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Událost týdne:  
Dne 9. října přijal Senát Parlamentu České republiky historicky první zákonné opatření, které se týká daně 

z nabytí nemovitosti. Jedná se o právní úpravu, která souvisí s novým občanským zákoníkem. Podle 

schváleného zákona bude daň platit prodávající s tím, že bude možná dohoda, že daň zaplatí nabyvatel. 

Opatření bude muset dodatečně potvrdit nová Poslanecká sněmovna. Pro toto zákonné opatření hlasovalo 

celkem 52 senátorů z 63 přítomných. Následující den pak Senát schválil další tři zákonná opatření – opatření o 

změně daňových zákonů v souvislosti s novým občanským zákoníkem, zákonné opatření o zadávání veřejných 

zakázek a zákonné opatření v souvislosti s navýšením plateb za státní pojištěnce. Zákonná opatření přijímá 

Senát v případě rozpuštění dolní komory Parlamentu. Podle ústavního pořádku se jedná o záležitosti, které 

nesnesou odkladu.  

7. října oznámil na sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně předseda vlády v demisi Jiří Rusnok, že se České 

republice nepodařilo během let 2007 až 2013 vyčerpat 30 – 70 miliard korun z evropských fondů. Rusnok 

uvedl, že za problémem stojí složitý systém čerpání a neschopnost české administrativy a oborových svazů 

zvládat dlouhodobé projekty a cíle.  

7. října zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění aktuální průzkum týkající se úrovně vzdělání na 

českých školách. Podle průzkumu si lidé myslí, že nejkvalitnější vzdělávání poskytují základní školy (82%) a 

gymnázia (70%). Středním odborným školám s maturitou důvěřuje ohledně vzdělání 62 % lidí, vysokým školám 

60%, vyšším odborným školám 55 % a středním odborným školám 53 %. K otázce zavedení školného se lidé 

v průzkumu vyjádřili spíše odmítavě – celkem 74 % bylo proti, naopak 20 % s institutem školného souhlasí a 6 

% nemá na tuto věc názor. CVVM uvádí, že podpora školného trvale klesá od roku 2009. Nejvyšší podporu má 

školné mezi občany s vysokou životní úrovní, vysokoškoláky, lidmi žijícími v Praze a voliči ODS. 

8. října doporučil Senátní výbor pro lidská práva podpořit návrh na jmenování Radoslava Suchánka na 

ústavního soudce. Pro hlasovalo sedm z osmi členů výboru. Suchánkovu nominaci na post ústavního soudce 

ještě musí projednat ústavně-právní výbor. Konečné hlasování v plénu Senátu se uskuteční na některé z dalších 

schůzí horní komory. 

9. října obvinil ministr financí v demisi Jan Fischer svého předchůdce v úřadu Miroslava Kalouska (TOP 09), že 

pod jeho působením resort ministerstva financí záměrně porušoval zákony. Ministerstvo financí ve svém 

prohlášení sdělilo, že dílčí interní šetření samostatného oddělení Mezinárodní ochrana investic a zahraniční 

pohledávky potvrdilo, že resort fungoval během Kalouskova působení v rozporu s českou legislativou. Miroslav 

Kalousek tvrzení odmítl a označil ho za účelové.  

11. října rozhodl švýcarský soud, že někteří představitelé Mostecké uhelné společnosti (MUS) jsou vinni 

z podvodů a praní špinavých peněz a uložil jim nepodmíněný trest vězení od roku a čtyř měsíců do čtyř let a 

čtyř měsíců. Odsouzení, vinu odmítají. Česká republika tak má na základě rozhodnutí švýcarského soudu šanci 

získat peníze, o které přišla v souvislosti s privatizací MUS.  

 
Telegraficky: 
 dne 7. října začal v břeclavské tiskárně Moraviapress tisk volebních lístků pro předčasné volby,  
 dne 7. října oznámil Jiří Paroubek, že hodlá kandidovat do Evropského parlamentu, 
 dne 12. října udělil časopis Emerging Markekets ocenění Guvernér centrální banky ve střední a východní 

Evropě guvernéru České národní banky Miroslavu Singerovi. 
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