
Privatizace ČSA  

Ze soutěže o těžce zadlužené aerolinky odstoupili všichni 

uchazeči kromě Unimex Group. Vláda slíbila do poloviny 

října rozhodnout, zda firmu prodá. Nabídka činí 1 miliardu 

korun.  

 

Privatizace Letiště Praha  

Vyhlášení tendru na prodej Letiště Praha, který měl podle 

odhadů vynést okolo sta miliard korun, zhatil pád 

Topolánkovy vlády. Ministr financí Eduard Janota nyní 

zvažuje, zda by se vyplatilo spojit firmu s ČSA a poté obě 

prodat společně. Poslanecká sněmovna nicméně  prodej 

Letiště zakázala. 

 

Křeslo evropského komisaře  

Česko stále nenavrhlo svého kandidáta na eurokomisaře., 

mandát současné komise přitom vyprší na konci října.  

 

Návrhy stran na post evropského komisaře 

ODS - Alexandr Vondra 

ČSSD - Vladimír Špidla 

KDU-ČSL - Pavel Svoboda 

Strana zelených - Jan Švejnar 

KSČM - Vladimír Remek 

 
 
Obří ekologická zakázka  
Tendr za více než sto miliard korun počítá s  odstraněním 

ekologických škod, na něž se stát zavázal vyplatit vítězi 

soutěže 115 miliard. Původní termín odevzdání nabídek 

stanovený na půli října vláda o dva měsíce posunula. Ve 

hře jsou čtyři společnosti: Geosan Group, Marius Pedersen 

Engineering, Environmental Services a PPF. To vstoupilo 

do hry rozhodnutím ÚOHS později, proto se nedá vyloučit 

další zdržení soutěže. 

   Kritici ale poukazují, že skutečná cena odstranění škody 

může být jen třetinová. Tendr kritizovala i organizace 

Transparency International kvůli riziku korupce, 

Hospodářská komora pak tvrdí, že lepší by bylo vyhlásit 

více menších soutěžích, kde by měly šanci uspět i menší 

tuzemské firmy.  
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HLAVNÍ ÚKOLY PRO FISCHEROVU VLÁDU 
 

 

Nový loterijní zákon  

Ministerstvo financí chce nový regulační orgán, jenž by 

uděloval licence pro provozování heren a loterií. Nový 

zákon by měl posílit i roli obcí, které by vyhláškou mohly 

rozhodovat o veškerém sázení a hazardu na svém území. 

V červnu ministerstvu jeho věcný záměr vrátila 

legislativní rada vlády.  

 

Nejvýznamnější změny zákona o loteriích:  

 

Odvody  

Sázkové firmy nyní odvádějí 25 procent, nově by to mělo 

být přes 30 procent. Nejzásadnější změnou je jednotná 

sazba - 20 procent z obratu - putující na dobročinné 

účely. Konkrétní nadace si navíc stát lépe pohlídá.  

 

Obce  

Obce by díky vyšším příjmům z herních zařízení měly do 

svých rozpočtů získat až o dvě miliardy korun více. 

Vyhláškou si stanoví, kde a zda vůbec povolí zařízení, a 

to i videoterminály, ale samotné povolení zůstává na 

ministerstvu.  

 

Nelegální provozovatelé  

Bez licencí nebude možné v oboru podnikat. Detaily 

vyřeší až paragrafové znění, jedním z návrhů je, aby o 

licenci nemohly žádat firmy s kapitálem ze zemí mimo 

EU.  

 

Spotřebitelské soutěže  

Firma, která vyhlásí SMS soutěž, je limitována hodnotou 

výhry. Maximální součet všech výher nesmí přesáhnout 

500 tisíc. To se týká i televizních soutěží.  

 

Kromě toho by měl zákon obsahovat etický kodex 

dohodnutý s provozovateli hazardu i zástupců měst a 

obcí. Etický kodex by měl obsahovat pravidla pro to, kde 

je vhodné nebo naopak nevhodné umisťovat herny.  

 

Návrh by také povoloval karetní hry na internetu. 

 

 
 



Reforma daní z příjmu 
Hlavním bodem je sloučení daně z příjmu a sociálního 

pojištění do jediné superdaně - tak, jak o tom před pádem 

vlády uvažoval i exministr Miroslav Kalousek. Lidé by tak 

hned na první pohled viděli, kolik státu vlastně odvádějí.  

   Pokud by se současná daň a pojistné jen sečetly, 

superdaň by činila 38,5 procenta ze superhrubé mzdy, což 

odpovídá téměř 52 procentům z hrubé mzdy.  

   Janota počítá s tím, že zdravotní pojištění by lidé zatím 

odváděli zvlášť. Časem by ale chtěl sloučit všechny odvody 

do jedné superdaně, která by pak činila 48,5 procenta. V 

plánu je také zrušení celé řady daňových výjimek, aby se 

zjednodušil zákon i daňové řízení. 

Pokud se sjednotí daně, měly by se odvádět na jednom 

formuláři a na jednom úřadě. Vzniklo by jedno "inkasní 

místo" a stát by mohl propustit i několik tisíc úředníků - 

pokud by se reforma provedla důsledně.  

 

 

 

Příklady daňových výjimek, které navrhne ministr 

Janota zrušit  

 

Fyzické osoby  

* Daňové osvobození služného a jiných výhod vojákům.  

* Daňové osvobození výsluh vojákům a policistům.  

* Daňové osvobození úroků z vkladů na stavební spoření.  

* Daňové osvobození příjmů plynoucích ve formě darů 

zoologické zahradě.  

* Daňové osvobození stravování a stravenek, které 

poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel.  

* Daňové osvobození nepeněžních příjmů z Fondu 

kulturních a sociálních potřeb.  

* Daňové osvobození bezplatných nebo zlevněných 

jízdenek.  

* Daňové osvobození výher z loterií, sázek a podobných 

her.  

 

Právnické osoby  

* Daňové osvobození veřejných neziskových nemocnic.  

* Daňové osvobození příjmů z ekologických energetických 

zařízení.  

* Daňové osvobození příjmu Fondu dětí a mládeže.  

* Daňové osvobození příjmů spořitelních a úvěrních 

družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank  

* Osvobození příjmu z cenově regulovaného nájemného.  

 

 
 

 

 

 

 

Nové úspory 

Janotovy návrhy na utažení opasků: snížit povinné sociální 

výdaje státu, snížit příspěvek na stavební spoření, otevřít 

debatu o větší progresi zdanění. 

 

Důchodová reforma  

Topolánkova vláda na svém posledním jednání schválila 

druhý pilíř důchodové reformy, v níž by si mohli lidé sami 

rozhodnout, do jakých fondů budou chtít spořit - a to podle 

míry zhodnocení, a tedy i rizika. Je ovšem otázka, zda to 

Fischerova vláda podpoří - je to příliš politické téma.  

 

Mýtné  

Nákladní automobily platí mýtné zatím pouze na dálnicích a 

části silnic první třídy, to by se mělo ale rozšířit i na silnice 

nižších tříd, které na těžkou dopravu nejsou často stavěny 

a trpí víc. K tomu je ale třeba změnit systém mýtného a 

vypsat i novou soutěž.  

 

Dluhopisy i pro domácnosti  

Ministr Janota chce státní dluhopisy vydávat i pro občany. 

Cílem je získat do rozpočtu několik miliard korun. Janota 

by také chtěl, aby banky poskytovaly více úvěrů. Kvůli 

tomu je ale třeba novelizovat zákon o dani z příjmů a 

upravit zdanění výnosů z těchto cenných papírů.  

 

Občanský zákoník  

Nový zákon se chystal dvanáct let, pádem Topolánkova 

kabinetu padl pod stůl. Má zjednodušit dědické řízení, 

zvýšit odškodnění za chyby lékařů či úrazy. Při pronájmu 

auta či pole už nepožaduje písemné smlouvy. Premiér 

Fischer slíbil, že o něm bude vláda jednat, ČSSD je proti.  

 

Boj proti korupci  

Ministr vnitra Martin Pecina chce projednat novou 

protikorupční strategii, v níž počítá i s agentem-

provokatérem. Jeho předchůdce Ivan Langer ale tvrdí, že 

policie nemá provokovat, ale používat agenta 

"pozorovatele", kterého zákon už zná. 
 
Šrotovné  

Příspěvek třicet tisíc korun na ekologickou likvidaci vraku 

sice prošel, když sněmovna přehlasovala prezidentovo  

veto "protikrizového balíčku", ale není příliš 

pravděpodobné, že se bude vyplácet. Šrotovné začne 

platit, pokud jej vyhlásí vláda, ale premiér Fischer i ministr 

financí Janota jsou proti. „U nás šrotovné nemůže 

dosáhnout tak pozitivního efektu jako v Německu. Ostatně 

ani na Slovensku nepřineslo takové výsledky, jaké se 

čekaly,“ řekl ministr Janota. 
 

Zdroje: Hospodářské noviny, MF Dnes 

 
 


