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6. června oznámil ministr školství J. Dobeš (VV), že vládní návrh školného na vysokých školách by měl 
být hotov koncem roku. Uvažuje se o částce až 10 000 Kč za semestr a navrhovaná platba by měla být 
od zimního semestru roku 2013. 

6. června skončila v Ostravě stávka zaměstnanců dopravního podniku za vyšší mzdy. V letošním roce 
zůstanou platy na stejné výši, v příštím roce by mohlo dojít k nárůstu, na který bude potřeba 50 
miliónů korun. 

6. června obdrželo ministerstvo zdravotnictví nepravomocné rozhodnutí pařížského soudu související 
se sporem státu s firmou Diag Human. Ta tvrdí, že nález ze srpna 2008 je pravomocný a konečný, ČR 
tedy musí firmu odškodnit, naproti tomu české úřady nález za pravomocný nepovažují, dle jejich 
názoru arbitráž pokračuje. MZ tvrdí, že klíčový dokument, který rozhodl v neprospěch ČR, může být 
podvrh. 

7. června se mělo rozhodnout o osudy koalice. Radek John, předseda strany Věci veřejné, a Karolina 
Peake, předsedkyně poslaneckého klubu VV, prohlásili, že pokud nebudou splněny podmínky, které 
sice nekonkretizovali, opustí koncem června vládu. Ani na čtvrtečním jednání neřešila K9 zásadní 
spory personálního obsazení. 

7. června konstatovala Evropská komise v doporučeních, která vydala každému členskému státu, že 
ČR by měla zvyšovat hranici pro odchod do důchodu rychleji, než v současnosti plánovala vláda. 

8. června vrátil Senát do Poslanecké sněmovny vládní návrh malé důchodové reformy. Senátoři 
zvolení za opoziční strany kritizovali navyšování věku odchodu do důchodu, neboť lidé v náročných 
profesích se důchodového věku nemusí vůbec dožít. Ovšem zpráva EU Česku naopak doporučuje 
zvyšovat věk odchodu do důchodu ještě rychleji. 

8. června projednávali poslanci vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, který je součástí 
sociální reformy. Opoziční strany považují zákon za asociální, poslanci vládních stran jej obhajují.  

8. června odsouhlasili senátoři novelu tzv. náhubkového zákona, dle kterého by média mohla 
v budoucnu zveřejňovat informace z odposlechů, pokud to bude ve veřejném zájmu, který převáží 
nad ochranou soukromí.  

10. června vyhlásily odbory stávku na protest proti vládním reformám. V pondělí 13. června bylo 
v plánu zastavit v ČR všechny vlakové spoje a veřejnou dopravu ve větších městech. V Praze měla být 
podle odborářů zablokována doprava včetně provozu metra. 11. června vydal soud předběžné 
opatření, kterým zakázal pondělní stávku dopravních odborů, následně na to 12. června odboráři 
oznámili, že stávku uskuteční ve čtvrtek 16.6.  

Telegraficky:  

 7. června sdělil V. Bárta (zakladatel VV), že lituje, že vstoupil do politiky, odmítl rovněž 
jednoznačně říci, zda se hodlá vrátit na post ministra. 

 8. června oznámily Věci veřejné po jednání s ministrem zdravotnictví L. Hegerem, že podpoří 
první fázi zdravotnické reformy 


