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„SUPER MARIO“
DRAGHI KONČÍ
V ČELE ECB
Včerejší zasedání
Evropské centrální
banky bylo po-
sledním, kterému
z křesla preziden-
ta této instituce
velel Mario Draghi.
Dvaasedmde-
sátiletý italský
ekonom na konci
tohoto měsíce
po osmi letech
přepustí své místo
Francouzce Chris-
tine Lagardeové.
Ta letos, rovněž
po osmi letech,
skončila v čele
Mezinárodního
měnového fondu.
„Cítím se jako
někdo, kdo se
snažil co nejlépe
plnit mandát,“ řekl
Draghi na roz-
lučkové tiskové
konferenci. Od-
cházející šéf ECB,
jemuž se podle
postavičky ze zná-
mé počítačové hry
přezdívá „Super
Mario“, vejde
do dějin jako muž,
který zachránil
eurozónu. „V rámci
našeho mandátu
je ECB připravena
udělat cokoliv,
aby ubránila euro.
A věřte mi, bude
to opravdu stačit,“
řekl Draghi v roce
2012, kdy se zdá-
lo, že dluhová kri-
ze rozklíží měno-
vou unii. Svá slova
dodržel – ECB
pod jeho vedením
začala masivně
skupovat státní
i firemní dluhopisy
ve snaze podpořit
ekonomiku eurozó-
ny. Ze stejného
důvodu držela
nízko i úrokové
sazby. Za celých
osm let, co Draghi
centrální banku
vedl, nezvýšila
ECB úroky ani
jednou.
Foto: Reuters

Firmám přibývají
neschopenky, v Praze
chybí řidiči MHD
Jan Prokeš
jan.prokes@economia.cz

P
ražskému dopravnímu podniku chybí stovky ři-
dičů. Situaci navíc komplikuje nedávné zrušení
karenčnídoby, tedyprvních třídnůneschopnosti
bez náhradymzdy. Od července už ale firmy tuto

dobu lidemproplácejí. „Projevilo se to růstempočtu ne-
mocných,uřidičůvzářímeziměsíčnětéměřotřiprocent-
ní body na celkových 10 procent,“ říká generální ředitel
společnosti PetrWitowski.
Krátkodobýmnemocemřidičůsedopravcesnažízabrá-

nit třeba tím, ženěkteréodměnybudouzávisetnapočtu
odpracovaných hodin. Nedostatek šoférů pakfirma řeší
smagistrátemasministerstvemdopravy.Celkempotře-
buje přes čtyři tisícovky řidičů. Abymohla nabrat nové,
chceprosadit sníženívěkového limitupro řízení autobu-
suměstské hromadné dopravy z 21 na 19 let.
Více nemocných řidičůmá v současnosti také společ-

nost MD logistika, která rozváží především potraviny
dosupermarketů.Odčervencedozářínemocnýchšoférů
ve firměmeziročně přibylo o dvě procenta. Šéf podniku
RobertKuchar ale upozorňuje, že nikdo nemarodil krát-
kodobě, tedy jeden až tři dny.
Více neschopenek nosí také zaměstnanci obchodní-

ho řetězce Lidl. „ S podzimem počet nemocných oproti
loňskému roku stoupl, nárůst však není zásadní,“ říká
mluvčí společnosti Zuzana Holá. Změnu naopak nepo-
zoruje Plzeňský Prazdroj.
První tři dnystonání zdarmazavedlapřed 10 letyvláda

Mirka Topolánka (ODS). Zrušení bylo jednou z podmí-
nek sociálních demokratů pro vstup do současné vládní
koalice. Sněmovna zákon schválila letos v lednu, platit
začal v červenci. Firmysvýmlidemproplácejí odprvního
dne nemoci 60 procent jejich platového vyměřovacího
základu, který přibližně odpovídá hrubé mzdě. Po dvou
týdnech nemoci přebírá výplatu náhrad stát.
Hned první měsíc po zrušení karenční doby se počet

nemocnýchmeziročnězvýšilo11procent.Podlečerstvých
údajůministerstvapráce a sociálních věcí v červenci na-
rostl počet neschopenek téměř na 69 tisíc.
ZměnudlouhodoběkritizujenapříkladSvazprůmyslu

a dopravy, který zastupuje přes 11 tisíc firem. Podle dat
svazubylo loninejvícenemocnýchvdopravě, v textilním
a elektrotechnickémprůmyslu, kde jejich počet překro-
čil hranici sedmi procent. Podle průzkumupočítají letos
s růstempočtunemocnýchvšechnyprůmyslovésektory.
Firmyze sklářskéhoprůmysluočekávají nárůstdokonce
o pět procentních bodů.
Nadměrnévyužíváníkrátkodobénemocenskébymoh-

la omezit elektronická neschopenka. Místo vyplňování
papírových formulářů by lékaři vše řešili přes internet.
Kzaměstnavateli se tak informaceonemocipracovníka
dostanede factookamžitě, amůžehotakkontrolovatuž
odprvníhodnenástupunanemocenskou.Ministerstvo
práce systém od začátku října testuje, naplno ho chce
spustit v lednu příštího roku.

Evropa stárne.
Lidé budou muset
pracovat déle
Markéta Šrajbrová
marketa.srajbrova@economia.cz

N
a stovku Čechů v produktivním věku připadne
v roce2050 téměř šest desítek seniorů.Dnes je to
o polovinu méně. Nejen Česko, ale i okolní země
budou rychle stárnout. Dětí se bude rodit málo.

„Očekáváse,žedoroku2050téměřpolovinazemívýchodní
a střední Evropy přijde o 15 procent obyvatel,“ varuje An-
dreasTudykazMezinárodníhoměnovéhofondu.Bulharů
budezatřicet letskoroočtvrtinuméně,Čechůodvacetinu.
Výjimkou je Turecko, kde počet lidí poroste.
Studiefondu,nanížTudykaspolupracoval,upozorňuje,

že stárnoucí a zmenšující sepopulacebudepředstavovat
velképroblémyprozaměstnavatele, zdravotnípéčiapen-
zijní systémy jednotlivých zemí. Vlády by seměly zamě-
řit na to, aby pracovali všichni, kdomohou, tedy i mladé
matkynebo starší lidé. Platí to i proČesko. „Měli byste se
snažit o větší zapojení žen na pracovním trhu a zvýšení
důchodového věku. To je nejslibnější,“ radí Čechům Tu-
dyka, který ve středu závěry studie přiblížil v pražském
institutu CERGE-EI.
Kdyžnyní češtímuži odcházejí do penze, je jim zhruba

63apůl roku.Ženychodídříve,věkse lišípodlepočtudětí.
Po roce 2030 se hranice podle nynějších vládních plánů
sjednotí na 65 letech a dál už růst nemá. Podle některých
odborníků je to ale neudržitelné. Poukazuje na to napří-
klad Národní rozpočtová rada nebo červencová zpráva
ministerstva práce a sociálních věcí o stavu penzijního
systému.SamaministryněJanaMaláčová (ČSSD)alezvý-
šení věku odchodu do důchodu odmítá.
PodleekonomazCERGEFilipaPertolda jealenezbytné,

aby hranice vzrostla. A to na 67 let. Politikům vyčítá, že
o tomnechtějí diskutovat. „Bohužel se zdá, žeprolomení
stropu přijde na poslední chvíli, než nejsilnější ročníky
narozenév70. letechdosáhnoudůchodovéhověku,“ říká
Pertold.Dodává, žebypoliticiměliuždnesvícemotivovat
lidi, aby pracovali i v pozdějším věku.
Pokud jde o zaměstnanost žen, snižuje ji hlavněmateř-

ství.Českomávmezinárodnímsrovnánírekordnědlouhou
rodičovskou.Většinounaninastupujíženy.Mezimatkami
dětí do pěti let jich pracuje jen 44 procent. Průměr v EU

přitompřesahuje60procent.Bariérou,kteráženámbrání
vrychlémnávratudopráce, jedlouhodobýnedostatekčás-
tečnýchúvazkůvhodnýchproněa takémíst ve školkách
či jeslích. Vláda chystá zvýšení rodičovského příspěvku
na300tisíckorun. „Tomatkyodradíoddřívějšíhonávratu
do práce,“myslí si Pertold.
Autoři studie z Mezinárodního měnového fondu zdů-

razňují, že by země měly podporovat vývoj moderních
technologií, díky nimž budemožné pracovat efektivněji.
Lidé by také měli mít možnost se vzdělávat, aby byli na
novinky připravení. Cestou je i uvolnění pravidel pro ci-
zince, kteří mají zájem o práci v regionu. Zároveň státy
musí přesvědčit své vlastní obyvatele, aby neodcházeli
zapracídozahraničí.Zaměřovatsenazvýšeníporodnosti
aleMMF nedoporučuje. Není podle něj prokázáno, že by
opatření typu daňových slev nebo příspěvků pro rodiny
s více dětmiměla valný efekt.

Vláda tlačí na zvýšení
daní, sněmovna
ho bude řešit dnes
Martin Ťopek
martin.topek@economia.cz

D
vapokusynestačilyvláděnato, abyvesněmovně
prosadila zvýšení některých daní na příští rok.
Kvůli daňovémubalíčku, který připravilaminis-
tryněfinancíAlenaSchillerová (zaANO), svolaly

vládní stranynadnešekmimořádnou schůzi sněmovny.
Kromě vyšších daní hodlá koalice potvrdit také zvýšení
rodičovského příspěvku.
Návrhzvyšujespotřebnídaňna lihovinyatabák,počítá

takésezdaněnímrezervpojišťoven.Tovadíopozici,která
minulý týden schvalování balíčku oddálila.
Vláda přitom na jeho odhlasování moc času nemá.

Dokonce rokumusí vyšší daně projít parlamentemapo-
depsat jeprezident,abymohlyvynášetpenízeužodledna.
Pokud se tonepodaří, bude v ohrožení chystaný schodek
rozpočtu ve výši 40 miliard korun. „Zatím to počítáme,
určitě by to byl problém,“ přiznala Schillerová.
Ustupovat vládě nehodlá nejsilnější opoziční strana

ODS. Vadí jí zejména zdanění rezerv pojišťoven. „Ten
zákon by se klidněmohl jmenovat zákon na snížení sta-
bilitypojišťovacího systému,“ řekl poslanecobčanských
demokratůJanSkopeček.TOP09zasevadí, ževládazvy-
šuje daně v rozporu se svými sliby. „Nemám problém se
zvýšením spotřební daně na cigarety či alkohol, pokud
by se snížily sazby jinde, aby celková daňová zátěž ne-
rostla,“ řekl předseda klubu TOP 09Miroslav Kalousek.
Piráti uvedli, že dnešní jednání protahovat nebudou.

„Vystoupím jen věcně na pár minut,“ uvedl pirátský po-

bylo v září nemocných řidičů pražského dopravního
podniku. Proti srpnu jde o nárůst téměř o tři procentní
body. Celkem má podnik přes čtyři tisíce řidičů.
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má přinést do státního rozpočtu daňový balíček,
ovšem pouze v případě, že začne platit už od ledna.

MILIARDY KORUN

8,5

slanecMikuláš Ferjenčík. Dodal, že pro stranu bude dů-
ležitější, aby prošlo i navýšení rodičovského příspěvku
o80 tisíc korunze současných220 tisíc. „Nechceme, aby
rodičovský příspěvek padl za oběť debatám o daňovém
balíčku,“ dodal Ferjenčík.
Daňový balíček by měl do státní pokladny v příštím

roce přinést kolem 8,5 miliardy korun. Například dražší
alkohol byměl vynést státu zhruba jednumiliardu, přes
sedmmiliard by pak byl přínos ze zvýšené daněna tabá-
kové výrobky.
Zdanění cigaret vzroste zhruba o 10 procent. Cena

za krabičku cigaret by se takmohla zvýšit až o 13 korun.
Pokud jde o alkohol, Unie výrobců adovozců lihovinpo-
čítá s tím, že po zvýšení daně se cena půllitrové lahve
40procentní lihovinyzvýšíovíceneždevětkorun.Výrob-
ci lihovin i tabáku však vládu varují před tím, že zvýšení
danímůže vést k rozšíření černého trhu.
Návrh počítá také s tím, že pojišťovny zaplatí daň

ze svých rezerv na výplatu pojistných událostí. Z částky
nadminimální limit stanovenýEvropskouunií odvedou
19 procent. To bymělo během dvou let přinést státu asi
10miliardkorun.Současněnávrhpočítá se sníženímsaz-
by DPH na vybrané druhy zboží či služeb. Nejčastěji se
hovoří o točenémpivu, které by semělo dostat ze sazby
21procentna 10.Podobněchcenovelazlevnit služby jako
opravy kol nebo kadeřnictví.

PŘIBÝVAJÍCÍ VĚK

Zdroj: ILOSTAT, OSN, MMF

Počet lidí ve věku nad 65 let na sto lidí
ve věku 20 až 64 let (srovnání 21 evropských zemí)

1. Slovinsko

2. Polsko

3. Česko

21. Turecko

průměr střední
a východní Evropy

průměr západní
Evropy

28,8
66,8

60,8

58,9

36,2

50,6

55,2

24,3

28,8

13,4

25,0

30,6


