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Událost týdne: 

23. června obhájil Radek John post předsedy strany na celostátní konferenci VV, v poměru             

hlasů 67 : 19. Strana taktéž schválila nové stanovy, které mimo jiné zajišťují posílení role regionů a 

členů. Dále podle nich přibude k orgánům strany republiková programová komise. Další změny 

delegáti schválili v oblasti obsazování krajských rad, v nichž mají převažovat lidé zvolení na základě 

nominací klubů nikoliv z odborných komisí, jako je tomu v praxi dnes. Příští volba vedení VV již 

nebude elektronická, jak tomu bylo doposud. 

22. června oznámil bývalý ministr hospodářství ČSFR a ministr průmyslu a obchodu do roku 1997 

Vladimír Dlouhý kandidaturu v přímé volbě prezidenta. Nyní je členem vládní ekonomické rady NERV 

a poradce investiční banky Goldman Sachs.  

22. června oddělení ministerstva dopravy BESIP představilo nové logo, které se vrací k základům loga 

z roku 1967. Logo  vybrané v roce 2011 stálo 100 tisíc korun. 

Politická strana LIDEM – liberální demokraté vybrala oficiální motiv na logo 

strany. Nyní bude logo upraveno grafikem. Logo bylo vybráno ze stovek 

návrhu, jeho autorem je devatenáctiletý student Jakub Figura. 

19. června se objevila na webových stránkách Poslanecké sněmovny PČR volně přístupná data, která 

obsahovala soukromé fotogalerie filmy, dokumenty či pornografii. Díky této chybě byl několik dní 

web nepřístupný a nyní, zatímco probíhá analýza bezpečnostních opatření, jsou webové stránky 

sněmovny v provizorní podobě. 

19. června prezident Václav Klaus vetoval novelu zákona o přestupcích, kterou spolu s dalšími 

poslanci navrhla Ivana Řápková. Novela zákona by zavedla možnost vyhoštění pachatele z obce na tři 

měsíce za opakované přestupky, jako například rušení nočního klidu či drobné krádeže. Prezident 

Václav Klaus konstatoval, že tento trest je nepřiměřený, nedomyšlený a populistický. Nyní se návrh 

vrátil do Poslanecké sněmovny PČR, která má možnost prezidentské veto přehlasovat většinou všech 

poslanců. 

Dalším týdnem pokračovaly primární volby v ODS v Praze, ve kterých Přemysl Sobotka vyhrál nad jeho 

rivalem Evženem Tošenovským v poměru hlasu 543 : 181. Poslední kolo primárek ODS se bude konat 

v Jihomoravském kraji.  

 

Telegraficky: 

- 22. června rozhodl Městský soud v Praze, že Kancelář prezidenta republiky má povinnost zveřejnit platy a 
odměny svých zaměstnanců do 15 dnů od verdiktu soudu. 

- Předseda Asociace ředitelů gymnázii Jiří Kuhn navrhuje zrušení povinných maturitních slohových prací. 

- Ústavní soud ČR odmítl stížnost Davida Ratha proti trestnímu stíhání, například kvůli nevyužití všech 
zákonných prostředků před podáním ústavní stížnosti. 

- Společnost IZIP žádá ministerstvo zdravotnictví o 27,5 milionu korun kvůli vzniklé škodě, tedy zmařené 
investici do projektu.   

 


