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1
Datum:15.4.2013
Zdroj:http://www.vlada.cz/
Název:Vládaeskérepubliky,VrchníƎeditelkaSekcekabinetupƎedsedyvládyRJanaNagyová

Ukázka(citace):
Profesníživotopis:
Praxe:
07/2010–dosud–vrchníƎeditelkaSekcekabinetupƎedsedyvlády
01/2010–07/2010–poradceMinisterstvaobrany
09/2009–12/2009–OSV–poradenskáēinnostvoblastisociálnípolitiky
09/2006Ͳ08/2009–ƎeditelkaodborukanceláƎeministra–MinisterstvopráceasociálníchvĢcí
09/2005–12/2006–vedoucíprovozníhooddĢleníHlavníkanceláƎeODS
09/1996–08/2005–oblastnímanažerkaODS–OblastnísdruženíODSKarlovyVary
11/1996–11/2004Ͳasistentkasenátora
01/1996–08/1996ͲvedoucíobchodníhooddĢlení–WestBohemiaGlass–Kerpoa.s.
09/1993–12/1995–vedoucítuzemskéhoodbytu–LEANDER1946s.r.o
05/1984–08/1993ͲMzdováúēetníChodos–Chodov
VzdĢlání:
2011:UniverzitaJ.A.KomenskéhoPraha–Obormasováasociálníkomunikace–magistr

2
Datum:15.6.2002
Zdroj:MladáfrontaDnes,mutaceKARLOVARSKÝKRAJ
Název:Oslavyvoleb?ŠampaŸskéiēuník

Ukázka(citace):
VkanceláƎiOblastníhosdruženíODSKarlovyVaryjeodvēerejškapƎipravenošampaŸské.ODStotiž
poƎádá po uzavƎení volebních místností ve svém sekretariátu setkání s krajským lídrem Milošem
Paterou, hejtmanem Josefem Pavlem a senátorem Vladimírem Kulhánkem. "ŠampaŸské se už
chladí,"ƎeklaasistentkaregionálníhomanažeraJanNagyová.Tapoēítá,ževKarlovýchVarechsepƎi
spoleēném posezení sejde na tƎi desítky lidí z Karlovarska, Sokolovska i Chebska. Oēekáváni jsou
pƎedsedové místních sdružení, ēlenové místní rady, volební štáb a další. Komunisté v Chebu pít
šampaŸsképƎiēekánínapƎedbĢžnévolebnívýsledkynebudou."ODSoēekávávítĢzství,protochystá
šampaŸské. My zase zabijeme ēuníka a uspoƎádáme zabijaēku," Ǝíká pƎedseda OV KSM v Chebu
Václaverný.
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3
Datum:4.3.2002
Zdroj:MladáfrontaDnes,mutaceKARLOVARSKÝKRAJ
Název:SSDvarovalapƎednávratemtuneláƎƽ,Klausnekontroval

Ukázka(citace):
KarlovyVaryͲZatímcopremiérZemannavládnívýletpƎiletĢldoKarlovýchVarƽhelikoptérou,jeho
politický rival Václav Klaus se pƎi oficiální parlamentní vyjížěce o dva dny pozdĢji spokojil se
služebním Audi. "Staēil na to jeden Ǝidiē, jeden ēlen ochranky," Ǝekla asistentka regionálního
manažeraODSJanaNagyová.Zemansministrysliboval,žeselidébudoumíttakdobƎejakodosuda
mohousetĢšit,žedáleporostoumzdyiproduktivitapráce.KlauslákalnanižšídanĢ,jistotuprostáƎí,
aslíbilvstupzemĢdoEU.IkdyžsekretariátODStvrdil,žeoficiálnínávštĢvapƎedsedyparlamentuv
nejvĢtších tuzemských lázních nemá s volbami nic spoleēného, potenciální voliēi dostali na mítinku
pƎedThermalempĢtsetpárkƽzdarma.Otom,žeVáclavKlausnavštívípoprvésídlokrajskéhoúƎadu,
vĢdĢlzjehozamĢstnancƽmálokdo.

4
Datum:1.7.2008
Zdroj:Rokycanskýdeník
Název:MINISTRPETRNEASBYLVHARMONII

Ukázka(citace):
Foto Ͳ Ministr práce a sociálních vĢcí Petr Neēas (stojící) dorazil na Rokycansko. Zastavil se i v
mirošovském DomovĢ Harmonie, kde besedoval s tamními obyvateli. Vlevo u stolu je Ǝeditelka
kanceláƎeministraJanaNagyová,dáleēlenradyPlzeŸskéhokrajeprooblastzdravotnictvíasociálních
vĢcí Pavel Karpíšek a Ǝeditelka Domova Harmonie Radka Trylēová. Vpravo je starosta Mirošova
VlastimilSýkora.

5
Datum:15.04.2010
Zdroj: cssd, http://www.cssd.cz/keͲstazeni/videogalerie/videoͲnovinky/petrͲnecasͲmusiͲvysvetlitͲ
podezreleͲodmenovaniͲsvychͲspolupracovnikuͲnaͲmpsv/
Název:PetrNeēasmusívysvĢtlitpodezƎeléodmĢŸovánísvýchspolupracovníkƽnaMPSV

Ukázka(citace):
PetrNeēasmusívysvĢtlitpodezƎeléodmĢŸovánísvýchspolupracovníkƽnaMPSV
SSD vyzývá ministra práce a sociálních vĢcí Petra Šimerku, aby veƎejnosti potvrdil nebo vyvrátil
spekulace médií o protekēním odmĢŸování vybraných zamĢstnancƽ ministerstva v dobĢ pƽsobení
ministraPetraNeēase,zejménavedoucíjehosekretariátuJanyNagyové.
ZároveŸvyzývámePetraNeēase,abypotvrdilnebovyvrátilspekulace,žeJanaNagyováadalšíbývalí
politiētí zamĢstnanci MPSV, jako je napƎíklad bývalý mluvēí ministerstva JiƎí Sezemský, jsou dnes
zamĢstnáni jako poradci na ministerstvu obrany za mĢsíēní desetitisícové honoráƎe a pƎitom
vykonávajíprácivhlavníkanceláƎiODSapracujínavolebníkampaniODSaPetraNeēase.
Jaké jsou dosud veƎejnĢ známé informace o odmĢŸování Jany Nagyové, vedoucí sekretariátu Petra
Neēase:
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1.vbƎeznu2009povýšenavplatovétƎídĢ
2.vdubnu2009povýšenapodruhévplatovétƎídĢ
3.vdubnu2009mimoƎádnáodmĢna67.000Kē
4.vkvĢtnu2009mimoƎádnáodmĢna510.000Kē
5.dne8.kvĢtna2009odcházízMPSVPetrNeēas
6.J.NagyovájeMPSVplacenaaždosrpna2009vevýpovĢdnílhƽtĢ
7.vsrpnudostáváregulérníodstupné
8.ēistýpƎíjemza8mĢsícƽprácenaMPSVje1.430.091Kē,tedymĢsíēnĢ178.761Kēēistého
PokudseinformacemédiízakládajínapravdĢ,byloJanĢNagyovémĢsíēnĢvyplacenozhruba9xvíce,
nežēiníprƽmĢrnáēistámzdauēitelevR!

Petr Neēas uvedl, že "po páduvládynĢkolikodcházejícíchspolupracovníkƽdostaloodmĢnyvevýši
pĢti platƽ, což odpovídá standardní výši mzdy ve výpovĢdní lhƽtĢ a odstupnému. Za stejných
podmínekodcházeliipolitickyjmenovanízamĢstnanciúƎadupoodchoduSSDvroce2006."
Tototvrzeníjelživé.JiƎíHofman,bývalýnámĢstekministraZdeŸkaŠkromacha,kterýskonēilpracovní
pomĢrnaMPSVkedni31.12.2006,odministraNeēasežádnéodstupnéaniodmĢnynedostal.StejnĢ
sePetrNeēaszachovalikpƎedchƽdkyniJanyNagyové,HanĢVejmĢlkové.
Bylo by neuvĢƎitelné, že takovéto extrémní odmĢny pár vyvoleným vyplácí ēlovĢk, který kvƽli
úsporámzestátníhorozpoētuzrušilproplácenítƎídnƽnemocenské,hlasovalpropoplatkyulékaƎea
prosníženíplatƽzamĢstnancƽstátnísprávy.
Pokud jsou zmínĢné informace pravdivé, tak platí, že Petr Neēas káže vodu, zatímco pár jeho
vyvolenýchspolupracovníkƽpijevíno,ēispíšeluxusníšampaŸské,zestátníchpenĢz.
SSDbudevcelévĢciinterpelovatpƎíslušnéministry,tedyministraobranyBartákaaministraprácea
sociálníchvĢcíŠimerku.
JeronýmTejc
místopƎedsedaPoslaneckéhoklubuSSD

6
Datum:16.4.2010
Zdroj:Blesk
Název:MinisterstvojakotrafikaproNeēasovylidi?

Ukázka(citace):
PRAHA – Ministerstvo obrany zƎejmĢ funguje jako vejminek pro zasloužilé služebníky ODS! Bez
výbĢrovéhoƎízenítamdostalidobƎeplacenouprácidvanejbližšíspolupracovnícinovéholídraPetra
Neēase:dlouholetýmluvēíJiƎíSezemskýaasistentkaJanaNagyová(45).Anaministerstvuovládaném
ODSzakotvilainĢkdejšímluvēívládyMirkaTopolánkaajehoporadkynĢJanaBartošová(38).
AƛsehneNeēaskamkoliv,jemuvposledníchdnechvpatáchskorostálenenápadnýmužsbrýlemi–
JiƎí Sezemský. Ve všední dny provází šéfa pƎi agitaci po celé zemi, pomáhal mu s volebním
programem. Plat ale pobírá jako vedoucí oddĢlení poradcƽ ministra obrany Martina Bartáka. DƎíve
dĢlalmluvēíhoODSapotéNeēasovaministerstva.
V oddĢlení Bartákových poradcƽ pracuje i Neēasova poslanecká asistentka Jana Nagyová. Než
nastoupila na obranĢ, vedla Neēasovu ministerskou kanceláƎ. Když musela spolu se svým šéfem
odejít,dostalazasvéslužbyhorentníodmĢnu–pƎespƽlmilionukorun.
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ZatímcoNagyovánebylavposledníchdnechkzastižení,SezemskýinformaceBleskupotvrdil:"Nenív
tomalenicnezákonnéhoanižádnýproblém."
Naministerstvujeprýdomluven,žepƎípadnéēastĢjšíabsencesouvisejícíspracíproODSbudeƎešit
dovolenou nebo neplaceným volnem. To potvrdila i mluvēí ministerstva Lucie Kuboviēová: "Tato
vedlejšíēinnostseneprojevujenaplnĢníúkolƽproministerstvoobrany."
TƎetímdomariáševeteránƽveslužbáchODSjenaministerstvuobranyJanaBartošová.Bývalámluvēí
Topolánkovy vlády se ještĢ pƎed pár týdny ēile podílela na kampani dƎívĢjšího lídra ODS Mirka
Topolánkaaprovázelahojakostínnavšechnadƽležitájednání.Iotusepostarali,teědĢlávoddĢlení
poradcƽ ministra Bartáka a stejnĢ jako Sezemský a Nagyová nemusela pƎed nástupem podstoupit
žádnévýbĢrovéƎízení.
VšichnitƎitakéshodnĢmajíētvrtounejvyššíplatovoutƎíduzešestnáctimožných.Nakonkrétnídotaz,
kolikberou,ministerstvoneodpovĢdĢlo.ODSpovažujeceloukauzuzaútokSSD."Jenaministerstvu
obrany,jaksisniminastavípodmínky,zanichžtampracují,"ƎeklmluvēíODSMartinKupka.

7
Datum:11.12.2010
Zdroj:MladáfrontaDnes
Název:Soubojdvoupremiérƽ?Ne,válka"jejich"žen

Ukázka(citace):
Soubojdvoupremiérƽ?Ne,válka"jejich"žen
Nejsou pƎíliš vidĢt, jejich jména málokdo zná. PƎesto, nebo možná právĢ proto mají ženy v pozadí
velkývliv–napolitikyijejichzásadnírozhodnutí.
TicháválkamezidvĢmavlivnými,alenepƎílišviditelnýmiženamiODS,GabrielouKloudovouaJanou
Nagyovou,jevODSveƎejnýmtajemstvím.Venvšakdosudneprosáklo.
Až teě se do nĢj MF DNES podaƎilo 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
mnohopƎíēin,pohledpƎesvlivnéženyjepƎinejmenšímosvĢžující.
Válka Kloudové a Nagyové se naposled projevila pƎed pár týdny, kde ambiciózní nová pražská
zastupitelka Kloudová usilovala o placenou funkci na magistrátu. "Neēas si pƎál, aby primátor
BohuslavSvobodapokudmožnonedosadilKloudovoudožádnéuvolnĢnéfunkce,"potvrdilvýznamný
ēlenODS.
Proē? Podle obēanských demokratƽ právĢ kvƽli vlivu a kontaktƽm, které má Kloudová, dƎíve pravá
rukapremiéraMirkaTopolánka.
Neēasovo pƎání se však nakonec nesplnilo – Kloudová se stala placenou pƎedsedkyní výboru pro
veƎejnousprávu,evropskéfondyaprotikorupēníopatƎení.
Toliksouēasnost.
Averze Kloudové a Nagyové má však dlouhou historii a podle obēanských demokratƽ tato ženská
válka dokonce nepƎímo ovlivŸovala zásadní rozhodnutí ēlenƽ vlády. Ve stranĢ se o tom vtipkuje,
navenek o tom lidé z ODS mluví jen mimo záznam: nevraživost obou žen se nejvíc projevila loni v
bƎeznupƎipáduTopolánkovyvlády,kdyžNagyová,tehdyšéfkaNeēasovykanceláƎenaministerstvu
práce,zresortuisministremodešla.NeēassepakpƎimlouvaluTopolánka,abyNagyovouzamĢstnal
vhlavníkanceláƎiODS.Topolánektotehdyodmítl.
"Zásluhu natommĢlajehoporadkynĢ GabrielaKloudová,"poodkrývázákulisí dalšíēlenODS,který
tenkrátvkanceláƎipracoval.
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VODSsedokoncenavážnomluvilootom,žeprávĢtatopƎíhodabyladƽvodem,proēochladlvztah
Neēase a Topolánka. Dokonce natolik, že Neēas s Topolánkem odmítal spolupracovat na volebním
programu."TrvalotoasimĢsíc,trucoval,"vzpomínájehokolega.
AbojmeziNagyovouaKloudovouseještĢpƎiostƎil.
NagyovépomohlBarták
LetosvēervenciseODShádalasTOP09,kdožetonavrhlkontroverzníhoexministraobranyMartina
BartákanapozicinámĢstkaministravnitraRadkaJohna.
IvtomlzedohledatzmínĢné"osudovéženy".
Když Topolánek Nagyovou nezamĢstnal, hodil jí záchranné lano právĢ tehdejší ministr obrany ve
FischerovĢvládĢMartinBarták.
Poté, co ve funkci skonēil, mu chtĢl Neēas "pomoc" oplatit, a podle nĢkolika vysoce postavených
politikƽtobylprávĢon,kdoJohnoviBartákatlaēilnavnitro."BartákaJohnovitlaēilNeēas.Couvl,až
kdyžtovyvolalomediálnípoprask,"líēíobēanštídemokraté.
Neēastovšakpopírá.StejnĢjakoto,žebynanĢjNagyovámĢlatakovývliv."PatƎímezišéfysekcína
ÚƎadu vlády. Je státní úƎedník, nikoliv politik, a tudíž politický vliv nemá," sdĢlil výmluvnĢ Neēas. A
dodal,žeoKloudovénicneví.
StejnýmislovyreagovalaiNagyová."JsemúƎednice,nepolitiēka,nemámžádnoupolitickoufunkci,a
tudížanivliv,"napsala.
VelkoryséodmĢnyproporadkynĢ
Kariéry Nagyové a Kloudové se nápadnĢ podobají. Nagyová zaēínala jako Neēasova poslanecká
asistentka,odroku2006 pakaždo páduvládyvedlajehosekretariátnaministerstvupráce,odkud
pƎešlakBartákovinaobranu.PodílelaseúdajnĢinaNeēasovĢkampani.
Dnesjespolusnímnavrcholu–jakovrchníƎeditelkasekcekabinetupƎedsedyvlády.PodlenĢkterých
ēlenƽODSblízkýchPetruNeēasovimávlivnapƎíkladinato,kdosespremiéremsetká.
OficiálnĢ se Nagyová, která je ēlenkou ODS v Praze 13, "proslavila", když se po jejím odchodu z
ministerstvaprovalilo,žeodresortupodNeēasovýmvedenímdostalapƽlmilionovouodmĢnu.
Také Kloudová pƽsobí v ODS na Praze 13. A také pracovala jako poslanecká asistentka Mirka
Topolánka.MezitímdĢlalamístostarostkuDaviduVodrážkovivPraze13.
I díky tomu, že dĢlala poradkyni Topolánkovi, má vlivné kontakty. "A to Neēasovi vadí," míní ēlen
nejužšíhovedeníODS.
ServeraktuálnĢ.czuždƎívezveƎejnil,žesizaporadenskouēinnostproÚƎadvládyvydĢlala680tisíc
koruna180tisíczaradyproODS.
SSDmá"Onderkuvsukních"
Nejen v ODS se mluví o ženách v pozadí. Také v SSD se jedna objevuje na pozadí fotografií s
brnĢnským primátorem a místopƎedsedou SSD Romanem Onderkou. Má podobné rysy – je jeho
sestra.
Aoddoby,kdyseOnderkazabydlelnamagistrátu,setamnápadnĢēastoobjevujeiona.Jmenujese
DanaSvátkováanarozdíloddvouženzODSjínevadíosvémvztahukpoliticeabratroviͲpolitikovi
mluvit. "Romanovi semtam s nĢēím pomƽžu, ale nemám žádné vazby na magistrát nebo mĢsto,
nedĢlámtozapeníze,"ƎíkáSvátková,ježvlastnímarketingovouagenturu.
PƎiznává,žeobēasprimátoroviradí."VespoluprácisemnouvzniklnapƎíkladsloganFandímeBrnu,"
podotýká.Asesmíchemdodává:"Necítímse,žebychmĢlavliv,anemámambicejítdopolitiky.Ale
ano,mámprivilegiumnavštívitprimátoravjehopracovnĢ."
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8
Datum:20.4.2010
Zdroj:Lidovky
Název:MinisterstvoobranyrozdáválukrativnípostylidemzODS

Ukázka(citace):
Ministerstvo obrany pƎidĢluje trafiky zasloužilým služebníkƽm ODS. Bez výbĢrového Ǝízení se tam
nedávno dostala nĢkdejší mluvēí vlády Mirka Topolánka a jeho bývalá poradkynĢ Jana Bartošová.
NynípracujevoddĢleníporadcƽministraobranyMartinaBartáka.Nastejnémpostupracujíibývalý
poradciPetraNeēaseͲJiƎíSezemskýaJanaNagyová.
"Jana Bartošová byla pƎímo oslovena. Na tyto pozice se nevypisuje výbĢrové Ǝízení," Ǝekla mluvēí
ministerstva obrany Lucie Kuboviēová. O nástupu Bartošové prý rozhodl sám ministr. "Je na
ministerstvu zamĢstnána na jeho intervenci," prozradil dobƎe informovaný zdroj Blesku, který o
rozdĢlovánítrafiknaministerstvuinformoval.
BezvýbĢrovéhoƎízenídostalinaministerstvupostidvanejbližšíspolupracovnícinovéholídraPetra
Neēase: dlouholetý mluvēí JiƎí Sezemský a asistentka Jana Nagyová. Oba zakotvili taktéž v oddĢlení
Bartákovýchporadcƽ.
NabíránízamĢstnancƽbezvýbĢrovéhoƎízeníjemožné,protožechybízákonostátníslužbĢ.Najiných
ministerstvech je ale výbĢrové Ǝízení samozƎejmostí. "UzavƎení pracovního pomĢru s pƎímo
oslovenýmuchazeēemjenaprostouvýjimkou,"uvedlamluvēíministerstvavnitraJanaMalíková.

9
Datum:07.04.2010
Zdroj:Blesk.cz
Název:Neēasmámilenku,tvrdískupinanafacebooku

Ukázka(citace):
Serveru Blesk.cz se ozval jeden ze zakladatelƽ této skupiny vystupující pod jménem Adam Tichý a
sdĢlil:"NovýlídrODSosobĢtvrdí,žejevĢƎící,ažejehorodinajepronĢjvším.PƎitomjeveƎejným
tajemstvím jeho mnohaletý mimomanželský pomĢr se spolupracovnicí Janou Nagyovou! Tato
skuteēnostbysamaosobĢbylajehosoukromouvĢcí,kdybyNeēasnestavĢlsvojípolitickoukariéru
na tvrzení, že je silnĢ vĢƎící, a že rodinné hodnoty jsou pro nĢj vším." Co si o založení skupiny a o
naƎēení z nevĢry myslí volební lídr ODS Petr Neēas? "Je to nesmysl a další krok špinavé volební
kampanĢ. Jsem zvĢdav, z ēeho všeho budu ještĢ do voleb obvinĢn," sdĢlil lídr ODS pro Blesk.cz a
nepƎímotaknaznaēil,žezainformacíomilencemƽžestátpolitickákonkurence.ConatoPetrDimun
zSSD?ZeptalijsmesetedyvedoucíPRsekceSSDPetraDimuna,zdavtomnáhodounemáprsty
opravduSSD."Otom,žetakováskupinanaFacebookuvznikla,nicnevím,takžestímnemámaninic
spoleēného. Navíc si myslím, že takové vĢci jsou soukromá vĢc každého ēlovĢka, a že do politiky
nepatƎí. Jsem ale pƎipraven na to, že zas budu obviŸován z toho, že za tím stojím já. Vždyƛ pan
TluchoƎdokoncenaznaēoval,žejástojímizatímrozhovoremMirkaTopolánkaproēasopisLui."Kdo
je Jana Nagyová? Jana Nagyová provází Neēase celou jeho politickou kariérou. Nejprve pro nĢj
pracovalajakoasistentka,tobylNeēasƎadovýmposlancem.Paksestalministrempráceasociálních
vĢcí a na tento resort ho opĢt doprovodila Nagyová jako jeho asistentka. V souēasné dobĢ pƽsobí
usmĢvavá blondýnka stále jako Neēasova pravá ruka, nyní se ale pohybuje v hlavním štábu ODS.
MístopƎedseda ODS David Vodrážka Blesk.cz k její osobĢ poznamenal, že je registrovanou ēlenkou
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ODSvPraze13,kampƎešlazKarlovýchVarƽ.Neēasmá4dĢtiadbáorodinuPetrNeēasježenatý.
ManželkasejmenujeRadka.MajíētyƎidĢtiͲOndƎeje,Tomáše,TerezuaMarii.TrvalébydlištĢmáv
RožnovĢ pod RadhoštĢm. PƎed více jak rokem Neēas podpoƎil Národní týden manželství, který má
pƎipomínatvýznamrodin."Podporumanželstvípovažujizajednuzprioritmépolitikynaministerstvu
práceasociálníchvĢcí,kterouhodlámzohledŸovatvevšechkrocíchvreformĢrodinnépolitiky,"Ǝíkal
vesvémprojevuještĢjakoministrpráceasociálníchvĢcí.

10
Datum:16.12.2010
Zdroj:parlamentnilisty
Název:MĢlNeēaspovĢƎitBIS?ExpertŠándorpochybeníNeēasenevidí

Ukázka(citace):
MĢlNeēaspovĢƎitBIS?ExpertŠándorpochybeníNeēasenevidí
KƎestohnĢm,kosanakámen,zátĢžovázkouška,všechnytytopƎímĢrypasujínasouēasnousituaci,ve
které se nyní nachází vláda. Po dalším ēlánku MF DNES a z výpovĢdí dnes již bývalého Ǝeditele
StátníhofonduživotníhoprostƎedíLiboraMichálkajejasné,žepremiérPetrNeēasopƎípaduvĢdĢluž
od13.Ǝíjna.
Již 13. Ǝíjna poslal Libor Michálek šéfce kabinetu JanĢ Nagyové email, ve kterém upozornil na
korupēnínabídkyažádalosouēinnostBezpeēnostníinformaēníslužbu (BIS).Dostalasetatozpráva
vƽbecBISnebobylpremiérƽvodkaznapoliciijenzbyteēným,zpomalujícímmezikrokem?
Anone
"Podívejte, já vám k tomu nemƽžu nic Ǝíct. Ani ano, ani ne. A odmítám spekulace," reagoval pro
ParlamentníListy.cz tiskový mluvēí BIS Jan Šubrt na dotaz, zda se zpráva s výzvou k souēinnosti BIS
dostalaodšéfkykabinetuJanyNagyovéaždosídlaBezpeēnostníinformaēníslužby.
Spekulace
Spekulace,podlenížbysesnažilavláda,respektivePetrNeēas,celouaféruututlat,jsouzbyteēné.BIS
jesiceodpovĢdnávládĢ,respektivejejímupƎedsedoviaonjimƽžeúkolovat,,dlelibosti",jakvyplývá
ze zákona. "Bezpeēnostní informaēní služba je zpravodajská instituce ēeského státu, která pƽsobí
uvnitƎjehoúzemí.SlužbuƎídíakontrolujeVládaR,"znízákonzroku1994.
Podle bezpeēnostních odborníkƽ byla výzva k pƎedání dƽkazƽ policii správná. "O relevanci zapojení
BIS pƎece nerozhoduje pan Michálek, ale musí mu pƎedcházet pƎedložení dƽkazƽ posouzených
policií,"zdƽraznilproredakcitiskovýmluvēíúƎaduvládyJanOsúch.
JednalsprávnĢ
"PremiérpostupovalsodkazemnapƎedánídƽkazƽpoliciisprávnĢ.JetampƎeceútvarnaodhalování
korupce,kterýmásvépostupy.Navíc,nezapomínejme,žejakékolidƽkazy,abybylyvalidní,musíbýt
stejnĢ od BIS pƎedány policii," komentoval pro ParlamentníListy.cz premiérƽv odkaz bezpeēnostní
expertabývalýšéfVojenskéhozpravodajstvíAndorŠándor.
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11
Datum:20.06.2010
Zdroj:NedĢlníAHA!
Název:Jehoúdajnámilenka!

Ukázka(citace):
Jehoúdajnámilenka!
VíkendovýkongresODS
PRAHA (vr) – Vēera se v luxusním pražském hotelu Clarion sešli na kongresu "modƎí hoši" , aby se
pƎipravilinavolbunovéhopƎedsedyODS.TímbysednesformálnĢmĢlstátjedinýkandidát,nástupce
MirkaTopolánkaPetr Neēas."Panistý",jaksenemastnémuneslanému NeēasovipƎezdívá,mána
kontĢjenjedinývroubek,kterýmjeúdajnýpomĢrsjehoasistentkouJanouNagyovou(45).
PetrNeēasalepomĢrsasistentkounikdynepƎiznal,naopakvždyvšeoznaēovalzaúēelovéspekulace.
Janu Nagyovou mĢl k dispozici už jako ministr práce a sociálních vĢcí a za její služby se jí štĢdƎe
odmĢnil pƽlmilionovým bonusem. Na rozdíl od tajemné šéfovy manželky Radky (44) pƎišla vĢrná
asistentkaNeēasepodpoƎit.AjevidĢt,žejakjejínadƎízenýstoupápopolitickémžebƎíēku,zlepšujese
i její garderoba. Místo nevábných obleēkƽ pƎipomínajících uklízeēku v jídelnĢ se vēera pochlubila
novouimage.Podívejtesesami!
Praha,25.kvĢtna
Foto:Nedobarvenévlasy,nevkusnéƎetízky,ošuntĢlékalhotyasakopƎipomínajícíhadrnapodlahu.
Praha,19.ēervna
Foto: Upravené a lépe obarvené vlasy, rysy zvýrazŸující makeͲup, stylové brýle, slušivá bižuterie a
postavuzeštíhlujícíēernéšaty.
Foto:SesvouasistentkouseNeēasposjezdusešelubaru.
Foto:PetrNeēas

12
Datum:26.04.2010
Zdroj:Týden
Název:Nenápadné,zatohodnĢtuēné

Ukázka(citace):
Nenápadné,zatohodnĢtuēné
NĢco SSD a ODS pƎece jen spojuje. Aƛ už vládla ta ēi ona strana, vždy se na ministerstvech
nenápadnĢ našly miliony na odmĢny pro ty, kteƎí svým šéfƽm dobƎe slouží. Zatímco Ǝadoví
zamĢstnanciresortƽdostávajínapƎilepšenoupĢtistovky,vhorníchpatrechserozdávajístatisíce.
PrƽmĢrný ēeský zamĢstnanec by si o tom mohl nechat jen zdát. Ministerští úƎedníci Ͳ pokud jsou
dostateēnĢ loajální a mají ke svému šéfovi blízko, si pƎijdou na velmi slušné peníze. A nic na tom
nemĢní ani skuteēnost, že jsou placeni podle nepƎíliš štĢdrých státních tabulek, které zaēínají na
necelýchsedmitisícíchmĢsíēnĢ.VpraxitotižexistujeještĢjedensystém,nenápadnýavelmipružný:
mzdydokáženafouknouttƎebanadvojnásobek.MimoƎádnéodmĢnyͲaētozníparadoxnĢͲjsoutak
provybranéstátnízamĢstnancespíšeodmĢnaminaprostobĢžnými.Bacovíce,bezjejichpƎíslibuby
mnozídoprácevƽbecnepƎišli.
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TÝDENsepokusilzmapovat,jakéodmĢnysenaministerstvechvyplácejíͲahlavnĢkomu.Aƛužbylau
mocivládaJiƎíhoParoubkaneboMirkaTopolánka,rozdávalosehodnĢ.PƎestožesejednotlivéresorty
oslovenéTÝDNEMsnažilyposkytnoutjenvelmiobecnáēísla.
TaknapƎíklad:docelaslušnĢseodmĢŸovalonaministerstvuvnitrajakzapanováníFrantiškaBublana
(SSD), tak jeho nástupce Ivana Langera (ODS). Pod vedením prvního zmínĢného vyplatilo
ministerstvo jen za posledních osm mĢsícƽ jeho úƎadování na odmĢnách 25,7 milionu korun. V
pƎípadĢ toho druhého to bylo za poslední ētyƎi mĢsíce jeho pƽsobení dvanáct milionƽ. Výše
jednotlivých odmĢn se od sebe samozƎejmĢ lišily podle toho, jak blízko mĢli pracovníci v hierarchii
ministerstvakšéfovi.NanejnižšíchpƎíēkáchsezaBublanarozdávalypĢtistovky(zaLangeratisícovky),
tedypeníze,kterévpomĢrukplatupƎíjemceēiníjenjehozlomek.Navyššíchpostechužmnohdešlo
i o dvojnásobky základní tabulkové mzdy (viz Jak se vydĢlává na ministerstvu, str. 18). Komu tyto
konkrétní sumy šly? To ministerstvo odmítá sdĢlit s odkazem na skuteēnost, že "informace o výši
konkrétníhoplatuzamĢstnancejeosobnímúdajem".AniexministƎinebylisdílnĢjšíBublannadotaz
TÝDNE zaslaný v SMS zprávĢ nereagoval vƽbec, Langer si nepamatuje, zda a kolik svým nejbližším
spolupracovníkƽmrozdal."Povícenežroceužtoopravdunevím,"krēírameny.
Neēas,Rathadalší...
Jedním z mála pƎípadƽ, které odhalují "odmĢnové" ministerské praktiky, tak zƽstává odchodné pro
Janu Nagyovou, Ǝeditelku kanceláƎe nĢkdejšího šéfa resortu práce a sociálních vĢcí Petra Neēase
(ODS). TĢsnĢ pƎedtím, než na ministerstvu skonēil, byla podle dokumentu, který má TÝDEN k
dispozici, pƎiklepnuta Nagyové mimoƎádná odmĢna ve výši zhruba pƽl milionu korun. Ale i sociální
demokraté se o své lidi umĢjí postarat, o ēemž svĢdēí pƽsobení Davida Ratha v ēele ministerstva
zdravotnictví. RovnĢž on rozdával pƽlmiliony (oba pƎípady viz Statisíce kamarádƽm, str. 17). Svým
nejbližším,znichžnĢkterésinaministerstvopƎivedlzeskélékaƎskékomory,kdepƎedtímpƽsobil,
RathrozdalcelkemnĢkolikmilionƽ.
Šéfka Neēasovy kanceláƎe ēi Rathovi nejbližší tak výraznĢ vyboēili z bĢžných statistických ēísel.
PrƽmĢrnávýšeprémiíaodmĢndosahujepodlepropoētƽspoleēnostiTrexima(zpracovávástatistiky
proministerstvopráceasociálníchvĢcí)vnepodnikatelskésféƎeosmiprocentprƽmĢrnéhoplatu,v
podnikatelské sedmnácti procent. PomĢr odmĢn a mezd "pƽlmilionových" úƎedníkƽ se ale vyhoupl
dorozmezí55až83procent.
Konkrétnínebudeme
ZoficiálníchúdajƽposkytnutýchTÝDNUjednotlivýmiministerstvyjecítit,žeotázkaodmĢnjepronĢ
velmi citlivá. VíceménĢ všude redaktoƎi narazili na bariéru obecných, nekonkrétních odpovĢdí. Tak
tƎebaministerstvofinancí:vroce2006vyplatilonaodmĢnách53,5milionukorun,vroce2009tobylo
62,7milionu.VprvnímpƎípadĢseodmĢnytýkaly1394zamĢstnancƽ,vedruhém1466.ZaprƽmĢrem
sealeschovávajíjaknízkéēástkyprovĢtšinuzamĢstnancƽ,takvysoképrošéfy.Kolik?ToseveƎejnost
nedozví.Vestejnémduchureagovalaiministerstvaspravedlnosti,obranyēiprƽmyslu.Ministerstvo
zahraniēí spoēítalo, že prƽmĢrná mimoƎádná odmĢna pƎi odchodu Cyrila Svobody (KDUͲSL) v roce
2006byla18000korun.KdyžotƎirokypozdĢjiopouštĢlúƎadKarelSchwarzenberg,ēinilaēástkauž
"jen"13000korun.MinisterstvopromístnírozvojpƎiznalovíce.\editelƽmodborƽvyplácínadevíti
mĢsíēníchodmĢnáchzhruba30000korun,námĢstkƽmo20000více.JeštĢlépejsounatomšpiēkoví
byrokrati na ministerstvu zemĢdĢlství. \editelé odborƽ si tam za Petra Gandaloviēe (ODS) v roce
2009pƎišlina60000až200000korunnaodmĢnáchroēnĢ,námĢstcina160000až300000zarok.
SocialistickýministrtéhožresortuJanMládekmĢlstroprovnĢžnatƎechstovkáchtisíc.
ZajímavýskokvcelkovémobjemuvyplacenýchodmĢnnastalnaministerstvuživotníhoprostƎedíza
úƎadování lidovce Libora Ambrozka. Když v roce 2002 odcházela vláda Miloše Zemana, vyplatilo
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ministerstvo naodmĢnáchnĢcopƎes dvamilionykorun.OētyƎirokypozdĢjisiužúƎednícirozdĢlili
6,3milionu,leēƎadyodmĢnĢnýchserozrostlyjenoneceloustovku.ZadruhéTopolánkovyvlády,kdy
resort spravoval "zelený" Martin Bursík, už pƎi tom zƽstalo 600 lidí si na odmĢnách rozdĢlilo 6,2
milionukorun.
Benevolentníklíē
PodlejakéhoklíēesestatisícovéodmĢnystátníchúƎedníkƽƎídí?PrávĢvtomseschováváministerská
finta na výmĢru mimoƎádné odmĢny totiž neexistuje žádná tabulka ēi norma. I zákoník práce mlēí.
StejnĢ tak na ni neexistuje žádný nárok, jen benevolence ministra, námĢstkƽ a šéfƽ resortních
odborƽ. OdmĢna by podle experta na pracovní právo JiƎího Táborského "mĢla odpovídat danému
výkonu". "Když se Ǝediteli kanceláƎe podaƎí nĢco skuteēnĢ jedineēného, tak by mi nepƎišlo divné,
kdybydostaltomuodpovídajícíhodnotu,kterámƽžebýtipodstatnĢvyššínežjehoplat,"míní.
Jinak Ǝeēeno, staēí najít jednoduché zdƽvodnĢní a odmĢnu lze vyplatit. Mƽže znít tƎeba takhle:
"Pokudbylyvletech2006a2009spolupracovníkƽmdnesjižbývalýchpremiérƽvyplacenyodmĢny,
bylo to v rámci návrhu odmĢn celého ÚƎadu vlády R v termínu pro všechny zamĢstnance za
mimoƎádné pracovní výsledky," sdĢlil TÝDNU mluvēí vlády Roman Prorok. Konkrétní ēástky ēi
upƎesnĢní"mimoƎádnýchvýkonƽ"neuvedlanion.AēíslaopĢtschovalzaprƽmĢr:vroce2006si563
zamĢstnancƽtohotoúƎadurozdĢlovaloētvrtletníodmĢnyvprƽmĢrnévýši12300korunnajednoho,
vroce2009,kdybylozamĢstnancƽ544,ēinilaprƽmĢrnáodmĢna13770korun.
Za obecnými odpovĢěmi státních institucí lze tušit jedno: alespoŸ ēásteēnĢ se snaží zakrýt fakt, že
resortní šéfové s odmĢnami skuteēnĢ ēarují. OficiálnĢ to nikdo nepƎizná, jeden z bývalých ministrƽ
však pod podmínkou anonymity takovou praxi pƎipustil. "SamozƎejmĢ je potƎeba zaplatit lidi, kteƎí
dobƎepracují,alevefinálesedotétosložkydáschovatiumĢlézvýšení,popƎípadĢdorovnáníplatu,k
nĢmužbysedotyēnýkvƽlitabulkovémusystémunikdynedostaladostátnísférybypracovatnešel,"
pƎiznal TÝDNU. Popsal rovnĢž systém, jak se dají peníze na odmĢny najít. "ŠetƎením, rƽznými
úsporami," tvrdí. Za jeho vlády se rovnĢž využívala takzvaná tabulková místa, která ministerstvo
nenaplnilo,aledostávalonanĢpeníze."Toužteěalenejde,"podotkl.
Další možností, jak zvyšovat tabulkovĢ nepƎíliš pƎíznivý plat, je takzvané osobní ohodnocení. OpĢt
platí: v pƎípadĢ Ǝadových zamĢstnancƽ nebývá vysoké, ale ēím výše se zamĢstnanec pohybuje v
hierarchii, tím více mu mzda bobtná. Problém je v tom, že kritéria lze nastavit zcela subjektivnĢ.
"ZamĢstnanci,kterýdlouhodobĢdosahujevelmidobrýchpracovníchvýsledkƽneboplnívĢtšíobsah
úkolƽ než ostatní, mƽže zamĢstnavatel poskytovat osobní pƎíplatek až do výše 50 procent tarifu. A
vynikající,všeobecnĢuznávanýodborníkmƽžedostataž100procent.Tojsoualenaprostovýjimeēné
pƎípady,"popisujeodborníknapracovníprávoTáborský.
Vpraxivšaknijakvýjimeēnénejsou.NapƎíkladzákladnímzdaministerského námĢstkapo32letech
praxe se podle tabulek zastaví pod hranicí 40 000 korun. Jenomže fakticky námĢstci berou bez
mimoƎádných odmĢn kolem 100 000 korun. Tuto praxi ostatnĢ nedávno pƎipustil tƎeba i ministr
dopravy Gustav Slameēka, když upozornil, že díky systému odmĢn a pƎíplatkƽ mívají jeho námĢstci
vyšší plat než on. Totéž už v minulosti pƎipustili jak ministrynĢ spravedlnosti Daniela KováƎová, tak
bývalý šéf financí Bohuslav Sobotka (SSD). A rovnĢž nynĢjší strážce státní kasy Eduard Janota
(základníplat:112600KēhrubéhomĢsíēnĢ)pƎiznal,žejakonámĢstekdostávalroēnĢzhrubao150
tisíc korun více, než má dnes on jako ministr, jehož plat je pevnĢ stanoven zákonem. Dá se tedy
odhadnout,žecobynámĢstekmĢlmĢsíēnĢkolem125000Kē.
Jinoumožností,jakdostatnaúƎadexpertatƎebazprivátnísféryadobƎehozaplatit,jenezamĢstnat
ho pƎímo, ale uzavƎít s ním dohodu o práci. Tak tomu bylo tƎeba v roce 2007, když premiér Mirek
TopolánekangažovalnaúƎadvládyTomášeKlvaŸu.BývalýprezidentƽvmluvēíapozdĢjiƎeditelpro
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firemní a právní záležitosti tabákové spoleēnosti British American Tobacco zastával funkci "pana
Radara",tedykoordinátoravládníkomunikaceprogramuprotiraketovéobrany.NaúƎaduvládynebyl
zamĢstnán,pracovaljennadohodu:zapouhých80hodinmĢsíēnĢmuúƎadpƎihodinovémzdĢ950
korunplatilskoro80tisíckorunmĢsíēnĢ.\editeléodborƽnaúƎaduvládypƎitomvestejnédobĢbrali
mĢsíēnĢasi40tisícašéfceléhovládníhoúƎaduJanNovákasi70tisíc(bezodmĢn).
PodobnýsmluvnívztahmĢlazapƽsobeníMichaelaKocábavefunkciministra
pro lidská práva jeho mluvēí Lejla Abbasová. Pracovala na živnostenský list a dohodu o pracovní
ēinnosti.KocábƽvnámĢstekCzeslawWalekaleodmítá,žebytobylokvƽliumĢlémuzvyšovánímzdy.
"SleēnaAbbasovátomĢlaztohodƽvodu,abyvedlepráceproúƎadmohladálvykonávatnĢkterésvé
soukroméaktivity,"ƎeklTÝDNU.
NepƎijatelnémlžení
Snaha TÝDNE zmapovat systém odmĢn ve státní sféƎe pƎipomínala píchání do vosího hnízda.
VĢtšinová odpovĢě mĢla formu mlžení. \editel ēeské poboēky Transparency International David
Ondráēka oznaēil snahu skrýt skuteēné vyplácení odmĢn za nepƎijatelnou. "Jde o veƎejné peníze, a
veškeré informace by tudíž mĢly být veƎejnosti dostupné. V zájmu ministerstev by proto mĢlo být
spíševtétovĢcikomunikovat,abysenevytváƎelyzbyteēnéspekulace,"Ǝekl.
PƎidĢlováníodmĢnpƎitomOndráēkanezpochybŸuje:"\adaúƎedníkƽsityodmĢnyzaslouží.Vmnoha
pƎípadechjsoujedinýmzpƽsobem,jakveveƎejnésprávĢudržetkvalitnílidi,kteƎízodpovídajízavelké
projektyaakce.PrávĢprotobyalevcelézáležitostimĢlabýtotevƎenost,naprostátransparentnost."
OpaēnýpƎístupnavícpodlenĢhonahrávátomu,žesepenízedaŸovýchpoplatníkƽmohourozdĢlovat
nikolipodlekvalitypráce,nýbržpodlevlastnictvítékteréstranickélegitimace.OndráēkovakolegynĢ
z Transparency International Eliška CísaƎová se domnívá, že jedinou cestou, jak odmĢŸování
zprƽhlednit,je"pƎijmoutúēinnýslužebnízákon".
Statisícekamarádƽm
MimoƎádnouodmĢnuvevýši510000korundostalapƎiodchoduPetraNeēasezpostuministrapráce
a sociálních vĢcí Ǝeditelka jeho sekretariátu Jana Nagyová. "Po pádu vlády nĢkolik odcházejících
spolupracovníkƽdostaloodmĢnyvevýšipĢtiplatƽ,cožodpovídástandardnívýšimzdyvevýpovĢdní
lhƽtĢaodstupnému,"zdƽvodŸovaltolídrODS.JenžeNagyováodcházelaažnĢkolikmĢsícƽponĢma
díky jeho kroku sejí zvýšil základ pro výpoēet mzdových náhrad v následujících mĢsících, takže v
ēervenci dostala dalších 450 000 a v srpnu 430 000. SpoleēnĢ s ní obdrželi od Neēase obdobnou
odmĢnudalšítƎispolupracovníci."ZastejnýchpodmínekodcházeliipolitickyjmenovanízamĢstnanci
úƎadupoodchoduSSDvroce2006,"bránilseNeēas.NĢkdejšíministrpráceZdenĢkŠkromachvšak
jeho slova oznaēil za "naprostý nesmysl". "Za mého ministrování nikdo pƽlmilionové odmĢny
nedostával,"dušujeseŠkromach.NapƎíkladšéfkajehokanceláƎeHanaVejmĢlkovásicetakédostala
"na odchodnou" nĢco navíc, ale kolik, to Neēasƽv pƎedchƽdce na ministerstvu nechtĢl prozradit.
"VejmĢlková nedostávala pƽl milionu. Roēní odmĢny byly pƎimĢƎené platƽm námĢstkƽ, v Ǝádech
desítektisíc,cožjecelkembĢžnápraxe,"prozradilpouze.
Šéf odboru investic a zastupující námĢstek pro ekonomiku Petr Salák: 520 tisíc korun. NámĢstek
ministraVladimírDryml:515tisíckorun.\editelodboruinformatikyMiroslavHonzík:484tisíckorun.
TojejenvýēetohodnocenýchlidíúzcespolupracujícíchsnĢkdejšímministremzdravotnictvíDavidem
Rathem."Pracovalivednevnoci,sobotynedĢle,"bránilsvƽjpoēinvMFDnesRath,kterýzadevĢt
mĢsícƽ stihl rozdat formou odmĢn jedenáct milionƽ, ēímž finance urēené na platy pƎeēerpal o 2,9
milionu korun. Za Rathova nástupce Tomáše Julínka se také rozdávalo, ale prý ménĢ. Ministerstvo
konkrétníúdajenechceposkytnout.JulínkƽvtehdejšímluvēíTomášCikrtƎíká:"JistĢnĢjakéodmĢny
byly.Alenevestatisících."
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JaksevydĢlávánaministerstvu
OdmĢny,kterérozdaliministƎipƎedodchodem
TÝDENvybralpropƎíkladdvaresortyaporovnalvýšiodmĢnzavedeníministrƽzrƽznýchstran;údaje
zministerstevJsouzarƽznáobdobí,neboƛtakJeJejichúƎednícievidují.

2006 


2009
MinisterstvozemĢdĢlství
JanMládek,SSD

PetrGandaloviē,ODS
poēetodmĢnĢnýchzamĢstnancƽ

2245 


2111
mĢsíēníodmĢnaƎediteleodboru

4200Ͳ14200Kē

5000Ͳ16700Kē
mĢsíēníodmĢnanámĢstka


20800Ͳ25000Kē

13300Ͳ25000Kē
celkemzarokvyplaceno


85324159Kē 

81853462Kē

Ministerstvovnitra
FrantišekBublan,SSD
IvanLanger,ODS
poēetodmĢnĢnýchzamĢstnancƽ

3489 


1420
mĢsíēníodmĢnaƎediteleodboru

8497Kē


12207Kē
mĢsíēníodmĢnanámĢstka


20625Kē


37500Kē
celkemvyplaceno



25730000Kē*

12008000Kē**
*odmĢnyzaledenažsrpen**odmĢnyzaledenažkvĢten

JakvypadajíplatybezodmĢn
ministr

112600Kē
námĢstekcca 
100000Kē
Ǝeditel 

cca75000Kē
sekretáƎka

cca25000Kē

Pozn.: Ministerský plat je stanoven zákonem, plat sekretáƎky mzdovou tabulkou; u námĢstkƽ a
Ǝeditelƽ urēuje mzdu rovnĢž mzdová tabulka, výši ale upravují ještĢ osobní pƎíplatky, které mohou
ēinitažstoprocentzákladu;dalšíchaž60procentēinípƎíplatekzavedení.

NavzdĢlánízáleží
Základní plat ve státní správĢ je ovlivnĢn tabulkovým systémem. Výše se urēuje na základĢ
dosaženého vzdĢlání a získanou praxí. Pro pƎíklad uvádíme ēlovĢka, který nastupuje do funkce
asistenta. PƎi stƎedním vzdĢlání s maturitou, ovšem bez praxe, si pƎijde maximálnĢ na 13110 Kē.
VydržíͲlinapostupĢtlet,doēkáseplatu14660Kē.ZƽstaneͲlivícejak32let,budemupodletabulek
náležet základní plat ve výši 19 750 Kē. V pƎípadĢ, že do funkce asistenta nastoupí ēlovĢk s
vysokoškolskýmtitulembakaláƎēimagistr,doēkáseibezpraxe nástupníhoplatu19680Kē.Po32
letechmƽžedosáhnoutna29590Kē.
Základní šestnáctistupŸová tabulka má ještĢ svou variantu, a to tzv. zvýšený platový tarif, který se
vztahuje na vybrané státní instituce, jako je napƎíklad policie, kontrarozvĢdka apod. Zatímco první
tabulka se pohybuje v rozmezí od 6550 (1. tƎída základní vzdĢlání bez zkušeností) do 33 350 Kē
mĢsíēnĢ (16. tƎída vysokoškolské vzdĢlání s praxí minimálnĢ 32 let), zvýšený tarif zaēíná na 7420 a
konēína37780Kē.
Zdroj*:MV,MZem,TÝDEN
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IpoliticisiumĢjízvednoutpƎíjem
MinistƎiaposlancisicenároknaodmĢnynemají,aleijejichplatysešikovnĢanenápadnĢzvyšujíͲ
pomocínáhradapƎíplatkƽzafunkce.NapƎíkladzdvousetēlenƽsnĢmovnynemánĢjakoudalšífunkci
asníspojenýpƎíplatekpouzepĢtatƎicetposlancƽ.VhorníkomoƎeparlamentupobírázákladníplats
náhradami, ale bez pƎíplatku za funkci pouhých tƎináct z jedenaosmdesáti senátorƽ. NedanĢné
náhrady se vztahují na výdaje za dopravu, asistenta, nájem kanceláƎe ēi reprezentaci (napƎíklad
obleēení).AjaktedyskuteēnépƎíjmynĢkterýchústavníchēinitelƽvypadají?

funkce



základníplat 

nedanĢnénáhrady
poslanecēisenátor 

59000Kē


31900KēͲ43300Kē
pƎedsedavýboruēikomise

83000Kē


31900KēͲ43300Kē
ministr



112600Kē


17100Kē
pƎedsedasnĢmovnyēiSenátu 
158400Kē


33000Kē
Zdroj*:TÝDEN

13
Datum:16.04.2010
Zdroj:MFPlus
Název:Volebnídisciplína:hodšpínou

Ukázka(citace):
Volebnídisciplína:hodšpínou
NaprvnípohledjetovlastnĢdocelalegraēní.PetrNeēasnastupovaldorolevolebníholídraODSs
nálepkou"panaistého".TojesamozƎejmĢproLidovýdƽmiostatnísoupeƎenepƎíjemné.Atakbyla
jenotázkaēasu,kdypƎijdepokusnaNeēase"nĢcovytáhnout".
Nejprve zēeƎila média vlnka zpráv o jeho pomĢru s podƎízenou. Spekulace, které se šíƎily jen
elektronickoupoštouanasociálnísítiFacebookbezjakéhokolipodkladu,obsahovalytvrzení,že"je
veƎejným tajemstvím jeho mnohaletý mimomanželský pomĢr se spolupracovnicí Janou Nagyovou".
Vzhledemktomu,ženedošlonajedinýdƽkaz–anirozmazanoufotku–nebylotĢžkézjevnývýmysl
odrazit.DruhýpokusjezajímavĢjší.OpĢtsetýkáJanyNagyové–atentokrátvysokéfinanēníodmĢny,
kteroujímĢlNeēaspƎiƎknoutnaodchoduzministerstvapráce.Rolituhrajívynesenévýplatnípásky,
cožzavání kromĢjinýchvĢcíi porušenímzákona.Anitato kauzasenezdámítvelkousílu,nicménĢ
zatímbublá,takženahodnoceníjebrzy.
ZajímavýjespíšcelkovýobrázekēeskéhopƎedvolebníhoboje,kterýútokynaNeēasehezkydokreslují.
Toužalezdalekatakoválegracenení."PƎedvolebníkauzy"sestalystabilnísouēástíēeskýchkampaní
a nikoho už pƎíliš nepƎekvapují. Ovšem kƎeēovitost, s níž je veden útok na nového lídra ODS, nám
znovupƎipomíná,žetentofenoménbychomnemĢlipovažovatzanormální.
Je celkem smutné, že média s politiky tuto hru hrají. Ve snaze pƎijít s pƽvodní informací jako první
pƎebírají od stranických pucflekƽ jakési kompromitující materiály a vypouštĢjí je do veƎejného
prostoru.SamozƎejmĢnelzetvrdit,žejdevždyosmyšlenky.TƎebaúnikKubicehozprávy,zpohledu
volebního boje špinavost tĢžkého kalibru, dokázal otevƎít do té doby tabuizované téma prorƽstání
mafiíapolitiky,cožurēitĢneuškodilo.OvšemstraniētípodržtaškovétypuDimuna,Tvrdíka,Dalíkaa
podobných tímto zpƽsobem zásadnĢ ovlivŸují práci médií a de facto zaēínají suplovat funkci
investigativních novináƎƽ nebo ji alespoŸ zastiŸují. Investigativci pƎitom mají být nejhlasitĢjšími "
hlídacími psy demokracie". Pokud jejich úlohu v budoucnu pƎevezmou stranické sekretariáty, jež
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budoukydatšpínunasvésoupeƎe,stanousezhlídacíchpsƽteriéƎi,kteƎíbudoukousatnapoveltĢch,
ježmajíhlídat.ProstranickásídlajetosamozƎejmĢideálníscénáƎ.
Ne že by investigativní novináƎi v esku nebyli. NaštĢstí poƎád jsou. Ale senzaēní odhalení ze
stranickýchdílenjimagresivnĢlezoudozelí.Nabízejíatraktivnítitulkyzazlomekprácevesrovnánís
vysedávánímvarchivechēilétánímodúƎedníkakúƎedníkovi.ProredakcepaknenítĢžkétakovému
lákadlupodlehnout,jakjsmevidĢlinapƎíkladu"odstƎelu"MirkaTopolánkaserveremBlesk.cz,jenž
zmanipulovanýmsestƎihemTopolánkovarozhovoruodstartovaljehopolitickýkonec.
Protože novináƎská obec – tak jako nikdo – není dokonalá, je v první ƎadĢ na voliēích, aby k
pƎedvolebním informacím pƎistupovali kriticky. Pouēka, že každá informace nĢkomu slouží, platí
obecnĢ, pƎed volbami je však tƎeba myslet na ni dvojnásob. Dnešní politiētí mediální mágové už
dávno nepotƎebují pracovat s tak prostými kategoriemi, jako jsou pravda a lež. Systém polopravd,
vytrhávání z kontextu, nenapadnutelných, ale neprokazatelných tvrzení a jiných fintiēek je natolik
propracovaný, že s jednoduchým ano – ne už si ēlovĢk tak snadno nevystaēí. Bohužel. Neēasova
spolupracovnicezƎejmĢskuteēnĢdostalavysokéodmĢny.ZdatobylonaNeēasƽvpopud,zdašloo
odmĢnunapomĢrynestandardní,zdaseNeēasdopustilprotekce,nebojinéhoprohƎešku,nevíme.A
nedovímese.ProjehopolitickésoupeƎejetoideální.Blížísevolbyašpínajevržena.
(AutorjekomentátoremdeníkuE15)

14
Datum:11.11.2010
Zdroj:iDnes.czͲzpravodajství
Název:ODSrozdalatrafikyvlivnýmstraníkƽm,kteƎípropadlivevolbách

Ukázka(citace):
(...) Zatímco pƽsobení bývalých politikƽ v dozorēích radách šéf ODS Petr Neēas obhajuje, u tĢch
souēasných to vždy neplatí. Vadí mu tƎeba to, jak nĢkteƎí kolegové obcházejí zákon v dozorēí a
správní radĢ Všeobecné zdravotní pojišƛovny. Podle zákona o stƎetu zájmƽ nesmĢjí poslanci a
senátoƎizastupujícístátvestátníchnebopolostátníchfirmáchbrátodmĢnu,vždyƛjetosouēástjejich
práce (zatím to však neplatí pro zastupitele). Jenže v pƎípadĢ VZP to aktivní poslanci obcházejí
tvrzením, že pojišƛovna není státní, nýbrž veƎejnoprávní. Ve volbách "vykroužkovaní" a narychlo do
VZPdosazeníexposlancitohleƎešitvƽbecnemusí.MilošPateraiJosefKochan(obazODS),majína
finanēní odmĢnu nárok. Berou základní plat zhruba osm tisíc korun mĢsíēnĢ plus pĢt tisíc za jedno
zasedání, pƎiēemž schƽze jsou tak dvĢ do mĢsíce. Starost už pƎed volbami Petr Neēas mĢl "sociální
cítĢní" už dƎíve. TƎeba loni na jaƎe po pádu Topolánkovy vlády chtĢl v hlavní kanceláƎi strany
zamĢstnat své nejbližší spolupracovníky z ministerstva práce, mluvēího JiƎího Sezemského a
asistentkuJanuNagyovou.JenželidékolemtehdejšíhošéfaODSMirkaTopolánkatoodmítli.Vztah
Neēase s Topolánkem poté ochladl, což mnozí dávali do souvislosti. Neēas se zpoēátku se dokonce
odmítal podílet na sepisování volebního programu. PozdĢji se práce za úƎednické vlády pro kolegy
pƎece jen našla, a to na ministerstvu obrany vedeném Martinem Bartákem, vicepremiérem
Fischerovyvlády.TenzamĢstnalnejenNeēasovudvojiciSezemskéhosNagyovou,aleiTopolánkovu
mluvēí Janu Bartošovou. Možná právĢ tohle gesto je dnes vysvĢtlením až pƎíliš shovívavého
hodnocení Bartákovy éry na obranĢ. Tu nejdƽležitĢjší "trafiku" však ještĢ premiér nesehnal Ͳ
vytoužený post šéfa energetické agentury pƎi OECD pro svého pƎedchƽdce, expremiéra Mirka
Topolánka.
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15
Datum:11.11.2010
Zdroj:MladáfrontaDnes
Název:PetrNeēasdalvlivnýmēlenƽmODStrafiky"

Ukázka(citace):
(...) Zatímco pƽsobení bývalých politikƽ v dozorēích radách šéf ODS Petr Neēas obhajuje, u tĢch
souēasnýchtovždyneplatí.
VadímutƎebato,jaknĢkteƎíkolegovéobcházejízákonvdozorēíasprávníradĢVšeobecnézdravotní
pojišƛovny.PodlezákonaostƎetuzájmƽnesmĢjíposlanciasenátoƎizastupujícístátvestátníchnebo
polostátních firmách brát odmĢnu, vždyƛ je to souēást jejich práce (zatím to však neplatí pro
zastupiteleͲvizprotĢjšístranadole).JenževpƎípadĢVZPtoaktivníposlanciobcházejítvrzením,že
pojišƛovnanenístátní,nýbržveƎejnoprávní.
Vevolbách"vykroužkovaní"anarychlodoVZPdosazeníexposlancitohleƎešitvƽbecnemusí.Miloš
PateraiJosefKochan(obazODS),majínafinanēníodmĢnunárok.Berouzákladníplatzhrubaosm
tisíckorunmĢsíēnĢpluspĢttisíczajednozasedání,pƎiēemžschƽzejsoutakdvĢdomĢsíce.
StarostužpƎedvolbami
PetrNeēasmĢl"sociálnícítĢní"uždƎíve.TƎebaloninajaƎepopáduTopolánkovyvládychtĢlvhlavní
kanceláƎi strany zamĢstnat své nejbližší spolupracovníky z ministerstva práce, mluvēího JiƎího
SezemskéhoaasistentkuJanuNagyovou.
JenželidékolemtehdejšíhošéfaODSMirkaTopolánkatoodmítli.VztahNeēasesTopolánkempoté
ochladl,cožmnozídávalidosouvislosti.Neēassezpoēátkusedokonceodmítalpodíletnasepisování
volebníhoprogramu.
PozdĢjiseprácezaúƎednickévládyprokolegypƎecejennašla,atonaministerstvuobranyvedeném
Martinem Bartákem, vicepremiérem Fischerovy vlády. Ten zamĢstnal nejen Neēasovu dvojici
SezemskéhosNagyovou,aleiTopolánkovumluvēíJanuBartošovou.MožnáprávĢtohlegestojednes
vysvĢtlenímažpƎílišshovívavéhohodnoceníBartákovyérynaobranĢ.
TunejdƽležitĢjší"trafiku"všakještĢpremiérnesehnalͲvytouženýpostšéfaenergetickéagenturypƎi
OECDprosvéhopƎedchƽdce,expremiéraMirkaTopolánka.
"Nenítotak,žesinĢkohozavazuji.Jávybírámlidipodleschopností."PetrNeēas

16
Datum:19.07.2010
Zdroj:iDnes.czͲzpravodajství
Název:NovýtýmpremiéraNeēase:exministr,bývalýposlanecidocentzVŠE

Ukázka(citace):
(...) Premiér s sebou na ÚƎad vlády vzal také dosavadního mluvēího ODS Martina Kupku a svou
dlouholetouspolupracovniciJanuNagyovou,kterábylaƎeditelkouNeēasovakabinetu,kdyžbylještĢ
ministrempráceasociálníchvĢcívevládĢMirkaTopolánka.Podobnoupozicibymohlamíttakéna
ÚƎadu vlády. Sociální demokracie hned po nástupu Neēase do ēela ODS kritizovala, že Nagyová pƎi
odchodu z ministerstva dostala nadstandardní, vyšší než pƽlmilionové odstupné. Neēas to odmítl s
tím,žeúplnĢstejnĢsiministerstvopoēínalo,kdyžzfunkcíodcházelilidénominovaníSSD.
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17
Datum:13.07.2010
Zdroj:Lidovénoviny
Název:VeStrakovcezaēínáprƽvan

Ukázka(citace):
(...)MezitímsinĢkteƎíNeēasovispolupracovnícizabĢhuprohlíželinarychlovyklízenékanceláƎe.Na
úƎaduvládymĢlabýtnapƎíkladvƽbecnejbližšíspolupracovnicepremiéraJanaNagyová,sekterouse
podleinformacíLNpoēítájakosešéfkouNeēasovyadministrativy.

18
Datum:26.05.2010
Zdroj:Ahaonline.cz
Název:NeēasezastihlneēasͲAsnímikrásnouasistentkuJanu...

Ukázka(citace):
NeēasezastihlneēasͲAsnímikrásnouasistentkuJanu...NašéfaODSdeštníknezbyl...Novopeēený
šéfODSPetrNeēas(45)mápƎedvolbamipĢknĢnabitýprogram.Musítotiždohnatnáskok,kterýmá
v pƎedvolebních prƽzkumech levice. Poēasí to ale obrýlenému politikovi ani trochu neulehēuje. V
pondĢlí ho fotoreportéƎi Aha! zastihli, jak odchází ze studia Václava Moravce, zrovna když zaēínal
nejprudšíliják.ZanímšlajehopƽvabnáasistentkaJanaNagyová(45),kteroualeNeēasƽvdoprovod
galantnĢskrylpoddeštníkem...

19
Datum:26.04.2010
Zdroj:HospodáƎskénoviny
Název:Neēasoviblízcí:vhlavníroliLanger

Ukázka(citace):
Ze zákulisí, mimo objektivy kamer, radí Neēasovi další dva klíēoví lidé: bývalý mluvēí ODS JiƎí
Sezemský a Neēasova tajemnice Jana Nagyová, ēlenka ODS v Praze 13. ObĢma zaƎídil po svém
odchodu z ministerstva sociálních vĢcí, kde byl Sezemský mluvēím a Nagyová šéfkou ministrovy
kanceláƎe,zajímavétrafikyͲvzalsijeksobĢministrobranyMartinBarták.Tenjepodlevšehovelmi
schopný v zamĢstnávání spolupracovníkƽ lídrƽ ODS, dĢlá u nĢj i Topolánkova asistentka Jana
Bartošová.

20
Datum:11.04.2010
Zdroj:cssd
Název:ProtekēnísystémodmĢnvyplácenýchPetremNeēasemzpenĢzdaŸovýchpoplatníkƽje...

Ukázka(citace):
ProtekēnísystémodmĢnvyplácenýchPetremNeēasemzpenĢzdaŸovýchpoplatníkƽjetƎebavyjasnit
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11.04.2010SSDvyzýváministrapráceasociálníchvĢcíPetraŠimerku,abyveƎejnostipotvrdilnebo
vyvrátil spekulace médií o protekēním odmĢŸování vybraných zamĢstnancƽ ministerstva v dobĢ
pƽsobeníministraPetraNeēase.
Jaké jsou dosud veƎejnĢ známé informace o odmĢŸování Jany Nagyové, vedoucí sekretariátu Petra
Neēase:
1.vbƎeznu2009povýšenavplatovétƎídĢ
2.vdubnu2009povýšenapodruhévplatovétƎídĢ
3.vdubnu2009mimoƎádnáodmĢna67.000Kē
4.vkvĢtnu2009mimoƎádnáodmĢna510.000Kē
5.dne8.kvĢtna2009odcházízMPSVPetrNeēas
6.J.NagyovájeMPSVplacenaaždosrpna2009vevýpovĢdnílhƽtĢ
7.vsrpnudostáváregulérníodstupné
8.ēistýpƎíjemza8mĢsícƽprácenaMPSVje1.430.091Kē,tedymĢsíēnĢ178.761Kēēistého

Jana Nagyová k odmĢnám uvedla: "Nedostala jsem ji jen já, ale dostalo ji celé ministerstvo." "Já a
další tƎi spolupracovníci, kteƎí jsme odcházeli s panem ministrem, jsme k tomu dostali ještĢ pĢt
mĢsíēníchplatƽ".
SSD proto požaduje nezávislé vysvĢtlení od Petra Šimerky o vyplácení odmĢn nejbližším
spolupracovníkƽm Petra Neēase. Požadujeme objasnĢní, s jakými fondy Petr Neēas operoval a z
jakýchprostƎedkƽdaŸovýchpoplatníkƽēerpalprostƎedkynatytoodmĢny.
PokudseinformacemédiízakládajínapravdĢ,byloJanĢNagyovémĢsíēnĢvyplacenozhruba9xvíce,
nežēiníprƽmĢrnáēistámzdauēitelevR!Bylobyostudné,kdybyprotekēnísystémrealizovalēlovĢk,
který sám navrhuje zavedení výpovĢdi bez udání dƽvodu, podporoval snížení platƽ státních
zamĢstnancƽēihlasovalpropoplatkyulékaƎe.
BylobyneuvĢƎitelné,žetakovétoextrémníodmĢnyvyplácíēlovĢk,kterýkvƽliúsporámzestátního
rozpoētuzrušilproplácenítƎídnƽnemocenské.VdƽsledkuNeēasovýchopatƎenípƎitom42procent
lidí dnes nechodí k lékaƎi, pokraēuje v práci a roznáší tak nemoci mezi zdravé. Až 10% dƽchodcƽ
pƎiznává,žesizfinanēníchdƽvodƽnevyzvednelékypƎedepsanélékaƎem.
Takovéto chování Petra Neēase bychom považovali za pokrytectví, cynismus a výsmĢch všem
obēanƽmeskérepubliky.

21
Datum:22.04.2010
Zdroj:Blesk.cz
Název:JohnútoēínaNeēase:\íkásemuPetrNagy!

Ukázka(citace):
Volební lídr strany VĢci veƎejné Radek John zvolil vpravdĢ netradiēní druh volební kampanĢ. Na
internetovém serveru Stream.cz umisƛuje svá videa, ve kterých velmi ostƎe komentuje politické
událostiveskuavesvĢtĢ.AservítkysirozhodnĢnebere.JehoprvnívideokomentáƎ,vekterémsi
drsnĢutahujenapƎíkladzIvanaLangera,MirkaTopolánka,neboJiƎíhoParoubkasipustilotémĢƎētvrt
milionu lidí. HodnĢ kontroverzí pak nepochybnĢ vzbudí i Johnovo druhé video. V nĢm se nejvíce
pustil do Petra Neēase. Peter Nagy z ODS Tomu vyēítá pƎedevším skuteēnost, že své blízké
spolupracovnici JanĢ Nagyové dal v dobĢ, kdy byl ministrem více jak pƽl milionové odmĢny. Jenže
John jde ještĢ dál. "I vrabci na stƎeše si cvrlikají o tom, že pan Neēas má se svou spolupracovnicí
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Janou Nagyovou skuteēnĢ hodnĢ nestandardní vztah. NĢkteƎí lidé z ODS už Neēasovi dokonce
pƎezdívajíPetrNagy.MožnápƎišelēas,abyNeēasotomtovztahuužkoneēnĢzazpíval,"ƎíkáJohnna
videu,naēežseobjevíēástvideoklipuzpĢvákaPeteraNagyhokjehoslavnépísniLáskajetusnámi.
Petr Neēas se k celé kauze struēnĢ vyjádƎil: "Video jsem nevidĢl," vzkázal prostƎednictvím SMS do
redakce Blesk.cz. Ovšem Neēas zdaleka není ani tentokrát jediný, kdo to od Johna schytal. Radost
urēitĢ nebude mít ani pƎedseda poslanecké snĢmovny Miloslav Vlēek. Z toho si John utahuje kvƽli
jehokauze,kdysvémuasistentovispláceldluhmilionkoruntak,žemupenízepƎineslvhotovostiv
papírovém pytlíku. Možná i díky tĢmto videím teě John patƎí v prƽzkumech za nejoblíbenĢjšího
ēeskéhopolitika.VideozesmĢšŸujícíPetraNeēasesimƽžeteprohlédnoutzde.RadekJohn:Takhlese
to dĢlá Bývalý novináƎ a souēasný pƎedseda strany VĢci veƎejné Radek John (55) splŸuje…   Neēas:
StatisícepropodƎízenouPlatyiodmĢny,kterézaministrováníPetraNeēase(ODS)získávala,dĢlajíz…

22
Datum:09.04.2010
Zdroj:lidovkyͲbydleni
Název:KompronaNeēase:pƽlmilionováodmĢnaprojehoznámou

Ukázka(citace):
Skandály doposud nepoznamenaný volební lídr ODS Petr Neēas má problém. Nejprve média
spekulovala o tom, zda má nemanželský pomĢr se svou asistentkou Ͳ bývalou Ǝeditelkou jeho
kanceláƎeJanouNagyovou.Vpátekseobjevilaiinformace,žeNagyováobdrželavposlednímmĢsíci
pƽsobení Petra Neēase na ministerstvu práce a sociálních vĢcí pƽlmilionovou odmĢnu. Informaci
pƎineslonͲlinedeníkTýden.cz.
Nagyová jako Ǝeditelka pobírala kolem padesáti tisíc korun ēistého mĢsíēnĢ. V bƎeznu se jí díky
odmĢnĢvevýši67300hrubéhovýplatanavýšilanazhruba92tisícēistého.DalšímĢsícpakdokonce
naúēetNagyovépƎišlaēástka394961Kē
Dƽvod?JakoƎeditelkakanceláƎeministraNeēase,jehožpƽsobenívēelerezortuskonēilo8.kvĢtna,jí
bylaposvĢcenaodmĢnavevýši510tisíchrubého.
Podle informací serveru Lidovky.cz dostal nabídku na zveƎejnĢní údajƽ o nezvykle vysoké odmĢnĢ
také deník Blesk. Ovšem s podmínkou, že informaci musí zveƎejnit v sobotu Ͳ tedy pƎed napjatĢ
oēekávanýmpƎedvolebnímteleviznímduelemJiƎíhoParoubkasPetremNeēasem.
Blesknejprvenabídkuneakceptoval.Poté,coovysokéodmĢnĢzministerstvanapsalserverTýden.cz,
zveƎejnildetailyiBlesk.cz.
"Odzaēátkunámtobylocelédivné.Poté,cozprávuzveƎejnilTýden.cz,jsmejipublikovalitaké,"Ǝekl
LNšéfredaktorBleskuVladimírMužík.
ímsiNagyováodmĢnuzasloužila?"Nedostalajsemjijenjá,aledostalojiceléministerstvo,"Ǝeklav
reakci na dotaz onͲline deníku Týden.cz Nagyová s tím, že šlo o odmĢnu pololetní. "Já a další tƎi
spolupracovníci, kteƎí jsme odcházeli s panem ministrem, jsme k tomu dostali ještĢ pĢt mĢsíēních
platƽ."
Petr Neēas odmítá, že by byla Nagyová zvýhodnĢna. "Šlo v podstatĢ o souēet odmĢn za pololetí,
které dostávalo celé ministerstvo. Výši odmĢny pƎitom vždy navrhoval pƎímý nadƎízený, což jsem v
pƎípadĢpaníNagyovénebyljá,"Ǝekl.
tyƎi jeho nejbližší spolupracovníci pak podle Neēase k tomu dostali ještĢ pĢt platƽ. "ÚplnĢ stejnĢ
ministerstvopostupovalo,kdyžznĢjsmýmnástupemodcházelinĢkteƎípolitickyjmenovaníēlenové
SSD,"prohlásilNeēas.
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23
Datum:18.12.2010
Zdroj:Blesk.cz
Název:Niēehonelituji,Ǝíkámuž,kterýodhalilkorupcivevládĢ

Ukázka(citace):
(...)Jaksekorupēnískandálvyvíjel
13. 10. 2010 Ͳ \editel Státního fondu životního prostƎedí Libor Michálek poslal šéfce premiérova
kabinetuJanĢNagyovéžádostoschƽzkuspremiéremaonasazeníagentƽ,kteƎíbyzajistilidƽkazyo
korupci
14.12.2010ͲDrobilodvolalLiboraMichálka,jehoprvnímunámĢstkovidalpovinnoudovolenou
15.12.2010ͲNeēassepostavilzaDrobilaͲPárhodinpoodkrytíkorupēníhoskandáluDrobilohlásil
demisi
17.12.2010ͲNeēaszrušil plánovanoucestudoAfganistánu,musíƎešitvládní kriziͲPoliciezahájila
vyšetƎovánívDrobilovĢkorupēníkauze,Neēassechystákvýslechu

24
Datum:17.12.2010
Zdroj:Právo
Název:JakMichálekžádalpomocnaúƎaduvlády
Ukázka(citace):
Vyšlonajevo,žepremiérPetrNeēasužod13.ƎíjnavĢdĢl,žesenaministerstvuživotníhoprostƎedí
dĢjenĢconekalého–exƎeditelStátníhofonduproživotníprostƎedíLiborMichálektehdynapsalšéfce
NeēasovakabinetuJanĢNagyovéeͲmail,vekterémžádaloschƽzkusNeēasem.
"Prosímosjednáníschƽzkyspanempremiérem,pokudmožnovhorizontucca1týdne,atovevĢci
souēinnosti BIS pƎi zajištĢní dƽkazƽ o korupci ze strany jednoho ze zamĢstnancƽ Státního fondu
životníhoprostƎedí,"napsalvezprávĢpƎetištĢnéMFDnesMichálek.
MístoodpovĢdizeStrakovyakademiepƎišlareakceodministraPavlaDrobila,jenžMichálkaobvinil,
žeporušil"úƎednísubordinaci".NĢkdejšíhoƎediteleSFŽPpozdĢjipƎijalšéfúƎaduvládyLubomírPoul,
jehožosituaciinformoval.AnásledovaladalšíDrobilovavýtka.
"VydĢsiljsteúƎadvlády.Protožeopravdunenízvykemsetakovýmhlezpƽsobembavitolidech,kteƎí
jsoutamstejnĢjakovynazákladĢpolitickénominace,"ƎeklMichálkoviDrobil.
DrobilvrozhovoruproPrávo,kterývyjdevsobotu,uvedl,žehoNeēaskontaktovalpoté,codostaleͲ
mailodMichálka.TenvnĢmuvádĢl,žejevystavenkorupēnímutlaku.Neēasseprýzeptal,cootom
ví. "Já jsem panu premiérovi Ǝekl, že se mi to špatnĢ Ǝíká, ale nevím o tom vƽbec nic, protože pan
Micháleksemnounekomunikuje,"uvedlDrobil.
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25
Datum:17.12.2010
Zdroj:Blesk
Název:Megaskandál!Ajimjeksmíchu
Ukázka(citace):
(...) Dnes bude o korupci na DrobilovĢ ministerstvu jednat koalice. Neēas se pak v sobotu chystá s
šéfkousvéhokabinetuJanouNagyovouaministremobranynadvadnydoAfghánistánu.

26
Datum:29.11.2010
Zdroj:Týden
Název:Dámyroku

Ukázka(citace):
JanaNagyová(45)
Vrchní Ǝeditelka sekce kabinetu pƎedsedy vlády. Trochu tajemná žena, pohybující se už dlouho v
nejbližším okolí Petra Neēase a stoupající spolu s ním Ͳ od poslanecké asistentky pƎes Ǝeditelku
kanceláƎe ministra. Letos se vyšvihla ještĢ výš: Neēas z ní udĢlal šéfku svého kabinetu. Zdroje ze
Strakovy akademie uvádĢjí, že rozhoduje, kdo a proē se k premiérovi dostane, pƎiēemž disponuje i
velkýmneformálnímvlivemnasvéhošéfa.

27
Datum:23.10.2011
Zdroj:T1,poƎad"168hodin"
Název:Pilotmodréletky

Ukázka(citace):
Autor:
VpremiérovĢokolíjetakjenjedináosoba,nakterouseabsolutnĢspoléháͲšéfkajehokabinetuna
ÚƎadu vlády Jana Nagyová, Neēasova blízká spolupracovnice už od dob jeho poslancování, kdy mu
dĢlalaasistentku.
BohumilPeēinka,komentátor,Reflex:
Paní Nagyová patƎí do toho nejužšího vedení a jejím úkolem je mimo jiné, protože je šéfka
sekretariátu,takékomunikovatslidmiuvnitƎODS.
Autor:
MinulousobotulobbovalamezidelegátystƎedoēeskéODS,kdeprotisobĢpƎivolbĢšéfaregionustáli
Petr TluchoƎ, muž v NeēasovĢ nemilosti, a Petr Bendl, Neēasƽv oblíbenec. Zatímco premiér
podporovalBendlapƎímovsále,Nagyováoperovalavzákulisí.
Autor:
MƽžetenámƎíct,cotady...jakýjetadyvášúkol?
JanaNagyová,vrchníƎeditelkasekcekabinetupremiéra(15.10.2011):
JsemvrchníƎeditelkakabinetu.
Autor:
Jakájerolešéfkykabinetu,paníJanyNagyové?
TomášBartovský,mluvēíODS:
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Jánevidímdƽvod,proēbychommĢlireagovatnabulvárnídotazyeskételevize.
MiroslavMotejlek,ekonomickýpublicista,motejlek.com:
Aē to vypadalo, že bude slabým pƎedsedou, tak v rámci ODS má silný vliv. A ten vliv mu pomáhá
zajišƛovatjehopravárukaͲJanaNagyová,kterájeschopnávyjednávat,ƎeknĢme,slidmi,kteƎímají
vlivvzákulisíODS.NĢkdysejimtakéƎíkákmotƎi.
TomášHrdliēka/ODS/,ēlenpražskéregionálnírady,Praha10:
No,setkali,alevkvĢtnutƎeba.
Autor:
Anajakétéma?
TomášHrdliēka/ODS/,ēlenpražskéregionálnírady,Praha10:
No,Praha.
Autor:
AcojsteƎešilioPraze?
TomášHrdliēka/ODS/,ēlenpražskéregionálnírady,Praha10:
Takjsmesebaviliorozpoētu,orozpoētovýmurēenídaní,protožetosesamozƎejmĢPrahytýká.Pan
premiérjesamozƎejmĢpomĢrnĢvytíženáosoba.TĢchproblémƽjenepochybnĢ,kterýƎeší,jevíc.No,
apokudchcemenĢjakouinformaci,nebojájsemchtĢlvtédobĢnĢjakouinformacipƎenést,takjsem
použiltentokanál.
Autor:
Dobrýden,paníNagyová,prosím,nezlobtese...
JanaNagyová,vrchníƎeditelkasekcekabinetupremiéra(15.10.2011):
Nezlobtese,paníFridrichová,jánebududávatrozhovory.
Autor:
Anikrátkýrozhovor?
JanaNagyová,vrchníƎeditelkasekcekabinetupremiéra(15.10.2011):
Anijeden.DĢkuju.
Autor:
Aproēne?
JanaNagyová,vrchníƎeditelkasekcekabinetupremiéra(15.10.2011):
Nashledanou.
PetrNeēas/ODS/,pƎedsedastranyapremiér:
JeštĢvĢtšíkuspoctivépráceje,dámyapánové,pƎednámi.Pojěmespoludotoho.DĢkuji.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229Ͳ168Ͳhodin/211411058251023/

28
Datum:23.09.2011
Zdroj:MladáfrontaDnes
Název:JistĢ,panepremiére.NeēasƽvHumphreyježena

Ukázka(citace):
Mocnážena,kterávšezaƎídíadokážeovlivnitpremiéra?AnebojeJanaNagyováobyēejnáúƎednice,
kterásemujenstaráodiáƎ?\ešísetonejenvODS.
PRAHAPonástupudokƎeslaministerskéhopƎedsedyPetrNeēasvtipkoval,žeēlenysvévládyzkouší
ze znalosti seriálu BBC JistĢ, pane ministƎe. "Je totiž tƎeba každého pƎesvĢdēit, že nejde o britský
komediálnísitkom,aleorealistickýdokument.TakhletofungujevšudenasvĢtĢ,kdejedemokratický
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systém vládnutí," vysvĢtloval pobavený premiér. To je docela výzva: kdo je pak Neēasovým sirem
HumphreyApplebym,tajemníkem,jemužseriálovýpremiérnaslouchá?
Je to Jana Nagyová, vrchní Ǝeditelka kabinetu pƎedsedy vlády. Jméno nejbližší a klíēové Neēasovy
spojenkynĢsedostalodocentradĢnípovelkýchmocenskýchudálostechposledníchdníatýdne:–
jmenovánínovéšéfkyEnergetickéhoregulaēníhoúƎaduAlenyVitáskové,snížseNagyovápƎátelí;–
odvolánígenerálníhoƎeditelespoleēnostiEZMartinaRomana;–volbanovéhogenerálníhoƎeditele
TPetraDvoƎáka.
Audienceušéfkykabinetu
SamozƎejmĢ by bylo znaēné pƎehánĢní Ǝíkat, že Jana Nagyová sama zaƎídila všechno. To by jí pak
naprostoneskuteēnoumocmuselizávidĢtitakovíšíbƎijakoMarekDalíkneboMiroslavŠlouf,kteƎína
rozdíl od ní se svým vlivem nad premiéry obchodovali. Ve všech pƎípadech však Nagyová byla
minimálnĢdokonaleinformována,atodƎívenežēlenovévlády.NedávnoknítƎebamuselnaschƽzku
ministrspravedlnostiamístopƎedsedaODSJiƎíPospíšil,kdyžmĢlneshodyspremiéremNeēasem.
Sama Nagyová pƎiznává jen aktivitu pƎed volbou Ǝeditele veƎejnoprávní eské televize. "Na žádost
panapremiérajsemsesetkalasnĢkterýmikandidátynaƎediteleT,pányDvoƎákem,Chudárkema
Bradáēem a paní Škopkovou. Je bĢžné, že pan premiér deleguje nĢkteré své schƽzky na vedoucího
ÚƎaduvlády,vrchníƎeditelkukabinetuēinasvéporadce,"ƎeklavēeraJanaNagyováMFDNES.
JistĢ,jetobĢžné–avšakvlivJanyNagyovéumocŸujídvĢvĢci.JednakpovahaPetraNeēase,jenžje
spíšeintrovertaspoléhásenaneobvykleúzkýtýmspolupracovníkƽ,jimžbezmeznĢvĢƎí.
DruhýmdƽvodemjepoklesvýznamuNeēasovašéfporadceMartina\ímana,odnĢjžēástroleschutí
pƎevzalaprávĢNagyová.
"Vƽbec se o tom nebudu bavit," reagoval na "vzestup" Nagyové \íman. Jeho ústup zaēal už pƎed
ēasem,kdyvícenežporadenstvímžilrolípƎedsedydozorēíradyEZatím,kdyvyrazínavíkenddomƽ
do FrýdkuͲMístku. Neshodu Neēas – \íman ještĢ umocnilo nedávné odvolání Martina Romana z
postušéfaEZ.\ímanasevelmidotklo,žeseojehorezignacidozvĢdĢlpozdĢanavícžemumusel
uvolnitvlastníkƎeslovēeledozorēírady.
Témavnitrostranickýchbojƽ
JakýmƽžebýtreálnývlivJanyNagyové,sedánázornĢukázatnajižzmínĢnýchschƽzkáchskandidáty
našéfaeskételevize.ZáležívpodstatĢnaní,jakonichpakpremiérovireferuje.Nadruhoustranu
PetrNeēasnenítyppolitika,kterýbyzrovnanechaljinélidi,abyzanĢjpƎímoēiniliklíēovározhodnutí.
OpĢtpƎíkladzT:zatímcopremiérpreferovalnakonecvítĢznéhoPetraDvoƎáka,tajemniceNagyová
siúdajnĢvēeleKavēíchhorpƎálašéfdramaturgyniJanuŠkopkovou,kteránakonecaninepostoupila
mezipĢticifinalistƽ.
PátránípovlivutajemnicebudívODSzvláštníreakce.SamaNagyová,kterájeiēlenkoustrany,Ǝíká:
"\ídím tƎi odbory úƎadu vlády – analýz a informací, protokolu a zahraniēních vztahƽ a pak také
tiskový. Celá sekce má na starosti zabezpeēení ēinnosti pƎedsedy vlády. Jsem úƎednice na pozici
vrchníƎeditelkyanerozhoduji,skýmsepanpremiérsetká.OtomrozhodujevýluēnĢpanpremiér,"
odmítázveliēovatsvouroli.
PodezƎívavýNeēassektomunevyjadƎujevƽbec,neboƛcítínedƽvĢru.
Politikbezlobbistƽaškraloupƽsimyslí,žeroliNagyovéúmyslnĢdémonizujíjehostraniētíoponenti,
abyprotinĢmumĢlizbraŸpƎedpodzimnímkongresem.
PƎíšeƎí,nebonormálnípráce?
Neēassipamatuje,jak"témaNagyová"vytáhlaopoziēníSSDvpƎedvolebníkampani.Vyēítalamu,že
dalNagyovécobyšéfcesekretariátunaministerstvuprácepopáduTopolánkovyvládypƽlmilionovou
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odmĢnu. A pak jí ještĢ zaƎídil místo u kontroverzního ministra obrany Martina Bartáka v úƎednické
FischerovĢvládĢ.
Pokud se na Nagyovou "lacinĢ" zeptáte Petra TluchoƎe, dnes lídra vnitrostranické opozice v ODS,
slyšíte odpovĢě: "Teě u nás o všem rozhodují nevolení lidé v pƎíšeƎí Strakovy akademie." Lidé z
Neēasova kƎídla naopak mají pochopení: "Každý politik, a pƎedseda vlády zvlášƛ, pƎece musí mít
spolupracovníky,kteƎívyƎizujívĢci,ježnemohoustíhat,"vysvĢtlujeposlanecMarekBenda.
Nagyová, která by letos mĢla dokonēit magisterské studium na privátní univerzitĢ, zaēínala v ODS
jakooblastnímanažerkavKarlovýchVarech.Odroku2005pakpracovalavpražskémústƎedístrany.
Apovolbáchvroce2006jíNeēasnabídlpoziciƎeditelkysvékanceláƎenaministerstvu.
(VáclavDolejší)

29
Datum:19.12.2011
Zdroj:Týden
Název:Neēasjenavrcholu,aprotosám

Ukázka(citace):
PRAVÁRUKAESKÉHOPREMIÉRA
KvƽlisvémuobrovskémuvlivunapƎedseduvládybýváoznaēovánazanejmocnĢjšíženuvzemi.Nyní
sepoprvérozhodlavystoupitzestínu.JANANAGYOVÁ,vrchníƎeditelkakabinetupremiéra,mluvío
tom,jakjejírodinuzasáhlyzvĢstiovztahusNeēasemajakjetĢžkéēelitútokƽmmédií.
Jakýjetopocit,ēístsikaždouchvíliosobĢvnovináchjakookrku,kterýkroutíhlavouēeskévlády?
Jetonezvyklé,protožejsemsevždyckysnažilabýtspíšeēlovĢkemvpozadí,aƛdƎíveministranebo
teěpremiéra.Aprotožemýty,kterésiosobĢētu,jsounĢkdyivelmiosobní,nenítenpocitzrovna
pƎíjemný.
Pokudjsouzprávyovašemvlivunapremiérajenmýty,jaksijevysvĢtlujete?Kdesevzaly?
Kdybych byla muž, asi by se mnou nikdo moc nezabýval. Takto to vidím jako zjevnou snahu
politickýchkonkurentƽuškoditpƎesmĢpremiérovi.AlemožnátypovĢstinĢkdyprameníjenztoho,
žedotyēnýnevíotom,žesPetremNeēasemspolupracujiužodroku2004.
Vēemdnesspoēívávašerole?
Jsem vrchní Ǝeditelka kabinetu premiéra, tedy mám pod sebou tƎi odbory Ͳ protokol, politickoͲ
analytický a tiskový odbor. Potom pode mĢ pochopitelnĢ spadají sekretariát, program premiéra,
který musím hlídat, a samozƎejmĢ také celkový servis kolem pƎedsedy vlády. StruēnĢ Ǝeēeno: mým
úkolemjeposkytovatpremiérovikabinetníservis,abymĢlvšechnozajištĢnéadomluvenéaodrána
doveēerasecítilkomfortnĢ.
KoliklidípƎímoƎídíte?
PƎestƎidesítky.
JakájevašerolepobokupremiéraajakápobokupƎedsedyODS?
PetrNeēasjepremiéremzaODSajejímpƎedsedou,jájsemzasedlouholetýmpracovníkemaēlenem
ODS Ͳ takže to úplnĢ neoddĢlíte. Je nedílnou souēástí práce každého šéfa kabinetu, že svého
premiéra doprovází i na stranických akcích: je souēástí jeho doprovodu a nejužšího týmu, obvykle
spolu s tiskovým mluvēím. Jako šéfka kabinetu vlastnĢ celý ten tým zastƎešuji, protože musím
dohlížetnaservis,kterýjsemmuzaƎídila.VODSsepohybujiléta,takžestejnĢjakonĢkdo,kdojeléta
vĢrnýjednéfirmĢaznávníúplnĢkaždého,takijámámkontaktysestranickýmimanažery,starosty,
poslanci,senátory,souēasnýmiibývalými.
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JetotedyještĢroleúƎednická,neboužspíšepolitická?
\editelkabinetujevprvníƎadĢúƎedníkaijásepovažujizaúƎedníka.ProtojsemsevždyckystriktnĢ
držela zpátky a necítila se být povinována poskytovat rozhovory, vyjádƎení médiím nebo se nechat
fotit.TváƎíkaždéhoúƎadujejehošéfatojádodržuji.
NaveƎejnostvminulostiproniklyinformaceorƽznýchvašichschƽzkách,tƎebaskandidátynašéfa
eské televize, s ministry nebo s rƽznými vlivnými postavami v ODS. To už pƎece jsou politická
jednání,ne?
AlepoƎádjetoprácevrchníƎeditelky,protožepanpremiérnemáēasnato,skaždýmsescházet.Od
toho má vrchního Ǝeditele kabinetu, kterému dƽvĢƎuje a který mu potƎebné informace a zpĢtnou
vazbuzprostƎedkuje.Protoješéfkabinetuopravdupravourukoupremiéra.
Pravourukou,nebotakéjehosítem?
(SmĢjese.)Ano,nĢkdotomuƎíkáisíto.
OtoprávĢjde.\íkáse,žerozhodujeteotom,skýmsePetrNeēassetká,atedyijakéinformace
dostane.JakvznikáseznampremiérovýchnávštĢv?
PremiérjevelmisuverénníēlovĢk,kterýsiƎaduschƽzekdomlouvásám.Ajinémudomluvímjáamƽj
aparát, protože on si nemƽže s každým volat, mailovat a hledat vhodný termín. A co si budeme
povídatͲkdybyvyhovĢlkaždému,kdohozatĢchdvacetletznáachtĢlbysnímmluvit,nestihlbyani
spát. I vedoucí stavebnin má pƎece asistentku, která mu pƎipravuje program a probírá žádosti o
schƽzky.
HodnĢsespekulovaloovašírolipƎijmenovánínovéšéfkyEnergetickéhoregulaēníhoúƎaduAleny
Vitáskové.Jepravda,žejstejípomohla,protožejetovašekamarádka?
TomĢhodnĢpobavilo.PaníVitáskovámibylapƎedstavenananĢjakéneformálníakciaodtédoby
jsmesevidĢlyasitƎikrát,ētyƎikrát,nežseocitlanaseznamukandidátƽnatutofunkci.Nebylatomoje
kamarádka ani spolužaēka. Že jsme si až po jmenování padly do oka, za to mohu podĢkovat právĢ
médiím.IonatopaknĢkdekomentovalaslovy,žedĢkujemédiím,žedíkynimmánovoukamarádku.
PodceŸujetesvouroliipƎivolbĢPetraBendlapƎedsedoustƎedoēeskéODS,kdyjstenatototéma
vedlaƎadujednání?
Já svou roli nepodceŸuji. Petra Bendla znám od roku 2002, kdy byl zvolen místopƎedsedou ODS. A
dlouhálétaznámijinélidi,snimižjsemsepƎedkonferencístƎedoēeskéODSbavila.Tojemojepráce,
potkávatsesrƽznýmilidmi.VšechnydƽležitévĢcisirozhodujevýhradnĢpanpremiér,mojeroleje
jenkomunikaēní.TaktomubyloivpƎípadĢvolbypƎedsedystƎedoēeskéODS.
Dajísetedyúkoly,kterénaváspremiérdeleguje,oznaēitizalobbing?
Ne, to urēitĢ ne, ze strany pana premiéra to není lobbing a já si jako lobbista nepƎipadám. Je to v
opaēnémgardu:spoustalidísechcespremiérempotkatamýmúkolemjejimƎíct,žepanpremiér
nemá vždycky ēas, setkat se s nimi tƎeba dvakrát i tƎikrát, zmapovat situaci, zanalyzovat problém a
pƎenéstzhuštĢnouinformacikpremiérovi.
Aneboabsolvujeteschƽzkyajednání,pƎinichžtƎebanenížádoucí,abybylpremiérvidĢn?Mámna
myslitƎebavašeschƽzkysTomášemHrdliēkou.
Pokud se nepletu, pan Hrdliēka je ēlenem ODS a radním na Praze 10. A já i premiér se normálnĢ
potkávámesmnohaēlenyapolitikyODS…
NekaždýmáalepovĢstkmotraēizákulisníhošíbra.
Je to regionální politik a pak na setkání není nic zvláštního. Do jaké míry je zákulisní šíbr, nechci
hodnotit.
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JakēastoPetrNeēasdánavašenázory?
NeƎeklabych,ženanĢdá,onsijeprostĢvyslechne.SēímjsempƎišla,cojsemnasbírala.Atosisám
vyhodnotí.
Ajsoutotedyzáležitostispíšeprovozníēiorganizaēní,anebopremiéroviradítetƎebaivtom,zda
zvýšitdanĢ?
(SmĢje se.) Ne, to opravdu ne. To vnímám jen jako obēan a ēlen ODS, ale abych do toho nĢjak
politickyvstupovala,tovƽbecne.
Co vás vlastnĢ pƎimĢlo k tomu, pƎeskoēit ze sféry byznysu, kde jste dĢlala mzdovou úēetní nebo
obchodnívedoucí,dopolitiky?
BuduͲliupƎímná,bylotodostovlivnĢnomýmsoukromýmživotem.Prožívalajsemvtudoburozchod
manželstvíadotohomiumƎelamojemaminka,kterámimohlapomocispéēíomédvĢdcery.Jako
obchodní zástupce jsem byla v práci hodnĢ vytížená, a tak jsem v roce 1996 nastoupila na pozici
asistentkyregionálníhomanažeraODSvKarlovýchVarech,protožejsemsimyslela,žesebudumoci
lépe starat o dĢti a mít pravidelnou pracovní dobu. A ani pak to žádný velký skok nebyl. PostupnĢ
jsemsevypracovalanaregionálnímanažerkuODSaasistentkusenátoraVladimíraKulhánkaapakaž
po bezmála devíti letech jsem pƎešla do Prahy do hlavní kanceláƎe ODS jako vedoucí provozního
oddĢlení.
Do stranické centrály jste pƎišla za ēasƽ pƎedsedy Mirka Topolánka, který byl hodnĢ jiná krevní
skupinanežPetrNeēas.JakéjstesnímmĢlavztahy?
VšichnijsmesnímtehdyvycházelivelicedobƎe.AdíkynĢmuaténabídcenanovouprácijsempak
pƎišladokontaktusvrcholnýmipolitiky,pravidelnĢscelýmgrémiemODS.
KdyjsteseseznámilasPetremNeēasem?
lenkouODSjsemodroku1996,takžejsmesesamozƎejmĢpotkávalinakongresechijinýchakcích.
Ale spolupracujeme spolu od roku 2004, kdy jsem sice ještĢ byla ve Varech, ale organizovala jsem
tamjehovýjezdy.
Jakvzniklavašedlouholetáspolupráce?
PopƎíchodudoPrahyjsemsiodpracovalavolebníkampaŸvroce2006asnadjsemtímpƎesvĢdēila,
žejsemēlovĢk,kterýumíbýtsouēástítýmuanehledĢtnaēasaninaosobníživot.PovolbáchmĢPetr
Neēasoslovil,kdyžsestalministrempráce,jestlibychnešladĢlatƎeditelkujehokabinetu.
Víte,ēehosinaváspremiértakcení,žehoodtédobyvšudedoprovázítejakopraváruka?
NebojímseƎíct,žejsempracovitá.AnebojímseƎíct,žejsemiloajálníͲpolitickykODS,pracovnĢke
svémušéfovi.ZažilajsemvODSrƽznépolitickékrize,odSarajevapopádvládyMirkaTopolánka,a
dovolím si Ǝíct, že umím zmapovat a zanalyzovat záležitosti vládní i stranické a pochopit situaci na
politickéscénĢ.
JezatyrokyPetrNeēasjenvašímnadƎízeným,nebobystehooznaēilaizasvéhokamaráda?
Zažilijsmespolunejednupernouchvíli,atovásdostanedopƎátelskéroviny.AlepoƎádhoabsolutnĢ
respektujijakošéfa,jakkolisivymĢnímeipárslov,jaksemajídĢtiatakpodobnĢ,prostĢjakosebaví
kolegovévpráci.PanpremiérsialeobecnĢnepotrpínanĢjakéneformálnísvazkyēikontaktyamy
všichnikolemnĢhotostriktnĢdodržujeme.
TakžesetƎebamimoprácinestýkátesnímajehorodinou?
Nenene,žádnárodinnápƎátelstvíneudržujeme.AostatnĢmoctohovolnéhoēasunemámanijá,ani
premiér.



25



JakmnohovásarodinuPetraNeēasezasáhlašeptandaotom,ževaševztahyjsoumnohemvícnež
jenpracovní?
Jaktozasáhlojehorodinu,otomsepanpremiérnebaví.Myslím,žetoobaberemetak,žetoprostĢ
bohuželpatƎíkekoloritupolitickéscény:strēitdonás,šƛouchnout,dáladáloživovatfámy,kterése
nikdy nepotvrdily. A co se týēe mého osobního života, Ǝeknu otevƎenĢ, že mi média "pomohla" k
tomu,žemiskonēiljedenvztah.MƽjpƎítelprostĢtentlakneunesl.BylotovdobĢnejvĢtšíhostresu
bĢhemloŸskévolebníkampanĢanebylotopromĢjednoduché.
NáznakyjakéhosimilostnéhovztahuužíváopakovanĢposlanecSSDDavidRath,kdyžmarnĢžádá
po premiérovi informaci o výši vašeho platu a odmĢn. Opravdu myslíte, že by veƎejnost takovou
vĢcnemohlavĢdĢt?
Pan doktor Rath, o jehož osobním životĢ se ani nechci bavit, je jako zlodĢj, který kƎiēí: "Chyƛte
zlodĢje!" OpakovanĢ si mĢ bere do úst, a pƎitom kdyby mĢ potkal na ulici, ani mĢ nepozná. Já
považujiplatzaosobnívĢcanikdybychusvýchpodƎízenýchnezveƎejŸovalaaniplat,aniodmĢny.
Vy ale nejste nĢjaká Ǝadová úƎednice, ale osoba úzce spjatá s premiérem, jehož výši platu také
každýzná.
Jsem státní zamĢstnanec na tabulkovém místĢ a k nĢmu náleží i adekvátní odmĢny, tam nic
neošidíte. Kdyby byla mentalita lidí taková, že by vám nezávidĢli i nos mezi oēima, proē to
nezveƎejnit, ale tak to prostĢ není. Já pracuji dvanáct, ētrnáct hodin dennĢ a mí podƎízení vám
potvrdí,žeodemĢdostávajíSMSivetƎiráno.ProēbychsemĢlanĢkomuzodpovídatzato,kolikzato
dostávám?Akdotobudeposuzovat,jestlitojemoc,nebomálo?
ZájemovášplatjistĢzvyšujepƎípadzroku2009,kdysepsalootom,žejstesizaosmmĢsícƽna
NeēasovĢministerstvuprácepƎišlaskoronajedenapƽlmilionukorun.MyslítezpĢtnĢ,žetobylo
adekvátníocenĢnívámiodvedenépráce?
UrēitĢ to nebylo jeden a pƽl milionu, ale blíž bych se k té sumĢ nevyjadƎovala. A i když za to byl
osoēovánPetrNeēas,žemityodmĢnydal,nepsalmijeon,alevrchníƎediteljehokabinetu,stejnĢ
jakomijenynípíševedoucíÚƎaduvlády.PremiértehdyaninynínijakneovlivŸujevýšimýchodmĢn.
JaksePetrNeēaszmĢnilzadobu,cosnímspolupracujete?
Mámpilnéhoapracovitéhošéfaaodtédoby,cojepremiérem,jeještĢpilnĢjšíapracovitĢjšíastejnĢ
taklidivesvémokolíženedoēímdálvyššíchvýkonƽ.JinakjestejnĢskromnýjakodƎív,nevidímna
nĢmžádnévĢtšízmĢny.
Jepravda,žeseēímdálvíceuzavírádosebeavĢƎístálemenšímuhlouēkusvýchlidí?
VjednomhistorickémfilmuƎíkájedenvojevƽdce:"Kdyžjsinavrcholu,jsivždyckysám."Ataktoje.
ŽebysealepremiérnĢjakvýraznĢuzavíraldosebe,tozasene.
Bavívásvašednešnírole?
Kdyžvezmusvoukariéruodroku1996,jetohlejejívrchol,výšužjítvtétopozicinemƽžu.Tedypokud
nebudu uvažovat o nĢjakých politických ambicích, ale zatím jsem se k tomu ani nedostala. Teě je
mojeroletady.
Politickéambice?TakžeuvažujeteposkonēenímiseuPetraNeēaseoaktivnípolitice?
Já se už dlouho zajímám o ohrožené dĢti, jsem v národním akēním plánu i meziresortním panelu,
takže bych mĢla touhu vĢci mĢnit. Ale nikdy jsem si neuvĢdomovala, jak moc je politik vystaven
médiím.DánaoltáƎabsolutnĢvšechno,celýsvƽjosobníživotiživotysvýchdĢtíablízkých.AnovináƎ
asinevždyodhadne,vjakémrozpoloženísetenēlovĢk,jehopartner,dĢtineborodiēenacházejíaco
jedenjehoēlánekmƽženapáchat.
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JstepatnáctletēlenkouODS.MátevnítƎebananĢcojinýnázornežPetrNeēas?
Ne, na vĢtšinu vĢcí mám názor úplnĢ stejný. Ale já jsem Ǝadová ēlenka na Praze 13, nikde
nekandiduji,nenínatoēas.SvémušéfovibychasijendƽraznĢjipƎipomnĢla,ževODSjehroznĢmálo
žen,aktivníchpolitiēek.
CostímbudetedĢlat?
Nato,abychsenadtímzamýšlela,mámještĢdvarokyēas.Pakuvidíme,jakábudekonstelacehvĢzd
ajakábudenabídka.
Proējstevƽbeckývlanatentorozhovor?ZatímjstesepƎecemédiímstriktnĢvyhýbala.
TentoprvnírozhovorjereakcínarƽznéēlánkyomnĢ.ChtĢlajsemnĢkterévĢciotevƎenĢvyjasnita
sebe samu snad trochu oddémonizovat nebo oddiabolizovat (smĢje se). Ukázat, že jsem normální
žena,rozvedenámatka,kterámilujesvédvĢdcery,mádvapejsky,rádasportuje,chodídoposilovny,
ēteknížky…Jinakaledálplatí,ženestojímomediálnípozornost,tonenímojerole.
SvámimĢlinovináƎiproblémužproto,žeexistovalajenjednavašefotografieanavícbylotĢžké
váspoznat,protožemĢnítebarvuvlasƽ.
Ano, ta fotka byla tak ošklivá, že se jí moje dcery hroznĢ smály a mĢ to donutilo se nafotit a dát
oficiálníportrétnastránkyÚƎaduvlády.AletobylovprosinciaužvúnorujsemzmĢnilabarvuvlasƽ.
AkdyždostanuchuƛnazmĢnu,potkátemĢpƎíštĢtƎebazasejakoblondýnu.

JanaNagyová(47)
Dlouholetá pravá ruka premiéra Petra Neēase. Vystudovala stƎední obchodní školu, nedávno pak
dokonēilaUniverzituJ.A.Komenského,obormasováasociálníkomunikace.Pracovalajakomzdová
úēetníaobchodnívedoucívnĢkolikafirmách,odroku1996pƽsobilajakooblastnímanažerkaODSv
Karlových Varech a asistentka senátora Vladimíra Kulhánka. V roce 2005 pƎešla do pražské hlavní
kanceláƎeODSjakoprovoznívedoucíaorokpozdĢjiužzakotvilapobokuPetraNeēase.DĢlalamu
Ǝeditelku jeho kanceláƎe na ministerstvu práce, nyní je vrchní Ǝeditelkou kabinetu premiéra. Je
rozvedenáamádvĢdospĢlédcery.LetosnapodzimzískalaēestnýtitulLADYPROvrámcisoutĢžeͲ
eských100nejlepších",kteroupoƎádáspoleēnostComenius.
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Ukázka(citace):
NĢkdejší"panistý"vzaldovládyMartinaKubu.OdmuženapojenéhonakmotrypƎitomještĢloni
dávalNeēasrucepryē.ZákulisnídohodyalenedĢlásám–našpinavouprácimášéfkusvéhokabinetu
JanuNagyovou.
Co není dojednané u Nagyové, nemá u Neēase šanci, Ǝíká se v ODS i mezi koaliēními vyjednávaēi.
PremiérovadlouholetáspolupracovniceJanaNagyovámuorganizovalaagenduužzajehopƽsobení
na ministerstvu práce a sociálních vĢcí. Podle hlasƽ z ODS teě vyjednávala i obsazení uvolnĢného
kƎesla v ēele ēeského prƽmyslu. S Martinem Kubou údajnĢ intenzivnĢ spolupracovala posledních
devĢtmĢsícƽ,kdyseKubastalvƽēisvémunĢkdejšímuostrémukritikoviNeēasovipƎíkladnĢloajálním
– napƎíklad hájil návrh na prodloužení jeho mandátu v ēele strany i odsunutí Ivana Fuksy z
ministerstva zemĢdĢlství. Za odmĢnu mĢl dostat kƎeslo na ministerstvu obrany po Alexandru
Vondrovi, o jehož odvolání kvƽli kauze ProMoPro se ještĢ nedávno spekulovalo. Pak ale jako na
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zavolanourezignovalministrprƽmysluaobchoduMartinKocourek,kterýodsvémanželky"odklonil"
16milionƽdoMexika.AmístoproKububylonasvĢtĢ.
NepƎíjemnýhandicap
MezikandidátynanovéhoministrapatƎiliipremiérƽvšéfporadceMartin\íman,kterýresortvedluž
za Topolánka, ēi k Neēasovi loajální ekonomický expert strany Michal Doktor. Jenže s \ímanem už
Neēas zdaleka nevychází tak dobƎe jako dƎíve a sólistovi Doktorovi zase chybí širší vnitrostranická
podpora,kteroubymohlšéfovistranynabídnout.
A mají ještĢ další minus: ani jeden z nich nemá nijak vƎelý vztah s pravou rukou svého šéfa Janou
Nagyovou. Premiérƽv šéfporadce \íman a vrchní Ǝeditelka Neēasova kabinetu pƎipomínají dva
kohouty na jednom smetišti. A Doktor se zase s Nagyovou ani blíže nezná. "Tady jsem narazil na
urēitýhandicap,kterýkolegazODSformulovaltak,ženemámkrytízjižníchechatedynemámani
krytíodpaníNagyové,"reagovalDoktornadotaz,jakývlivnapremiérovorozhodnutímohlamítjeho
top úƎednice. "Není to osoba s politickou odpovĢdností, není to nikdo, kdo byl legitimnĢ zvolen
kýmkoli v ODS pro to, aby mohl mít jakoukoli moc, tedy i odpovĢdnost," rozhoƎēuje se poslanec,
který minulý týden odešel ze strany. Na protest proti vládnímu angažmá Kuby – ēlovĢka, který do
jihoēeskéODSpƎineslkmotrovsképraktikyanavícmánatrikuprohranékrajskévolbyaškraloupza
pochybnéspravováníevropskýchpenĢz(vizHurá,KubajevPrazenastr.22).
Monopolizacevlivu
Kuba ale vliv Nagyové bagatelizuje. "S paní Nagyovou si stejnĢ jako každý z ostatních pƎedsedƽ
povídámoƎadĢstranickýchzáležitostí.NedáseƎíct,žebyvládanepƎišlanapƎetƎes,normálnĢjsme
se bavili o všech agendách, ale nikdy jsem s ní neprojednával svoji úēast ve vládĢ," tvrdí. A roli v
jednání o novém ēlenu vlády odmítá i sama Nagyová. "Šéfka kabinetu pƎedsedy vlády nemĢla s
výbĢrem ministra Kuby nic spoleēného," pƎišla oficiální odpovĢě ze Strakovy akademie. To, že
všechny kontakty s dƽležitými lidmi obstarává Neēasovi právĢ Nagyová, pƎitom pƎipouštĢjí i
premiérovi skalní pƎívrženci. Introvertní Neēas je prý krajnĢ nedƽvĢƎivý a spoléhá na ēím dál užší
okruhspolupracovníkƽ(vizBylojichpĢt...).Otovícsílívlivšéfkyjehokabinetu."Monopolizacevlivuv
rukoupaníNagyovéjenepƎehlédnutelnáspolustím,jakseostatníocitajínavedlejšíkoleji,"potvrdil
TÝDNU zdroj z ODS, který si nepƎál být jmenován. Jana Nagyová prý pƎed stranickým kongresem
domlouvala Neēasovi podporu u regionálních bossƽ i zvolení Petra Bendla šéfem stƎedoēeské ODS.
Angažovala se i v jednáních, která provázela odvolání nejvlivnĢjšího ēeského manažera Martina
Romana z vedení EZ. A zapojila se i do jednání pƎed volbou generálního Ǝeditele T, což i sama
pƎipustila.Ataknenídivu,žesemezistraníkyposlednídoboušíƎívtip:zatímcozaDalíkemsechodilo
sbalíkypenĢz,zaNeēaseseplatíkabelkami.
OpaƎeníposlanci
Jmenování Kuby nicménĢ ēást ODS nepƎíjemnĢ pƎekvapilo ("Jsme z toho celí opaƎení," komentuje
Neēasovo rozhodnutí jeden z poslancƽ). A není divu: mnozí mají v živé pamĢti vystoupení svého
pƎedsedynaloŸskémkongresu,kdeKubuzasvéhospolupracovníkaostƎeodmítl."Nedomnívámse,
že by signál, který bychom vyslali zvolením tohoto architekta velké koalice (ODS a SSD ve vedení
jihoēeského kraje–pozn.red.)dovedenístrany,bylprospĢšný proODSvlétĢroku2010."A tehdy
ještĢNeēasƽvMartin\ímanšelještĢdál:"Myslím,ževšechnajménasvýjimkouMartinaKubyjsou
pƎijatelná z hlediska morálního." Proē tedy najednou ta zmĢna? Zkušení ódéesáci mají jasno:
pƎedseda si shání podporu na pƎíští rok, kdy se bude volit nový lídr strany. "Petr Neēas si možná
zajistilznovuzvolenípƎedsedounapƎíštímkongresu,alevýmĢnouzato,žestranapƎijdeonĢjakých
pĢt procent volebních hlasƽ," obává se teplický senátor Jaroslav Kubera. "OstatnĢ už ta výmĢna
ministra v rámci stƎedních ech zavánĢla nĢēím podobným," pƎipomíná senátor v narážce na
28



nedávnouaneménĢpƎekvapivouvýmĢnuvēeleministerstvazemĢdĢlství.TopolánkovceIvanaFuksu
premiérvyhodilapƎivedlsipƎizpƽsobivéhoPetraBendla.PƎitomanitenloninepatƎilmeziNeēasovy
oblíbence.NarozdílodKubytodobƎevycítilafunkcivevedenístranyanineobhajoval.Alerokses
rokem sešel a Neēas teě více než image "pana istého" pro voliēe potƎebuje hlasy ve vlastních
Ǝadách.AtakjdoudƎívĢjšízásadypragmatickystranou.

31
Datum:07.11.2011
Zdroj:HospodáƎskénoviny
Název:PREMIÉROVOTAŽENÍPROTIDUBAJSKÉPART ASPOL.

Ukázka(citace):
(...)JaksepƎeskupujísíly
energetickýregulaēníúƎad
okohosehrálo:JosefFiƎt
Obsazení postu šéfa ERÚ poēátkem záƎí sérii personálních rošád ve státním sektoru odstartovalo.
Dlouholetému pƎedsedovi Josefu FiƎtovi konēil mandát, hledal se nástupce. Obsazení ERÚ je pro
vlivné firmy ēinné v energetice mimoƎádnĢ dƽležité. ÚƎad rozhoduje o desetimiliardových dotacích
pro jejich sektor a urēuje mantinely pro podnikání jednotlivých hráēƽ. PƎedevším stanoví výkupní
ceny elektƎiny ze solárních, vĢtrných ēi biomasových elektráren, ale i z takzvaných kogenerací
(spoleēnávýrobateplaaelektƎiny).VelkésilnéfirmytypuEZēiEPHtlaēínazvýšenípodporyprosvé
kogeneraēníkotelny.DistributorƽmplynuaelektƎinykontrolujeERÚcenyichováníkzákazníkƽm.A
navícmávlivnalegislativu.ObsazenípostušéfasesnažiliovlivnitnejvĢtšíhráēi,pƎedevšímEZ.Ne
náhodou se tak jedním z kandidátƽ na FiƎtovo kƎeslo mĢl stát JiƎí Feist, tehdy vysoce postavený
manažerEZ.Kdyžsejehokandidaturaukázalajakoneprƽchodná,pokoušelosevedeníEZajeho
spojenci prosadit prodloužení FiƎtova mandátu a jeho pozdĢjší vystƎídání dnešním místopƎedsedou
ERÚBlahoslavemNĢmeēkem.TímbybylazajištĢnakontinuitapolitikyERÚijistotyprovelkéhráēea
nanĢnapojenébyznysmeny.PremiéralepárdnípƎedFiƎtovýmjmenovánímudĢlalpƎekvapivýtah–
domluvilsenaobsazenívlivnéhopostusAlenouVitáskovou.TanemánaEZastrukturykolemnĢj
žádné vazby. Objevily se spekulace, že Vitáskové k místu v ēele ERÚ pomohla známost s vlivnými
lobbisty typu Romana Janouška, ve skuteēnosti ale její šance zvedla spíš dávná známost s
premiérovou pravou rukou Janou Nagyovou. Premiér její volbu bleskovĢ prosadil, ēímž zaskoēil
lobbistykolemEZ,FiƎtasNĢmeēkemiƎadupolitikƽ.

32
Datum:13.10.2011
Zdroj:tyden.czͲpostrehy
Název:VondraaNeēasovaúƎednicemusejíkvýslechukvƽlipandurƽm

Ukázka(citace):
MinistrobranyAlexandrVondramusíkvýslechu.PoliciizajímájehovýpovĢěkvƽliúnikuinformacív
kauze nákupu obrnĢných transportérƽ Pandur. Šéf ēeské obrany nepƽjde na "policejní" kobereēek
sám.VyšetƎovatelésipozvaliiJanuNagyovou,ƎeditelkukanceláƎepremiéraPetraNeēase.
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(...) Podle serveru Parlamentních listƽ mĢla na policii ve stƎedu vypovídat i vrchní Ǝeditelka sekce
kabinetu pƎedsedy vlády Jana Nagyová, a to kvƽli tomu, že z výpisu mobilu vyplývá, že Nagyová si
ēastotelefonovalasnejvyššímstátnímzastupitelstvím.

33
Datum:23.09.2011
Zdroj:MladáfrontaDnes
Název:Tadyvláda.JanaNagyovátozaƎídí
Ukázka(citace):
PRAHA (vdo) Premiérovi Petru Neēasovi se zcela nezdají nĢkteré kroky JiƎího Pospíšila – a ministr
spravedlnostitakmusínakobereēekkJanĢNagyové.
NebosepremiérNeēaspƎedvolbougenerálníhoƎediteleeskételevizezajímáokandidátynafunkci
–takvyšleNagyovou,abysesvybranýmifavoritysetkala.
Asi se ptáte, kdo je tato vlivná neznámá žena. Jde o šéfku kabinetu pƎedsedy vlády, Neēasovu
dlouholetouklíēovouspojenkyni.
V podobných funkcích mĢli ženy i jiní expremiéƎi – tƎeba Mirek Topolánek spoléhal na Gabrielu
KloudovouneboVladimírŠpidlanaJarmiluŠkvrnovou.ZatímcoaleNeēasovipƎedchƽdciveStrakovĢ
akademiimĢlikolemsebevíceporadcƽaspojencƽ,onsehodnĢspoléháhlavnĢnani.
Tímrostejejívliv,samazaƎizujemnohovĢcí.VšeještĢumocnilanovásituace,kdyoslabilpremiérƽv
šéfporadce Martin \íman, aktuálnĢ naštvaný odvoláním z kƎesla šéfa dozorēí rady EZ. "Jsem
úƎednice na pozici vrchní Ǝeditelky a nerozhoduji, s kým se pan premiér setká. O tom rozhoduje
výluēnĢ pan premiér," odmítá Nagyová výluēnost své pozice. AktuálnĢ se o jejím vlivu mluvilo po
jmenování kamarádky Aleny Vitáskové do ēela Energetického regulaēního úƎadu, který rozhoduje o
cenáchelektƎinyaplynu."DoēelaERÚjsemjinikdynedoporuēovala,"odmítá.
Naopak otevƎenĢ pƎiznala, že ji premiér Neēas vyslal na pohovory s uchazeēi o post generálního
ƎediteleveƎejnoprávnítelevize.

34
Datum:27.10.2011
Zdroj:idnes.czͲZpravyiDNES
Název:JsteubohýzbabĢlec,oboƎilseRathnanepƎítomnéhoNeēase

Ukázka(citace):
Silná slova znĢla pƎi slovní pƎestƎelce, která se strhla pƎi dopoledních písemných interpelacích
poslancƽ na premiéra a ēleny vlády. Na jejím poēátku stál stƎedoēeský hejtman David Rath, který
chtĢlodpremiéraPetraNeēasevĢdĢt,kolikpobírájehospolupracovniceJanaNagyová.
Kdyžzjistil,žemuNeēasodmítltutoinformacidát,prohlásilRath,žesechovájakoubohýzbabĢlec.
"Bojíse.ZbabĢlesebojí!ChovásejakonormálnízbabĢlec!ZbabĢlec,kterýsebojípƎiznatnĢco,co
sám dĢlá. Schovává se a informace prostĢ jako malé dĢcko nechce sdĢlit!" hƎímal Rath na adresu
nepƎítomnéhopƎedsedyvlády,kterýjeprávĢnapracovnínávštĢvĢveSpojenýchstátech.
"Neurážejte premiéra této zemĢ, vy na to nemáte žádný nárok," prohlásil v reakci na Rathovo
vystoupenípƎedsedaklubuODSZbynĢkStanjura.
ZároveŸ Rathovi sdĢlil, že v písemné odpovĢdi od premiéra je uvedeno, že se má ohlednĢ platu
NagyovéobrátitnavedoucíhoÚƎaduvlády.To,žetakneuēinil,podleStanjuryznamená,žehotaková
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informaceveskuteēnostinezajímá.NeēassvérozhodnutínesdĢlitúdajeoplatuNagyovézdƽvodnil
tím,žejdeoosobníúdaj,kterýnenímožnésdĢlitbezjejíhosouhlasu.

35
Datum:07.07.2011
Zdroj:HospodáƎskénoviny
Název:ÚƎadyoplatechmlēí.Navzdoryverdiktusoudu

Ukázka(citace):
Když koncem kvĢtna soudci Nejvyššího správního soudu rozhodli, že odmĢny lidí placených z
veƎejných penĢz nemohou být tajné, byl to prƽlom. Až doteě takové informace pronikaly z nitra
úƎadƽjenpokoutnĢͲjakovpƎípadĢētvrtmilionovéhoplatudrážníhoombudsmanaPetraFejka.
Ani rozsudek vrcholné justiēní instituce v zemi ale úƎady nevytrhl z mlēení. HN poslaly na
ministerstva,krajenebodonemocnicnadvacítkuoficiálníchžádostíoinformace.UspĢlyjendvakrát
Ͳ a z toho jednou s upozornĢním, že desetitisícové ēástky, které dostávají úƎedníci z vedení
PoslaneckésnĢmovny,senesmĢjízveƎejnit.Ukázalosetaké,žeúƎadymajívesvésnazenemluvito
penĢzíchvlivnéhospojenceͲÚƎadnaochranuosobníchúdajƽ.
PƎestoženejvyššísoudcijednoznaēnĢrozhodli,žeprávonainformacejedƽležitĢjší,úƎaddoporuēuje
všeminstitucím,abyrozhodnutísoudcƽneposlouchaly.
Rozsudek?Taktennásnezajímá
Nejvyšší správní soud vydal dƽležitý rozsudek 27. kvĢtna a podle informací HN se na klíēových
úƎadechzaēalookamžitĢƎešit,jaksezpovinnostizveƎejŸovatplatyvyvléci.OtýdenpozdĢjipakÚƎad
pro ochranu osobních údajƽ vydal stanovisko, že za odkrývání platƽ bude rozdávat pokuty. "ÚƎad
nemínírezignovatnasvédozorovékompetence,"stojívdokumentuúƎadu.
Totiž:podlejehoprávníkƽjemožnéodmĢnyodtajnit,jenkdyžexistujenĢjakýsilnýveƎejnýzájem.HN
sivšakprotozámĢrnĢvytipovalylidi,unichžjetakovýzájemobhajitelnýͲúƎedníky,kteƎíhospodaƎís
obƎím státním majetkem, politicky dosazené poradce ministrƽ nebo manažery podezƎelé z
neprƽhlednéhohospodaƎení.
ÚƎadypƎestopoužilystanoviskokolegƽzochranyúdajƽjakoneprostupnouhradbu.VĢtšinužádostí
úƎedníci odmítli právĢ sodkazem na ochranu citlivých dat. HN napƎíklad chtĢly znát pƎíjmy Radka
Šnábla, ēlovĢka, který má na ministerstvu financí na starosti miliardové arbitráže, i pƎesto, že byl
odsouzen za daŸový podvod. "Ministerstvo financí se poskytnutím požadovaných údajƽ vystavuje
nebezpeēížalobyonáhraduzaporušenísoukromízamĢstnance,"znĢlaodpovĢě.
NejvyššísprávnísoudnakonciletošníhokvĢtnavydalrozsudek,vnĢmžvyslovilzávaznéstanovisko
pro soudy nižší instance: "ZamĢstnanec veƎejné správy dostává za svou práci plat, který je mu
vyplácenzveƎejnýchprostƎedkƽ.JeprotopƎíjemcemveƎejnýchprostƎedkƽ.(...)ZákontedyvýslovnĢ
stanoví, že výše poskytnutých veƎejných prostƎedkƽ jsou údaje, které povinný subjekt žadateli
poskytne."
ÚƎady, které HN oslovily, však názor Nejvyššího správního soudu nerespektují Ͳ a informace
neposkytují.
JanaNagyová,šéfkakabinetupremiéra
ProēHNžádaly:
PƎed loŸskými volbami musel volební lídr ODS Petr Neēas ēelit otázkám, proē exƎeditelka jeho
kanceláƎe na ministerstvu sociálních vĢcí Jana Nagyová inkasovala na konci jeho angažmá 510 tisíc
korun.Kolikberenyní,zƽstávátajemstvím.
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CoodpovĢdĢlúƎadvlády
"Poskytování údajƽ o výši odmĢn konkrétních zamĢstnancƽ státní správy by znamenalo zásadní
narušeníjejichprávanasoukromí,protožejejich pƎíjmyazákladníosobníúdajebybylyvpodstatĢ
neustáleveƎejnĢpƎístupné."

36
Datum:11.10.2011
Zdroj:iDnes.czͲzpravodajství
Název:Dobešpomohlškole,kdestudovalašéfkajehokabinetuipodƎízenáNeēase

Ukázka(citace):
Ministerstvo školství potichu prominulo soukromé UniverzitĢ Jana Amose Komenského (UJAK)
omezenístudia,kterébyznamenaloménĢstudentƽ,atedyipƎíjmƽproškolu.Poprvévhistoriitotiž
zamítlonávrhAkreditaēníkomise,složenézakademickýchšpiēek.
DobešēelilpƎedpƽlrokemskandálukvƽlitomu,žesvépodƎízené,ƎeditelcevrchníhokabinetuJanĢ
Machálkové,pomáhalsvypracovánímseminárnípráce.TaprávĢstudovalanaUniverzitĢJanaAmose
Komenského.
Natétosoukromévysokéškolenavícstudujínebojiabsolvovaliidalšívlivnílidé.TƎebaJanaNagyová,
šéfkakabinetupremiéraPetraNeēase.NeboPetrPodhola,tajemníkjihoēeskéhohejtmana,kterýmá
zUJAKtitulMgr.voboruandragogika(vzdĢlávánídospĢlých).
"Akreditaēní komise poprvé po dvaceti letech ēelí situaci, kdy její návrhy na sankce ministerstvo
nepƎijímá," uvedla na dotaz MF DNES šéfka Akreditaēní komise Vladimíra DvoƎáková. Komise
podnikla loni na univerzitĢ Komenského hloubkovou kontrolu. Vyvolaly ji stížnosti nĢkterých
pedagogƽ,žezdedostávajístudentibakaláƎskétitulybezƎádnéhostudia.
"Univerzitapodalaprotivýhradámkomisevelmikvalitnírozklad.KromĢtohoupravilaveškerévĢci,
které jí byly vytknuty. Zajistila napƎíklad nové docenty a profesory," zdƽvodnil rozhodnutí úƎadu
ministrJosefDobeš.AleDvoƎákováupozorŸuje,žepƎedsedáodborníkƽm,kteƎídokážoukvalituvýuky
zhodnotitlépenežúƎedníciministerstva.

37
Datum:26.08.2011
Zdroj:hn.ihned.cz
Název:ÚƎady:ZveƎejníme,jakštĢdƎeseplatíme

Ukázka(citace):
TƎi ministerstva už daly v tomto týdnu na web platy námĢstkƽ. ÚƎad vlády ale vzkazuje, že platy a
odmĢnysvýchlidíbudetajitdál.
DruhékolopƎetahovanéorozkrytíplatƽaodmĢnstátníchúƎedníkƽprávĢzaēíná.PrvníúƎadyužtotiž
zaēínajípƎiznávat,žemusejípƎestatsletitýmutajováním,jakštĢdƎeplatísvélidi.
Co totiž nesvedl kvĢtnový rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle nĢhož mzdy lidí placených
státem nesmĢjí být tajné, to dokonala stƎedeēní dohoda ÚƎadu pro ochranu osobních údajƽ a
právníkƽ z ministerstva vnitra. Shodli se, že není dƽvod odmĢny dál skrývat. "Budeme stanovisko
respektovat,"potvrdilamluvēíministrapromístnírozvojJanaJabƽrková.
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DostatzestátníchúƎadƽpƎesnáēíslaoodmĢnáchseHNsnažíužētvrtroku.AtokvƽlipodezƎení,že
politici mnohdy z veƎejných penĢz neodmĢŸují ty nejschopnĢjší, ale hlavnĢ své vĢrné Ͳ námĢstky,
vysokéúƎedníkyēirƽznéporadce.
A nebo vyhlašují, že platy dál zveƎejŸovat nemíní. Jako tƎeba ÚƎad vlády, který den po dohodĢ o
zveƎejŸování platƽ zamítl odvolání, kterým se HN domáhaly informací o odmĢnách šéfky kabinetu
premiéraJanyNagyové.Dƽvod,proēznátjejíbonusy,jepádný:pƎedloŸskýmivolbamimuselNeēas
ēelit otázkám, proē Nagyová coby šéfka jeho kanceláƎe inkasovala odmĢny ve výši 510 tisíc. "Na
našempostojisenicnemĢní,"ƎeklpremiérƽvmluvēíJanOsúch.
VývojzveƎejŸováníplatƽaodmĢnúƎedníkƽ
27.5.2011ͲPrƽlom
SoudkynĢ Nejvyššího správního soudu Ludmila Valentová (na snímku) rozhodla, že úƎady musejí
žadatelƽmposkytnoutúdajeoplatechaodmĢnáchsvýchzamĢstnancƽ,protožejsouodmĢŸovániz
veƎejnýchprostƎedkƽ.
3.ēervna2011ͲZpochybnĢní
ÚƎad pro ochranu osobních údajƽ, který vede Igor NĢmec (na snímku), zpochybnil argumentaci
Nejvyššího správního soudu ohlednĢ zveƎejŸování informací o mzdĢ zamĢstnancƽ veƎejné správy s
tím,žeēeskýprávníƎádnedávámožnostplošnĢzveƎejŸovatosobníúdaje.
7.7.2011ͲVelkémlēení
Ministerstva a státní podniky odmítly zveƎejnit platy odmĢny s odvoláním na verdikt ÚƎadu pro
ochranuosobníchúdajƽ.
27.7.2011ͲOdmĢnynaministerstvuspravedlnosti
JedinĢ ministerstvo spravedlnosti zveƎejnilo podrobné platy odmĢny úƎedníkƽ. Vyšlo najevo, že
ministrynĢ úƎednické Fischerovy vlády Daniela KováƎová (na snímku) dávala svému námĢstkovi
MarkuGörgesoviodmĢnyvprƽmĢru147tisícmĢsíēnĢ(+stotisícovýnámĢstkovskýplat).
23.8.2011ͲDohoda
Ministerstvo vnitra se dohodlo s ÚƎadem na ochranu osobních údajƽ, že úƎady budou poskytovat
informaceoplatechaodmĢnáchzamĢstnancƽvdƽležitýchfunkcích.

38
Datum:31.10.2011
Zdroj:MladáfrontaDnes
Název:NeēasvUSA:poObamovipƎišelnaƎadubyznys

Ukázka(citace):
Po pƎijetí ēeského premiéra v Oválné pracovnĢ Bílého domu následovalo setkání podnikatelƽ. A
hodnĢzajímavéhoseodehrálocestounapalubĢletadla
WASHINGTON(Odnašehozvláštníhozpravodaje)NapalubĢvládníholetounuairbusAͲ319,jenžvezl
premiéraPetraNeēasedoUSAnakrátkounávštĢvuBarackaObamy,mnohépochopíte.
TƎeba to, že nejváženĢjšími ēleny delegace jsou generální Ǝeditel EZ Daniel Beneš a právník
energetickéhokolosuKarelMuzikáƎ.
PrávĢknimsebrzypostartupƎihrneJanaNagyová,šéfkakabinetupƎedsedyvlády,Neēasovapravá
ruka.Podlegestikulaceavýbuchƽsmíchusetatotrojicedlouhozná,rozumísiadobƎesebaví.
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39
Datum:16.09.2011
Zdroj:ihned.cz
Název:Náhlýodchodzfunkceobvykleznamená,ženĢconenívpoƎádku

Ukázka(citace):
Jen ētyƎi lidé ve stƎedu odpoledne vĢdĢli o tom, že generální Ǝeditel energetického gigantu EZ
Martin Roman konēí Ͳ premiér Petr Neēas, jeho poradkynĢ Jana Nagyová, sám Roman a ministr
financíMiroslavKalousek.
KrátcepotétonĢkdoznichnebojejichblízkýchspolupracovníkƽprozradilmédiím.Vypadalotojako
neplánovaný únik, pozoruhodné ale je, že se citlivá informace dostala ven až po uzavƎení burzy.
InvestoƎitakmĢliēassestímdoránavyrovnat.

40
Datum:24.02.2012
Zdroj:idnes.czͲzpravy
Název:PodívejtesenadiplomovouprácipremiérovypravérukyJanyNagyové

Ukázka(citace):
ŽepremiérovapravárukaJanaNagyovázískalatitulzapráciēásteēnĢvyhotovenoumetodouCtrlͲC,
CtrlͲV,nenívlastnĢžádnépƎekvapení.
Studovala totiž obor sociální a masová komunikace na UniverzitĢ J. A. Komenského. Tedy na
soukromé vysoké škole z pražského Žižkova, jež se opsanými a slabými pracemi prominentƽ už
zviditelnila.
Nato,želoŸskápráceJanyNagyovéjezvelkéēástiopsaná,upozorniltýdeníkReflex.Zjistil,žedlouhé
pasážejsouzkopírovanézmateriálƽawebuministerstvapráceasociálníchvĢcí
Diplomová práce se složitým názvem "Mediální podpora Národního akēního plánu ke sjednocení a
transformacisystémupéēeoohroženédĢtiarodiny"máidalšíslabiny.
MF DNES má práci o 78 stranách k dispozici. Dost pƎekvapivé je už samotné pojetí. Aēkoliv název
"diplomky" slibuje rozbor mediální podpory kontroverzního vládního plánu na rušení kojeneckých
ústavƽ, až do strany 67 popisuje dƽvody, proē je rušit. Jde vĢtšinou o argumenty z dokumentƽ
ministerstvapráceasociálníchvĢcí.
Teprvenastranách68až71seNagyovávĢnujesamotnépropagacizámĢru,tedytomu,cojevtitulu
práce.AdocházíkzávĢru,žemediálnípodporajeslabáajepotƎebajizlepšit.
To je pƎekvapující analýza od vysoké státní úƎednice, která "byla u toho". Jana Nagyová svou
diplomovou práci o nutnosti propagace vládního zámĢru dokonēila v bƎeznu 2011, pƎiēemž tou
dobouNeēasovavládaplánnanahrazeníkojeneckýchústavƽpĢstounskýmirodinamiještĢtutlala.
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41
Datum:17.01.2012
Zdroj:AktuálnĢ.czͲzpravodajství
Název:OdmĢnaproNeēasovupravouruku.190tisíckplatu

Ukázka(citace):
HrubýplatJanyNagyovéēinillonivbƎeznudíkytomu273tisíckorunͲOdmĢnaproNeēasovupravou
ruku. 190 tisíc k platu. Praha Ͳ ÚƎad vlády sice vytrvale tají výši platƽ a odmĢn svých vrcholových
zamĢstnancƽ, na veƎejnost se nicménĢ dostávají první údaje ilustrující, jak to s pƎíjmy ve StrakovĢ
akademii chodí. Deník Insider v pondĢlním vydání zveƎejnil výplatní lístky Jany Nagyové, nejbližší
spolupracovnice premiéra Petra Neēase. Vyplývá z nich, že napƎíklad za loŸský leden inkasovala k
základnímu platu mimoƎádnou odmĢnu sto tisíc korun, za bƎezen pak dokonce 190 tisíc korun.
"KonkrétnĢvezmiŸovanémbƎeznuinkasovalakzákladnímuplatu33590korunještĢodmĢnuvevýši
190tisíckorun.KtomujetƎebapƎipoēístještĢ49600napƎíplatcích.Seētenopodtrženo:zabƎezen
poslalÚƎadvládyJanaNagyovénaúēet190tisíckorun.VhrubémzdĢtodĢlalo273tisíckorun,"píše
Insider. Jana Nagyová vede ve StrakovĢ akademii Neēasƽv kabinet, oficiálnĢ se její funkce jmenuje
vrchníƎeditelkaSekcekabinetupƎedsedyvlády.TenmáͲproporovnáníͲmĢsíēníplatbeznáhrad150
400korun,prezidentpak186700korun.
"Plat ani pƎiznané odmĢny vrchní Ǝeditelky sekce Kabinetu pƎedsedy vlády nijak nevyboēují z výše
platu a odmĢn pƎiznávaných ostatním zamĢstnancƽm ÚƎadu vlády v postavení vrchních Ǝeditelƽ
sekcí. OdmĢny byly pƎiznány výhradnĢ za splnĢní mimoƎádných a zvlášƛ významných pracovních
úkolƽ v oblasti agendy Kabinetu pƎedsedy vlády." Když mĢl mluvēí zdƽvodnit výši jednotlivých
odmĢn, uvedl, že šlo o odmĢny za mimoƎádné výkony. KonkrétnĢ bƎeznových 190 tisíc si Nagyová
podle mluvēího vlády vysloužila napƎíklad zpracováním podkladƽ pro pracovní cesty premiéra,
organizaēním zajištĢním návštĢv na vrcholné úrovni, za zásluhy na kvalitním a rychlém zpracování
informacípropremiérakeklíēovýmreformámēizanasazenípƎiorganizaciaspoluprácipƎijednáních,
kteráprobíhajímimostanovenoupracovnídobu.AzaēpakdostalastotisícovoulednovouodmĢnu,
díkynížsejejíēistýpƎíjemzatentomĢsícvyšplhalna123tisíckorun?"ZaēasovĢnároēnéorganizaēní
zajištĢnípracovníchcestdoBruselunajednáníevropskýchinstitucí.MimoƎádnĢnároēnéorganizaēní
zajištĢní podkladƽ pro summit NATO. Kvalitní koordinace a pƎíprava pokladƽ pro jednání pƎedsedy
vlády a pro vystoupení pƎedsedy vlády na tiskových konferencích k aktuálním otázkám eské
republiky.MimoƎádnĢēasovĢaorganizaēnĢnároēnápƎípravastanovisek,podkladƽainformacípro
pƎedsedu vlády k aktuálním otázkám pƽsobnosti vlády. Za vysoké a profesionální nasazení pƎi
organizaci a spolupráci pƎi jednáních, které probíhají mimo stanovenou pracovní dobu," napsal ve
stanoviskumluvēívlády.
Fotogalerie
Velký den Neēase: NejdƎív fotky s Merkelovou, pak s Obamou. Neēas: Nevím, kolik bere. Kvƽli
pƎíjmƽm své letité nejbližší spolupracovnice ēelí premiér Petr Neēas dotazƽm a interpelacím
opoziēníchposlancƽdlouhodobĢ.Neēasjealeodmítáatvrdí, ženeví,kolikJanaNagyovábere."Já
jako pƎedseda vlády nemám ani nemohu mít informace o výši platu a odmĢn jednotlivých
zamĢstnancƽ ÚƎadu vlády," napsal interpelujícímu poslanci SSD Davidu Rathovi loni v srpnu.
OpoziēníposlancinaNeēaseútoēíodchvíle,kdypƎedvolbamivroce2010vyšlonajevo,žeNagyová
inkasovalaobƎíodmĢnunaministerstvupráceasociálníchvĢcí,kdespoluobapƽsobili.Kdyžvroce
2009zresortuodcházela,obdrželanamimoƎádnýchodmĢnách510tisíckorun.Neēassetehdyhájil
tím,žeonosobnĢotétoodmĢnĢnerozhodl.
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42
Datum:16.11.2012
Zdroj:lidovky.czͲdomácí
Název:ObvinĢníRandákazaúnikodmĢnplatí.ŽalobkynĢjehostížnostsmetla

Ukázka(citace):
Nejvyššísprávnísoudrozhodl,ževeƎejnostmáprávoznátvýšiplatƽklíēovýchúƎedníkƽ.ÚƎadvlády
všakstáletrvánatom,žetytoinformacezveƎejŸovatnemusí."VýšepƎíjmƽ,aneboijendílēípƎíjemje
bezesporu otázkou soukromí každé fyzické osoby, které poskytnutím informací nesmí být nijak
narušeno,“argumentuje.

43
Datum:08.03.2012
Zdroj:Reflex
Název:DEN,KDYSENAGYOVÁSTALAMgr.

Ukázka(citace):
"NagyovámĢlastudovatsnámi,alemy,cojsmestudovalipĢtletpoctivĢ,jsmesijínevšimli,"napsal
doReflexuabsolventUniverzityJanaAmoseKomenskéhoostudiuvedoucíkabinetupremiéraJAN 
NAGYOVÉ.
JeštĢ navíc u státnic, kde se s tváƎí, kterou zná od vidĢní ze státní správy, potkal na žižkovské
univerzitĢprvnĢ.
"Aƛ vrátí diplom. Nebo aƛ napíše a obhájí novou práci. Pokud bude zkoušky opakovat, jsem i já
ochoten je složit znova. NeudĢláͲli to, aƛ odstoupí. Tohle je totiž podvod," Ǝíká muž, jenž dĢlal
státnice bezprostƎednĢ po šéfce Neēasova kabinetu a zatím si pƎál zƽstat v anonymitĢ. A asi vĢdĢl
proē,jencoserverreflex.czzveƎejniljehonámitky,mĢlkolem50zmeškanýchhovorƽ.
Ani dalším studentƽm z kruhu, kteƎí 6. ēervna v prvním patƎe Univerzity Jana Amose Komenského
(UJAK)skládalistátnice,nebylaJanaNagyovázrovnapovĢdomá.ŠlanaƎadujakoprvníadostavilase
prývdoprovodušéfakatedryRadkaMezuláníka.
"KdyžpakMezuláníkvyšelvennachodbu,hnednámoznámil,žetynejlepšíotázkyužjsouvēudu,"
Ǝíkáabsolventka,kterážijevNĢmeckuanapƎednáškyazkouškypoctivĢdojíždĢla700kilometrƽ.
KomisevēetnĢvedoucíhoioponentkydiplomovéprácesemohlapƎetrhnout,abyšéfcepremiérova
kabinetuhodilalaso.

44
Datum:24.02.2012
Zdroj:Reflex.cz
Název:PƎipravujínamĢútok,plakalaNagyová.Mypláēemenadjejímediálnístrategií

Ukázka(citace):
MinulépondĢlíjsemsivestudovnĢSorbonnyēeskýchcelebrit,UniverzityKomenského,objednalak
nahlédnutípráceJanyNagyové.Vúterýjsemsijeokopírovala.VestƎeduzavolalavedoucímupráce
RadkuMezulánikovi,pakpožádalaorozhovorpaníNagyovou.Tweet.MluvitsemnounechtĢla,pan
MezulánikmiposlalpouzevyjádƎeníotom,žeopisovánínenítímhlavním,zacosenaUJAKrozdávají
tituly.JeštĢnežēlánekvReflexustaēilvyjít,užvParlamentníchlistechpsali:"JanaNagyová:Vím,že
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senamĢplánujedalšíútok."Fantastickádedukce!Ano,písemnĢjsemsejíptala,jestlijekopírování
serióznímetodouvĢdecképráce.JanaNagyovásepovažujezamediálníexpertku.VesvébakaláƎce
navrhuje úsmĢvnou metodu spolupráce s médii, dovolme si citaci: "Je tƎeba (s novináƎi) pƎimĢƎenĢ
komunikovat, jedinĢ tak se totiž pƎedejde následujícímu: shánĢní informací samotnými novináƎi."
TémaVrtĢtipremiéremētĢtevReflexuē.8/2012,kterývyšel23.února.VpraxitoalepaníNagyová
dĢlájinak.NaoficiálnídotazReflexusburanismempolitikƽz90.letodpoví:"Bezreakce."OkamžitĢ
však zvedne sluchátko a vypláēe se ochoēeným novináƎským duším z Parlamentních listƽ. Donutí k
tomu i Mezulánika, jenž úslužnĢ svou reakci na dotaz Reflexu rozešle do Parlamentních listƽ, kde
vyjdesdvoudennímpƎedstihem.Bravo!NagyovápoužíváuvozovkypoctivĢ.Citujevšakzdokumentƽ
ministerstevinĢkolikstranvkuse.VumĢníctrlc/ctrlvjebravurní.JenvýjimeēnĢ,tƎebajakovtomto
pƎípadĢ,zapomenepoznaēit,odkudtextopsala.Googlenapoví,žezwebuMPSV.

45
Datum:18.01.2012
Zdroj:MladáfrontaDnes
Název:Vlivnážena,kteráproNeēase"dƎejakokƽŸ"

Ukázka(citace):
PremiérPetrNeēasposíláJanuNagyovounaschƽzkysvlivnýmilidmi,kterésámnestíhá.NepƎijdemu
nemorální,žezatomáplatvyššínežonsám.
ZapamatovatsiJanuNagyovoumƽžebýtdocelatĢžké:jednoubruneta,pakblondýnaazrovnateě
rusovláska.KdyžprostĢdostanechuƛ,náhlezmĢnísedmaētyƎicetiletáženabarvuvlasƽ.Užšestletje
nejbližšíspolupracovnicíkonzervativníhoPetraNeēase.
\ekneteͲli její jméno pƎed premiérem, tento jinak docela klidný politik reaguje podráždĢnĢ, jako
bystežádalijehookamžitourezignaci.Jakovēera.
Naotázku,zdajevpoƎádkudávatstatisícovéodmĢnyƎeditelcejehokabinetuvdobĢ,kdyvládakvƽli
krizi žádá po všech ostatních uskrovnĢní, odpovĢdĢl: "Je to normální mediální lynē slušného a
pracovitéhoēlovĢka,jehožjedinávinaje,žepracujepropremiéra.
Tidalší,kteƎímajíještĢvyššíodmĢny,médianezajímají,protoženestojíblízkopremiéranebonejsou
žena."
Pár dalších pƎíkladƽ: když nedávno MF DNES chystala ēlánek o roli Nagyové, naštvaný premiér
reagoval slovy "co to má znamenat?". PodobnĢ se nechává popudit i poslaneckým provokatérem
DavidemRathemzSSD,jenžsevesnĢmovníchinterpelacíchopakovanĢaneúspĢšnĢpremiéraptá
na výši odmĢn Nagyové. SamozƎejmĢ typicky "rathovsky" ještĢ hecuje dovĢtky typu, zda je mezi
dvojicíNeēasͲNagyovánĢcovícnežjenpracovnívztah.
"MojilidédƎoujakokonĢ"
PodobnĢpremiéranedávnonaštvalo,kdyžmédiazveƎejnila,žesipolicieNagyovoupozvalakpodání
vysvĢtleníohlednĢúnikuinformacívkauzepƎedraženýcharmádníchpandurƽ.PetrNeēasnesouhlasil
s jejím pƎedvoláním, a navíc dƽraznĢ žádal po policii vyšetƎení, jak se mohla informace o výslechu
NagyovédostatnaveƎejnost.
ProstĢtovšepovažujezaútokynasebe."MojilidédƎoujakokonĢ.StandardnĢdvanácthodinzaden,
ēastoivíkend.AleoplatypƎecenejde,jdeoto,atakovatméokolíapotažmomĢ.VyfabrikovatnĢjaký
takzvaný skandál," nepovažuje dvousettisícový plat za hlavní problém. Sám pƎedseda vlády pƎitom
bere165tisíckorun.
UFejkamuvysokýplatvadil
37



Je to zvláštní postoj, protože jinak Petr Neēas pƎemrštĢné odmĢny státních úƎedníkƽ kritizoval. To
všaknešloojehonejbližšíspolupracovnici.LonivlétĢtepalētvrtmilionovýplatombudsmanaeských
drahPetraFejka.NaƎídildokonceministrovidopravy,abysetímzabývalͲaFejkmuselskonēit.
CovlastnĢJanaNagyovápropremiératakdƽležitéhodĢlá?"Panpremiérnemáēasnatoseskaždým
scházet.OdtohomávrchníhoƎeditelekabinetu,kterémudƽvĢƎujeakterýmupotƎebnéinformacea
zpĢtnou vazbu zprostƎedkuje. Proto ješéf kabinetu opravdu pravou rukou premiéra," Ǝekla samao
sobĢ nedávno v Týdnu. Dodává, že pak jen sdĢlí premiérovi své postƎehy Ͳ a on si udĢlá názor a
rozhodnesezcelasám.
PrávĢ díky kontaktƽm je její vliv významný. Nagyová se podle dostupných informací angažovala u
výmĢny šéfƽ spoleēnosti EZ, Energetického regulaēního úƎadu, výbĢru Ǝeditele eské televize ēi
zmĢnyvēelestƎedoēeskéODS.OnasamatooznaēujezapƎehnanéspekulace.
FAKTAJanaNagyová(47let)Jerozvedená,mádvĢdcery.DƎívepracovalajakoobchodnízástupce,od
roku1996pƽsobilavkarlovarskéODS.VypracovalaseodasistentkypƎesregionálnímanažerkuažna
vedoucíoddĢlenívpražskéstranickécentrále.Odroku2006spolupracujesPetremNeēasem.DĢlala
muƎeditelkujehokanceláƎe,kdyžbylministrempráceasociálníchvĢcívTopolánkovĢvládĢ.Nyníje
vrchníƎeditelkoukabinetupremiéra.DolejsoujejídvĢvýplatnicezaledenabƎezen2011.

46
Datum:30.08.2012
Zdroj:parlamentnilisty.cz
Název:NeēasošéfcesvéhokabinetuNagyové:Charakterní,slušnáapracovitá

Ukázka(citace):
PƎedsedavládyPetrNeēasstojízaƎeditelkousvéhokabinetuJanouNagyovou.NanípodlenĢjzaēali
rƽznílidéútoēitproto,ženanĢjsamotnéhonicnemají.JetoprýtakƎkauēebnicováukázkaútoēné
strategie.
Redaktor Reflexu premiérovi bĢhem rozhovoru pƎipomnĢl, že zatímco on sám se doposud nestal
terēemžádnéhoobvinĢní,vedoucíjehokanceláƎeJanaNagyovájenaopakterēemoblíbeným.Logicky
byseprotodalapovažovatzapremiérovoslabémísto,kterébysevšakdalopomĢrnĢsnadnovyƎešit.
"Považuji paní vrchní Ǝeditelku Janu Nagyovou za velmi charakterního, slušného, pracovitého a
kvalitníhoēlovĢka,"namítáministerskýpƎedseda.Myslísi,žejejíproblémybybylypoloviēní,kdyby
byla muž, a možná ještĢ menší, kdyby nemĢla jistý pƽvab. "Tak ēeská sexistická spoleēnost, vēetnĢ
nĢkdysexistickysechovajícíchmédií,bohuželnĢkdyfunguje,"myslísi.
"Je samozƎejmĢ jasné, že metoda útoku bývá velmi ēasto volena tak, že smĢƎuje nikoliv
bezprostƎednĢ na hlavní figuru, ale do jejího okolí," vysvĢtluje strategii svých kritikƽ. "Zpravidla se
postupuje ve tƎech vlnách. První vlna je démonizace, druhá vlna je dehonestace a tƎetí vlna je
destabilizace,"objasŸuje.VtomtopƎípadĢseprýjednáotémĢƎuēebnicovéschéma.
Ujišƛujevšak,žeJanuNagyovouƎadímezilidi,kteréznádlouhoavĢƎíjim.
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47
Datum:26.01.2012
Zdroj:Reflex
Název:MataHarizeStrakovky

Ukázka(citace):
KDESEVZALA?
"Už nĢjakou dobu se zdá, že náš pƎedseda neudĢlá nic bez toho, o ēem by jeho šéfka kabinetu
nevĢdĢlaēinerozhodla.NĢkteƎíkolegovésistĢžují,žeseknĢmunemohouvƽbecdostat.VytvoƎila
kolemnĢjhradbuaurēuje,kdobude,pƎipuštĢn‘akdonikoli.Posílilaisvƽjvlivvrámcistrany,"Ǝeklav
pondĢlí Reflexu jedna poslankynĢ za ODS. OstatnĢ bylo to vidĢt na podzim, kdy Nagyová pomohla
lobbováním ve stƎedoēeské organizaci ,odstƎelit‘ Petra TluchoƎe a dosadit Petra Bendla. Šéfka
kabinetu však ēile komunikuje i s nĢkterými kmotry obēanských demokratƽ, podnikateli a shání
premiérovipodporu.
Kdesealevzalažena,kterámá,alespoŸzprostƎedkovanĢ,takovývlivnachodzemĢ?
Zaēínala v devatenácti jako mzdová úēetní v podniku Chodos Chodov na Karlovarsku. Co pƎesnĢ
vystudovala, ona sama neƎíká, ēímž pƎiživuje další informaci, že se vyuēila prodavaēkou. Pak dĢlala
vedoucí tuzemského odbytu v porcelánce Leader 1946; v obchodním oddĢlení ve West Bohemia
GlassKerpo;šestletbylaasistentkasenátoraVladimíraKulhánka(1996až2004).
Loni Nagyová na stránkách ÚƎadu vlády oznámila, že se stala magistrou na UniverzitĢ J. A.
KomenskéhovPraze.TedyškolysnevalnoupovĢstí.AjakouprácipƎizískávánítituludĢlala?Žádným
jednoduchýmzpƽsobemtonezjistíte.
SMYKAKOLEMNEASE
Odsamotnéhozaēátku,coNagyovásNeēasemúzcespolupracuje,jezƎejmé,žepremiérnanihodnĢ
dá. ZƎejmĢ to jde až za hranici toho, co jsou schopni jeho kolegové a spolustraníci ještĢ vnímat za
obvyklé. Zcela jistĢ dĢlá pro Petra Neēase vĢci, jež mu pomáhají orientovat se v lidech, situacích a
zabraŸují nĢkterým neplodným schƽzkám a rozhovorƽm. SouēasnĢ je pro premiéra dobrovolnĢ
nastraženoupastí,donížznovaaznovaupadá.
Reflex chtĢl s Janou Nagyovou o nĢkterých "záhadných" vĢcech, které existují kolem její osoby,
osobnĢhovoƎit.Odmítla.
ProtonazávĢrjednahádanka.PƎedvolbamivkvĢtnu2010jsemdĢlalsPetremNeēasemrozhovor
prodeníkMFDnes.KdyžjsempƎišeldojehokanceláƎevesnĢmovnĢ,zadveƎmibylydámskébotyna
vysokémpodpatku.Zeptaljsemsehozlegrace,zdavnichchodí.OdpovĢěznĢla:"ZapomnĢlasije
zdepojednáníkolegynĢ."Otázkazní:KdobylaonakolegynĢ?

48
Datum:16.08.2012
Zdroj:tyden.cz
Název:ZÚƎaduvládyprchajíšéfové.NekvƽliNagyové,tvrdíinstituce

Ukázka(citace):
ZúƎaduvládyodcházíƎeditelOdboruhospodáƎskésprávyIvanLidickýanámĢstkynĢvedoucíhoúƎadu
vládyKateƎinaHrazdilová.VesvémvyjádƎenítopotvrdilvedoucíÚƎaduvládyLubomírPoul,kterýale
zároveŸ odmítl informace médií, že by tato dvojice musela úƎad opustit kvƽli sporu s Janou
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Nagyovou, šéfkou sekretariátu premiéra Petra Neēase (ODS). Hrazdilová sama Ǝekla, že z úƎadu
odcházípodohodĢavdobrém.
PodleserveruLidovky.czodešladvojicenedobrovolnĢpoté,cosenepohodlakvƽliinventuƎemajetku
vSekcikabinetupƎedsedy,kterouƎídíNagyová.Inventurajenutnázezákona.ZatímcoHrazdilovás
Lidickým se podle serveru do kontroly chtĢli pustit, Nagyová byla proti. V kvĢtnu, když Nagyová
premiéra doprovázela na pracovní cestĢ do Vatikánu, mĢli podle serveru Hrazdilová s Lidickým s
inventurouzaēít,azatopakmĢlaNagyovádosáhnoutjejichodchodu,píšíLidovky.cz.
"To jsou absolutní pomluvy a nesmysly. AbsolutnĢ s tím nemohu souhlasit," Ǝekla k informacím ze
serverusamaHrazdilová.Dodala,žezúƎaduvlády,kdemĢlanastarostiekonomickouproblematiku,
odcházípodohodĢa"urēitĢvdobrém".
Poulvesvéreakcitakénapsal,že"tvrzeníozastaveníinventarizacenenípravdivé",aēkolivserverse
o žádném zastavení inventarizace nezmiŸuje. Podle vedoucího úƎadu vlády se kontrola majetku
provádípravidelnĢpodlezákonaanazákladĢpƎedemschválenéhoplánuprací."Tatoinventarizace
probíhápoetapáchͲvzhledemkvelkémuobjemumajetkuspravovanéhoÚƎademvládyR.
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