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22. srpna začíná kauza s úředníkem MŠMT L. Bátorou ohrožovat činnost vlády ČR. Ministr zahraničí K. 

Schwarzenberg (TOP 09) prohlásil, že pokud Bátora z ministerstva neodejde, tak „půjdeme my“. Ministr školství 

J. Dobeš (VV) ke kauze uvedl, že o odvolání L. Bátory neuvažuje. Premiér P. Nečas vyzýval ke zklidnění emocí a 

vyjádřil údiv nad tím, že „zásadní úvahy o možném odchodu z vlády TOP 09 neuplatnila před mnoha týdny, kdy 

byl pan Bátora jmenován personálním ředitelem ministra školství J. Dobeše (VV).“ 

23. srpna se grémium ODS zabývalo koaliční krizí, kterou vyvolává kauza ministerského úředníka L. Bátory. 

Grémium ODS konstatovalo, že pokud chce některý z koaličních partnerů opustit vládní koalici, měl by tak učinit 

„čestně a přímo a nehledat jakékoli nedůstojné záminky“. 

23. srpna oznámil Vít Bárta, předseda poslaneckého klubu VV, že hodlá požádat sněmovní imunitní výbor o 

vydání své osoby policii. Zároveň ovšem zdůraznil, že žádost policie je „nevyvážená, nekompletní a nebojím se 

říci i tendenční“. Předsednictvo VV uvedlo, že Bártovu žádost o zbavení imunity vítá. 

23. srpna odmítl premiér a šéf ODS P. Nečas návrh ministra práce a sociálních věcí J. Drábka (TOP 09), aby 

důchody byly vypláceny prostřednictvím bankovních karet. Premiér v tiskovém prohlášení uvedl, že pokud by 

byl návrh realizován, zkomplikovalo by to život mnoha seniorům. „Projekt by navíc dal monopol vyplácet 350 

miliard korun ročně jedné vybrané bance,“ komentoval P. Nečas. 

23. srpna přišla ČSSD s návrhem na předčasné volby v případě, že TOP 09 „přestane fungovat“. Vláda P. Nečase 

nemá dle L. Zaorálka (místopředseda ČSSD) smysl, pokud se ministři za TOP 09 nebudou kvůli kauze úředníka 

MŠMT L. Bátory účastnit jednání kabinetu a hádky tak budou nadále pokračovat. 

24. srpna se ministři vlády za TOP 09 neúčastnili zasedání vlády ČR z důvodu nevyřešené kauzy úředníka MŠMT 

L. Bátory, na jednání je zastoupili jejich náměstci. Vláda schválila návrh daňové reformy, který 

předpokládá vytvoření jednoho inkasního místa, zrušení superhrubé mzdy, zrušení řady daňových výjimek 

včetně zvýhodněných stravenek. Reforma by ještě měla projít legislativním procesem, v platnost by měla 

vstoupit od roku 2013. Premiér P. Nečas se rovněž velice ostře vyjádřil k absenci ministrů za TOP 09, kterou 

označil za „neomluvitelnou a nepřijatelnou“. 

25. srpna se k absenci ministrů za TOP 09 na vládě vyjádřil i prezident V. Klaus. Prohlásil, že „situaci si musí 

vláda řešit sama, on sám to nepovažuje za důstojné, ale je to primárně jejich vzájemná hra a není to pro 

prezidenta žádná specifická úloha.“ 

26. srpna se v Rumburku a Varnsdorfu konaly demonstrace, jejichž účastníci chtěli upozornit na prudký nárůst 

kriminality a násilných trestných činů nepřizpůsobivých obyvatel v obcích na Šluknovsku. Bezpečnostní situací 

se zabýval ministr vnitra, policejní prezidium, politici, do oblasti byly vyslány rovněž policejní posily, které 

v regionu střeží bezpečnost. Při následném sobotním setkání občanů s představiteli města byla požadována 

konkrétní opatření pro zajištění bezpečnosti. 

Telegraficky:  

• 24. srpna podpořil ministr zdravotnictví L. Heger (TOP 09) návrh B. Šťastného (ODS), aby se od roku 
2014 v restauracích nesmělo kouřit. ČR by se tak zařadila k evropským zemím prosazujícím radikální 
postup proti kuřákům. 

• 24. srpna se ministr obrany A. Vondra (ODS) zúčastnil v americkém Clevelandu pohřbu Ctirada Mašína. 

• 25. srpna doporučil sněmovní, mandátový a imunitní výbor poslancům vydat V. Bártu, předsedu 
poslaneckého klubu VV, a J Škárku polici, která je chce stíhat pro trestný čin podplácení a přijetí 
úplatku. 

 


