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Na pokladnách samoobsluh je víc mužů
uvedla mluvčí Kauflandu Ivana
Dvořáková.
V diskontech Penny Market
stouply od srpna mzdy zaměstnanců v prodejnách minimálně
o 2000 korun měsíčně u plného
úvazku. Dříve brala pokladní
v první mzdové úrovni minimálně 18 000 korun, od srpna to
je 20 000 Kč.
V Tesku loni zvýšili platy
podle Koukolíčka o 14 procent
a letos o dalších 24 procent.
„Navýšení mezd mělo skutečně
pozitivní dopad na nábor, ve
srovnání s loňským rokem se
nám podařilo přilákat více než
100 nových zaměstnanců. Zároveň se nám díky zvýšení mezd
podařilo stabilizovat stávající
týmy,“ uvedl.

Martin Procházka
Jakub Svoboda
Ještě před několika lety
mohli nakupující na muže za
pokladnou supermarketu narazit jen výjimečně. Teď jich
ale výrazně přibylo.
Rostoucí platy v obchodních
řetězcích nebo práce na zkrácený úvazek, kdy si lze za pár hodin denně přivydělat, přivádějí
do pokladen tuzemských samoobsluh stále více mužů.

Muži u nás hledají
práci v kolektivu
Václav Koukolíček,
mluvčí Teska

Často pracují
jako brigádníci
Ilustrační foto Profimedia

„Přijel jsem do Prahy ze severní Moravy před dvěma lety,
pracoval jsem v jednom baru na
Smíchově. V supermarketu jsem
začal pracovat kvůli penězům,“
řekl Právu třicetiletý Pavel, který je pokladním v jedné z pražských prodejen sítě Albert.
„V Lidlu v Letech žádní chlapi
na pokladnách nebývali. Teď
jsou tam někdy i dva najednou.
Stejně tak u nás v Řevnicích jsem
muže za pokladnou viděla minulý týden vůbec poprvé,“ divila se
pětatřicetiletá Kateřina. V Praze
je nebývalý počet mužů za kasou
viditelný i v prodejnách Billa,
Kaufland či Tesco Expres.
Mluvčí společnosti Tesco
Václav Koukolíček nový trend
potvrzuje. „Mužů máme ve
svých řadách na provozu každý
rok o něco více. Je to způsobeno
jak navyšováním mezd, které se
pro ně stávají atraktivnější, ale
také možností volby menšího
úvazku a plánováním směn podle jejich potřeb,“ sdělil Právu.

Mnoho mužů tak podle něj
vedle své stereotypní, tvrdé
a leckdy samotářské práce, jakými jsou například práce řidiče kamiónu, dělníka ve strojírenství nebo ostrahy objektů,
chodí na částečný úvazek do
obchodu.
Podle Koukolíčka tyto muže
láká kromě jiného možnost působit v kolektivu a navazovat
kontakt s lidmi.
Mzdy začaly řetězce významně zvyšovat v loňském roce a le-

tos s tím pokračovaly. Nutil je
k tomu nedostatek provozních
pracovníků a snaha udržet si ty
stávající. Kvůli chybějící pracovní síle totiž přidávají i firmy
v dalších odvětvích.

Nástup i za 28 tisíc
„Od března letošního roku
jsme mzdy na pozici prodavač
nebo pokladní a také na pozici
skladník/skladnice navýšili o 20
procent. Nástupní mzda na pozici prodavač či pokladní činí nyní

28 tisíc Kč při čtyřicetihodinovém úvazku,“ řekla Právu mluvčí prodejen Lidl Zuzana Holá.
Průměrná mzda v ČR podle
Českého statistického úřadu činí 30 265 Kč.
Holá připustila, že nárůst
mezd přilákal muže i do Lidlu.
„Po březnovém navýšení mezd
jsme zaznamenali zvýšený zájem o práci u naší společnosti
a tento zájem přetrvává,“ uvedla.
Albert zvedl výplaty zaměstnanců za dva roky asi o třetinu.

„V součtu za oba poslední roky
činí navýšení mezd na prodejnách 32,5 procenta. Naposledy
jsme navyšovali mzdy v lednu,
a to v průměru o 19 procent. Polepšili si například prodavači,
pokladní, zelináři, řezníci či
skladníci,“ řekla mluvčí prodejen Albert Barbora Vanko.
V Kauflandu navýšili plat prodavačů od června o 26 procent.
„Minimální nástupní mzda na
nejnižší pozici asistenta prodeje
na plný úvazek činí 24 tisíc Kč,“

Řetězec Tesco ale také současně zkracuje otevírací dobu u vybraných obchodů. V řadě obchodů má otevřeno až do půlnoci,
v budoucnu by měly mít tyto
prodejny otevřeno jen do 22 hodin. Zda je příčinou pouze nedostatek personálu, to mluvčí společnosti neuvedl. „K této změně
jsme přistoupili z provozních důvodů,“ dodal Koukolíček.
Muži, kteří markují zboží na
pokladnách, často vypomáhají
také ve skladech supermarketů,
aby fyzicky těžkou práci nemusely dělat ženy. Mnoho z nich
jsou brigádníci, přičemž řetězce
platí podle konkrétní pozice nejčastěji 100 až 130 korun za hodinu.
Obchodní řetězce zaměstnávají v ČR zhruba 80 tisíc lidí,
v celém maloobchodu pracuje
asi čtvrt miliónu zaměstnanců.

Ilustrační foto – Profimedia.cz

Zadlužení obyvatel Česka
vzrostlo na 2,23 biliónu korun

DO CITY JEN ELETROMOBILY. Britskou metropoli Londýn dlouhodobě trápí zamořený
vzduch. Ve finanční čtvrti City s jejími úzkými ulicemi a vysokými domy jsou jedny z nejvyšších
koncentrací oxidu dusíku. Radní proto zvažují zákaz vjezdu vozidel na klasická paliva. Zprvu by měl
zkušebně platit jen ve vybrané ulici, kam budou vpuštěny jen vozy s elektrickým pohonem a hybridy.
Starosta Londýna Sadiq Kahn už také představil plán na zavedení nízkoemisních zón. Řidiči vozidel, která nesplní emisní omezení, zaplatí za denní vjezd 12,5 libry (zhruba 360 korun).
(rei)

Ceny emisních
povolenek rostou
Ceny emisních povolenek
v EU včera podle údajů serveru
Carbon Pulse vyšplhaly nad 20
eur (515 korun) za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry, což je desetileté maximum.
Povolenky platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky.
Výnosy jsou v Česku ze zákona
využívány z poloviny ministerstvem životního prostředí a z poloviny ministerstvem průmyslu.
MŽP za celou dobu dražeb povolenek získalo do konce července
10,6 miliardy korun, řekla mluvčí
úřadu Petra Roubíčková. (zr)

Kurzy ČNB od 23. 8.
Země

Množství Kód

Austrálie
1
Čína
1
Dánsko
1
EMU
1
Chorvatsko
1
Japonsko
100
Kanada
1
Maďarsko 100
Polsko
1
Rusko
100
Švýcarsko
1
Turecko
1
USA
1
V. Británie
1

AUD
CNY
DKK
EUR
HRK
JPY
CAD
HUF
PLN
RUB
CHF
TRY
USD
GBP

Kurz

16,183
3,229
3,447
25,710
3,457
20,040
17,040
7,939
6,010
32,712
22,590
3,658
22,207
28,610

Celkový dluh obyvatel Česka
dosáhl ve druhém čtvrtletí 2,23
biliónu korun. Meziročně tak
vzrostl o 175,1 miliardy korun,
tedy o 8,5 procenta. Vyplývá to
z údajů, jež ve čtvrtek zveřejnily
Bankovní a Nebankovní registr
klientských informací.
Objem dluhu ohroženého nesplácením přitom klesl o 3,7 miliardy (9,2 procenta) na 36,9 miliardy korun.
I počet lidí s problémy se splácením úvěrů na bydlení proti loňskému roku klesl o pět tisíc. Klientů nesplácejících spotřební
úvěry je o 20 tisíc méně.
„Zatímco celkový objem dlouhodobého i krátkodobého dluhu
roste, počet klientů zůstává na
stejné úrovni jako před rokem.

Každý z nich tedy dluží v průměru vyšší částku: u dlouhodobého
dluhu je to průměrně 1,58 miliónu korun na klienta, u krátkodobého dluhu pak 190 tisíc korun,“
uvedla šéfka Bankovního registru klientských informací Lenka
Novotná.
Hypotéky se na celkovém dluhu podílejí 65 procenty. Jejich objem od loňského druhého čtvrtletí vzrostl o 115 miliard korun,
což představuje nárůst o 8,7 procenta.

Problémy se splácením
má méně lidí
Celkový objem ohroženého
krátkodobého dluhu se ve srovnání se stejným obdobím minulé-

ho roku snížil o 5,5 procenta na
25,9 miliardy korun. Počet klientů, kteří měli ve druhém čtvrtletí
problémy se splácením svých
krátkodobých závazků, poklesl
o 20 tisíc na 276 tisíc lidí.
„Na jedné straně zůstává v problémech stále méně lidí, na druhé
straně vidíme, že ti, kterým se
nadále nedaří svým závazkům
dostát, nesplácejí stále vyšší částky,“ upřesnil šéf výkonný ředitel
Nebankovního registru klientských informací Jiří Rajl.
Objem ohroženého dlouhodobého dluhu se meziročně snížil o 16,9 procenta miliardy na
10,9 miliardy. Klientů s takto
ohroženým dluhem je meziročně o 17,7 procenta méně, celkem 22 614. (bož, Novinky.cz)

Dohoda o prodeji italské ocelárny Kalašnikov vyvíjí elektromobil
firmě ArcelorMittal je platná
Tendr na prodej italské ocelárny Ilva firmě ArcelorMittal
byl nelegitimní, nebyla to však
chyba ArcelorMittalu. Dohoda
je tak platná a prodej může pokračovat. Uvedl to italský ministr průmyslu Luigi Di Maio.
ArcelorMittal se na koupi největší evropské ocelárny dohodl
loni. Nové italské vládě se však
dohoda nelíbila a chtěla ji zrušit.

Di Maio citoval z nálezu právníků. Upozornil, že ArcelorMittal vyhrál v tendru, aniž bylo
konkurenčním firmám umožněno zlepšit podmínky počátečních nabídek. Dohoda s firmou
je však platná, termín pro dokončení prodeje Ilvy je 15. září.
Největší světový výrobce oceli ArcelorMittal se na převzetí
ocelárny Ilva za 1,8 miliardy eur

(46,3 mld. Kč) dohodl s předchozí italskou vládou. Slíbil, že
dalších 2,3 miliardy eur investuje do její modernizace.
ArcelorMittal v květnu získal
k převzetí Ilvy svolení i od Evropské komise. To je však podmíněno prodejem jeho ostravských hutí a dalších aktivit
v Itálii, Rumunsku, Makedonii,
Lucembursku a Belgii. (ČTK)

Bohemia Energy zdraží elektřinu
Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií
v ČR, zdraží od října části zákazníků elektřinu. Podle společnosti je důvodem rostoucí velkoobchodní cena komodity. Ze stejného důvodu už dříve oznámila
růst cen pro některé zákazníky
i většina dalších dodavatelů.
„Současná úprava cen se dotkne zhruba 18 procent zákazníků Bohemia Energy, v průměru
se jejich celkový účet za elektřinu zvýší zhruba o devět procent.

I v případě zdražení ale stále platí, že držíme levnější ceny než
dominantní dodavatelé,“ řekla
mluvčí firmy Hana Novotná.
Mezi takzvané dominantní dodavatele elektřiny patří ČEZ,
E.ON a Pražská energetika.
ČEZ zdražil většině odběratelů z řad domácností elektřinu od
začátku června v průměru o čtyři procenta. K podobnému růstu
cen pro některé zákazníky přistoupil už na začátku roku E.ON.
Některé produkty zdražuje také

Pražská energetika nebo další
významný alternativní dodavatel
Centropol Energy.
„Pro běžné využití elektřiny,
tedy svícení a provoz běžných
spotřebičů, tato změna představuje navýšení měsíčních nákladů
o asi 30 korun. Pokud elektřinou
ohříváte vodu, pak se vaše náklady navýší průměrně o 90 korun
měsíčně,“ stojí v oznámení, jež
postupně Bohemia Energy zasílá
zákazníkům, kterých se zdražení
týká.
(zr)

Ruský zbrojařský koncern
Kalašnikov, známý po celém
světě stejnojmennou útočnou
puškou, vyvíjí technologii pro
vlastní elektromobil. Ten by se
v budoucnu měl stát konkurentem americké automobilky Tesla. S odvoláním na oznámení
ruské firmy o tom včera informovala tamní média.

Systém elektromobilu CV-1,
jehož koncept představila firma
na mezinárodním fóru Armija-2018 poblíž Moskvy, bude
vtělen do karosérie retro auta
IŽ-21252 Kombi.
Vozidlo na elektrický pohon
má mít výkon až 220 kilowattů
a dojezd až 350 kilometrů,
uvedla agentura TASS. (zr)

