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Událost týdne: 

17. června pověřila Výkonná rada ODS grémium strany jednáním o sestavení nové vlády o pokračování 

současné koalice s novým premiérem nominovaným za ODS. Ve stejný den přijal prezident republiky           

Miloš Zeman demisi premiéra Petra Nečase. 19. června nominovala ODS na premiérku České republiky 

dosavadní předsedkyni poslanecké sněmovny a místopředsedkyni strany Miroslavu Němcovou.                         

21. června podpořilo předsednictvo TOP 09 Miroslavu Němcovou na post předsedkyně vlády. 22. června se na 

koalice dohodla na potenciálním pokračování vlády s tím, že post předsedy Poslanecké sněmovny PČR bude 

přenechán TOP 09. ČSSD a KSČM i nadále odmítají pokračování současné vlády a požadují předčasné voly. 

Prezident republiky Miloš Zeman naznačil v pořadu Radiožurnálu Hovory z Lán, že reálným východiskem 

z aktuální situace by bylo sestavení úřednické vlády. Podle výzkumu agentury Median si přeje 55 % dotázaných 

předčasné volby a 37 % dotázaných sestavení vlády, která povede ČR do řádných voleb v příštím roce. 

18. června se stal teplický podnikatel, bývalý člen ČSSD, předseda představenstva Krajské zdravotní a současný 

místopředseda NS-Lev 21 Petr Benda poslancem Parlamentu ČR, a nahradil tak ve funkci Jiřího Šlégra. 

18. června zveřejnila ČNB tiskovou zprávu o finanční stabilitě ČR, podle které zůstal finanční sektor vysoce 

odolný proti vnějším rizikům. Nicméně v krátkodobém až střednědobém horizontu čeká českou ekonomiku 

výraznější propad.  

20. června schválil Senát PČR v tajné volbě tři kandidáty na post ústavních soudců, a to Pavla Rychetského, 

Kateřinu Šimáčkovou a Ludvíka Davida. Senátoři naopak zamítli kandidáta Miloslava Výborného. Senátoři 

schválili novelu zákona, která počítá s odebráním platu zákonodárce, který nemůže vykonávat svůj mandát 

z důvodu jeho věznění, ale také v době ochranného léčení. 

20. června schválili pražští zastupitelé návrh zákona o regulaci prostituce, který počítá s legalizací prostituce   

při splnění stanovených podmínek. Nyní návrh putuje do poslanecké sněmovny, která by měla o zákonu jednat 

na podzim. 

21. června vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu             

o stranických preferencích, které jsou znázorněny 

s historickým srovnáním v grafu.    

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal 

předběžné opatření, kterým pozastavil zakázku 

Ředitelství silnic a dálnic ČR na dostavbu dálnice D1        

z Přerova do Lipníku nad Bečvou, kvůli možným 

problémům ve lhůtách stanovených zadavatelem. 

Telegraficky: 

 19. června představil Miloš Zeman svůj Nadační fond 
na splácení státního dluhu, kam se chystá každý měsíc posílat 1/3 svého platu (zhruba 60 tisíc korun).  

 20. června se stal novým primátorem Prahy Tomáš Hudeček (TOP 09), který obdržel 36 hlasů z celkového 
počtu 43 hlasujících. 

 21. června schválili senátoři výjimku z Lisabonské smlouvy, která zajišťuje Irsku zachování neutrality, 
národní svrchovanost nad daněmi či možností potratů. 


