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13. června vysvětloval předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček předání předběžného 

opatření o zákazu stávky odborářům. Zástupci odborů jej obdrželi v okamžiku, kdy přicházeli 

na mimořádné jednání vlády ČR. Předseda soudu vysvětlil, že odboráři nemají datovou 

schránku a rozhodnutí si v sídle odborů nikdo v pátek nepřevzal. 

13. června navštívil prezident ČR V. Klaus Plzeňský kraj a vyjádřil se i k chystané stávce. „Být 

vládou a pražským primátorem, tak bych se snažil po celé republice najít autobusy a nahradit 

jimi ty stávkující a těm říci na shledanou, když nepřijdou do práce. Stávkovat politicky je 

zneužití stávky k politickým cílům.“ Ve stejný den odboráři oznámili, že blokády budou při 

čtvrteční stávce primárně zaměřeny „proti papalášům“.  

15. června vyzval premiér Petr Nečas (ODS) na mimořádné schůzi tripartity odbory, aby 

odvolaly čtvrteční stávku.  

16. června vypukla v České republice celodenní stávka v dopravě. Na celém území nevyjely 

vlaky, ve velkých městech nejela městská hromadná doprava, v Praze se zastavilo metro. 

Lidé příliš nevyužívali náhradní dopravu, buď zůstávali doma, nebo se do zaměstnání 

dopravoval osobními vozy či na kole. V Praze zorganizovali odboráři protestní pochod 

centrem města k Úřadu vlády, kterého se zúčastnilo podle odhadů policie asi 2000 lidí. 

Vyjádřili tak nespokojenost s připravovanými vládními reformami. Stávka skončila ve čtvrtek 

o půlnoci. Odborové organizace považují protest za zdařilý a označují jej za začátek dalších a 

tvrdších opatření, pokud vláda nezmění svůj postoj k plánovaným reformám. Premiér ocenil 

přístup občanů, které označil za skutečné vítěze stávky. Kabinet je připraven jednat  

o parametrech reformy, ale od její realizace neustoupí.  

16. června vystoupil na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Alexandr 

Vondra (ministr obrany a místopředseda ODS), aby vysvětloval svoji úlohu při financování 

českého předsednictví v roce 2009 a kauzu předražené zakázky pro firmu ProMoPro. Opozice 

vyzývala A. Vondru k odchodu z funkce. 

17. června se dohodly odbory, že na jednání tripartity, které proběhne v pondělí, budou 

požadovat přepracování reforem a odvolání Miroslava Kalouska (TOP 09) z funkce ministra 

financí. 

Telegraficky: 

 14. června potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví, že Česká republika se odvolala 

proti rozhodnutí rakouského soudu, který uznal nárok společnosti Diag Human na 

odškodnění ve výši deseti miliard ze strany ČR za zmařený obchod s krevní plazmou.  

 15. června vyjádřila vláda ČR souhlas se zavedením přímé volby prezidenta. Volba by 

měla být dvoukolová stejně jako při volbě do Senátu. 


