
Hosté i sousedé, vítejte. V naší
domácí počítačové síti
Uživatelé elektronických za-
řízení v Česku

elektronických
Česku
elektronických

podceňují hle-
disko bezpečnosti. Aktuali-
zovaný operační systém si do
počítače instaluje po výzvě
jen 41 procent dotázaných,
domobilů 33 procent. Vy-
plývá to z říjnového průzku-
mu společnosti Eset. Tento
krok je přitom zásadní.

Pokud jde o domácí počí-
tačovou síť, router si 69 pro-
cent uživatelů chrání heslem.
Čtvrtinamajitelů však umož-
ňuje přístup do sítě i návště-
vám a devět procent také
sousedům. Většina dotáza-
ných (91 procent) zároveň
nemá přehled o aktivitě na
síti a neví, kdo ji užívá. (jg)

Pomáháme drobným podnikatelům

PAVLA BŘEČKOVÁ,místopředsedkyně
Asociace malých a středních podniků ČR

Pro živnostníky je dovolená
často
živnostníky

často
živnostníky
luxusem
živnostníky
luxusem
živnostníky

OTÁZKA:
Mohla byste v některém dílu
poradny rozebrat problema-
tiku dovolené u živnostníků?

Jana Šetečková, Jihlava

ODPOVĚĎ:
S trochou nadsázky lze říci,
že spojení živnostník a do-
volená vlastně neexistuje.
Realita je totiž taková, že
živnostník si dovolenou ur-
čuje sám. Není tak závislý
například na jejím udělení
zaměstnavatelem, nevypi-
suje si dovolenku, a stejně
tak není limitován dvaceti
dny plynoucími ze zákoníku
práce. Termíny i délku dovo-
lené si stanovuje sám.

POJIŠTĚNÍ SE PLATÍ DÁL
Tato svoboda je však vykou-
pena tím, že nemá nárok na
žádné kompenzace a v době
dovolené jednoduše přichází
o příjem. Tedy je to dovolená
spíše domnělá.
Současně nemá ani pardon

v platbách odvodů jako je
sociální a zdravotní pojištění
– obojí zaplatit musí. V sou-
časnosti se jednáminimálně
o částku 4 596 korunměsíč-
ně. To se týká živnostníků,
kteří mají živnost jako hlavní

pracovní po-
měr. Osoby,
kterémají
živnost jen
jako vedlejší
činnost, a jsou
mimo to ještě zaměstnány,
mají zpravidla většinu odvo-
dů pokrytou zaměstnavate-
lem, a zúčtovávají tak jen
jednou ročně.

NEJDŘÍVE SI VYDĚLEJTE...
Zaměstnancům,má-li živ-
nostník nějaké, je však sa-
mozřejmě dovolenou na zo-
tavenou povinen poskyt-
nout. Může se pak zdát tro-
chu paradoxní, že i kdyby
osoba samostatně výdělečně
činná sama sobě nějakou fi-
nanční kompenzaci za dovo-
lenou chtěla vyplatit, tyto
peníze si nemůže dát do ná-
kladů (nejsou totiž daňově
uznatelné).
Většina živnostníků proto

dobře ví, že na odvody
a všechny další náklady pro
dobu dovolené si zkrátka
musí vydělat předtím, než si
tento luxus dovolí.

Tématem poradny 16. 12. bu-
de trvalá práce živnostníka
pro jinou organizaci a s tím
související právní otázky.
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Přichází zima. A domotorů aut
míří nezvaní hosté
Chladné podzimní dny lá-
kají kuny a různé hlodavce
do prostorů vyhřátýchmo-
torů. Tam dokážou způsobit
hotovou paseku, což po-
tvrdí každý, kdo už násled-
ky takové návštěvy viděl.

SPREJ JAKOPREVENCE
Čerstvý průzkum pojišťovny
Generali ukázal, že překou-
sání kabelů vmotoru zažilo
v ČR na vlastním příkladu už
třicet procent řidičů. „Ško-
dy, se kterými se potýkají
naši zákazníci po řádění
kun a další drobné zvěře,
dosahují průměrně 6 500
korun,“ informujemluvčí
pojišťovny JanMarek.

Polovina řidičů se snaží
poškození vozidla před-
cházet prevencí, kterámá
mnoho podob. „Mezi opat-
řeními boduje sprejování.
Zhruba 23 procent respon-
dentů uvádí, že na odpuzení
kun a hlodavců používají
speciální prostředek.

BABSKÉ RADY V AKCI
Zajímavé je, že devatenáct
procentmotoristů spoléhá
na babské rady, jako jsou
třeba psí chlupy v motoru
auta. Dalších patnáct pro-
centmajitelů aut si s ná-
sledky hlavu neláme
a opravu hradí z pojištění,“
upřesňuje JanMarek.

Zbývajících 43 procent
českých řidičů pak proti
škodám v motorovém pro-
storu nedělá nic. Ideální je
všakmyslet na to, že bab-
ské rady nemusí vždy vyjít.
„Nabízíme proto šikovné

připojištění, které řidiče
vyjde na 89 korun ročně.
Motoristé si ho u násmo-
hou pořídit k povinnému
ručení. Připojištění s tisíci-
korunovou spoluúčastí po-
kryje škody v motorovém
prostoru způsobené napří-
klad kunami nebo hlodav-
ci,“ informujeMiroslav Ma-
tějka, manažer pojištění
motorových vozidel v Ge-
nerali. (ks)

JIŘÍ PROCHÁZKA,
produktový manažer, Wüstenrot
Jak si naspořit na rekonstrukci či
nákup nemovitosti po padesátce
OTÁZKA:
Slyšela jsem, žeWüstenrot
nově nabízí stavební spoření
pro osoby starší 55 let. Mů-
žete objasnit, jaké jsou vý-
hody této nabídky?

Květa R., Kladno

ODPOVĚĎ:
Namysli máte zřejmě naše
Stavební spoření 55+, které je
určeno lidem starších 55 let.
Člověkmá i v tomto věku
mnoho přání, kterému sta-
vební spoření může pomoci
uskutečnit.
Tato nabídka nabízí tři

výhody. První – za sjednání
smlouvy se neplatí. Druhá –
zákazníci navíc dostávají

atraktivní úro-
kovou sazbu 1,2
procenta roč-
ně. Třetí – před-
časné ukončení
smlouvy – při tr-
vání vztahuminimálně dva
roky – je také zdarma. Sta-
vební spoření využívá v sou-
časnosti v České

využívá
České
využívá
republice

3,2 milionu občanů při prů-
měrné cílové částce 430 tisíc
korun. Smlouvymá přitom
současně více členů rodiny,
nejčastěji děti, ale také vnou-
čata. Z uvedeného počtu je
31 procent osob starších
55 let, přičemž většinou spoří
již v několikátém cyklu. (ks)

Více na www.w.cz .

Radíme čtenářům

Úroky na běžných účtech nevynášejí, zkuste jiné možnosti

Výnosy z investic? Lidé by je dali na
cestování, vnoučata i nová auta

E
konomice se daří
amzdy rostou.
Řada lidí pře-
mýšlí, jak naložit
s volnými finan-

čními prostředky. Nechávat
kapitál ležet na bankovním
účtu v nynější doběmini-
málních úrokových sazeb
a vyšší inflace není zrovna
nejmoudřejší. Alternativou
jsou investice, ať už do ak-
cií, podílových fondů, dlu-
hopisů, drahých kovů nebo
dalších komodit.

ŽENY JSOUOPATRNĚJŠÍ
Nejnovější průzkumRaiff-
eisenbank ukázal, že do in-
vestování se pouští 37 pro-
cent českých spotřebitelů
ve věku 25–55 let. Nejčas-
těji využívají podílové fon-
dy. Častěji investují muži,
vysokoškolsky vzdělaní lidé
a osoby s příjmem od 30 do
40 tisíc korun.
Když už někdo investuje,

na tento účel vynakládá
v průměru tři tisíc korun

měsíčně. „Do hry však vstu-
pují i jiné faktory, jako na-
příklad náhlý finanční pří-
jem anebo chuť riskovat.
Ženy jsou však v tomto
ohledu zdrženlivější. U nás
možnost pravidelného in-
vestování začíná již na
částce 500 korun zamě-
síc,“ říká Jaromír Sladkov-
ský, ředitel Raiffeisen in-
vestiční společnosti.

JAK SI SPLNIT TUŽBY
Asi 35 procent dotázaných
ze skupiny těch, kteří mož-
nost investování aktivně
využívají, by předpokládané
výnosy využilo nejraději na
cestování. Pak následuje
láska k vnoučatům. Jim by
volné prostředky věnovalo
26 procent účastníků prů-
zkumu. Asi dvacet procent
respondentů upřednost-
ňuje koupi auta. Často uvá-
děným cílem je i dodatečné
zajištění na stáří a podpora
zdraví či lépe řečeno zdra-
vého životního stylu.

A co finanční gramot-
nost? Posuďte. Každý de-
sátý občan semylně do-
mnívá, že pravidelné inves-
tování se rovná pravidelné-
mu odkládání peněz ve
smyslu šetření.
V době, kdy investoři vy-

hledávají především jedno-
duchá řešení, nabízí inves-
tiční společnost Raiffeisen
čtyři nové, ucelené inves-
tiční strategie.
„V současnosti roste zá-

jem především o strategic-
ké fondy, tedy o komplexní
produkty, které pokrývají
profil konzervativního, vy-
váženého nebo dynamic-
kého klienta, a také o pa-
sivní produkty typu fondů
ETF,“ říká Jaromír Sladkov-
ský. V rámci obou těchto
řešení zájemce nakupuje již
hotovou investiční strategii.
Investice je po třech letech
držení osvobozena od daně
z příjmu. (ks)

Více na adrese www.fwr.cz.
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Jakým způsobem Češi investují?
38 %
Do podílových fondů

13 %
Do podnikání

22 %
Do akcií

9 %
Do kryptoměn

29 %
Do nemovitostí11 %

Do dluhopisů

14 %
Do drahých kovů

4 %
Do umění

Nenechte si svátky přerůst přes hlavu
Rodinná setkání, dárky pod
stromečkem, plné stoly jídla.
To vše vytváří obrázek Vá-
noc. A zatímco jedna část
charakteristiky vystihuje
kouzlo svátků jako takových,
druhá část je spojována s ně-
čím, co by k Vánocům vlast-
ně ani patřit nemělo – tedy
s přílišným utrácením. Podle
České
přílišným
České
přílišným

bankovní asociace
v prosinci zvažuje půjčku
sedm procent spotřebitelů.

NOVÝROK S DLUHY
Možné problémy se spláce-
ním si většinou nepřipouš-
tějí. Ovšem po Novém roce
přichází vystřízlivění. Pokud
však půjčku za všech okol-
ností potřebujete, držte se
zdravého rozumu. Myslete
hlavně na to, že za dveřmi
čeká nejen nový rok, ale také

splátky. Aby rodině zbylo
dost peněz na živobytí, od-
borníci tvrdí, že splátka ne-
má překročit čtvrtinuměsíč-
ních příjmů. Půjčovat by si
měl člověk jen na to, co pře-
žije dobu splácení. Oželte
půjčku na dárky, s nimiž si
děti hrají chvilku, ale vy je
pak splácíte další rok. Projíst
půjčku u sledování pohádek
také není zodpovědné.

POMŮŽE I POJIŠTĚNÍ
„Z lidí, kteří si půjčují, si čty-
řicet procent dopřává peníze
na elektroniku a tři procenta
na hračky. Vloni jsme před
Vánocemi zaznamenali de-
setinový přírůstek půjček,“
uvádí Tomáš Černý

půjček,“
Černý

půjček,“
z finanč-

ní společnosti Provident.
Je hezké získat pár tisíc

korun navíc, ale ty se rychle

rozkutálejí. Pokud si užmu-
síte půjčit, uvažujte o co nej-
nižší částce. Zjistíte-li, že
splátky jsou nad síly rodiny,
neberte si další úvěr jen pro-
to, abyste získali čas. Hrozí
pád do dluhové pasti.
Většina úvěrových insti-

tucí nabízí k úvěrům i pojiš-
tění proti nenadálým život-
ním situacím. „Takovou
ochranu využijte“, radí To-
máš Černý.

využijte“,
Černý.

využijte“,
(jg)

Vývozci si měřili síly
JOZEF GÁFRIK

Z
aměstnávají více
jak 7600 lidí při
roční obratu 22,5
miliardy korun,
z čehož jim export

přináší ročně 14miliard. Tak
vypadá společná vizitka fi-
nalistů 22. ročníku soutěže
Exportní cena DHL pod zá-
štitou agentury Czechtrade.
Deník je partnerem akce.
Ze 154 přihlášených pod-

niků podmínky účasti splnilo
letos 130. „Od vyhlášení prv-
ního ročníku uplynulo dlou-
hých 22 let. Během nich se
změnila jak česká ekonomika
a export, tak i samotná sou-
těž. Tento ročník už plně po-
tvrdil nový trend, když i pod-
niky stále více rozvíjejí ob-
chodování přes internet,“
řekl Luděk Drnec, generální
ředitel DHL Express ČR.
Přinášíme hlavní výsledky

soutěže, úplné zájemce najde
na www.exportnicena.cz.

PMalá společnost.
1. MG Servis Mysločovice
(Zlínský kraj), mražené spe-
ciality. 2. Realistic Karlovy
Vary, výroba průmyslových
pecí. 3. Silixcon Biskupce (ta-
ké Zlínský kraj), řídící sys-
témy elektropohonů.

PStředně velká společnost
1. ISMM Production & Busi-
ness Cooperation Ostrava, ze-
mědělská technika. 2. Frost
Food, Rokytnice v Orlických
horách (Královéhradecký
kraj), mražená jídla. 3. Bed-
nar FMT, Rychnov nad Kněž-
nou (Královéhradecký kraj),
zemědělské stroje.

PExportér teritoria
(letos Pobaltí) – Hansen Elec-
tric, Opava, elektrická zaříze-
ní pro výbušné prostředí.

PExportér e-commerce
- Alensa, Praha, 40 e-shopů
s kontaktními čočkami ve
všech 28 zemích EU.
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