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Opravdu se Evropa promění
ve světadíl důchodců?
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CO JE NOVÉHO
Vláda vybrala tři
varianty pro volby

◆

Číslo 169

Platy nerostou, líp bude za rok

■ Vysoká inflace snižuje reálný růst platů ■ V nejhorší situaci jsou státní zaměstnanci ■ Čekají se tvrdá jednání firem s odboráři
Roman Šitner, Jan Sochor
www.ihned.cz/autori

Kabinet bude vybírat mezi třemi volebními systémy, podle
kterých by se mohlo hlasovat
už za dva roky. Všechny počítají s bonusem pro vítěze, který by měl bránit volebnímu
patu.
strana 2

Extremisté tají
kandidáty do voleb
Krajně pravicová Dělnická
strana nechce říci, kdo za ni
kandiduje v krajských volbách. Jde o lidi spojené s neonacistickým hnutím. strana 2

Na výplatních páskách to vypadá
docela hezky. Jenže to je všechno.
Průměrná mzda se ve druhém
čtvrtletí zvýšila podle statistiků
o osm procent na 23 182 korun.
Kvůli vysoké inflaci si ale zaměstnanci za své peníze koupí jen o 1,1
procenta více zboží než před rokem. A to je nejnižší růst za posledních deset let.
Nejhůře jsou na tom státní zaměstnanci. Ti berou v průměru
o 2300 korun méně než jejich kolegové z podnikové sféry. Platy jim
navíc od začátku roku reálně klesají. »Situace je opravdu hrozná,

propad mezd se ještě zvýšil. Nejhůře jsou na tom učitelé, ale třeba
i policisté,« uvedla předsedkyně
odborů státní správy Alena Vondrová.
Až do konce roku se situace příliš nezmění, a to ani tehdy, pokud
bude inflace klesat, jak očekává
Česká národní banka. Růstu reálných mezd bude bránit zpomalení
ekonomiky.
Jednání o mzdách, které odboráři povedou s firmami na konci
roku, tak rozhodně nebudou jednoduchá. »Dá se očekávat, že i letošní střet může být poměrně tvrdý, ale na druhé straně jsou pod
obrovským tlakem i firmy. Dosud
se však firmy a odbory dokázaly

dohodnout. Odbory naštěstí zatím
chápaly, že firmy mohou platit to,
co si mohou dovolit, a v současné
době ta situace není růžová,« řekl
v rozhovoru pro HN guvernér ČNB
Zdeněk Tůma.

Tlak je silný na obou stranách.
Inflace se pohybuje kolem vysokých sedmi procent, což vede odbory k požadavkům na rychlejší
růst mezd. Řada podniků ale bojuje se zhoršující se finanční situací
kvůli silné koruně, drahým energiím a krizi na finančních trzích. »To
je silným argumentem pro mzdovou umírněnost,« míní analytik
UniCredit Bank Pavel Sobíšek.
Zaměstnance by mohl uklidnit
výhled pro příští rok. Podle ekonomů se totiž inflace v roce 2009 vrátí
ke třem procentům, a reálné mzdy
tak opět půjdou výrazněji nahoru.
»Je evidentní, že odezní jednorázové vlivy a inflace bude v lednu
o dva až tři procentní body nižší,

protože v tom nebudou změny
DPH, deregulace a změny v daňové struktuře. Jednorázové bylo
zřejmě i zdražení ropy a potravin.
Věříme, že inflace spadne na tři až
tři a půl procenta,« tvrdí Tůma.
Státní zaměstnanci se ovšem
reálného růstu nedočkají ani napřesrok. Od vlády mají v příštím
roce přislíbený růst mezd o 1,5 procenta a to inflaci nepokryje. »Budeme dělat vše, aby vláda našla na
mzdy více peněz, aby se letošní pokles neopakoval,« říká Vondrová,
která nevylučuje ani stávku.
Téma, strana 14
Exkluzivní rozhovor s guvernérem ČNB
Zdeňkem Tůmou čtěte už zítra v HN

»Volte Obamu,« prosí své lidi Hillary Clintonová

Kellner chce
zdravotní
pojišťovnu
Petr Vašek
www.ihned.cz/vasek

Buddhisté plánují
chrám v Praze
Chtějí ho postavit vietnamští
buddhisté.V Česku se k buddhismu hlásí 7000 lidí. strana 3

Švýcaři organizují
pitky přes internet
V alpské zemi se rozmáhají
hromadné mejdany pod širým
nebem, organizované pomocí
internetu.
strana 7

Riceová se chystá
za Kaddáfím
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Po pětapadesáti letech se
americká diplomacie vydává
na cestu do Libye. Ta byla ještě nedávno považována za
stát podporující terorismus.
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Český energetický gigant postaví v Rumunsku větrné elektrárny za 27 miliard korun.
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První auta z Nošovic
dostali hasiči
V továrně Hyundai už vzniklo
na zkoušku několik automobilů. Dostali je hasiči z Moravskoslezského kraje. strana 15

Liga mistrů bude bez
českých týmů
Po vyřazení Sparty vypadla ve
třetím předkole i Slavia Praha,
která remizovala doma 0:0
s Fiorentinou. Oba pražské
celky budou hrát Pohár
UEFA.
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KONEC ÚTOKŮ, JSME SPOJENCI. Hillary Clintonová se na sjezdu amerických demokratů v Denveru postavila za svého nedávného
soupeře v boji o prezidentskou nominaci Baracka Obamu. Jeho vystoupení se očekává v noci na zítřek středoevropského času. Více na straně 6

Více na straně 3

Česko mírní kritiku
Moskvy za válku v Gruzii

Chodec je vládcem
99 S L O V
přechodu, rozhodl soud

Zatímco Británie a Francie vedou
s Ruskem tvrdý slovní souboj, ve
kterém létají výrazy jako »koalice
proti agresi« či »studená válka«,
česká vláda se už mírní. Na pondělní unijní summit o rusko-gruzínském konfliktu Češi odjedou
bez silných slov. »Jde nám o celistvost Gruzie a humanitární pomoc,« řekl včera po jednání vlády
premiér Mirek Topolánek .
»Hodnocení, kdo co zavinil, přenechme historikům,« dodal vicepremiér Alexandr Vondra. Vláda
přitom dříve Moskvu nešetřila.
Vliv na zmírnění postoje zřejmě
měla úterní schůzka na Hradě, kde
rusko-gruzínský konflikt řešili
vládní představitelé s prezidentem
Václavem Klausem.
Británie a Francie mají obavy, že
dalším ruským cílem bude ukrajinský Krym, kde je početná ruská
menšina a základna ruského loďstva. Uznání Abcházie a Jižní Ose-

Vojtěch Blažek

tie odmítlo i NATO. V gruzínském
přístavu Batumi včera přistála americká loď s humanitární pomocí.
Ruští generálové ale USA obviňují,
že Gruzii dodávají zbraně. (ten, me)

www.ihned.cz/blazek
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ČEZ postaví větrníky
u Černého moře

Do boje o 220 miliard korun,
které se ročně protočí ve zdravotnictví, se včera pustil i nejbohatší Čech Petr Kellner. Jím
spoluvlastněná Česká pojišťovna zažádala ministerstvo zdravotnictví o provozování zdravotní pojišťovny.
K tomu, aby licenci získal,
musí Kellner zaplatit kauci 50
milionů korun. Do roka od získání licence pak musí mít 50 tisíc pojištěnců.
Čeští byznysmeni se v poslední době do zdravotnictví
jen hrnou. Nedávno zažádaly
o pojišťovnu Appian Group
Marka Čmejly i Czech Media
Corporation Ivana Zacha.
Důvod je jednoduchý: zdravotnictví je v nejlepší formě
v historii. Pojišťovny měly jen
ke konci března na účtech přebytky 32 miliard korun. Pokud
se budou firmy chovat chytře,
můžou vydělat velké peníze.

POMOC. Do Gruzie včera dorazila loď USA s humanitární pomocí.

Lidé na přechodech pro chodce
mají nové vlivné ochránce: soudce Nejvyššího soudu. Podle nich
padá vina za nehody na přechodech téměř vždy na řidiče. A to
i tehdy, když člověk přechází neopatrně nebo se dokonce zapomene rozhlédnout.
Až k Nejvyššímu soudu doputoval případ motorkáře, který
před dvěma roky na přechodu
srazil jednadevadesátiletého muže. Nejel rychle a snažil se na poslední chvíli vyhnout, přesto muž
havárii nepřežil. A dva soudy po
sobě pak řidiči potvrdily trest:
rok a půl podmíněně a třem pozůstalým zaplatit dohromady 735
tisíc odškodného.
Jenže nejen motorkáři, ale dokonce i státnímu zástupci se zdál
trest moc přísný. Hlavně proto,

že se starý muž na přechodu nerozhlédl a přecházel »zcela netečně k provozu«. Navíc měl
v krvi 0,85 promile.
Nejvyšší soudci ale nyní rozhodli, že nic z toho nehraje roli.
Kdyby totiž jel řidič před přechodem opatrně, jak mu nakazuje
zákon, tragédii by dokázal zabránit. I když se chodec nechoval
právě obezřetně. »Primární příčinou bylo to, že obviněný řidič
motocyklu závažným způsobem
porušil své řidičské povinnosti,«
prohlásil předseda soudního senátu Eduard Teschler.
V jediném případě by podle
soudce Teschlera mohl za havárii chodec: to kdyby vešel do silnice těsně před projíždějící motorkou, což ostatně zakazuje zákon. Ale to se v tomto případě
nestalo.
Pokračování, strana 3

Konečně si vláda udělala
jasno – alespoň co se týče
vlády příští. Zvolíme ji prý
na řecký, skotský
nebo holandský
způsob. Vítěz
voleb dostane
bonus, pat navěky vyloučen, všeobecná pohoda všech
politiků sen, jak
kdysi zpíval národní umělec
Daniel Landa. No, nějak tušíme, že to nevyjde. Představa Mirka Topolánka, jak nabízí příteli Paroubkovi, který
ho nyní drtivě válcuje v preferencích, bonus za vítězství,
je ehm... jak jen to říct... zábavná. A co by si proboha
počali s jasnými volebními
výsledky Tvrdík a Šlouf
s Dalíkem?! Odešli by na odpočinek? O čem bychom pak
vlastně psali?
Petr Honzejk

