárůst o 7,5 procenta pro
příští rok je lehce nad růstem
mezd v komerční sféře, ale
v zásadě se návrh od reality
příliš neodchyluje,“ oko-
mentoval novelu Tomáš
Dombrovský ze společnosti
LMC, která provozuje pra-
covní portál Jobs.cz.
Podle loňské studie eko-

nomů z Institutu pro demo-
kracii a ekonomickou analý-
zu (IDEA) navýšení odměn
skutečně dokáže do samo-
správy přilákat vzdělané lidi:
„Desetiprocentní zvýšení
vede ke zvýšení manažer-
ských a odborných profesí
mezi zastupiteli o sedm pro-
centních bodů.“
Sněmovna proto schválila

novelu zákona o obcích, jež
platy zastupitelů obcí a krajů,
kteří jsou i poslanci nebo
ministry, sníží až na čtyřicet
procent.

ZDROJ: NÁVRH NOVELY NAŘÍZENÍ VLÁDY O VÝŠI ODMĚN ČLENŮ ZASTUPITELSTEV       FOTO: SHUTTERSTOCK

Kolik mají brát starostové
(podle návrhu, hrubého měsíčně v Kč)

Velikost obce podle
počtu obyvatel

Nynější plat Po zvýšení

od 600 do 1000 49 169 52 857
do 3000 54 715 58 819
do 5000 60 260 64 780
do 10 000 65 806 70 741
do 20 000 71 312 76 660
do 50 000 77 834 83 672
do 100 000 84 552 90 893
do 200 000 98 660
nad 200 000
Praha
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Česko prudce stárne. Ale žije zde nejvíce lidí
od konce druhé světové války
Praha – Průměrný věkmužů
žijících v Česku

Průměrný
Česku
Průměrný

dosahuje
40,9 let, u žen je to 43,7 roku.
Za posledních deset let toto
číslo vzrostlo zhruba o dva
roky. Vyplývá to z údajů,
které zveřejnil Český

údajů,
Český
údajů,
statis-

tický úřad (ČSÚ).
zveřejnil

(ČSÚ).
zveřejnil Český

(ČSÚ).
Český

„Dochází ke stárnutí po-
pulace,“ říká v té souvislosti
statistička Jana Křesťanová.
Podíl seniorů na celé popu-
laci se zvyšuje už od osmde-
sátých let minulého století
a vminulém roce dosáhl
téměř pětiny. „Osob v pro-
duktivním věku ubývá.

Oproti roku 2008 jejich podíl
klesl o šest procentních bo-
dů,“ dodává Křesťanová.

NESTABILNÍ SYSTÉM
Tato situace semůže v bu-
doucnu negativně odrazit
například na zdravotních
službách pro starší obyvatele
či na stavu penzijního systé-
mu. Státní důchody se totiž
v Česku vyplácejí „průběžně“,
což znamená, že jdou z pe-
něz, které odvedou pracující
lidé na sociálním pojištění.
Se stárnutím populace na-

víc poroste podíl důchodo-

vých výdajů na HDP. „Ne-
můžeme si ale dovolit tento
podíl zvyšovat, aniž bychom
řekli, z čeho budou penze
hrazené,“ řekla nedávno
předsedkyně Národní roz-
počtové rady Eva Zamrazilo-
vá.

PŘIBÝVÁ SŇATKŮ
Data ČSÚ přinesla i další za-
jímavá čísla. Například to, že
na konci loňského roku žilo
v Česku 10,65milionu osob,
což je nejvíce od konce druhé
světové války. Za výsledkem
stojí zahraniční migrace. Te-

dy to, že se sem stěhuje více
cizinců. „Přírůstek zahraniční
migrace z poloviny zajistili
občané Ukrajiny a Sloven-
ska,“ konstatuje Roman
Kurkin z ČSÚ.

konstatuje
ČSÚ.

konstatuje

Potvrdil se i několik let tr-
vající trend, kdy se Češi
a Češky
vající
Češky
vající

více žení a vdávají.
„Počet sňatků od počátku
devadesátých let až do roku
2013 klesal. Od té dobyme-
ziročně přibývá,“ říká Křes-
ťanová. Nejčastěji se lidé be-
rou v červenci až v září, prů-
měrná délkamanželství je
13 let. Rozvodů ubývá. (pcl)
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