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Událost týdne: 

27. března se ke kauze odposlechů hovorů bývalého primátora P. Béma a lobbisty R. Janouška vyjádřil 

P. Bém. Prohlásil, že pokud se prokáže, že porušil zákon, vyvodí z toho osobní odpovědnost, třeba i 

složením poslaneckého mandátu. Bémův nástupce B. Svoboda mu nepřímo doporučil, aby pozastavil 

svoje členství v ODS. Stejného názoru je i premiér P. Nečas. P. Bém požádal o přerušení členství na půl 

roku, než se kauza vyřeší.  

27. března uvedl předseda Věcí veřejných R. John, že výběr nového ministra školství nelze uspěchat. 

Zdůraznil, že je nezbytné nejprve vyřešit některé otázky spojené s rozpočtem školství, a nevyloučil, že 

hledání ministra bude trvat déle než do konce března. Následujícího dne potvrdilo grémium Věcí 

veřejných, že nechce ušetřit 2, 5 miliardy na MŠMT snižováním platů učitelů. Věci veřejné předložily 

návrh možnosti ušetřit tyto peníze v rozpočtech jiných ministerstev, která vedou členové VV. 

29. března potvrdila vicepremiérka Karolína Peake (VV) existenci další tajné nahrávky. Obsahem je 

rozhovor bývalé členky VV Kristýny Kočí a ministra pro místní rozvoj K. Jankovského (VV). Kočí 

popisuje proces dalšího znevěrohodnění V. Bárty, za což ji Jankovský chválí. K. Peake nález 

komentovala: „Další údajná sebenahrávka K. Kočí pouze potvrzuje, že to byla účelová hra na likvidaci 

nováčka ve vládě. Všem možným zprávám o nahrávkách odmítám naslouchat.“ 

29. března oznámili někteří poslanci ODS, že zvažují svolat jednání sněmovní komise pro kontrolu BIS, 

která by se měla zabývat kauzou odposlechů poslance a bývalého pražského primátora Prahy P. Béma 

(ODS) a lobbisty Romana Janouška. 

29. března zveřejnily Věci veřejné další nahrávku, na které Kristýna Kočí hovoří o tom, jak „odpálí 

(Víta) Bártu“. Podle VV způsobila nahrávka značnou krizi důvěry, proto VV svolávají poradu širšího 

vedení, aby se poradily o dalším postupu. Na nedatované nahrávce hovoří Kočí s K. Jankovským 

(ministr pro místní rozvoj) a kromě jiného zmiňuje i nespecifikované nabídky, které měly vzejít od P. 

Nečase (ODS) a M. Kalouska (TOP 09). P. Nečas doporučuje VV, aby do svých sporů nezatahovaly 

koaliční partnery, M. Kalousek odmítl, že by s Kočí jednal mezi čtyřma očima. Následujícího dne vyzval 

místopředseda Věcí veřejných T. Jarolím, aby jeho straničtí kolegové opustili vládu. 

29. března se ekonomičtí ministři shodli na podobě valorizace důchodů, které by v příštím roce měly 

vzrůst o třetinu inflace a třetinu růstu reálných mezd. Sazba daně z příjmu zůstane jediná. Návrh 

valorizace důchodů odmítly obě opoziční strany. 

31. března prohlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD J. Tejc, že BIS by měla odtajnit všechny svazky 

týkající se lobbistů a ovlivňování politiky. Následujícího dne se BIS ohradila proti spekulacím, že její 

zprávy určené vládě a prezidentovi jsou obecné a nic konkrétního nepřinášejí. 

Telegraficky: 

 28. března odmítl ministr vnitra Jan Kubice výzvu ČSSD, aby kvůli nestandardním okolnostem vyšetřování lobbisty 
Romana Janouška odstoupil z funkce. J. Kubice rezignovat nehodlá. 

 30. března přijal prezident Václav Klaus demisi ministra školství J. Dobeše, kterému poděkoval za jeho působení 
ve vládě, které vždy hodnotil pozitivně.  


