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20. června zveřejnila společnost STEM výsledky průzkumu, podle kterých by v červenci vyhrála volby 
do Poslanecké sněmovny ČSSD (91 poslanců), ODS by získala 50 mandátů a KSČM 31 mandátů, TOP09 
28 mandátů. Do Sněmovny by se nedostala KDU ČSL (3, 4 %) a Věci veřejné (3 %). Výzkum byl 
proveden metodou kvótního výběru ve dnech 2. - 10. 6. 2011 na rozsáhlém souboru 1244 
respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. 

20. června se vyjádřil prezident Václav Klaus ke kauze sledování výpisu hovorů jeho nejbližších 
spolupracovníků. Tuto skutečnost označil za „skandální, svědčící o nezdravé a nešťastné české 
společnosti“. Ve zmiňované kauze měl varnsdorfský policista Marian Hudec obstarávat výpisy hovorů 
vlivných osobností.  

20. června proběhlo jednání tripartity, na kterém se vláda opět nedohodla s odbory a zaměstnavateli 
na podobě zdravotnické reformy. Vláda si sice vyslechla námitky vůči reformě zdravotnictví, ovšem 
návrh je již ve třetím čtení a nelze do něj zasahovat. 

21. června zveřejnily České dráhy, že úplně ruší funkci ombudsmana ČD, kterou v současnosti zastával 
Petr Fejk. Odměnou Petra Fejka, kterou kritizovali nejenom odboráři, ale i předseda ČSSD B. Sobotka, 
se bude zabývat i Petr Nečas. 

21. června schválila Sněmovna úvodní část zdravotnické reformy. Dojde ke zvýšení poplatků za pobyt 
v nemocnici z 60 na 100 korun denně. Pacienti by si měli hradit levnější léky do 50 korun, poplatek 30 
korun by byl za celý recept (nikoli za položku). Na základě návrhu by zdravotní pojišťovny měly zpět 
do systému zdravotního pojištění vrátit třetinu zůstatků na svých účtech. Zdravotnická reforma 
rovněž předpokládá rozdělení péče na standard a nadstandard. Návrh zdravotnické reformy nyní 
poputuje do Senátu. 

21. června schválila Poslanecká sněmovna PČR důchodovou reformu, která byla vrácena ze Senátu. 
Novela zákona o důchodovém pojištění počítá s postupným zvyšováním věku odchodu do důchodu 
pro ženy narozené po roce 1955 a muže narozené po roce 1965. 

21. června schválila Poslanecká sněmovna vládní novelu loterijního zákona. Novela umožňuje obcím 
větší možnosti regulovat na svém území hazard počtem hracích automatů a otvírací dobou podniků. 

23. června jednal v Praze s premiérem P. Nečasem britský premiér D. Cameron, podle něhož by při 
organizování pomoci zadluženému Řecku měla být před evropským finančním mechanismem dána 
přednost Mezinárodnímu měnovému fondu. 

24. června byla do Sněmovny PČR doručena žádost o vydání poslanců Věcí veřejných V. Bárty a J. 
Škárky k trestnímu stíhání. V. Bárta je podezřelý z trestného činu podplácení, J. Škárka z přečinu 
přijímání úplatku. 

25. června připustil ministr financí Miroslav Kalousek, že kvůli řeckému bankrotu čeká možná 
evropskou i českou ekonomiku další krize. V případě útlumu tak budou v českém rozpočtu nutné další 
škrty. 

Telegraficky:  

 22. června proběhlo opět bez výsledku jednání K9 o změnách ve vládě. 

 23. června seznámili poslanci TOP 09 s návrhem, dle kterého by mohl NKÚ kontrolovat 
hospodaření polostátních, krajských a obecních firem, čímž by se výrazně posílila moc NKÚ. 

 23. června vetoval prezident V. Klaus zákon o ochraně ovzduší.  

 24. června byla v Praze Motole otevřena po rozsáhlé rekonstrukci jedna z největších dětských 
nemocnic v Evropě. 

 26. června se na společném jednání K9 zástupci ODS, TOP 09 a VV nedohodli na 
programovém dodatku a rozpad vládní koalice se stal opět aktuálním. 
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