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9. května představil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS), premiér Petr Nečas (ODS) a profesor 

Karel Eliáš návrh nového Občanského zákoníku, ten stávající je totiž v platnosti již od roku 1964. 

Návrh nového Občanského zákoníku posiluje osobnostní práva, klade důraz na veřejný pořádek a 

dobré mravy, obsahuje i právo rodinné. 

9. května vyjádřil Radek John, vicepremiér pro boj s  korupcí a předseda VV, výhrady proti snahám 

Petra Nečase (ODS) zasahovat do personálního složení jeho úřadu. Věci veřejné si bez personálních 

změn ve vládě nedovedou představit podporu reforem.  

11. května se stal předsedou poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ve volbě neuspěl dosavadní 

předseda P. Tluchoř, kterého ještě před volbou P. Nečas vyzval, aby na předsedu již nekandidoval.  

11. května oznámil Radek John (VV), vicepremiér pro boj s  korupcí, svůj odchod s vlády. Jako důvod 

uvedl, že necítí plnou podporu pro svoji práci a předseda vlády P. Nečas (ODS) mu mluví do 

personálního obsazení jeho úřadu. Téhož dne se R. John setkal s prezidentem V. Klausem, aby mu 

vysvětlil svoje rozhodnutí. 13. května oznámil R. John (VV), že svoji rezignaci na post vicepremiéra pro 

boj s korupcí předá P. Nečasovi (ODS) v úterý. 

11. května schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh tzv. malé důchodové reformy. Novela, která 

reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, mění výpočet penzí ve prospěch lidí s  vyššími příjmy, což se 

týká 20% občanů.  Na základě návrhu, který bude nyní předložen Senátu, by se mělo zrychlit i 

sjednocování věku odchodu do důchodu pro ženy a muže . 

12. května se objevila na internetu nahrávka, která zachycuje jednání vedení Věcí veřejných. Na 

záznamu zmiňuje Vít Bárta svůj vliv na prezidenta, hovoří se například o  strategii při volbě 

stranického předsedy či financování strany. Následujícího dne se prezident V. Klaus vyjádřil k tajné 

nahrávce představitelů Věcí veřejných, konstatoval, že jeho „vztah s Bártou je zbytečně 

démonizován“.  V souvislosti s novou kauzou Věcí veřejných se z ODS i TOP 09 ozývají i úvahy o konci 

vládní spolupráce se stranou Věci veřejné, která dle ODS nemůže obsazovat silová ministerstva jako 

je například ministerstvo vnitra. 

Telegraficky:  

 10. května prošel prvním čtením návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

který má pomoci v boji proti korupci. Tento zákon mají všechny členské země EU a OECD.  

 11. května oznámil Vít Bárta (VV), že nebude kandidovat na post předsedy Věcí veřejných.  

 12. května zveřejnily Věci veřejné, že příznivci této strany budou v době od 19. do 23. května 

vybírat přímou volbou nového předsedu strany.  

 12. května zveřejnil Josef Dobeš (VV), ministr školství, návrh změn v  systému státní maturitní 

zkoušky. Jedná se především o dřívější termín a o pořadí písemných  a ústních zkoušek. 

 


