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Poznámky/ve ejné zdroje k osob Jana Nagyová

1
Datum: 15. 4. 2013
Zdroj: http://www.vlada.cz/
Název: Vláda eské republiky, Vrchní editelka Sekce kabinetu p edsedy vlády R Jana Nagyová

Ukázka (citace):
Profesní životopis:
Praxe:
07/2010 – dosud – vrchní editelka Sekce kabinetu p edsedy vlády
01/2010 – 07/2010 – poradce Ministerstva obrany
09/2009 – 12/ 2009 – OSV – poradenská innost v oblasti sociální politiky
09/2006 08/2009 – editelka odboru kancelá e ministra – Ministerstvo práce a sociálních v cí
09/2005 – 12/2006 – vedoucí provozního odd lení Hlavní kancelá e ODS
09/1996 – 08/2005 – oblastní manažerka ODS – Oblastní sdružení ODS Karlovy Vary
11/1996 – 11/2004 asistentka senátora
01/1996 – 08/1996 vedoucí obchodního odd lení – West Bohemia Glass – Kerpo a.s.
09/1993 – 12/1995 – vedoucí tuzemského odbytu – LEANDER 1946 s.r.o
05/1984 – 08/1993 Mzdová ú etní Chodos – Chodov
Vzd lání:
2011: Univerzita J. A. Komenského Praha – Obor masová a sociální komunikace – magistr

2
Datum: 15.6.2002
Zdroj: Mladá fronta Dnes, mutace KARLOVARSKÝ KRAJ
Název: Oslavy voleb? Šampa ské i uník

Ukázka (citace):
V kancelá i Oblastního sdružení ODS Karlovy Vary je od v erejška p ipraveno šampa ské. ODS totiž
po ádá po uzav ení volebních místností ve svém sekretariátu setkání s krajským lídrem Milošem
Paterou, hejtmanem Josefem Pavlem a senátorem Vladimírem Kulhánkem. "Šampa ské se už
chladí," ekla asistentka regionálního manažera Jan Nagyová. Ta po ítá, že v Karlových Varech se p i
spole ném posezení sejde na t i desítky lidí z Karlovarska, Sokolovska i Chebska. O ekáváni jsou
p edsedové místních sdružení, lenové místní rady, volební štáb a další. Komunisté v Chebu pít
šampa ské p i ekání na p edb žné volební výsledky nebudou. "ODS o ekává vít zství, proto chystá
šampa ské. My zase zabijeme uníka a uspo ádáme zabija ku," íká p edseda OV KS M v Chebu
Václav erný.



2

3
Datum: 4.3.2002
Zdroj: Mladá fronta Dnes, mutace KARLOVARSKÝ KRAJ
Název: SSD varovala p ed návratem tunelá , Klaus nekontroval

Ukázka (citace):
Karlovy Vary Zatímco premiér Zeman na vládní výlet p ilet l do Karlových Var helikoptérou, jeho
politický rival Václav Klaus se p i oficiální parlamentní vyjíž ce o dva dny pozd ji spokojil se
služebním Audi. "Sta il na to jeden idi , jeden len ochranky," ekla asistentka regionálního
manažera ODS Jana Nagyová. Zeman s ministry sliboval, že se lidé budou mít tak dob e jako dosud a
mohou se t šit, že dále porostou mzdy i produktivita práce. Klaus lákal na nižší dan , jistotu pro stá í,
a slíbil vstup zem do EU. I když sekretariát ODS tvrdil, že oficiální návšt va p edsedy parlamentu v
nejv tších tuzemských lázních nemá s volbami nic spole ného, potenciální voli i dostali na mítinku
p ed Thermalem p t set párk zdarma. O tom, že Václav Klaus navštíví poprvé sídlo krajského ú adu,
v d l z jeho zam stnanc málokdo.

4
Datum: 1.7.2008
Zdroj: Rokycanský deník
Název:MINISTR PETR NE AS BYL V HARMONII

Ukázka (citace):
Foto Ministr práce a sociálních v cí Petr Ne as (stojící) dorazil na Rokycansko. Zastavil se i v
mirošovském Domov Harmonie, kde besedoval s tamními obyvateli. Vlevo u stolu je editelka
kancelá e ministra Jana Nagyová, dále len rady Plze ského kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních
v cí Pavel Karpíšek a editelka Domova Harmonie Radka Tryl ová. Vpravo je starosta Mirošova
Vlastimil Sýkora.

5
Datum: 15.04.2010
Zdroj: cssd, http://www.cssd.cz/ke stazeni/videogalerie/video novinky/petr necas musi vysvetlit
podezrele odmenovani svych spolupracovniku na mpsv/
Název: Petr Ne as musí vysv tlit podez elé odm ování svých spolupracovník na MPSV

Ukázka (citace):
Petr Ne as musí vysv tlit podez elé odm ování svých spolupracovník na MPSV
SSD vyzývá ministra práce a sociálních v cí Petra Šimerku, aby ve ejnosti potvrdil nebo vyvrátil

spekulace médií o protek ním odm ování vybraných zam stnanc ministerstva v dob p sobení
ministra Petra Ne ase, zejména vedoucí jeho sekretariátu Jany Nagyové.
Zárove vyzýváme Petra Ne ase, aby potvrdil nebo vyvrátil spekulace, že Jana Nagyová a další bývalí
politi tí zam stnanci MPSV, jako je nap íklad bývalý mluv í ministerstva Ji í Sezemský, jsou dnes
zam stnáni jako poradci na ministerstvu obrany za m sí ní desetitisícové honorá e a p itom
vykonávají práci v hlavní kancelá i ODS a pracují na volební kampani ODS a Petra Ne ase.
Jaké jsou dosud ve ejn známé informace o odm ování Jany Nagyové, vedoucí sekretariátu Petra
Ne ase:
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1. v b eznu 2009 povýšena v platové t íd
2. v dubnu 2009 povýšena podruhé v platové t íd
3. v dubnu 2009 mimo ádná odm na 67.000 K
4. v kv tnu 2009 mimo ádná odm na 510.000 K
5. dne 8. kv tna 2009 odchází z MPSV Petr Ne as
6. J. Nagyová je MPSV placena až do srpna 2009 ve výpov dní lh t
7. v srpnu dostává regulérní odstupné
8. istý p íjem za 8 m síc práce na MPSV je 1.430.091 K , tedy m sí n 178.761 K istého
Pokud se informace médií zakládají na pravd , bylo Jan Nagyové m sí n vyplaceno zhruba 9x více,
než iní pr m rná istá mzda u itele v R!

Petr Ne as uvedl, že "po pádu vlády n kolik odcházejících spolupracovník dostalo odm ny ve výši
p ti plat , což odpovídá standardní výši mzdy ve výpov dní lh t a odstupnému. Za stejných
podmínek odcházeli i politicky jmenovaní zam stnanci ú adu po odchodu SSD v roce 2006."
Toto tvrzení je lživé. Ji í Hofman, bývalý nám stek ministra Zde ka Škromacha, který skon il pracovní
pom r na MPSV ke dni 31. 12. 2006, od ministra Ne ase žádné odstupné ani odm ny nedostal. Stejn
se Petr Ne as zachoval i k p edch dkyni Jany Nagyové, Han Vejm lkové.
Bylo by neuv itelné, že takovéto extrémní odm ny pár vyvoleným vyplácí lov k, který kv li
úsporám ze státního rozpo tu zrušil proplácení t í dn nemocenské, hlasoval pro poplatky u léka e a
pro snížení plat zam stnanc státní správy.
Pokud jsou zmín né informace pravdivé, tak platí, že Petr Ne as káže vodu, zatímco pár jeho
vyvolených spolupracovník pije víno, i spíše luxusní šampa ské, ze státních pen z.
SSD bude v celé v ci interpelovat p íslušné ministry, tedy ministra obrany Bartáka a ministra práce a

sociálních v cí Šimerku.
Jeroným Tejc
místop edseda Poslaneckého klubu SSD
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Datum: 16.4.2010
Zdroj: Blesk
Název:Ministerstvo jako trafika pro Ne asovy lidi?

Ukázka (citace):
PRAHA – Ministerstvo obrany z ejm funguje jako vejminek pro zasloužilé služebníky ODS! Bez
výb rového ízení tam dostali dob e placenou práci dva nejbližší spolupracovníci nového lídra Petra
Ne ase: dlouholetý mluv í Ji í Sezemský a asistentka Jana Nagyová (45). A na ministerstvu ovládaném
ODS zakotvila i n kdejší mluv í vlády Mirka Topolánka a jeho poradkyn Jana Bartošová (38).
A se hne Ne as kamkoliv, je mu v posledních dnech v patách skoro stále nenápadný muž s brýlemi –
Ji í Sezemský. Ve všední dny provází šéfa p i agitaci po celé zemi, pomáhal mu s volebním
programem. Plat ale pobírá jako vedoucí odd lení poradc ministra obrany Martina Bartáka. D íve
d lal mluv ího ODS a poté Ne asova ministerstva.
V odd lení Bartákových poradc pracuje i Ne asova poslanecká asistentka Jana Nagyová. Než
nastoupila na obran , vedla Ne asovu ministerskou kancelá . Když musela spolu se svým šéfem
odejít, dostala za své služby horentní odm nu – p es p l milionu korun.
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Zatímco Nagyová nebyla v posledních dnech k zastižení, Sezemský informace Blesku potvrdil: "Není v
tom ale nic nezákonného ani žádný problém."
Na ministerstvu je prý domluven, že p ípadné ast jší absence související s prací pro ODS bude ešit
dovolenou nebo neplaceným volnem. To potvrdila i mluv í ministerstva Lucie Kubovi ová: "Tato
vedlejší innost se neprojevuje na pln ní úkol pro ministerstvo obrany."
T etím do mariáše veterán ve službách ODS je na ministerstvu obrany Jana Bartošová. Bývalá mluv í
Topolánkovy vlády se ješt p ed pár týdny ile podílela na kampani d ív jšího lídra ODS Mirka
Topolánka a provázela ho jako stín na všechna d ležitá jednání. I o tu se postarali, te d lá v odd lení
poradc ministra Bartáka a stejn jako Sezemský a Nagyová nemusela p ed nástupem podstoupit
žádné výb rové ízení.
Všichni t i také shodn mají tvrtou nejvyšší platovou t ídu ze šestnácti možných. Na konkrétní dotaz,
kolik berou, ministerstvo neodpov d lo. ODS považuje celou kauzu za útok SSD. "Je na ministerstvu
obrany, jak si s nimi nastaví podmínky, za nichž tam pracují," ekl mluv í ODS Martin Kupka.

7
Datum: 11.12.2010
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Název: Souboj dvou premiér ? Ne, válka "jejich" žen

Ukázka (citace):
Souboj dvou premiér ? Ne, válka "jejich" žen
Nejsou p íliš vid t, jejich jména málokdo zná. P esto, nebo možná práv proto mají ženy v pozadí
velký vliv – na politiky i jejich zásadní rozhodnutí.
Tichá válka mezi dv ma vlivnými, ale ne p íliš viditelnými ženami ODS, Gabrielou Kloudovou a Janou
Nagyovou, je v ODS ve ejným tajemstvím. Ven však dosud neprosáklo.
Až te se do n j MF DNES poda ilo nahlédnout. Ukazuje, že na politiku se dá pohlížet i optikou
"osudových žen", které tahají za nitky a leccos dovedou ovlivnit. A i když politická rozhodnutí mají
mnoho p í in, pohled p es vlivné ženy je p inejmenším osv žující.
Válka Kloudové a Nagyové se naposled projevila p ed pár týdny, kde ambiciózní nová pražská
zastupitelka Kloudová usilovala o placenou funkci na magistrátu. "Ne as si p ál, aby primátor
Bohuslav Svoboda pokud možno nedosadil Kloudovou do žádné uvoln né funkce," potvrdil významný
len ODS.
Pro ? Podle ob anských demokrat práv kv li vlivu a kontakt m, které má Kloudová, d íve pravá
ruka premiéra Mirka Topolánka.
Ne asovo p ání se však nakonec nesplnilo – Kloudová se stala placenou p edsedkyní výboru pro
ve ejnou správu, evropské fondy a protikorup ní opat ení.
Tolik sou asnost.
Averze Kloudové a Nagyové má však dlouhou historii a podle ob anských demokrat tato ženská
válka dokonce nep ímo ovliv ovala zásadní rozhodnutí len vlády. Ve stran se o tom vtipkuje,
navenek o tom lidé z ODS mluví jen mimo záznam: nevraživost obou žen se nejvíc projevila loni v
b eznu p i pádu Topolánkovy vlády, když Nagyová, tehdy šéfka Ne asovy kancelá e na ministerstvu
práce, z resortu i s ministrem odešla. Ne as se pak p imlouval u Topolánka, aby Nagyovou zam stnal
v hlavní kancelá i ODS. Topolánek to tehdy odmítl.
"Zásluhu na tom m la jeho poradkyn Gabriela Kloudová," poodkrývá zákulisí další len ODS, který
tenkrát v kancelá i pracoval.
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V ODS se dokonce na vážno mluvilo o tom, že práv tato p íhoda byla d vodem, pro ochladl vztah
Ne ase a Topolánka. Dokonce natolik, že Ne as s Topolánkem odmítal spolupracovat na volebním
programu. "Trvalo to asi m síc, trucoval," vzpomíná jeho kolega.
A boj mezi Nagyovou a Kloudovou se ješt p iost il.
Nagyové pomohl Barták
Letos v ervenci se ODS hádala s TOP 09, kdože to navrhl kontroverzního exministra obrany Martina
Bartáka na pozici nám stka ministra vnitra Radka Johna.
I v tom lze dohledat zmín né "osudové ženy".
Když Topolánek Nagyovou nezam stnal, hodil jí záchranné lano práv tehdejší ministr obrany ve
Fischerov vlád Martin Barták.
Poté, co ve funkci skon il, mu cht l Ne as "pomoc" oplatit, a podle n kolika vysoce postavených
politik to byl práv on, kdo Johnovi Bartáka tla il na vnitro. "Bartáka Johnovi tla il Ne as. Couvl, až
když to vyvolalo mediální poprask," lí í ob anští demokraté.
Ne as to však popírá. Stejn jako to, že by na n j Nagyová m la takový vliv. "Pat í mezi šéfy sekcí na
Ú adu vlády. Je státní ú edník, nikoliv politik, a tudíž politický vliv nemá," sd lil výmluvn Ne as. A
dodal, že o Kloudové nic neví.
Stejnými slovy reagovala i Nagyová. "Jsem ú ednice, ne politi ka, nemám žádnou politickou funkci, a
tudíž ani vliv," napsala.
Velkorysé odm ny pro poradkyn
Kariéry Nagyové a Kloudové se nápadn podobají. Nagyová za ínala jako Ne asova poslanecká
asistentka, od roku 2006 pak až do pádu vlády vedla jeho sekretariát na ministerstvu práce, odkud
p ešla k Bartákovi na obranu. Podílela se údajn i na Ne asov kampani.
Dnes je spolu s ním na vrcholu – jako vrchní editelka sekce kabinetu p edsedy vlády. Podle n kterých
len ODS blízkých Petru Ne asovi má vliv nap íklad i na to, kdo se s premiérem setká.
Oficiáln se Nagyová, která je lenkou ODS v Praze 13, "proslavila", když se po jejím odchodu z
ministerstva provalilo, že od resortu pod Ne asovým vedením dostala p lmilionovou odm nu.
Také Kloudová p sobí v ODS na Praze 13. A také pracovala jako poslanecká asistentka Mirka
Topolánka. Mezitím d lala místostarostku Davidu Vodrážkovi v Praze 13.
I díky tomu, že d lala poradkyni Topolánkovi, má vlivné kontakty. "A to Ne asovi vadí," míní len
nejužšího vedení ODS.
Server aktuáln .cz už d íve zve ejnil, že si za poradenskou innost pro Ú ad vlády vyd lala 680 tisíc
korun a 180 tisíc za rady pro ODS.
SSD má "Onderku v sukních"

Nejen v ODS se mluví o ženách v pozadí. Také v SSD se jedna objevuje na pozadí fotografií s
brn nským primátorem a místop edsedou SSD Romanem Onderkou. Má podobné rysy – je jeho
sestra.
A od doby, kdy se Onderka zabydlel na magistrátu, se tam nápadn asto objevuje i ona. Jmenuje se
Dana Svátková a na rozdíl od dvou žen z ODS jí nevadí o svém vztahu k politice a bratrovi politikovi
mluvit. "Romanovi semtam s n ím pom žu, ale nemám žádné vazby na magistrát nebo m sto,
ned lám to za peníze," íká Svátková, jež vlastní marketingovou agenturu.
P iznává, že ob as primátorovi radí. "Ve spolupráci se mnou vznikl nap íklad slogan Fandíme Brnu,"
podotýká. A se smíchem dodává: "Necítím se, že bych m la vliv, a nemám ambice jít do politiky. Ale
ano, mám privilegium navštívit primátora v jeho pracovn ."
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8
Datum: 20.4.2010
Zdroj: Lidovky
Název:Ministerstvo obrany rozdává lukrativní posty lidem z ODS

Ukázka (citace):
Ministerstvo obrany p id luje trafiky zasloužilým služebník m ODS. Bez výb rového ízení se tam
nedávno dostala n kdejší mluv í vlády Mirka Topolánka a jeho bývalá poradkyn Jana Bartošová.
Nyní pracuje v odd lení poradc ministra obrany Martina Bartáka. Na stejném postu pracují i bývalý
poradci Petra Ne ase Ji í Sezemský a Jana Nagyová.
"Jana Bartošová byla p ímo oslovena. Na tyto pozice se nevypisuje výb rové ízení," ekla mluv í
ministerstva obrany Lucie Kubovi ová. O nástupu Bartošové prý rozhodl sám ministr. "Je na
ministerstvu zam stnána na jeho intervenci," prozradil dob e informovaný zdroj Blesku, který o
rozd lování trafik na ministerstvu informoval.
Bez výb rového ízení dostali na ministerstvu post i dva nejbližší spolupracovníci nového lídra Petra
Ne ase: dlouholetý mluv í Ji í Sezemský a asistentka Jana Nagyová. Oba zakotvili taktéž v odd lení
Bartákových poradc .
Nabírání zam stnanc bez výb rového ízení je možné, protože chybí zákon o státní služb . Na jiných
ministerstvech je ale výb rové ízení samoz ejmostí. "Uzav ení pracovního pom ru s p ímo
osloveným uchaze em je naprostou výjimkou," uvedla mluv í ministerstva vnitra Jana Malíková.

9
Datum: 07.04.2010
Zdroj: Blesk.cz
Název: Ne as má milenku, tvrdí skupina na facebooku

Ukázka (citace):
Serveru Blesk.cz se ozval jeden ze zakladatel této skupiny vystupující pod jménem Adam Tichý a
sd lil: "Nový lídr ODS o sob tvrdí, že je v ící, a že jeho rodina je pro n j vším. P i tom je ve ejným
tajemstvím jeho mnohaletý mimomanželský pom r se spolupracovnicí Janou Nagyovou! Tato
skute nost by sama o sob byla jeho soukromou v cí, kdyby Ne as nestav l svojí politickou kariéru
na tvrzení, že je siln v ící, a že rodinné hodnoty jsou pro n j vším." Co si o založení skupiny a o
na ení z nev ry myslí volební lídr ODS Petr Ne as? "Je to nesmysl a další krok špinavé volební
kampan . Jsem zv dav, z eho všeho budu ješt do voleb obvin n," sd lil lídr ODS pro Blesk.cz a
nep ímo tak nazna il, že za informací o milence m že stát politická konkurence. Co na to Petr Dimun
z SSD? Zeptali jsme se tedy vedoucí PR sekce SSD Petra Dimuna, zda v tom náhodou nemá prsty
opravdu SSD. "O tom, že taková skupina na Facebooku vznikla, nic nevím, takže s tím nemám ani nic
spole ného. Navíc si myslím, že takové v ci jsou soukromá v c každého lov ka, a že do politiky
nepat í. Jsem ale p ipraven na to, že zas budu obvi ován z toho, že za tím stojím já. Vždy pan
Tlucho dokonce nazna oval, že já stojím i za tím rozhovorem Mirka Topolánka pro asopis Lui." Kdo
je Jana Nagyová? Jana Nagyová provází Ne ase celou jeho politickou kariérou. Nejprve pro n j
pracovala jako asistentka, to byl Ne as adovým poslancem. Pak se stal ministrem práce a sociálních
v cí a na tento resort ho op t doprovodila Nagyová jako jeho asistentka. V sou asné dob p sobí
usm vavá blondýnka stále jako Ne asova pravá ruka, nyní se ale pohybuje v hlavním štábu ODS.
Místop edseda ODS David Vodrážka Blesk.cz k její osob poznamenal, že je registrovanou lenkou
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ODS v Praze 13, kam p ešla z Karlových Var . Ne as má 4 d ti a dbá o rodinu Petr Ne as je ženatý.
Manželka se jmenuje Radka. Mají ty i d ti Ond eje, Tomáše, Terezu a Marii. Trvalé bydlišt má v
Rožnov pod Radhošt m. P ed více jak rokem Ne as podpo il Národní týden manželství, který má
p ipomínat význam rodin. "Podporu manželství považuji za jednu z priorit mé politiky na ministerstvu
práce a sociálních v cí, kterou hodlám zohled ovat ve všech krocích v reform rodinné politiky," íkal
ve svém projevu ješt jako ministr práce a sociálních v cí.

10
Datum: 16.12.2010
Zdroj: parlamentnilisty
Název:M l Ne as pov it BIS? Expert Šándor pochybení Ne ase nevidí

Ukázka (citace):
M l Ne as pov it BIS? Expert Šándor pochybení Ne ase nevidí
K est ohn m, kosa na kámen, zát žová zkouška, všechny tyto p ím ry pasují na sou asnou situaci, ve
které se nyní nachází vláda. Po dalším lánku MF DNES a z výpov dí dnes již bývalého editele
Státního fondu životního prost edí Libora Michálka je jasné, že premiér Petr Ne as o p ípadu v d l už
od 13. íjna.
Již 13. íjna poslal Libor Michálek šéfce kabinetu Jan Nagyové email, ve kterém upozornil na
korup ní nabídky a žádal o sou innost Bezpe nostní informa ní službu (BIS). Dostala se tato zpráva
v bec BIS nebo byl premiér v odkaz na policii jen zbyte ným, zpomalujícím mezikrokem?
Anone
"Podívejte, já vám k tomu nem žu nic íct. Ani ano, ani ne. A odmítám spekulace," reagoval pro
ParlamentníListy.cz tiskový mluv í BIS Jan Šubrt na dotaz, zda se zpráva s výzvou k sou innosti BIS
dostala od šéfky kabinetu Jany Nagyové až do sídla Bezpe nostní informa ní služby.
Spekulace
Spekulace, podle níž by se snažila vláda, respektive Petr Ne as, celou aféru ututlat, jsou zbyte né. BIS
je sice odpov dná vlád , respektive jejímu p edsedovi a on ji m že úkolovat ,,dle libosti", jak vyplývá
ze zákona. "Bezpe nostní informa ní služba je zpravodajská instituce eského státu, která p sobí
uvnit jeho území. Službu ídí a kontroluje Vláda R," zní zákon z roku 1994.
Podle bezpe nostních odborník byla výzva k p edání d kaz policii správná. "O relevanci zapojení
BIS p ece nerozhoduje pan Michálek, ale musí mu p edcházet p edložení d kaz posouzených
policií," zd raznil pro redakci tiskový mluv í ú adu vlády Jan Osúch.
Jednal správn
"Premiér postupoval s odkazem na p edání d kaz policii správn . Je tam p ece útvar na odhalování
korupce, který má své postupy. Navíc, nezapomínejme, že jakékoli d kazy, aby byly validní, musí být
stejn od BIS p edány policii," komentoval pro ParlamentníListy.cz premiér v odkaz bezpe nostní
expert a bývalý šéf Vojenského zpravodajství Andor Šándor.
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11
Datum: 20.06.2010
Zdroj: Ned lní AHA!
Název: Jeho údajná milenka!

Ukázka (citace):
Jeho údajná milenka!
Víkendový kongres ODS
PRAHA (vr) – V era se v luxusním pražském hotelu Clarion sešli na kongresu "mod í hoši" , aby se
p ipravili na volbu nového p edsedy ODS. Tím by se dnes formáln m l stát jediný kandidát, nástupce
Mirka Topolánka Petr Ne as. "Pan istý", jak se nemastnému neslanému Ne asovi p ezdívá, má na
kont jen jediný vroubek, kterým je údajný pom r s jeho asistentkou Janou Nagyovou (45).
Petr Ne as ale pom r s asistentkou nikdy nep iznal, naopak vždy vše ozna oval za ú elové spekulace.
Janu Nagyovou m l k dispozici už jako ministr práce a sociálních v cí a za její služby se jí št d e
odm nil p lmilionovým bonusem. Na rozdíl od tajemné šéfovy manželky Radky (44) p išla v rná
asistentka Ne ase podpo it. A je vid t, že jak její nad ízený stoupá po politickém žeb í ku, zlepšuje se
i její garderoba. Místo nevábných oble k p ipomínajících uklíze ku v jídeln se v era pochlubila
novou image. Podívejte se sami!
Praha, 25. kv tna
Foto: Nedobarvené vlasy, nevkusné etízky, ošunt lé kalhoty a sako p ipomínající hadr na podlahu.
Praha, 19. ervna
Foto: Upravené a lépe obarvené vlasy, rysy zvýraz ující make up, stylové brýle, slušivá bižuterie a
postavu zeštíhlující erné šaty.
Foto: Se svou asistentkou se Ne as po sjezdu sešel u baru.
Foto: Petr Ne as

12
Datum: 26.04.2010
Zdroj: Týden
Název: Nenápadné, zato hodn tu né

Ukázka (citace):
Nenápadné, zato hodn tu né
N co SSD a ODS p ece jen spojuje. A už vládla ta i ona strana, vždy se na ministerstvech
nenápadn našly miliony na odm ny pro ty, kte í svým šéf m dob e slouží. Zatímco adoví
zam stnanci resort dostávají na p ilepšenou p tistovky, v horních patrech se rozdávají statisíce.
Pr m rný eský zam stnanec by si o tom mohl nechat jen zdát. Ministerští ú edníci pokud jsou
dostate n loajální a mají ke svému šéfovi blízko, si p ijdou na velmi slušné peníze. A nic na tom
nem ní ani skute nost, že jsou placeni podle nep íliš št drých státních tabulek, které za ínají na
necelých sedmi tisících m sí n . V praxi totiž existuje ješt jeden systém, nenápadný a velmi pružný:
mzdy dokáže nafouknout t eba na dvojnásobek. Mimo ádné odm ny a to zní paradoxn jsou tak
pro vybrané státní zam stnance spíše odm nami naprosto b žnými. Ba co více, bez jejich p íslibu by
mnozí do práce v bec nep išli.
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TÝDEN se pokusil zmapovat, jaké odm ny se na ministerstvech vyplácejí a hlavn komu. A už byla u
moci vláda Ji ího Paroubka nebo Mirka Topolánka, rozdávalo se hodn . P estože se jednotlivé resorty
oslovené TÝDNEM snažily poskytnout jen velmi obecná ísla.
Tak nap íklad: docela slušn se odm ovalo na ministerstvu vnitra jak za panování Františka Bublana
( SSD), tak jeho nástupce Ivana Langera (ODS). Pod vedením prvního zmín ného vyplatilo
ministerstvo jen za posledních osm m síc jeho ú adování na odm nách 25,7 milionu korun. V
p ípad toho druhého to bylo za poslední ty i m síce jeho p sobení dvanáct milion . Výše
jednotlivých odm n se od sebe samoz ejm lišily podle toho, jak blízko m li pracovníci v hierarchii
ministerstva k šéfovi. Na nejnižších p í kách se za Bublana rozdávaly p tistovky (za Langera tisícovky),
tedy peníze, které v pom ru k platu p íjemce iní jen jeho zlomek. Na vyšších postech už mnohde šlo
i o dvojnásobky základní tabulkové mzdy (viz Jak se vyd lává na ministerstvu, str. 18). Komu tyto
konkrétní sumy šly? To ministerstvo odmítá sd lit s odkazem na skute nost, že "informace o výši
konkrétního platu zam stnance je osobním údajem". Ani exminist i nebyli sdíln jší Bublan na dotaz
TÝDNE zaslaný v SMS zpráv nereagoval v bec, Langer si nepamatuje, zda a kolik svým nejbližším
spolupracovník m rozdal. "Po více než roce už to opravdu nevím," kr í rameny.
Ne as, Rath a další...
Jedním z mála p ípad , které odhalují "odm nové" ministerské praktiky, tak z stává odchodné pro
Janu Nagyovou, editelku kancelá e n kdejšího šéfa resortu práce a sociálních v cí Petra Ne ase
(ODS). T sn p edtím, než na ministerstvu skon il, byla podle dokumentu, který má TÝDEN k
dispozici, p iklepnuta Nagyové mimo ádná odm na ve výši zhruba p l milionu korun. Ale i sociální
demokraté se o své lidi um jí postarat, o emž sv d í p sobení Davida Ratha v ele ministerstva
zdravotnictví. Rovn ž on rozdával p lmiliony (oba p ípady viz Statisíce kamarád m, str. 17). Svým
nejbližším, z nichž n které si na ministerstvo p ivedl z eské léka ské komory, kde p edtím p sobil,
Rath rozdal celkem n kolik milion .
Šéfka Ne asovy kancelá e i Rathovi nejbližší tak výrazn vybo ili z b žných statistických ísel.
Pr m rná výše prémií a odm n dosahuje podle propo t spole nosti Trexima (zpracovává statistiky
pro ministerstvo práce a sociálních v cí) v nepodnikatelské sfé e osmi procent pr m rného platu, v
podnikatelské sedmnácti procent. Pom r odm n a mezd "p lmilionových" ú edník se ale vyhoupl
do rozmezí 55 až 83 procent.
Konkrétní nebudeme
Z oficiálních údaj poskytnutých TÝDNU jednotlivými ministerstvy je cítit, že otázka odm n je pro n
velmi citlivá. Vícemén všude redakto i narazili na bariéru obecných, nekonkrétních odpov dí. Tak
t eba ministerstvo financí: v roce 2006 vyplatilo na odm nách 53,5 milionu korun, v roce 2009 to bylo
62,7 milionu. V prvním p ípad se odm ny týkaly 1394 zam stnanc , ve druhém 1466. Za pr m rem
se ale schovávají jak nízké ástky pro v tšinu zam stnanc , tak vysoké pro šéfy. Kolik? To se ve ejnost
nedozví. Ve stejném duchu reagovala i ministerstva spravedlnosti, obrany i pr myslu. Ministerstvo
zahrani í spo ítalo, že pr m rná mimo ádná odm na p i odchodu Cyrila Svobody (KDU SL) v roce
2006 byla 18 000 korun. Když o t i roky pozd ji opoušt l ú ad Karel Schwarzenberg, inila ástka už
"jen" 13 000 korun. Ministerstvo pro místní rozvoj p iznalo více. editel m odbor vyplácí na devíti
m sí ních odm nách zhruba 30 000 korun, nám stk m o 20 000 více. Ješt lépe jsou na tom špi koví
byrokrati na ministerstvu zem d lství. editelé odbor si tam za Petra Gandalovi e (ODS) v roce
2009 p išli na 60 000 až 200 000 korun na odm nách ro n , nám stci na 160 000 až 300 000 za rok.
Socialistický ministr téhož resortu Jan Mládek m l strop rovn ž na t ech stovkách tisíc.
Zajímavý skok v celkovém objemu vyplacených odm n nastal na ministerstvu životního prost edí za
ú adování lidovce Libora Ambrozka. Když v roce 2002 odcházela vláda Miloše Zemana, vyplatilo
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ministerstvo na odm nách n co p es dva miliony korun. O ty i roky pozd ji si už ú edníci rozd lili
6,3 milionu, le ady odm n ných se rozrostly jen o necelou stovku. Za druhé Topolánkovy vlády, kdy
resort spravoval "zelený" Martin Bursík, už p i tom z stalo 600 lidí si na odm nách rozd lilo 6,2
milionu korun.
Benevolentní klí
Podle jakého klí e se statisícové odm ny státních ú edník ídí? Práv v tom se schovává ministerská
finta na vým ru mimo ádné odm ny totiž neexistuje žádná tabulka i norma. I zákoník práce ml í.
Stejn tak na ni neexistuje žádný nárok, jen benevolence ministra, nám stk a šéf resortních
odbor . Odm na by podle experta na pracovní právo Ji ího Táborského "m la odpovídat danému
výkonu". "Když se editeli kancelá e poda í n co skute n jedine ného, tak by mi nep išlo divné,
kdyby dostal tomu odpovídající hodnotu, která m že být i podstatn vyšší než jeho plat," míní.
Jinak e eno, sta í najít jednoduché zd vodn ní a odm nu lze vyplatit. M že znít t eba takhle:
"Pokud byly v letech 2006 a 2009 spolupracovník m dnes již bývalých premiér vyplaceny odm ny,
bylo to v rámci návrhu odm n celého Ú adu vlády R v termínu pro všechny zam stnance za
mimo ádné pracovní výsledky," sd lil TÝDNU mluv í vlády Roman Prorok. Konkrétní ástky i
up esn ní "mimo ádných výkon " neuvedl ani on. A ísla op t schoval za pr m r: v roce 2006 si 563
zam stnanc tohoto ú adu rozd lovalo tvrtletní odm ny v pr m rné výši 12 300 korun na jednoho,
v roce 2009, kdy bylo zam stnanc 544, inila pr m rná odm na 13 770 korun.
Za obecnými odpov mi státních institucí lze tušit jedno: alespo áste n se snaží zakrýt fakt, že
resortní šéfové s odm nami skute n arují. Oficiáln to nikdo nep izná, jeden z bývalých ministr
však pod podmínkou anonymity takovou praxi p ipustil. "Samoz ejm je pot eba zaplatit lidi, kte í
dob e pracují, ale ve finále se do této složky dá schovat i um lé zvýšení, pop ípad dorovnání platu, k
n muž by se doty ný kv li tabulkovému systému nikdy nedostal a do státní sféry by pracovat nešel,"
p iznal TÝDNU. Popsal rovn ž systém, jak se dají peníze na odm ny najít. "Šet ením, r znými
úsporami," tvrdí. Za jeho vlády se rovn ž využívala takzvaná tabulková místa, která ministerstvo
nenaplnilo, ale dostávalo na n peníze. "To už te ale nejde," podotkl.
Další možností, jak zvyšovat tabulkov nep íliš p íznivý plat, je takzvané osobní ohodnocení. Op t
platí: v p ípad adových zam stnanc nebývá vysoké, ale ím výše se zam stnanec pohybuje v
hierarchii, tím více mu mzda bobtná. Problém je v tom, že kritéria lze nastavit zcela subjektivn .
"Zam stnanci, který dlouhodob dosahuje velmi dobrých pracovních výsledk nebo plní v tší obsah
úkol než ostatní, m že zam stnavatel poskytovat osobní p íplatek až do výše 50 procent tarifu. A
vynikající, všeobecn uznávaný odborník m že dostat až 100procent. To jsou ale naprosto výjime né
p ípady," popisuje odborník na pracovní právo Táborský.
V praxi však nijak výjime né nejsou. Nap íklad základní mzda ministerského nám stka po 32 letech
praxe se podle tabulek zastaví pod hranicí 40 000 korun. Jenomže fakticky nám stci berou bez
mimo ádných odm n kolem 100 000 korun. Tuto praxi ostatn nedávno p ipustil t eba i ministr
dopravy Gustav Slame ka, když upozornil, že díky systému odm n a p íplatk mívají jeho nám stci
vyšší plat než on. Totéž už v minulosti p ipustili jak ministryn spravedlnosti Daniela Ková ová, tak
bývalý šéf financí Bohuslav Sobotka ( SSD). A rovn ž nyn jší strážce státní kasy Eduard Janota
(základní plat: 112 600 K hrubého m sí n ) p iznal, že jako nám stek dostával ro n zhruba o 150
tisíc korun více, než má dnes on jako ministr, jehož plat je pevn stanoven zákonem. Dá se tedy
odhadnout, že coby nám stek m l m sí n kolem 125 000 K .
Jinou možností, jak dostat na ú ad experta t eba z privátní sféry a dob e ho zaplatit, je nezam stnat
ho p ímo, ale uzav ít s ním dohodu o práci. Tak tomu bylo t eba v roce 2007, když premiér Mirek
Topolánek angažoval na ú ad vlády Tomáše Klva u. Bývalý prezident v mluv í a pozd ji editel pro



11

firemní a právní záležitosti tabákové spole nosti British American Tobacco zastával funkci "pana
Radara", tedy koordinátora vládní komunikace programu protiraketové obrany. Na ú adu vlády nebyl
zam stnán, pracoval jen na dohodu: za pouhých 80 hodin m sí n mu ú ad p i hodinové mzd 950
korun platil skoro 80 tisíc korun m sí n . editelé odbor na ú adu vlády p itom ve stejné dob brali
m sí n asi 40 tisíc a šéf celého vládního ú adu Jan Novák asi 70 tisíc (bez odm n).
Podobný smluvní vztah m la za p sobení Michaela Kocába ve funkci ministra
pro lidská práva jeho mluv í Lejla Abbasová. Pracovala na živnostenský list a dohodu o pracovní
innosti. Kocáb v nám stek Czeslaw Walek ale odmítá, že by to bylo kv li um lému zvyšování mzdy.
"Sle na Abbasová to m la z toho d vodu, aby vedle práce pro ú ad mohla dál vykonávat n které své
soukromé aktivity," ekl TÝDNU.
Nep ijatelné mlžení
Snaha TÝDNE zmapovat systém odm n ve státní sfé e p ipomínala píchání do vosího hnízda.
V tšinová odpov m la formu mlžení. editel eské pobo ky Transparency International David
Ondrá ka ozna il snahu skrýt skute né vyplácení odm n za nep ijatelnou. "Jde o ve ejné peníze, a
veškeré informace by tudíž m ly být ve ejnosti dostupné. V zájmu ministerstev by proto m lo být
spíše v této v ci komunikovat, aby se nevytvá ely zbyte né spekulace," ekl.
P id lování odm n p itom Ondrá ka nezpochyb uje: " ada ú edník si ty odm ny zaslouží. V mnoha
p ípadech jsou jediným zp sobem, jak ve ve ejné správ udržet kvalitní lidi, kte í zodpovídají za velké
projekty a akce. Práv proto by ale v celé záležitosti m la být otev enost, naprostá transparentnost."
Opa ný p ístup navíc podle n ho nahrává tomu, že se peníze da ových poplatník mohou rozd lovat
nikoli podle kvality práce, nýbrž podle vlastnictví té které stranické legitimace. Ondrá kova kolegyn
z Transparency International Eliška Císa ová se domnívá, že jedinou cestou, jak odm ování
zpr hlednit, je "p ijmout ú inný služební zákon".
Statisíce kamarád m
Mimo ádnou odm nu ve výši 510 000 korun dostala p i odchodu Petra Ne ase z postu ministra práce
a sociálních v cí editelka jeho sekretariátu Jana Nagyová. "Po pádu vlády n kolik odcházejících
spolupracovník dostalo odm ny ve výši p ti plat , což odpovídá standardní výši mzdy ve výpov dní
lh t a odstupnému," zd vod oval to lídr ODS. Jenže Nagyová odcházela až n kolik m síc po n m a
díky jeho kroku sejí zvýšil základ pro výpo et mzdových náhrad v následujících m sících, takže v
ervenci dostala dalších 450 000 a v srpnu 430 000. Spole n s ní obdrželi od Ne ase obdobnou
odm nu další t i spolupracovníci. "Za stejných podmínek odcházeli i politicky jmenovaní zam stnanci
ú adu po odchodu SSD v roce 2006," bránil se Ne as. N kdejší ministr práce Zden k Škromach však
jeho slova ozna il za "naprostý nesmysl". "Za mého ministrování nikdo p lmilionové odm ny
nedostával," dušuje se Škromach. Nap íklad šéfka jeho kancelá e Hana Vejm lková sice také dostala
"na odchodnou" n co navíc, ale kolik, to Ne as v p edch dce na ministerstvu necht l prozradit.
"Vejm lková nedostávala p l milionu. Ro ní odm ny byly p im ené plat m nám stk , v ádech
desítek tisíc, což je celkem b žná praxe," prozradil pouze.
Šéf odboru investic a zastupující nám stek pro ekonomiku Petr Salák: 520 tisíc korun. Nám stek
ministra Vladimír Dryml: 515 tisíc korun. editel odboru informatiky Miroslav Honzík: 484 tisíc korun.
To je jen vý et ohodnocených lidí úzce spolupracujících s n kdejším ministrem zdravotnictví Davidem
Rathem. "Pracovali ve dne v noci, soboty ned le," bránil sv j po in v MF Dnes Rath, který za dev t
m síc stihl rozdat formou odm n jedenáct milion , ímž finance ur ené na platy p e erpal o 2,9
milionu korun. Za Rathova nástupce Tomáše Julínka se také rozdávalo, ale prý mén . Ministerstvo
konkrétní údaje nechce poskytnout. Julínk v tehdejší mluv í Tomáš Cikrt íká: "Jist n jaké odm ny
byly. Ale ne ve statisících."
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Jak se vyd lává na ministerstvu
Odm ny, které rozdali minist i p ed odchodem
TÝDEN vybral pro p íklad dva resorty a porovnal výši odm n za vedení ministr z r zných stran; údaje
z ministerstev Jsou za r zná období, nebo tak Je Jejich ú edníci evidují.

2006 2009
Ministerstvo zem d lství

Jan Mládek, SSD Petr Gandalovi , ODS
po et odm n ných zam stnanc 2245 2111
m sí ní odm na editele odboru 4200 14 200 K 5000 16 700 K
m sí ní odm na nám stka 20 800 25 000 K 13 300 25 000 K
celkem za rok vyplaceno 85 324 159 K 81 853 462 K

Ministerstvo vnitra
František Bublan, SSD Ivan Langer, ODS

po et odm n ných zam stnanc 3489 1420
m sí ní odm na editele odboru 8497 K 12 207 K
m sí ní odm na nám stka 20 625 K 37 500 K
celkem vyplaceno 25 730 000 K * 12 008 000 K **
* odm ny za leden až srpen ** odm ny za leden až kv ten

Jak vypadají platy bez odm n
ministr 112 600 K
nám stek cca 100 000 K
editel cca 75 000 K
sekretá ka cca 25 000 K

Pozn.: Ministerský plat je stanoven zákonem, plat sekretá ky mzdovou tabulkou; u nám stk a
editel ur uje mzdu rovn ž mzdová tabulka, výši ale upravují ješt osobní p íplatky, které mohou
init až sto procent základu; dalších až 60 procent iní p íplatek za vedení.

Na vzd lání záleží
Základní plat ve státní správ je ovlivn n tabulkovým systémem. Výše se ur uje na základ
dosaženého vzd lání a získanou praxí. Pro p íklad uvádíme lov ka, který nastupuje do funkce
asistenta. P i st edním vzd lání s maturitou, ovšem bez praxe, si p ijde maximáln na 13110 K .
Vydrží li na postu p t let, do ká se platu 14 660 K . Z stane li více jak 32 let, bude mu podle tabulek
náležet základní plat ve výši 19 750 K . V p ípad , že do funkce asistenta nastoupí lov k s
vysokoškolským titulem bakalá i magistr, do ká se i bez praxe nástupního platu 19 680 K . Po 32
letech m že dosáhnout na 29 590 K .
Základní šestnáctistup ová tabulka má ješt svou variantu, a to tzv. zvýšený platový tarif, který se
vztahuje na vybrané státní instituce, jako je nap íklad policie, kontrarozv dka apod. Zatímco první
tabulka se pohybuje v rozmezí od 6550 (1. t ída základní vzd lání bez zkušeností) do 33 350 K
m sí n (16. t ída vysokoškolské vzd lání s praxí minimáln 32 let), zvýšený tarif za íná na 7420 a
kon í na 37 780 K .
Zdroj*: MV, MZem, TÝDEN
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I politici si um jí zvednout p íjem
Minist i a poslanci sice nárok na odm ny nemají, ale i jejich platy se šikovn a nenápadn zvyšují
pomocí náhrad a p íplatk za funkce. Nap íklad z dvou set len sn movny nemá n jakou další funkci
a s ní spojený p íplatek pouze p tat icet poslanc . V horní komo e parlamentu pobírá základní plat s
náhradami, ale bez p íplatku za funkci pouhých t ináct z jedenaosmdesáti senátor . Nedan né
náhrady se vztahují na výdaje za dopravu, asistenta, nájem kancelá e i reprezentaci (nap íklad
oble ení). A jak tedy skute né p íjmy n kterých ústavních initel vypadají?

funkce základní plat nedan né náhrady
poslanec i senátor 59 000 K 31 900 K 43 300 K
p edseda výboru i komise 83 000 K 31 900 K 43 300 K
ministr 112 600 K 17100 K
p edseda sn movny i Senátu 158 400 K 33 000 K
Zdroj*: TÝDEN

13
Datum: 16.04.2010
Zdroj: MF Plus
Název: Volební disciplína: hod špínou

Ukázka (citace):
Volební disciplína: hod špínou
Na první pohled je to vlastn docela legra ní. Petr Ne as nastupoval do role volebního lídra ODS s
nálepkou " pana istého". To je samoz ejm pro Lidový d m i ostatní soupe e nep íjemné. A tak byla
jen otázka asu, kdy p ijde pokus na Ne ase " n co vytáhnout".
Nejprve z e ila média vlnka zpráv o jeho pom ru s pod ízenou. Spekulace, které se ší ily jen
elektronickou poštou a na sociální síti Facebook bez jakéhokoli podkladu, obsahovaly tvrzení, že " je
ve ejným tajemstvím jeho mnohaletý mimomanželský pom r se spolupracovnicí Janou Nagyovou".
Vzhledem k tomu, že nedošlo na jediný d kaz – ani rozmazanou fotku – nebylo t žké zjevný výmysl
odrazit. Druhý pokus je zajímav jší. Op t se týká Jany Nagyové – a tentokrát vysoké finan ní odm ny,
kterou jí m l Ne as p i knout na odchodu z ministerstva práce. Roli tu hrají vynesené výplatní pásky,
což zavání krom jiných v cí i porušením zákona. Ani tato kauza se nezdá mít velkou sílu, nicmén
zatím bublá, takže na hodnocení je brzy.
Zajímavý je spíš celkový obrázek eského p edvolebního boje, který útoky na Ne ase hezky dokreslují.
To už ale zdaleka taková legrace není. " P edvolební kauzy" se staly stabilní sou ástí eských kampaní
a nikoho už p íliš nep ekvapují. Ovšem k e ovitost, s níž je veden útok na nového lídra ODS, nám
znovu p ipomíná, že tento fenomén bychom nem li považovat za normální.
Je celkem smutné, že média s politiky tuto hru hrají. Ve snaze p ijít s p vodní informací jako první
p ebírají od stranických pucflek jakési kompromitující materiály a vypoušt jí je do ve ejného
prostoru. Samoz ejm nelze tvrdit, že jde vždy o smyšlenky. T eba únik Kubiceho zprávy, z pohledu
volebního boje špinavost t žkého kalibru, dokázal otev ít do té doby tabuizované téma pror stání
mafií a politiky, což ur it neuškodilo. Ovšem strani tí podržtaškové typu Dimuna, Tvrdíka, Dalíka a
podobných tímto zp sobem zásadn ovliv ují práci médií a de facto za ínají suplovat funkci
investigativních noviná nebo ji alespo zasti ují. Investigativci p itom mají být nejhlasit jšími "
hlídacími psy demokracie". Pokud jejich úlohu v budoucnu p evezmou stranické sekretariáty, jež
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budou kydat špínu na své soupe e, stanou se z hlídacích ps terié i, kte í budou kousat na povel t ch,
jež mají hlídat. Pro stranická sídla je to samoz ejm ideální scéná .
Ne že by investigativní noviná i v esku nebyli. Našt stí po ád jsou. Ale senza ní odhalení ze
stranických dílen jim agresivn lezou do zelí. Nabízejí atraktivní titulky za zlomek práce ve srovnání s
vysedáváním v archivech i létáním od ú edníka k ú edníkovi. Pro redakce pak není t žké takovému
lákadlu podlehnout, jak jsme vid li na p íkladu " odst elu" Mirka Topolánka serverem Blesk.cz, jenž
zmanipulovaným sest ihem Topolánkova rozhovoru odstartoval jeho politický konec.
Protože noviná ská obec – tak jako nikdo – není dokonalá, je v první ad na voli ích, aby k
p edvolebním informacím p istupovali kriticky. Pou ka, že každá informace n komu slouží, platí
obecn , p ed volbami je však t eba myslet na ni dvojnásob. Dnešní politi tí mediální mágové už
dávno nepot ebují pracovat s tak prostými kategoriemi, jako jsou pravda a lež. Systém polopravd,
vytrhávání z kontextu, nenapadnutelných, ale neprokazatelných tvrzení a jiných finti ek je natolik
propracovaný, že s jednoduchým ano – ne už si lov k tak snadno nevysta í. Bohužel. Ne asova
spolupracovnice z ejm skute n dostala vysoké odm ny. Zda to bylo na Ne as v popud, zda šlo o
odm nu na pom ry nestandardní, zda se Ne as dopustil protekce, nebo jiného proh ešku, nevíme. A
nedovíme se. Pro jeho politické soupe e je to ideální. Blíží se volby a špína je vržena.
(Autor je komentátorem deníku E15)

14
Datum: 11.11.2010
Zdroj: iDnes.cz zpravodajství
Název: ODS rozdala trafiky vlivným straník m, kte í propadli ve volbách

Ukázka (citace):
(...) Zatímco p sobení bývalých politik v dozor ích radách šéf ODS Petr Ne as obhajuje, u t ch
sou asných to vždy neplatí. Vadí mu t eba to, jak n kte í kolegové obcházejí zákon v dozor í a
správní rad Všeobecné zdravotní pojiš ovny. Podle zákona o st etu zájm nesm jí poslanci a
senáto i zastupující stát ve státních nebo polostátních firmách brát odm nu, vždy je to sou ást jejich
práce (zatím to však neplatí pro zastupitele). Jenže v p ípad VZP to aktivní poslanci obcházejí
tvrzením, že pojiš ovna není státní, nýbrž ve ejnoprávní. Ve volbách "vykroužkovaní" a narychlo do
VZP dosazení exposlanci tohle ešit v bec nemusí. Miloš Patera i Josef Kochan (oba z ODS), mají na
finan ní odm nu nárok. Berou základní plat zhruba osm tisíc korun m sí n plus p t tisíc za jedno
zasedání, p i emž sch ze jsou tak dv do m síce. Starost už p ed volbami Petr Ne as m l "sociální
cít ní" už d íve. T eba loni na ja e po pádu Topolánkovy vlády cht l v hlavní kancelá i strany
zam stnat své nejbližší spolupracovníky z ministerstva práce, mluv ího Ji ího Sezemského a
asistentku Janu Nagyovou. Jenže lidé kolem tehdejšího šéfa ODS Mirka Topolánka to odmítli. Vztah
Ne ase s Topolánkem poté ochladl, což mnozí dávali do souvislosti. Ne as se zpo átku se dokonce
odmítal podílet na sepisování volebního programu. Pozd ji se práce za ú ednické vlády pro kolegy
p ece jen našla, a to na ministerstvu obrany vedeném Martinem Bartákem, vicepremiérem
Fischerovy vlády. Ten zam stnal nejen Ne asovu dvojici Sezemského s Nagyovou, ale i Topolánkovu
mluv í Janu Bartošovou. Možná práv tohle gesto je dnes vysv tlením až p íliš shovívavého
hodnocení Bartákovy éry na obran . Tu nejd ležit jší "trafiku" však ješt premiér nesehnal
vytoužený post šéfa energetické agentury p i OECD pro svého p edch dce, expremiéra Mirka
Topolánka.
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15
Datum: 11.11.2010
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Název: Petr Ne as dal vlivným len m ODS trafiky"

Ukázka (citace):
(...) Zatímco p sobení bývalých politik v dozor ích radách šéf ODS Petr Ne as obhajuje, u t ch
sou asných to vždy neplatí.
Vadí mu t eba to, jak n kte í kolegové obcházejí zákon v dozor í a správní rad Všeobecné zdravotní
pojiš ovny. Podle zákona o st etu zájm nesm jí poslanci a senáto i zastupující stát ve státních nebo
polostátních firmách brát odm nu, vždy je to sou ást jejich práce (zatím to však neplatí pro
zastupitele viz prot jší strana dole). Jenže v p ípad VZP to aktivní poslanci obcházejí tvrzením, že
pojiš ovna není státní, nýbrž ve ejnoprávní.
Ve volbách "vykroužkovaní" a narychlo do VZP dosazení exposlanci tohle ešit v bec nemusí. Miloš
Patera i Josef Kochan (oba z ODS), mají na finan ní odm nu nárok. Berou základní plat zhruba osm
tisíc korun m sí n plus p t tisíc za jedno zasedání, p i emž sch ze jsou tak dv do m síce.
Starost už p ed volbami
Petr Ne as m l "sociální cít ní" už d íve. T eba loni na ja e po pádu Topolánkovy vlády cht l v hlavní
kancelá i strany zam stnat své nejbližší spolupracovníky z ministerstva práce, mluv ího Ji ího
Sezemského a asistentku Janu Nagyovou.
Jenže lidé kolem tehdejšího šéfa ODS Mirka Topolánka to odmítli. Vztah Ne ase s Topolánkem poté
ochladl, což mnozí dávali do souvislosti. Ne as se zpo átku se dokonce odmítal podílet na sepisování
volebního programu.
Pozd ji se práce za ú ednické vlády pro kolegy p ece jen našla, a to na ministerstvu obrany vedeném
Martinem Bartákem, vicepremiérem Fischerovy vlády. Ten zam stnal nejen Ne asovu dvojici
Sezemského s Nagyovou, ale i Topolánkovu mluv í Janu Bartošovou. Možná práv tohle gesto je dnes
vysv tlením až p íliš shovívavého hodnocení Bartákovy éry na obran .
Tu nejd ležit jší "trafiku" však ješt premiér nesehnal vytoužený post šéfa energetické agentury p i
OECD pro svého p edch dce, expremiéra Mirka Topolánka.
"Není to tak, že si n koho zavazuji. Já vybírám lidi podle schopností." Petr Ne as

16
Datum: 19.07.2010
Zdroj: iDnes.cz zpravodajství
Název: Nový tým premiéra Ne ase: exministr, bývalý poslanec i docent z VŠE

Ukázka (citace):
(...) Premiér s sebou na Ú ad vlády vzal také dosavadního mluv ího ODS Martina Kupku a svou
dlouholetou spolupracovnici Janu Nagyovou, která byla editelkou Ne asova kabinetu, když byl ješt
ministrem práce a sociálních v cí ve vlád Mirka Topolánka. Podobnou pozici by mohla mít také na
Ú adu vlády. Sociální demokracie hned po nástupu Ne ase do ela ODS kritizovala, že Nagyová p i
odchodu z ministerstva dostala nadstandardní, vyšší než p lmilionové odstupné. Ne as to odmítl s
tím, že úpln stejn si ministerstvo po ínalo, když z funkcí odcházeli lidé nominovaní SSD.
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17
Datum: 13.07.2010
Zdroj: Lidové noviny
Název: Ve Strakovce za íná pr van

Ukázka (citace):
(...) Mezitím si n kte í Ne asovi spolupracovníci za b hu prohlíželi narychlo vyklízené kancelá e. Na
ú adu vlády m la být nap íklad v bec nejbližší spolupracovnice premiéra Jana Nagyová, se kterou se
podle informací LN po ítá jako se šéfkou Ne asovy administrativy.

18
Datum: 26.05.2010
Zdroj: Ahaonline.cz
Název: Ne ase zastihl ne as A s ním i krásnou asistentku Janu...

Ukázka (citace):
Ne ase zastihl ne as A s ním i krásnou asistentku Janu... Na šéfa ODS deštník nezbyl... Novope ený
šéf ODS Petr Ne as (45) má p ed volbami p kn nabitý program. Musí totiž dohnat náskok, který má
v p edvolebních pr zkumech levice. Po así to ale obrýlenému politikovi ani trochu neuleh uje. V
pond lí ho fotoreporté i Aha! zastihli, jak odchází ze studia Václava Moravce, zrovna když za ínal
nejprudší liják. Za ním šla jeho p vabná asistentka Jana Nagyová (45), kterou ale Ne as v doprovod
galantn skryl pod deštníkem...

19
Datum: 26.04.2010
Zdroj: Hospodá ské noviny
Název: Ne asovi blízcí: v hlavní roli Langer

Ukázka (citace):
Ze zákulisí, mimo objektivy kamer, radí Ne asovi další dva klí oví lidé: bývalý mluv í ODS Ji í
Sezemský a Ne asova tajemnice Jana Nagyová, lenka ODS v Praze 13. Ob ma za ídil po svém
odchodu z ministerstva sociálních v cí, kde byl Sezemský mluv ím a Nagyová šéfkou ministrovy
kancelá e, zajímavé trafiky vzal si je k sob ministr obrany Martin Barták. Ten je podle všeho velmi
schopný v zam stnávání spolupracovník lídr ODS, d lá u n j i Topolánkova asistentka Jana
Bartošová.

20
Datum: 11.04.2010
Zdroj: cssd
Název: Protek ní systém odm n vyplácených Petrem Ne asem z pen z da ových poplatník je ...

Ukázka (citace):
Protek ní systém odm n vyplácených Petrem Ne asem z pen z da ových poplatník je t eba vyjasnit
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11.04.2010 SSD vyzývá ministra práce a sociálních v cí Petra Šimerku, aby ve ejnosti potvrdil nebo
vyvrátil spekulace médií o protek ním odm ování vybraných zam stnanc ministerstva v dob
p sobení ministra Petra Ne ase.
Jaké jsou dosud ve ejn známé informace o odm ování Jany Nagyové, vedoucí sekretariátu Petra
Ne ase:
1. v b eznu 2009 povýšena v platové t íd
2. v dubnu 2009 povýšena podruhé v platové t íd
3. v dubnu 2009 mimo ádná odm na 67.000 K
4. v kv tnu 2009 mimo ádná odm na 510.000 K
5. dne 8. kv tna 2009 odchází z MPSV Petr Ne as
6. J. Nagyová je MPSV placena až do srpna 2009 ve výpov dní lh t
7. v srpnu dostává regulérní odstupné
8. istý p íjem za 8 m síc práce na MPSV je 1.430.091 K , tedy m sí n 178.761 K istého

Jana Nagyová k odm nám uvedla: "Nedostala jsem ji jen já, ale dostalo ji celé ministerstvo." "Já a
další t i spolupracovníci, kte í jsme odcházeli s panem ministrem, jsme k tomu dostali ješt p t
m sí ních plat ".
SSD proto požaduje nezávislé vysv tlení od Petra Šimerky o vyplácení odm n nejbližším

spolupracovník m Petra Ne ase. Požadujeme objasn ní, s jakými fondy Petr Ne as operoval a z
jakých prost edk da ových poplatník erpal prost edky na tyto odm ny.
Pokud se informace médií zakládají na pravd , bylo Jan Nagyové m sí n vyplaceno zhruba 9x více,
než iní pr m rná istá mzda u itele v R! Bylo by ostudné, kdyby protek ní systém realizoval lov k,
který sám navrhuje zavedení výpov di bez udání d vodu, podporoval snížení plat státních
zam stnanc i hlasoval pro poplatky u léka e.
Bylo by neuv itelné, že takovéto extrémní odm ny vyplácí lov k, který kv li úsporám ze státního
rozpo tu zrušil proplácení t í dn nemocenské. V d sledku Ne asových opat ení p itom 42 procent
lidí dnes nechodí k léka i, pokra uje v práci a roznáší tak nemoci mezi zdravé. Až 10% d chodc
p iznává, že si z finan ních d vod nevyzvedne léky p edepsané léka em.
Takovéto chování Petra Ne ase bychom považovali za pokrytectví, cynismus a výsm ch všem
ob an m eské republiky.

21
Datum: 22.04.2010
Zdroj: Blesk.cz
Název: John úto í na Ne ase: íká se mu Petr Nagy!

Ukázka (citace):
Volební lídr strany V ci ve ejné Radek John zvolil vpravd netradi ní druh volební kampan . Na
internetovém serveru Stream.cz umis uje svá videa, ve kterých velmi ost e komentuje politické
události v esku a ve sv t . A servítky si rozhodn nebere. Jeho první videokomentá , ve kterém si
drsn utahuje nap íklad z Ivana Langera, Mirka Topolánka, nebo Ji ího Paroubka si pustilo tém tvrt
milionu lidí. Hodn kontroverzí pak nepochybn vzbudí i Johnovo druhé video. V n m se nejvíce
pustil do Petra Ne ase. Peter Nagy z ODS Tomu vy ítá p edevším skute nost, že své blízké
spolupracovnici Jan Nagyové dal v dob , kdy byl ministrem více jak p l milionové odm ny. Jenže
John jde ješt dál. "I vrabci na st eše si cvrlikají o tom, že pan Ne as má se svou spolupracovnicí
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Janou Nagyovou skute n hodn nestandardní vztah. N kte í lidé z ODS už Ne asovi dokonce
p ezdívají Petr Nagy. Možná p išel as, aby Ne as o tomto vztahu už kone n zazpíval," íká John na
videu, na ež se objeví ást videoklipu zp váka Petera Nagyho k jeho slavné písni Láska je tu s námi.
Petr Ne as se k celé kauze stru n vyjád il: "Video jsem nevid l," vzkázal prost ednictvím SMS do
redakce Blesk.cz. Ovšem Ne as zdaleka není ani tentokrát jediný, kdo to od Johna schytal. Radost
ur it nebude mít ani p edseda poslanecké sn movny Miloslav Vl ek. Z toho si John utahuje kv li
jeho kauze, kdy svému asistentovi splácel dluh milion korun tak, že mu peníze p inesl v hotovosti v
papírovém pytlíku. Možná i díky t mto videím te John pat í v pr zkumech za nejoblíben jšího
eského politika. Video zesm š ující Petra Ne ase si m žete prohlédnout zde. Radek John: Takhle se
to d lá Bývalý noviná a sou asný p edseda strany V ci ve ejné Radek John (55) spl uje… Ne as:
Statisíce pro pod ízenou Platy i odm ny, které za ministrování Petra Ne ase (ODS) získávala, d lají z…

22
Datum: 09.04.2010
Zdroj: lidovky bydleni
Název: Kompro na Ne ase: p lmilionová odm na pro jeho známou

Ukázka (citace):
Skandály doposud nepoznamenaný volební lídr ODS Petr Ne as má problém. Nejprve média
spekulovala o tom, zda má nemanželský pom r se svou asistentkou bývalou editelkou jeho
kancelá e Janou Nagyovou. V pátek se objevila i informace, že Nagyová obdržela v posledním m síci
p sobení Petra Ne ase na ministerstvu práce a sociálních v cí p lmilionovou odm nu. Informaci
p inesl on line deník Týden.cz.
Nagyová jako editelka pobírala kolem padesáti tisíc korun istého m sí n . V b eznu se jí díky
odm n ve výši 67 300 hrubého výplata navýšila na zhruba 92 tisíc istého. Další m síc pak dokonce
na ú et Nagyové p išla ástka 394 961 K
D vod? Jako editelka kancelá e ministra Ne ase, jehož p sobení v ele rezortu skon ilo 8. kv tna, jí
byla posv cena odm na ve výši 510 tisíc hrubého.
Podle informací serveru Lidovky.cz dostal nabídku na zve ejn ní údaj o nezvykle vysoké odm n
také deník Blesk. Ovšem s podmínkou, že informaci musí zve ejnit v sobotu tedy p ed napjat
o ekávaným p edvolebním televizním duelem Ji ího Paroubka s Petrem Ne asem.
Blesk nejprve nabídku neakceptoval. Poté, co o vysoké odm n z ministerstva napsal server Týden.cz,
zve ejnil detaily i Blesk.cz.
"Od za átku nám to bylo celé divné. Poté, co zprávu zve ejnil Týden.cz, jsme ji publikovali také," ekl
LN šéfredaktor Blesku Vladimír Mužík.
ím si Nagyová odm nu zasloužila? "Nedostala jsem ji jen já, ale dostalo ji celé ministerstvo," ekla v

reakci na dotaz on line deníku Týden.cz Nagyová s tím, že šlo o odm nu pololetní. "Já a další t i
spolupracovníci, kte í jsme odcházeli s panem ministrem, jsme k tomu dostali ješt p t m sí ních
plat ."
Petr Ne as odmítá, že by byla Nagyová zvýhodn na. "Šlo v podstat o sou et odm n za pololetí,
které dostávalo celé ministerstvo. Výši odm ny p itom vždy navrhoval p ímý nad ízený, což jsem v
p ípad paní Nagyové nebyl já," ekl.
ty i jeho nejbližší spolupracovníci pak podle Ne ase k tomu dostali ješt p t plat . "Úpln stejn

ministerstvo postupovalo, když z n j s mým nástupem odcházeli n kte í politicky jmenovaní lenové
SSD," prohlásil Ne as.
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23
Datum: 18.12.2010
Zdroj: Blesk.cz
Název: Ni eho nelituji, íká muž, který odhalil korupci ve vlád

Ukázka (citace):
(...) Jak se korup ní skandál vyvíjel
13. 10. 2010 editel Státního fondu životního prost edí Libor Michálek poslal šéfce premiérova
kabinetu Jan Nagyové žádost o sch zku s premiérem a o nasazení agent , kte í by zajistili d kazy o
korupci
14. 12. 2010 Drobil odvolal Libora Michálka, jeho prvnímu nám stkovi dal povinnou dovolenou
15. 12. 2010 Ne as se postavil za Drobila Pár hodin po odkrytí korup ního skandálu Drobil ohlásil
demisi
17.12. 2010 Ne as zrušil plánovanou cestu do Afganistánu, musí ešit vládní krizi Policie zahájila
vyšet ování v Drobilov korup ní kauze, Ne as se chystá k výslechu

24
Datum: 17.12.2010
Zdroj: Právo
Název: Jak Michálek žádal pomoc na ú adu vlády
Ukázka (citace):
Vyšlo najevo, že premiér Petr Ne as už od 13. íjna v d l, že se na ministerstvu životního prost edí
d je n co nekalého – ex editel Státního fondu pro životní prost edí Libor Michálek tehdy napsal šéfce
Ne asova kabinetu Jan Nagyové e mail, ve kterém žádal o sch zku s Ne asem.
"Prosím o sjednání sch zky s panem premiérem, pokud možno v horizontu cca 1 týdne, a to ve v ci
sou innosti BIS p i zajišt ní d kaz o korupci ze strany jednoho ze zam stnanc Státního fondu
životního prost edí," napsal ve zpráv p etišt né MF Dnes Michálek.
Místo odpov di ze Strakovy akademie p išla reakce od ministra Pavla Drobila, jenž Michálka obvinil,
že porušil "ú ední subordinaci". N kdejšího editele SFŽP pozd ji p ijal šéf ú adu vlády Lubomír Poul,
jehož o situaci informoval. A následovala další Drobilova výtka.
"Vyd sil jste ú ad vlády. Protože opravdu není zvykem se takovýmhle zp sobem bavit o lidech, kte í
jsou tam stejn jako vy na základ politické nominace," ekl Michálkovi Drobil.
Drobil v rozhovoru pro Právo, který vyjde v sobotu, uvedl, že ho Ne as kontaktoval poté, co dostal e
mail od Michálka. Ten v n m uvád l, že je vystaven korup nímu tlaku. Ne as se prý zeptal, co o tom
ví. "Já jsem panu premiérovi ekl, že se mi to špatn íká, ale nevím o tom v bec nic, protože pan
Michálek se mnou nekomunikuje," uvedl Drobil.
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Datum: 17.12.2010
Zdroj: Blesk
Název:Megaskandál! A jim je k smíchu
Ukázka (citace):
(...) Dnes bude o korupci na Drobilov ministerstvu jednat koalice. Ne as se pak v sobotu chystá s
šéfkou svého kabinetu Janou Nagyovou a ministrem obrany na dva dny do Afghánistánu.

26
Datum: 29.11.2010
Zdroj: Týden
Název: Dámy roku

Ukázka (citace):
Jana Nagyová (45)
Vrchní editelka sekce kabinetu p edsedy vlády. Trochu tajemná žena, pohybující se už dlouho v
nejbližším okolí Petra Ne ase a stoupající spolu s ním od poslanecké asistentky p es editelku
kancelá e ministra. Letos se vyšvihla ješt výš: Ne as z ní ud lal šéfku svého kabinetu. Zdroje ze
Strakovy akademie uvád jí, že rozhoduje, kdo a pro se k premiérovi dostane, p i emž disponuje i
velkým neformálním vlivem na svého šéfa.

27
Datum: 23.10.2011
Zdroj: T 1, po ad "168 hodin"
Název: Pilot modré letky

Ukázka (citace):
Autor:
V premiérov okolí je tak jen jediná osoba, na kterou se absolutn spoléhá šéfka jeho kabinetu na
Ú adu vlády Jana Nagyová, Ne asova blízká spolupracovnice už od dob jeho poslancování, kdy mu
d lala asistentku.
Bohumil Pe inka, komentátor, Reflex:
Paní Nagyová pat í do toho nejužšího vedení a jejím úkolem je mimo jiné, protože je šéfka
sekretariátu, také komunikovat s lidmi uvnit ODS.
Autor:
Minulou sobotu lobbovala mezi delegáty st edo eské ODS, kde proti sob p i volb šéfa regionu stáli
Petr Tlucho , muž v Ne asov nemilosti, a Petr Bendl, Ne as v oblíbenec. Zatímco premiér
podporoval Bendla p ímo v sále, Nagyová operovala v zákulisí.
Autor:
M žete nám íct, co tady... jaký je tady váš úkol?
Jana Nagyová, vrchní editelka sekce kabinetu premiéra (15. 10. 2011):
Jsem vrchní editelka kabinetu.
Autor:
Jaká je role šéfky kabinetu, paní Jany Nagyové?
Tomáš Bartovský, mluv í ODS:
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Já nevidím d vod, pro bychom m li reagovat na bulvární dotazy eské televize.
Miroslav Motejlek, ekonomický publicista, motejlek.com:
A to vypadalo, že bude slabým p edsedou, tak v rámci ODS má silný vliv. A ten vliv mu pomáhá
zajiš ovat jeho pravá ruka Jana Nagyová, která je schopná vyjednávat, ekn me, s lidmi, kte í mají
vliv v zákulisí ODS. N kdy se jim také íká kmot i.
Tomáš Hrdli ka /ODS/, len pražské regionální rady, Praha 10:
No, setkali, ale v kv tnu t eba.
Autor:
A na jaké téma?
Tomáš Hrdli ka /ODS/, len pražské regionální rady, Praha 10:
No, Praha.
Autor:
A co jste ešili o Praze?
Tomáš Hrdli ka /ODS/, len pražské regionální rady, Praha 10:
Tak jsme se bavili o rozpo tu, o rozpo tovým ur ení daní, protože to se samoz ejm Prahy týká. Pan
premiér je samoz ejm pom rn vytížená osoba. T ch problém je nepochybn , který eší, je víc. No,
a pokud chceme n jakou informaci, nebo já jsem cht l v té dob n jakou informaci p enést, tak jsem
použil tento kanál.
Autor:
Dobrý den, paní Nagyová, prosím, nezlobte se...
Jana Nagyová, vrchní editelka sekce kabinetu premiéra (15. 10. 2011):
Nezlobte se, paní Fridrichová, já nebudu dávat rozhovory.
Autor:
Ani krátký rozhovor?
Jana Nagyová, vrchní editelka sekce kabinetu premiéra (15. 10. 2011):
Ani jeden. D kuju.
Autor:
A pro ne?
Jana Nagyová, vrchní editelka sekce kabinetu premiéra (15. 10. 2011):
Na shledanou.
Petr Ne as /ODS/, p edseda strany a premiér:
Ješt v tší kus poctivé práce je, dámy a pánové, p ed námi. Poj me spolu do toho. D kuji.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229 168 hodin/211411058251023/

28
Datum: 23.09.2011
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Název: Jist , pane premiére. Ne as v Humphrey je žena

Ukázka (citace):
Mocná žena, která vše za ídí a dokáže ovlivnit premiéra? Anebo je Jana Nagyová oby ejná ú ednice,
která se mu jen stará o diá ? eší se to nejen v ODS.
PRAHA Po nástupu do k esla ministerského p edsedy Petr Ne as vtipkoval, že leny své vlády zkouší
ze znalosti seriálu BBC Jist , pane minist e. "Je totiž t eba každého p esv d it, že nejde o britský
komediální sitkom, ale o realistický dokument. Takhle to funguje všude na sv t , kde je demokratický
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systém vládnutí," vysv tloval pobavený premiér. To je docela výzva: kdo je pak Ne asovým sirem
Humphrey Applebym, tajemníkem, jemuž seriálový premiér naslouchá?
Je to Jana Nagyová, vrchní editelka kabinetu p edsedy vlády. Jméno nejbližší a klí ové Ne asovy
spojenkyn se dostalo do centra d ní po velkých mocenských událostech posledních dní a týdne: –
jmenování nové šéfky Energetického regula ního ú adu Aleny Vitáskové, s níž se Nagyová p átelí; –
odvolání generálního editele spole nosti EZ Martina Romana; – volba nového generálního editele
T Petra Dvo áka.

Audience u šéfky kabinetu
Samoz ejm by bylo zna né p ehán ní íkat, že Jana Nagyová sama za ídila všechno. To by jí pak
naprosto neskute nou moc museli závid t i takoví šíb i jako Marek Dalík nebo Miroslav Šlouf, kte í na
rozdíl od ní se svým vlivem nad premiéry obchodovali. Ve všech p ípadech však Nagyová byla
minimáln dokonale informována, a to d íve než lenové vlády. Nedávno k ní t eba musel na sch zku
ministr spravedlnosti a místop edseda ODS Ji í Pospíšil, když m l neshody s premiérem Ne asem.
Sama Nagyová p iznává jen aktivitu p ed volbou editele ve ejnoprávní eské televize. "Na žádost
pana premiéra jsem se setkala s n kterými kandidáty na editele T, pány Dvo ákem, Chudárkem a
Bradá em a paní Škopkovou. Je b žné, že pan premiér deleguje n které své sch zky na vedoucího
Ú adu vlády, vrchní editelku kabinetu i na své poradce," ekla v era Jana Nagyová MF DNES.
Jist , je to b žné – avšak vliv Jany Nagyové umoc ují dv v ci. Jednak povaha Petra Ne ase, jenž je
spíše introvert a spoléhá se na neobvykle úzký tým spolupracovník , jimž bezmezn v í.
Druhým d vodem je pokles významu Ne asova šéfporadce Martina ímana, od n jž ást role s chutí
p evzala práv Nagyová.
"V bec se o tom nebudu bavit," reagoval na "vzestup" Nagyové íman. Jeho ústup za al už p ed
asem, kdy více než poradenstvím žil rolí p edsedy dozor í rady EZ a tím, kdy vyrazí na víkend dom
do Frýdku Místku. Neshodu Ne as – íman ješt umocnilo nedávné odvolání Martina Romana z
postu šéfa EZ. ímana se velmi dotklo, že se o jeho rezignaci dozv d l pozd a navíc že mu musel
uvolnit vlastní k eslo v ele dozor í rady.
Téma vnitrostranických boj
Jaký m že být reálný vliv Jany Nagyové, se dá názorn ukázat na již zmín ných sch zkách s kandidáty
na šéfa eské televize. Záleží v podstat na ní, jak o nich pak premiérovi referuje. Na druhou stranu
Petr Ne as není typ politika, který by zrovna nechal jiné lidi, aby za n j p ímo inili klí ová rozhodnutí.
Op t p íklad z T: zatímco premiér preferoval nakonec vít zného Petra Dvo áka, tajemnice Nagyová
si údajn v ele Kav ích hor p ála šéfdramaturgyni Janu Škopkovou, která nakonec ani nepostoupila
mezi p tici finalist .
Pátrání po vlivu tajemnice budí v ODS zvláštní reakce. Sama Nagyová, která je i lenkou strany, íká:
" ídím t i odbory ú adu vlády – analýz a informací, protokolu a zahrani ních vztah a pak také
tiskový. Celá sekce má na starosti zabezpe ení innosti p edsedy vlády. Jsem ú ednice na pozici
vrchní editelky a nerozhoduji, s kým se pan premiér setká. O tom rozhoduje výlu n pan premiér,"
odmítá zveli ovat svou roli.
Podez ívavý Ne as se k tomu nevyjad uje v bec, nebo cítí ned v ru.
Politik bez lobbist a škraloup si myslí, že roli Nagyové úmysln démonizují jeho strani tí oponenti,
aby proti n mu m li zbra p ed podzimním kongresem.
P íše í, nebo normální práce?
Ne as si pamatuje, jak "téma Nagyová" vytáhla opozi ní SSD v p edvolební kampani. Vy ítala mu, že
dal Nagyové coby šéfce sekretariátu na ministerstvu práce po pádu Topolánkovy vlády p lmilionovou
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odm nu. A pak jí ješt za ídil místo u kontroverzního ministra obrany Martina Bartáka v ú ednické
Fischerov vlád .
Pokud se na Nagyovou "lacin " zeptáte Petra Tlucho e, dnes lídra vnitrostranické opozice v ODS,
slyšíte odpov : "Te u nás o všem rozhodují nevolení lidé v p íše í Strakovy akademie." Lidé z
Ne asova k ídla naopak mají pochopení: "Každý politik, a p edseda vlády zvláš , p ece musí mít
spolupracovníky, kte í vy izují v ci, jež nemohou stíhat," vysv tluje poslanec Marek Benda.
Nagyová, která by letos m la dokon it magisterské studium na privátní univerzit , za ínala v ODS
jako oblastní manažerka v Karlových Varech. Od roku 2005 pak pracovala v pražském úst edí strany.
A po volbách v roce 2006 jí Ne as nabídl pozici editelky své kancelá e na ministerstvu.
(Václav Dolejší)

29
Datum: 19.12.2011
Zdroj: Týden
Název: Ne as je na vrcholu, a proto sám

Ukázka (citace):
PRAVÁ RUKA ESKÉHO PREMIÉRA
Kv li svému obrovskému vlivu na p edsedu vlády bývá ozna ována za nejmocn jší ženu v zemi. Nyní
se poprvé rozhodla vystoupit ze stínu. JANA NAGYOVÁ, vrchní editelka kabinetu premiéra, mluví o
tom, jak její rodinu zasáhly zv sti o vztahu s Ne asem a jak je t žké elit útok m médií.
Jaký je to pocit, íst si každou chvíli o sob v novinách jako o krku, který kroutí hlavou eské vlády?
Je to nezvyklé, protože jsem se vždycky snažila být spíše lov kem v pozadí, a d íve ministra nebo
te premiéra. A protože mýty, které si o sob tu, jsou n kdy i velmi osobní, není ten pocit zrovna
p íjemný.
Pokud jsou zprávy o vašem vlivu na premiéra jen mýty, jak si je vysv tlujete? Kde se vzaly?
Kdybych byla muž, asi by se mnou nikdo moc nezabýval. Takto to vidím jako zjevnou snahu
politických konkurent uškodit p es m premiérovi. Ale možná ty pov sti n kdy pramení jen z toho,
že doty ný neví o tom, že s Petrem Ne asem spolupracuji už od roku 2004.
V em dnes spo ívá vaše role?
Jsem vrchní editelka kabinetu premiéra, tedy mám pod sebou t i odbory protokol, politicko
analytický a tiskový odbor. Potom pode m pochopiteln spadají sekretariát, program premiéra,
který musím hlídat, a samoz ejm také celkový servis kolem p edsedy vlády. Stru n e eno: mým
úkolem je poskytovat premiérovi kabinetní servis, aby m l všechno zajišt né a domluvené a od rána
do ve era se cítil komfortn .
Kolik lidí p ímo ídíte?
P es t i desítky.
Jaká je vaše role po boku premiéra a jaká po boku p edsedy ODS?
Petr Ne as je premiérem za ODS a jejím p edsedou, já jsem zase dlouholetým pracovníkem a lenem
ODS takže to úpln neodd líte. Je nedílnou sou ástí práce každého šéfa kabinetu, že svého
premiéra doprovází i na stranických akcích: je sou ástí jeho doprovodu a nejužšího týmu, obvykle
spolu s tiskovým mluv ím. Jako šéfka kabinetu vlastn celý ten tým zast ešuji, protože musím
dohlížet na servis, který jsem mu za ídila. V ODS se pohybuji léta, takže stejn jako n kdo, kdo je léta
v rný jedné firm a zná v ní úpln každého, tak i já mám kontakty se stranickými manažery, starosty,
poslanci, senátory, sou asnými i bývalými.
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Je to tedy ješt role ú ednická, nebo už spíše politická?
editel kabinetu je v první ad ú edník a i já se považuji za ú edníka. Proto jsem se vždycky striktn

držela zpátky a necítila se být povinována poskytovat rozhovory, vyjád ení médiím nebo se nechat
fotit. Tvá í každého ú adu je jeho šéf a to já dodržuji.
Na ve ejnost v minulosti pronikly informace o r zných vašich sch zkách, t eba s kandidáty na šéfa
eské televize, s ministry nebo s r znými vlivnými postavami v ODS. To už p ece jsou politická

jednání, ne?
Ale po ád je to práce vrchní editelky, protože pan premiér nemá as na to, s každým se scházet. Od
toho má vrchního editele kabinetu, kterému d v uje a který mu pot ebné informace a zp tnou
vazbu zprost edkuje. Proto je šéf kabinetu opravdu pravou rukou premiéra.
Pravou rukou, nebo také jeho sítem?
(Sm je se.) Ano, n kdo tomu íká i síto.
O to práv jde. íká se, že rozhodujete o tom, s kým se Petr Ne as setká, a tedy i jaké informace
dostane. Jak vzniká seznam premiérových návšt v?
Premiér je velmi suverénní lov k, který si adu sch zek domlouvá sám. A jiné mu domluvím já a m j
aparát, protože on si nem že s každým volat, mailovat a hledat vhodný termín. A co si budeme
povídat kdyby vyhov l každému, kdo ho za t ch dvacet let zná a cht l by s ním mluvit, nestihl by ani
spát. I vedoucí stavebnin má p ece asistentku, která mu p ipravuje program a probírá žádosti o
sch zky.
Hodn se spekulovalo o vaší roli p i jmenování nové šéfky Energetického regula ního ú adu Aleny
Vitáskové. Je pravda, že jste jí pomohla, protože je to vaše kamarádka?
To m hodn pobavilo. Paní Vitásková mi byla p edstavena na n jaké neformální akci a od té doby
jsme se vid ly asi t ikrát, ty ikrát, než se ocitla na seznamu kandidát na tuto funkci. Nebyla to moje
kamarádka ani spoluža ka. Že jsme si až po jmenování padly do oka, za to mohu pod kovat práv
médiím. I ona to pak n kde komentovala slovy, že d kuje médiím, že díky nim má novou kamarádku.
Podce ujete svou roli i p i volb Petra Bendla p edsedou st edo eské ODS, kdy jste na toto téma
vedla adu jednání?
Já svou roli nepodce uji. Petra Bendla znám od roku 2002, kdy byl zvolen místop edsedou ODS. A
dlouhá léta znám i jiné lidi, s nimiž jsem se p ed konferencí st edo eské ODS bavila. To je moje práce,
potkávat se s r znými lidmi. Všechny d ležité v ci si rozhoduje výhradn pan premiér, moje role je
jen komunika ní. Tak tomu bylo i v p ípad volby p edsedy st edo eské ODS.
Dají se tedy úkoly, které na vás premiér deleguje, ozna it i za lobbing?
Ne, to ur it ne, ze strany pana premiéra to není lobbing a já si jako lobbista nep ipadám. Je to v
opa ném gardu: spousta lidí se chce s premiérem potkat a mým úkolem je jim íct, že pan premiér
nemá vždycky as, setkat se s nimi t eba dvakrát i t ikrát, zmapovat situaci, zanalyzovat problém a
p enést zhušt nou informaci k premiérovi.
Anebo absolvujete sch zky a jednání, p i nichž t eba není žádoucí, aby byl premiér vid n? Mám na
mysli t eba vaše sch zky s Tomášem Hrdli kou.
Pokud se nepletu, pan Hrdli ka je lenem ODS a radním na Praze 10. A já i premiér se normáln
potkáváme s mnoha leny a politiky ODS…
Ne každý má ale pov st kmotra i zákulisního šíbra.
Je to regionální politik a pak na setkání není nic zvláštního. Do jaké míry je zákulisní šíbr, nechci
hodnotit.
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Jak asto Petr Ne as dá na vaše názory?
Ne ekla bych, že na n dá, on si je prost vyslechne. S ím jsem p išla, co jsem nasbírala. A to si sám
vyhodnotí.
A jsou to tedy záležitosti spíše provozní i organiza ní, anebo premiérovi radíte t eba i v tom, zda
zvýšit dan ?
(Sm je se.) Ne, to opravdu ne. To vnímám jen jako ob an a len ODS, ale abych do toho n jak
politicky vstupovala, to v bec ne.
Co vás vlastn p im lo k tomu, p esko it ze sféry byznysu, kde jste d lala mzdovou ú etní nebo
obchodní vedoucí, do politiky?
Budu li up ímná, bylo to dost ovlivn no mým soukromým životem. Prožívala jsem v tu dobu rozchod
manželství a do toho mi um ela moje maminka, která mi mohla pomoci s pé í o mé dv dcery. Jako
obchodní zástupce jsem byla v práci hodn vytížená, a tak jsem v roce 1996 nastoupila na pozici
asistentky regionálního manažera ODS v Karlových Varech, protože jsem si myslela, že se budu moci
lépe starat o d ti a mít pravidelnou pracovní dobu. A ani pak to žádný velký skok nebyl. Postupn
jsem se vypracovala na regionální manažerku ODS a asistentku senátora Vladimíra Kulhánka a pak až
po bezmála devíti letech jsem p ešla do Prahy do hlavní kancelá e ODS jako vedoucí provozního
odd lení.
Do stranické centrály jste p išla za as p edsedy Mirka Topolánka, který byl hodn jiná krevní
skupina než Petr Ne as. Jaké jste s ním m la vztahy?
Všichni jsme s ním tehdy vycházeli velice dob e. A díky n mu a té nabídce na novou práci jsem pak
p išla do kontaktu s vrcholnými politiky, pravideln s celým grémiem ODS.
Kdy jste se seznámila s Petrem Ne asem?
lenkou ODS jsem od roku 1996, takže jsme se samoz ejm potkávali na kongresech i jiných akcích.

Ale spolupracujeme spolu od roku 2004, kdy jsem sice ješt byla ve Varech, ale organizovala jsem
tam jeho výjezdy.
Jak vznikla vaše dlouholetá spolupráce?
Po p íchodu do Prahy jsem si odpracovala volební kampa v roce 2006 a snad jsem tím p esv d ila,
že jsem lov k, který umí být sou ástí týmu a nehled t na as ani na osobní život. Po volbách m Petr
Ne as oslovil, když se stal ministrem práce, jestli bych nešla d lat editelku jeho kabinetu.
Víte, eho si na vás premiér tak cení, že ho od té doby všude doprovázíte jako pravá ruka?
Nebojím se íct, že jsem pracovitá. A nebojím se íct, že jsem i loajální politicky k ODS, pracovn ke
svému šéfovi. Zažila jsem v ODS r zné politické krize, od Sarajeva po pád vlády Mirka Topolánka, a
dovolím si íct, že umím zmapovat a zanalyzovat záležitosti vládní i stranické a pochopit situaci na
politické scén .
Je za ty roky Petr Ne as jen vaším nad ízeným, nebo byste ho ozna ila i za svého kamaráda?
Zažili jsme spolu nejednu pernou chvíli, a to vás dostane do p átelské roviny. Ale po ád ho absolutn
respektuji jako šéfa, jakkoli si vym níme i pár slov, jak se mají d ti a tak podobn , prost jako se baví
kolegové v práci. Pan premiér si ale obecn nepotrpí na n jaké neformální svazky i kontakty a my
všichni kolem n ho to striktn dodržujeme.
Takže se t eba mimo práci nestýkáte s ním a jeho rodinou?
Ne ne ne, žádná rodinná p átelství neudržujeme. A ostatn moc toho volného asu nemám ani já, ani
premiér.
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Jak mnoho vás a rodinu Petra Ne ase zasáhla šeptanda o tom, že vaše vztahy jsou mnohem víc než
jen pracovní?
Jak to zasáhlo jeho rodinu, o tom se pan premiér nebaví. Myslím, že to oba bereme tak, že to prost
bohužel pat í ke koloritu politické scény: str it do nás, š ouchnout, dál a dál oživovat fámy, které se
nikdy nepotvrdily. A co se tý e mého osobního života, eknu otev en , že mi média "pomohla" k
tomu, že mi skon il jeden vztah. M j p ítel prost ten tlak neunesl. Bylo to v dob nejv tšího stresu
b hem lo ské volební kampan a nebylo to pro m jednoduché.
Náznaky jakéhosi milostného vztahu užívá opakovan poslanec SSD David Rath, když marn žádá
po premiérovi informaci o výši vašeho platu a odm n. Opravdu myslíte, že by ve ejnost takovou
v c nemohla v d t?
Pan doktor Rath, o jehož osobním život se ani nechci bavit, je jako zlod j, který k i í: "Chy te
zlod je!" Opakovan si m bere do úst, a p itom kdyby m potkal na ulici, ani m nepozná. Já
považuji plat za osobní v c a nikdy bych u svých pod ízených nezve ej ovala ani plat, ani odm ny.
Vy ale nejste n jaká adová ú ednice, ale osoba úzce spjatá s premiérem, jehož výši platu také
každý zná.
Jsem státní zam stnanec na tabulkovém míst a k n mu náleží i adekvátní odm ny, tam nic
neošidíte. Kdyby byla mentalita lidí taková, že by vám nezávid li i nos mezi o ima, pro to
nezve ejnit, ale tak to prost není. Já pracuji dvanáct, trnáct hodin denn a mí pod ízení vám
potvrdí, že ode m dostávají SMS i ve t i ráno. Pro bych se m la n komu zodpovídat za to, kolik za to
dostávám? A kdo to bude posuzovat, jestli to je moc, nebo málo?
Zájem o váš plat jist zvyšuje p ípad z roku 2009, kdy se psalo o tom, že jste si za osm m síc na
Ne asov ministerstvu práce p išla skoro na jeden a p l milionu korun. Myslíte zp tn , že to bylo
adekvátní ocen ní vámi odvedené práce?
Ur it to nebylo jeden a p l milionu, ale blíž bych se k té sum nevyjad ovala. A i když za to byl
oso ován Petr Ne as, že mi ty odm ny dal, nepsal mi je on, ale vrchní editel jeho kabinetu, stejn
jako mi je nyní píše vedoucí Ú adu vlády. Premiér tehdy ani nyní nijak neovliv uje výši mých odm n.
Jak se Petr Ne as zm nil za dobu, co s ním spolupracujete?
Mám pilného a pracovitého šéfa a od té doby, co je premiérem, je ješt piln jší a pracovit jší a stejn
tak lidi ve svém okolí žene do ím dál vyšších výkon . Jinak je stejn skromný jako d ív, nevidím na
n m žádné v tší zm ny.
Je pravda, že se ím dál více uzavírá do sebe a v í stále menšímu hlou ku svých lidí?
V jednom historickém filmu íká jeden vojev dce: "Když jsi na vrcholu, jsi vždycky sám." A tak to je.
Že by se ale premiér n jak výrazn uzavíral do sebe, to zase ne.
Baví vás vaše dnešní role?
Když vezmu svou kariéru od roku 1996, je tohle její vrchol, výš už jít v této pozici nem žu. Tedy pokud
nebudu uvažovat o n jakých politických ambicích, ale zatím jsem se k tomu ani nedostala. Te je
moje role tady.
Politické ambice? Takže uvažujete po skon ení mise u Petra Ne ase o aktivní politice?
Já se už dlouho zajímám o ohrožené d ti, jsem v národním ak ním plánu i meziresortním panelu,
takže bych m la touhu v ci m nit. Ale nikdy jsem si neuv domovala, jak moc je politik vystaven
médiím. Dá na oltá absolutn všechno, celý sv j osobní život i životy svých d tí a blízkých. A noviná
asi ne vždy odhadne, v jakém rozpoložení se ten lov k, jeho partner, d ti nebo rodi e nacházejí a co
jeden jeho lánek m že napáchat.
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Jste patnáct let lenkou ODS. Máte v ní t eba na n co jiný názor než Petr Ne as?
Ne, na v tšinu v cí mám názor úpln stejný. Ale já jsem adová lenka na Praze 13, nikde
nekandiduji, není na to as. Svému šéfovi bych asi jen d razn ji p ipomn la, že v ODS je hrozn málo
žen, aktivních politi ek.
Co s tím budete d lat?
Na to, abych se nad tím zamýšlela, mám ješt dva roky as. Pak uvidíme, jaká bude konstelace hv zd
a jaká bude nabídka.
Pro jste v bec kývla na tento rozhovor? Zatím jste se p ece médiím striktn vyhýbala.
Tento první rozhovor je reakcí na r zné lánky o mn . Cht la jsem n které v ci otev en vyjasnit a
sebe samu snad trochu oddémonizovat nebo oddiabolizovat (sm je se). Ukázat, že jsem normální
žena, rozvedená matka, která miluje své dv dcery, má dva pejsky, ráda sportuje, chodí do posilovny,
te knížky… Jinak ale dál platí, že nestojím o mediální pozornost, to není moje role.
S vámi m li noviná i problém už proto, že existovala jen jedna vaše fotografie a navíc bylo t žké
vás poznat, protože m níte barvu vlas .
Ano, ta fotka byla tak ošklivá, že se jí moje dcery hrozn smály a m to donutilo se nafotit a dát
oficiální portrét na stránky Ú adu vlády. Ale to bylo v prosinci a už v únoru jsem zm nila barvu vlas .
A když dostanu chu na zm nu, potkáte m p íšt t eba zase jako blondýnu.

Jana Nagyová (47)
Dlouholetá pravá ruka premiéra Petra Ne ase. Vystudovala st ední obchodní školu, nedávno pak
dokon ila Univerzitu J. A. Komenského, obor masová a sociální komunikace. Pracovala jako mzdová
ú etní a obchodní vedoucí v n kolika firmách, od roku 1996 p sobila jako oblastní manažerka ODS v
Karlových Varech a asistentka senátora Vladimíra Kulhánka. V roce 2005 p ešla do pražské hlavní
kancelá e ODS jako provozní vedoucí a o rok pozd ji už zakotvila po boku Petra Ne ase. D lala mu
editelku jeho kancelá e na ministerstvu práce, nyní je vrchní editelkou kabinetu premiéra. Je
rozvedená a má dv dosp lé dcery. Letos na podzim získala estný titul LADY PRO v rámci sout že
eských 100 nejlepších", kterou po ádá spole nost Comenius.

30
Datum: 21.11.2011
Zdroj: Týden
Název: Ne asovo tykadlo

Ukázka (citace):
N kdejší "pan istý" vzal do vlády Martina Kubu. Od muže napojeného na kmotry p itom ješt loni
dával Ne as ruce pry . Zákulisní dohody ale ned lá sám – na špinavou práci má šéfku svého kabinetu
Janu Nagyovou.
Co není dojednané u Nagyové, nemá u Ne ase šanci, íká se v ODS i mezi koali ními vyjednáva i.
Premiérova dlouholetá spolupracovnice Jana Nagyová mu organizovala agendu už za jeho p sobení
na ministerstvu práce a sociálních v cí. Podle hlas z ODS te vyjednávala i obsazení uvoln ného
k esla v ele eského pr myslu. S Martinem Kubou údajn intenzivn spolupracovala posledních
dev t m síc , kdy se Kuba stal v i svému n kdejšímu ostrému kritikovi Ne asovi p íkladn loajálním
– nap íklad hájil návrh na prodloužení jeho mandátu v ele strany i odsunutí Ivana Fuksy z
ministerstva zem d lství. Za odm nu m l dostat k eslo na ministerstvu obrany po Alexandru
Vondrovi, o jehož odvolání kv li kauze ProMoPro se ješt nedávno spekulovalo. Pak ale jako na
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zavolanou rezignoval ministr pr myslu a obchodu Martin Kocourek, který od své manželky "odklonil"
16 milion do Mexika. A místo pro Kubu bylo na sv t .
Nep íjemný handicap
Mezi kandidáty na nového ministra pat ili i premiér v šéfporadce Martin íman, který resort vedl už
za Topolánka, i k Ne asovi loajální ekonomický expert strany Michal Doktor. Jenže s ímanem už
Ne as zdaleka nevychází tak dob e jako d íve a sólistovi Doktorovi zase chybí širší vnitrostranická
podpora, kterou by mohl šéfovi strany nabídnout.
A mají ješt další minus: ani jeden z nich nemá nijak v elý vztah s pravou rukou svého šéfa Janou
Nagyovou. Premiér v šéfporadce íman a vrchní editelka Ne asova kabinetu p ipomínají dva
kohouty na jednom smetišti. A Doktor se zase s Nagyovou ani blíže nezná. "Tady jsem narazil na
ur itý handicap, který kolega z ODS formuloval tak, že nemám krytí z jižních ech a tedy nemám ani
krytí od paní Nagyové," reagoval Doktor na dotaz, jaký vliv na premiérovo rozhodnutí mohla mít jeho
top ú ednice. "Není to osoba s politickou odpov dností, není to nikdo, kdo byl legitimn zvolen
kýmkoli v ODS pro to, aby mohl mít jakoukoli moc, tedy i odpov dnost," rozho uje se poslanec,
který minulý týden odešel ze strany. Na protest proti vládnímu angažmá Kuby – lov ka, který do
jiho eské ODS p inesl kmotrovské praktiky a navíc má na triku prohrané krajské volby a škraloup za
pochybné spravování evropských pen z (viz Hurá, Kuba je v Praze na str. 22).
Monopolizace vlivu
Kuba ale vliv Nagyové bagatelizuje. "S paní Nagyovou si stejn jako každý z ostatních p edsed
povídám o ad stranických záležitostí. Nedá se íct, že by vláda nep išla na p et es, normáln jsme
se bavili o všech agendách, ale nikdy jsem s ní neprojednával svoji ú ast ve vlád ," tvrdí. A roli v
jednání o novém lenu vlády odmítá i sama Nagyová. "Šéfka kabinetu p edsedy vlády nem la s
výb rem ministra Kuby nic spole ného," p išla oficiální odpov ze Strakovy akademie. To, že
všechny kontakty s d ležitými lidmi obstarává Ne asovi práv Nagyová, p itom p ipoušt jí i
premiérovi skalní p ívrženci. Introvertní Ne as je prý krajn ned v ivý a spoléhá na ím dál užší
okruh spolupracovník (viz Bylo jich p t...). O to víc sílí vliv šéfky jeho kabinetu. "Monopolizace vlivu v
rukou paní Nagyové je nep ehlédnutelná spolu s tím, jak se ostatní ocitají na vedlejší koleji," potvrdil
TÝDNU zdroj z ODS, který si nep ál být jmenován. Jana Nagyová prý p ed stranickým kongresem
domlouvala Ne asovi podporu u regionálních boss i zvolení Petra Bendla šéfem st edo eské ODS.
Angažovala se i v jednáních, která provázela odvolání nejvlivn jšího eského manažera Martina
Romana z vedení EZ. A zapojila se i do jednání p ed volbou generálního editele T, což i sama
p ipustila. A tak není divu, že se mezi straníky poslední dobou ší í vtip: zatímco za Dalíkem se chodilo
s balíky pen z, za Ne ase se platí kabelkami.
Opa ení poslanci
Jmenování Kuby nicmén ást ODS nep íjemn p ekvapilo ("Jsme z toho celí opa ení," komentuje
Ne asovo rozhodnutí jeden z poslanc ). A není divu: mnozí mají v živé pam ti vystoupení svého
p edsedy na lo ském kongresu, kde Kubu za svého spolupracovníka ost e odmítl. "Nedomnívám se,
že by signál, který bychom vyslali zvolením tohoto architekta velké koalice (ODS a SSD ve vedení
jiho eského kraje – pozn.red.) do vedení strany, byl prosp šný pro ODS v lét roku 2010." A tehdy
ješt Ne as v Martin íman šel ješt dál: "Myslím, že všechna jména s výjimkou Martina Kuby jsou
p ijatelná z hlediska morálního." Pro tedy najednou ta zm na? Zkušení ódéesáci mají jasno:
p edseda si shání podporu na p íští rok, kdy se bude volit nový lídr strany. "Petr Ne as si možná
zajistil znovuzvolení p edsedou na p íštím kongresu, ale vým nou za to, že strana p ijde o n jakých
p t procent volebních hlas ," obává se teplický senátor Jaroslav Kubera. "Ostatn už ta vým na
ministra v rámci st edních ech zaván la n ím podobným," p ipomíná senátor v narážce na



29

nedávnou a nemén p ekvapivou vým nu v ele ministerstva zem d lství. Topolánkovce Ivana Fuksu
premiér vyhodil a p ivedl si p izp sobivého Petra Bendla. P itom ani ten loni nepat il mezi Ne asovy
oblíbence. Na rozdíl od Kuby to dob e vycítil a funkci ve vedení strany ani neobhajoval. Ale rok se s
rokem sešel a Ne as te více než image "pana istého" pro voli e pot ebuje hlasy ve vlastních
adách. A tak jdou d ív jší zásady pragmaticky stranou.

31
Datum: 07.11.2011
Zdroj: Hospodá ské noviny
Název: PREMIÉROVO TAŽENÍ PROTI DUBAJSKÉ PART A SPOL.

Ukázka (citace):
(...) Jak se p eskupují síly
energetický regula ní ú ad
o koho se hrálo: Josef Fi t
Obsazení postu šéfa ERÚ po átkem zá í sérii personálních rošád ve státním sektoru odstartovalo.
Dlouholetému p edsedovi Josefu Fi tovi kon il mandát, hledal se nástupce. Obsazení ERÚ je pro
vlivné firmy inné v energetice mimo ádn d ležité. Ú ad rozhoduje o desetimiliardových dotacích
pro jejich sektor a ur uje mantinely pro podnikání jednotlivých hrá . P edevším stanoví výkupní
ceny elekt iny ze solárních, v trných i biomasových elektráren, ale i z takzvaných kogenerací
(spole ná výroba tepla a elekt iny). Velké silné firmy typu EZ i EPH tla í na zvýšení podpory pro své
kogenera ní kotelny. Distributor m plynu a elekt iny kontroluje ERÚ ceny i chování k zákazník m. A
navíc má vliv na legislativu. Obsazení postu šéfa se snažili ovlivnit nejv tší hrá i, p edevším EZ. Ne
náhodou se tak jedním z kandidát na Fi tovo k eslo m l stát Ji í Feist, tehdy vysoce postavený
manažer EZ. Když se jeho kandidatura ukázala jako nepr chodná, pokoušelo se vedení EZ a jeho
spojenci prosadit prodloužení Fi tova mandátu a jeho pozd jší vyst ídání dnešním místop edsedou
ERÚ Blahoslavem N me kem. Tím by byla zajišt na kontinuita politiky ERÚ i jistoty pro velké hrá e a
na n napojené byznysmeny. Premiér ale pár dní p ed Fi tovým jmenováním ud lal p ekvapivý tah –
domluvil se na obsazení vlivného postu s Alenou Vitáskovou. Ta nemá na EZ a struktury kolem n j
žádné vazby. Objevily se spekulace, že Vitáskové k místu v ele ERÚ pomohla známost s vlivnými
lobbisty typu Romana Janouška, ve skute nosti ale její šance zvedla spíš dávná známost s
premiérovou pravou rukou Janou Nagyovou. Premiér její volbu bleskov prosadil, ímž zasko il
lobbisty kolem EZ, Fi ta s N me kem i adu politik .

32
Datum: 13.10.2011
Zdroj: tyden.cz postrehy
Název: Vondra a Ne asova ú ednice musejí k výslechu kv li pandur m

Ukázka (citace):
Ministr obrany Alexandr Vondra musí k výslechu. Policii zajímá jeho výpov kv li úniku informací v
kauze nákupu obrn ných transportér Pandur. Šéf eské obrany nep jde na "policejní" kobere ek
sám. Vyšet ovatelé si pozvali i Janu Nagyovou, editelku kancelá e premiéra Petra Ne ase.
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(...) Podle serveru Parlamentních list m la na policii ve st edu vypovídat i vrchní editelka sekce
kabinetu p edsedy vlády Jana Nagyová, a to kv li tomu, že z výpisu mobilu vyplývá, že Nagyová si
asto telefonovala s nejvyšším státním zastupitelstvím.

33
Datum: 23.09.2011
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Název: Tady vláda. Jana Nagyová to za ídí
Ukázka (citace):
PRAHA (vdo) Premiérovi Petru Ne asovi se zcela nezdají n které kroky Ji ího Pospíšila – a ministr
spravedlnosti tak musí na kobere ek k Jan Nagyové.
Nebo se premiér Ne as p ed volbou generálního editele eské televize zajímá o kandidáty na funkci
– tak vyšle Nagyovou, aby se s vybranými favority setkala.
Asi se ptáte, kdo je tato vlivná neznámá žena. Jde o šéfku kabinetu p edsedy vlády, Ne asovu
dlouholetou klí ovou spojenkyni.
V podobných funkcích m li ženy i jiní expremié i – t eba Mirek Topolánek spoléhal na Gabrielu
Kloudovou nebo Vladimír Špidla na Jarmilu Škvrnovou. Zatímco ale Ne asovi p edch dci ve Strakov
akademii m li kolem sebe více poradc a spojenc , on se hodn spoléhá hlavn na ni.
Tím roste její vliv, sama za izuje mnoho v cí. Vše ješt umocnila nová situace, kdy oslabil premiér v
šéfporadce Martin íman, aktuáln naštvaný odvoláním z k esla šéfa dozor í rady EZ. "Jsem
ú ednice na pozici vrchní editelky a nerozhoduji, s kým se pan premiér setká. O tom rozhoduje
výlu n pan premiér," odmítá Nagyová výlu nost své pozice. Aktuáln se o jejím vlivu mluvilo po
jmenování kamarádky Aleny Vitáskové do ela Energetického regula ního ú adu, který rozhoduje o
cenách elekt iny a plynu. "Do ela ERÚ jsem ji nikdy nedoporu ovala," odmítá.
Naopak otev en p iznala, že ji premiér Ne as vyslal na pohovory s uchaze i o post generálního
editele ve ejnoprávní televize.

34
Datum: 27.10.2011
Zdroj: idnes.cz Zpravy iDNES
Název: Jste ubohý zbab lec, obo il se Rath na nep ítomného Ne ase

Ukázka (citace):
Silná slova zn la p i slovní p est elce, která se strhla p i dopoledních písemných interpelacích
poslanc na premiéra a leny vlády. Na jejím po átku stál st edo eský hejtman David Rath, který
cht l od premiéra Petra Ne ase v d t, kolik pobírá jeho spolupracovnice Jana Nagyová.
Když zjistil, že mu Ne as odmítl tuto informaci dát, prohlásil Rath, že se chová jako ubohý zbab lec.
"Bojí se. Zbab le se bojí! Chová se jako normální zbab lec! Zbab lec, který se bojí p iznat n co, co
sám d lá. Schovává se a informace prost jako malé d cko nechce sd lit!" h ímal Rath na adresu
nep ítomného p edsedy vlády, který je práv na pracovní návšt v ve Spojených státech.
"Neurážejte premiéra této zem , vy na to nemáte žádný nárok," prohlásil v reakci na Rathovo
vystoupení p edseda klubu ODS Zbyn k Stanjura.
Zárove Rathovi sd lil, že v písemné odpov di od premiéra je uvedeno, že se má ohledn platu
Nagyové obrátit na vedoucího Ú adu vlády. To, že tak neu inil, podle Stanjury znamená, že ho taková
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informace ve skute nosti nezajímá. Ne as své rozhodnutí nesd lit údaje o platu Nagyové zd vodnil
tím, že jde o osobní údaj, který není možné sd lit bez jejího souhlasu.

35
Datum: 07.07.2011
Zdroj: Hospodá ské noviny
Název: Ú ady o platech ml í. Navzdory verdiktu soudu

Ukázka (citace):
Když koncem kv tna soudci Nejvyššího správního soudu rozhodli, že odm ny lidí placených z
ve ejných pen z nemohou být tajné, byl to pr lom. Až dote takové informace pronikaly z nitra
ú ad jen pokoutn jako v p ípad tvrtmilionového platu drážního ombudsmana Petra Fejka.
Ani rozsudek vrcholné justi ní instituce v zemi ale ú ady nevytrhl z ml ení. HN poslaly na
ministerstva, kraje nebo do nemocnic na dvacítku oficiálních žádostí o informace. Usp ly jen dvakrát
a z toho jednou s upozorn ním, že desetitisícové ástky, které dostávají ú edníci z vedení

Poslanecké sn movny, se nesm jí zve ejnit. Ukázalo se také, že ú ady mají ve své snaze nemluvit o
pen zích vlivného spojence Ú ad na ochranu osobních údaj .
P estože nejvyšší soudci jednozna n rozhodli, že právo na informace je d ležit jší, ú ad doporu uje
všem institucím, aby rozhodnutí soudc neposlouchaly.
Rozsudek? Tak ten nás nezajímá
Nejvyšší správní soud vydal d ležitý rozsudek 27. kv tna a podle informací HN se na klí ových
ú adech za alo okamžit ešit, jak se z povinnosti zve ej ovat platy vyvléci. O týden pozd ji pak Ú ad
pro ochranu osobních údaj vydal stanovisko, že za odkrývání plat bude rozdávat pokuty. "Ú ad
nemíní rezignovat na své dozorové kompetence," stojí v dokumentu ú adu.
Totiž: podle jeho právník je možné odm ny odtajnit, jen když existuje n jaký silný ve ejný zájem. HN
si však proto zám rn vytipovaly lidi, u nichž je takový zájem obhajitelný ú edníky, kte í hospoda í s
ob ím státním majetkem, politicky dosazené poradce ministr nebo manažery podez elé z
nepr hledného hospoda ení.
Ú ady p esto použily stanovisko koleg z ochrany údaj jako neprostupnou hradbu. V tšinu žádostí
ú edníci odmítli práv s odkazem na ochranu citlivých dat. HN nap íklad cht ly znát p íjmy Radka
Šnábla, lov ka, který má na ministerstvu financí na starosti miliardové arbitráže, i p esto, že byl
odsouzen za da ový podvod. "Ministerstvo financí se poskytnutím požadovaných údaj vystavuje
nebezpe í žaloby o náhradu za porušení soukromí zam stnance," zn la odpov .
Nejvyšší správní soud na konci letošního kv tna vydal rozsudek, v n mž vyslovil závazné stanovisko
pro soudy nižší instance: "Zam stnanec ve ejné správy dostává za svou práci plat, který je mu
vyplácen z ve ejných prost edk . Je proto p íjemcem ve ejných prost edk . (...) Zákon tedy výslovn
stanoví, že výše poskytnutých ve ejných prost edk jsou údaje, které povinný subjekt žadateli
poskytne."
Ú ady, které HN oslovily, však názor Nejvyššího správního soudu nerespektují a informace
neposkytují.
Jana Nagyová, šéfka kabinetu premiéra
Pro HN žádaly:
P ed lo skými volbami musel volební lídr ODS Petr Ne as elit otázkám, pro ex editelka jeho
kancelá e na ministerstvu sociálních v cí Jana Nagyová inkasovala na konci jeho angažmá 510 tisíc
korun. Kolik bere nyní, z stává tajemstvím.
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Co odpov d l ú ad vlády
"Poskytování údaj o výši odm n konkrétních zam stnanc státní správy by znamenalo zásadní
narušení jejich práva na soukromí, protože jejich p íjmy a základní osobní údaje by byly v podstat
neustále ve ejn p ístupné."

36
Datum: 11.10.2011
Zdroj: iDnes.cz zpravodajství
Název: Dobeš pomohl škole, kde studovala šéfka jeho kabinetu i pod ízená Ne ase

Ukázka (citace):
Ministerstvo školství potichu prominulo soukromé Univerzit Jana Amose Komenského (UJAK)
omezení studia, které by znamenalo mén student , a tedy i p íjm pro školu. Poprvé v historii totiž
zamítlo návrh Akredita ní komise, složené z akademických špi ek.
Dobeš elil p ed p l rokem skandálu kv li tomu, že své pod ízené, editelce vrchního kabinetu Jan
Machálkové, pomáhal s vypracováním seminární práce. Ta práv studovala na Univerzit Jana Amose
Komenského.
Na této soukromé vysoké škole navíc studují nebo ji absolvovali i další vlivní lidé. T eba Jana Nagyová,
šéfka kabinetu premiéra Petra Ne ase. Nebo Petr Podhola, tajemník jiho eského hejtmana, který má
z UJAK titul Mgr. v oboru andragogika (vzd lávání dosp lých).
"Akredita ní komise poprvé po dvaceti letech elí situaci, kdy její návrhy na sankce ministerstvo
nep ijímá," uvedla na dotaz MF DNES šéfka Akredita ní komise Vladimíra Dvo áková. Komise
podnikla loni na univerzit Komenského hloubkovou kontrolu. Vyvolaly ji stížnosti n kterých
pedagog , že zde dostávají studenti bakalá ské tituly bez ádného studia.
"Univerzita podala proti výhradám komise velmi kvalitní rozklad. Krom toho upravila veškeré v ci,
které jí byly vytknuty. Zajistila nap íklad nové docenty a profesory," zd vodnil rozhodnutí ú adu
ministr Josef Dobeš. Ale Dvo áková upozor uje, že p edsedá odborník m, kte í dokážou kvalitu výuky
zhodnotit lépe než ú edníci ministerstva.

37
Datum: 26.08.2011
Zdroj: hn.ihned.cz
Název: Ú ady: Zve ejníme, jak št d e se platíme

Ukázka (citace):
T i ministerstva už daly v tomto týdnu na web platy nám stk . Ú ad vlády ale vzkazuje, že platy a
odm ny svých lidí bude tajit dál.
Druhé kolo p etahované o rozkrytí plat a odm n státních ú edník práv za íná. První ú ady už totiž
za ínají p iznávat, že musejí p estat s letitým utajováním, jak št d e platí své lidi.
Co totiž nesvedl kv tnový rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle n hož mzdy lidí placených
státem nesm jí být tajné, to dokonala st ede ní dohoda Ú adu pro ochranu osobních údaj a
právník z ministerstva vnitra. Shodli se, že není d vod odm ny dál skrývat. "Budeme stanovisko
respektovat," potvrdila mluv í ministra pro místní rozvoj Jana Jab rková.
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Dostat ze státních ú ad p esná ísla o odm nách se HN snaží už tvrt roku. A to kv li podez ení, že
politici mnohdy z ve ejných pen z neodm ují ty nejschopn jší, ale hlavn své v rné nám stky,
vysoké ú edníky i r zné poradce.
A nebo vyhlašují, že platy dál zve ej ovat nemíní. Jako t eba Ú ad vlády, který den po dohod o
zve ej ování plat zamítl odvolání, kterým se HN domáhaly informací o odm nách šéfky kabinetu
premiéra Jany Nagyové. D vod, pro znát její bonusy, je pádný: p ed lo skými volbami musel Ne as
elit otázkám, pro Nagyová coby šéfka jeho kancelá e inkasovala odm ny ve výši 510 tisíc. "Na
našem postoji se nic nem ní," ekl premiér v mluv í Jan Osúch.
Vývoj zve ej ování plat a odm n ú edník
27. 5. 2011 Pr lom
Soudkyn Nejvyššího správního soudu Ludmila Valentová (na snímku) rozhodla, že ú ady musejí
žadatel m poskytnout údaje o platech a odm nách svých zam stnanc , protože jsou odm ováni z
ve ejných prost edk .
3. ervna 2011 Zpochybn ní
Ú ad pro ochranu osobních údaj , který vede Igor N mec (na snímku), zpochybnil argumentaci
Nejvyššího správního soudu ohledn zve ej ování informací o mzd zam stnanc ve ejné správy s
tím, že eský právní ád nedává možnost plošn zve ej ovat osobní údaje.
7. 7. 2011 Velké ml ení
Ministerstva a státní podniky odmítly zve ejnit platy odm ny s odvoláním na verdikt Ú adu pro
ochranu osobních údaj .
27. 7. 2011 Odm ny na ministerstvu spravedlnosti
Jedin ministerstvo spravedlnosti zve ejnilo podrobné platy odm ny ú edník . Vyšlo najevo, že
ministryn ú ednické Fischerovy vlády Daniela Ková ová (na snímku) dávala svému nám stkovi
Marku Görgesovi odm ny v pr m ru 147 tisíc m sí n (+ stotisícový nám stkovský plat).
23. 8. 2011 Dohoda
Ministerstvo vnitra se dohodlo s Ú adem na ochranu osobních údaj , že ú ady budou poskytovat
informace o platech a odm nách zam stnanc v d ležitých funkcích.

38
Datum: 31.10.2011
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Název: Ne as v USA: po Obamovi p išel na adu byznys

Ukázka (citace):
Po p ijetí eského premiéra v Oválné pracovn Bílého domu následovalo setkání podnikatel . A
hodn zajímavého se odehrálo cestou na palub letadla
WASHINGTON (Od našeho zvláštního zpravodaje) Na palub vládního letounu airbus A 319, jenž vezl
premiéra Petra Ne ase do USA na krátkou návšt vu Baracka Obamy, mnohé pochopíte.
T eba to, že nejvážen jšími leny delegace jsou generální editel EZ Daniel Beneš a právník
energetického kolosu Karel Muziká .
Práv k nim se brzy po startu p ihrne Jana Nagyová, šéfka kabinetu p edsedy vlády, Ne asova pravá
ruka. Podle gestikulace a výbuch smíchu se tato trojice dlouho zná, rozumí si a dob e se baví.
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39
Datum: 16.09.2011
Zdroj: ihned.cz
Název: Náhlý odchod z funkce obvykle znamená, že n co není v po ádku

Ukázka (citace):
Jen ty i lidé ve st edu odpoledne v d li o tom, že generální editel energetického gigantu EZ
Martin Roman kon í premiér Petr Ne as, jeho poradkyn Jana Nagyová, sám Roman a ministr
financí Miroslav Kalousek.
Krátce poté to n kdo z nich nebo jejich blízkých spolupracovník prozradil médiím. Vypadalo to jako
neplánovaný únik, pozoruhodné ale je, že se citlivá informace dostala ven až po uzav ení burzy.
Investo i tak m li as se s tím do rána vyrovnat.

40
Datum: 24.02.2012
Zdroj: idnes.cz zpravy
Název: Podívejte se na diplomovou práci premiérovy pravé ruky Jany Nagyové

Ukázka (citace):
Že premiérova pravá ruka Jana Nagyová získala titul za práci áste n vyhotovenou metodou Ctrl C,
Ctrl V, není vlastn žádné p ekvapení.
Studovala totiž obor sociální a masová komunikace na Univerzit J. A. Komenského. Tedy na
soukromé vysoké škole z pražského Žižkova, jež se opsanými a slabými pracemi prominent už
zviditelnila.
Na to, že lo ská práce Jany Nagyové je z velké ásti opsaná, upozornil týdeník Reflex. Zjistil, že dlouhé
pasáže jsou zkopírované z materiál a webu ministerstva práce a sociálních v cí
Diplomová práce se složitým názvem "Mediální podpora Národního ak ního plánu ke sjednocení a
transformaci systému pé e o ohrožené d ti a rodiny" má i další slabiny.
MF DNES má práci o 78 stranách k dispozici. Dost p ekvapivé je už samotné pojetí. A koliv název
"diplomky" slibuje rozbor mediální podpory kontroverzního vládního plánu na rušení kojeneckých
ústav , až do strany 67 popisuje d vody, pro je rušit. Jde v tšinou o argumenty z dokument
ministerstva práce a sociálních v cí.
Teprve na stranách 68 až 71 se Nagyová v nuje samotné propagaci zám ru, tedy tomu, co je v titulu
práce. A dochází k záv ru, že mediální podpora je slabá a je pot eba ji zlepšit.
To je p ekvapující analýza od vysoké státní ú ednice, která "byla u toho". Jana Nagyová svou
diplomovou práci o nutnosti propagace vládního zám ru dokon ila v b eznu 2011, p i emž tou
dobou Ne asova vláda plán na nahrazení kojeneckých ústav p stounskými rodinami ješt tutlala.
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41
Datum: 17.01.2012
Zdroj: Aktuáln .cz zpravodajství
Název: Odm na pro Ne asovu pravou ruku. 190 tisíc k platu

Ukázka (citace):
Hrubý plat Jany Nagyové inil loni v b eznu díky tomu 273 tisíc korun Odm na pro Ne asovu pravou
ruku. 190 tisíc k platu. Praha Ú ad vlády sice vytrvale tají výši plat a odm n svých vrcholových
zam stnanc , na ve ejnost se nicmén dostávají první údaje ilustrující, jak to s p íjmy ve Strakov
akademii chodí. Deník Insider v pond lním vydání zve ejnil výplatní lístky Jany Nagyové, nejbližší
spolupracovnice premiéra Petra Ne ase. Vyplývá z nich, že nap íklad za lo ský leden inkasovala k
základnímu platu mimo ádnou odm nu sto tisíc korun, za b ezen pak dokonce 190 tisíc korun.
"Konkrétn ve zmi ovaném b eznu inkasovala k základnímu platu 33 590 korun ješt odm nu ve výši
190 tisíc korun. K tomu je t eba p ipo íst ješt 49 600 na p íplatcích. Se teno podtrženo: za b ezen
poslal Ú ad vlády Jana Nagyové na ú et 190 tisíc korun. V hrubé mzd to d lalo 273 tisíc korun," píše
Insider. Jana Nagyová vede ve Strakov akademii Ne as v kabinet, oficiáln se její funkce jmenuje
vrchní editelka Sekce kabinetu p edsedy vlády. Ten má pro porovnání m sí ní plat bez náhrad 150
400 korun, prezident pak 186 700 korun.
"Plat ani p iznané odm ny vrchní editelky sekce Kabinetu p edsedy vlády nijak nevybo ují z výše
platu a odm n p iznávaných ostatním zam stnanc m Ú adu vlády v postavení vrchních editel
sekcí. Odm ny byly p iznány výhradn za spln ní mimo ádných a zvláš významných pracovních
úkol v oblasti agendy Kabinetu p edsedy vlády." Když m l mluv í zd vodnit výši jednotlivých
odm n, uvedl, že šlo o odm ny za mimo ádné výkony. Konkrétn b eznových 190 tisíc si Nagyová
podle mluv ího vlády vysloužila nap íklad zpracováním podklad pro pracovní cesty premiéra,
organiza ním zajišt ním návšt v na vrcholné úrovni, za zásluhy na kvalitním a rychlém zpracování
informací pro premiéra ke klí ovým reformám i za nasazení p i organizaci a spolupráci p i jednáních,
která probíhají mimo stanovenou pracovní dobu. A za pak dostala stotisícovou lednovou odm nu,
díky níž se její istý p íjem za tento m síc vyšplhal na 123 tisíc korun? "Za asov náro né organiza ní
zajišt ní pracovních cest do Bruselu na jednání evropských institucí. Mimo ádn náro né organiza ní
zajišt ní podklad pro summit NATO. Kvalitní koordinace a p íprava poklad pro jednání p edsedy
vlády a pro vystoupení p edsedy vlády na tiskových konferencích k aktuálním otázkám eské
republiky. Mimo ádn asov a organiza n náro ná p íprava stanovisek, podklad a informací pro
p edsedu vlády k aktuálním otázkám p sobnosti vlády. Za vysoké a profesionální nasazení p i
organizaci a spolupráci p i jednáních, které probíhají mimo stanovenou pracovní dobu," napsal ve
stanovisku mluv í vlády.
Fotogalerie
Velký den Ne ase: Nejd ív fotky s Merkelovou, pak s Obamou. Ne as: Nevím, kolik bere. Kv li
p íjm m své letité nejbližší spolupracovnice elí premiér Petr Ne as dotaz m a interpelacím
opozi ních poslanc dlouhodob . Ne as je ale odmítá a tvrdí, že neví, kolik Jana Nagyová bere. "Já
jako p edseda vlády nemám ani nemohu mít informace o výši platu a odm n jednotlivých
zam stnanc Ú adu vlády," napsal interpelujícímu poslanci SSD Davidu Rathovi loni v srpnu.
Opozi ní poslanci na Ne ase úto í od chvíle, kdy p ed volbami v roce 2010 vyšlo najevo, že Nagyová
inkasovala ob í odm nu na ministerstvu práce a sociálních v cí, kde spolu oba p sobili. Když v roce
2009 z resortu odcházela, obdržela na mimo ádných odm nách 510 tisíc korun. Ne as se tehdy hájil
tím, že on osobn o této odm n nerozhodl.
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42
Datum: 16.11.2012
Zdroj: lidovky.cz domácí
Název: Obvin ní Randáka za únik odm n platí. Žalobkyn jeho stížnost smetla

Ukázka (citace):
Nejvyšší správní soud rozhodl, že ve ejnost má právo znát výši plat klí ových ú edník . Ú ad vlády
však stále trvá na tom, že tyto informace zve ej ovat nemusí. "Výše p íjm , anebo i jen díl í p íjem je
bezesporu otázkou soukromí každé fyzické osoby, které poskytnutím informací nesmí být nijak
narušeno,“ argumentuje.

43
Datum: 08.03.2012
Zdroj: Reflex
Název: DEN, KDY SE NAGYOVÁ STALA Mgr.

Ukázka (citace):
"Nagyová m la studovat s námi, ale my, co jsme studovali p t let poctiv , jsme si jí nevšimli," napsal
do Reflexu absolvent Univerzity Jana Amose Komenského o studiu vedoucí kabinetu premiéra JAN
NAGYOVÉ.
Ješt navíc u státnic, kde se s tvá í, kterou zná od vid ní ze státní správy, potkal na žižkovské
univerzit prvn .
"A vrátí diplom. Nebo a napíše a obhájí novou práci. Pokud bude zkoušky opakovat, jsem i já
ochoten je složit znova. Neud lá li to, a odstoupí. Tohle je totiž podvod," íká muž, jenž d lal
státnice bezprost edn po šéfce Ne asova kabinetu a zatím si p ál z stat v anonymit . A asi v d l
pro , jen co server reflex.cz zve ejnil jeho námitky, m l kolem 50 zmeškaných hovor .
Ani dalším student m z kruhu, kte í 6. ervna v prvním pat e Univerzity Jana Amose Komenského
(UJAK) skládali státnice, nebyla Jana Nagyová zrovna pov domá. Šla na adu jako první a dostavila se
prý v doprovodu šéfa katedry Radka Mezuláníka.
"Když pak Mezuláník vyšel ven na chodbu, hned nám oznámil, že ty nejlepší otázky už jsou v udu,"
íká absolventka, která žije v N mecku a na p ednášky a zkoušky poctiv dojížd la 700 kilometr .
Komise v etn vedoucího i oponentky diplomové práce se mohla p etrhnout, aby šéfce premiérova
kabinetu hodila laso.

44
Datum: 24.02.2012
Zdroj: Reflex.cz
Název: P ipravují na m útok, plakala Nagyová. My plá eme nad její mediální strategií

Ukázka (citace):
Minulé pond lí jsem si ve studovn Sorbonny eských celebrit, Univerzity Komenského, objednala k
nahlédnutí práce Jany Nagyové. V úterý jsem si je okopírovala. Ve st edu zavolala vedoucímu práce
Radku Mezulánikovi, pak požádala o rozhovor paní Nagyovou. Tweet. Mluvit se mnou necht la, pan
Mezulánik mi poslal pouze vyjád ení o tom, že opisování není tím hlavním, za co se na UJAK rozdávají
tituly. Ješt než lánek v Reflexu sta il vyjít, už v Parlamentních listech psali: "Jana Nagyová: Vím, že
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se na m plánuje další útok." Fantastická dedukce! Ano, písemn jsem se jí ptala, jestli je kopírování
seriózní metodou v decké práce. Jana Nagyová se považuje za mediální expertku. Ve své bakalá ce
navrhuje úsm vnou metodu spolupráce s médii, dovolme si citaci: "Je t eba (s noviná i) p im en
komunikovat, jedin tak se totiž p edejde následujícímu: shán ní informací samotnými noviná i."
Téma Vrt ti premiérem t te v Reflexu . 8/2012, který vyšel 23. února. V praxi to ale paní Nagyová
d lá jinak. Na oficiální dotaz Reflexu s buranismem politik z 90. let odpoví: "Bez reakce." Okamžit
však zvedne sluchátko a vyplá e se ocho eným noviná ským duším z Parlamentních list . Donutí k
tomu i Mezulánika, jenž úslužn svou reakci na dotaz Reflexu rozešle do Parlamentních list , kde
vyjde s dvoudenním p edstihem. Bravo! Nagyová používá uvozovky poctiv . Cituje však z dokument
ministerstev i n kolik stran v kuse. V um ní ctrl c/ ctrl v je bravurní. Jen výjime n , t eba jako v tomto
p ípad , zapomene pozna it, odkud text opsala. Google napoví, že z webu MPSV.

45
Datum: 18.01.2012
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Název: Vlivná žena, která pro Ne ase "d e jako k "

Ukázka (citace):
Premiér Petr Ne as posílá Janu Nagyovou na sch zky s vlivnými lidmi, které sám nestíhá. Nep ijde mu
nemorální, že za to má plat vyšší než on sám.
Zapamatovat si Janu Nagyovou m že být docela t žké: jednou bruneta, pak blondýna a zrovna te
rusovláska. Když prost dostane chu , náhle zm ní sedma ty icetiletá žena barvu vlas . Už šest let je
nejbližší spolupracovnicí konzervativního Petra Ne ase.
eknete li její jméno p ed premiérem, tento jinak docela klidný politik reaguje podrážd n , jako

byste žádali jeho okamžitou rezignaci. Jako v era.
Na otázku, zda je v po ádku dávat statisícové odm ny editelce jeho kabinetu v dob , kdy vláda kv li
krizi žádá po všech ostatních uskrovn ní, odpov d l: "Je to normální mediální lyn slušného a
pracovitého lov ka, jehož jediná vina je, že pracuje pro premiéra.
Ti další, kte í mají ješt vyšší odm ny, média nezajímají, protože nestojí blízko premiéra nebo nejsou
žena."
Pár dalších p íklad : když nedávno MF DNES chystala lánek o roli Nagyové, naštvaný premiér
reagoval slovy "co to má znamenat?". Podobn se nechává popudit i poslaneckým provokatérem
Davidem Rathem z SSD, jenž se ve sn movních interpelacích opakovan a neúsp šn premiéra ptá
na výši odm n Nagyové. Samoz ejm typicky "rathovsky" ješt hecuje dov tky typu, zda je mezi
dvojicí Ne as Nagyová n co víc než jen pracovní vztah.
"Moji lidé d ou jako kon "
Podobn premiéra nedávno naštvalo, když média zve ejnila, že si policie Nagyovou pozvala k podání
vysv tlení ohledn úniku informací v kauze p edražených armádních pandur . Petr Ne as nesouhlasil
s jejím p edvoláním, a navíc d razn žádal po policii vyšet ení, jak se mohla informace o výslechu
Nagyové dostat na ve ejnost.
Prost to vše považuje za útoky na sebe. "Moji lidé d ou jako kon . Standardn dvanáct hodin za den,
asto i víkend. Ale o platy p ece nejde, jde o to, atakovat mé okolí a potažmo m . Vyfabrikovat n jaký
takzvaný skandál," nepovažuje dvousettisícový plat za hlavní problém. Sám p edseda vlády p itom
bere 165 tisíc korun.
U Fejka mu vysoký plat vadil
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Je to zvláštní postoj, protože jinak Petr Ne as p emršt né odm ny státních ú edník kritizoval. To
však nešlo o jeho nejbližší spolupracovnici. Loni v lét tepal tvrtmilionový plat ombudsmana eských
drah Petra Fejka. Na ídil dokonce ministrovi dopravy, aby se tím zabýval a Fejk musel skon it.
Co vlastn Jana Nagyová pro premiéra tak d ležitého d lá? "Pan premiér nemá as na to se s každým
scházet. Od toho má vrchního editele kabinetu, kterému d v uje a který mu pot ebné informace a
zp tnou vazbu zprost edkuje. Proto je šéf kabinetu opravdu pravou rukou premiéra," ekla sama o
sob nedávno v Týdnu. Dodává, že pak jen sd lí premiérovi své post ehy a on si ud lá názor a
rozhodne se zcela sám.
Práv díky kontakt m je její vliv významný. Nagyová se podle dostupných informací angažovala u
vým ny šéf spole nosti EZ, Energetického regula ního ú adu, výb ru editele eské televize i
zm ny v ele st edo eské ODS. Ona sama to ozna uje za p ehnané spekulace.
FAKTA Jana Nagyová (47 let) Je rozvedená, má dv dcery. D íve pracovala jako obchodní zástupce, od
roku 1996 p sobila v karlovarské ODS. Vypracovala se od asistentky p es regionální manažerku až na
vedoucí odd lení v pražské stranické centrále. Od roku 2006 spolupracuje s Petrem Ne asem. D lala
mu editelku jeho kancelá e, když byl ministrem práce a sociálních v cí v Topolánkov vlád . Nyní je
vrchní editelkou kabinetu premiéra. Dole jsou její dv výplatnice za leden a b ezen 2011.

46
Datum: 30.08.2012
Zdroj: parlamentnilisty.cz
Název: Ne as o šéfce svého kabinetu Nagyové: Charakterní, slušná a pracovitá

Ukázka (citace):
P edseda vlády Petr Ne as stojí za editelkou svého kabinetu Janou Nagyovou. Na ní podle n j za ali
r zní lidé úto it proto, že na n j samotného nic nemají. Je to prý tak ka u ebnicová ukázka úto né
strategie.
Redaktor Reflexu premiérovi b hem rozhovoru p ipomn l, že zatímco on sám se doposud nestal
ter em žádného obvin ní, vedoucí jeho kancelá e Jana Nagyová je naopak ter em oblíbeným. Logicky
by se proto dala považovat za premiérovo slabé místo, které by se však dalo pom rn snadno vy ešit.
"Považuji paní vrchní editelku Janu Nagyovou za velmi charakterního, slušného, pracovitého a
kvalitního lov ka," namítá ministerský p edseda. Myslí si, že její problémy by byly polovi ní, kdyby
byla muž, a možná ješt menší, kdyby nem la jistý p vab. "Tak eská sexistická spole nost, v etn
n kdy sexisticky se chovajících médií, bohužel n kdy funguje," myslí si.
"Je samoz ejm jasné, že metoda útoku bývá velmi asto volena tak, že sm uje nikoliv
bezprost edn na hlavní figuru, ale do jejího okolí," vysv tluje strategii svých kritik . "Zpravidla se
postupuje ve t ech vlnách. První vlna je démonizace, druhá vlna je dehonestace a t etí vlna je
destabilizace," objas uje. V tomto p ípad se prý jedná o tém u ebnicové schéma.
Ujiš uje však, že Janu Nagyovou adí mezi lidi, které zná dlouho a v í jim.
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47
Datum: 26.01.2012
Zdroj: Reflex
Název:Mata Hari ze Strakovky

Ukázka (citace):
KDE SE VZALA?
"Už n jakou dobu se zdá, že náš p edseda neud lá nic bez toho, o em by jeho šéfka kabinetu
nev d la i nerozhodla. N kte í kolegové si st žují, že se k n mu nemohou v bec dostat. Vytvo ila
kolem n j hradbu a ur uje, kdo bude ,p ipušt n‘ a kdo nikoli. Posílila i sv j vliv v rámci strany," ekla v
pond lí Reflexu jedna poslankyn za ODS. Ostatn bylo to vid t na podzim, kdy Nagyová pomohla
lobbováním ve st edo eské organizaci ,odst elit‘ Petra Tlucho e a dosadit Petra Bendla. Šéfka
kabinetu však ile komunikuje i s n kterými kmotry ob anských demokrat , podnikateli a shání
premiérovi podporu.
Kde se ale vzala žena, která má, alespo zprost edkovan , takový vliv na chod zem ?
Za ínala v devatenácti jako mzdová ú etní v podniku Chodos Chodov na Karlovarsku. Co p esn
vystudovala, ona sama ne íká, ímž p iživuje další informaci, že se vyu ila prodava kou. Pak d lala
vedoucí tuzemského odbytu v porcelánce Leader 1946; v obchodním odd lení ve West Bohemia
GlassKerpo; šest let byla asistentka senátora Vladimíra Kulhánka (1996 až 2004).
Loni Nagyová na stránkách Ú adu vlády oznámila, že se stala magistrou na Univerzit J. A.
Komenského v Praze. Tedy školy s nevalnou pov stí. A jakou práci p i získávání titulu d lala? Žádným
jednoduchým zp sobem to nezjistíte.
SMY KA KOLEM NE ASE
Od samotného za átku, co Nagyová s Ne asem úzce spolupracuje, je z ejmé, že premiér na ni hodn
dá. Z ejm to jde až za hranici toho, co jsou schopni jeho kolegové a spolustraníci ješt vnímat za
obvyklé. Zcela jist d lá pro Petra Ne ase v ci, jež mu pomáhají orientovat se v lidech, situacích a
zabra ují n kterým neplodným sch zkám a rozhovor m. Sou asn je pro premiéra dobrovoln
nastraženou pastí, do níž znova a znova upadá.
Reflex cht l s Janou Nagyovou o n kterých "záhadných" v cech, které existují kolem její osoby,
osobn hovo it. Odmítla.
Proto na záv r jedna hádanka. P ed volbami v kv tnu 2010 jsem d lal s Petrem Ne asem rozhovor
pro deník MF Dnes. Když jsem p išel do jeho kancelá e ve sn movn , za dve mi byly dámské boty na
vysokém podpatku. Zeptal jsem se ho z legrace, zda v nich chodí. Odpov zn la: "Zapomn la si je
zde po jednání kolegyn ." Otázka zní: Kdo byla ona kolegyn ?

48
Datum: 16.08.2012
Zdroj: tyden.cz
Název: Z Ú adu vlády prchají šéfové. Ne kv li Nagyové, tvrdí instituce

Ukázka (citace):
Z ú adu vlády odchází editel Odboru hospodá ské správy Ivan Lidický a nám stkyn vedoucího ú adu
vlády Kate ina Hrazdilová. Ve svém vyjád ení to potvrdil vedoucí Ú adu vlády Lubomír Poul, který ale
zárove odmítl informace médií, že by tato dvojice musela ú ad opustit kv li sporu s Janou
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Nagyovou, šéfkou sekretariátu premiéra Petra Ne ase (ODS). Hrazdilová sama ekla, že z ú adu
odchází po dohod a v dobrém.
Podle serveru Lidovky.cz odešla dvojice nedobrovoln poté, co se nepohodla kv li inventu e majetku
v Sekci kabinetu p edsedy, kterou ídí Nagyová. Inventura je nutná ze zákona. Zatímco Hrazdilová s
Lidickým se podle serveru do kontroly cht li pustit, Nagyová byla proti. V kv tnu, když Nagyová
premiéra doprovázela na pracovní cest do Vatikánu, m li podle serveru Hrazdilová s Lidickým s
inventurou za ít, a za to pak m la Nagyová dosáhnout jejich odchodu, píší Lidovky.cz.
"To jsou absolutní pomluvy a nesmysly. Absolutn s tím nemohu souhlasit," ekla k informacím ze
serveru sama Hrazdilová. Dodala, že z ú adu vlády, kde m la na starosti ekonomickou problematiku,
odchází po dohod a "ur it v dobrém".
Poul ve své reakci také napsal, že "tvrzení o zastavení inventarizace není pravdivé", a koliv server se
o žádném zastavení inventarizace nezmi uje. Podle vedoucího ú adu vlády se kontrola majetku
provádí pravideln podle zákona a na základ p edem schváleného plánu prací. "Tato inventarizace
probíhá po etapách vzhledem k velkému objemu majetku spravovaného Ú adem vlády R.


