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13. června Policie ČR požádala o vydání bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové k trestnímu 

stíhání v souvislosti s nákupem čtyř dopravních letounů CASA za vlády Mirka Topolánka. Vlasta 

Parkanová podle Policie ČR pochybila kvůli neuskutečnění znaleckého posudku o ceně při návrhu 

nákupu těchto letadel. Nyní se bude celou záležitostí zabývat mandátní a imunitní výbor poslanecké 

sněmovny.   

12. června Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila prováděcí zákon přímé volby prezidenta, 

která bude v podobě dvoukolového uzavřeného (prezidentského) většinového systému. Tento zákon 

určuje strop výdajů na volební kampaň ve výši 40 milionů korun v prvním kole a možnost vynaložit 

dalších 10 milionů ve druhém kole. Prostředky na kampaň musí být vedeny na speciálním účtu. 

Kandidát bude mít povinnost zveřejnit své účetnictví sněmovnímu mandátovému a imunitnímu 

výboru do dvou měsíců od voleb. Dále Poslanecká sněmovna PČR odsouhlasila zákaz negativní 

kampaně. Zákon musí ještě schválit Senát PČR. 

12. června byl poslanec Otto Chaloupka zbaven imunity, kvůli podezření z příjímání úplatku, údajně 

od svého asistenta Vratislava Vařejky. Pro hlasovalo celkem 94 poslanců ze 154 přítomných. Proti 

hlasovalo celkem 37 poslanců, mezi nimiž byla většina poslanců VV a ODS.  

Poslanci odhlasovali pozměňovací návrh Jana Čechlovského (ODS) ohledně řešení problematiky 

výtržností na sportovních utkáních, a také po utkání se stane trestným činem. Dále také Změnu 

zákoníku musí ještě schválit Senát PČR. 

Dalším kolem pokračovaly primárky v ODS na prezidentské křeslo mezi Přemyslem Sobotkou a 

Evženem Tošenovským ve Středočeském kraji, kde těsným výsledkem opět vyhrál P. Sobotka 

v poměru hlasu 2899 : 2027 s volební účastí 24 %. Minulé kolo se konalo ve volebním regionu Sever 

(Ústecký a Liberecký kraj), kde vyhrál Přemysl Sobotka nad Evženem Tošenovským poměrem           

722 : 170.  Další kolo se bude konat v Praze. 

14. června protikorupční policie konstatovala nevinu Michala Babáka z VV ohledně podezření z 

nesrovnatelností příspěvků Michaela Babáka do VV. V závěrech potvrdila protikorupční policie 

v účetnictví pochybnosti, avšak trestní stíhání nezahájí.   

 

Telegraficky: 

- 11. června odvolal ředitel ŘSD ČR Petr Čermák, po pěti dnech od zvolení, ředitele Závodu Karlovy 

Vary Petra Keřku. 

- 13. června přijal ministr zemědělství Petr Bendl rezignaci ředitele pozemkového fondu Radima Ziky 

- Ladislav Jakl získal podporu v primárkách strany Svobodných občanů, kde získal 88 % hlasů těch, 

kteří se voleb zúčastnili. 

 


