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UDÁLOSTI

Stravenkový paušál ovlivní
rozpočet státu i obědy lidí

Glosa Martina Komárka
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Arrivě hrozí pokuta
670 tisíc za provoz vlaků
Praha – Ministerstvo dopravy vyčíslilo za nedostatky ve vlacích pokutu pro firmu Arriva na
670 tisíc korun. Za měsíc provozu provedlo ve vlacích tohoto dopravce 23 kontrol. Další sankce budou za zpoždění nebo nevypravení vlaků. Arriva
jezdí na státem objednávaných linkách PrahaTanvald, Kolín-Nový Bor, Praha-Rakovník a PrahaPísek-České Budějovice. (čtk)

Rozhovory s prezidentem
na TV Barrandov končí
Praha – Prezident Miloš Zeman už nebude pravidelně vystupovat v rozhovorech v TV Barrandov.
Pořad Týden s prezidentem skončí. Mluvčí Hradu
Jiří Ovčáček v dopise majiteli televize Jaromíru
Soukupovi napsal, že pořad vyčerpal svůj potenciál. (čtk)
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Socha Špinarové jde do aukce

CHCETE JI? Kontroverzní socha Věry Špinarové stojící v centru Ostravy by měla jít v průběhu jarní aukční
sezony do prodeje. Vedení radnice se na tom dohodlo
po dlouhých měsících jednání s autorem Davidem
Moješčíkem. Ten se tomu dlouho bránil, nehodlal prý
být obětí politických tahanic. Součástí dohody je například podmínka, že socha legendární zpěvačky nebude používána k marketingovým účelům nebo že
nesmí být poškozena. Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Vládní koalice se shodla
na zavedení stravenkového paušálu. Otázka ale je,
zda ho firmy nebudou
zneužívat místo skutečného zvýšení mzdy.

stravenkového systému, kteří
by kvůli paušálu přišli o své
výdělky. „Ročně propadne za
150 milionů stravenek. A to
zůstává v příjmech stravenkářských firem a lidé to nestačí utratit,“ míní Schillerová.
Významný krok k ulehčení
situace malých prodejen je to
i podle Asociace českého tradičního obchodu. „Musely při
akceptaci stravenek odvádět
nemravné provize vydavatelům poukázek a nést i další
související náklady a komplikace,“ říká její předseda Zdeněk Juračka.
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Zálohové výživné bude. Nejvýše
však tři tisíce měsíčně a pouze tehdy, když je na neplatiče podáno trestní
oznámení či exekuce. Spor o to, zda má stát zasahovat do soukromých vztahů, byl podle mnohých kritiků vyřešen polovičatě. Podle návrhu
ministryně Maláčové měla být vyplácená částka
skoro třikrát vyšší. Šizení rodiče takto dostanou
aspoň něco málo, Babiš ušetří, ČSSD přestane
křičet, vyřešeno však není nic.
V Česku je kolem dvou set tisíc rodičů, kteří se
o děti starají sami. Když říkáme „rodičů“, je to
jistá daň korektnosti. Z osmadevadesáti procent
jsou to matky. Výživné se pohybuje nejčastěji kolem dvou až tří tisíc korun. Jeho neplacení je u nás
trestným činem. Například v roce 2018 bylo takto
odsouzeno přes 5200 neplatičů.
Některé z nich ovšem nenapraví ani tresty,
v krajním případě vězení. Podle sdružení samoživitelů bylo takových lidí ne více než tři procenta ze
všech. Pokud se díváme na problém skrze výše
uvedená čísla, nejsou tři tisíce od státu tak marnou výpomocí pro ty nejohroženější.
Řešení svízele to však není. Tím není ani věznění těch, kteří se vyhýbají povinnostem. Kořen
potíží totiž často vězí v kruhu chudoby a finanční
nevzdělanosti. To je něco, co nelze odstranit ze
dne na den či z roku na rok. Stát může nabídnout
větší nebo menší záplatu jako je zálohové výživné.
Co říci o téhle? Kdyby to bylo víc peněz, eráru by
neubylo. Kdyby to bylo předevčírem, bylo by to
lepší. Ale dost rozhořčení: důležité je, že lidé ve
skutečné nouzi, kterou sami nezavinili, dostanou
od státu aspoň něco. Víc od něj očekávat nelze.
Lidské tragédie řešit neumí.

amísto potištěných kuponů
peníze na účet.
Tak by od
příštího roku
mohl vypadat příspěvek firem
na stravování jejich zaměstnanců. Koaliční rada se totiž
shodla na zavedení stravenkových paušálů, které by
fungovaly vedle současných
stravenek.
Zaměstnanci by tak mohli
od svých zaměstnavatelů dostávat na účet i více než tisícikorunu. A to čistého. „Na
stokorunové stravence, ta je
nejčastější, platí zaměstnavatel 55 Kč za každý odpracovaný den. Takže 55krát dvacet
vyplatí zaměstnanci formou
peněžité částky, která bude
nezdaněná, nebude se z ní
platit žádné sociální, zdravotní pojištění a zaměstnavatel si
ji dá do výdajů úplně stejně

KONEC OBĚDŮ

jako u stravenek,“ konstatovala ministryně financí Alena
Schillerová (ANO), která s nápadem přišla. Firmám podle
ní díky tomu odpadne administrativa spojená se stravenkami.

SPOR O PŘÍJMY
Problémem ovšem je, zda to
bude přínosné i pro státní
rozpočet. Mnoho zaměstnavatelů, kteří doposud stravenky neposkytují, by tak
podle některých varování
mohlo svým lidem „levně“

zvednout mzdy. „Dá to firmám a institucím možnost na
úkor mezd navýšit zaměstnancům příjmy bez vedlejších
nákladů ve formě daní a odvodů,“ řekl nedávno Jiří
Köhler ze společnosti Grant
Thornton.
Podle jeho propočtů, které
provedl pro Unii zaměstnavatelských svazů, to může
veřejné rozpočty stát i několik
desítek miliard ročně.
Na propočty Unie se přitom
dá namítnout, že jsou v ní zastoupeni i provozovatelé

Jenže proti paušálu se staví
dlouhodobě i odbory. Povede
to podle nich k tomu, že lidé
budou rádi za hotovost ve své
kapse a místo teplého jídla
v hospodě si v práci raději dají
chleba s paštikou. A nakonec
to podle nich povede k úplnému zániku stravenek.
Předseda největší odborové
centrály Josef Středula míní,
že pokud bude paušál zvýhodněný, stát by měl jeho
využití kontrolovat. „Nechápu, jak může paní ministryně
hovořit o zmírnění administrativy, protože zaměstnavatelé budou zahlceni účtenkami,“ míní.

Letiště? Praha-Pardubice

Matka naváděla dceru
proti otci, napsal soudce

Pardubice – Praha-Pardubice, nebo Praha-Východ?
I tak by se mohlo v budoucnu
říkat pardubickému letišti.
Pro marketingové účely by
taková změna mohla být výhodná. Ve světě je zcela běžné, že se menší regionální letiště prezentují názvem metropole vzdálené mnohdy i
desítky kilometrů.
„Nebyla by to celá změna
názvu, ale pouze jakési ‚rozšíření‘ při komunikaci s leteckými společnostmi,“ uvedl
poslanec Martin Kolovratník.
Pro pardubické letiště to může být jeden z nástrojů, jak
nalákat nové cestující. Loni

Brno – Soudce Jiří Zrůst se
včera vyjádřil k případu jedenáctileté talentované tanečnice Alexie. Ta minulý
týden po rozhodnutí brněnského krajského soudu nastoupila do krizového centra,
aby tam při sobotních
schůzkách opět navázala
vztah s otcem ze Slovenska.
Brněnský Deník Rovnost
nedávno informoval, že právě soudce Zrůst rozhodl o
tom, že dívka má od 1. července žít s otcem v Prešově.
Podle Zrůsta matka Alexie
vytrvale bránila otci, aby se s
dcerou stýkal. „Otec pravidelně přijížděl do Brna z Pre-
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totiž klesl počet přepravených
osob o třicet procent. Letiště
jich za rok 2019 přepravilo
přes 102 tisíc. „Když zadáte do
vyhledávače Londýn, objeví
se nejen lety na největší londýnské letiště Heathrow, ale
také na Stansted a další letiště
v okolí Londýna,“ vysvětlil
Kolovratník. (dub)

šova stovky kilometrů podle
soudem stanovených termínů. Matka se ovšem zapírala
a dceru proti němu naváděla,“ upřesnil. Navádění dívky
proti otci potvrdila v posudku soudní znalkyně.
Její matka Ajka tvrdila, že
otec neměl v uplynulém roce
o dceru zájem. „Neozval se,
nenapsal, neposlal jí žádné
dárky,“ uvedla. Dceři, která
čtyři roky tancovala balet,
podle ní nástup do krizového
centra zmaří budoucnost.
Matka má ale podle znalců
rysy nevyrovnané osobnosti
a právě ona způsobila odcizení dcery od otce. (op)

Ruská vláda odstoupila. Předávání moci začalo
Moskva – Ruská vláda včera
podala demisi. Premiér Dmitrij Medveděv tento krok dal do
souvislosti s návrhem ústavních změn, které včera navrhl
prezident Vladimir Putin. Ten
uložil stávající vládě plnit své
povinnosti do jmenování nového kabinetu. O odstoupení
vlády předem podle ruské redakce BBC nevěděli ani její
členové, šlo o naprosté překvapení.
Tento krok podle agentury
AP naznačuje Putinův záměr
nachystat si pro sebe novou
mocenskou pozici, až mu
skončí nynější mandát hlavy
státu. „Předávání moci začalo,“
shodují se i ruští politologové,
oslovení deníkem Vedomosti.
Ještě během včerejška Putin
navrhl jako nového předsedu
vlády Michaila Mišustina, šéfa

V KREMLU. Vladimir Putin vybral v roce 2008 jako svého nástupce
v Kremlu Dmitrije Medveděva. Po čtyřech letech se Putin stal znovu prezidentem. Foto: ČTK

ruské daňové správy. Rubl po
ohlášení demise klesl na týdenní minimum, poznamenal
list Kommersant. Dodal, že
členové vlády po Putinově
projevu čekali kádrové změny,
ale nečekali, že změní funkci
i Medveděv.
Putin v poselství o stavu
země navrhl ústavní změny,
které by Státní dumě, dolní
komoře parlamentu, daly
právo nejen schvalovat jmenování premiéra a členů vlády, ale i potvrzovat jejich nominaci. Změny v ústavě by
Rusové podle prezidenta měli
schválit v referendu.
Stávající vláda vznikla
předloni v květnu poté, co se
Putin formálně znovu ujal
funkce hlavy státu, po znovuzvolení na dalších šest let
v březnu 2018. (čtk, zpd)

