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Událost týdne: 

13. června detektivové Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu začali rozsáhlou akci, při které zadrželi 

bývalého ministra zemědělství Ivana Fuksu, bývalého předsedu Poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře, 

ředitelku premiérova kabinetu Janu Nagyovou, bývalého ředitele Vojenského zpravodajství, ředitele Správy 

státních hmotných rezerv Ondřeje Páleníka a bývalého prvního náměstka ministra zemědělství Romana Bočka 

(současný člen představenstva Českých drah). Dále byli zadrženi a obviněni vedoucí Úřadu vlády ČR Lubomír 

Poul, ředitel odboru vnější kontroly Vojenského zpravodajství Jan Pohůnek, ředitel vojenského zpravodajství 

Milan Kovanda a bývalý poslanec za ODS Marek Šnajdr. Milan Kovanda bude jako jediný ze všech jmenovaných 

vyšetřován na svobodě. Obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby čelí J. Nagyova a zaměstnanci vojenského 

zpravodajství kvůli nelegálnímu sledování manželky Petra Nečase a dalších osob. Ostatní jsou obviněni 

z korupčního jednání. Navíc útvar zajistil při domovních prohlídkách 120 – 150 milionů korun v hotovosti            

a také kilogramy zlata. V průběhu týdne premiér odmítal podat demisi, kterou požadovala opoziční ČSSD          

a nepřímo i prezident republiky Miloš Zeman. Nicméně 16. června oznámil předseda vlády Petr Nečas po 

jednání koaličních lídrů, že k následujícímu dni podá demisi on i celá vláda. Navíc Petr Nečas oznámil,                

že rezignuje na post předsedy strany. TOP 09 a ODS trvají na pokračování koalice s novým premiérem. Opoziční 

strany naopak trvají na předčasných volbách. 

10. června se uskutečnilo setkání prezidenta republiky Miloše Zemana s generální tajemnicí evropských odborů 

Bernadette Ségolovou, na kterém se oba shodli na zavedení jednotné daně z příjmu firem ve výši 25 %              

ve všech státech EU, ale také na zavedení minimální mzdy, progresivním zdanění a investicích ve výši 2 % HDP 

EU směřujícím s cílem zvýšení zaměstnanosti. Naopak proti zavedení jednotné firemní daně se vyslovil             

po jednání s tajemnicí předseda vlády Petr Nečas. 

11. června označil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg za nejvhodnějšího kandidáta na pražského primátora 

zastupujícího primátora Tomáše Hudečka. Podporu vyjádřili i volební lídr Zdeněk Tůma a předseda klubu         

Jiří Vávra. 

12. června se stal novým předsedou vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů švýcarský historik 

žijící v ČR Adrian Portmann – von Arburg. Místopředsedkyní byla zvolena francouzská historička Muriel Blaive. 

12. června oznámila ministryně kultury Alena Hanáková, že se rozhodla rezignovat na svoji funkci,                       

a to k 30. červnu. Důvodem je podle ministryně nedostatečná politická podpora. 

12. června schválila Vláda ČR návrh zákona o státních úřednících, který počítá se zavedením postu státního 

tajemníka, jmenovaného a odvolatelného předsedou vlády bez udání důvodů, s funkčním obdobím na 5 let. 

Hlavním úkolem tajemníka budou personální záležitosti na úřadech. Návrh zákona také počítá s ochranou 

oznamovatelů korupce. 

Telegraficky: 

 11. června si Česká republika připomínala podle výpočtu Liberálního Institutu den daňové svobody. 

 14. června se vzdal svého poslaneckého mandátu Jiří Šlégr (NS-Lev 21), kterého ve funkci nahradí teplický 
podnikatel a stranický místopředseda Petr Benda. 

 15. června se uskutečnil první Kongres žen, akce sdružující organizace a instituce pro podporu žen                
ve společnosti. 


