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Ženy pečující o děti chtějí pracovat,
zkrácených úvazků je ale málo
v ČR čerpat rodičovskou dovolenou, patří k nejdelším na světě.
Podle odborníků se tím ale i znatelně oslabuje pozice žen na trhu
práce. Česko patří mezi země EU,
ve kterých je nezaměstnanost matek nejvyšší, jen polovina z nich
se vrací ke svému původnímu zaměstnavateli.

Jakub Svoboda
Mnoho žen pečujících o malé
děti by rádo opět nastoupilo do
zaměstnání, pokud by mohly pracovat jen několik hodin
denně.
Většinou ale mají smůlu: částečných pracovních úvazků, které
by jim to umožnily, je v Česku ve
srovnání se západní Evropou zoufale málo.

Dlouhá rodičovská
není vždy výhrou

V Česku pracuje na
částečný úvazek jen
5,8 procenta žen.
Průměr v EU je
skoro 32 procent
Jak nedávno upozornil ve své
analýze německý statistický úřad,
v ČR pracuje na částečný úvazek
jen 5,8 procenta žen. Pro srovnání, průměr v EU je skoro 32 procent, přičemž například v Nizozemsku je na zkrácený úvazek
zaměstnáno dokonce přes 60 procent žen.
Mužů, kteří mají flexibilní úvazek, je v ČR jen 1,3 procenta,
v celé EU to je osm procent. Přitom Češi by zájem o poloviční
úvazky měli. „Mají ho zejména
ženy s malými dětmi,“ potvrzuje
majitelka společnosti AC Jobs Olga Hyklová.
Po polovičních úvazcích ale
volají i lidé, kteří opatrují starší
členy rodiny, dále senioři a nezaměstnaní. K lepšímu budoucímu
uplatnění by pak podle expertů
mohly pomoci třeba i studentům
škol a čerstvým absolventům, kteří bez praxe jen obtížně hledají
práci.
„V ČR bohužel není možnost
práce na poloviční úvazek tak

Ženy, kterým zaměstnavatel umožňuje pracovat z domova, zpravidla nemusejí řešit hlídání dětí.
běžná jako v ostatních zemích.
Například v Rakousku, Německu
nebo ve Velké Británii pracuje na
zkrácený úvazek až čtvrtina všech
zaměstnanců,“ říká Hyklová.
Na Slovensku zase funguje tzv.
dělené pracovní místo. To umožňuje rozdělení práce mezi více zaměstnanců. Částečné úvazky dobře fungují také ve Francii.
„Nezaměstnaní Francouzi mohou
přijmout práci na částečný úvazek, aniž by ztratili nárok na pod-

poru v nezaměstnanosti, to v ČR
nejde,“ poznamenává Hyklová.
Nízký počet částečných pracovních úvazků považuje za velký
problém i ekonomka Markéta
Šichtařová. „Pro dítě, matku, rodinu ani pro společnost není dobré, když už malé miminko je odložené do jeslí na celý den nebo
dítě je ve školce od nevidím do
nevidím,“ říká.
„Ale kdyby se více podporovaly částečné pracovní úvazky ane-

Ilustrační foto Profimedia.cz

bo práce z domova, mnoho matek
by mohlo dát dítě do školky na
několik hodin denně nebo si zaplatit paní na hlídání. Popřípadě
by mohly pracovat z domova,
aniž by vůbec musely řešit hlídání,“ dodává Šichtařová.
Ze statistik inzertního webu
a novin Annonce vyplývá, že téměř 30 procent žadatelů o práci
nechce nebo nemůže pracovat
osm hodin denně. Většinou jde
právě o ženy, které chtějí trávit ví-

ce času s dětmi anebo chtějí mít
víc volného času, proto hledají
práci na zkrácený úvazek. S kratším úvazkem ale počítá jen desetina pracovních nabídek.
Příliš je podle expertů nemotivuje ani to, že u polovičního
úvazku mohou od státu získat až
12 tisíc Kč jako měsíční příspěvek na mzdu za jednoho pracovníka. Loni stát podpořil zkrácený
pracovní úvazek pro 4685 lidí.
Doba čtyř let, po kterou lze

„Kdybych neměla velkorysého
šéfa, který mně při rodičovské
umožňuje pracovat jen dva tři dny
v týdnu a podle potřeby i z domova, ke své profesi bych se po čtyřech letech doma s dítětem zřejmě nebyla schopna vrátit,“ říká
36letá molekulární bioložka.
Do problémů se matky, a zejména samoživitelky, dostávají,
když jim skončí rodičovská, ale
jejich tříleté nebo čtyřleté dítě nevezmou do školky. Novela školského zákona, která má začít platit letos v září, ale počítá s tím, že
děti mají mít zajištěn nárok na
předškolní vzdělávání.
Od roku 2017 mají mít tento
nárok čtyřleté, od roku 2018 tříleté a od roku 2020 dokonce dvouleté děti. To znamená, že pokud se
bude jednat o dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy, pak jej bude muset tato školka přijmout.
Rodičům s dětmi by mohla pomoci i některá chystaná opatření
ministerstva práce. „Větší prostor
pro skloubení pracovního a rodinného života má přinést změna
úpravy výkonu práce mimo
pracoviště zaměstnavatele, tzv.
homeworking. Zpřesňují se podmínky, umožňuje se širší dohoda
o rozvržení pracovní doby samotným zaměstnancem,“ informoval
Právo Petr Sulek z MPSV.

Nejčastější chyby v žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám
Jakub Svoboda
Zájem lidí o dotace z programu
Nová zelená úsporám (NZU) je
obrovský. Od loňského října, kdy
ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo tzv. kontinuální výzvu,
již Státní fond životního prostředí
(SFŽP) eviduje přes 3700 žádostí
majitelů rodinných domů o podporu za více než 800 miliónů Kč.
Přes 2800 žádostí již bylo
schváleno a celkem bylo vyplaceno zhruba 60 miliónů korun.
V případě bytových domů v Praze, pro které se program nově otevřel, SFŽP přijal už 67 žádostí
o dotaci za téměř 50 miliónů korun. Další více než padesátka žádostí o podporu, většinou na zateplení domu, je již přitom na cestě.
Majitelé rodinných domů rovněž
žádají nejvíc peněz na zateplení,
velký zájem je však třeba i o novou podporu instalací malých fotovoltaických systémů. Největší
zájem o příspěvky na energeticky
úsporná opatření je v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji.
„Zvláště mě těší čísla z Moravskoslezského kraje. Právě NZU

v rámci NZU zároveň stoupá procento neúspěšných žadatelů. Na
vině je často podcenění složitosti
podmínek, ale i špatný výběr dodavatele technické přípravy projektové dokumentace.
Nejčastějším důvodem zamítnutí dotace jsou formální nedostatky, například opomenutí
některých povinných údajů v žádosti nebo chybějící povinné přílohy, jako je výpis z katastru nemovitostí či souhlasné prohlášení
všech vlastníků. Podle expertů
mnohdy chybějí i některé požadované části dokumentace nebo
jsou chyby v hodnocení energetické náročnosti domu.

v kombinaci s kotlíkovými dotacemi v tomto regionu přispěje nejenom ke komfortnějšímu bydlení
a nižšímu účtu za energie, ale také
k zásadnímu zlepšení kvality
ovzduší,“ uvedl pro Právo ministr
životního prostředí Richard Brabec.
Podmínky NZU se podle něj
pro žadatele v dohledné době měnit nijak nebudou. „Právě proto je
výzva vyhlášena jako průběžná,
aby zájemci měli jistotu dotace za
stále stejných podmínek při postupných rekonstrukcích svých
domů. Ale aktuálně mapujeme trh
s novými technologiemi zejména
v oblasti obnovitelných zdrojů
energie, o které bychom podporu
v budoucnu mohli rozšířit,“ doplnil Brabec.
Do konce roku 2021 by se
v rámci programu mělo přerozdělit zhruba 27 miliard Kč získaných z prodeje emisních povolenek. Stejně jako v minulých
výzvách NZU je možné o dotaci
zažádat před realizací podporovaných opatření, v jejich průběhu
nebo i po dokončení.
Odborníci upozorňují na to, že
se zvýšeným zájmem o dotaci

Termín nepočká
Častým problémem bývá porušení časové lhůty, která je stanovena v každém kroku administrace žádosti o dotaci, od jejího
podání až po doložení realizovaných opatření. „Kvůli špatnému
výpočtu lhůty dochází k opožděnému předložení požadovaných
dokumentů a administrace žádosti může být z důvodu nesplnění
podmínek ukončena. V rámci samotného postupu je třeba být při-

Jak spořit energie
odpovídá mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha

Odborníci na dvě věci
Ani v případě, že se žadatel
o dotaci obrátí na odbornou pomoc, nemusí mít vyhráno. Potvrzuje to například příběh Hany
K., která zadala přípravu dokumentace odborné firmě. K jejímu
překvapení však žádost kvůli několika závažným chybám a nekompetentnosti zpracovatele nebyla akceptována a firma navíc
odmítla převzít jakoukoliv zodpovědnost s tím, že jejím úkolem
byla jen samotná příprava podkladů, nikoliv administrace žádosti. „Pokud se rozhodnete svě-

řit vyřízení žádosti specializované firmě, je nutné věnovat dostatečnou pozornost jejímu výběru
a hlavně smlouvě, ve které si
přesně specifikujete, co je předmětem spolupráce a kdo nese jakou zodpovědnost,“ radí Lošťák.
Právě nedostatky v projektové
dokumentaci a energetické části
hodnocení současného a budoucího stavu budovy jsou častým důvodem pro zamítnutí dotace. „Jde
zejména o nezkušenost zpracovatelů projektové dokumentace a
posouzení dosažitelnosti nové budoucí rekonstrukce v energetické
úspoře,“ uvedl Lošťák.
Lidé podle něj mnohdy hledí
více na to, jak na projektové přípravě ušetřit. „Neuvědomují si, že
základem úspěchu podání žádos-

ti je právě profesionální a komplexní zpracování podkladů, které
zaručí žadateli dotace po dokončení na jeho účet,“ dodal.

Dotace u novostaveb
Žadatelé také často spoléhají na
marketingová hesla některých dodavatelů, jako je „Dům s nárokem
na dotaci“.
„Bez uzpůsobení typové projektové dokumentace konkrétnímu pozemku a umístění domu na
něm, specifickým požadavkům
žadatele na použité technologie,
způsob vytápění či plánované využívání objektu jsou to jen plané
sliby, které získání dotace rozhodně nezaručí,“ doplnil Tomáš
Veselý ze společnosti Vexta, která
se zabývá realizací dřevostaveb.

Kde nejlépe koupit a prodat valuty (k 15. 4.)
Prodej klientům
ČS
ČSOB
KB
Raiffeisen Směn.*
EUR
27,78
27,57
27,70
28,10
27,02
USD
24,62
24,51
24,60
24,84
24,08
GBP
35,01
34,69
34,77
35,12
34,14
CHF
25,54
25,33
25,57
25,69
24,90
Popl.
1%
2%
2,50%
2%
0%
*Směnárna, Praha 1, Opletalova 30, kurzy pro směnu do 1000 eur.
Měna

Odkup od klientů
ČSOB
KB
Raiffeisen
26,46
26,35
25,94
23,49
23,40
23,16
33,25
33,07
32,74
24,27
24,07
23,95
2%
2,50%
2%

ČS
26,32
23,23
33,04
24,10
2%

Směn.*
26,95
23,85
33,70
24,60
0%
(ME)

Otevřené podílové fondy
Název

Kolik elektřiny spotřebují běžné kancelářské spotřebiče?

Akciové

PR72153

Než začneme uvažovat nad tím, jak snížit náklady na jejich provoz, je důležité, abychom znali spotřebu jednotlivých elektrických
zařízení. Většina domácností je dnes již vybavena stolním nebo
přenosným počítačem (PC), případně monitorem a tiskárnou.
Spotřeba elektřiny při provozu přitom představuje hlavní kritérium, podle kterého se řídíme při nákupu kancelářské techniky.
Spotřeba ovšem závisí na způsobu, jak techniku užíváme – např.
leckterý počítač může i valnou většinu doby, kdy jej užíváme, běžet s menší frekvencí procesoru, a tedy i menší spotřebou, pokud
to tak někdo umí správně nastavit.
Mějme též na mysli, že notebooky nebo tzv. mini PC jsou mnohem úspornější než stolní počítače. Spotřeba stolního počítače
s monitorem je od 60 W (velmi úsporný model) až po více než
400 W (výkonný stroj, typický na hraní her či úpravy videa).
Více rad, jak uspořit energie v domácnosti, naleznete na internetové stránce www.ekobonus.cz.
(CH)

praven na jakékoliv doplnění či
dotazy od poskytovatele dotace,“
sdělil Právu Luděk Lošťák ze společnosti Comfort Space.

Změna * v % za
1 m 3 m 12 m

Maj.
mil.

Kurz
Kč

Název

Dluhopisové

Změna * v % za
1 m 3 m 12 m

Maj.
mil.

Kurz
Kč

Název

Změna * v % za
1 m 3 m 12 m

Maj.
mil.

ČSOB, Střdnědob. dluhop.
KBC, Czechrenta
ČSOB, státních dluhopisů

-0.5
-0.7
-0.4

541 1.5153
445 41268
218 1.0084

-0.2
0.4
0.0

-1.0
-0.6
-0.8

Kurz
Kč

Název

Změna * v % za
1 m 3 m 12 m

ČPI, Smíšený
IKS, KB Vyvážený profil
ISČS, Akciový mix
ISČS, Dynamický Mix
ČSOB, Růstový
ČSOB, Středoevropský
ČSOB, Dynamický
IKS, KB Konzervat. profil
ČSOB, Nadační

1.4
-0.1
1.8
1.3
0.7
0.0
0.9
-0.1
0.1

Maj.
mil.

Kurz
Kč

3.6 0.1 1015 1.6648
0.7 -6.9 872 1.0423
3.6 -9.5 710 1.6291
3.1 -7.1 666 1.3379
2.2 -8.7 620 1044.9
2.2 -12.5 489 1.4659
2.7 -12.0 475 842.55
0.5 -2.2 340 1.1489
0.4 -1.4 207 0.988

ISČS, Top Stocks
8.0 5.7 -7.8 7507 2.1625
ISČS, Sporobond
-0.2 1.1 -0.1 15669 2.2709
ISČS, Sporotrend
5.3 14.7 -12.3 2069 1.0506
ISČS, Sporoinvest
0.1 0.2 -0.5 9120 1.8763
Smíšené
ČPI, Globálních značek
2.4 5.3 -7.4 2069 1.4254
ČPI, Korporátních dluhopisů 1.0 2.1 3.0 4292 1.9761
ING, Český akciový
0.0 -3.2 -16.1 1862 2707.2
IKS, Dluhopisový plus
-0.1 1.5 -2.5 4163 1.6597
ISČS, Konzervativní mix
0.7 1.6 -2.7 19224 1.1269
ČSOB, Akciový mix
1.9 3.3 -9.2 1553 0.9601
ČPI, Konzervativní
0.1 0.2 0.5 3122 1.2779
ČSOB, Konzervativní
0.1 0.6 -2.7 7971 1455.5
Pioneer, Akciový
2.8 5.6 -9.9 1194 0.9293
ISČS, High Yield dluhopisový 1.1 4.3 0.3 2240 1.3216
ČSOB, Vyvážený
0.7 2.0 -6.1 4356 1186.7
ČPI, Farmacie a biotechnol. 4.6 0.4 -9.8 1106 1.6736
Pioneer, Obligační
-0.6 0.6 -1.0 2113 2.1568
ČSOB, Bohatství
0.5 1.3 -5.1 4061 2.0554
ČPI, Ropného a energetick. 3.2 8.1 -17.1 1090 1.0768
KB, Dluhopisový
-0.5 0.6 -0.5 1701 1.3819
ISČS, Vyvážený mix
1.1 2.6 -4.7 3025 1.418
ISČS, Global Stocks
1.3 3.8 -11.7 699 0.6537
ISČS, Korporátní dluhopisový 1.1 3.0 3.8 1591 1.4158
Peněžní
IKS, Balancovaný konzervativ. -0.9 0.1 -3.9 1898 1.5422
ČSOB, Realitní mix
1.7 5.1 -5.4 526 0.7523
IKS, Krátkodobých dluhopisů -0.2 0.0 -1.3 1382 1.6214
IKS,
Balancovaný
dynamický
2.6
9.8
-12.9
1612
2.2887
KBC,
Multi Cash CZK
0.2 0.1 -0.7 942 127.96
ČPI, Nových ekonomik
7.0 15.2 -16.3 484 0.6912
ING, Český obligací
0.0 0.8 -0.3 954 2879.6
Pioneer, Dynamický
3.0 9.0 -7.5 1254 0.964
KB, Peněžní trh
0.0 -0.1 -0.2 497 1.0663
Akro Globální akciový
2.4 2.9 -15.5 298 289.26
Pioneer, Sporokonto
0.2 0.1 -0.2 879 1.6106
Prosperita, Globální
-0.3 2.2 -15.0 1231 1.6745
ING, Český peněžního trhu
0.0
-0.2 76 1524.2
Akro Progresiv. společností
0.8 -4.5 -15.3 128 286.77
ISČS, Trendbond
0.2 3.3 -4.5 794 1.4135
Ve sloupcích Změna kurzu v % za je změna kurzu za 1, 3 a 12 měsíců a u dividendových fondů *) může být kvůli výplatě dividendy nižší než skutečný výnos. Sloupec Maj. mil. uvádí celkové čisté
jmění fondu v miliónech Kč. V sloupci Kurz je čisté obchodní jmění na podílový list. Nákupní a prodejní cena se mohou od kurzu lišit o poplatky správci. Některé údaje nebyly v době zpracování
k dispozici. Informace byly poskytnuty správci fondů ve spolupráci s AKAT ČR.

